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1 Säkerhet

1.1 Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs, följ och förvara följande säkerhetsinstruktioner för framtida bruk. Beakta alla varningar på 
enheten och i driftsinstruktionerna innan du använder enheten.
1. Rengöring – Koppla bort enheten från uttaget innan du rengör den. Följ de instruktioner 

som följer med enheten. I allmänhet räcker det att använda en torr trasa när enheten ska 
rengöras men du kan också använda en fuktad, luddfri trasa eller ett sämskskinn. Använd 
inte flytande rengöringsmedel eller rengöringsmedel på sprejburk.

2. Värmekällor – Installera inte enheten nära värmekällor som radiatorer, värmeelement, 
kaminer eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

3. Ventilation – Öppningarna i enhetens hölje är till för ventilation så att enheten inte 
överhettas och driften kan fungera felfritt. Täpp inte till och täck inte över dessa 
öppningar. Enheten får placeras i ett skyddshölje endast om ventilationen är tillräcklig 
och om tillverkarens instruktioner följs.

4. Vatten – Använd inte enheten i närheten av vatten, till exempel nära badkar, tvättställ, 
diskhoar, tvättkorgar, i en fuktig eller våt källare, nära simbassänger, utomhus eller i 
något utrymme som klassas som våtrum. För att minska risken för brand och elektriska 
stötar får enheten inte utsättas för regn eller fukt.

5. Om främmande föremål eller vätska kommer in i enheten – Tryck aldrig in något föremål 
i enhetens öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter 
eller kortsluta delar, något som kan leda till brand eller elektriska stötar. Spill aldrig 
vätska på enheten. Placera aldrig föremål som är fyllda med vätska, som vaser eller 
koppar, på enheten.

6. Blixtnedslag – Som extra skydd vid åskväder eller när enheten lämnas obevakad och 
oanvänd under en längre tid ska du dra ur stickkontakten från vägguttaget och koppla 
ifrån kabelsystemet. Då kan enheten inte skadas av blixtnedslag och överbelastning av 
kraftledningen.

7. Justering av kontroller – Justera endast de kontroller som anges i driftsinstruktionerna. 
Felaktig justering av andra kontroller kan skada enheten. Om du använder kontroller eller 
justeringar eller utför procedurer som inte anges i den här dokumentation kan det leda 
till att du utsätts för farlig strålning.

8. Överbelastning – Överbelasta inte eluttag och förlängningssladdar. Det kan leda till 
brand eller elektriska stötar.

9. Skydd av nätsladd och kontakt – Skydda nätsladden och stickkontakten så att de inte 
blir trampade på, kommer i kläm under saker som ställs på eller mot dem vid eluttagen 
och vid enheten. På enheter som är avsedda att användas med 230 V AC, 50 Hz ska 
nätsladden överensstämma med de senaste versionerna av IEC 60227. På enheter som är 
avsedda att användas med 120 V AC, 60 Hz ska nätsladden överensstämma med de 
senaste versionerna av UL 62 och CSA 22.2 nr 49.

10. Frånkoppling av ström – Enheterna får ström när nätsladden är ansluten till strömkällan. 
Alla enheter saknar huvudströmbrytare, istället används nätstickkontakten för att koppla 
ifrån strömmen.

11. Strömkällor – Använd enheten endast tillsammans med den strömkälla som anges på 
märketiketten. Innan du fortsätter, se till att koppla ifrån strömmen från den kabel som 
ska anslutas till enheten.

12. Service – Försök inte att själv utföra serviceåtgärder på enheten. Om du öppnar eller tar 
bort skyddshöljet kan du utsättas för skadliga spänningsnivåer eller andra faror. Service 
ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal.
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13. Skada som kräver service – Koppla ifrån enheten från huvudströmkällan och lämna 
enheten till kvalificerad servicepersonal om en skada skulle uppstå på enheten, till 
exempel om:
– nätsladden eller stickkontakten skadas
– enheten utsatts för fukt, vatten eller olämpligt väder (regn, snö etc.)
– vätska spillts på eller i utrustningen
– ett föremål fallit ner i enheten
– enheten tappats eller enhetens skyddshölje är skadat
– enheten visar tydliga prestandaförändringar
– enheten inte fungerar normalt när den används korrekt enligt driftsanvisningarna.

14. Reservdelar – Se till att serviceteknikern använder de reservdelar som anges av 
tillverkaren eller att de har samma karakteristika som originaldelar. Ej godkända byten 
kan göra garantin ogiltig och orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

15. Säkerhetskontroll – Säkerhetskontroller för att avgöra om enheten fungerar korrekt ska 
utföras efter det att service eller reparationer slutförts på enheten.

16. Installation - Installationen ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och enligt 
tillämpliga lokala föreskrifter.

17. Tillägg, ändringar eller modifieringar – Använd endast tillbehör som anges av 
tillverkaren. Ändringar av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av Bosch kan göra 
garantin ogiltig eller, vid användaravtal, upphäva rätten att använda utrustningen.

1.2 Säkerhetsanvisningar

FARA! 
Hög risk: Den här symbolen anger omedelbar fara som "Farliga spänningsnivåer" inuti 
produkten.
Om du inte tar hänsyn till detta leder det till elektriska stötar, allvarliga eller livshotande 
kroppsskador.

VARNING! 
Mellanhög risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om den inte undviks kan den leda till mindre eller måttliga personskador.

VIKTIGT! 
Låg risk: Visar på en potentiellt farlig situation.
Om den inte undviks kan den leda till skador på egendom eller risk för skador på enheten.
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1.3 Viktiga anmärkningar

Allpolig strömbrytare – Anslut en allpolig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 
mm för varje pol, till byggnadens elnät. Om ytterhöljet måste öppnas vid service eller vid 
andra åtgärder ska du använda den här allpoliga strömbrytaren som huvudströmbrytare för att 
slå av strömmatningen till enheten.
Batteribyte – Endast för kvalificerad personal – Det finns ett litiumbatteri innanför enhetens 
ytterhölje. För att undvika explosion ska batteriet bytas enligt instruktionerna. Byt batteriet 
endast mot samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Släng inte batteriet 
i hushållssoporna; ta hand om batteriet på ett miljövänligt sätt. Service ska endast utföras av 
kvalificerad servicepersonal.

Koaxialjordning:
– Om ett yttre kabelsystem ansluts till enheten ska kabelsystemet jordas.
– Anslut utomhusutrustning till enhetens ingångar endast efter det att enhetens 

jordanslutning anslutits till ett jordat uttag eller jordningsterminalen anslutits ordentligt 
till jord.

– Koppla ifrån enhetens ingående anslutningar från utomhusutrustning innan jordkontakten 
eller jordpolerna kopplas ifrån.

– Följ tillämpliga säkerhetsföreskrifter som att jorda alla utomhusenheter som ansluts till 
den här enheten.

USA Endast modeller för USA – Avsnitt 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA Nr 70 
innehåller information om jordning av fästanordning och hållare, koaxialkabel till 
urladdningsenhet, storlek på jordledare, placering av urladdningsenhet, anslutning till 
jordelektroder och krav på jordelektroden.

Miljöpolicy – Bosch satsar på miljön. Enheten är konstruerad för att vara så miljövänlig som 
möjligt.

Tillbehör – Placera inte enheten på ostadiga ställningar, stativ, hållare eller fästen. Enheten 
kan falla ner och få eller orsaka allvarliga skador. Använd endast vagnar, ställningar, stativ, 
hållare eller bord som anges av tillverkaren. Om du använder en vagn måste du vara försiktig 
när du flyttar vagnen och apparaten så att enheten inte faller av. Om vagnen stannas hastigt, 
utsätts för alltför stor kraft eller körs på ojämnt underlag kan vagnen med enheten välta. 
Montera enheten enligt tillverkarens instruktioner.

VARNING! 
Klass I laserprodukt
Osynlig laserstrålning när den är öppen. Se till att inte utsätta dig för strålen.

VIKTIGT! 
Enheten är endast avsedd att användas på allmänna platser.
Enligt federala lagar i USA är det strikt förbjudet att spela in muntlig kommunikation i 
hemlighet.

Kassering - Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad av material och komponenter av 
hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Den här symbolen innebär att uttjänta 
elektroniska och elektriska apparater ska samlas in och inte får slängas tillsammans med 
hushållssopor. I allmänhet finns separata insamlingssystem för uttjänta elektroniska och 
elektriska produkter. Lämna dessa enheter till en miljövänlig återvinningsstation enligt 
Europeiskt direktiv 2002/96/EG.
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Enhet känslig för elektrostatisk urladdning – Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när du 
hanterar CMOS/MOS-FET för att undvika elektrostatisk urladdning.
OBS! Använd jordade handledsband och följ säkerhetsföreskrifterna för ESD när du hanterar 
kretskort som är känsliga för statisk elektricitet.
Säkringsklass – Som skydd för enheten ska ledningskretsen vara avsäkrad med en säkring på 
högst 16 A. Det ska överensstämma med NEC800 (CEC avsnitt 60).
Jordning och polarisering – Den här enheten kan utrustas med en polariserande 
växelströmskontakt (en kontakt där ett stift är bredare än det andra). Den här 
säkerhetsfunktionen gör att kontakten passar i strömuttaget på endast ett sätt. Om det inte 
går att sticka in kontakten helt i uttaget ska du kontakta en behörig elektriker som kan byta ut 
uttaget. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos den polariserade kontakten.
Alternativt kan enheten utrustas med en 3-polig jordkontakt (en kontakt med ett tredje stift 
för jordning). Den här säkerhetsfunktionen gör att kontakten endast passar i jordade uttag. 
Om det inte går att sticka in kontakten i uttaget ska du kontakta en behörig elektriker som kan 
byta ut uttaget. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos den jordande kontakten.
Flytt – Bryt strömmen innan enheten flyttas. Var försiktig när du flyttar enheten. Våld eller 
stötar kan leda till att enheten och dess hårddiskar skadas.
Utomhussignaler – Installation av utomhussignaler, speciellt ifråga om avståndet från ström- 
och belysningsledare och överspänningsskydd, ska överensstämma med NEC725 och NEC800 
(CEC regel 16-224 och CEC avsnitt 60).
Permanent ansluten utrustning – Installera en extern, lättåtkomlig brytare.
Utrustning med stickkontakt – Montera utgångsuttaget nära utrustningen så att det är lätt att 
komma åt.
Återinkoppling av ström – Om enheten tvingas stänga av strömmen på grund av att den 
angivna drifttemperaturen överskridits kopplar du bort strömkabeln och väntar i 30 sekunder 
innan du ansluter den igen.
Rackmontering:
– Förhöjd driftstemperatur - Om utrustningen installeras tillsammans med andra enheter i 

ett rack kan omgivningstemperaturen i racket bli högre än i rummet. Se därför till att 
utrustningen installeras i en omgivning som överensstämmer med den maximala 
omgivningstemperaturen (Tma) som anges av tillverkaren.

– Minskat luftflöde - Rackinstallationen ska utföras så att luftflödet är tillräckligt stort för 
en säker drift av utrustningen.

– Mekanisk belastning - Rackmonteringen ska utföras så att inga farliga tillstånd kan 
uppkomma på grund av ojämn mekanisk belastning.

– Överbelastning i kretsar - Hänsyn måste tas till hur utrustningen ansluts till 
försörjningskretsen och vilka effekter överbelastning i kretsarna kan ha på 
överströmsskydd och försörjningsledningar. Följ i detta fall uppgifterna på utrustningens 
typskylt.

– Driftsäker jordning - Säkerställ att den rackmonterade utrustningen jordas på ett 
driftsäkert sätt. Observera särskilt försörjningsanslutningarna som inte är direkt anslutna 
till ledningskretsen (d.v.s. användning av grenuttag).
För närmare instruktioner, se avsnitt 4.2 Rackmontering.

SELV - Alla ingångs- och utgångsportar är säkerhetskretsar med extra låg spänning (SELV). 
SELV-kretsar får anslutas endast till andra SELV-kretsar.
Videoavbrott – Videoavbrott är en naturlig del i digitala videoinspelningar, därför kan Bosch 
Security Systems inte hållas ansvarigt för skador som uppkommer genom att videoinformation 
saknas. För att minimera risken för bortfall av digital information rekommenderar Bosch 
Security Systems att flera, redundanta inspelningssystem används, och rutiner för 
säkerhetskopiering av all analog och digital information.
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1.4 FCC och UL
FCC- & ICES-information
(Endast modeller för USA och Kanada)
Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital utrustning av klass B i 
enlighet med avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. De här gränserna har beräknats så att de ger 
rimligt skydd mot störningar när utrustningen installeras i en bostad. Utrustningen alstrar, 
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar av 
radiokommunikation om den inte monteras och används i enlighet med instruktionerna. Dock 
finns det inga garantier för att störningar inte inträffar vid montering i ett enskilt fall. Om 
utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att 
utrustningen stängs av och slås på igen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda 
problemet på ett eller flera av följande sätt:
– rikta mottagarantennen åt ett annat håll eller placera den på en bättre plats
– öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
– anslut utrustningen till ett uttag på en annan ledning än där mottagaren är ansluten
– rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Avsiktliga eller oavsiktliga ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är 
ansvarig för överensstämmelsen får inte utföras. Alla sådana ändringar kan upphäva 
användarens rätt att bruka utrustningen. Vid behov ska användaren rådgöra med 
återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om lämpliga åtgärder.
Hjälp för användaren finns i följande broschyr från Federal Communications Commission: How 
to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Broschyren finns att beställa från U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda eller tillförlitlighet vad gäller 
säkerhet och signaler för den här produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och 
olycksfallsrisker enligt UL:s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 
60950-1. UL-certifiering täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller 
signaler för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD 
GÄLLER PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH SIGNALRELATERADE 
FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.
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1.5 Anmärkningar från Bosch
Copyright
Den här handboken tillhör Bosch Security Systems och är skyddad av upphovsrättslagar.
Med ensamrätt.

Varumärken
Alla maskinvaru- och programproduktnamn som används i det här dokument är troligen 
registrerade varumärken och måste hanteras i enlighet med det.

OBS!
Den här handboken har sammanställts med stor noggrannhet och informationen i den har 
noggrant verifierats. Texten var fullständig vid tryckningen. Det pågående utvecklingsarbetet 
av produkterna kan medföra att innehållet i handboken kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.  Bosch Security Systems påtar sig inget ansvar för skador som 
uppstår direkt eller indirekt på grund av fel, försummelser eller avvikelser mellan handboken 
och den beskrivna produkten.

Mer information
För ytterligare information, kontakta närmaste Bosch Security Systems eller besök vår 
webbplats på www.boschsecurity.com


