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Adapter USB–WiFi HSM3WiFi

Wprowadzenie
Adapter USB–WiFi HSM3WiFi umożliwia nawiązywanie bezpiecznego, tymczasowego połączenia bezprzewodowego
między centralą alarmową HS3032, HS3128 lub HS3248 a urządzeniem przenośnym lub komputerem. Ustawienia centrali
alarmowej można konfigurować bezprzewodowo za pomocą programu instalacyjnego lub aplikacji DLS-5.
Adapter USB–WiFi HSM3WiFi jest przeznaczony do użytku w trakcie początkowego montażu i konfiguracji systemu,
a potem odłączany i zabierany do innych lokalizacji.
UWAGA: montaż powinien być wykonywany tylko przez wykwalifikowane osoby.

Instalacja
Przed przystąpieniem do użytkowania adaptera USB–WiFi HSM3WiFi ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę
domyślnego identyfikatora SSID i hasła.

1. Podłączyć adapter USB–WiFi HSM3WiFi do komputera osobistego.
2. Uruchomić aplikację DLS-5.
3. Zmienić identyfikator SSID i hasło za pomocą narzędzia Konfiguracja WiFi z menu Narzędzia.

UWAGA: domyślny identyfikator SSID i hasło są nadrukowane na etykiecie produktu.
Aby dostosować ustawienia centrali alarmowej, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłączyć adapter USB–WiFi HSM3WiFi do portu USB centrali alarmowej. Spowoduje to wyświetlenie okna
usterki, Podłączono kartę Wi-Fi na USB, które służy za przypomnienie o konieczności odłączenia adaptera USB–
WiFi HSM3WiFi przed opuszczeniem lokalizacji.

2. Na komputerze przenośnym lub urządzeniu przenośnym użyć ustawień systemu operacyjnego, aby połączyć się
z siecią Wi-Fi adaptera USB–WiFi HSM3WiFi.

3. W przypadku korzystania z programu instalacyjnego należy na centrali włączyć sesję integracji przy użyciu
terminalu systemowego. W trybie Programowanie montera włączyć jedną z czterech dostępnych sesji integracji
interfejsu USB w sekcji [851][425], [452], [479] lub [506], zmieniając na ustawienie [1] Integracja przez USB.

4. W przypadku korzystania z aplikacji DLS-5 należy upewnić się, że żadna z czterech sesji integracji nie jest
ustawiona na Integracja przez USB.

Aby się połączyć z centralą za pomocą programu instalacyjnego, należy skopiować w programie ID integracji i kod dostępu,
które można znaleźć na ekranach centrali opisanych poniżej.

1. [851] > [422] — 12-cyfrowy numer ID integracji.
2. [851] > [423], [450], [477] lub [504] (w zależności od numeru używanej sesji 1 do 4) — 32-cyfrowy kod dostępu

integracji.
Aby połączyć się z centralą za pomocą aplikacji DLS-5, należy wykonać następujące czynności:

1. Utworzyć nowe konto i w polu Typ połączenia wybrać protokół IP.
2. Ustawić adres IP na 192.168.55.1.

Po zakończeniu konfiguracji odłączyć adapter USB–WiFi HSM3WiFi od centrali alarmowej. Spowoduje to skasowanie
okienka usterki Podłączono kartę Wi-Fi na USB.
UWAGA: należy pamiętać, aby liczba sufitów i ścian między adapterem USB–WiFi HSM3WiFi a urządzeniem przenośnym
była minimalna. Każda ściana lub sufit może ograniczać zasięg roboczy adaptera USB–WiFi HSM3WiFi.
UWAGA: nie zbliżać do urządzeń elektrycznych ani urządzeń wytwarzających zakłócenia radiowe.

Specyfikacje
Standard IEEE 802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz
Bezpieczeństwo WPA2
Napięcie zasilania USB VBUS 5 V DC ±5%
Natężenie prądu 120 mA przy napięciu 5 V (typowe); 380 mA przy napięciu 5 V (maksymalne)
Interfejs centrali USB typu A, męskie
Zasięg nadajnika radiowego > 20 m w linii prostej (w szafie metalowej z otwartymi drzwiczkami)
Domyślny identyfikator SSID HSM3WIFI
Domyślne hasło 12345678
Statyczny adres IP 192.168.55.1

Zgodność
Centrala alarmowa HS3032/HS3128/HS3248 w wersji 1.0 i wyższej
System operacyjny Android w wersji 4.4 i nowszej

iOS w wersji 8 i nowszej
Windows 7, 8.1, 10

Oprogramowanie komputerowe DLS-5 w wersji 1.7 i nowszej
Aplikacja ConnectAlarm

Informacje dotyczące przepisów
DEKLARACJA MODYFIKACJI FCC— firma Digital Security Controls nie dopuszcza dokonywania żadnych zmian ani
modyfikacji niniejszego urządzenia przez użytkownika. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje mogą anulować prawo
użytkownika do korzystania ze sprzętu.
Digital Security Controls n’approuve aucune modification apportée à l’appareil par l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature.
Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d’utilisation de l’appareil par l’utilisateur.
OŚWIADCZENIA O ZAKŁÓCENIACH FCC I ISED CANADA — to urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Korzystanie z urządzenia zależy od poniższych warunków: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2)
niniejsze urządzenie musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń, w tym zakłóceń, które mogą powodować
niepożądane działanie urządzenia. Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardami RSS (Radio Standards Specification)
kanadyjskiego ministerstwa przemysłu dla produktów zwolnionych z licencjonowania. Korzystanie z urządzenia zależy od
poniższych warunków: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi być odporne
na działanie wszelkich zakłóceń, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit
accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en comprom-ettre le fonctionnement.
INFORMACJA FCC DOTYCZĄCA URZĄDZENIA CYFROWEGO KLASY B— to urządzenie było testowane i zostało
uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity
określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i powodować zakłócenia
łączności radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami. Nie można jednak zagwarantować,
że zakłócenia nie będą występować w określonej instalacji. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór sygnałów radiowych
lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, można eliminować te zakłócenia przy
użyciu jednej lub kilku następujących metod:
– zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,
– zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
– podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik,
– skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
INFORMACJA FCC/ISED CANADA DOTYCZĄCA SPRZĘTU BEZPRZEWODOWEGO
Sprzęt spełnia limity FCC i ISED Canada przedstawione dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy zamontować i
eksploatować przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między urządzeniem promieniującym a ciałem.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux ray-onnements de la ISED Canada pour un environnement non contrôlé.
Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et
votre corps.
Model HSM3WIFI zawiera M/N: SPWF04SA z ID FCC: S9NSPWFS04 oraz IC: 8976C-SPWFS04.
Ograniczona gwarancja
Firma Digital Security Controls (DSC) gwarantuje, że w okresie dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu produkt będzie wolny
od defektów w zakresie materiałów i wykonania w normalnych warunkach użytkowania, a w przypadku wykrycia defektów
firma DSC naprawi lub wymieni wadliwe wyposażenie pod warunkiem, że zostanie ono zwrócone do jej punktu naprawczego.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko defektów części i wad wykonania, a nie uszkodzeń występujących podczas transportu
lub z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy DSC, takich jak wyładowanie atmosferyczne, zbyt wysokie napięcie, udar
mechaniczny, zalanie wodą, nieprawidłowe użytkowanie, modyfikacja lub niewłaściwe zastosowanie wyposażenia. Niniejsza
gwarancja jest przeznaczona wyłącznie dla oryginalnego nabywcy i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne
lub dorozumiane, oraz inne zobowiązania firmy DSC. Firma Digital Security Controls nie ponosi odpowiedzialności
za działania osób trzecich, podejmowane rzekomo w jej imieniu, i nie upoważnia osób trzecich do modyfikowania niniejszej
gwarancji, udzielania innych gwarancji lub przyjmowania odpowiedzialności w związku z niniejszym produktem. Niezależnie
od okoliczności firma DSC nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, straty
oczekiwanych zysków, straty czasu lub inne straty poniesione przez nabywcę w związku z zakupem, instalacją, użytkowaniem
lub awarią niniejszego produktu. OSTRZEŻENIE: firma DSC zaleca regularne testowanie całego systemu. Mimo częstych
testów niniejszy produkt może jednak funkcjonować niezgodnie z oczekiwaniami, na przykład na skutek sabotażu lub awarii
zasilania elektrycznego. Wprowadzenie zmian lub modyfikacji produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez
stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności z przepisami, może spowodować anulowanie autoryzacji użytkownika
do korzystania z tego produktu.
WAŻNE! — PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE: Oprogramowanie firmy DSC nabywane wraz z innymi produktami i
akcesoriami lub osobno, chronione jest prawem autorskim oraz objęte poniższymi warunkami umowy licencyjnej: Niniejsza
Umowa licencyjna (EULA) jest dokumentem zawartym pomiędzy nabywcą (firmą, osobą fizyczną lub instytucją, która
dokonała zakupu oprogramowania i powiązanego urządzenia) a firmą Digital Security Controls (DSC) (należącą do Tyco
Safety Products Canada Ltd.), producentem zintegrowanych systemów zabezpieczeń i twórcą oprogramowania i powiązanych
produktów i akcesoriów („URZĄDZENIA“). Jeżeli oprogramowanie DSC („OPROGRAMOWANIE”) powinno być
dołączone do URZĄDZENIA, a NIE jest dostarczane razem z nowym URZĄDZENIEM, zabronione jest używanie,
kopiowanie lub instalowanie takiego OPROGRAMOWANIA. Jako OPROGRAMOWANIE sprzedawane jest oprogramowanie
komputerowe, któremu mogą towarzyszyć powiązane z nim nośniki, materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna lub
dostępna online.

WAŻNE — PRZECZYTAĆUWAŻNIE: oprogramowanie firmy DSC, nabywane wraz z innymi produktami
i akcesoriami lub osobno, jest chronione prawem autorskim oraz objęte poniższymi warunkami umowy licencyjnej.
Niniejsza Umowa licencyjna („EULA”) jest dokumentem zawartym między nabywcą (firmą, osobą fizyczną lub
instytucją, która dokonała zakupu oprogramowania i powiązanego urządzenia) a firmą Digital Security Controls („DSC”)
(należącą do Tyco Safety Products Canada Ltd.), producentem zintegrowanych systemów zabezpieczeń i twórcą
oprogramowania oraz powiązanych produktów i akcesoriów („URZĄDZENIA“).
Jeżeli oprogramowanie DSC („OPROGRAMOWANIE”) powinno być dołączone do URZĄDZENIA, a NIE jest
dostarczane razem z nowym URZĄDZENIEM, zabronione jest używanie, kopiowanie lub instalowanie takiego
OPROGRAMOWANIA. Jako OPROGRAMOWANIE sprzedawane jest oprogramowanie komputerowe, któremu mogą
towarzyszyć powiązane z nim nośniki, materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna lub dostępna „online”.
Na wszelkie dodatkowe oprogramowanie dostarczane wraz z OPROGRAMOWANIEM, objęte oddzielną umową
licencyjną użytkownika końcowego, udzielana jest Użytkownikowi licencja, której warunki określono w odpowiedniej
umowie licencyjnej.
Instalując, kopiując, pobierając, przechowując, uzyskując dostęp lub wykorzystując OPROGRAMOWANIE w inny
sposób, Użytkownik zgadza się bezwarunkowo z warunkami niniejszej umowy EULA, nawet jeżeli niniejsza umowa
EULA stanowi modyfikację wcześniejszej umowy. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy
EULA, firma DSC nie udzieli Użytkownikowi licencji na niniejsze Oprogramowanie, przez co Użytkownik nie uzyska
uprawnień do korzystania z niniejszego produktu.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawa autorskie, międzynarodowe traktaty dotyczące praw autorskich oraz
inne prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest udostępniane na zasadach
licencjonowania, a nie sprzedaży.
1. UDZIELENIE LICENCJI. Na mocy niniejszej umowy EULA przyznaje się Użytkownikowi następujące prawa:
(a) Instalacja i użytkowanie oprogramowania — każda nabyta licencja udziela Użytkownikowi prawa do jednej
zainstalowanej kopii OPROGRAMOWANIA.
(b) Przechowywanie/użytkowanie w sieci — OPROGRAMOWANIA nie można instalować, udostępniać, wyświetlać,
uruchamiać, współużytkować ani użytkować jednocześnie na różnych komputerach, w tym na stacjach roboczych,
terminalach ani innych urządzeniach elektronicznych („Urządzeniach”). Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada kilka
stacji roboczych, musi nabyć licencję dla każdej stacji roboczej, na której OPROGRAMOWANIE będzie używane.
(c) Kopia zapasowa — Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe OPROGRAMOWANIA, jednak nie więcej niż jedną
kopię zapasową w danej chwili na jedną zainstalowaną licencję. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe wyłącznie
do celów archiwizacyjnych. Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia kopii OPROGRAMOWANIA, łącznie
z materiałami drukowanymi dostarczonymi z OPROGRAMOWANIEM, inaczej niż w sposób wyraźnie określony
w umowie EULA.
2. INNE PRAWA I OGRANICZENIA
(a) Ograniczenie odtwarzania, dekompilacji i dezasemblacji kodu źródłowego — odtwarzanie, dekompilacja i
dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego
ograniczenia działania takie są dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. Użytkownik nie
jest uprawniony do modyfikacji OPROGRAMOWANIA bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od firmy
DSC. Użytkownik nie jest uprawniony do usuwania informacji, oznaczeń ani etykiet z OPROGRAMOWANIA.
Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia zgodności z warunkami umowy
EULA.
(b) Rozdzielanie komponentów — na OPROGRAMOWANIE jest udzielana licencja jako na pojedynczy produkt.
Zabronione jest rozdzielanie składników OPROGRAMOWANIA i używanie ich na kilku URZĄDZENIACH.
(c) Jeden ZINTEGROWANY PRODUKT — jeżeli Użytkownik nabył OPROGRAMOWANIE razem ze SPRZĘTEM,
wówczas udzielona licencja obejmuje OPROGRAMOWANIE i SPRZĘT jako jeden zintegrowany produkt. W takim
przypadku OPROGRAMOWANIA można używać wyłącznie razem z URZĄDZENIEM zgodnie z umową EULA.
(d) Wynajem— Użytkownik nie ma prawa wynajmować, wypożyczać lub odstępować OPROGRAMOWANIA.
Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania OPROGRAMOWANIA stronom trzecim ani publikowania go
na serwerze lub w witrynie internetowej.
(e) Przeniesienie oprogramowania — Użytkownik może przenieść wszystkie prawa wynikające z niniejszej umowy
EULA wyłącznie na zasadzie trwałej sprzedaży lub przekazania SPRZĘTU, pod warunkiem, że Użytkownik nie
zachowa żadnych kopii, przekaże całość OPROGRAMOWANIA (w tym wszystkie komponenty składowe, nośniki i
materiały drukowane, wszelkie aktualizacje oraz tę umowę EULA), oraz pod warunkiem, że otrzymujący wyrazi zgodę
na warunki tej umowy EULA. Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem, należy przekazać również wszelkie
poprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.
(f) Rozwiązanie umowy EULA — niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma DSCma prawo rozwiązać
niniejszą umowę EULA, jeżeli Użytkownik nie przestrzega jej warunków i postanowień. W takim przypadku użytkownik
jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego składników.
(g) Znaki towarowe — niniejsza umowa EULA nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych lub
znaków usługowych firmy DSC ani jej dostawców.
3. PRAWA AUTORSKIE
Beneficjentem wszelkich praw własności i praw dotyczących własności intelektualnej, związanych
z OPROGRAMOWANIEM (łącznie z obrazami, fotografiami i tekstem w OPROGRAMOWANIU), załączonymi
materiałami drukowanymi i kopiami OPROGRAMOWANIA, jest firma DSC lub jej dostawcy. Użytkownik nie jest
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uprawniony do kopiowania materiałów drukowanych dostarczonych z OPROGRAMOWANIEM. Beneficjentem wszelkich
praw własności i praw dotyczących własności intelektualnej, związanych z zawartością udostępnianą za pośrednictwem
OPROGRAMOWANIA, są właściciele tej zawartości, która może być chroniona przez odpowiednie prawa autorskie albo
inne przepisy lub traktaty dotyczące własności intelektualnej. Niniejsza umowa EULA nie upoważnia Użytkownika
do korzystania z tej zawartości. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w umowie EULA, są zastrzeżone
przez firmę DSC i jej dostawców.
4. OGRANICZENIA EKSPORTOWE
Użytkownik deklaruje, że nie będzie eksportować ani reeksportować OPROGRAMOWANIA do krajów objętych
ograniczeniami eksportowymi przez prawo obowiązujące w Kanadzie ani na rzecz osób fizycznych lub prawnych objętych
tymi ograniczeniami.
5. JURYSDYKCJA W ZAKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW — w odniesieniu do tej umowy EULA prawem
właściwym jest prawo prowincji Ontario w Kanadzie.
6. ARBITRAŻ
Wszelkie spory związane z niniejszą umową EULA będą rozstrzygane w sposób ostateczny i wiążący zgodnie z ustawą
dotyczącą arbitrażu Arbitration Act, a Strony zobowiązują się do respektowania decyzji sądu arbitrażowego. Rozprawy
arbitrażowe będą prowadzone w Toronto w Kanadzie w języku angielskim.
7. OGRANICZONA GWARANCJA
(a) BRAK GWARANCJI
FIRMA DSC UDOSTĘPNIA OPROGRAMOWANIE BEZ GWARANCJI („AS IS”). FIRMA DSC NIE GWARANTUJE,
ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA WYMAGANIA NABYWCY ANI ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ
W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW.
(b) ZMIANY ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
Firma DSC nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane zmianami w środowisku użytkowania SPRZĘTU, ani za
problemy wynikające z interakcji OPROGRAMOWANIA z OPROGRAMOWANIEM lub SPRZĘTEM firm innych niż DSC.
(c) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; GWARANCJA ODZWIERCIEDLA OBCIĄŻENIE RYZYKIEM
W ŻADNEJ SYTUACJI, JEŚLI JAKIEKOLWIEK PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O ISTNIENIU GWARANCJI LUB
WARUNKÓW NIEZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FIRMY DSC NA MOCY JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĘDZIE
OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z DWÓCH KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA
OPROGRAMOWANIE LUB KWOTY 5,00 DOLARÓW KANADYJSKICH (5,00 CAD). USTAWODAWSTWA
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE ANI OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.
(d) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA CAŁOŚĆ UDZIELANEJ GWARANCJI I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE
GWARANCJE, JAWNE LUBDOROZUMIANE (W TYMWSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) ORAZ WSZELKIE INNE
OBLIGACJE LUB ZOBOWIĄZANIA FIRMY DSC. FIRMA DSC NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI.
FIRMA DSC NIE ZEZWALA I NIE UDZIELA AUTORYZACJI ŻADNYM OSOBOM TRZECIM ŚWIADCZĄCYM, ŻE
DZIAŁAJĄ W JEJ IMIENIU, DO MODYFIKOWANIA LUBWPROWADZANIA ZMIAN W TEJ GWARANCJI ANI DO
UDZIELANIA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI LUB PRZYJMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z
TYM OPROGRAMOWANIEM.
(e) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZNE ŚRODKI ODSZKODOWAWCZE
FIRMA DSCW ŻADNYMWYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE, W OPARCIU O NARUSZENIE GWARANCJI, NARUSZENIE
UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĘ
PRAWNĄ. PRZYKŁADEM SZKÓD TEGO TYPU MOŻE BYĆUTRATA ZYSKÓW, OPROGRAMOWANIA
LUB ZWIĄZANEGO Z NIM URZĄDZENIA, KOSZT KAPITAŁU, WYMIANY URZĄDZENIA, INSTALACJI, USŁUG,
PRZESTOJÓW, CZASU NABYWCY I ODSZKODOWAŃ DLA STRON TRZECICH, TAKICH JAK KLIENCI,
I ZNISZCZENIE MIENIA.
OSTRZEŻENIE: firma DSC zaleca regularne testowanie całego systemu. Jednak nawet w przypadku częstego wykonywania
testów OPROGRAMOWANIE może funkcjonować nieprawidłowo na skutek między innymi nieautoryzowanej modyfikacji
lub przerwania obwodów elektrycznych.
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI: niniejszym firma Tyco Safety Products Canada Ltd oświadcza, że
urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: Model HSM3WIFI: http://dsc.com/pdf/1804003.
Pasma częstotliwości roboczej i powiązana moc maksymalna dla transmitowanej częstotliwości radiowej: pasmo
częstotliwości: 2400 MHz do 2483,5 MHz. Moc maksymalna: 100 mW.
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