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Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi

Úvod
Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi poskytuje zabezpečené dočasné bezdrátové připojení mezi ústřednou alarmu HS3032,
HS3128 nebo HS3248 a mobilním zařízením nebo počítačem. Nastavení ústředny alarmu lze konfigurovat bezdrátově pomocí
dostupné instalační aplikace nebo DLS-5.
Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi je určen k použití během počáteční instalace a konfigurace, poté je odebrán a přenesen na
další místa.
POZNÁMKA: Instalaci smí provádět pouze kvalifikované osoby.

Instalace
Pro vyšší bezpečnost doporučujeme před použitím Wi-Fi USB adaptéru HSM3WiFi změnit výchozí SSID a heslo.

1. Připojte Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi do PC.
2. Otevřete DLS-5.
3. Změňte SSID a heslo pomocí Konfigurace Wi-Fi pod položkou Nástroje na panelu nabídek.

POZNÁMKA: Výchozí SSID a heslo jsou vytištěny na štítku produktu.
Chcete-li přizpůsobit nastavení ústředny alarmu, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi do konektoru USB na kontroléru alarmu. To vyvolá problém ústředny,
připojeno USBWi-Fi, pro připomenutí odstranění Wi-Fi USB adaptéru předtím, než opustíte stránku.

2. Na notebooku nebo mobilním zařízení použijte nastavení operačního systému pro připojení k Wi-Fi USB adaptéru
jako ke standardní síti Wi-Fi.

3. Pokud používáte instalační aplikaci, musí být na ústředně pomocí klávesnice systému povolena integrační relace.
V režimu programování instalátora povolte jednu ze 4 dostupných integračních relací pro USB v části [851][425],
[452], [479] nebo [506] zapnutím možnosti [1] Integrace přes USB.

4. Pokud používáte DLS-5, ověřte, že žádná ze 4 integračních relací není povolena pro Integraci přes USB.
Chcete-li se připojit k ústředně pomocí instalační aplikace, zkopírujte do aplikace ID integrace a přístupový kód pro integraci,
který naleznete v níže uvedených umístěních ústředny.

1. [851]>[422] – 12místné číslo ID integrace.
2. [851]>[423], [450], [477] nebo [504] (v závislosti na tom, zda používáte relace 1 až 4) - 32místný přístupový kód

pro integraci.
Chcete-li se připojit k ústředně pomocí DLS-5, proveďte následující kroky:

1. Vytvořte nový účet a jako typ připojení zvolte IP.
2. Nastavte adresu IP na 192.168.55.1.

Po dokončení konfigurace odeberte Wi-Fi USB adaptér HSM3WiFi z ústředny alarmu. Tím se odstraní problém ústředny
připojeno USBWi-Fi.
POZNÁMKA: Dbejte na to, aby se mezi Wi-Fi USB adaptérem HSM3WiFi a mobilním zařízením vyskytovalo co nejméně
zdí a stropů. Každá zeď nebo strop snižuje dosah Wi-Fi USB adaptéru HSM3WiFi.
POZNÁMKA: Držte mimo dosah elektrických zařízení nebo zařízení, která generují RF šum.

Technické údaje
Spektrum IEEE 802.11 b/g/n
Kmitočtové pásmo 2,4 GHz
Zabezpečení WPA2
Napájecí napětí USB VBUS 5 V ss ± 5 %
Proud 120 mA při 5 V (typický); 380 mA při 5 V (maximální)
Rozhraní ústředny USB typ A, samec
RF vzdálenost > 20 m zorné pole (v kovové skříňce s otevřenými dveřmi)
Výchozí SSID HSM3WIFI
Výchozí heslo 12345678
Statická adresa IP 192.168.55.1

Kompatibilita
Ústředna alarmu HS3032/HS3128/HS3248 v1.0 a vyšší
Operační systém Android v4.4 a vyšší

iOS v8 a vyšší
Windows 7, 8.1, 10

Software PC DLS-5 v1.7 a vyšší
Aplikace ConnectAlarm

Informace o právních předpisech
PROHLÁŠENÍ FCC O ÚPRAVÁCH – Společnost Digital Security Controls neschválila žádné změny nebo úpravy tohoto
zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy by mohly zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

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.
PROHLÁŠENÍ FCC A ISED CANADA O RUŠENÍ – Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn
následujícími dvěma podmínkami: 1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a 2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení,
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Toto zařízení je v souladu s normou (normami) RSS vyňatými
z licencí ISED Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: 1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a 2)
toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
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.
OZNÁMENÍ FCC O DIGITÁLNÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY B – Toto zařízení bylo testováno a bylo ověřeno, že je v souladu
s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou
ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii
a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však
žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení vskutku způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo
televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se vyřešit rušení jedním nebo
více z následujících opatření:
- Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přemístěte.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na kterým je připojen přijímač.
- Obraťte se s žádostí o pomoc na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
OZNÁMENÍ FCC/ISED CANADA O BEZDRÁTOVÉM ZAŘÍZENÍ
Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC a ISED Canada stanovené pro nekontrolované prostředí. Přístroj musí být
instalován a provozován tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost minimálně 20 cm.
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 obsahuje M/N: SPWF04SA s FCC ID: S9NSPWFS04 a IC: 8976C-SPWFS04.
Omezená záruka
Společnost DSC (Digital Security Controls) zaručuje, že po dobu 12 měsíců od data zakoupení bude výrobek při normálním
používání bez vad materiálů a zpracování a že pokud nastane jakékoli porušení této záruky, společnost DSC po vrácení tohoto
zařízení do její opravny dle svého uvážení vadné zařízení opraví nebo vymění. Tato záruka se vztahuje pouze na vady součástí
a zpracování, nikoliv na škody vzniklé při expedici nebo manipulaci, nebo škody způsobené příčinami mimo kontrolu
společnosti DSC, jako jsou blesk, přepětí, mechanické nárazy, poškození vodou nebo poškození způsobená nesprávným
zacházením se zařízením, jeho změnou nebo nesprávným použitím. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na původního
kupujícího a nahrazuje všechny ostatní záruky, ať už jsou vyjádřené nebo předpokládané, a všechny ostatní povinnosti nebo
závazky ze strany společnosti DSC. Stejně tak společnost Digital Security Controls nenese odpovědnost za jakoukoli třetí osobu,
která tvrdí, že vystupuje jejím jménem, aby tuto záruku upravila nebo pozměnila, ani ji k tomu neopravňuje. Rovněž nenese
odpovědnost za jakoukoli jinou záruku nebo odpovědnost týkající se tohoto produktu. V žádném případě není společnost DSC
odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo jakékoli další ztráty
vzniklé kupujícímu v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo selháním tohoto produktu. UPOZORNĚNÍ: Společnost
DSC doporučuje celý systém pravidelně kompletně testovat. Nicméně, navzdory častému testování a z důvodů, nikoli však
výhradně, protiprávní manipulace nebo elektrického rušení je možné, že tento produkt nebude fungovat podle očekávání.
Důležité informace: Změny/úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností DSC, mohou mít za následek neplatnost
oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Software společnosti DSC, zakoupený s produkty a komponenty nebo bez nich, je chráněn
autorským zákonem a je zakoupen podle následujících licenčních podmínek: Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem
(EULA) je právní smlouvou mezi vámi (společností, jednotlivcem nebo fyzickou osobou, která získala software a veškerý
související hardware) a společností Digital Security Controls, divizí společnosti Tyco Safety Products Canada Ltd. (dále jen
„DSC“), výrobcem integrovaných bezpečnostních systémů a vývojářem softwaru a veškerých souvisejících produktů nebo
součástí (dále jen „HARDWARE“), které jste získali. Je-li softwarový produkt společnosti DSC (dále „SOFTWAROVÝ
PRODUKT“ nebo „SOFTWARE“) určen k dodávce s HARDWAREM, ale není s novým HARDWAREM dodán, nesmíte
SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, kopírovat nebo instalovat. SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje počítačový software
a může zahrnovat přidružená média, tištěné materiály a dokumentaci „on-line“ nebo elektronickou dokumentaci.
DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ: Software společnosti DSC, zakoupený s produkty a komponenty nebo bez nich, je chráněn
autorským zákonem a je zakoupen podle následujících licenčních podmínek:
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je právní smlouvou mezi vámi (společností, jednotlivcem nebo fyzickou
osobou, která získala software a veškerý související hardware) a společností Digital Security Controls, divizí společnosti Tyco
Safety Products Canada Ltd. (dále jen „DSC“), výrobcem integrovaných bezpečnostních systémů a vývojářem softwaru
a veškerých souvisejících produktů nebo součástí (dále jen „HARDWARE“), které jste získali.
Je-li softwarový produkt společnosti DSC (dále „SOFTWAROVÝ PRODUKT“ nebo „SOFTWARE“) určen k dodávce
s HARDWAREM, ale není s novým HARDWAREM dodán, nesmíte SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, kopírovat nebo

instalovat. SOFTWAROVÝ produkt zahrnuje počítačový software a může zahrnovat přidružená média, tištěné materiály
a dokumentaci „on-line“ nebo elektronickou dokumentaci.
Veškerý software poskytovaný spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, který souvisí se samostatnou licenční
smlouvou s koncovým uživatelem, je vám licencován podle podmínek této licenční smlouvy.
Instalací, kopírováním, stažením, uložením, přístupem nebo jiným používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
bezvýhradně souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, a to i v případě, že tato smlouva EULA je považována za
změnu jakékoli předchozí dohody nebo smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy EULA nesouhlasíte, společnost DSC
není ochotna vám SOFTWAROVÝ PRODUKT licencovat a vy nemáte právo jej používat.
LICENCE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorském právu, stejně jako
dalšími právními předpisy a smlouvami v oblasti duševního vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován, nikoli
prodáván.
1. UDĚLENÍ LICENCE. Tato smlouva EULA vám uděluje následující práva:
a) Instalace a používání softwaru – Na každou licenci, kterou získáte, si smíte nainstalovat pouze jednu kopii
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
b) Využití úložiště/sítě – SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmí být nainstalován, zobrazován, spouštěn, sdílené nebo
souběžně používán na různých počítačích nebo z nich, a to včetně pracovní stanice, terminálu nebo jiného digitálního
elektronického zařízení („Zařízení“) a nesmí k němu být tímto způsobem přistupováno. Jinými slovy, pokud máte více
pracovních stanic, musíte získat licenci pro každou pracovní stanici, na níž bude SOFTWARE používán.
c) Záložní kopie – můžete si vyrobit záložní kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vždy však můžete mít pouze jednu
kopii na každou nainstalovanou licenci. Záložní kopii smíte použít výhradně pro účely archivace. Není-li to v této smlouvě
EULA výslovně uvedeno, nesmíte jinak vytvářet kopie softwarového produktu, včetně tištěných materiálů dodávaných se
softwarem.
2. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ
a) Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a demontáže – Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilovat
nebo demontovat SOFTWAROVÝ PRODUKT, s výjimkou a pouze v tom rozsahu, kdy je tato činnost výslovně povolena
příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení. Bez písemného souhlasu zástupce společnosti DSC nesmíte provádět
žádné změny nebo úpravy softwaru. Ze softwarového produktu nesmíte odstraňovat žádná upozornění na vlastnická
práva nebo štítky. Musíte zavést přiměřená opatření pro zajištění shody s podmínkami této smlouvy EULA.
b) Oddělování komponent – SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován jako jediný produkt. Jednotlivé komponenty nelze
oddělovat pro použití na více než jedné HARDWAROVÉ jednotce.
c) Jediný INTEGROVANÝ PRODUKT – Pokud jste tento SOFTWARE získali s HARDWAREM, potom je
SOFTWAROVÝ PRODUKT s HARDWAREM licencován jako jediný integrovaný produkt. V tomto případě může být
SOFTWAROVÝ PRODUKT použit pouze s HARDWAREM, jak je uvedeno v této smlouvě EULA.
d) Pronájem – SOFTWAROVÝ PRODUKT nesmíte pronajímat nebo půjčovat. Nesmíte jej zpřístupňovat ostatním nebo
zveřejňovat na serveru nebo webové stránce.
e) Převod softwarového produktu – podle této smlouvy EULA můžete všechna svá práva převést pouze jako součást
trvalého prodeje nebo převodu HARDWARU, pokud si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWAROVÝ
PRODUKT (včetně všech jednotlivých součástí, médií a tištěných materiálů, všech aktualizací a této smlouvy EULA),
a pokud příjemce s podmínkami této smlouvy EULA souhlasí. Je-li SOFTWAROVÝ PRODUKT aktualizací, musí každý
převod obsahovat i všechny předchozí verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.
f) Ukončení – V případě porušení podmínek této smlouvy EULA z Vaší strany je společnost DSC oprávněna tuto smlouvu
EULA ukončit, aniž by tím byla dotčena ostatní práva. V takovém případě musíte zničit všechny kopie
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všechny jeho jednotlivé součásti.
g) Ochranné známky – Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva v souvislosti s jakýmikoli ochrannými známkami
společnosti DSC nebo jejích dodavatelů.
3. AUTORSKÁ PRÁVA
Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, ale nikoli výlučně
jakýchkoli obrázků, fotografií a textů, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jsou doprovodné tištěné
materiály a veškeré kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU vlastněny společností DSC nebo jejími dodavateli. Není
dovoleno kopírovat tištěné materiály dodávané spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. Veškeré nároky a
práva duševního vlastnictví týkající se obsahu, ke kterému může být při používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
přistupováno, jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn příslušným autorským zákonem nebo jinými
právními předpisy a smlouvami v oblasti duševního vlastnictví. Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva na
používání takového obsahu. Veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě EULA, jsou vyhrazena
společností DSC a jejími dodavateli.
4. OMEZENÍ VÝVOZU
OMEZENÍ VÝVOZU – Souhlasíte s tím, že nebudete SOFTWAROVÝ PRODUKT vyvážet nebo zpětně vyvážet do
jakékoli země nebo fyzické nebo právnické osobě podléhající kanadským vývozním omezením.
5. VÝBĚR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – Tato softwarová licenční smlouva se řídí zákony provincie Ontario v Kanadě.
6. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto dohodou budou rozhodovány konečným a závazným rozhodčím řízením
v souladu se Zákonem o rozhodčím řízení, a všechny strany souhlasí s tím, že se budou rozhodnutím rozhodce řídit.
Místem rozhodčího řízení bude Toronto v Kanadě a jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.
7. OMEZENÁ ZÁRUKA
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a) ŽÁDNÁ ZÁRUKA
SPOLEČNOST DSC SOFTWARE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSC NEZARUČUJE, ŽE
SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO
BEZCHYBNÝ.
b) ZMĚNY V PROVOZNÍM PROSTŘEDÍ
Společnost DSC není zodpovědná za problémy způsobené změnami v provozních charakteristikách HARDWARU, nebo
problémy v interakci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU se SOFTWAROVÝMI NEBO HARDWAROVÝMI PRODUKTY
JINÉ STRANY NEŽ JE SPOLEČNOST DSC.
c) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; ZÁRUKA ODRÁŽÍ ROZDĚLENÍ RIZIK
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, POKUD JAKÝKOLI STATUT PŘEDPOKLÁDÁ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, KTERÉ
V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ NEJSOU UVEDENY, VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DSC JE PODLE
JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA LICENCI
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SKUTEČNĚ ZAPLATILI, NEBO PĚT KANADSKÝCH DOLARŮ (5,00 CAD), PODLE
TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK JE VYŠŠÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE VYLOUČENÍ
NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEUMOŽŇUJÍ, VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ SE NA VÁSNEMUSÍ VZTAHOVAT.
d) ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK
TATO ZÁRUKA OBSAHUJE CELOU ZÁRUKU A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ JSOU
VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ (VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL) A VŠECHNY OSTATNÍ POVINNOSTI NEBO ZÁVAZKY ZE STRANY
SPOLEČNOSTI DSC. SPOLEČNOST DSC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DSC NENESE
ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI TŘETÍ OSOBU, KTERÁ TVRDÍ, ŽE VYSTUPUJE JEJÍM JMÉNEM, ABY TUTO
ZÁRUKU UPRAVILA NEBO POZMĚNILA, ANI JI K TOMU NEOPRAVŇUJE, ANI ZA NI NEPŘEBÍRÁ JINOU
ZÁRUKU NEBO ODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SOFTWAROVÝM PRODUKTEM.
e) VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY A OMEZENÍ ZÁRUKY
SPOLEČNOST DSC NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI,
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. TAKOVÉ ŠKODY ZAHRNUJÍ, AVŠAK
NIKOLI VÝLUČNĚ, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO JAKÉHOKOLI
SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, NÁKLADY NA KAPITÁL, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO
SLUŽBY, ODSTÁVKU, ČASKUPUJÍCÍHO, NÁROKY TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ, A ŠKODY NA
MAJETKU.
UPOZORNĚNÍ: Společnost DSC doporučuje celý systém pravidelně kompletně testovat. Nicméně, navzdory častému
testování a z důvodů, nikoli však výhradně, kriminální manipulace nebo elektrického rušení, je možné, že tento
SOFTWAROVÝ PRODUKT nebude fungovat podle očekávání.
ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Společnost Tyco Safety Products Canada Ltd tímto prohlašuje, že toto rádiové
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Kompletní text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové
adrese. Model HSM3WIFI – http://dsc.com/pdf/1804003.
Provozní kmitočtové pásmo a související max. vysílaný vysokofrekvenční výkon: Frekvenční pásmo: 2400 MHz až
2483,5 MHz. Maximální výkon: 100 mW.
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