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1 Sikkerhed

1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold 
alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen, når du betjener enheden.
1. Rengøring - Tag enheden ud af stikkontakten inden rengøring. Følg de anvisninger, der 

følger med enheden. Normalt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men 
en fugtig, fnugfri klud eller et vaskeskind kan også bruges. Brug ikke rengøringsmidler i 
flydende form eller på spray.

2. Varmekilder - Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, 
varmeapparater, komfurer eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme.

3. Ventilation - Eventuelle åbninger i enheden er anbragt af ventilationshensyn for at 
forhindre overophedning og sikre pålidelig drift. Åbningerne må ikke blokeres eller 
tildækkes. Anbring ikke enheden i et kabinet, medmindre der sørges for rigelig 
ventilation, eller producentens anvisninger er fulgt.

4. Vand - Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af badekar, håndvask, 
vasketøjskurv, i en fugtig eller våd kælder, i nærheden af en swimmingpool, udendørs 
eller et sted, der regnes som vådområde. Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt 
for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

5. Indføring af genstande eller væsker - Skub aldrig genstande af nogen art gennem 
åbninger, da de kan røre ved områder med farlig spænding eller risiko for kortslutning, 
som kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild ikke væske af nogen art på enheden. 
Placer ikke genstande indeholdende væske, f.eks. vaser eller kopper, på enheden.

6. Lyn - Tag kablerne ud af enheden og stikkontakten for at øge sikkerheden i tordenvejr, 
eller når enheden ikke bruges eller tilses i længere tid. Det forhindrer, at enheden 
beskadiges på grund af lyn og spændingsbølger.

7. Regulering af kontrolenheder - Reguler kun de kontrolenheder, der er angivet i 
betjeningsvejledningen. Forkert regulering af andre kontrolenheder kan beskadige 
enheden. Brugeren kan blive udsat for farlige stråler, hvis der bruges andre 
kontrolenheder eller reguleringer eller udføres andre fremgangsmåder end de anviste.

8. Overbelastning - Undgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger. Det kan 
medføre brand eller elektrisk stød.

9. Beskyttelse af strømforsyningsledning og -stik - Beskyt strømforsyningsledningen og -
stikket mod at blive trådt på eller klemt af genstande, der placeres på eller tæt ved dem 
ved stikkontakter og tilslutningspunktet på enheden. Strømforsyningsledningen til 
enheder, der skal bruges med 230 VAC, 50 Hz, skal overholde de nyeste udgaver af IEC 
60227. Strømforsyningsledningen til enheder, der skal bruges med 120 VAC, 60 Hz, skal 
overholde de nyeste udgaver af UL 62 og CSA 22.2 No.49.

10. Frakobling af strøm - Enheder tilføres strøm, når netledningen sættes i strømkilden. 
Netledningsstikket er den primære metode til frakobling af strømmen til enheden.

11. Strømkilder - Brug kun enheden med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. 
Inden du fortsætter, skal du sørge for at afbryde strømmen til det kabel, der skal sættes i 
enheden.

12. Servicearbejde - Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde på enheden. Åbning eller 
fjernelse af dækslerne udsætter brugeren for farlig spænding og andre risici. Overlad alt 
servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere.
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13. Skade, der kræver afhjælpning på værksted - Fjern strømkilden til enheden, og overlad 
alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere, hvis udstyret er beskadiget, f.eks. i 
følgende situationer:
– strømforsyningsledningen eller -stikket er beskadiget,
– enheden har været udsat for fugt eller vand, herunder regn, sne osv.,
– der er spildt væske i eller på udstyret,
– en genstand er faldet ned i enheden,
– enheden er blevet tabt, eller enhedens kabinet er beskadiget,
– enheden har en markant ændret ydelse,
– enheden fungerer ikke normalt, når brugeren følger betjeningsanvisningerne korrekt.

14. Reservedele - Sørg for, at serviceteknikeren anvender reservedele, der er specificeret af 
producenten, eller som har samme egenskaber som de originale dele. Ikke-godkendte 
erstatningsdele kan gøre garantien ugyldig og medføre brand, elektrisk stød og andre 
risici.

15. Sikkerhedskontrol - Når der er foretaget servicearbejde eller reparation af enheden, skal 
der udføres sikkerhedskontrol for at sikre, at enheden fungerer rigtigt.

16. Installation - Skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger og 
lokale bestemmelser.

17. Udvidelsesenheder, ændringer eller modifikationer - Brug kun udvidelsesenheder/
tilbehør, som er anført af producenten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, 
som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan gøre garantien ugyldig eller, i 
tilfælde af en autorisationsaftale, ophæve tilladelsen til at servicere udstyret.

1.2 Sikkerhedsforskrifter

FARE! 
Høj risiko: Dette symbol angiver en umiddelbart farlig situation, f.eks. farlig spænding i 
produktet.
Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL! 
Mediumrisiko: Angiver en potentielt farlig situation.
Manglende overholdelse kan medføre mindre alvorlig personskade.

FORSIGTIG! 
Lav risiko: Angiver en potentielt farlig situation.
Manglende overholdelse kan medføre tingskade eller beskadigelse af enheden.
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1.3 Vigtige bemærkninger

Tænd/slukkontakt med alle ledere - Installer en tænd/slukkontakt med alle ledere, hvor der 
er mindst 3 mm kontaktadskillelse i hver leder, i bygningens el-installation. Brug denne tænd/
slukkontakt med alle ledere som den primære metode til afbrydelse af strømmen til enheden, 
hvis det er nødvendigt at åbne kabinettet med henblik på servicearbejde og/eller andre 
aktiviteter.
Udskiftning af batteri - kun for kvalificerede serviceteknikere - Bag enhedens kabinet findes 
et litiumbatteri. Udskift batteriet ifølge anvisningerne for at undgå eksplosionsfare. Må kun 
udskiftes med samme eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Det udskiftede 
batteri skal bortskaffes på en miljøvenlig måde og ikke sammen med andet fast affald. Overlad 
alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere.

Koaksial jordforbindelse:
– Hvis et udendørs ledningssystem sluttes til enheden, kræves jordforbindelse.
– Udendørs udstyr må kun sluttes til enhedens indgange, efter at enhedens jordstik er sat i 

en stikkontakt med jordforbindelse, eller dens jordterminal er sluttet korrekt til en kilde 
med jordforbindelse.

– Fjern enhedens indgangsstik fra udendørs udstyr, før jordstikket eller jordterminalen 
frakobles.

– Overhold de korrekte sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. vedrørende jordforbindelse, for 
alle udendørs enheder, der er sluttet til denne enhed.

Kun USA-modeller Section 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 indeholder 
oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse for monterings- og understøtningsstrukturen, 
jording af koaksialkablet til en afladningsenhed, afladningsenhedens placering, tilslutning til 
jordledningselektroder og krav til jordledningselektroden.

Miljøerklæring - Bosch er stærkt engageret i at beskytte miljøet. Denne enhed er konstrueret 
således, at miljøet respekteres mest muligt.

Tilbehør - Anbring ikke enheden på et bord, et stativ, en skinne eller et beslag, der er ustabilt. 
Enheden kan falde ned og blive alvorligt beskadiget eller medføre alvorlig personskade. Brug 
kun det underlag (vogn, stativ, skinne, bord), som producenten har anvist. Vær forsigtig, hvis 
der bruges en vogn, og vognen skal flyttes sammen med apparatet, for at undgå, at den vælter 
og medfører skade. Hurtige opbremsninger, kraftige skub eller ujævne flader kan få vognen 
med enheden til at vælte. Monter enheden ifølge producentens vejledning.

ADVARSEL! 
Klasse I laserprodukt
Usynlig laserstråling, når produktet er åbent. Undgå udsættelse for stråler.

FORSIGTIG! 
Denne enhed er kun beregnet til brug i offentlige områder.
Ifølge den føderale lovgivning i USA er det strengt forbudt at optage mundtlig kommunikation 
uden at oplyse det.

Bortskaffelse - Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter 
af høj kvalitet, som kan genbruges. Dette symbol angiver, at udtjent elektrisk og elektronisk 
udstyr skal indsamles separat og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er 
normalt etableret særskilte indsamlingsordninger for elektroniske og elektriske produkter, 
der ikke længere skal bruges. Disse enheder skal bortskaffes på et miljøvenligt 
genbrugsanlæg i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF.
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Enhed med elektrostatisk følsomhed - Brug de korrekte CMOS/MOS-FET-forholdsregler for 
håndtering for at undgå elektrostatisk udladning.
BEMÆRK: Bær de påkrævede håndledsremme med jordforbindelse, og overhold de korrekte 
ESD-sikkerhedsforholdsregler ved håndtering af de trykte kredsløbskort, som er følsomme 
over for elektrostatiske udladninger.
Sikringstype - Af hensyn til beskyttelse af enheden skal gruppekredsløbet sikres med en 
sikringstype på højst 16 A. Den skal overholde NEC800 (CEC Section 60).
Jording og polarisering - Denne enhed kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik 
(et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Sikkerhedsfunktionen betyder, at stikket 
kun kan sættes i stikkontakten på én måde. Hvis stikket ikke kan sættes helt ind i 
stikkontakten, skal du kontakte en lokal autoriseret el-installatør for at få udskiftet den 
forældede kontakt. Omgå ikke det polariserede stiks sikkerhedsfunktion.
Enheden kan i stedet være udstyret med et jordstik med tre ledere (et stik med et tredje ben 
til jordforbindelse). Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at stikket kun passer i en stikkontakt 
med jord. Hvis stikket ikke kan sættes ind i stikkontakten, skal du kontakte en lokal 
autoriseret el-installatør for at få udskiftet den forældede kontakt. Omgå ikke 
sikkerhedsformålet med jordstikket.
Flytning - Afbryd strømmen, før enheden flyttes. Vær forsigtig, når enheden flyttes. Kraftige 
stød eller rystelser kan beskadige enheden og harddiskene.
Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især med hensyn til afstand til strøm- 
og lynafledere og overspændingsbeskyttelse, skal overholde NEC725 og NEC800 (CEC Rule 16-
224 og CEC Section 60).
Permanent tilsluttet udstyr - Installer en lettilgængelig ekstern afbryderenhed til udstyret.
Udstyr tilsluttet med ledning - Monter stikkontakten tæt på udstyret, så der er nem adgang til 
den.
Reetablering af strøm - Hvis enheden er nødt til at lukke ned, fordi de specificerede 
driftstemperaturer overstiges, skal brugeren afbryde netledningen, vente mindst 30 sekunder 
og derefter tilslutte netledningen igen.
Rackmontering:
– Forhøjet omgivende driftstemperatur - Ved installation i en lukket rackmontering eller en 

rackmontering med flere enheder kan den omgivende temperatur i rackomgivelserne 
være højere end rumtemperaturen. Derfor bør det overvejes at montere udstyret i et 
område, der er kompatibelt med den maksimale omgivelsestemperatur (Tma), som er 
anført af producenten.

– Reduceret ventilation - Installer udstyret i et rack, så ventilationen er som påkrævet til 
sikker brug af udstyret.

– Mekanisk belastning - Fastgør udstyret korrekt i racket for at forhindre farlige situationer 
på grund af ujævn mekanisk belastning.

– Overbelastning af kredsløbet - Der bør tages højde for, at udstyret skal tilsluttes 
forsyningskredsløbet samt indflydelse, som overbelastning af kredsløbene kan have på 
overstrømsbeskyttelse og forsyningskabling. Der bør tages passende hensyn til 
navneklassificering af udstyret, når disse bekymringer omtales.

– Pålidelig jording - Pålidelig jording af rackmonteret udstyr bør opretholdes. Vær særligt 
opmærksom på forsyningsstik ud over direkte forbindelser til gruppekredsløbet (f.eks. 
brug af powerstrips).
Se afsnit 4.2 Rackmontering, hvis du har brug for en detaljeret vejledning.

SELV - Alle indgangs/udgangsportene er SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). SELV-
kredsløb må kun sluttes til andre SELV-kredsløb.
Tab af videosignal - Tab af videosignal forekommer hyppigt i forbindelse med digital 
videooptagelse, og Bosch Security Systems kan derfor ikke gøres ansvarlig for skade, der 
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opstår som følge af manglende videoinformation. For at minimere risikoen for at miste digital 
information anbefaler Bosch Security Systems flere, redundante optagesystemer og en 
procedure for sikkerhedskopiering af al analog og digital information.

1.4 FCC og UL
FCC- og ICES-information
(Kun USA-modeller og canadiske modeller)
Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til 
afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens ved brug i private hjem. Dette udstyr forårsager, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med 
vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen 
garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager 
skadelig interferens i modtagelsen af radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at 
slukke og tænde for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere 
af følgende måder:
– dreje eller flytte modtagerantennen
– øge afstanden mellem udstyret og modtageren
– slutte udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er 

tilsluttet
– kontakte forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Der må ikke foretages hverken bevidste eller ubevidste modifikationer, der ikke udtrykkeligt er 
godkendt af det organ, der er ansvarlig for overholdelse. Enhver modifikation kan ophæve 
brugerens tilladelse til at benytte udstyret. Brugeren skal om nødvendigt kontakte 
forhandleren eller en uddannet radio/tv-tekniker med henblik på afhjælpning.
Brugeren kan have gavn af følgende hæfte, der er udarbejdet af FCC (Federal 
Communications Commission): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. 
Denne brochure er tilgængelig fra U.S.A. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
Stock No. 004-000-00345-4.

Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har ikke afprøvet ydelsen eller pålideligheden i 
forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller signalegenskaber. UL har kun foretaget test 
vedrørende brand, stød og/eller risici, der medfører personskade, som beskrevet i UL's 
Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. UL-certificering 
dækker ikke ydelsen eller pålideligheden i forbindelse med dette produkts sikkerheds- eller 
signalegenskaber.
UL GIVER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER AF NOGEN ART 
VEDRØRENDE YDELSEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN I FORBINDELSE MED DETTE PRODUKTS 
EVENTUELLE SIKKERHEDS- ELLER PRODUKTEGENSKABER.
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1.5 Bosch-meddelelser
Copyright
Denne vejledning er en immateriel rettighed, som tilhører Bosch Security Systems og er 
ophavsretligt beskyttet.
Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker
Alle navne på hardware- og softwareprodukter i dette dokument er sandsynligvis registrerede 
varemærker og skal behandles herefter.

BEMÆRK:
Denne vejledning er skrevet med omhu, og dens indhold er blevet kontrolleret grundigt. 
Teksten var fuldstændig og korrekt, da den gik i trykken. Den konstante udvikling af 
produkterne betyder, at indholdet af brugervejledningen kan blive ændret uden varsel.  Bosch 
Security Systems kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge af fejl, 
ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem brugervejledningen og det beskrevne 
produkt.

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller 
besøge www.boschsecurity.com


