
DVR 700  Güvenlik | tr 1

Bosch Security Systems  2011.6

1 Güvenlik

1.1 Önemli güvenlik talimatları
Aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve daha sonra başvurmak için saklayın. 
Üniteyi çalıştırmadan önce ünitedeki ve çalıştırma talimatlarındaki tüm uyarılara dikkat edin.
1. Temizlik - Temizlemeden önce, ünitenin fişini prizden çekin. Üniteyle birlikte verilen 

talimatları izleyin. Genel olarak, temizlik için kuru bir bez kullanmak yeterlidir ancak, 
nemli ve havsız bir bez veya deri parçası da kullanılabilir. Sıvı veya sprey temizleyici 
kullanmayın.

2. Isı Kaynakları - Üniteyi; radyatör, ısıtıcı, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer 
ekipmanların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

3. Havalandırma - Ünite muhafazasındaki açıklıklar, aşırı ısınmayı önlemek ve güvenilir 
çalışmayı sağlamak için havalandırma amacıyla sağlanmıştır. Bu açıklıkları engellemeyin 
veya kapatmayın. Uygun havalandırma sağlanmadığı veya üreticinin talimatlarında 
belirtilmediği sürece üniteyi bir muhafaza içine yerleştirmeyin.

4. Su - Bu üniteyi; banyo küveti, lavabo, çamaşır sepeti yakınında, nemli bir bodrumda, 
yüzme havuzu yakınında, dış mekan kurulumunda veya nemli olarak sınıflandırılan 
alanlarda kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, üniteyi yağmur 
veya neme maruz bırakmayın.

5. Nesne veya sıvı girişi - Tehlikeli gerilim noktalarına veya yangın veya elektrik çarpmasına 
neden olabilecek kısa devre parçalarına temas edebileceğinden, üniteye açıklıklardan 
herhangi bir nesne sokmayın. Ünitenin üzerine sıvı dökmeyin. Ünitenin üzerine, vazo veya 
bardak gibi sıvıyla dolu nesneler koymayın.

6. Yıldırım - Şimşekli bir fırtınada ekstra koruma için veya üniteyi uzun bir süre için 
gözetimsiz ve kullanılmayacak şekilde bırakırken, ünitenin fişini prizden çekin ve kablo 
sisteminin bağlantısını kesin. Bu, ünitenin yıldırım veya güç hattı dalgalanmalarından zarar 
görmesini engelleyecektir.

7. Kumanda ayarlama - Sadece çalıştırma talimatlarında belirtilen kumandaları ayarlayın. 
Diğer kumandaların uygunsuz ayarlanması üniteye zarar verebilir. Kontrollerin kullanımı ve 
ayarlanması veya belirtilenlerin haricinde prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli 
radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

8. Aşırı yükleme- Çıkışları ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Bu, yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

9. Güç kaynağı kablosu ve fiş koruması - Güç kaynağı kablosu ve fişini ayak altında 
kalmaktan, elektrik çıkışlarında ve güç kablosunun ünite çıkışında üzerlerine veya bunlara 
değecek şekilde yerleştirilen nesnelerden koruyun. 230 VAC, 50 Hz ile çalışacak üniteler 
için, güç kaynağı kablosunun IEC 60227'nin son sürümüne uygun olmalıdır. 120 VAC, 
60 Hz ile çalışacak üniteler için, güç kaynağı kablosunun UL 62 ve CSA 22.2 No.49'un son 
sürümlerine uygun olmalıdır.

10. Güç kesme - Ünitelere, güç kablosu güç kaynağına takıldığında güç verilir. Elektrik 
kablosu fişi, ünitede gerilimi kapatmak için ana güç kesme cihazıdır.

11. Güç kaynakları - Üniteyi, sadece etiketinde belirtilen türde güç kaynağı ile çalıştırın. 
Devam etmeden önce, üniteye takılacak kablonun gücünü kestiğinizden emin olun.

12. Bakım - Ünitenin bakımını kendiniz yapmaya kalkışmayın. Kapakları açmak veya çıkarmak, 
tehlikeli gerilime veya başka tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir. Bakım için 
nitelikli servis personeline başvurun.
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13. Bakım gerektiren hasar - Aşağıdaki gibi herhangi bir hasar meydana geldiğinde, ünitenin 
fişini güç kaynağından çekin ve bakım için nitelikli servis personeline başvurun:
– güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüş;
– cihaz nem, su ve/veya sert hava şartlarına (yağmur, kar, vb.) maruz kalmış;
– ekipmanın içine veya üzerine sıvı dökülmüş;
– ünitenin içine bir nesne düşmüş;
– ünite düşmüş veya ünite kabini hasar görmüş;
– ünitenin performansında belirgin bir değişiklik var;
– kullanıcı çalıştırma talimatlarını doğru şekilde takip ettiğinde ünite normal 

çalışmıyor.
14. Yedek parçalar - Servis teknisyeninin üretici tarafından belirlenmiş veya orijinal parçalarla 

aynı özelliklere sahip olan yedek parçalar kullandığından emin olun. Onaysız değiştirmeler 
garantiyi geçersiz kılabilir ve yangın, elektrik çarpması veya başka tehlikelere sebep 
olabilir.

15. Güvenlik kontrolü - Güvenlik kontrolleri, düzgün çalışma sağlamak için, ünite bakım veya 
onarımının ardından gerçekleştirilmelidir.

16. Kurulum - Üreticinin talimatları doğrultusunda ve uygulanmakta olan yerel yasalara uygun 
şekilde kurun.

17. Aksesuarlar ve değişiklikler - Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın. 
Ekipman üzerinde Bosch tarafından açık şekilde onaylanmayan herhangi bir değişiklik, 
garantiyi veya yetkilendirme anlaşması durumunda ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabilir.

1.2 Güvenlik önlemleri

TEHLİKE! 
Yüksek risk: Bu simge, ürün içinde "Tehlikeli Gerilim" gibi her an ortaya çıkabilecek tehlikeli 
durumları gösterir.
Önlenmezse, elektrik çarpması, ciddi bedensel yaralanma veya ölüme sebep olabilir.

UYARI! 
Orta risk:Potansiyel olarak tehlikeli durumları gösterir.
Önlenmezse, küçük veya hafif yaralanmalara sebep olabilir.

DİKKAT! 
Düşük risk: Potansiyel olarak tehlikeli durumları gösterir.
önlenmezse, mal zararına veya ünitenin zarar görmesine sebep olabilir.



DVR 700  Güvenlik | tr 3

Bosch Security Systems  2011.6

1.3 Önemli Notlar

Tüm kutuplu güç anahtarı - Binanın elektrik tesisatında, her kutupta en az 3 mm kontak aralığı 
bulunan tüm kutuplu güç anahtarı kullanın. Bakım ve/veya başka işlemler için muhafazayı 
açmak gerektiğinde, üniteye giden gerilimi kapatmak için ana bağlantı kesme cihazı olarak bu 
tüm kutuplu güç anahtarını kullanın.
Pil değiştirme - Sadece nitelikli servis personeli için - Ünite muhafazasının içinde bir lityum 
pil bulunmaktadır. Patlama tehlikesini önlemek için pili talimatlara göre değiştirin. Sadece, 
üretici tarafından önerilenle aynı veya eşdeğer türdekilerle değiştirin. Kullanılmış pili çevreye 
zarar vermeyecek şekilde atın; diğer katı atıklarla birlikte atmayın. Bakım için nitelikli servis 
personeline başvurun.

Koaksiyel topraklama: 
– Üniteye dışardan bir kablo sistemi bağlanıyorsa, kablo sistemini topraklayın.
– Dış mekan ekipmanını ünitenin girişlerine, ünitenin topraklama fişi topraklanmış bir prize 

bağlandıktan veya toprak ucu uygun şekilde bir topraklama kaynağına bağlandıktan sonra 
bağlayın.

– Topraklama fişi veya toprak ucu bağlantısını kesmeden önce, ünitenin giriş 
konektörleriyle dış mekan ekipmanının bağlantısını kesin.

– Bu üniteye bağlı her dış mekan cihazı için, topraklama gibi uygun güvenlik önlemlerini 
izleyin.

Sadece ABD modelleri - Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA No.70'teki Bölüm 810, montaj ve 
destek yapısının uygun topraklanması, bir deşarj ünitesine giden koaksiyal kablonun 
topraklanması, topraklama iletkenlerinin boyutları, deşarj ünitesinin konumu, topraklama 
elektroduna bağlantı ve topraklama elektrodu gereksinimleriyle ilgili bilgi sağlar.

Çevresel bildiri - Bosch, güçlü bir çevresel bağlılığa sahiptir. Bu ünite, çevreye mümkün 
olduğunca çok saygı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Elektrostatik duyarlı cihaz - Elektrostatik deşarjı önlemek için uygun CMOS/MOS-FET tutma 
önlemleri uygulayın.

Aksesuarlar - Bu üniteyi dengesiz bir stand, tripod, braket veya altlık üzerine koymayın. Ünite 
düşebilir ve ciddi yaralanma ve/veya hasara neden olabilir. Sadece üretici tarafından belirtilen 
taşıyıcı, stand, tripod, braket veya masa kullanın. Taşıyıcı kullanılıyorsa, taşıyıcı/aygıt 
kombinasyonunu hareket ettirirken, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek 
için çok dikkatli olun. Ani duruş, aşırı güç veya bozuk yüzeyler taşıyıcı/ünite kombinasyonunun 
devrilmesine sebep olabilir. Üniteyi, üreticinin talimatlarına göre monte edin.

UYARI! 
Sınıf I Lazer Ürünü
Açıldığında görünmez lazer yayınımı. Işına maruz kalmaktan kaçının.

DİKKAT! 
Bu cihaz, yalnızca kamu alanlarında kullanım içindir.
Amerikan federal yasası, sözlü iletişimlerin gizlice kaydedilmesini kesinlikle yasaklamaktadır.

Atma/İmha - Bosch ürününüz, geri dönüştürülebilecek ve yeniden kullanılabilecek yüksek 
kaliteli malzeme ve bileşenlerle geliştirilmiş ve yapılmıştır. Bu simge, kullanım ömürlerinin 
sonuna gelmiş elektronik ve elektrikli aygıtların, ev atıklarından ayrı olarak toplanması ve 
atılması gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrı toplama sistemleri genellikle, eski ve 
kullanılmayan elektronik ve elektrikli ürünler içindir. Bu üniteleri, Avrupa Yönergesi 2002/96/
EC'ye göre, çevresel olarak uygun bir geri dönüşüm tesisinde ortadan kaldırın. 
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NOT: Elektrostatik duyarlı baskılı devre kartlarını tutarken, gerekli topraklanmış bileklikleri 
takın ve uygun ESD güvenlik önlemlerini dikkate alın.
Sigorta değeri - Cihazın korunması için maksimum 16A sigorta değeriyle devre parçası 
koruması sağlanmalıdır. Bu, NEC800'e (CEC Bölüm 60) uygun olmalıdır.
Topraklama ve polarizasyon - Bu ünite, polarize alternatif akım hattı ile donatılmış olabilir (bir 
ucu diğer ucundan daha geniş bir fiş). Bu güvenlik özelliği, fişin prize sadece bir şekilde 
girmesine olanak tanır. Fişi prize tam olarak sokamazsanız, kullanılmayan prizi değiştirmesi 
için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Polarize fişin güvenlik amacını bozmayın.
Alternatif olarak bu ünite, 3 kutuplu bir topraklama fişi ile donatılmış olabilir (topraklama için 
üçüncü bir pime sahip bir fiş). Bu güvenlik özelliği, fişin sadece topraklanmış bir prize 
uymasına olanak tanır. Fişi prize sokamazsanız, kullanılmayan prizi değiştirmesi için yetkili bir 
elektrikçiye başvurun. Topraklama fişinin güvenlik amacını bozmayın.
Taşıma - Üniteyi taşımadan önce güç bağlantısını kesin. Üniteyi dikkatle taşıyın. Aşırı güç veya 
darbe, üniteye ve sabit disk sürücülerine zarar verebilir.
Dış mekan sinyalleri- Dış mekan için sinyal tesisatı, özellikle güç ve yıldırım iletkenlerine olan 
mesafe ve geçici koruma ile ilgili olarak, NEC725 ve NEC800'e (CEC Kural 16-224 ve CEC 
Bölüm60) uygun olmalıdır.
Devamlı bağlı ekipman - Ekipman dışında kolaylıkla erişilebilecek bir bağlantı kesme cihazı 
bulundurun.
Fişli ekipman - Prizi, kolayca erişilebilmesi için ekipmanın yakınına monte edin.
Tekrar güç sağlama - Ünite belirlenen çalışma sıcaklıklarını aştığı için güç kapatmaya 
zorlanmışsa, güç kablosunu çıkarın, en az 30 saniye bekleyin ve güç kablosunu tekrar takın.
Raf montajı:
– Yükseltilmiş Çalışma Ortamı - Kapalı bir yere veya çok üniteli bir raf sistemine kurulmuşsa, 

raf ortamındaki çalışma ortam sıcaklığı oda ortamındakinden yüksek olabilir. Bu nedenle 
ekipmanın, üretici tarafından belirlenen maksimum ortam sıcaklığına (Tma) uygun bir 
ortama kurulmasına dikkat edilmelidir.

– Daha Az Hava Akışı - Ekipmanın rafa kurulumu, ekipmanın güvenli çalışması için gereken 
hava akışından ödün vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

– Mekanik yükleme - Ekipmanın rafa montajı, eşit olmayan mekanik yükleme nedeniyle 
tehlikeli bir koşul ortaya çıkmayacak şekilde yapılmalıdır.

– Devre Aşırı Yükleme - Ekipmanın besleme devresine bağlantısına ve devrelerdeki aşırı 
yüklemenin aşırı akım koruması ve besleme kablo bağlantıları üzerindeki olası etkisine 
dikkat edilmelidir. Bununla ilgili olarak, uygun ekipman ad plakası değerleri 
kullanılmalıdır.

– Güvenilir Topraklama - Duvara monte edilmiş ekipmanın güvenilir şekilde topraklanması 
sağlanmalıdır. Devre parçasına doğrudan bağlantılar haricindeki besleme bağlantılarına 
özellikle dikkat edilmelidir (örneğin, güç uzatma kablolarının kullanımı).
Ayrıntılı talimatlar için Bölüm 4.2 Raf montajı bölümüne göz atın.

SELV - Tüm giriş/çıkış portları, Güvenlik Ekstra Düşük Gerilim (SELV) devreleridir. SELV 
devreleri sadece başka SELV devrelerine bağlanmalıdır.
Video kaybı - Video kaybı dijital video kaydı için normaldir; bu nedenle Bosch Güvenlik 
Sistemleri, eksik video bilgilerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. 
Kayıp dijital bilgi riskini en aza indirgemek için Bosch Güvenlik Sistemleri, çoklu, yedeklemeli 
kayıt sistemlerini ve tüm analog ve dijital bilgilerin yedeklenmesi prosedürünü önerir.
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1.4 FCC ve UL
FCC & ICES Bilgileri
(Sadece ABD ve Kanada Modelleri)
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e göre, Sınıf B bir dijital cihaz sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşim yeri kurulumlarındaki zararlı parazitlere karşı uygun 
koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 
yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için parazite 
sebep olabilir. Ancak, uygun kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Ekipman, 
cihazı açarak ve kapatarak belirlenebileceği gibi radyo ve televizyon yayını süresince parazite 
sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birden fazlasını, oluşan paraziti 
gidermeye çalışması önerilir:
– antenin yönünü veya yerini değiştirmek;
– cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak;
– cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlamak;
– yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmak.
Uyumlulukla sorumlu kişiler tarafından açık şekilde onaylanmayan kasıtlı veya kasıtsız 
değişiklikler yapılmamalıdır. Bu tür değişiklikler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini 
geçersiz kılabilir. Gerekirse, düzeltme işlemi için kullanıcı bayi veya deneyimli bir radyo/
televizyon teknisyenine danışmalıdır.
Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçık kullanıcı için yararlı 
olabilir: Radyo-TV Parazit Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözülmesi. Bu kitapçık, U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402 adresinde 004-000-00345-4 stok numarasıyla 
bulunabilir.

Feragatname
Underwriter Laboratories Inc. ("UL"), bu ürünün performansını veya güvenlik ve sinyalleme 
yönlerinin güvenilirliğini test etmemiştir. UL sadece, UL'nin Bilişim Teknolojisi Ekipmanları için 
Güvenlik Standartları, UL 60950-1'de ana hatlarıyla belirtilen yangın, darbe ve/veya kaza 
tehlikelerini test etmiştir. UL Sertifikası, bu ürünün performansını veya güvenlik ve sinyalleme 
yönlerinin güvenilirliğini kapsamaz.
UL, BU ÜRÜNÜN PERFORMANSI VEYA GÜVENLİK VE SİNYALLEME FONKSİYONLARININ 
GÜVENİLİRLİĞİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN, GÜVENCE VEYA BELGELEMEDE BULUNMAZ.
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1.5 Bosch notları
Telif Hakkı
Bu kılavuz, Bosch Güvenlik Sistemleri'nin fikri mülkiyetidir ve telif hakkıyla korunmaktadır.
Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar
Bu belgede kullanılan tüm donanım ve yazılım adları, büyük olasılıkla ticari markadır ve buna 
göre ele alınmalıdır.

NOT:
Bu kılavuz, büyük özenle derlenmiş ve içerdiği bilgiler tamamen onaylanmıştır. Metin, baskı 
anında tam ve doğrudur. Süregiden ürün geliştirmeleri, kullanıcı kılavuzu içeriğinin 
bildirilmeden değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.  Bosch Güvenlik Sistemleri, doğrudan 
veya dolaylı olarak, kullanıcı kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki eksiklik ve uyuşmazlıktan 
kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için, en yakın Bosch Güvenlik Sistemleri ile iletişim kurun veya 
www.tr.boschsecurity.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin


