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Upozornění a varování
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Důležité bezpečnostní pokyny
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• Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je.
• Ujistěte se, že místo instalace má dostatečnou nosnost odpovídající hmotnosti kamery.
• Nesměrujte kameru dlouhodobě na zdroj jasného světla, aby se předešlo poškození

snímacího prvku. Nepoužívejte přístroj pod nestabilními zdroji světla nebo v jejich blízkosti
(mohou způsobovat blikání), ani v blízkosti zářivek nebo předmětů odrážejících světlo.

• Nedotýkejte se objektivu kamery.
• Zabraňte upuštění kamery a chraňte ji před fyzickými nárazy.
• K čištění kamery nepoužívejte silné nebo brusné čisticí prostředky.
• Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v mimořádně vlhkém, prašném nebo horkém/

chladném prostředí s provozní teplotou mimo doporučený rozsah teplot -40 °F až 140 °F
(-40 °C až 60 °C).

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření, například
rádiových nebo televizních vysílačů.

www.honeywell.com/security
+1 800 323 4576 (pouze Severní Amerika) 

https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html
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UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.

UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI 
ZADNÍ STRANU), ABYSTE OMEZILI NEBEZPEČÍ 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ 
NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL 
OPRAVIT UŽIVATEL. SVĚŘTE OPRAVY 
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

TENTO SYMBOL ZNAMENÁ, ŽE 
PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ SPOLEČNĚ 
S DŮLEŽITÝMI POKYNY PRO 
PROVOZ A ÚDRŽBU.

TENTO SYMBOL ZNAMENÁ, ŽE 
V PŘÍSTROJI SE VYSKYTUJE 
NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ 
PŘEDSTAVUJÍCÍ NEBEZPEČÍ 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VAROVÁNÍ: K zajištění shody s normami o bezpečnosti elektrických zařízení jsou
nutné napájecí adaptéry s certifikací CSA/na seznamu UL pod LPS nebo třídy 2. Musí být 
zajištěno napájení přes Ethernet (PoE) pro zařízení informační technologie vyhovující 
normě IEEE 802.3af o PoE. Napájení PoE není určeno k zapojení do nechráněných sítí 
(mimo podnik).

VAROVÁNÍ: Aby bylo možné splnit požadavky normy EN 50130-4, při napájení
kamery střídavým napětím 24 V se musí použít UPS.

Prohlášení o předpisech
Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Správná likvidace tohoto výrobku (platí v zemích Evropské unie a dalších 
evropských zemích předepisujících oddělený sběr elektroodpadu).

Po skončení životnosti se musí tento výrobek zlikvidovat v souladu s platnými 
místními zákony, přepisy a postupy.

Informace pro uživatele: Toto zařízení bylo přezkoušeno a potvrdilo se, že vyhovuje limitům 
pro digitální zařízení třídy A podle části 15 předpisů FCC. Účelem těchto limitů je poskytnout 
přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení v případě, že je zařízení provozováno 
v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční 
energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem, mohlo by způsobovat 
nežádoucí rušení rádiové komunikace. Používání tohoto zařízení v obytných oblastech 
pravděpodobně způsobí nežádoucí rušení; v takovém případě bude muset uživatel zajistit 
nápravu na vlastní náklady.

Poznámka   Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za 
zajišťování shody s předpisy, by mohly anulovat oprávnění uživatele k provozování tohoto 
zařízení.

Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)


