
 
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 

10-es mester-/szolga-elosztósáv 
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Rendeltetésszerű használat 
A 10-es "mester-/szolga" (master/slave) elosztósáv maximum 5 készülék automatikus 

bekapcsolására szolgál. Az 5 szolga-dugaszaljba csatlakoztatott fogyasztót a mester-
dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó vezérli. 
A bekapcsolási küszöb kb. 8 és 80 W közé állítható be. 
A 4 állandó feszültségű dugaszaljat a főkapcsolóval lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni. 

A dugaljsávot egy 230 V/50 Hz váltófeszültségű védőérintkezős-hálózati dugaszaljba 
(fali dugaszalj) kell csatlakoztatni. 
A mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb 
550 W-nál. Az 5 szolga-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztók összes 

teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az 1700 W-ot.   
A beépített túlfeszültség-védelem megvédi a dugaljsávra csatlakoztatott fogyasztókat a 
hálózaton megjelenő túlfeszültségtől.  Ezenkívül be van még építve túlfeszültség-
védelem is egy analóg telefoncsatlakozás (RJ11-hüvelyek), egy számítógép-hálózat 

(RJ45-hüvelyek) és egy TV-antennahüvely számára. 
A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. 
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait. Figyelmesen 
olvassa el és őrizze meg ezt a kezelési utasítást, és adja tovább az elosztósáv más 

felhasználóinak.  
A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlat, tűz, 
áramütés veszélyét is magában hordozza.  A készüléket nem szabad átalakítani, ill. 
átépíteni!   

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak.  Az útmutatóban 
található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. 
Minden jog fenntartva. 
 

A szimbólumok magyarázata, feliratok 
Ez a szimbólum az egészséget fenyegető veszélyre figyelmeztet (pl. 
elektromos áramütés). 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék ápolása, használata vagy 

kezelése közben fellépő  
rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet. 
A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 
A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, nem 

érheti víz vagy nedvesség. 
 
A szállítás tartalma 

• elosztósáv 

• használati útmutató 
 
Biztonsági előírások 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk 

esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes 
károkért nem vállalunk felelősséget.  
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen 
kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk 

felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia. 
a) Általános tudnivalók 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket 
önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.  Ne nyissa ki, ne szedje szét! A 

készülék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy 
karbantartandó részek.  
Karbantartási, beállítási vagy javítási munkákat csak olyan szakember vagy 
szakszerviz végezhet a készüléken, aki tisztában van a kapcsolódó 

veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal.  
• A készülék kivitele az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg. A dugaljsávot 
csak védőérintkezős-hálózati dugaszaljba szabad csatlakoztatni, és arról 
táplálni. 

• A dugaljsáv el van látva gyerekbiztosítással. Ha egy dugaszalj mindkét 
nyílásába egyszerre dugja be pl. a hálózati dugó csapjait, csak akkor 
szabadítja fel egy mechanika a nyílásokat.  
Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni.  A 

gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos 
készülékek kezelésénél előadódhatnak.  Áramütés miatt életveszély áll 
fenn! 
A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Úgy helyezze el a 

készüléket, hogy gyerekek ne érhessék el.  
• A csomagolóanyagot ne hagyja felügyelet nélkül szabadon, mert 
gyermekek kezében veszélyes játékszerré válhat. 
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés  

következtében is megsérülhet.  
• A készülék nem alkalmas ipari célokra, csak  
magánhasználatra való. 
b) Felállítási hely 

• A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. 
Nem érheti víz vagy nedvesség Ne állítsa föl a készüléket  
fürdőszoba, zuhanyzó, fürdőkád stb. közvetlen közelében. Ellenkező esetben 
életveszély áll fenn áramütés következtében! 

• A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek vagy 
erős  
rezgéseknek kitenni. 
• Használatkor tekerje le teljesen a hálózati kábelt.  A hálózati kábel ne törjön meg,  

és éles szélek se okozhassák a sérülését. Ne tegyen tárgyakat a  
hálózati kábelre, és ne lépjen rá. Fektesse úgy le a hálózati kábelt, 
hogy senki se botolhasson el benne, és a hálózati dugó jól hozzáférhető legyen.  
Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló tárgy alá.  

• Ne használja a készüléket nagy portartalmú környezetben, továbbá éghető gázok, 
gőzök,  
vagy oldószerek jelenlétében.  Robbanás- és tűzveszély áll fenn! 
c) Kezelés és használat 

• A készüléket nem szabad nedves vagy vizes kezekkel megfogni, kezelni,  
be- vagy kidugaszolni.  Áramütés miatt életveszély áll fenn! 
• Ne csatlakoztassa azonnal a készüléket a hálózatra, ha 
hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte (pl. szállításkor). 

Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket,  
vagy áramütést okozhat. Hagyja előbb, hogy a készülék  
átvegye a helyiség hőmérsékletét.  Várja meg, amíg a kondenzvíz elpárolog. 
Ez néhány óráig is eltarthat.  Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra  

kötni, és üzembe helyezni.   
• A hálózati dugót mindig annak a fogófelületénél fogva húzza ki a  
dugaszaljból, soha ne húzza ki a  
kábelnél fogva! 

• Ne terhelje túl az elosztósávot. Vegye figyelembe „Műszaki adatok“ c. fejezetben 
megadott   
csatlakozási teljesítményt.  
Az elosztósávot ne használja nagy indulóáramú  

(mint pl. elektromos szerszámok) vagy túl nagy áramfelvételű (pl. vízmelegítő) 
fogyasztók 
bekapcsolására. 
• Ne dugjon egymás után több elosztósávot! Ezzel túlterhelheti az 

elosztósávot. Ez tűzveszélyt jelent! 
Dugja be a dugaljsáv védőérintkezős hálózati dugóját közvetlenül egy  
fali dugaszaljba. Ne dugjon rá további elosztósávokat erre az 
elosztósávra. 

• Ne használja letakarva. Nagyobb csatlakozási teljesítmény esetén felmelegszik a 
dugaljsáv és a csatlakozókábel, ami letakart állapotban túlmelegedéshez,  
és esetleg tűzhöz vezethet. 
• Csak kihúzott hálózati dugó esetén lesz feszültségmentes a dugaljsáv. 

• Ne használja a készüléket, ha sérült (pl. ház, hálózati kábel, 
hálózati kapcsoló). Áramütés miatt életveszély áll fenn! 
Ebben az esetben távolítsa el környezetkímélő módon. 
Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha: 

- a készüléken látható sérülések vannak;  
- a készülék nem, vagy nem helyesen működik (kilépő füst ill. égett szag,  
hallható sercegés, a készülék vagy környékének  
elszíneződése); 

 - a készülék kedvezőtlen körülmények között volt tárolva; 
- nehéz szállítottási igénybevételnek volt kitéve.  
• Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt tisztítani kezdené a dugaljsávot, 
vagy  

hosszabb ideig nem fogja használni.  
• Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölött vagy mellett.  Tűz vagy áramütés  
legnagyobb veszélye áll fenn ilyenkor.  Ha mégis  
folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa azt a hálózati 

dugaszaljat,  
amelyre az elosztósáv van csatlakoztatva 
(biztosíték/kismegszakító/áramvédő kapcsoló lekapcsolása). 
Csak ezután húzza ki az elosztósáv hálózati dugóját a konnektorból, 

és forduljon szakemberhez.  Ne működtesse tovább már 
a készüléket. 
• Ipari létesítményekben az illetékes szakmai szervezeteknek  
az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó balesetelhárítási 

rendszabályait  
is figyelembe kell venni! 
• A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne. 
• Amennyiben további kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, 

forduljon 
hozzánk, vagy más szakemberhez. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
Kezelőszervek 

 
 
1 mester-dugaszalj (ez vezérli mind az 5 szolga-dugaszaljat) 
2 szolga-dugaszaljak (5 db védőérintkezős-dugaszalj) 

3 főkapcsoló („0“ = ki, „I“ = be) 
4 reset-gomb, újra bekapcsolja a betáplálást, ha a túlterhelésvédelem működött (előbb 
kapcsolja ki a dugaljsávot a főkapcsolóval, és hagyja lehűlni). 
5 jelzőfények 

„Túlfeszültségvédelem“: akkor világít, ha működött a túlfeszültség-védelem; „szolga be“: 
akkor világít, ha aktív az 5 szolga-dugaszalj; „védővezető“ (akkor világít, ha van 
védővezető): ha nem világít ez a jelzőfény, ne használja a dugaljsávot! 
6 a 8 - 80 W kapcsolási küszöb beállítószabályzója (ha a mester-dugaszaljra beállított 

értéknél kisebb a teljesítményfelvétel, kikapcsolódnak az 5 szolga-dugaszalj (2) 
fogyasztói; ha ennél nagobb a teljesítményfelvétel, a fogyasztók ismét 
bekapcsolódnak).  
7 a cserélhető T2,5 A értékű finombiztosíték foglalata (a biztosíték akkor ég ki, ha a 

mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztónak túl nagy az áramfelvétele. 
8 „mester be/ki“ kapcsoló (átkapcsolja a mester-/szolga-funkciót az öszes dugaszalj 
állandó működésére) 
9 RJ11-hüvelyek túlfeszültség-védelemmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a 

bemenetet/kimenetet jelölő nyilakat). 
10 RJ45-hüvelyek túlfeszültség-védelemmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a 
bemenetet/kimenetet jelölő nyilakat). 
11 TV-hüvely túlfeszültség-védelemmmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a 

bemenetet/kimenetet jelölő nyilakat). 
12 Négy állandóan feszültség alatt lévő dugaszalj (2 db védőérintkezős-hálózati 
dugaszalj, 2 db Euro-hálózati dugaszalj), ezeket a főkapcsoló (3) kapcsolja be- és ki.  
 

Üzembe helyezés / kezelés  
 
Tartsa be a használati útmutató biztonsági előírásait!  
 

• Ha a dugaljsávot íróasztalra vagy a padlóra rakja, óvja az értékes felületeket a 
karcolódástól egy alkalmas alátéttel.  
• Dugja be a dugaljsáv védőérintkezős hálózati dugóját egy szabványos védőérintkezős 
hálózati dugaszaljba (fali dugaszalj). 

• Dugja be a fogyasztókat a dugaljsávra.  
 
a) Használat a mester-/szolga-funkció nélkül  
• Állítsa a „mester be/ki“ kapcsolót (8) a „Master ein" (mester be) állásba.  

Folyamatosan világít a „Slave An" (szolga be) LED.  
• A főkapcsolóval (3) kapcsolhatja be és ki az összes dugaszaljat (és a hozzájuk 
csatlakoztatott fogyasztókat).  Bekapcsolt állapotban („I“ kapcsolóállás) kigyullad a piros 
jelzőfény a főkapcsolón. 

 
b) Használat a mester-/szolga-funkcióval   
• Állítsa a „mester be/ki“ kapcsolót (8) a „Master aus“ (mester ki) állásba. . 
• Forgassa a beállítószabályzót egy kis csavarhúzóval finoman balra, az óramutató 

állásával ellentétes irányba, a „8 W“ állásba.  
• Dugja be a mester-dugaszaljba azt a fogyasztót, amelynek aztán vezérelnie kell a 
szolga-dugaszaljakat. Gondoljon arra, hogy a mester-készülék teljesítményfelvétele 
legfeljebb  550 W lehet (és normál üzemmódban legalább 8 W teljesítményfelvétele 

kell, hogy legyen, hogy a mester-/szolga-kapcsolás működhessen). 
• Kapcsolja ki a mester-dugaszaljon lévő fogyasztót.  Ekkor ki kell aludnia a „Slave An" 
(szolga be) LED-nek.. 
Ha nem ez történik (a mester-készülék készenléti üzemmódban, ill. kikapcsolt 

állapotban 8 W-nál nagyobb teljesítményt vesz fel), akkor addig forgassa lassan a 
kapcsolási küszöb beállítószabályzóját (6), amíg ki nem alszik a „Slave An" LED.  Most 
kikapcsolódnak az 5 szolga-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztók.  
• Kapcsolja be a mester-dugaszaljon lévő fogyasztót. A „Slave An“ LED-nek most ki kell 

gyulladnia. 
Amennyiben a mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvétele üzem 
közben változik, szükség lehet a beállítószabályzó (6) utánállítására, amíg nem 
működik kifogástalanul a szolga-dugaszaljak bekapcsolásának a funkciója. 

 
Biztosítékcsere 
A biztosíték (7) kiolvad, ha túl nagy a mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó 
teljesítményfelvétele. 

 
Húzza ki a védőérintkezős hálózati dugót a dugaszaljból (fali dugaszalj). 
Egyébként fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége. 
 

Csavarja ki a biztosítékot balra, az óramutató állásával ellentétes irányba a 
biztosítéktartóból. A hibás biztosítékot cserélje ki azonos típusúra (5 x 20 mm-es 
finombiztosíték, T2,5 A, 250 V). 
 

Ne használjon nagyobb áramértékű biztosítékot. Semmi esetre se hidalja át a hibás 
biztosítékot. Ez tűzveszélyt is jelent, de életveszélyes áramütést is okozhat.  
Dugja be az új biztosítékot a biztosítéktartóba. Rakja be a biztosítéktartót a 
biztosítékkal együtt a dugaljsávba, és csavarozza be megint erősen.  

 
Karbantartás és tisztítás 
• A készülék nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által 
karbantartandó alkatrészek, ezért sohase nyissa fel vagy szerelje szét. Karbantartást, 

javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse el. 
• Tisztítás előtt kapcsolja ki dugaljsávot, és válassza le a hálózati tápfeszültségről.  

 
Húzza ki a védőérintkezős hálózati dugót a dugaszaljból (fali dugaszalj). 

 
Majd húzza ki az összes csatlakoztatott fogyasztót a dugaszaljból. 

• A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. 
• A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el 

lehet távolítani. 
Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert, alkoholt, vagy más vegyszert, 
mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják. 
 

Eltávolítás 
Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 
 
Műszaki adatok 

Gyártási okokból előfordulhatnak csekély méret- és súlyeltérések.  
tápfeszültség: 230 V váltó, 50Hz 
csatlakozási teljesítmény:  mester-dugalj: max. 550 W 

az 5 szolga-dugaszaljra: összesen max. 1700 W  

a 10 dugaszaljra együtt: összesen max. 3500 W  
hálózati kapcsoló ..........................................2-sarkú, beépített piros jelzőfénnyel  
kábelhossz: 1,5 méter 
túlfeszültségvédelem  igen, beépítve a következő dugaszaljak számára : RJ11, RJ15, 

TV-hüvely  
biztosíték a mester-dugaszalj számára.......... finombiztosíték; 5 x 20 mm, 250 V, T2,5 A  
környezeti hőmérséklet 0°C - +40°C 
környezeti páratartalom 0% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzálódó 

méretek ....................................... 370 x 157 x 54 mm (h x sz x ma) 
súly.......................................................................................... 1265 gramm  (kábellel 
együtt) 
 


