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1 Bezpieczeństwo

1.1 Zalecenia eksploatacyjne
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń 
umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają 
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać lub 
zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że 
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub spełnione zostaną specjalne warunki 
określone przez producenta.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów, 
umywalek, koszy na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w 
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne. 
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, należy 
zabezpieczyć urządzenie przed deszczem i wilgocią.

5. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – W otwory w urządzeniu nie wolno wkładać 
żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim 
napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie 
wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych 
cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących 
lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być 
poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub 
przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które 
mają być zasilane z sieci 230 V, 50 Hz kabel zasilający musi spełniać wymagania 
najnowszej wersji normy IEC 60227. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z 
sieci 120 V, 60 Hz, kabel zasilający musi spełniać wymagania najnowszej wersji norm UL 
62 i CSA 22.2 No. 49.

10. Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili dołączenia kabla 
zasilającego do źródła zasilania. Odłączenie kabla zasilającego jest podstawowym 
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sposobem odłączenia zasilania od urządzenia.
11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła, którego typ jest 

określony na etykiecie. Przed instalacją należy upewnić się, że kabel dołączany do 
urządzenia jest odłączony od zasilania.

12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub 
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
– na urządzenie została wylana ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu, co wskazuje na konieczność 

naprawy;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami i może spowodować unieważnienie 
gwarancji.

15. Kontrola bezpieczeństwa – Po zakończeniu naprawy urządzenia lub wykonaniu 
czynności serwisowych należy zlecić sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub przeróbki – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.
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1.2 Ostrzeżenia

1.3 Ważne uwagi

Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Wymiana baterii – Tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego – Wewnątrz 
obudowy urządzenia znajduje się bateria litowa. Aby zapobiec eksplozji, wymieniać baterię 
zgodnie z właściwymi instrukcjami. Baterię można wymienić tylko na baterię tego samego 
typu lub odpowiednik, zalecany przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać w sposób 
niezagrażający środowisku naturalnemu. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po 
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie 
napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi 
obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

Akcesoria – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, trójnogach, wspornikach 
lub podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, 
wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na 
wózku należy transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne 
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu 
urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

OSTRZEZENIE! 
Produkt laserowy klasy I
Po otwarciu emituje niewidoczne promienie laserowe. Nie wolno patrzeć na wiązkę laserową.
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Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia 
należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w 
tym zakresie.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z 
normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę 
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). 
To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden 
sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę 
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z 
trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki 
wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić 
elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które 
należy stosować.
Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo 
dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one 
łatwo dostępne.

UWAGA! 
Urządzenie może być używane wyłącznie w miejscach publicznych.
Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania komunikacji 
odbywającej się drogą werbalną.

Utylizacja – Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej 
jakości i elementów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Symbol ten 
oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji 
wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne 
władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie powinny być 
utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych.
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Ponowne podłączenie zasilania – Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone z powodu 
przekroczenia wymaganej temperatury pracy, należy odłączyć kabel zasilający, poczekać 
przynajmniej 30 minut, a następnie ponownie dołączyć kabel zasilający.
Urządzenia do montażu w szafie typu Rack:
– Temperatura otoczenia przy pracy na wysokości – Jeśli urządzenie jest zamontowane w 

zamkniętym zespole lub w szafie typu Rack, temperatura szafy Rack podczas pracy może 
być wyższa od temperatury otoczenia w pomieszczeniu. Dlatego przed zainstalowaniem 
urządzenia należy sprawdzić, czy maksymalna temperatura pracy urządzenia (Tma), 
podana w specyfikacji producenta, pozwala na zamontowanie w takim miejscu.

– Zredukowany przepływ powietrza – Podczas montowania urządzenia w szafie typu Rack 
należy zadbać o zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza, niezbędnego do 
bezpiecznej pracy.

– Obciążenie mechaniczne – Sprzęt powinien zostać zamocowany w szafie typu Rack w taki 
sposób, aby uniknąć niebezpieczeństw wynikających z nierównomiernego obciążenia 
mechanicznego.

– Przeciążenie obwodu – Należy zwrócić uwagę na połączenia urządzenia z obwodem 
zasilania oraz na wpływ, jaki przeciążenie obwodów miałoby na zabezpieczenie 
nadprądowe i kable zasilające. To zagadnienie wymaga dokładnego sprawdzenia wartości 
podanych na tabliczkach znamionowych urządzeń.

– Niezawodne uziemienie – Należy zapewnić niezawodne połączenie urządzenia 
montowanego w szafie typu Rack z obwodem uziemienia. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na połączenia zasilania inne niż połączenia bezpośrednie do odgałęzienia 
obwodu (np. przy użyciu przedłużaczy wielogniazdowych).
Szczegółowe instrukcje zawiera punkt 4.2, Montaż w szafie typu Rack.

SELV – Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są uważane za zabezpieczone 
obwody niskonapięciowe (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych 
całości danych analogowych i cyfrowych.

1.4 Standardy FCC i UL
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
(dotyczy wyłącznie modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z 
częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed niebezpiecznym 
oddziaływaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania 
niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma 
gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeśli urządzenie 
wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i 
włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z 
następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem
– Podłączenie urządzenia do gniazda należącego do obwodu innego niż obwód zasilający 

odbiornika.
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– Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego 
technika radiowego lub telewizyjnego

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub przeróbek bez zgody strony odpowiedzialnej 
za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub 
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. 
W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. 
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna 
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat. 004-000-
00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et 
résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible 
auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la 
référence n° 004-000-00345-4.

Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności 
lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
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1.5 Informacje firmy Bosch
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest 
chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być 
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA:
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte 
zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i 
poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu zawartość niniejszego dokumentu 
może ulec zmianie bez powiadomienia.  Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy 
dokumentem a opisywanym produktem.

Dalsze informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Bosch Security Systems 
lub pod adresem www.boschsecurity.com
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