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1 – SPECYFICZNE ZALECENIA
• Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrzeganie wskazówek zamieszczonych

w tej instrukcji obsługi; zachowaj ją, aby móc ją wykorzystać w razie potrzeby.
• Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

podczas montażu urządzenia; nieprawidłowo wykonany montaż może być przy-
czyną poważnych zagrożeń.

• Niedokładne przeczytanie tej instrukcji uniemożliwi Ci w pełni wykorzystywać para-
metry urządzenia.

• Uwaga! – Firma Nice S.p.a. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z
nieprawidłowego montażu, obsługi lub niewłaściwego funkcjonowania urządzenia
oraz odpowiedniego oprogramowania z nim połączonego.

2 – OPIS URZĄDZEŃ
– Modem telefoniczny HSMO oraz odpowiednie oprogramowanie wspomagające
“Teleservice” umożliwiają zdalne zarządzanie (teleserwis) centralami alarmowymi sys-
temu Nice Home Security. Ich zastosowanie przewidziane jest wyłącznie wewnątrz
budynków (klasa środowiskowa 2). Każde inne zastosowanie odmienne od opisane-
go w tej instrukcji obsługi jest niewłaściwe i zabronione.
– Przewód łączący HSA1 oraz odpowiednie oprogramowanie wspomagające
“Teleservice” umożliwiają bezpośrednie połączenie komputera osobistego z centrala-
mi alarmowymi systemu Nice Home Security.

Aby móc funkcjonować modem HSMO musi być podłączony do sieci elektrycznej
(230 V), stałej sieci telefonicznej oraz komputera osobistego, z zastosowaniem spe-
cjalnych przewodów znajdujących się w wyposażeniu.
Może również funkcjonować w przypadku braku zasilania elektrycznego, z zastoso-
waniem doładowywanego akumulatora ołowiowego awaryjnego 6V/1,2Ah (nie znaj-
duje się w wyposażeniu).
Aby móc korzystać z teleserwisu należy dysponować linią telefoniczną PSTN oraz
komputerem osobistym z systemem operacyjnym Windows 98, XP lub Vista, z por-
tem USB i czytnikiem Cd-Rom niezbędnym dla instalacji.
Modem HSMO funkcjonuje w dwóch trybach “OFF-LINE” i “ON-LINE”:

- OFF-LINE: modem podłączony do linii telefonicznej PSTN bez połączenia z
komputerem PC. Modem automatycznie odpowiada na połączenia, ściąga i zacho-
wuje dane pochodzące z centrali: pamięć modemu jest w stanie pomieścić dane
pochodzące z 8-10 central. Kiedy dioda “DATA” świeci się, wskazuje to, że w
pamięci znajdują się dane przeznaczone do ściągnięcia z zastosowaniem oprogra-
mowania wspomagającego “Teleservice”.

- ON-LINE: modem podłączony do linii telefonicznej PSTN z połączeniem z kom-
puterem PC i uruchomionym oprogramowaniem. Umożliwia ściąganie danych
instalacji bezpośrednio z centrali (ta operacja trwa kilka minut) lub poprzez bezpo-
średnie połączenie z centralą z zastosowaniem trybu “Zdalna Konsola”.
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Uwaga! – Modem nie może nawiązywać połączeń telefonicznych z centralami;
może on wyłącznie odpowiadać na połączenia nawiązywane przez centrale.
Z zastosowaniem przewodu HSA1 podłączonego do komputera PC jest możliwe
bezpośrednie wykonywanie w centrali tych samych operacji serwisowych, które
mogą być wykonywane zdalnie z zastosowaniem modemu HSMO. Umożliwia to
programowanie centrali z zastosowaniem komputera PC, zachowywanie danych,
czytanie pamięci zdarzeń, itp.
Nie jest możliwe rejestrowanie wiadomości głosowych, ponieważ do tego celu nale-
ży wykorzystać mikrofon znajdujący się w centrali.

3 – MONTAŻ
3.1 - HSMO
Zalecenia
• Uwaga! - Urządzenie znajduje się pod niebezpiecznym napięciem elektrycz-

nym: przed zdjęciem pokrywy zabezpieczającej upewnij się, że wtyczka zasi-
lania została wyjęta z gniazda sieciowego.

• Wszystkie podłączenia muszą być wykonane po uprzednim odłączeniu zasi-
lania elektrycznego.

• Montaż i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany
personel techniczny, zgodnie z niniejszymi instrukcjami obsługi oraz z przepisami i
normami obowiązującymi na danym terytorium.

• Nie uszkadzaj obudowy i nie wierć w niej otworów.

Aby zainstalować modem HSMO wystarczy podłączyć go do zwykłego gniazda zasi-
lania sieciowego (230 V).
Jeżeli zamierza się zainstalować akumulator awaryjny należy wykonać tę operację
przed podłączeniem modemu HSMO do zasilania sieciowego i postępować w
następujący sposób:
01. Zdejmij pokrywę zabezpieczającą wykorzystując płaski wkrętak do podważenia

w miejscu wskazanym na rys. 2 - faza A; 
02. Wyjmij śrubę pokazaną na rys. 2 - faza B;
03. Delikatnie wyjmij kartę elektroniczną i umieść ją obok, jak pokazano na rys. 2 - faza C;
04. Wyjmij uszczelkę o-ring (rys. 2 - faza D);
05. Połącz 2 kabelki (czerwony i czarny) z odpowiednimi biegunami akumulatora

awaryjnego, jak pokazano na rys. 2 - faza E: czerwony = +, czarny = -
06. Włóż akumulator do gniazda i zablokuj z pomocą specjalnej uszczelki o-ring

(rys. 2 - faza F);
07. Delikatnie włóż kartę elektroniczną do odpowiedniego gniazda (rys. 2 - faza F);
08. Zablokuj ją przykręcając specjalną śrubę (rys. 2 - fazy G i H);
09. Ponownie załóż pokrywę zabezpieczającą zwracając uwagę na prawidłowe jej

zahaczenie (rys. 2 - faza I).
Uwaga – Jeżeli modem HSMO nie będzie używany i pozostanie odłączony od sieci
elektrycznej przez dłuższy okres czasu, wskazane jest odłączenie i wyjęcie akumula-
tora awaryjnego.
Aby zakończyć instalację podłącz modem HSMO do gniazdka telefonicznego z
zastosowaniem przewodu znajdującego się w wyposażeniu (rys. 1). Uwaga – W
obecności linii ADSL przewód musi być podłączony do wyjścia przeznaczonego dla
telefonu (za filtrem ADSL).
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UWAGA! – Modem HSMO musi zostać podłączony do komputera PC zgodnie
z kolejnością przewidzianą podczas instalacji oprogramowania, (przeczytaj
paragraf 3.3). Wykonanie podłączenia z wyprzedzeniem może powodować
nieprawidłowe lub niepotrzebne zainstalowanie sterowników.

3.2 - HSA1
Aby zainstalować HSA1 wystarczy podłączyć go do gniazda centrali oraz do gniazda
USB komputera PC, jak pokazano na rys. 3.

3.3 - Oprogramowanie “Teleservice”
Uwaga  – Aby wykorzystać funkcję telezarządzania wymagane jest zainstalo-
wanie oprogramowania wspomagającego “Teleservice” w komputerze PC,
podłączonym z zastosowaniem modemu. Instalacja oprogramowania wymaga
zaakceptowania klazul licencji na użytkowanie.
Oprogramowanie wspomagające “Teleservice” może być używane w połączeniu z
modemem HSMO lub bezpośrednio w połączeniu z centralą, z zastosowaniem specjal-
nego przewodu dopasowującego HSA1. W tym drugim przypadku, w punkcie 03 pro-
cedury instalacyjnej, zastosuj przewód HSA1 do podłączenia centrali do komputera PC.
Aby zainstalować i podłączyć oprogramowanie wspomagające Teleservice do kom-
putera PC należy postępować w następujący sposób:
01. Włóż do czytnika komputera PC płytę CD-ROM z oprogramowaniem i odczekaj

na wyświetlenie głównego menu; jeżeli nie uruchomi się automatycznie otwórz
“Mój Komputer” i kliknij dwa razy najpierw na ikonę płyty CD-ROM a następnie
na plik “Index.htm”.

02. Ustaw wybrany język, wybierz “Instalacja” i śledź instrukcje, które wyświetlą się
na ekranie. Po zakończeniu instalacji na “moim komputerze” zostanie bezpo-
średnio utworzony skrót aplikacji.

DIODA
220 V

Battery

Data

Connection

TX Data

RX Data

OPIS
Obecność zasilania sieciowego
Brak zasilania sieciowego
Akumulator rozładowany
Akumulator OK
W pamięci znajdują się dane ściągnięte z
instalacji
W pamięci nie znajdują się dane ściągnięte z
instalacji 
Połączenie telefoniczne w toku
Brak połączenia telefonicznego w toku 
Wymiana danych przez USB
Oprogramowanie wspomagające Teleservice
nieaktywne lub kabel USB nie włożony
Wymiana danych przez USB
Oprogramowanie wspomagające Teleservice
nieaktywne lub kabel USB nie włożony

STAN
świeci się 
nie świeci się 
świeci się 
nie świeci się 
świeci się 

nie świeci się

świeci się
nie świeci się
lampa ostrze-
gawcza 
nie świeci się
lampa ostrze-
gawcza 
nie świeci się

Opis diod występujących w modemie HSMO
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03. Dopiero teraz podłącz zasilanie do modemu HSMO i następnie połącz go z
gniazdem USB komputera PC z pomocą specjalnego przewodu.
Jeżeli sterowniki nie zostały wcześniej zainstalowane, również w przypadku
instalowania innych aplikacji, połączenie modemu HSMO z komputerem PC
powoduje uruchomienie “Kreatora dodawania nowego sprzętu”, który służy
do instalowania sterowników niezbędnych dla funkcjonowania połączenia USB
pomiędzy komputerem PC a modemem.

04. W oknie “Kreator dodawania nowego sprzętu” wybierz opcję “Zainstaluj z
listy lub ze specyficznej ścieżki”, aby znaleźć niezbędne pliki (typu FTDI); w
ten sposób wykonywane jest wyszukiwanie sterowników również na płycie CD-
ROM. Uwaga – Nie wyszukuj sterowników w internecie, nawet jeśli jesteś do
niego podłączony.

05. Zatwierdź instalację sterowników FTDI.
06. Procedura instalacji sterowników może wymagać wykonania tej samej operacji

2 razy, ponieważ muszą zostać zainstalowane zarówno sterowniki portu USB
jak i portu szeregowego.

07. Teraz instalacja oprogramowania została zakończona; oprogramowanie może
być uruchamiane w każdej chwili, poprzez podwójne kliknięcie na ikonę “NiceH-
smo” znajdującą się na “moim komputerze” lub w katalogu “programy”.

Uwaga  – Należy podłączyć przewód łączący modem HSMO z komputerem PC do
tego samego portu USB komputera PC; w przeciwnym przypadku może stać się
konieczne ponowne zainstalowanie sterowników USB.
Jeżeli po uruchomieniu programu wyświetli się wiadomość podobna do wiadomości
“Instalacja DNS nieudana”, należy otworzyć katalog “Private” znajdujący się na pły-
cie CD-ROM, kliknąć dwa razy na aplikację “MDAC_TYP.EXE” i wykonać instrukcje
wyświetlone na ekranie.

4 – TELESERWIS
Poprzez zastosowanie modemu HSMO oraz oprogramowania wspomagającego
“Teleservice”, z pomocą stałej sieci telefonicznej jest możliwe zdalne sterowanie cen-
tralą alarmową: jest dzięki temu możliwe zarchiwizowanie wszystkich ustawień cen-
trali, historii zdarzeń zapisanych w pamięci centrali oraz wykonywanie operacji bez-
pośrednio na niej z pomocą klawiatury komputera, dokładnie tak, jak gdyby instala-
tor znajdował się fizycznie przed centralą. W ten sposób jest możliwe analizowanie i
rozwiązywanie problemów bez konieczności udawania się na miejsce.
Z pomocą zdalnego połączenia nie jest możliwe wykonywanie rzeczywistych prób
funkcjonowania, (nie włącza się i nie działają syreny) ale jest możliwe wykonywanie i
wyświetlanie operacji “test” w centrali.
W trybie OFF-LINE: zdalne połączenie musi być wyraźnie uaktywnione przez
użytkownika, poprzez wciśnięcie przycisku przez co najmniej 5 sekund; centrala
natychmiast przywołuje numer telefonu specjalnie dla tego celu wczytany, łączy się z
modemem i ściąga wszystkie dane. Podczas wykonywania tej operacji nie jest
konieczne, aby modem był połączony z komputerem PC.
W trybie ON-LINE: aby wykonywać operacje bezpośrednio w centrali konieczne jest
zarówno uaktywnienie połączenia telefonicznego jak i uruchomienie oprogramowania
wspomagającego Teleservice w komputerze PC.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownik może kontrolować na wyświetla-
czu wszystkie operacje w toku; w każdym razie zaleca się nie interweniować pod-
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czas połączenia, aby zapobiec powstawaniu ewentualnych konfliktów. Uwaga –
Wszystkie wykonane operacje są rejestrowane w “pamięci zdarzeń”.
Po upłynięciu jednej minuty ciągłej nieaktywności zdalne połączenie kończy się auto-
matycznie a centrala powraca do stanu początkowego, sprzed połączenia.
Jest możliwe skonfigurowanie centrali w taki sposób, aby mogła łączyć się samo-
dzielnie z modemem w następstwie specjalnego połączenia telefonicznego, bez
konieczności uaktywniania procedury przez użytkownika w trybie ręcznym.
Aby to zrobić należy wpisać specyficzny kod dostępu: patrz menu “Telezarządza-
nie”. Aby uruchomić operację należy postępować w następujący sposób:
01. Nawiąż połączenie z centralą i wysłuchaj wiadomości sterującej operacją uzy-

skanej w odpowiedzi;
02. Wpisz kod dostępu a po nim #, aby włączyć teleserwis;
03. Zakończ połączenie. Teraz centrala nawiąże połączenie z numerem telefonicz-

nym przeznaczonym dla połączenia z modemem.
Uwaga! – Ponieważ ten rodzaj operacji charakteryzuje się delikatnymi aspek-
tami i wymaga odpowiedzialności przedmiotowej, podczas połączenia urzą-
dzenie musi być wyłączone. Firma Nice zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
i zaleca użytkownikowi oraz instalatorowi uzgodnienie w formie pisemnej
wykorzystywania funkcji telezarządzania pod nieobecność użytkownika.
Ważne – Użytkownik może dezaktywować tę funkcję w każdej chwili, zwyczajnie
kasując kod dostępu instalatora.

4.1 - Programowanie centrali dla teleserwisu
W Centrali znajduje się menu “Telezarządzanie” (programowanie zaawansowane;
bez przewodnika głosowego), które umożliwia skonfigurowanie wszystkich parame-
trów niezbędnych dla teleserwisu:

(*) W niektórych szczególnych przypadkach, na przykład wyszukiwanie szczególnych

KOD DOSTĘPU

NAZWA INSTAL.

NUMER INSTAL.

NUMER CEN. SERW.

WEZWIJ CEN. SERW.

DANE OSOBOWE:

IMIĘ

NAZWISKO

ADRES

MIASTO

TELEFON

Umożliwia wprowadzenie specyficznego kodu dostępu wyko-
rzystywanego dla teleserwisu w przypadku uaktywniania zdal-
nego połączenia. Kod musi składać się z 4 cyfr i musi różnić się
od kodu Użytkownika i kodu Instalatora.

Umożliwia wpisywanie nazwy instalatora (dla zapamiętania)

Umożliwia wpisywanie numeru telefonu umożliwiającego na -
wią zanie połączenia z modemem
Umożliwia wpisywanie numeru telefonu centrum serwisowego
Nice (*)
Umożliwia uaktywnianie połączenia z centrum serwisowym Nice (*)

Umożliwia wpisywanie danych osobowych właściciela instala-
cji; te dane są szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy cen-
trala ściąga je automatycznie do modemu, ponieważ następu-
je wtedy identyfikacja ich pochodzenia.

Uwaga – Te dane nie są “widoczne”, jeżeli teleserwis jest wy -
konywany przez centrum serwisowe Nice; w ten sposób dane
użytkownika nie są rozpoznawane.

Menu Telezarządzania
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problemów podczas programowania lub konfiguracji urządzenia, może stać się
konieczne wykonanie kilku operacji teleserwisowych bezpośrednio przez centrum
serwisowe Nice: instalator musi skontaktować się z centrum serwisowym, aby
uzgodnić tryb zdalnego wykonania operacji i musi być jego do dyspozycji przebywa-
jąc na miejscu. W ten sposób centrum serwisowe może podać numer telefonu odpo-
wiadający bezpośredniej linii własnego modemu. Ten numer musi zostać wpisany
pod hasłem NUMER CEN. SERW. i następnie, aby uaktywnić połączenie, należy
zatwierdzić hasło POŁĄCZ SIĘ Z CEN. SERW.
Uwaga! – Firma Nice S.p.a oferuje instalatorowi tę usługę wyłącznie w ramach
współpracy, ale nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku
do instalatora i użytkownika.

4.2 - Wykorzystywanie oprogramowania “teleservice”
Aby uruchomić oprogramowanie “Teleservice” należy kliknąć dwa razy na ikonę
“NiceHsmo” znajdującą się na “moim komputerze” lub w katalogu “programy”,
natychmiast otworzy się przedstawione niżej okno, które umożliwia wybór języka
używanego przez oprogramowanie:

Po wybraniu języka wyświetli się okno główne:
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– w górnej jego części są dostępne przyciski pełniące główne funkcje oprogramowania;
– w części dolnej znajdują się dane, które wskazują “stan” oprogramowania oraz nie-

które informacje, użyteczne podczas rozwiązywania ewentualnych problemów w
połączeniu; jest widoczny numer portu COM używanego dla tego połączenia.

Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania następuje sprawdzenie po kolei
wszystkich wolnych portów COM oraz tych portów, które nie są używane dla innych
celów, aż do znalezienia portu używanego przez sterownik USB. Wyszukiwanie
może trwać kilka sekund, jeżeli ilość portów COM jest dosyć duża (na rysunku z
przykładu jest ich 26). Uwaga – Podczas ponownego uruchamiania oprogramowania
następuje sprawdzenie pierwszego poprzednio zastosowanego portu.

Teraz rozpoczyna się wyszukiwanie typu urządzenia podłączonego do centrali (pod-
łączona bezpośrednio z zastosowaniem przewodu HSA01) lub do modemu HSMO.
Wskaźniki zaznaczone na rysunku zamieszczonym niżej zmieniają kolor w zależności
od rodzaju dostępnego połączenia:
- W przypadku bezpośredniego połączenia z centralą wskaźnik “Centrali” jest koloru
zielonego, natomiast wskaźnik “HSMO” koloru czerwonego;
- W przypadku połączenia przez modem oba wskaźniki są koloru zielonego.

4.2.1 - Ustawianie HSMO
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To okno umożliwia wybór rodzaju zastosowanego połączenia telefonicznego:
- Wybierz “linia dedykowana”, jeżeli na linii telefonicznej znajduje się tylko modem;

w tym przypadku modem odpowiada po pierwszym sygnale.
- Wybierz “linia tradycyjna”, jeżeli ta linia jest używana również do zwykłych rozmów

telefonicznych lub wysyłania faksów. W tym przypadku, aby móc odpowiedzieć na
połączenie modem wymaga nawiązania podwójnego połączenia: pierwsze połą-
czenie uaktywnia odpowiedź na następne, które musi nastąpić w ciągu ustawione-
go czasu oczekiwania (16 sekund ustawionych fabrycznie).

Centrale automatycznie dostosowują się do typu ustawionej linii i jeśli to konieczne
automatycznie nawiązują podwójne połączenie.

4.2.2 - Odczytywanie danych

To okno umożliwia ściąganie wszystkich danych “przechowywanych” w modemie;
istnieje możliwość przeglądania danych w następnym oknie “Dane instalacji” (patrz
paragraf 4.2.3).

4.2.3 - Dane instalacji

W tym oknie, po wybraniu jednej lub wszystkich obecnych instalacji wyświetli się dru-
gie okno “Dane instalacji”, które przedstawia szczegółowe informacje dotyczące
wybranej instalacji. Aby to zrobić wybierz spośród różnych menu znajdujących się w
części górnej:
• INSTALACJA: wyświetla główne dane centrali oraz dane osobowe użytkownika;
• RUBRYKA – WIADOMOŚCI – NARZĘDZIA – USTAWIENIA – PROT.CYFROWE
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– HISTORIA: wyświetlają dane wprowadzone do odpowiednich menu centrali;
• WYDRUK: umożliwia wydrukowanie danych dotyczących instalacji na papierze.

Istnieje możliwość wyboru rodzaju danych przeznaczonych do wydrukowania w
specyficznej karcie.

4.2.4 - Połączenie z centralą

W tym oknie jest możliwe ściąganie zaktualizowanych danych instalacji (ściągnij
dane instalacji) lub uaktywnianie “wirtualnej klawiatury”, wyłącznie w przypadku
obecności połączenia z centralą (bezpośrednie lub przez modem).
W przypadku, kiedy jest uaktywniona “wirtualna klawiatura” wyświetli się okno
(patrz rysunek niżej), które przedstawia w czasie rzeczywistym zawartość wyświetla-
cza centrali. W tym przypadku, z pomocą klawiatury przedstawionej niżej jest możli-
we wykonywanie operacji programowania jak gdyby wykonywało się bezpośrednio
operacje w centrali.
Uwaga – jeżeli zostanie wykorzystane połączenie zdalne, nie jest możliwe rejestrowa-
nie wiadomości głosowych oraz całkowite kasowanie.
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Aby dodawać lub przemieszczać urządzenia peryferyjne wymagane jest, aby te ope-
racje były wykonywane przez osobę, która fizycznie znajduje się na miejscu i będzie
wykonywać praktyczne operacje instalacji, wkładanie baterii, itp.

5 – KONSERWACJA
Modem HSMO nie wymaga wykonywania żadnej szczególnej konserwacji. Urządze-
nie dysponuje doładowywanym akumulatorem awaryjnym, który włącza się w przy-
padku braku zasilania elektrycznego (awaria zasilania). Trwałość akumulatora awaryj-
nego wynosi średnio 4-7 lat (wpływają na nią w znaczny sposób temperatura środo-
wiskowa, częstotliwość i intensywność użytkowania). Po upłynięciu tego okresu aku-
mulator nadaje się do wymiany. Alternatywnie należy wykonać praktyczną weryfika-
cję czasu podtrzymywania awaryjnego: celowo odłącz zasilanie sieciowe i sprawdź
czas, po którym nastąpi zasygnalizowanie rozładowania akumulatora. Wymień aku-
mulator, kiedy ten czas zostanie skrócony o połowę, w stosunku do zwykłej wartości
lub będzie krótszy od częstotliwości przeglądów instalacji alarmowej.
Jeżeli modem HSMO nie będzie używany przez dłuższy czas i nie będzie zasilany
napięciem pobieranym z sieci elektrycznej przez czas dłuższy niż 2 dni, odłącz co
najmniej jeden biegun akumulatora i przechowuj urządzenie w miejscu suchym i
chłodnym.

6 – UTYLIZACJA 
Zarówno operacje montażu jak również i demontażu po zakończeniu okresu eksplo-
atacji urządzenia powinny być wykonywane przez personel wykwalifikowany.
Niniejsze urządzenie składa się z różnych rodzajów materiałów, niektóre z nich mogą
być ponownie wykorzystywane, inne nadają się do wyrzucenia; zgromadź informacje
dotyczące placówek zajmujących się recyrkulacją lub utylizacją materiałów, zgodnie
z przepisami obowiązującymi dla danej kategorii urządzenia na Waszym terytorium.
Niektóre części urządzenia mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebez-
pieczne, które, jeżeli rozrzucone w otoczeniu, mogą wywierać szkodliwy wpływ na
środowisko i zdrowie ludzkie.
Jak wskazuje symbol zamieszczony na rysunku obok, zabrania się
wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi.
Należy więc przeprowadzić selektywną zbiórkę odpadów, zgodnie
z metodami przewidzianymi przez przepisy lokalne lub oddać
urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego
ekwiwalentnego urządzenia. Lokalne przepisy mogą przewidywać
wysokie kary za nielegalną utylizację niniejszego urządzenia.
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UWAGA! – Urządzenie zawiera jeden akumulator ołowiowy (Pb).
Należy obowiązkowo poddawać akumulatory utylizacji zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. W przypadku utylizacji urządzenia wyjmij akumulator i oddaj
do sprzedawcy urządzenia lub włóż do specjalnych pojemników oddanych do
dyspozycji przez sieć dystrybucyjną.
W przypadku wylania płynu z baterii lub akumulatorów, aby uniknąć skażenia
chroń ręce zakładając rękawice ochronne, wykonane z odpowiedniego materiału.

7 – PARAMETRY TECHNICZNE
ZALECENIA: • Wszystkie podane parametry techniczne dotyczą temperatury śro-
dowiskowej 20°C (± 5°C). • Firma Nice S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian do urządzenia w każdej chwili, kiedy uzna je za konieczne, zachowując
te same funkcje i przeznaczenie.

HSMO
■ Zasilanie: 230 Vpp, 50/60 Hz
■ Moc pobierana: < 0,9 W w stanie czuwania; < 4 W podczas doładowywania

akumulatora
■ Zasilanie awaryjne: z doładowywanym akumulatorem ołowiowym 6 V/1,2 Ah

(opcjonalne)
■ Autonomia w przypadku braku napięcia sieciowego: około 3 dni w zależności

od intensywności używania
■ Interfejs PSTN: złącze RJ45
■ Interfejs USB: złącze typu B, kompatybilne z USB wyd.1.1.
■ Stopień zabezpieczenia: IP40 (z obudową)
■ Temperatura funkcjonowania: od -10° do +40 °C
■ Wymiary / ciężar: 162 mm x 120 mm x 83 mm (z wykluczeniem przewodów) /

0,7kg

HSA1
■ Interfejs USB: złącze typu B, kompatybilne z USB wyd.1.1.
■ Stopień zabezpieczenia: IP40 (z obudową)
■ Temperatura funkcjonowania: od -10° do +40 °C
■ Długość przewodu: 1,7 m
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Uwaga - Zawartość niniejszej deklaracji odpowiada oświadczeniom znajdującym się w dokumencie urzędowym, złożonym w
siedzibie firmy Nice S.p.a., a w szczególności w ostatniej korekcie dostępnej przed wydrukowaniem tej instrukcji. Tekst w niej
zawarty został dostosowany w celach wydawniczych.

Numer: 327/HSMO Wydanie: 0

Niżej podpisany Luigi Paro, w charakterze Członka Zarządu Spółki oświadcza na własną odpowiedzial-
ność, że urządzenie:

Nazwa producenta: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV), Włochy
Typ: Modem telefoniczny
Modele: HSMO
Akcesoria:

Jest zgodne z podstawowymi wymogami artykułu 3 niżej zacytowanej dyrektywy europejskiej, podczas
użytku, do którego te urządzenia są przeznaczone:
• 1999/5/WE DYREKTYWA 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca

1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajem-
nego uznawania ich zgodności.
Zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-
1:2006;
kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
końcowe urządzenia telekomunikacyjne: ES 203 021-1 V. 2.1.1:2005,
ES 203 021-2 V. 2.1.2:2006, ES 203 021-3 V. 2.1.2:2006

Ponadto urządzenie jest zgodne z założeniami następujących dyrektyw unijnych:
• 2004/108/WE DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15

grudnia 2004 roku, dotycząca zbliżenia legislacyjnego krajów członkowskich w odniesieniu do kom-
patybilności elektromagnetycznej, która uchyla dyrektywę 89/336/EWG 
Zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: EN 50130-4:1995+A1:1995+A2:1995

Oderzo, dnia 4 sierpnia 2009 roku Luigi Paro (Członek Zarządu Spółki)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Uwaga - Zawartość niniejszej deklaracji odpowiada oświadczeniom znajdującym się w dokumencie urzędowym, złożonym w
siedzibie firmy Nice S.p.a., a w szczególności w ostatniej korekcie dostępnej przed wydrukowaniem tej instrukcji. Tekst w niej
zawarty został dostosowany w celach wydawniczych.

Numer: 327/HSA1 Wydanie: 0

Niżej podpisany Luigi Paro, w charakterze Członka Zarządu Spółki oświadcza na własną odpowiedzial-
ność, że urządzenie:

Nazwa producenta: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV), Włochy
Typ: Interfejs sterujący
Modele: HSA1
Akcesoria:

Jest zgodne z założeniami następujących dyrektyw unijnych:
• 2004/108/WE DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15

grudnia 2004 roku, dotycząca zbliżenia legislacyjnego krajów członkowskich w odniesieniu do kom-
patybilności elektromagnetycznej, która uchyla dyrektywę 89/336/WE 
Zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003;
EN 55022:2006+A1:2007, EN 50130-4:1995+A1:1995+A2:1995

Oderzo, dnia 6 października 2009 roku Luigi Paro (Członek Zarządu Spółki)
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Headquarters
Nice SpA Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38; Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com – www.niceforyou.com
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