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SLOVENSKYSLOVENSKYSLOVENSKYSLOVENSKY    ICEICEICEICE    
ICE = ICE Plus klávesnice 

 

Vlastnosti 

4,3" dotyková obrazovka, 3 pracovné módy: KLÁVESNICA / APLIKÁCIE (IKONY) / ZRÝCHLENÝ MÓD 
 

 
 

Teplotný indikátor.Dodatočný vstup T1 (4K7 resistor, referencia na negatívny). Dodatočný vstup T2 sa nevyužíva. 
Slot pre MicroSD kartu. 1 Mini USB port (pre update firmwaru a pripojenie laptopu) 
 

Kompatibilita 

Xtream séria (od verzie V1.2r2), Capture 
 

Inštalácia 

Pripojte ICE klávesnicu pomocou plochého kábla v balení. Overte sériové číslo na doske plošných spojov. 
 

Východzie naprogramovanie 

1=ADDR (adresa): 1 
2=Tamper: Povolený 
3=Mode: Xtream 
 

Nastavenie vlastností 

Pre vstup do menu modifikácií postupujte nasledovne: 
a. Aktivujte ICE dotykovú obrazovkuposunom prsta z prava do ľava na logu ">>  >>  >>". 

b. Vsúpte do módu aplikácií (ikon) dotknutím sa na ikone . 
c. Dotknite sa na ikone AVS Electronics loga až pokiaľ sa neobjaví "INSERIRE CODICE" (takmer 10") 
d. Zadajte kód 9698 a cez enter vstúpte do konfigurácie. 
e. Pre zmenu konfigurácie zatlačte na ">" 

• Klávesnica       (1-16) 

• Tampér       (ÁNO/NIE) 

• Rýchlosť       Xtream 

• UPDATE FIRMWARE ICE      (ÁNO/NIE) 

• Klávesnica    "aktivuj vizualizáciu"  (ÁNO/NIE) 

• Zrýchlený mód    "aktivuj vizualizáciu"  (ÁNO/NIE) 

• Požiarny poplach    "aktivuj vizualizáciu"  (ÁNO/NIE) 

• Zdravotný poplach   "aktivuj vizualizáciu"  (ÁNO/NIE) 

• Panik poplach (pod nátlakom "aktivuj vizualizáciu"  (ÁNO/NIE) 
 

- Confirm (Potvrdenie): potvrdenie vykonaných zmien 
- Indikačná šípka: prechod medzi jednotlivými stranami programovania 
- Back (Speť): odchod bez uloženia zmien 
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Napájanie musí byť zabezpečené z nízkonapäťového bezpečného obvodu s obmedzením napájania 
charáneného poistkou. 
 

Inštalácia a servis musia byť vykonávané kvalifikovanou osobou. 
 

AVS ELECTRONICS S.p.a.  si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Pritiahnite šróbmi k 
stene. 

Tamper mechanizmus 
odolný vlámaniu. 

Tlačidlo proti otvoreniu a 
odtrhnutiu. 

SPK svorky: pre 
pripojenie ku SPK 
svorkám na ústredni za 
účelom použitia audia. 
MIC: budúce použitie  

Micro SD slot pre kartu - 
dodatočná pamäť. 

Mini USB port pre update 
firmwaru ICE a 
programovanie ústredne 
(NIE HPWIN) 

Slúži na otvorenie ICE po 
vybratí skrutiek "A", 
uvolnite háčiky uvolnite 
háčiky v medzierkach na 
spodnej strane pomocou 
slabého zatlačenia 5mm 
šraubovákom "B". 
  

Otvory pre uchytenie na 
stenu. 

Otvory k uchyteniu na 
box 503. 

Otvory k uchyteniu na 
box 502. 

Tlačidlo RESET. 

+: napájanie plus 
DA a DB: sériové spojenie 
s ústredňou 
T2: nevyužité 
-: mínus 
T1: vstup vyvážený 
jednoducho alebo dvojito 
s 4K7 rezistormi. 

Otvor pre fixáciu krytu 
skrutkou (2,2 x 9,5 
skrutka) 


