Tabela: 1Classificações
UL

HSM2300/2204 v1.1 Instruções de Instalação

Roubo

Alimentação/Quatro Módulos de Saída de Alta Corrente
O HSM2300 pode fornecer até 1,0A de corrente adicional aos controladores de alarme compatíveis PowerSeries Neo, modelos HS2016, HS2032, HS2064 e HS2128. O HSM2204 pode fornecer até 1,0A de corrente adicional e adiciona até quatro saídas programáveis de alta corrente.
Esta folha de instalação deve ser usada em conjunto com o Manual de Instalação do equipamento DSC ao qual
o HSM2300 ou HSM2204 está conectado ou pelo qual é alimentado (por ex. controlador de alarme, fonte de alimentação, etc.).
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Geral
Este produto está conforme os requisitos dos equipamentos Classe II, Grau 2 conforme EN501311:2006+A1:2009, EN50131-3:2009 Tipo B, EN50131-6:2008 Tipo A.

Corrente Aux
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Fonte de Alimentação Tipo A conforme a Norma EN50131-6
Limite de temperatura: -10°C a +55°C (14°F a 131°F) para instalações classificadas UL/ULC: 0°C a +49°C
(32°F a 122°F)
Umidade Relativa: 5% a 93% U.R. sem condensação
Tensão de entrada: EU: 220V-240Vac, 50Hz, 200mA; NA: 120V, 60Hz, 500mA. Somente uma placa deve
ser alimentada pelo transformador.

NOTA:Para instalações usando o transformador montado no interior da caixa, substitua o fusível apenas com
um do mesmo tipo (20mm) classificado em 250V/315mA.
l
Transformador necessário, montado no mesmo quadro e permanentemente conectado (UE); para instalações
UL/ULC, use o adaptador encaixável modelo PTD1640U(UL)/PTD1640(ULC) ou o modelo cabeado
FTC3716.
NOTA:Para instalações classificadas UL/ULC, não conecte o transformador a um receptáculo controlado por
um comutador.
l
Potências do transformador secundário: 16,5Vac, 40VA
l
Placa de corrente: 40mA (condição de alarme definido/não definido e condição de não-alarme)
l
Dimensões da placa: 145mm x 83mm
l
Classificações de saída AUX: 10,8 a 12,5VDC
l
Fusível interno ajustável (PTC) usado na placa de circuito em vez de fusíveis substituíveis
l
Tensão nominal de saída: 600mVp-p máx.
l
Não são necessários dispositivos de proteção de sobretensão nas saídas
l
Dispositivo de armazenamento: bateria recarregável, classificada 12Vdc. Substitua a bateria a cada 3-5
anos.
l
Capacidade da bateria: 4Ah, 7Ah ou 14Ah (2 x 7Ah) máx.
l
Tempo máximo em standby 24h (quando está usando a capacidade de bateria de 14Ah e a corrente AUX limitada a 500mA no máx.), Consulte Tabela 1.
l
Tempo de recarga: até 85% em 24 horas (use definição de corrente de carga elevada)
l
Intervalo de indicação de problema de bateria fraca 11.5VDC, nível de restauro em 12,5 V CC
l
Intervalo de indicação de problema de baixa tensão Corbus (terminal VERMELHO) 9VDC
l
Proteção de descarga profunda da bateria (corte a 9,6 VDC)
NOTA:O painel principal de controle e a fonte de alimentação devem ser alimentados a partir do mesmo circuito principal AC.
NOTA:Para instalações compatíveis com EN50131-6:2008, usar apenas uma bateria 12V/7Ah para 12h do
tempo em espera necessário (corrente saída 500mA). Tempo de recarga para 80% 72 horas
Verificação de perda da fonte de alimentação primária (Falha AC), falha da bateria ou baixa tensão da bateria
(Problema da bateria) com a indicação providenciada no teclado.
NOTA:Para instalações compatíveis T014 (INCERT), use duas baterias 12V/7Ah durante 24H do tempo
standby necessário (saída corrente 500mA) e a caixa modelo PowerUC1 (certificado INCERT). A corrente de
carga deve ser elevada
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e/ou remoção da posição de montagem. As portas devem ser fixadas usando parafusos ou fechadura. Para instalações compatíveis com EN50131-1 Grau 2, todos os orifícios na parte lateral das caixas devem ser tapados
(selados) se não forem instalados acessórios na caixa que usem estes orifícios de montagem
l
Modelo PC500C feito em aço 22Ga, pintado. 213mm(C) x 235mm(L) x 78 mm(A)
l
Modelo CMC-1 feito em aço 18Ga, pintado. 287mm(C) x 298mm(L) x 80mm(A)
l
Modelo PC4050CAR feito em aço 18Ga, pintado. 376mm(C) x 305mm(L) x 125mm(A)
l
Modelo PC4050CR feito em aço 18Ga, pintado. 376mm(C) x 305mm(L) x 128mm(A)
l
Modelo Power UC1 feito em aço 18Ga, pintado. 356mm(C) x 319mm(L) x 115mm(A). Peso: 6,15 kg (PCB,
bateria, XFRM)
l
Modelo PC5003C feito em aço 22Ga, pintado. 288mm(C) x 298mm(L) x 78mm(A), Peso: 4.5 kg (PCB, Battery, XFRM)

relativaa esteproduto. Em circunstância algumaserá aDSC responsável por quaisquer danos directos, indirectos ouconsequenciais, perdade lucros previstos,
perdadetempo ouquaisquer outras perdas incorridas pelocomprador relacionadas com acompra, instalação, operação ou falhadeste produto.
Aviso:A Digital Security Controls recomenda quetodo osistema seja testadode formaintegral periodicamente. Noentanto, apesar detestes frequentes, épossívelque esteproduto nãofuncione como esperado devidoà, mas nãolimitado à, adulteraçãocriminosa ouàinterrupção deelectricidade.
IMPORTANTE LEIA COM ATENÇÃO:O software DSC,adquirido com ou sem Produtos eComponentes, respeita leisdedireitos de autor eé comprado com aaceitaçãodos seguintes termosde licenciamento:
O Contrato deLicença deUtilizador Final (CLUF)(EndUser License Agreement (“EULA”)) éum acordolegal entre V.Exa.(empresa, indivíduo ou entidade queadquire o
Softwareou qualquer Hardware relacionado)eaDigital Security Controls, umadivisão da TycoSafety Products CanadaLtd.(“DSC”), ofabricantedos sistemas de
segurança integrados eoprogramador do softwaree quaisquer produtos oucomponentes relacionados (“HARDWARE”) queV.Exa.adquiriu. Sefor suposto o
softwaredo produto DSC(“PROGRAMA” ou“SOFTWARE”) vir acompanhadode HARDWARE, eseverificar que NÃO vem acompanhado denovoHARDWARE, V. Exa.nãopoderá utilizar, copiar ou instalar oPROGRAMA. O PROGRAMA inclui osoftware, epoderá incluir meiosassociados, materiais impressos e documentaçãoelectrónicaou disponível “online”. Qualquer software fornecido com oPROGRAMA que estejaassociado aum contrato delicença deutilizador final em separado está
licenciadoaV.Exa.nos termos dessemesmo contrato delicença.
Aoinstalar, copiar, descarregar,armazenar, aceder, ououtro, utilizandooPROGRAMA, V.Exa.concorda incondicionalmente em respeitar os termos deste CLUF
(EULA),mesmo queo CLUF(EULA) sejaconsideradocomo umamodificação dequaisquer acordos oucontratos prévios. SeV.Exa.não concordar com os termos deste
CLUF(EULA) aDSCnão irálicenciar oPROGRAMA aV.Exa., e V.Exa.não terádireito àsua utilização.

Definição da Bateria

O PROGRAMA estáprotegido por leisdedireitos de autor etratados internacionais dedireitos deautor, bem como por outros tratados eleis depropriedadeintelectual.O PROGRAMA élicenciado, nãovendido.
1.EsteCLUF (EULA), concedea V.Exa.os seguintes direitos:
(a)InstalaçãoeUso doSoftware –Para cadalicença queV.Exa.adquire, apenas poderáter umacópia doPROGRAMA instalado.
(b)Armazenamento/Uso em Rede –O PROGRAMA nãopode ser instalado, acedido, apresentado, executado, partilhadoouutilizado deforma concomitanteem oua
partir de diferentes computadores,incluindo estações detrabalho, terminais ou outrosdispositivos electrónicos digitais (“Dispositivo”). Por outras palavras, se
V.Exa.tem váriasestações de trabalho, terádeadquirir uma licença paracada estaçãode trabalho ondeoSOFTWARE vai ser utilizado.
(c)Cópia deSegurança –V.Exa.poderáefectuar cópias desegurança do PROGRAMA, mas poderá apenaster umacópia por cada licença instalada numadeterminada
altura.V. Exa.apenas poderáutilizar a cópiadesegurança para efeitos dearquivo. Excepto quando expressamentemencionadoneste CLUF(EULA , V.Exa.não poderá
efectuarcópias doPROGRAMA, incluindo os materiais impressos queacompanham o SOFTWARE.
2.DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES.
(a)Limitações sobre EngenhariaInversa, DescompilaçãoeDesmontagem – V.Exa.não poderá fazer engenhariainversa, descompilação oudesmontagem do
PROGRAMA, excepçãofeita àactividadecuja extensão épermitida por lei aplicável, sem oposição aesta limitação. V.Exa.não poderá efectuar alterações oumodificaçõesao Software, sem aautorização escritapor partede um responsável da DSC.V.Exa.não poderá remover notasdepropriedade, marcas ouetiquetas doPrograma.V.Exa.ira instituir medidas responsáveis para quepossa garantir aconformidadecom os termos econdições deste CLUF(EULA).
(b)Separação deComponentes - O PROGRAMA élicenciadocomo um produto único.As partesque oconstituem não podem ser separadas parautilizaçãoem mais
doqueuma unidadede HARDWARE .
(c)PRODUTO ÚNICOINTEGRADO – SeV.Exa.adquiriueste SOFTWARE com HARDWARE, então oPROGRAMA élicenciadocom oHARDWARE comoum produtoúnico
integrado. Nestecaso, oPROGRAMA sópode ser utilizado com oHARDWARE, comodeterminado nesteCLUF (EULA).
(d)Aluguer –V.Exa.não poderá alugar,ceder ouemprestar o PROGRAMA. V.Exa.não poderádisponibilizá- loaoutros oucolocá- lonum servidor oupágina Web.
(e)Transferênciado Programa –V.Exa.poderátransferir todos os seus direitos abrangidos por este CLUF(EULA) apenascomo parte deumavenda outransferência
permanentedoHARDWARE, desde queV.Exa.não fique com quaisquer cópias, transfira todoo PROGRAMA(incluindo todosos componentes, meiose materiais
impressos, quaisquer upgrades eesteCLUF (EULA)), desdeque oreceptor concorde com os termos deste CLUF(EULA). Seo PROGRAMA for um upgrade, qualquer
transferênciadeverá incluirtodas as versões anteriores do PROGRAMA.
(f)Extinção –Sem prejuízo a quaisquer outrosdireitos, a DSCpodeterminar este CLUF(EULA) seV.Exa.falhar nocumprimentodos termose condições desteCLUF
(EULA).Se talacontecer, V.Exa.deverádestruir todas as cópias doPROGRAMA etodos os seus componentes.
(g)Marcas Registadas - EsteCLUF (EULA) nãoconcede aV.Exa.quaisquer direitos em relação aquaisquer marcas registadas oudeserviço da DSCouseus fornecedores.
3.DIREITOS DE AUTOR. Todosos títulose direitos depropriedadeintelectual no eparao PROGRAMA(incluindo, mas não limitando, quaisquer imagens, fotografias e
textoincorporadono PROGRAMA), os materiais impressos queo acompanham ouquaisquer cópias doPROGRAMA, são propriedadedaDSCou dos seus fornecedores.
V.Exa.não poderácopiar os materiais impressos que acompanham oPROGRAMA. Todos os títulos edireitos depropriedadeintelectual noepara oconteúdo que
poderávir aser acedido através douso doPROGRAMA sãopropriedadedos respectivos proprietários do conteúdo epoderão ser protegidos por direitos deautor aplicáveisou outrostratados eleis depropriedadeintelectual. EsteCLUF (EULA)não confere aV.Exa.quaisquer direitos sobre ouso dessesconteúdos. A DSCeos seus
fornecedores reservam todosos direitos nãoexpressos aoabrigo deste CLUF(EULA) .
4.RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. V.Exa.assume quenãoexportará ou reexportaráoPROGRAMA para qualquer país,individuo ouentidade sujeito arestrições deexportaçãoCanadianas.
5.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este Acordode Licençade Software éregido pelasleis daProvíncia deOntário, Canada.
6.ARBITRAGEM. Todos os conflitos emergentes darelação com esteAcordo serãodeterminados por arbitragem final emandatóriaaoabrigo do ArbitrationAct,
ficandoas partessujeitas àdecisão arbitral. O local designado para aarbitragem seráToronto, no Canada,e alíngua utilizada naarbitragem será oInglês.

A definição da corrente de carga da bateria no painel é usada para permitir carga de alta corrente para a bateria. Normalmente, a corrente de carga de bateria pode ser no máx. 240mA, mas, quando essa opção é ativada,
o módulo pode carregar a bateria com até 480mA da corrente. Seção [982][010] Opções 1-4 podem ativar/desativar a opção de carga de alta corrente da bateria para os módulos 1-4 do HSM2204 e [982][020]
Opções 1-4 para o HSM2300.

LED Estado
O HSM2300 e HSM2204 podem possuir LEDs de status para indicar a condição atual do módulo. Se o
HSM2300/2204 estiver a funcionar corretamente, o estado LED ficará a piscar brevemente a cada 10 segundos.
Quando houver uma condição de problema, o LED de condição exibirá uma série de flashes e depois ficará em
branco durante 2 segundos. O número de flashes entre os períodos em branco indica a condição de problema presente, como indicado na Tabela 2
Tabela: 2
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Entre na Programação do Instalador [*][8][Código Instalador][*].
Entre na seção [902] para registrar o módulo. Os módulos podem ser registrados automática ou manualmente. Em qualquer caso, o número de série do dispositivo é usado como um identificador. Selecione uma
das opções do registro descrito abaixo:

elevada (700mA)

(480mA) (480mA)

(480/700mA)

recarga

AC - Supervisionado,

o HSM2300 e HSM2204 exigem um transformador 16,5V/40VA. Conecte o primário do
transformador a uma fonte AC desligada (o consumo máximo de corrente é 0,5A) e conecte o secundário do
transformador (apenas nos EUA) a esses terminais.
TMP - Usado para tamper da caixa na qual o HSM2108 está montado. Conecte a um comutador normalmente fechado (NC) através de TAM e BLK. Se o tamper não for usado, conecte um pedaço de fio através
de TAM e BLK para remover a condição do problema. Existe no módulo expansor um comutador tamper integrado localizado no canto superior esquerdo da placa de circuito. Se a caixa na qual o HSM2108 está montado
possuir o equipamento necessário para pressionar o comutador de tamper, não conecte nada ao terminal TAM.
NOTA:A proteção de tamper é necessária para instalações de roubo comercial/residencial com classificação
UL/ULC.
AUX+ - Usado para fornecer alimentação para dispositivos. A corrente máxima da placa não pode exceder
100 mA. Conecte o terminal positivo dos dispositivos alimentados para VAUX e o negativo ao terminal BLK
ou qualquer COM. (01 a 04 para o de saída comutada ou para BLK para a saída não ligado)
CORBUS - A conexão Corbus 4-vias é usada pelo painel para comunicar com o módulo. Conecte os terminais RED, BLK. YEL e GRN aos terminais Corbus no painel principal HS2016, HS2032, HS2064 ou
HS2128.
O1 a O4 (HSM2204) - Conectar o terminal positivo do dispositivo ao terminal
AUX e o terminal negativo ao terminal de saída apropriado O1 a O4.
NOTA IMPORTANTE: Saída O1 é supervisionada da mesma maneira que a
Saída da Campainha do painel de controle compatível. Se O1 não for usado, se
não for conectada carga contínua, ou se a sirene for ligada, deve ser conectado
um resistor de 1000Ω, o modelo DSC EOLR-1 deve ser conectado de maneira a
impedir a indicação da condição de problema. Este diagrama é um exemplo
como conectar vários dispositivos às saídas.

NOTA:O HSM2204 não é adequado para notificação de alarme de incêndio.

Caixas
O HSM2300 ou HSM2204 deve ser instalado em caixas de metal como indicado abaixo. Os comutadores de
proteção de bloqueamento podem ser instalados em todas as caixas, incluindo a proteção de abertura da porta

Sempre que este módulo é selecionado, o número total de módulos atualmente registrados é exibido no teclado.
1. Depois de entrar na subseção [000], pressione a tecla [*] para começar o registro automático de todos os
novos módulos. Quando cada módulo é registrado, o teclado exibe o tipo do modelo, número de série e atribuição da ranhura. Os dispositivos são atribuídos à próxima ranhura disponível.
2. Use as teclas < > para visualizar os módulos registrados.

001 Registro Manual
1.
2.

3.

Depois de entrar na Programação do Instalador e na seção [902], entre na subseção 001. Depois, insira [003]
para o HSM2204 ou a subseção [009] para o HSM2300.
Quando solicitado, digite o número de série do módulo, que se encontra na traseira do dispositivo. Será emitido um sinal acústico de erro se o número de série recebido for inválido. Os módulos são registrados na próxima ranhura disponível do dispositivo.
Para cancelar o registro de um módulo, pressione [#].

Excluir Módulos
1.
2.
3.
4.

Entre na Programação do Instalador [*][8][Código Instalador][*].
Entre na seção [902], depois na subseção [109] para o HSM2300 e na subseção [110] para o HSM2204.
Desloque-se para o módulo específico que deseja excluir.
Pressione [*] para selecionar e depois, quando solicitado, pressione [*] de novo para excluir.

Confirmar Módulos
Para confirmar o registro de módulos individuais e para localizá-los fisicamente:
1. Depois de entrar na seção [903], desloque o tipo de módulo que deseja confirmar (109 para HSM2300, 110
para HSM2204). Para visualizar todos os módulos, insira [000] depois de entrar na seção [903].
2. Pressione [*] para selecionar o tipo de módulo e depois desloque-se para o módulo específico que deseja confirmar.
3. Pressione [*] para entrar no modo de confirmação. O número de série dos módulos e o número da ranhura são
exibidos no teclado e os LEDs de estado no dispositivo ficam piscando. Isso continua até que o modo de confirmação para o dispositivo seja abandonado através da tecla [#].

Garantia Limitada
A Digital SecurityControls (DSC) garante que,durante um período de 12mesesa partir da datadecompra, o produtoestá isento dedefeitos dematerial ede
fabricosob utilizaçãonormal eque,no cumprimentodeeventuais falhas abrangidas por garantia, a DigitalSecurity Controls reparará ousubstituirá, conforme a
mesmaentender, oequipamento defeituosoapósadevolução deste aoseu entrepostodereparações. Esta garantia abrange apenasdefeitos em peçasede fabricoe
nãoabrange danosocorridos durante oenvio oumanuseio, ou danoscausados por factospara além do controloda Digital Security Controls, comoraios, voltagem
excessiva, choquemecânico, danos causados por água oudanos resultantes deabuso, alteração ouaplicação incorrectado equipamento.
A garantia precedenteaplica-se apenasao comprador original, sobrepondo-seatodas equaisquer outras garantias explícitas ouimpressas, e atodas equaisquer
outrasobrigações e responsabilidadespor parteda DSC.Esta garantia contém toda agarantia. A Digital Security Controls nãoassume qualquer responsabilidade
por,nem autoriza nenhuma pessoa queafirme representá-laa modificar oualterar estagarantia, nem aassumir qualquer outragarantia ouresponsabilidade
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LICENÇA DO PROGRAMA

7. LIMITES DE GARANTIA
(a)ISENÇÃO DE GARANTIA. A DSC FORNECEO SOFTWARE “TALCOMO ESTÁ”SEM GARANTIA. A DSCNÃO GARANTEQUE O SOFWARE IRÁ AO ENCONTRO DOS
SEUSREQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU LIVREDE ERROS.
(b)ALTERAÇÕES AO AMBIENTE OPERATIVO. A DSCnãose responsabilizapor problemas causados por alterações às características operativas doHARDWARE, ou
por problemas nainteracçãodo PROGRAMA com SOFTWARE ouHARDWARE não produzido pelaDSC.
(c)LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; A GARANTIA REFLECTE A ALOCAÇÃO DE RISCO- EM QUALQUER CASO,SE ALGUMESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU
CONDIÇÕES NÃO MENCIONADOS NESTE ACORDODE LICENÇA, A RESPONSABILIDADE TOTALDA DSCNÃO SERÁ SUPERIOR AO VALOR EFECTIVAMENTEPAGO POR
V.EXA.PELA LICENÇADESTE PROGRAMA E CINCO DOLARES CANADIANOS (CAD$5.00). PORQUE ALGUMASJURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU ACIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODERÁ NÃO SE APLICARA V.EXA..
(d)ISENÇÃO DE GARANTIAS. ESTA GARANTIA CONTÉMA GARANTIA COMPLETA E DEVERÁ PREVALECERSOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA, EXPRESSAOU
IMPLICITA (INCLUINDO TODASAS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃOOU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM.)E A TODASAS OUTRASOBRIGAÇÕES
OU RESPONSABILIDADES PORPARTE DA DSC.A DSCNÃO DÁ QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS. A DSCNÃO ASSUMENEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA
PESSOA A AGIR EMSEU NOMENA MODIFICAÇÃO DESTA GARANTIA, NEM PARA QUE POSSA ASSUMIR PORSI (DSC)QUALQUER OUTRA GARANTIA OU
RESPONSABILIDADERELACIONADA COM ESTEPROGRAMA.
(e)DIREITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A DSCRESPONSABILIZADA PORQUAISQUER DANOS ESPECIAIS,
ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRECTOS RESULTANTES DE FALHAS NA GARANTIA, FALHAS NO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA,RESPONSABILIDADE
OBJECTIVA, OU QUAISQUER OUTRAS TEORIASLEGAIS. TAIS DANOSINCLUÉM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PROGRAMA OU
EQUIPAMENTO ASSOCIADO, CUSTODE CAPITAL, CUSTOSCOM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, TEMPO MORTO, TEMPODE
COMPRA,EXIGÊNCIAS DE TERCEIROS, INCLUINDO CLIENTES, E PREJUÍZO SOBRE A PROPRIEDADE.ATENÇÃO: A DSC recomenda quetodo osistema sejacompletamentetestadonuma basede regularidade.Likevel, selv vedregelmessigtesting, vil det grunnet, menikke begrenset tildette, kriminell sabotasje eller elektriskeforstyrrelser, væremulig at dette PROGRAMVAREPRODUKTET ikkevil ytesom forventet.
.

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE FCC
CUIDADO: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo Digital Security Controls
podem anular sua permissão para usar este equipamento.
Esteequipamentogera eutiliza energia deradiofrequênciae casonão sejainstalado eutilizado corretamente, deacordo com as instruções dofabricante, pode causar interferênciana recepção derádioe detelevisão. Foi completamentetestado ecompre com os limites para um dispositivode ClasseBde acordocom as especificações naSubseção “B”da Parte15das Regras FCC,que visam fornecer proteção razoável contra taisinterferências em qualquer instalaçãoresidencial.Men det
finnesingen garantier for at interferens ikkevil oppståi enhver installasjon. Seeste equipamentocausar interferência prejudicial narecepção de rádioou televisão,
oquepode ser determinadoconectandoe desconectandooequipamento, ousuário éencorajadoacorrigir ainterferência atravésde umaoumais das seguintes
medidas:
Reorientar aantena receptora
Desloqueo controle doalarme em relação aoreceptor
Afasteocontrole do alarmedo receptor
Conecteo controledo alarmeem umatomada diferente deforma aqueo controle doalarme eoreceptor estejam em circuitos diferentes
Casoseja necessário, ousuário deveconsultar ocomerciante ouum técnico detelevisão/rádio experientepara sugestões adicionais. O usuário podeacharde utilidadeesta brochura preparada pelaFCC: “HowtoIdentify and Resolve Radio/TelevisionInterference Problems” (Comoidentificar e solucionar problemas deinterferênciade rádio/televisão). Estabrochura estádisponível noU.S.Government PrintingOffice, WashingtonD.C. 20402, Stock#004- 000-00345- 4.
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PT Certificação
O modeloHSM2204 eHSM2300 foi certificadopelaTelefication conforme EN50131- 1:2006+A1:2009 eEN50131- 6:2008 para Grau2,Classe II sempre que instalado
nacaixaPC5003C.

