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1 Ασφάλεια

1.1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά όλες τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. 
Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη μονάδα και στις οδηγίες χειρισμού, πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
1. Καθαρισμός - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό. Τηρήστε τυχόν 

οδηγίες που παρέχονται με τη μονάδα. Γενικά, η χρήση ενός στεγνού πανιού για τον 
καθαρισμό είναι επαρκής, μπορεί όμως και να χρησιμοποιηθεί υγρό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι ή δέρμα σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή 
αερολύματος.

2. Πηγές θερμότητας - Η εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε πηγές θερμότητας, 
όπως θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες, θερμάστρες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

3. Αερισμός - Τα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας παρέχονται για αερισμό, προς 
αποφυγή υπερθέρμανσης και διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της. Μην φράσσετε ή 
καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέσα σε περίβλημα, παρά μόνο 
εάν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

4. Νερό - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε 
μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, καλάθια για άπλυτα, σε υπόγειους χώρους με υγρασία, 
κοντά σε πισίνες, σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ή σε οποιαδήποτε περιοχή που ταξινομείται 
ως υγρή θέση. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε 
τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.

5. Διείσδυση αντικειμένων και υγρών - Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα κανενός είδους στη 
συγκεκριμένη μονάδα διαμέσου των ανοιγμάτων, καθώς ενδέχεται να αγγίξουν άκρα 
επικίνδυνης τάσης ή να βραχυκυκλώσουν εξαρτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ κανενός είδους υγρά επάνω στη μονάδα. Μην 
τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα ή κύπελλα, επάνω στη μονάδα.

6. Κεραυνοί - Για πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, ή όταν η 
μονάδα παραμένει ανεπιτήρητη και αχρησιμοποίητη για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους, αποσυνδέετε τη μονάδα από την επιτοίχια πρίζα και αποσυνδέετε το σύστημα 
καλωδίων. Αυτό θα αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς στη μονάδα από κεραυνούς και 
εξάρσεις της γραμμής τροφοδοσίας.

7. Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου - Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καθορίζονται στις 
οδηγίες χειρισμού. Η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στη μονάδα. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων, ή η εκτέλεση διαδικασιών, 
διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται, ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση 
σε ακτινοβολία.

8. Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

9. Προστασία καλωδίου παροχής τροφοδοσίας και βύσματος - Προστατέψτε το καλώδιο 
παροχής τροφοδοσίας και το βύσμα από την πιθανότητα να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτά, 
να τρυπηθούν από αντικείμενα τοποθετημένα επάνω ή σε επαφή με αυτά σε ηλεκτρικές 
πρίζες, και την έξοδό του από τη μονάδα. Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 
230 VAC, 50 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις του προτύπου IEC 60227. Για μονάδες που προορίζονται για λειτουργία με 
120 VAC, 60 Hz, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις του προτύπου UL 62 και CSA 22.2 No.49.
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10. Αποσύνδεση τροφοδοσίας - Στις μονάδες παρέχεται τροφοδοσία, όποτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας. Το βύσμα του καλωδίου 
τροφοδοσίας είναι η κύρια συσκευή αποσύνδεσης τροφοδοσίας για την απενεργοποίηση 
της τάσης για τη μονάδα.

11. Πηγές τροφοδοσίας - Λειτουργείτε τη μονάδα μόνο από τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που 
υποδεικνύεται στην ετικέτα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε την 
τροφοδοσία από το καλώδιο που πρόκειται να εγκατασταθεί στη μονάδα.

12. Συντήρηση - Μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη 
μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε 
επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέτετε όλες τις εργασίες συντήρησης σε 
εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

13. Ζημιά που απαιτεί επισκευή - Αποσυνδέστε τη μονάδα από την κύρια πηγή τροφοδοσίας 
τάσης δικτύου (AC) και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, σε 
περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στον εξοπλισμό, όπως:
– καταστροφή του καλωδίου παροχής τροφοδοσίας ή του βύσματος,
– έκθεση σε υγρασία, νερό, ή/και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, κ.λπ.),
– διείσδυση ή πτώση υγρού μέσα ή επάνω στον εξοπλισμό,
– πτώση αντικειμένου μέσα στη μονάδα,
– πτώση της μονάδας ή καταστροφή της καμπίνας της μονάδας
– αισθητή αλλαγή στην απόδοση της μονάδας,
– μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, ενώ ο χρήστης ακολουθεί σωστά τις οδηγίες 

χειρισμού.
14. Ανταλλακτικά εξαρτήματα - Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός συντήρησης χρησιμοποιεί 

ανταλλακτικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, ή διαθέτουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά με τα αυθεντικά εξαρτήματα. Μη εξουσιοδοτημένες αντικαταστάσεις θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν την εγγύηση και να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
άλλους κινδύνους.

15. Έλεγχος ασφαλείας - Έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να εκτελούνται κατά την ολοκλήρωση 
εργασιών συντήρησης ή επισκευών στη μονάδα, προς διασφάλιση της καλής κατάστασης 
λειτουργίας της.

16. Εγκατάσταση - Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

17. Προσθήκες, αλλαγές ή τροποποιήσεις - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα πρόσθετα/
προαιρετικά εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
εξοπλισμού, που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένη από τη Bosch, μπορεί να ακυρώσει την 
εγγύηση ή, σε περίπτωση συμφωνίας εξουσιοδότησης, την εξουσιοδότηση χειρισμού του 
εξοπλισμού.
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1.2 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

1.3 Σημαντικές υποδείξεις

Ολοπολικός διακόπτης τροφοδοσίας - Ενσωματώστε έναν ολοπολικό διακόπτη τροφοδοσίας, 
με μία απόσταση επαφής τουλάχιστον 3 mm σε κάθε πόλο, στην ηλεκτρική εγκατάσταση του 
κτηρίου. Εάν απαιτείται άνοιγμα του περιβλήματος για εργασίες συντήρησης ή/και άλλες 
δραστηριότητες, χρησιμοποιήστε αυτόν τον ολοπολικό διακόπτη ως κύρια συσκευή 
αποσύνδεσης για την απενεργοποίηση της τάσης στη μονάδα.
Αντικατάσταση μπαταρίας - Μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης - Μία μπαταρία 
λιθίου βρίσκεται στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας. Προς αποφυγή του κινδύνου 
έκρηξης, αντικαταστήστε τη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο 
ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε την αχρηστευμένη 
μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και όχι μαζί με άλλα στερεά απόβλητα. Αναθέτετε 
όλες τις εργασίες συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης.

Γείωση ομοαξονικού:
– Γειώστε το σύστημα καλωδίων, σε περίπτωση σύνδεσης ενός εξωτερικού συστήματος 

καλωδίων στη μονάδα.
– Συνδέετε εξωτερικό εξοπλισμό στις εισόδους της μονάδας μόνο μετά τη σύνδεση του 

βύσματος γείωσης της συγκεκριμένης μονάδας σε μία γειωμένη πρίζα, ή τη σωστή σύνδεση 
του ακροδέκτη γείωσης σε μία πηγή γείωσης.

– Αποσυνδέστε τους συνδέσμους εισόδου της μονάδας από τον εξωτερικό εξοπλισμό, πριν 
την αποσύνδεση του βύσματος γείωσης ή του ακροδέκτη γείωσης.

KINΔΥΝΟΣ! 
Υψηλός κίνδυνος: Το συγκεκριμένο σύμβολο υποδεικνύει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, 
όπως "Επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μέτριος κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο σωματικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χαμηλός κίνδυνος: Υποδεικνύει μία δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση.
Εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλική ζημιά ή καταστροφή της μονάδας.

Προαιρετικά εξαρτήματα - Μην τοποθετείτε τη συγκεκριμένη μονάδα επάνω σε ασταθή βάση, 
τρίποδο, βραχίονα, ή διάταξη στερέωσης. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό 
τραυματισμό ή/και σοβαρή βλάβη στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το τροχήλατο 
μεταφοράς, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή. Κατά τη χρήση τροχήλατου μεταφοράς, φροντίστε να είστε προσεκτικοί κατά τη 
μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/συσκευής, προς αποφυγή τραυματισμού 
εξαιτίας ανατροπής. Οι γρήγορες στάσεις, η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι ανώμαλες 
επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσουν ανατροπή του συνδυασμού τροχήλατου μεταφοράς/
μονάδας. Στερεώστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Προϊόν Λέιζερ Κλάσης I
Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοικτό. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
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– Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως γείωση, για οποιαδήποτε εξωτερική 
συσκευή συνδεδεμένη στη συγκεκριμένη μονάδα.

Μοντέλα Η.Π.Α. μόνο - Η Ενότητα 810 των Εθνικών Κανονισμών Ηλεκτρισμού, ANSI/NFPA No.70, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη γείωση της δομής στερέωσης και υποστήριξης, 
τη γείωση του ομοαξονικού σε μία μονάδα αποφόρτισης, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη 
θέση της μονάδας αποφόρτισης, τη σύνδεση στα ηλεκτρόδια γείωσης και τις απαιτήσεις για το 
ηλεκτρόδιο γείωσης.

Περιβαλλοντική δήλωση - Η Bosch έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον. 
Αυτή η μονάδα έχει σχεδιασθεί με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό προς το περιβάλλον.
Συσκευή ευαίσθητη σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις - Εφαρμόζετε τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης κατά τον χειρισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS/MOSFET, προκειμένου να 
αποφύγετε τυχόν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοράτε τα απαιτούμενα γειωμένα περικάρπια και τηρείτε τις κατάλληλες 
προφυλάξεις ασφαλείας ESD κατά το χειρισμό των ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 
πλακετών τυπωμένου κυκλώματος.
Ασφάλεια - Για την προστασία της συσκευής, η προστασία του κυκλώματος κλάδου πρέπει να 
ασφαλίζεται με ασφάλεια μέγιστης ονομαστικής τιμής 16A. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
πρότυπο NEC800 (CEC Ενότητα 60).
Γείωση και πόλωση - Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα πολωμένο 
φις γραμμής εναλλασσόμενου ρεύματος (ένα φις με δύο πεπλατυσμένους ακροδέκτες, 
διαφορετικού πλάτους). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπει την εισαγωγή 
του φις στην πρίζα με ένα μόνο τρόπο. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εισαγωγή του φις στην 
πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να 
αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του 
πολωμένου φις.
Εναλλακτικά, η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να είναι εφοδιασμένη με ένα φις με γείωση 3 
πόλων (ένα φις με μία τρίτη ακίδα για γείωση). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας 
επιτρέπει την εισαγωγή του φις μόνο σε μία γειωμένη. Εάν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του φις 
στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο της περιοχής σας, για να 
αντικαταστήσει την παρωχημένη πρίζα. Μην απενεργοποιείτε τη διάταξη ασφαλείας του φις με 
γείωση.
Μετακίνηση - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, πριν μετακινήσετε τη μονάδα. Μετακινείτε τη 
μονάδα με προσοχή. Η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή οι κραδασμοί ενδέχεται να 
καταστρέψουν τη μονάδα και τους οδηγούς σκληρού δίσκου.
Εξωτερικά σήματα - Η εγκατάσταση για εξωτερικά σήματα, ειδικά όσον αφορά στην απόσταση 
από αγωγούς ρεύματος και αλεξικέραυνα και στην προστασία από παρόδους, πρέπει να είναι 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε δημόσιους χώρους.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. απαγορεύει αυστηρά τη λαθραία εγγραφή προφορικών 
επικοινωνιών.

Απόρριψη - Το προϊόν Bosch που διαθέτετε αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Το συγκεκριμένο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, που έχουν 
φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, πρέπει να συλλέγονται και να 
απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Συστήματα χωριστής συλλογής υφίστανται 
συνήθως για αχρηστευμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα. Απορρίπτετε αυτές τις 
μονάδες σε μία περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης, σύμφωνα με την 
Eυρωπαϊκή Οδηγία 2002/66/EC.
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σύμφωνη με τα πρότυπα NEC725 και NEC800 (CEC Κανονισμός 16-224 και CEC Ενότητα 60).
Μόνιμα συνδεδεμένος εξοπλισμός - Ενσωματώστε μία άμεσα προσπελάσιμη συσκευή 
αποσύνδεσης εξωτερικά στον εξοπλισμό.
Συνδεόμενος εξοπλισμός - Εγκαταστήστε την πρίζα κοντά στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να είναι 
εύκολα προσπελάσιμη.
Επανατροφοδοσία - Εάν η μονάδα εξαναγκασθεί σε απενεργοποίηση, εξαιτίας υπέρβασης των 
καθορισμένων θερμοκρασιών λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 
για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εγκατάσταση σε ικρίωμα:
– Αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας - Στην περίπτωση εγκατάστασης σε 

κλειστή διάταξη ή διάταξη σε ικρίωμα πολλαπλών μονάδων, η θερμοκρασία λειτουργίας του 
περιβάλλοντος του ικριώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του 
δωματίου. Συνεπώς πρέπει να δίνεται προσοχή στην εγκατάσταση του εξοπλισμού σε 
περιβάλλον συμβατό με τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Tma) που καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή.

– Μειωμένη κυκλοφορία αέρα - Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε ικρίωμα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να μην μειώνεται η κυκλοφορία αέρα που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία 
του εξοπλισμού.

– Μηχανική φόρτωση - Η στερέωση του εξοπλισμού στο ικρίωμα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να αποφεύγεται επικίνδυνη κατάσταση εξαιτίας ανομοιόμορφης μηχανικής φόρτωσης.

– Υπερφόρτωση κυκλώματος - Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνδεση του εξοπλισμού στο 
κύκλωμα τροφοδοσίας και στην επίδραση που η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων μπορεί να 
έχει στην προστασία από υπέρταση και στην καλωδίωση παροχής. Κατά την εξέταση αυτού 
του ζητήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ονομαστικές τιμές στην πινακίδα του 
εξοπλισμού.

– Αξιόπιστη γείωση - Πρέπει να διατηρείται η αξιόπιστη γείωση του εξοπλισμού που είναι 
τοποθετημένος σε ικρίωμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά τις συνδέσεις 
τροφοδοσίας, εκτός από τις άμεσες συνδέσεις, στο κύκλωμα διακλάδωσης (π.χ. χρήση 
πολύπριζων).
Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 Στερέωση σε ικρίωμα.

SELV - Όλες οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι κυκλώματα ασφαλείας εξαιρετικά χαμηλής τάσης 
(Safety Extra Low Voltage - SELV). Τα κυκλώματα SELV θα πρέπει να συνδέονται μόνο σε άλλα 
κυκλώματα SELV.
Απώλεια βίντεο - Η απώλεια βίντεο είναι εγγενής στην ψηφιακή εγγραφή βίντεο. Ως εκ τούτου, 
η Bosch Security Systems δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν 
από την έλλειψη πληροφοριών βίντεο. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας 
ψηφιακών πληροφοριών, η Bosch Security Systems συνιστά τη χρήση πολλαπλών, 
πλεοναζόντων συστημάτων εγγραφής και μία διαδικασία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων 
όλων των αναλογικών και ψηφιακών πληροφοριών.
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1.4 FCC και UL
Πληροφορίες FCC & ICES
(Μοντέλα Η.Π.Α. και Καναδά μόνο)
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης 
B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί με στόχο την 
παροχή εύλογης προστασίας από επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο 
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν 
δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα 
υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει 
επικίνδυνες παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να εντοπιστεί 
με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται στο χρήστη να δοκιμάσει 
να διορθώσει το πρόβλημα λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
– επαναπροσανατολισμός ή τοποθέτηση σε άλλη θέση της κεραίας λήψης,
– αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη,
– σύνδεση του εξοπλισμού σε μία πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι 

συνδεδεμένος ο δέκτης,
– επικοινωνία με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Απαγορεύεται η εκτέλεση εκούσιων ή ακούσιων τροποποιήσεων, που δεν είναι ρητώς 
εγκεκριμένες από την πλευρά που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση. Οποιαδήποτε ανάλογη 
τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
Εάν χρειάζεται, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευθεί τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό 
ραδιοφώνου/τηλεόρασης για τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
Ο χρήστης μπορεί να βρει χρήσιμο το ακόλουθο εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems (Πώς να αναγνωρίσετε και να επιλύσετε προβλήματα ραδιοτηλεοπτικών παρεμβολών). 
Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται από το U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
αρ. πρ. 004-000-00345-4.

Αποποίηση ευθύνης
Η Underwriter Laboratories Inc. ("UL") δεν έχει ελέγξει την απόδοση ή την αξιοπιστία των 
τομέων ασφαλείας ή σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Η UL έχει εκτελέσει ελέγχους 
μόνο για κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού, όπως καθορίζονται 
στο(στα) Πρότυπο(α) UL για την Ασφάλεια Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών, UL 60950-1. Η 
Πιστοποίηση UL δεν καλύπτει την απόδοση ή την αξιοπιστία των τομέων ασφαλείας ή 
σηματοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΗUL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
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1.5 Ανακοινώσεις της Bosch
Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems και 
προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα
Όλες οι ονομασίες υλικού εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο είναι σήματα κατατεθέντα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε με μεγάλη φροντίδα και οι πληροφορίες που περιέχει έχουν 
επαληθευτεί διεξοδικά. Το κείμενο ήταν πλήρες και σωστό κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτύπωσης. Η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων ενδέχεται να σημαίνει ότι το περιεχόμενο του 
εγχειριδίου χρήσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Η Bosch Security 
Systems δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από 
σφάλματα, ατέλεια ή ασυμφωνίες μεταξύ του εγχειριδίου χρήσης και του περιγραφόμενου 
προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Bosch Security 
Systems ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.boschsecurity.com 
www.boschsecurity.com
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