
VIP X1600 XFMD
∆οµοστοιχείο αποκωδικοποιητή

el Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
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Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται στον «Οδηγό γρήγορης 

εγκατάστασης» αφορούν το δοµοστοιχείο αποκωδικοποιητή 

VIP X1600 XFMD.

Περιεχόµενο συσκευασίας:

– ∆οµοστοιχείο αποκωδικοποιητή VIP X1600 XFMD

– Βυσµατούµενοι σύνδεσµοι

– 4 βίδες για εγκατάσταση στη βάση VIP X1600 XF

– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θα πρέπει πάντοτε να εξοικειώνεστε µε τα απαιτούµενα µέτρα 

ασφαλείας, που αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο των 

εγχειριδίων χρήσης για το δοµοστοιχείο αποκωδικοποιητή 

VIP X1600 XFMD και τη βάση VIP X1600 XF (βλ. το CD προϊόντος 

που συνοδεύει τη βάση VIP X1600 XF). Στα εγχειρίδια χρήσης, 

θα βρείτε σηµαντικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση 

και το χειρισµό της µονάδας.

Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται στον «Οδηγό γρήγορης 

εγκατάστασης» παρέχουν µόνον  τις βασικές πληροφορίες για την 

εγκατάσταση ενός δοµοστοιχείου αποκωδικοποιητή 

VIP X1600 XFMD και δε αποτελούν υποκατάστατο του πλήρους 

εγχειριδίου χρήσης.
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1 Αποσυσκευασία

– Ελέγξτε το περιεχόµενο της συσκευασίας ως προς την 

πληρότητα και την ακεραιότητά του.

– Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζηµιά, ζητήστε τον έλεγχο 

της µονάδας σας από την Bosch Security Systems!
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2 Τοποθέτηση δοµοστοιχείου

– Τοποθετήστε το δοµοστοιχείο πάνω στις τροχιές της πρώτης 

υποδοχής και κατόπιν σύρετέ το προσεκτικά προς τα µέσα 

µέχρι τέρµα. Εάν η πρώτη υποδοχή είναι ήδη κατειληµµένη, 

χρησιµοποιήστε κάποια από τις υπόλοιπες ελεύθερες 

υποδοχές.

– Πρώτα, αφαιρέστε το καπάκι της αντίστοιχης υποδοχής, 

ξεβιδώνοντας τη βίδα του και κατόπιν λυγίζοντας το καπάκι 

προς τα επάνω.

– Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες που περιλαµβάνονται στη 

συσκευασία και σφίξτε τις.

– Εάν αφαιρέσετε ένα δοµοστοιχείο, η κενή πλέον υποδοχή 

πρέπει να κλειστεί µε καπάκι, για να διασφαλιστεί ο σωστός 

εξαερισµός.



VIP X1600 XFMD Σύνδεση των µόνιτορ | el 5
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3 Σύνδεση των µόνιτορ

– Συνδέστε τα µόνιτορ στις υποδοχές Video Out 1 

έως Video Out 4.
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4 Συνδέσεις διακοπτών συναγερµού 
και ρελέ

– Συνδέστε τους διακόπτες συναγερµού στις ακίδες lN και 

GND του τερµατικού ακροδέκτη 8 ακίδων.

– Συνδέστε τα ρελέ στα ζεύγη ακίδων REL του τερµατικού 

ακροδέκτη 8 ακίδων.

– Συνδέστε τον τερµατικό ακροδέκτη σταθερά στην υποδοχή 

του.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο της επαφής ρελέ είναι 30 V και 2 A.



VIP X1600 XFMD Σειριακή διασύνδεση | el 7
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5 Σειριακή διασύνδεση

– Συνδέστε τους αγωγούς ενός καλωδίου σειριακής 

διασύνδεσης στις αντίστοιχες ακίδες του τερµατικού 

ακροδέκτη 8 ακίδων.
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6 Συνδέσεις ήχου

– Για συνδέσεις ήχου στάθµης γραµµής, χρησιµοποιήστε 

την υποδοχή σύνδεσης Audio In / Out τύπου "καρφί".

Line In: Σύνθετη αντίσταση 9 kΩ τυπ., 

µέγ. τάση εισόδου  5,5 Vp-p

Line Out: Σύνθετη αντίσταση 16 Ω ελάχ., 

µέγ. τάση εξόδου 3 Vp-p



VIP X1600 XFMD Καθορισµός της διεύθυνσης IP | el 9
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7 Καθορισµός της διεύθυνσης IP

– Εγκαταστήστε το πρόγραµµα Configuration Manager 

από το CD προϊόντος, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει. 

Το CD προϊόντος συνοδεύει τη βάση VIP X1600 XF.

– Μόλις η εγκατάσταση του Configuration Manager 

ολοκληρωθεί, εκκινήστε το. Το δίκτυο θα σαρωθεί 

αυτόµατα για τυχόν συµβατές συσκευές.

– Μόλις εµφανιστεί το δοµοστοιχείο στη λίστα, κάντε κλικ 

στην καταχώρησή του και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα 

∆ίκτυο, που βρίσκεται στο δεξί πλαίσιο.

– Πληκτρολογήστε την επιθυµητή δ/νση IP 

(π.χ. 192.168.0.116) στο πεδίο ∆/νση IP µονάδας και 

κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή που βρίσκεται 

στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Η νέα διεύθυνση 

IP θα εφαρµοστεί µετά την επανεκκίνηση της µονάδας.
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8 ∆οκιµή ρύθµισης παραµέτρων

– Εκκινήστε το πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων και 

κατόπιν πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δοµοστοιχείου 

(π.χ. http://192.168.0.116), για να ελέγξετε κατά πόσον 

το δοµοστοιχείο έχει συνδεθεί σωστά στο δίκτυο.

– Για την περιήγησή σας, χρησιµοποιήστε τις συνδέσεις 

στο επάνω µέρος των ιστοσελίδων.

i
Σηµείωση!

Ρυθµίστε το βάθος χρώµατος στην κάρτα γραφικών του 

υπολογιστή σας στα 16 bit ή 32 bit. ∆ιαφορετικά, ο υπολογιστής 

δε θα µπορεί να προβάλει τις εικόνες βίντεο.





Bosch Security Systems 
Robert-Koch-Straße 100
D-85521 Ottobrunn
Γερµανία
Τηλ. 089 6290-0
Φαξ 089 6290-1020
www.bosch-securitysystems.com 
© Bosch Security Systems, 2008


	VIP X1600 XFMD
	1 Αποσυσκευασία
	2 Τοποθέτηση δοµοστοιχείου
	3 Σύνδεση των µόνιτορ
	4 Συνδέσεις διακοπτών συναγερµού και ρελέ
	5 Σειριακή διασύνδεση
	6 Συνδέσεις ήχου
	7 Καθορισµός της διεύθυνσης IP
	8 ∆οκιµή ρύθµισης παραµέτρων


