HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern v1.0
Inledning
HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern ger en säker, tillfällig trådlös anslutning mellan larmpanelen HS3032 eller HS3128 och en
mobil enhet eller dator. Larmpanelens inställningar kan konfigureras trådlöst med hjälp av det installationsprogram som finns,
eller med hjälp av DLS-5.
HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern är avsedd att användas vid första installationen och konfigurationen, för att sedan tas bort
och tas till andra platser.
OBS! Installation ska endast utföras av behöriga personer.

Installation
Innan du använder HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern, rekommenderas du att ändrade standard-SSID och lösenord för extra
säkerhet.
1. Anslut HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern till en dator.
2. Öppna DLS-5.
3. Ändra SSID och lösenord med hjälp av WiFi-konfiguration under Verktyg i menyraden.
OBS! Standard-SSID och lösenord finns utskrivna på produktetiketten.
Gör så här för att anpassa larmpanelens inställningar:
1. Anslut HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern till USB-kontakten på larmstyrenheten. Detta utlöser ett panelfel, USB
Wi-Fi Connected, som en påminnelse om att ta bort HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern innan du lämnar platsen.
2. På en bärbar dator eller mobil enhet, använd operativsystemets inställningar för att ansluta till HSM3WiFi USBtill-WiFi-adaptern som ett vanligt Wi-Fi-nätverk.
3. Om du använder installationsprogrammet måste en integrationssession aktiveras på panelen med hjälp av en
systemknappsats. I installatörsprogrammeringsläge, aktivera en av de 4 tillgängliga integrationssessionerna för
USB i sektion [851][425], [452], [479] eller [506] genom att aktivera alternativet [1], Integration via USB.
4. Om du använder DLS-5, se till att ingen av de fyra integrationssessionerna är aktiverade för Integration via USB.
För att ansluta till panelen med hjälp av installationsprogrammet, kopiera Integrations-ID och Åtkomstkod, som finns på
nedanstående platser på panelen, till programmet.
1. [851]>[422] - 12-siffrigt integrations-ID-nummer.
2. [851]>[423], [450], [477] eller [504] (beroende på om du använder sessionerna 1 till 4) - 32-siffrig
integrationsåtkomstkod.
För att ansluta till panelen med användning av DLS-5, gör följande:
1. Skapa ett nytt konto och välj IP som anslutningstyp.
2. Ställ in IP-adressen 192.168.55.1.
När konfigurationen är klar, ta bort HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern från larmpanelen. Detta rensar panelens USB WiFi
Connected-fel.
OBS! Håll ner antalet väggar och tak mellan HSM3WiFi USB-till-WiFi-adaptern och din mobila enhet till ett minimum. Varje
vägg eller tak kan minska HSM3WiFi USB-till-WiFi-adapterns räckvidd.
OBS: Håll dig borta från elektriska apparater och apparater som genererar RF-störningar.

Specifikationer
Spektrum
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband
2,4 GHz
Säkerhet
WPA2
Matningsspänning USB VBUS 5 VDC ± 5 %
Ström
120 mA @ 5 V (typiskt), 380 mA @ 5 V (max.)
Panelgränssnitt USB Typ-A, Hane
RF-avstånd
> 20 m siktlinje (i metallpanelskåp med dörren öppen)
Standard-SSID
HSM3WIFI
Standardlösenord 12345678
Statisk IP-adress 192.168.55.1

Kompatibilitet
Larmpanel
HS3032/HS3128 v1.0 och senare
Operativsystem Android v4.4 och senare
iOS v8 och senare
Windows 7, 8.1, 10
PC-programvara DLS-5 v1.7 och senare
App
ConnectAlarm

Regelinformation
FCC-DEKLARATION OM MODIFIERING - Digital Security Controls har inte godkänt några ändringar eller modifieringar
från användarens sida av den här enheten. Eventuella ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda
utrustningen.
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.
FCC OCH ISED CANADA DEKLARATION OM INTERFERENS - Denna enhet överensstämmer med Avdelning 15 i FCCbestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2)
enheten måste acceptera alla störningar som kan tas emot eller som kan orsaka oönskad funktion. Denna enhet uppfyller ISED
Canada licensfria RSS-standard(er). Användningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga
störningar, och (2) enheten måste acceptera alla störningar som kan tas emot eller som kan orsaka oönskad funktion.
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.
FCC KLASS B DIGITAL ENHET NOTIS - Den här utrustningen har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom
klass B i enlighet med Avdelning 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga
störningar från installationer i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och
kan, om den inte installeras enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid
ingen garanti för att störningar inte kommer att ske för en viss installation. Om utrustningen stör radio- eller tevemottagningen
måste användaren åtgärda störningen genom en eller flera av nedanstående åtgärder. Undersök om utrustningen stör
mottagningen genom att stänga av och starta utrustningen:
- Orientera om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett annat uttag som inte är sammankopplat med uttaget där mottagaren är ansluten.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker om hjälp.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
FCC/ISED CANADA TRÅDLÖST UTLÅTANDE
Denna utrustning uppfyller begränsningarna för strålningsexponering i en okontrollerad miljö för FCC och ISED Canada.
Enheten ska installeras och användas med minst 20 cm mellan strålkällan och din kropp.
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.
Modell HSM3WIFI innehåller M/N: SPWF04SA med FCC ID: S9NSPWFS04 och IC: 8976C-SPWFS04.
Begränsad Garanti
Digital Security Controls (DSC) garanterar att under en period av 12 månader från inköpsdatum ska produkten vara fri från
defekter i material och utförande vid normal användning och att vid uppfyllandet av någon överträdelse av garantin ska DSC,
efter eget val, reparera eller byta ut den defekta utrustningen vid återlämnandet av utrustningen till dess reparationsavdelning.
Denna garanti gäller endast för defekter i material och utförande och inte för skada som uppkommer vid leverans eller
hantering, eller skador på grund av orsaker utom DSC kontroll, så som åska, överspänning, mekanisk stöt, vattenskada, eller
skador som uppstår på grund av felaktig användning, ändring eller felaktig tillämpning av utrustningen. Ovanstående garanti
gäller endast den ursprungliga köparen, och gäller och ska gälla i stället för alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda,
och alla andra åtaganden eller skadeståndsansvar från DSC. Digital Security Controls varken tar ansvar för, eller tillåter någon
annan person som utger sig för att agera på dess vägnar för att modifiera eller ändra denna garanti, och inte heller att ta på sig
någon garanti eller ansvar angående denna produkt. Under inga omständigheter skall DSC hållas ansvariga för några direkta,
indirekta eller följdskador, förlust av förväntade vinster, förlust av tid eller andra förluster som åsamkats köparen i samband
med inköp, installation eller användning av, eller fel på denna produkt. VARNING: DSC rekommenderar att hela systemet
testas med jämna mellanrum. Men, trots regelbundna tester, och på grund av brottslig manipulation eller elektrisk störning, är
det ändå möjligt att denna produkt inte fungerar som förväntat. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av
Digital Security Controls kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DSC-programvara som köpts med eller utan produkter och komponenter är
upphovsrättsskyddade och köps enligt följande licensvillkor: Det här licensavtalet för slutanvändare (“EULA”) är ett juridiskt
avtal mellan Dig (företaget, individen eller enheten som förvärvat programvaran och eventuell tillhörande hårdvara) och
Digital Security Controls, en division inom Tyco Safety Products Canada Ltd. (“DSC”), tillverkaren av det integrerade
säkerhetssystemen och utvecklare av den programvara och alla relaterade produkter och komponenter (”HÅRDVARA”) som
du har förvärvat. Om DSC:s programvaruprodukt ( ”PROGRAMVARUPRODUKTEN” eller ”PROGRAMVARAN”) är
avsedd att åtföljas av hårdvara och INTE åtföljs av ny hårdvara, får Du inte använda, kopiera eller installera programvaran.
Programvaruprodukten omfattar mjukvara och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och ”online” eller elektronisk
dokumentation.
VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DSC Mjukvara som köps med eller utan Produkter och Komponenter är upphovsrättsskyddad
och köps under följande licensvillkor:
Detta Licensavtal för slutanvändare är ett juridiskt avtal mellan Dig (företaget, enskild person eller företagsrepresentant som
förvärvat Programvaran och tillhörande Hårdvara) och Digital Security Controls, en division av Tyco Safety Products Canada
Ltd. (”DSC”), tillverkaren av det integrerade säkerhetssystem och utvecklaren av programvaran och de relaterade produkter
eller komponenter (”HÅRDVARA”) som Du har köpt.

29010464R001

Om DSC programvaruprodukt (“PROGRAMVARUPRODUKT” eller “PROGRAMVARAN”) är tänkt att åtföljas av
MASKINVARA och inte åtföljs av ny MASKINVARA, får Du inte använda, kopiera eller installera
PROGRAMVARUPRODUKT. Programvaruprodukten omfattar mjukvara och kan inkludera tillhörande media, tryckt
material och “online” eller elektronisk dokumentation.
All programvara som tillsammans med PROGRAMVARUPRODUKTEN är associerad med ett separat licensavtal för
slutanvändare licensieras till dig enligt villkoren i detta licensavtal.
Genom att installera, kopiera, ladda ned, lagra, eller på annat sätt använda PROGRAMVARUPRODUKTEN, accepterar
Du att ovillkorligen vara bunden av villkoren i detta Avtal, även om detta Avtal anses vara en ändring av tidigare
överenskommelse eller ett avtal. Om Du inte samtycker till villkoren i detta Avtal, vill DSC inte licensiera programvaran
till Er och du har ingen rätt att använda den.
PROGRAMVARULICENS
Denna programvaruprodukt är skyddad av upphovsrätte och internationella upphovsrättsliga fördrag, liksom andra lagar
och avtal om immateriella rättigheter. PROGRAMVARAN licensieras till, men säljs inte till Er.
1. BEVILJANDE AV LICENS. Denna licens ger Er följande rättigheter:
(a) Installation och användning - För varje licens Ni förvärvar har du bara en kopia av PROGRAMVARUPRODUKT
installerad.
(b) Lagring/Nätverksdelning - PROGRAMVARAN får inte installeras, visas, köras, delas eller användas samtidigt på eller
från olika datorer, inklusive en arbetsstation, terminal eller annan digital elektronisk enhet ( ”Enhet”). Med andra ord, om
du har flera datorer måste du köpa en licens för varje arbetsstation där PROGRAMVARAN kommer att användas.
(c) Säkerhetskopiering - Du får göra kopior av PROGRAMVARUPRODUKT, men du kan bara ha en kopia per licens
installerad vid varje given tidpunkt. Du får använda säkerhetskopian enbart för arkivering. Förutom vad som uttryckligen
anges i detta Avtal, får Du inte på annat sätt göra kopior av PROGRAMVARUPRODUKT, inklusive det tryckta material
som medföljer PROGRAMVARAN.
2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
(a) Begränsningar för dekompilering och demontering - Du får inte ändra, dekompilera eller ta isär
PROGRAMVARUPRODUKT, förutom och endast i den utsträckning sådan aktivitet uttryckligen är tillåten enligt tillämplig
lag trots denna begränsning. Du får inte göra några ändringar eller modifieringar av programvaran, utan skriftlig tillåtelse
från en DSC tjänsteman. Du får inte ta bort några meddelanden, märken eller etiketter från programvaran. Du skall
vidtaga rimliga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal.
(b) Separation av komponenter - PROGRAMVARUPRODUKT licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får
inte separeras för användning på mer än en MASKINVARA.
(c) Integrerad produkt - Om du har köpt denna mjukvara med MASKINVARA, då har PROGRAMVARAN licensierats
till HÅRDVARAN som en enda integrerad produkt. I det här fallet får PROGRAMVARUPRODUKT endast användas
med HÅRDVARAN i enlighet med detta Avtal.
(d) Uthyrning - Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut PROGRAMVARUPRODUKT. Du får inte göra den tillgänglig för
andra användare eller distribuera den via server eller webbplats.
(e) Överlåtelse - Du kan överföra alla dina rättigheter enligt detta Avtal endast som en del av en permanent försäljning
eller överföring av maskinvara, förutsatt att du inte behåller några kopior, du överför hela PROGRAMVARUPRODUKT
(inklusive alla komponenter, det media och tryckt material, eventuella uppgraderingar och detta Avtal) och under
förutsättning att mottagaren accepterar villkoren i detta Avtal. Om PROGRAMVARUPRODUKT är en uppgradering,
omfattar överföringen också alla tidigare versioner av PROGRAMVARUPRODUKT.
(f) Uppsägning - Utan att det påverkar andra rättigheter, kan DSC säga upp detta Avtal om du inte uppfyller villkoren i
detta Avtal. I sådana fall måste du förstöra alla kopior av PROGRAMVARUPRODUKT och alla dess ingående delar.
(g) Varumärken - Detta Avtal beviljar Er inte några rättigheter i samband med varumärken eller servicemärken av DSC
eller dess leverantörer.
3. UPPHOVSRÄTT
Alla materiella och immateriella rättigheter i och till programvaran (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier och
text införlivade i PROGRAMVARAN), medföljande tryckt material och alla kopior av PROGRAMVARAN, ägs av DSC
eller dess leverantörer. Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer PROGRAMVARUPRODUKT. Alla
materiella och immateriella rättigheter i och till det innehåll som kan nås genom användning av
PROGRAMVARUPRODUKT är egendom av respektive innehålls ägare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt
eller andra immateriella lagar och avtal. Detta Avtal ger Er inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter
som inte uttryckligen täcks av detta Avtal är reserverade av DSC och dess leverantörer.
4. EXPORTRESTRIKTIONER
Du samtycker till att inte exportera eller återexportera programvaran till något land, person eller enhet som omfattas av
kanadensiska exportrestriktioner.
5. LAGSTIFTNING : Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada.
6. SKILJEDOM
Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal skall avgöras genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande i enlighet
med lagen om skiljedom, och parterna är överens om att vara bundna av skiljedomens beslut. Platsen för skiljeförfarandet
skall vara Toronto, Kanada, och språket för skiljeförfarandet skall vara engelska.
7. GARANTI
(a) INGEN GARANTI
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DSC TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI. DSC GARANTERAR
INTE ATT PROGRAMVARUPRODUKT UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV
PROGRAMVARUPRODUKT BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI.
(b) ÄNDRINGAR I DRIFTSMILJÖ
DSC ansvarar inte för problem som orsakas av förändringar i driftskarakteristika av hårdvara eller för problem i samspelet av
programvaruprodukten med icke-DSC-programvara eller andra maskinvaru-produkter.
(c) ANSVARSBEGRÄNSNING; GARANTI ÅTERSPEGLAR ALLOKERING AV RISK
I VARJE FALL, DÄR ANNAN FÖRFATTNING GER GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE ANGES I DETTA
LICENSAVTAL, SKA DSC HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL VARA
BEGRÄNSAD TILL DET STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR BETALATS AV DIG I LICENSKOSTNAD
FÖR PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA
JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR
ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG.
(d) FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER
DENNA GARANTI INNEHÅLLER HELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA
GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA
SKYLDIGHETER ELLER SKULDER PÅ DEL AV DSC. DSC GER INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTER INTE
NÅGON ANNAN PERSON UNDER FÖRESPEGLINGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNAR ATT ÄNDRA ELLER
MODIFIERA DENNA GARANTI, ELLER ATT ÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR FÖR DEN
HÄR PROGRAMVARUPRODUKT.
(e) EXKLUSIVT AVHJÄLPANDE OCH BEGRÄNSNING AV GARANTI
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DSC HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR VID BROTT MOT GARANTI, KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR
ELLER ANNAN JURIDISK TERM. SÅDANA SKADOR OMFATTAR, MEN BEGRÄNSAS INTE TILL, FÖRLUST AV
VINST, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KOSTNADEN FÖR KAPITAL,
KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGS-ELLER UTBYTESUTRUSTNING ELLER TJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
FÖRLORAD ARBETSTID, KRAV FRÅN TREDJE PART, INBEGRIPET KUNDER SAMT SKADA PÅ EGENDOM.
VARNING: DSC rekommenderar att hela systemet testas med jämna mellanrum. Dock, trots regelbundna tester, och på grund
av, men inte begränsat till, brottslig manipulation eller elektrisk störning, är det ändå möjligt att denna PROGRAMVARA inte
fungerar som förväntat.
FÖRENKLAD FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Tyco Safety Products Canada Ltd förklarar härmed att denna
radioutrustning överensstämmer med Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns på
följande internet-adress. Modell HSM3WIFI - http://dsc.com/pdf/1804003.
Driftsfrekvensband och relaterad maximal radiofrekvenseffekt överförd: Frekvensband: 2400 MHz till 2483,5 MHz.
Maximal effekt: 100 mW.
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