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1 Biztonság

1.1 Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el, tartsa be, és későbbi használatra őrizze meg az itt következő összes biztonsági 
utasítást. Az egység működtetése előtt vegye figyelembe az egységen és a kezelési 
útmutatóban található összes figyelmeztetést.
1. Tisztítás - A tisztítás előtt húzza ki az egység csatlakozódugóját a fali konnektorból. 

Kövesse az egységhez mellékelt utasításokat. Általában egy száraz ruha elegendő a 
tisztításhoz, de nedves, nem bolyhosodó ruha vagy szarvasbőr is használható. Ne 
használjon folyékony vagy permetező tisztítószert.

2. Hőforrások - Ne telepítse az egységet hőforrás közelébe, ilyen például a fűtőtest, a 
hősugárzó, a kályha vagy bármely más hőtermelő berendezés (beleértve az erősítőket is).

3. Szellőzés - Az egység burkolatán elhelyezett valamennyi nyílás a szellőzést szolgálja a 
túlmelegedés megelőzése és a megbízható működés biztosítása érdekében. Ne takarja el 
ezeket a nyílásokat, és más módon se akadályozza a szellőzést. Csak akkor helyezze az 
egységet vezérlőszekrénybe, ha biztosított a tökéletes szellőzés, és betarthatók a gyártó 
utasításai.

4. Víz - Ne használja az egységet víz közelében, például fürdőkád, mosdótál, mosogató, 
mosókosár, párás vagy nedves alagsor vagy úszómedence közelében, kültéri 
berendezésben, illetve bármely nedves területként besorolt helyen. A tűz és az áramütés 
veszélyének elkerülése érdekében óvja az egységet a nedvességtől és a csapadéktól.

5. Szilárd tárgyak és folyadékok - Az egység nyílásaiba ne dugjon semmilyen tárgyat, mert 
ezzel veszélyes feszültségű pontokat érinthet, vagy zárlat keletkezhet, amely tüzet vagy 
áramütést okozhat. Ne öntsön semmilyen folyadékot az egységbe. Ne helyezzen az 
egységre folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát vagy poharat.

6. Villámlás - A villámcsapás elleni kiegészítő védelem érdekében, illetve ha az egység 
hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, húzza ki az egység csatlakozódugóját a fali 
konnektorból, és bontsa a kábelrendszer csatlakozását. Ezzel megvédi az egységet a 
villámcsapással és az áramingadozásokkal szemben.

7. Kezelőszervek beállítása - Csak a kezelési útmutatóban megadott kezelőszerveket állítsa 
be. A többi kezelőszerv helytelen beállítása az egység károsodását okozhatja. A 
megadottaktól eltérő kezelés, beállítás alkalmazása vagy eljárások végrehajtása veszélyes 
sugárterhelést eredményezhet.

8. Túlterhelés - Ne terhelje túl az aljzatokat és a hosszabbító kábeleket. Ezzel tüzet vagy 
áramütést okozhat.

9. Tápkábel és -csatlakozó védelme - Védje a tápkábelt és a tápcsatlakozót a rálépéstől és a 
rájuk helyezett tárgyak okozta megtöréstől, különösen a csatlakozóaljzatoknál és az 
egységből való kilépés helyén. A 230 V AC, 50 Hz tápfeszültségű egységek tápkábelének 
meg kell felelnie az IEC 60227 szabvány legújabb előírásainak. A 120 V AC, 60 Hz 
tápfeszültségű egységek tápkábelének meg kell felelnie az UL 62 és a CSA 22.2 No.49 
szabvány legújabb előírásainak.

10. Áramtalanítás - A hálózati tápkábel áramforráshoz csatlakoztatásakor az egységek 
áramot kapnak. A tápkábel kihúzásával az eszköz áramtalanítható.

11. Áramellátás - Az egységet csak a címkén feltüntetett áramforrásról szabad üzemeltetni. 
Minden elvégzett művelet előtt szüntesse meg az egységbe szerelendő kábel 
áramellátását.

12. Javítás - Ne kísérelje meg az egység javítását. A fedelek kinyitásával vagy eltávolításával 
veszélyes feszültségnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát. A javítást mindig bízza 
szakemberre.
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13. Javítást igénylő sérülés - Szüntesse meg az egység áramellátását, és bízza a javítást 
szakemberre, ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel a berendezésen, illetve az 
alábbiakhoz hasonló esemény történt:
– megsérült a tápkábel vagy a tápcsatlakozó;
– az egység nedvességnek, víznek és/vagy mostoha időjárási viszonyoknak (eső, hó 

stb.) lett kitéve;
– folyadék került az egységbe vagy az egységre;
– tárgy került az egységbe;
– az egységet leejtették vagy háza sérült;
– jelentősen csökkent az egység teljesítménye;
– az egység a kezelési útmutató utasításainak betartása ellenére sem működik 

megfelelően.
14. Cserealkatrészek - Ügyeljen arra, hogy a javítást végző szakember a gyártó által előírt 

vagy az eredetivel műszaki jellemzőiben megegyező cserealkatrészeket használjon. A nem 
engedélyezett alkatrészcsere a garancia elvesztését vonhatja maga után, illetve tüzet, 
áramütést vagy egyéb veszélyhelyzeteket okozhat.

15. Biztonsági ellenőrzés - Az egységen végzett karbantartás vagy javítás után biztonsági 
ellenőrzést kell végrehajtani a megfelelő üzemi állapot biztosítása érdekében.

16. Telepítés - A telepítést a gyártó utasításai és a vonatkozó helyi előírások betartásával 
hajtsa végre.

17. Kiegészítések, módosítások vagy átalakítások - Kizárólag a gyártó által előírt 
szerelvényeket és tartozékokat használja. A berendezésnek a Bosch által nem kifejezetten 
jóváhagyott bármilyen módosítása vagy átalakítása a garancia elvesztését vonhatja maga 
után, illetve megszüntetheti a berendezés használatára vonatkozó jogosultságot.

1.2 Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM! 
Magas kockázat: ez a jel bekövetkező veszélyes helyzetre figyelmeztet, ilyen például a 
„Veszélyes feszültség” az egység belsejében.
Ha nem kerülik el, áramütést, súlyos testi sérülést vagy akár halált is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! 
Közepes kockázat: lehetséges veszélyes helyzetet jelez.
Ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes testi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT! 
Alacsony kockázat: lehetséges veszélyes helyzetet jelez.
Ha nem kerülik el, anyagi kárhoz vagy a berendezés károsodásához vezethet.
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1.3 Fontos figyelmeztető megjegyzések

Hálózati tápkapcsoló - Építsen be az épület elektromos hálózatába az összes fázist működtető 
hálózati főkapcsolót, amelyben az érintkezők közötti térköz legalább 3 mm az egyes 
fázisoknál. Ha javítás és/vagy más műveletek végrehajtásához ki kell nyitni az egység házát, ezt 
a kapcsolót használja az egység áramtalanításához.
Akkumulátorcsere - kizárólag szakemberek számára - A lítium akkumulátor az egység 
burkolatán belül található. A robbanásveszély elkerülése érdekében az akkumulátor cseréjét 
az utasítások szerint hajtsa végre. A cseréhez kizárólag a gyártó által javasolt vagy azzal 
egyenértékű típust használjon. A kicserélt akkumulátort környezetbarát módon 
ártalmatlanítsa, és ne kezelje együtt más szilárd hulladékokkal. A javítást mindig bízza 
szakemberre.

Koaxiális kábelek földelése:
– Földelje a kábelrendszert, ha külső kábelrendszert csatlakoztat az egységhez.
– Kültéri berendezést csak azután csatlakoztasson az egység bemeneteire, miután az 

egység földelt dugóját csatlakoztatta egy földelt aljzatba, illetve földelőcsatlakozóját egy 
földelési forráshoz.

– A földelt dugó vagy a földelőcsatlakozó leválasztása előtt szüntesse meg a kültéri 
berendezés és az egység bemeneteinek csatlakozását.

– Tartsa be a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, például az egységhez csatlakoztatott 
kültéri eszközök földelésére vonatkozókat.

Kizárólag egyesült államokbeli típusok esetén - a Nemzeti Elektromos Szabvány ANSI/NFPA 70. 
számának 810. fejezete nyújt tájékoztatást a rögzítő- és tartószerkezetek megfelelő 
földeléséről, a koaxiális kábelek kisütő egységhez való földeléséről, a földelővezetők 
méretéről, a kisütő egység helyéről, a földelőelektródák csatlakozásáról és a földelőelektródák 
követelményeiről.

Tartozékok - Ne helyezze az egységet instabil tartóra, állványra, konzolra vagy szerelvényre. 
Az egység leeshet, súlyos sérülést és/vagy az egység súlyos károsodását okozva. Kizárólag a 
gyártó által előírt kocsin, tartón, állványon, konzolon vagy asztalon használja. Kocsi 
használatakor óvatosan mozgassa a kocsit, hogy elkerülje a felborulás okozta sérüléseket. A 
gyors leállások, a túlzott erőhatás vagy az egyenetlen felület felboruláshoz vezethet. Az egység 
felszerelésénél tartsa be a gyártó előírásait.

FIGYELMEZTETÉS! 
A termék az I. lézerosztályba tartozik.
Nyitott állapotban láthatatlan lézersugarakat bocsát ki. Ne tegye ki napfénynek.

VIGYÁZAT! 
A berendezést kizárólag közterületi használatra tervezték.
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szigorúan tiltják a szóbeli kommunikáció rejtett 
rögzítését.

Leselejtezés - ezt a Bosch terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával 
tervezték és gyártották, amelyek újrafeldolgozhatók és -hasznosíthatók. Ez a szimbólum azt 
jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket az életciklusuk végén a háztartási 
szeméttől elkülönítetten kell kezelni. Általában különálló gyűjtőegységek állnak rendelkezésre 
a használaton kívül helyezett elektromos és elektronikus termékek számára. Az ilyen 
egységeket környezetbarát módon helyezze el megfelelő újrahasznosításra a 2002/96/EK 
európai irányelv szerint.
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Környezetvédelmi nyilatkozat - A Bosch mélyen elkötelezett a környezet védelme iránt. Ezt az 
egységet a környezeti hatások messzemenő figyelembevételével tervezték.
Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszköz - Az elektrosztatikus kisülések elkerülése 
érdekében tartsa be a megfelelő CMOS/MOSFET kezelési óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS: Viseljen földelést biztosító csuklópántot, és tartsa be a vonatkozó ESD 
biztonsági óvintézkedéseket, amikor elektrosztatikailag érzékeny nyomtatott áramköri 
kártyákkal dolgozik.
Biztosíték névleges áramerőssége - Az egység védelme érdekében a mellékáramkörét egy 
legfeljebb 16 A névleges áramerősségű biztosítékkal kell ellátni. Ennek meg kell felelnie a 
NEC800 (CEC 60. szakasz) szabványnak.
Földelés és polarizálás - Az egység polarizált váltakozó áramú csatlakozódugóval lehet ellátva 
(az egyik érintkezőtű szélesebb a másiknál). Ez biztosítja, hogy a dugót csak egyetlen módon 
lehessen csatlakoztatni az aljzatba. Ha a dugó nem helyezhető be teljesen az aljzatba, az 
elavult aljzat kicseréléséhez kérje képesített villanyszerelő segítségét. Ne hiúsítsa meg a 
polarizált villásdugó biztonsági szerepét.
Más esetekben az egység 3 pólusú, földelt csatlakozódugóval lehet ellátva (a harmadik 
érintkező a földelésre szolgál). Ez biztosítja, hogy a dugót csak a földelt aljzatba lehessen 
csatlakoztatni. Ha a dugó nem helyezhető be az aljzatba, az elavult aljzat kicseréléséhez kérje 
képesített villanyszerelő segítségét. Ne hiúsítsa meg a földelt villásdugó biztonsági szerepét.
Áthelyezés - Az egység áthelyezése előtt szüntesse meg a tápellátást. Óvatosan mozgassa az 
egységet. A túlzott rázkódás vagy erőbehatás az egység és a merevlemez-meghajtók 
károsodását okozhatják.
Kültéri jelek -A kültéri jelek telepítésének, különösen a táp- és villámhárító-vezetéktől való 
távolság és a túlfeszültség-védelem szempontjából, meg kell felelnie a NEC725 és a NEC800 
(CEC 16-224.szabály és a CEC 60. szakasz) szabványnak.
Véglegesen csatlakoztatott berendezés - Építsen be az eszközön kívül egy könnyen elérhető 
áramtalanító eszközt.
Dugaszolható berendezés - Telepítsen dugaszolóaljzatot az egység közelébe, hogy így 
könnyen elérhető legyen.
Tápellátás újbóli bekapcsolása - Ha az egység az üzemi hőmérséklet megadott 
határértékeinek túllépése miatt kikapcsol, húzza ki a konnektorból a tápkábelt, várjon legalább 
30 másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.
Szerelés rack-fiókba:
– Megemelkedett környezeti hőmérséklet - Zárt vagy többegységes rack-fiókba történő 

telepítés esetén a rack-fiók működési hőmérséklete magasabb lehet, mint a helyiség 
hőmérséklete. Ezért figyelmet kell fordítani arra, hogy az egységet olyan környezetbe 
telepítse, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel a gyártó által előírt maximális 
környezeti hőmérséklet (Tma) értéknek.

– Csökkentett légmozgás - A berendezés rack-fiókba történő telepítését úgy végezze el, 
hogy a berendezés biztonságos működéséhez szükséges légmozgás mennyiségét ne 
korlátozza.

– Mechanikus terhelés - A berendezés rack-fiókba történő telepítését úgy végezze el, hogy 
ne álljon elő egyenetlen mechanikai terhelésből fakadó veszélyes körülmény sem.

– Áramkör túlterheltsége - Körültekintően járjon el, amikor az egységet a tápellátást 
biztosító áramkörhöz csatlakoztatja, és ügyeljen az áramkör túlterheltségéből fakadó 
hatásokra, amelyek az egység túláramvédelmét és a tápvezetékeket érhetik. Kétség 
esetén figyelmesen olvassa el az egység típustábláján szereplő adatokat.
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– Megbízható földelés - A rack-fiókba szerelt egységet megbízható földeléssel kell ellátni. 
Legyen körültekintő a közvetlen mellékáramköri csatlakozástól eltérő tápellátási 
megoldások esetén (pl. elosztók használatakor).
A részletes ismertetést lásd a 4.2. Rack-fiókos szerelés című részben.

SELV - Az összes bemeneti/kimeneti port SELV (biztonságos, különösen kisfeszültségű) 
áramkör. Az ilyen áramkörök kizárólag hasonló SELV-áramkörökhöz csatlakoztathatók.
Videojelvesztés - A digitális videorögzítés során előfordulhat videojelvesztés, ezért a Bosch 
Security Systems nem vonható felelősségre a hiányzó videoadatokból adódó károkért és 
kellemetlenségekért. Az elveszett digitális információ kockázatának minimálisra csökkentése 
érdekében a Bosch Security Systems azt javasolja, hogy alkalmazzon többszörös, redundáns 
rögzítőrendszereket, és készítsen biztonsági másolatot minden analóg és digitális 
információról.

1.4 FCC és UL
FCC és ICES szabványokra vonatkozó információ
(Kizárólag USA-beli és kanadai típusok)
Ezt a berendezést bevizsgálták, és megfelel az FCC-szabályok 15. részében szereplő digitális 
készülékekre vonatkozó B osztály határértékeinek. Ezeket a határértékeket úgy határozták 
meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen otthoni használat esetén. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az 
utasításoknak megfelelően telepíti és használja, káros interferenciával zavarhatja a 
rádiókommunikációt. Az azonban nem garantálható, hogy az egység nem okoz interferenciát 
egy adott konfigurációban. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televíziós vételt (ez a 
berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel 
próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:
– fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát;
– növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot;
– csatlakoztassa az egységet más áramkörről táplált hálózati aljzathoz, mint amely a vevőt 

látja el energiával;
– kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- vagy televíziószerelőtől.
A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül nem hajtható végre szándékos vagy 
véletlen módosítás. Bármely ilyen módosítás megszüntetheti a felhasználó jogosultságát a 
berendezés működtetésére. Szükség szerint a felhasználónak a forgalmazó, illetve tapasztalt 
rádió- vagy televíziószerelő segítségét kell kérnie a javítási művelethez.
A felhasználók számára hasznos lehet a Federal Communications Commission (Szövetségi 
Kommunikációs Biztosság) által készített következő füzet: Rádiós és televíziós interferenciák 
felismerése és elhárítása. Elérhetősége: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 
20402, hivatkozási szám: 004-000-00345-4.

Felelősség kizárása
Az Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nem vizsgálta a termék biztonsága és jelzései 
szempontjából a teljesítményt és a megbízhatóságot. Az UL kizárólag a tűz, áramütés és/vagy 
sérülés veszélyét vizsgálta az UL Információtechnológiai berendezések biztonsága (UL 60950-1) 
szabvány alapján. Az UL-tanúsítás nem vonatkozik a termék biztonsága és jelzései 
szempontjából a teljesítményre és a megbízhatóságra.
AZ UL NEM SZAVATOLJA ÉS NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY TANÚSÍTÁST A 
TERMÉK BÁRMELY, BIZTONSÁGRA VAGY JELZÉSRE VONATKOZÓ FUNKCIÓJÁNAK 
TELJESÍTMÉNYÉRE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁRA.
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1.5 A Bosch megjegyzései
Szerzői jog
Ez a kézikönyv a Bosch Security Systems szellemi tulajdona, és szerzői joggal védett.
Minden jog fenntartva.

Védjegyek
A dokumentumban használt összes hardver- és szoftvertermék neve valószínűleg bejegyzett 
védjegy, és ennek megfelelően kezelendő.

MEGJEGYZÉS:
A kézikönyv összeállítására különös gondot fordítottak, és a benne lévő információkat 
alaposan ellenőrizték. A szöveg a nyomtatás időpontjában hiánytalan és helyes volt. A 
folyamatos termékfejlesztés következtében a kézikönyv tartalma előzetes figyelmeztetés 
nélkül változhat.  A Bosch Security Systems nem vállal semmilyen felelősséget az olyan 
közvetlen vagy járulékos kárért, amely a leírtak hiányosságaiból, illetve a termék és a 
dokumentáció közötti eltérésekből ered.

További információ
További információért forduljon a Bosch Security Systems legközelebbi képviseletéhez, vagy 
keresse fel a www.boschsecurity.com webhelyet.


