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1 Turvallisuus

1.1 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue ja säilytä kaikki turvallisuusohjeet. Noudata ohjeita huolellisesti. Huomioi kaikki laitteessa 
ja käyttöohjeissa olevat varoitukset ennen laitteen käyttöä.
1. Puhdistaminen - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Noudata 

laitteen mukana toimitettuja ohjeita. Tavallisesti puhdistukseen riittää kuiva kangasliina, 
mutta voit käyttää myös kosteaa nukkaamatonta liinaa tai säämiskäliinaa. Älä käytä 
puhdistusnesteitä tai aerosoleja.

2. Lämmönlähteet - Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, liesien 
tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähettyville.

3. Tuuletus - Laitteen kotelossa on tuuletusaukkoja, jotka estävät laitetta ylikuumenemasta 
ja varmistavat sen luotettavan toiminnan. Älä peitä tai tuki näitä aukkoja. Muista laitetta 
asennettaessa huolehtia riittävästä tuuletuksesta ja noudattaa valmistajan ohjeita.

4. Vesi - Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyammeen, pesualtaan, lavuaarin tai 
pyykkikorin lähettyvillä, kosteassa kellarissa, uima-altaalla, ulkotiloissa tai missään 
märäksi luokiteltavassa kohteessa. Laite ei saa tulipalo- tai sähköiskuvaaran vuoksi 
altistua sateelle tai kosteudelle.

5. Esineet ja nesteet - Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä, sillä ne 
saattavat koskea vaarallisiin jännitepisteisiin tai oikosulkukohtiin, jotka voivat aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Laitteen päälle ei saa läikyttää mitään. Älä aseta nesteellä 
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja tai mukeja, laitteen päälle.

6. Salamointi - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja irrota kaapelit, jos ulkona on 
ukonilma tai laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tämä suojaa laitetta salamoilta ja 
ylijännitteiltä.

7. Ohjaimien säätö - Säädä vain käyttöohjeissa määritettyjä ohjaimia. Muiden ohjainten 
virheelliset säädöt voivat vahingoittaa laitetta. Muiden kuin määritettyjen ohjainten, 
säätöjen tai toimenpiteiden soveltaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

8. Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Tämä voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun.

9. Virtajohdon ja pistokkeen suojaaminen - Sijoita virtajohto ja pistoke niin, että niiden 
päälle ei voi astua eivätkä ne joudu puristuksiin. Tarkista pistokkeen ja pistorasian sekä 
virtajohdon ja laitteen väliset liitokset. 230 VAC:n ja 50 Hz:n laitteiden virtajohtojen täytyy 
olla IEC 60227 -standardien viimeisimpien versioiden mukaisia. 120 VAC:n ja 60 Hz:n 
laitteiden virtajohtojen täytyy olla UL 62:n ja CSA 22.2 No.49:n viimeisimpien versioiden 
mukaisia.

10. Virran katkaiseminen - Laitteisiin syötetään virtaa aina, kun virtajohto on liitetty 
virtalähteeseen. Virtapistoke on laitteen päävirrankatkaisuväline.

11. Virtalähteet - Käytä laitetta vain merkinnän osoittaman virtalähdetyypin kanssa. Varmista 
ennen asennusta, että laitteeseen liitettävässä kaapelissa ei kulje virta.

12. Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse. Jos avaat tai irrotat kansia, voit altistua vaarallisen 
suurelle jännitteelle tai muille vaaroille. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista 
korjaustoimista.
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13. Huoltoa edellyttävä vika - Irrota laite virtalähteestä ja toimita se valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen, jos laitteessa ilmenee seuraavia vikoja:
– Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
– Laite on altistunut kosteudelle, vedelle tai ankarille sääolosuhteille (esimerkiksi sade 

tai lumi).
– Laitteen päälle tai sisälle on roiskunut nestettä.
– Laitteen päälle on kaatunut jokin esine.
– Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut.
– Laitteen suorituskyky on muuttunut selvästi.
– Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttäjä noudattaa käyttöohjeita oikein.

14. Varaosat - Varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan suosittelemia varaosia tai 
alkuperäisten osien mukaisia osia. Muiden kuin suositeltujen osien käyttäminen voi 
mitätöidä takuun ja aiheuttaa tulipalo-, sähköisku- tai muun vaaran.

15. Turvallisuustarkastus - Laitteen huollon tai korjauksen jälkeen on suoritettava 
turvallisuustarkastus, jolla varmistetaan, että laite on asianmukaisessa toimintakunnossa.

16. Asennus - Asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden ja sähkölaitteiden turvallisuutta 
koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

17. Kiinnitystarvikkeet ja muokkaukset - Käytä vain valmistajan suosittelemia 
kiinnitystarvikkeita ja lisävarusteita. Kaikki laitteistoon tehdyt muutokset, joita Bosch ei 
ole hyväksynyt, voivat mitätöidä takuun tai valtuudet käyttää laitteistoa.

1.2 Turvallisuushuomautuksia

VAARA! 
Suuri vaara: Tämä symboli tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta laitteen sisällä (esimerkiksi 
vaarallinen jännite).
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa sähköiskun, vakavia vammoja tai jopa 
kuolemanvaaran.

VAROITUS! 
Keskisuuri vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa lieviä ruumiinvammoja.

VAROITUS! 
Pieni vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vahingoittaa laitetta.
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1.3 Tärkeitä huomautuksia

Verkkokaapeli - Liitä rakennuksen sähköjärjestelmään verkkokaapeli (vähintään 3 mm:n 
kosketinväli jokaisessa navassa). Jos kotelo täytyy avata huolto- tai muita toimenpiteitä varten, 
katkaise laitteeseen kulkeva jännite irrottamalla verkkojohto.
Pariston vaihtaminen - vain valtuutettu huoltohenkilökunta - Laitteen kotelossa on 
litiumparisto. Vaihda paristo huolellisesti ohjeiden mukaan, jotta vältyt akun räjähdysvaaralta. 
Vaihda laitteeseen samanlainen tai valmistajan suosittelema vastaavantyyppinen paristo. 
Hävitä vanha paristo ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä sitä tavallisen jätteen mukana. 
Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista.

Koaksiaalimaadoitus:
– Maadoita kaapelijärjestelmä, jos liität laitteeseen ulkopuolisen kaapelijärjestelmän.
– Liitä ulkokäyttöön tarkoitettu laitteisto laitteen tuloliitäntöihin vasta, kun laitteen 

maadoituspistoke on liitetty maadoitettuun lähtöön tai sen maadoituspääte on liitetty 
oikein maadoituslähteeseen.

– Kytke laitteen tuloliittimet irti ulkokäyttöön tarkoitetusta laitteistosta ennen 
maadoituspistokkeen tai maadoituspäätteen irtikytkemistä.

– Noudata asianmukaisia turvallisuushuomautuksia (kuten laitteeseen liitetyn, ulkokäyttöön 
tarkoitetun laitteiston maadoittaminen).

Vain Yhdysvaltojen mallit - National Electrical Coden (ANSI/NFPA No.70) osiossa 810 on tietoja 
maadoituksesta ja tukirakenteista, koaksiaaliliitännän maadoittamisesta purkuyksikköön, 
maadoitusjohdinten koosta, purkuyksikön sijoittamisesta, maadoituselektrodiliitännöistä ja 
maadoituselektrodien vaatimuksista.

Ympäristölausunto - Bosch on sitoutunut vahvasti edistämään ympäristönsuojelua. Tämän 
laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa ympäristöseikat on otettu huomioon 
mahdollisimman hyvin.
Elektrostaattisesti herkät laitteet - Noudata asianmukaisia CMOS/MOS-FET-käsittelyn 
turvatoimia, jotta vältyt elektrostaattiselta purkaukselta.

Lisävarusteet - Älä aseta laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle, telineelle tai pidikkeelle. Se 
voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja ja laitevahinkoja. Käytä ainoastaan valmistajan 
suosittelemia kärryjä, telineitä, jalustoja, pidikkeitä ja pöytiä. Jos käytät kärryjä, toimi 
varovaisesti liikuttaessasi kärryjä ja laitetta, jotta et loukkaannu, jos laite kaatuu. 
Äkkipysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryn ja 
laitteen kaatumisen. Kiinnitä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS! 
Luokan I lasertuote
Laite tuottaa avattuna näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumista säteelle.

VAROITUS! 
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain julkisilla alueilla.
Yhdysvaltojen liittovaltion laki kieltää jyrkästi suullisen viestinnän salatallennuksen.

Hävittäminen - Bosch-tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja 
osista, jotka voi kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä symboli osoittaa, että käyttöikänsä 
loppuun tulleet elektroniset ja sähkölaitteet täytyy kerätä ja hävittää erillään muusta 
kotitalousjätteestä. Elektronisille ja sähkölaitteille on yleensä erilliset keräysjärjestelmät. 
Hävitä laitteet asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa (direktiivi 2002/66/EY).
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HUOMAUTUS: Käytä maadoitusranneketta ja noudata asianmukaisia ESD-turvatoimia, kun 
käsittelet elektrostaattisesti herkkiä piirilevyjä.
Sulakeluokitus - Haaroituskytkentäsuojaus täytyy turvallisuussyistä varmistaa 16 A:n 
enimmäissulakkeella. Noudatettava standardi on NEC800 (CEC, osio 60).
Maadoitus ja polarisointi - Tähän laitteeseen voi asentaa vaihtosähköjohdon polarisoidun 
pistokkeen (pistoke, jonka toinen nasta on leveämpi kuin toinen). Tämän 
turvallisuusominaisuuden ansiosta pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke 
ei sovi täydellisesti pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan ja pyydä häntä 
vaihtamaan rasia. Älä kumoa polarisoidun pistokkeen turvallisuusominaisuutta.
Laitteeseen voi vaihtoehtoisesti asentaa myös 3-napaisen maadoituspistokkeen (pistoke, 
jonka kolmas napa on maadoitusta varten). Tämän turvallisuusominaisuuden ansiosta pistoke 
sopii vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä 
valtuutettuun sähköasentajaan ja pyydä häntä vaihtamaan rasia. Älä kumoa 
maadoituspistokkeen turvallisuusominaisuutta.
Siirtäminen - Katkaise laitteesta virta, ennen kuin siirrät sitä. Liikuta laitetta varovasti. 
Liiallinen voimankäyttö tai laitteen altistaminen iskuille voi vahingoittaa laitetta ja 
kiintolevyasemia.
Ulkosignaalit - Ulkosignaalien asennuksen (erityisesti etäisyyden virta- ja ukkosenjohtimista ja 
transienttisuojauksesta) täytyy olla NEC725:n ja NEC800:n (CEC, sääntö 16-224 ja CEC, osio 
60) mukainen.
Pysyvästi yhdistetty laitteisto - liitä helposti käytettävä irtikytkentälaite laitteeseen.
Liitettävä laitteisto - asenna pistorasia laitteiston lähelle, jotta se on helposti käytettävissä.
Virran uudelleensyöttö - jos laitteesta on pakko katkaista virta liian korkean käyttölämpötilan 
vuoksi, irrota virtajohto, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke sitten johto takaisin.
Telineasennus:
– Käyttöympäristö - jos laite on asennettu suljettuun tai usean laitteen telineeseen, 

telineympäristön käyttölämpötila voi olla huoneen lämpötilaa korkeampi. Siksi 
suosittelemme harkintaa, jotta laitteen asennusympäristön lämpötila ei nouse 
korkeammaksi kuin valmistajan suosittelema ympäristön enimmäislämpötila.

– Heikentynyt ilman virtaus - laite on asennettava telineeseen siten, että turvallisen käytön 
edellyttämä ilmavirtaus on taattu.

– Mekaaninen kuormitus - laite on kiinnitettävä telineeseen siten, että telineen epätasainen 
mekaaninen kuormitus ei aiheuta vaaratilannetta.

– Virtapiirin ylikuormitus - harkitse tarkkaan, miten liität laitteen virtapiiriin ja miten 
virtapiirin ylikuormitus voi vaikuttaa ylivirtasuojaukseen ja johdotukseen. Toimi laitteiden 
tyyppikilven tietojen mukaisesti.

– Luotettava maadoitus - telineeseen asennettujen laitteiden luotettava maadoitus on 
säilytettävä. Erityisen huolellisesti on toimittava käytettäessä muita kuin suoria 
virtaliitäntöjä haaroituskytkentään (kuten jatkojohdot).
Katso lisätietoja osiosta 4.2 Telinekiinnitys.

SELV - Kaikki tulo- ja lähtöportit ovat SELV-pienjännitepiirejä. SELV-piirejä saa yhdistää vain 
muihin SELV-piireihin.
Kuvahäviö - Kuvahäviöt ovat ominaisia digitaaliselle videotallennukselle. Tästä syystä Bosch 
Security Systems ei ole vastuussa mistään kuvahäviöiden aiheuttamista vahingoista. Bosch 
Security Systems suosittelee, että digitaalisen tiedon häviämisen mahdollisuus minimoidaan 
käyttämällä useita tallennusjärjestelmiä ja varmuuskopioimalla kaikki analogiset ja digitaaliset 
tiedot.
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1.4 FCC ja UL
FCC- JA ICES-TIEDOT
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Tämä laite on testattu, ja se on todettu liittovaltion tietoliikennekomission (FCC) säädösten 
osan 15 luokan B digitaalilaitteille asetettujen määräysten mukaiseksi. Määräysten 
tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Laite 
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 
mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksissä. Takeita siitä, ettei jossakin 
asennuksessa esiintyisi häiriöitä, ei kuitenkaan ole. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisiolähetyksiin ja asia voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se 
uudestaan, käyttäjän kannattaa kokeilla jotain seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai asenna se uuteen paikkaan.
– Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
– Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
– Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai TV-asentajalta.
Tahalliset tai tahattomat muutokset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole 
erikseen hyväksynyt, ovat kiellettyjä. Muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeudet käyttää 
laitteistoa. Käyttäjän on tarvittaessa kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- 
tai TV-asentajalta.
Käyttäjä voi saada lisäapua FCC:n tekemästä oppaasta How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Kuinka tunnistaa ja ratkaista radio- ja TV-häiriöongelmia). Opas on 
tilattavissa osoitteesta U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA 
(viitenumero 004-000-00345-4).

Vastuuvapauslauseke
Underwriter Laboratories Inc. (UL) ei ole testannut tämän tuotteen turva- tai 
signaaliominaisuuksien suorituskykyä tai luotettavuutta. UL on testannut ainoastaan tulipalo-, 
sähköisku- ja tapaturmavaarat tietotekniikkalaitteiden turvallisuusstandardien (Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1) mukaisesti. UL-sertifikaatti ei kata 
tämän tuotteen turva- ja signaaliominaisuuksien suorituskykyä tai luotettavuutta.
UL EI MYÖNNÄ MITÄÄN ESITYKSIÄ, TAKUITA TAI SERTIFIKAATTEJA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN 
TUOTTEEN TURVA- JA SIGNAALITOIMINTOJEN SUORITUSKYKYYN TAI LUOTETTAVUUTEEN.
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1.5 Boschin ilmoitukset
Tekijänoikeudet
Tämä opas on tekijänoikeuden suojaama, ja sen immateriaalioikeudet omistaa Bosch Security 
Systems.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit
Kaikki tässä asiakirjassa käytetyt laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden nimet ovat 
todennäköisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä on käsiteltävä sen mukaisesti.

Huomautus:
Tämä opas on koottu erittäin huolellisesti, ja siinä olevien tietojen oikeellisuus on varmistettu 
perusteellisesti. Tekstin sisältö oli kattava ja paikkansapitävä sen painohetkellä. Käyttöoppaan 
tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.  Bosch 
Security Systems ei vastaa menetyksistä, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti käyttöoppaan 
mahdollisesti virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista tai käyttöoppaan ja siinä kuvatun 
tuotteen välillä esiintyvistä ristiriidoista.

Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Bosch Security Systems -jälleenmyyjään tai käy 
osoitteessa www.boschsecurity.com


