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1 Bezpečnost

1.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si, dodržujte a pro pozdější potřebu uchovejte všechny následující bezpečnostní 
pokyny. Před uvedením jednotky do provozu věnujte pozornost všem výstrahám na jednotce a 
v návodu k obsluze.
1. Čištění – Před čistěním odpojte jednotku od zásuvky elektrické sítě. Dodržujte veškeré 

pokyny dodané s jednotkou. Obvykle k čištění postačí suchá tkanina, ale lze také použít 
zvlhčenou tkaninu, která nepouští vlákna nebo jelenici. Nepoužívejte tekuté ani 
aerosolové čisticí prostředky.

2. Zdroje tepla – Neinstalujte jednotku v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, topná tělesa, kamna nebo další zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí 
teplo.

3. Ventilace – Veškeré otvory v krytu jednotky jsou určeny pro ventilaci, aby nedošlo 
k přehřátí a byla zajištěna spolehlivá činnost jednotky. Neucpávejte ani nezakrývejte tyto 
otvory. Neumisťujte jednotku do krytu, dokud není zajištěna řádná ventilace a nejsou 
dodrženy pokyny od výrobce.

4. Voda – Nepoužívejte tuto jednotku v blízkosti vody, například u vany, umývadla, dřezu, 
koše na prádlo, ve vlhkém sklepu, v blízkosti plaveckého bazénu, mimo budovy nebo 
v jiné oblasti, která je klasifikována jako vlhké místo. Nevystavujte jednotku dešti ani 
vlhkosti, aby se zmenšilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

5. Vniknutí předmětů a tekutin – Do jednotky nikdy nevsouvejte větracími otvory předměty 
jakéhokoliv druhu. Mohly by se dotknout míst pod nebezpečným napětím nebo zkratovat 
součásti, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na jednotku nikdy 
nelijte tekutinu jakéhokoliv druhu. Na jednotku nikdy neumisťujte předměty naplněné 
tekutinami, jako jsou vázy nebo hrnky.

6. Blesk – Při bouřce nebo v případě, že tato jednotka nebude dlouhou dobu používána a 
zůstane bez dozoru, zvyšte její ochranu odpojením od zásuvky elektrické sítě a odpojením 
kabelového systému. Tím zabráníte poškození jednotky bleskem a nárazy linkového 
proudu.

7. Nastavení ovládacích prvků – Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny 
v provozních pokynech. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit 
poškození jednotky. Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění operací, 
které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému 
záření.

8. Přetížení – Nepřetěžujte zásuvky elektrické sítě a prodlužovací šňůry. Mohlo by dojít 
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

9. Ochrana síťové napájecí šňůry a zástrčky – Síťovou napájecí šňůru a zástrčku chraňte 
před pošlapáním a přiskřípnutím způsobeným předměty, které se mohou nacházet 
v blízkosti zásuvky elektrické sítě a výstupů z jednotky. U jednotek určených pro střídavé 
napětí 230 V/50 Hz musí síťová napájecí šňůra vyhovovat nejnovější verzi normy IEC 
60227. U jednotek určených pro střídavé napětí 120 V/60 Hz musí síťová napájecí šňůra 
vyhovovat nejnovějším verzím norem UL 62 a CSA 22.2 No.49.

10. Odpojení napájení – Pokud je síťová napájecí šňůra zapojena do napájecího zdroje, je 
jednotka pod napětím. Hlavním prostředkem pro odpojení napájení jednotky je zástrčka 
síťové šňůry.

11. Napájení – Napájejte jednotku pouze z typu napájecího zdroje, který je uveden na štítku. 
Před instalací kabelu do jednotky se ujistěte, zda je kabel odpojen od napájení.
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12. Opravy – Nepokoušejte se sami opravit tuto jednotku. Po otevření nebo odstranění krytů 
můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškeré opravy 
svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

13. Poškození vyžadující opravu – Odpojte jednotku od hlavního zdroje střídavého napájení 
a svěřte opravu kvalifikovaným servisním pracovníkům, když dojde k jakémukoliv 
poškození zařízení, jako např.:
– je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka,
– jednotka byla vystavena vlhku, vodě nebo nevlídnému počasí (déšť, sníh atd.),
– do jednotky nebo na jednotku se vylila tekutina,
– do jednotky spadl nějaký předmět,
– jednotka spadla nebo je poškozen její kryt,
– jednotka vykazuje jednoznačnou změnu výkonu,
– jednotka nepracuje normálně, když uživatel postupuje správně podle návodu 

k obsluze.
14. Náhradní díly – Přesvědčte se, zda servisní technik používá náhradní díly stanovené 

výrobcem nebo díly, které mají stejné parametry jako originální díly. Neschválené 
náhradní díly mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit požár, úraz elektrickým proudem 
nebo jiná rizika.

15. Bezpečnostní zkouška – Po dokončení jakýchkoliv servisních zásahů nebo oprav jednotky 
by měly být provedeny bezpečnostní zkoušky pro ověření, zda je jednotka v řádném 
provozuschopném stavu.

16. Instalace – Instalaci proveďte v souladu s pokyny od výrobce a platnými místními 
předpisy.

17. Doplňky, změny nebo úpravy – Používejte pouze doplňky nebo příslušenství stanovené 
výrobcem. Jakékoliv změny a úpravy zařízení, které nejsou výslovně odsouhlaseny 
společností Bosch, mohou vést ke zrušení platnosti záruky nebo v případě smlouvy o 
oprávnění k použití ke zrušení práva používat zařízení.

1.2 Bezpečnostní opatření

NEBEZPEČÍ! 
Vysoké riziko: Tento symbol označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, například 
„Nebezpečné napětí“ uvnitř produktu.
Pokud se jí nevyvarujete, dojde k úrazu elektrickým proudem, k vážnému nebo smrtelnému 
zranění.

VAROVÁNÍ! 
Střední riziko: Označuje potenciální nebezpečí.
Při jeho zanedbání by mohlo dojít k lehkému nebo středně těžkému fyzickému zranění.

POZOR! 
Nízké riziko: Označuje potenciální nebezpečí.
Při jeho zanedbání by mohlo dojít ke škodám na majetku nebo nebezpečí poškození jednotky.



DVR 700  Bezpečnost | cs 3

Bosch Security Systems  2011.6

1.3 Důležitá upozornění

Vypínač odpojující všechny póly – Začleňte do vnitřní elektroinstalace budovy vypínač, jenž 
zajišťuje odpojení všech pólů, se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm pro každý pól. Pokud 
je potřebné otevřít kryt při servisním zásahu nebo jiných činnostech, použijte tento vypínač 
všech pólů jako hlavní prostředek pro odpojení napájecího napětí od jednotky.
Výměna baterie – pouze pro kvalifikovaný servis – Lithiová baterie je umístěna uvnitř krytu 
zařízení. Baterii vyměňte podle pokynů, abyste omezili nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji pouze 
za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. Vyměněnou baterii zlikvidujte 
způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, a nikoli s ostatním pevným odpadem. Veškeré 
opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Uzemnění koaxiálního kabelu:
– Pokud je k jednotce připojen kabelový systém vedený mimo budovu, uzemněte jej.
– Venkovní zařízení připojte ke vstupům jednotky až po připojení uzemňovací zástrčky 

jednotky do uzemněné zásuvky nebo po řádném propojení uzemňovací svorky jednotky se 
zemí.

– Před odpojením uzemňovací zástrčky nebo uzemňovací svorky odpojte vstupní konektory 
jednotky od venkovního zařízení.

– Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření, jako je uzemnění pro libovolné venkovní 
zařízení připojené k této jednotce.

Pouze pro modely určené pro USA – Část 810 předpisů National Electrical Code, ANSI/NFPA 
č. 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění držáku a nosné konstrukce, 
uzemnění koaxiálního kabelu připojením k jednotce pro vybíjení, průřezu zemnicích vodičů, 
umístění jednotky pro vybíjení, připojení zemnicích elektrod a požadavků na zemnicí 
elektrody.

Příslušenství – Neumisťujte tuto jednotku na nestabilní podstavec, stativ, konzolu nebo 
držák. Jednotka může spadnout, následkem čehož může dojít k vážnému zranění nebo 
závažnému poškození jednotky. Používejte ji pouze s vozíkem, podstavcem, stativem, 
konzolou nebo stolem určeným výrobcem. Při použití vozíku pohybujte sestavou vozíku a 
přístroje obezřetně a opatrně, aby nedošlo ke zranění způsobenému převrhnutím vozíku. 
Převrácení sestavy vozíku a jednotky mohou způsobit rychlá zastavení, nepřiměřená síla nebo 
nerovné povrchy. Připevněte jednotku podle pokynů od výrobce.

VAROVÁNÍ! 
Laserový výrobek třídy I
Neviditelné laserové záření při otevření. Vyvarujte se vystavení paprsku.

POZOR! 
Toto zařízení je určeno pouze pro použití na veřejných místech.
Federální zákon USA striktně zakazuje tajné nahrávání ústní komunikace.

Likvidace – Tento výrobek společnosti Bosch byl vyvinut a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že 
elektronické a elektrické přístroje, které dosáhly konec své životnosti, musí být shromážděny 
a odstraněny odděleně od domovního odpadu. Obvykle jsou k dispozici samostatné sběrné 
systémy pro nepoužívané elektronické a elektrické výrobky. Tyto jednotky likvidujte 
v ekologicky přijatelných recyklačních zařízeních podle evropské směrnice 2002/96/EC.
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Prohlášení týkající se životního prostředí – Společnost Bosch má silný závazek k životnímu 
prostředí. Tato jednotka byla navržena tak, aby byla v nejvyšší možné míře ohleduplná 
k životnímu prostředí.
Zařízení citlivé na elektrostatickou elektřinu – Dodržujte příslušná opatření pro manipulaci 
s obvody CMOS/MOS-FET, aby nedošlo k elektrostatickému výboji.
POZNÁMKA: Při manipulaci s deskami plošných spojů, které jsou citlivé na elektrostatickou 
elektřinu, noste požadované uzemněné zápěstní řemínky a dodržujte náležitá bezpečnostní 
opatření proti elektrostatickým výbojům.
Jmenovitý proud pojistek – Pro zajištění ochrany zařízení musí být odbočky vedení jištěny 
pojistkami s maximálním jmenovitým proudem 16 A. Ochrana odboček vedení musí být 
v souladu s normou NEC800 (CEC část 60).
Uzemnění a polarizace – Tato jednotka může být vybavena polarizovanou zástrčkou vedení 
střídavého proudu (zástrčka s různě širokými vývody). Tento bezpečnostní prvek umožňuje 
zasunout zástrčku do zásuvky elektrické sítě pouze jedním způsobem. Pokud nelze zástrčku 
zcela zasunout do zásuvky, obraťte se na místního autorizovaného elektrotechnika, aby 
vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel polarizované zástrčky nesmí být narušen.
Tato jednotka může být také vybavena uzemňovací třípólovou zástrčkou (zástrčka se třetím 
kolíkem pro uzemnění). Tento bezpečnostní prvek umožňuje zasunout zástrčku pouze do 
uzemněné zásuvky elektrické sítě. Pokud nelze zástrčku zasunout do zásuvky, obraťte se na 
místního autorizovaného elektrotechnika, aby vyměnil zastaralou zásuvku. Bezpečnostní účel 
uzemňovací zástrčky nesmí být narušen.
Přemístění – Před přemístěním odpojte jednotku od napájení. Jednotku přemisťujte opatrně. 
Použitím nepřiměřené síly nebo nárazem může dojít k poškození jednotky a pevných disků.
Signály přenášené mimo budovu – Instalace pro signály přenášené mimo budovu, zejména 
pokud se týká bezpečné vzdálenosti od silových vodičů a bleskosvodů a ochrany proti 
přechodovým jevům, musí být v souladu s normami NEC725 a NEC800 (CEC směrnice 16-224 a 
CEC část 60).
Trvale připojené zařízení – Přičleňte k zařízení snadno přístupný externí prostředek pro 
odpojení.
Odpojitelné zařízení – Do blízkosti zařízení nainstalujte snadno přístupnou zásuvku elektrické 
sítě.
Obnovení napájení – Pokud je jednotku třeba vypnout z důvodu překročení stanovených 
provozních teplot, odpojte síťovou napájecí šňůru, počkejte nejméně 30 sekund a pak šňůru 
znovu připojte.
Montáž do skříně:
– Zvýšená okolní provozní teplota – Pokud je jednotka instalována v uzavřené skříni nebo 

v sestavě skříně obsahující více jednotek, okolní provozní teplota prostředí skříně může 
být vyšší než teplota okolního prostoru. Z tohoto důvodu je nutné posoudit, zda bude 
zařízení instalováno v prostředí, které je slučitelné s maximální okolní teplotou (Tma) 
stanovenou výrobcem.

– Omezené proudění vzduchu – Zařízení by mělo být instalováno do skříně takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno proudění vzduchu vyžadované pro bezpečnou činnost 
zařízení.

– Mechanické zatížení – Zařízení by mělo být připevněno do skříně takovým způsobem, aby 
nedošlo k nebezpečnému stavu z důvodu nerovnoměrného mechanického zatížení.

– Přetížení okruhu – Je nutné zvážit připojení zařízení k napájecímu okruhu a účinek, který 
může mít přetížení okruhů na nadproudovou ochranu a napájecí kabeláž. Při řešení této 
záležitosti by měly být příslušným způsobem brány v úvahu jmenovité hodnoty uvedené 
na výrobním štítku zařízení.
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– Spolehlivé uzemnění – Je nutné zajistit spolehlivé uzemnění zařízení připevněného do 
skříně. Kromě přímých připojení k vedlejšímu okruhu je nutné věnovat zvláštní pozornost 
také ostatním připojením napájení (např. použití připojovacích pásků napájení).
Podrobné pokyny naleznete v oddíle 4.2 Montáž do skříně.

SELV – Všechny vstupní a výstupní porty jsou bezpečnostní obvody s velmi nízkým napětím 
(Safety Extra Low Voltage, SELV). Tyto obvody lze připojovat pouze k jiným bezpečnostním 
obvodům s velmi nízkým napětím.
Ztráta videosignálu – Při digitálním nahrávání obrazu je přirozeným jevem ztráta videosignálu, 
proto společnost Bosch Security Systems nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv škody 
způsobené chybějícími obrazovými informacemi. Pro minimalizaci nebezpečí ztráty digitálních 
informací společnost Bosch Security Systems doporučuje používat vícenásobné zálohované 
nahrávací systémy a zálohovat všechny analogové a digitální informace.

1.4 Směrnice FCC a UL
Informace FCC a ICES
(pouze pro modely určené pro USA a Kanadu)
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle směrnic FCC, 
část 15. Účelem těchto limitů je zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení 
v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční 
energii, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit škodlivé 
rušení rádiové komunikace. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní 
situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze 
zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito 
způsoby:
– otočením nebo přemístěním přijímací antény,
– zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
– připojením zařízení do zásuvky elektrické sítě zapojené do jiného okruhu než přijímač,
– poradou s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
Není povoleno provádět úmyslné nebo neúmyslné úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny 
stranou zodpovědnou za shodu s předpisy. Jakékoliv takové úpravy by mohly zrušit právo 
uživatele používat zařízení. Je-li to nutné, měl by uživatel konzultovat nápravné opatření 
s prodejcem nebo zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Užitečné informace může uživatel nalézt v následující brožuře, kterou připravila federální 
komunikační komise: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Jak 
identifikovat a řešit potíže s rušením rozhlasového a televizního vysílání). Tuto brožuru lze 
získat na adrese U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-
00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
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ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost Underwriter Laboratories Inc. (dále jen „UL“) netestovala výkon ani spolehlivost 
bezpečnostních nebo signálových aspektů tohoto produktu. Laboratoře UL testovaly pouze 
nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a smrtelných úrazů, jak je vymezeno 
v normě UL 60950-1 – Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment laboratoří 
UL. Osvědčení UL nezahrnuje výkon ani spolehlivost zabezpečení ani signalizační aspekty 
tohoto produktu.
LABORATOŘE UL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ INFORMACE, ZÁRUKY ANI OSVĚDČENÍ JAKÉHOKOLIV 
DRUHU, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI ZABEZPEČENÍ NEBO FUNKCÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SE SIGNALIZACÍ TOHOTO PRODUKTU.

1.5 Upozornění společnosti Bosch
Autorská práva
Tato příručka je duševním vlastnictvím společnosti Bosch Security Systems a je chráněna 
autorským zákonem.
Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky
Všechny názvy hardwarových a softwarových produktů použité v tomto dokumentu jsou 
pravděpodobně registrovanými ochrannými známkami a musí být s nimi podle toho 
zacházeno.

POZNÁMKA:
Tato příručka byla svědomitě sestavena a informace, které obsahuje, byly důkladně ověřeny. 
V době tisku byl text úplný a správný. Vzhledem k pokračujícímu vývoji produktů může dojít ke 
změně obsahu uživatelské příručky bez upozornění.  Společnost Bosch Security Systems 
nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození způsobené přímo nebo nepřímo chybami, 
neúplnými informacemi nebo nesrovnalostmi mezi uživatelskou příručkou a popisovaným 
produktem.

Další informace
Další informace získáte v nejbližší pobočce společnosti Bosch Security Systems nebo na 
adrese www.boschsecurity.cz.


