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1 Sikkerhet

1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare på dem for fremtidig bruk. Ta 
hensyn til alle advarsler på enheten og i bruksanvisningen før du tar enheten i bruk.
1. Rengjøre – ta ut støpselet fra vegguttaket før du rengjør enheten. Følg alle instruksjoner 

som følger med enheten. Det er vanligvis nok å bruke en tørr klut når du rengjør enheten, 
men en fuktig antistatisk klut eller et pusseskinn kan også brukes. Ikke bruk 
rengjøringsmidler i flytende form eller gassform.

2. Varmekilder – ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som radiatorer, 
sentralvarmeanlegg, ovner eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere).

3. Ventilasjon – alle åpninger i kabinettet på enheten er der for å gi ventilasjon. Dette 
hindrer at enheten overopphetes, og sørger for at den fungerer problemfritt. Ikke blokker 
eller dekk til disse åpningene. Ikke plasser enheten i et kabinett med mindre det er 
sørget for nok ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt.

4. Vann – ikke bruk denne enheten i nærheten av vann, for eksempel i nærheten av badekar, 
servanter, utslagsvasker, vaskekurver, i et fuktig eller vått kjellerrom, i nærheten av 
svømmebassenger, i en utendørs installasjon eller i noe område som klassifiseres som et 
våtområde. Enheten må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Det kan forårsake brann 
eller elektrisk støt.

5. Inntrengning av gjenstander og væske – skyv aldri gjenstander av noe slag inn gjennom 
åpninger på denne enheten. De kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte 
deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på 
enheten. Ikke plasser væskefylte gjenstander, som vaser eller kopper, på enheten.

6. Tordenvær – trekk ut støpselet fra vegguttaket, og koble fra kabelsystemet, slik at 
enheten er ekstra beskyttet i tordenvær og når den skal stå lenge uten oppsyn eller uten 
å brukes. Dette forhindrer skade på enheten som skyldes lynnedslag og overspenning på 
strømlinjene.

7. Justere kontroller – juster bare de kontrollene som er angitt i bruksanvisningen. Uriktig 
justering av andre kontroller kan føre til skade på enheten. Annen bruk eller justering av 
kontrollene, eller utføring av andre prosedyrer enn det som er angitt, kan medføre at du 
utsettes for farlig stråling.

8. Overbelastning – ikke overbelast vegguttak og skjøteledninger. Det kan føre til brann 
eller elektrisk støt.

9. Beskyttelse av strømledning og støpsel – beskytt strømledningen og støpselet mot 
fottrafikk og mot å bli klemt av gjenstander som plasseres på eller mot dem ved 
elektriske uttak eller ved uttaket til enheten. Enheter som er beregnet til å brukes med 
230 VAC og 50 Hz, må ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av 
standarden IEC 60227. Enheter som er beregnet til å brukes med 120 VAC og 60 Hz, må 
ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av standardene UL 62 og 
CSA 22.2 No.49.

10. Koble fra strøm – enheter har strømtilførsel så lenge strømledningen er tilkoblet 
strømkilden. Strømledningen er hovedenheten for frakobling hvis spenningen skal slås av 
for enheten.

11. Strømkilder – bruk enheten bare fra strømkildetypen som står angitt på etiketten. 
Kontroller før du fortsetter at strømmen er koblet fra ledningen som skal settes i 
enheten.
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12. Service – ikke prøv å utføre service på denne enheten selv. Åpning eller fjerning av 
deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. All service må utføres av 
kvalifisert servicepersonale.

13. Skade som krever service – koble enheten fra vekselstrømkilden, og overlat 
servicereparasjoner til kvalifisert servicepersonale når det har oppstått skade, for 
eksempel:
– strømledningen eller støpselet er skadet
– enheten er blitt utsatt for fuktighet, vann og/eller dårlig vær (regn, snø osv.)
– det er blitt sølt væske i eller på enheten
– det har falt en gjenstand inn i enheten
– enheten har blitt mistet i gulvet, eller kabinettet på enheten er skadet
– enheten viser en tydelig endring i ytelsen
– enheten virker ikke som vanlig, selv om brukeren følger bruksanvisningen

14. Reservedeler – kontroller at serviceteknikeren bruker reservedeler som er godkjent av 
produsenten, eller som har de samme egenskapene som originaldelene. Bruken av 
reservedeler som ikke er godkjent, kan gjøre at garantien blir erklært ugyldig og føre til 
brann, elektrisk støt eller andre farer.

15. Sikkerhetskontroll – sikkerhetskontroller skal utføres etter service eller reparasjoner på 
enheten for å sikre at den virker som den skal.

16. Installering – installer enheten i henhold til produsentens instruksjoner og i henhold til 
gjeldende lokale forskrifter.

17. Ekstrautstyr, endringer eller modifiseringer – bruk bare ekstra-/tilleggsutstyr som er 
angitt av produsenten. Alle endringer eller modifiseringer av utstyret som ikke er 
uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre garantien ugyldig. Hvis det gjelder en 
autorisasjonsavtale, kan det føre til at brukeren mister godkjenningen til å bruke utstyret.

1.2 Sikkerhetsregler

FARE! 
Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, som "Farlig spenning", 
inne i produktet.
Om situasjonen ikke unngås, fører den til elektrisk støt, alvorlig skade eller død.

ADVARSEL! 
Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller moderat personskade.

FORSIKTIG! 
Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiell skade eller fare for å skade enheten.
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1.3 Viktige merknader

Hovedbryter – integrer en hovedbryter med en kontaktseparasjon på minst 3 mm i hver pol i 
det elektriske ledningsnettet i bygningen. Hvis det er nødvendig å åpne kabinettet for å utføre 
service og/eller andre gjøremål, brukes denne hovedbryteren som en hovedutkoblingsenhet 
hvis spenningen skal slås av for enheten.
Bytte batteri – bare for kvalifisert servicepersonale – det sitter et litiumbatteri på innsiden 
av enhetskabinettet. For å unngå eksplosjonsfare skal du bytte batteriet i henhold til 
instruksjonene. Batteriet skal bare byttes med et batteri av samme eller tilsvarende type som 
er anbefalt av produsenten. Kast det gamle batteriet på en miljøvennlig måte og ikke sammen 
med annet avfall. All service må utføres av kvalifisert servicepersonale.

Jording av koaksial:
– Hvis det kobles et eksternt kabelsystem til enheten, skal kabelsystemet jordes.
– Utendørs utstyr skal kobles til inngangene på enheten bare etter at det jordede støpselet 

på denne enheten er koblet til et jordet uttak, eller etter at jordterminalen er forsvarlig 
koblet til en jordet kilde.

– Koble enhetens inngangskontakter fra det utendørs utstyret før du kobler fra det jordede 
støpselet eller jordterminalen.

– Følg riktige sikkerhetsregler, for eksempel for jording av en hvilken som helst utendørs 
enhet som kobles til denne enheten.

  Gjelder bare modeller fra USA – del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 gir 
informasjon om riktig jording av festet og støttestrukturen, jording av koaksial til en 
utladingsenhet, størrelsen på jordingslederne, plasseringen av en utladingsenhet, tilkobling til 
jordingselektroder og kravene til jordingselektroden.

Miljøerklæring – Bosch føler et sterkt ansvar for å ta vare på miljøet. Denne enheten er 
utformet for å ta så mye hensyn til miljøet som mulig.

Tilleggsutstyr – ikke plasser denne enheten på et stativ, en tripod, en i brakett eller et feste 
som er ustødig. Enheten kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade og/eller 
alvorlig skade på enheten. Må bare brukes med trillevognen, stativet, tripoden, braketten eller 
bordet som er angitt av produsenten. Når en trillevogn brukes, må du være forsiktig når du 
flytter på vognen/enheten slik at du unngår skade ved at den tipper. Bråstopper, overdreven 
kraft eller ujevne underlag kan få vognen/enheten til å velte. Monter enheten i henhold til 
produsentens instruksjoner.

ADVARSEL! 
Laserprodukt i klasse I
Usynlig laserstråling når den er åpen. Unngå eksponering for strålen.

FORSIKTIG! 
Denne enheten er bare beregnet til bruk i offentlige områder.
  Føderale lover i USA forbyr på det strengeste uautoriserte opptak av muntlig kommunikasjon.

Kassering – Bosch-produktet er utviklet og produsert med materialer og deler av høy kvalitet 
som kan gjenvinnes og brukes på nytt. Dette symbolet betyr at elektroniske og elektriske 
apparater ved endt levetid må samles inn og kasseres separat fra husholdningsavfall. Det 
finnes vanligvis egne innsamlingssystemer for kassering av elektroniske og elektriske 
produkter. Kasser disse enhetene på en miljøvennlig gjenvinningsstasjon i samsvar med EU-
direktiv 2002/96/EF.
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Elektrostatisk-sensitiv enhet – ta de riktige forholdsreglene for håndtering av CMOS/MOS-
FET for å unngå elektrostatisk utlading.
MERK: Du må ha på deg jordede håndleddsstropper, og sikkerhetsreglene for ESD må 
overholdes når du håndterer de elektrostatisk-sensitive trykte kretskortene.
Sikringsstørrelse – forgreningskretsbeskyttelsen må være sikret med en maksimal 
sikringsstørrelse på 16 A for at enheten skal være forsvarlig beskyttet. Dette må være i 
samsvar med standarden NEC 800 (CEC, del 60).
Jording og polarisering – denne enheten kan utstyres med et polarisert støpsel for 
vekselstrøm (et støpsel der ett blad er bredere enn det andre). Denne sikkerhetsinnretningen 
gjør at støpselet passer inn i vegguttaket på bare én måte. Hvis du har vanskeligheter med å få 
støpselet helt inn i uttaket, må du ta kontakt med en godkjent elektriker for å få byttet ut det 
utdaterte uttaket. Det polariserte støpslet er der av sikkerhetshensyn. Ta hensyn til dette.
Enheten kan også være utstyrt med et 3-pinners jordet støpsel (et støpsel med en tredje 
pinne for jording). Denne sikkerhetsinnretningen gjør at støpselet bare passer inn i et jordet 
vegguttak. Hvis du har vanskeligheter med å få støpselet helt inn i uttaket, må du ta kontakt 
med en godkjent elektriker for å få byttet ut det utdaterte uttaket. Det jordede støpslet er der 
av sikkerhetshensyn. Ta hensyn til dette.
Flytte – koble fra strømmen før du flytter på enheten. Vær forsiktig når du flytter på enheten. 
Overdreven kraft eller harde støt kan skade enheten og harddiskstasjonene.
Utendørssignaler – installasjonen for utendørssignaler må være i samsvar med standardene 
NEC 725 og NEC 800 (CEC-regel 16-224 og CEC, del 60), spesielt når det gjelder klaring fra 
strøm- og lynavledere og transient beskyttelse.
Permanent tilkoblet utstyr – Integrer en lett tilgjengelig frakoblingsenhet eksternt til utstyret.
Pluggbart utstyr – installer vegguttaket i nærheten av utstyret slik at det er lett tilgjengelig.
Strømtilkobling etter avbrudd – hvis enheten må slås av grunnet overskridelse av de angitte 
driftstemperaturene, kobler du fra strømledningen, venter i minst 30 sekunder og kobler til 
strømledningen igjen.
Stativmontering:
– Høye driftstemperaturer – Hvis den installeres i en lukket eller delvis lukket stativ, eller et 

stativ som innholder flere maskiner, kan det hende temperaturene her er høyere enn 
temperaturen i resten av rommet. Der er derfor viktig å påse at installering av utstyr skjer 
i omgivelser som ikke overstiger maksimumstemperaturen (Tma) som er spesifisert av 
produsenten.

– Redusert luftstrømning – ved installasjon av utstyr i et stativ er det viktig å sørge for 
tilstrekkelig luftstrømning, slik at sikker drift av utstyret ikke settes i fare.

– Mekanisk belastning – fest utstyret forsvarlig i stativet for å hindre farlige situasjoner som 
følge av ujevn mekanisk belasting.

– Kretsoverbelastning – Man bør være oppmerksom på tilkoblingen av utstyret til 
forsyningskretsen og effekten kretsoverbelastninger kan ha på strømbeskyttelsen og 
ledninger. Hensiktsmessig behandling av utstyrets navneplateverdier bør brukes når man 
håndterer dette.

– Korrekt jording – korrekt jording av stativmontert utstyr må overholdes. Vær spesielt 
oppmerksom på forsyningstilkoblinger som ikke er direkte tilkoblinger til 
forgreningskretsen (f.eks bruk av skjøteledninger etc.).
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Del 4.2 Montere på stativ.

SELV – Alle inngangs-/utgangsportene er SELV-kretser (Safety Extra Low Voltage). SELV-
kretser skal bare kobles til andre SELV-kretser.
Videosignalfeil – videosignalfeil er vanlig når det gjelder digitale videoopptak. Bosch Security 
Systems kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som stammer fra manglende 
videoinformasjon. Bosch Security Systems anbefaler å bruke flere redundante 
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opptakssystemer og å innføre en prosedyre for å sikkerhetskopiere all analog og digital 
informasjon, slik at du minimerer risikoen for at digital informasjon går tapt.

1.4 FCC og UL
FCC- og ICES-informasjon
(Gjelder kun modeller for USA og Canada)
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse 
B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er utformet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret utvikler, bruker og 
kan utstråle radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på radiokommunikasjon 
hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det kan imidlertid ikke 
garanteres at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
fører til skadelig interferens på radio- eller tv-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret 
av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen ved å utføre ett eller flere av 
følgende tiltak:
– endre retning på eller flytte mottaksantennen
– øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
– koble utstyret til et vegguttak som er i en annen krets enn den som mottakeren er koblet 

til
– få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker
Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede modifiseringer som ikke er uttrykkelig 
godkjent av samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan ugyldiggjøre brukerens rett 
til å bruke utstyret. Om nødvendig bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for å få utført korrigerende inngrep.
Heftet How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er laget av Federal 
Communications Commission, kan være nyttig for brukeren. Dette heftet kan fås fra USA 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr. 004-000-00345-4.

Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller 
påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har kun testet 
faren for brann, støt og/eller ulykker i henhold til ULs Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1. UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige 
ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet.
UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER FOR YTELSEN ELLER 
PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE FUNKSJONER VED 
DETTE PRODUKTET.
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1.5 Bosch-varslinger
Copyright
Åndsverksrettighetene til denne brukerhåndboken tilhører Bosch Security Systems, og 
brukerhåndboken er beskyttet av lover om opphavsrett.
Med enerett.

Varemerker
Alle produktnavn på hardware og programvare som brukes i dette dokumentet, er mest 
sannsynlig registrerte varemerker og må behandles deretter.

MERK:
Denne brukerhåndboken er utferdiget med stor omhu, og all informasjonen den inneholder, er 
blitt grundig verifisert. Teksten var fullstendig og riktig da den gikk i trykken. Den 
kontinuerlige produktutviklingen kan føre til at innholdet i brukerhåndboken kan endres uten 
forvarsel.  Bosch Security Systems fraskriver seg alt ansvar for skade som direkte eller 
indirekte skyldes feil, ufullstendighet eller uoverensstemmelser mellom brukerhåndboken og 
produktet som beskrives.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med nærmeste Bosch Security Systems-avdeling 
eller gå til www.boschsecurity.com


