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1 Γενικές πληροφορίες
Ο παρών "Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης" περιέχει 
πληροφορίες που αναφέρονται στα δομοστοιχεία κωδικοποιητή 
VIP X1600 XFM4A και VIP X1600 XFM4B. Τα δομοστοιχεία 
κωδικοποιητή προορίζονται για εγκατάσταση στις ακόλουθες 
συσκευές:
– Βάση του VIP X1600 XF
– Βάση του VIP X1600 B
Η βάση του VIP X1600 δεν υποστηρίζεται.

Θα βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες στην εκτεταμένη 
ηλεκτρονική βοήθεια της αντίστοιχης συσκευής.
Εκδόσεις πρόσθετων γλωσσών του παρόντος "Οδηγού γρήγορης 
εγκατάστασης", των εγχειριδίων εγκατάστασης και χειρισμού για 
το δομοστοιχείο κωδικοποιητή VIP X1600 XFM4 και τη 
χρησιμοποιούμενη βάση, καθώς επίσης και του firmware 4.0 
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.boschsecurity.com.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Θα πρέπει πάντοτε να εξοικειώνεστε με τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας, που αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια των 
εγχειριδίων εγκατάστασης και χειρισμού για το δομοστοιχείο 
κωδικοποιητή VIP X1600 XFM4 και τη χρησιμοποιούμενη βάση 
(βλ. το CD προϊόντος που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα για τη 
χρησιμοποιούμενη βάση). Τα εγχειρίδια στο CD προϊόντος 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση 
και το χειρισμό των συσκευών.
Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον "Οδηγό γρήγορης 
εγκατάστασης" παρέχουν μόνον τις βασικές πληροφορίες για την 
εγκατάσταση ενός δομοστοιχείου κωδικοποιητή 
VIP X1600 XFM4A ή VIP X1600 XFM4B και δεν αποτελούν 
υποκατάστατο του πλήρους εγχειριδίου χρήσης.
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2 Παραδοτέα
– Δομοστοιχείο κωδικοποιητή VIP X1600 XFM4A ή 

VIP X1600 XFM4B 
– Δύο μπλοκ ακροδεκτών
– Τέσσερις βίδες για την εγκατάσταση στη βάση
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
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3 Αποσυσκευασία

– Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας ως προς την 
πληρότητα και την ακεραιότητά του.

– Εάν ανιχνεύσετε οποιαδήποτε ζημιά, ζητήστε τον έλεγχο της 
συσκευής σας από την Bosch Security Systems!
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4 Εγκατάσταση και σύνδεση

4.1 Εγκατάσταση δομοστοιχείων

– Τοποθετήστε το δομοστοιχείο πάνω στις ράγες 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 μέσα στις οπές στο δομοστοιχείο και σφίξτε τις.

– Μετά την αφαίρεση ενός δομοστοιχείου, θα πρέπει να 
σφραγίσετε ξανά την κενή υποδοχή με ένα κάλυμμα για να 
διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.
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4.2 Σύνδεση καμερών

– Συνδέστε μία κάμερα σε καθεμία από τις υποδοχές από 
Video In 1 έως Video In 4.
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4.3 Συνδέσεις διακοπτών συναγερμού και ρελέ 

– Συνδέστε τις γραμμές συναγερμού στους ακροδέκτες από 
lN1 έως IN4 και GND στο μπλοκ ακροδεκτών 8 ακίδων.

– Συνδέστε τις γραμμές ρελέ στους δύο ακροδέκτες R1 στο 
μπλοκ ακροδεκτών 8 ακίδων.

– Ασφαλίστε το μπλοκ ακροδεκτών επάνω στο αριστερό μέρος 
του αρσενικού συνδέσμου πολλαπλών σημείων.

!
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στις επαφές των ρελέ, επιτρέπεται η εφαρμογή μέγιστου φορτίου 
500 mA στα 30 V.
F.01U.088.580 | V4.0 | 2009.03 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Bosch Security Systems



VIP X1600 XFM4 Εγκατάσταση και σύνδεση | el 8
4.4 Σειριακή διασύνδεση

– Συνδέστε τις γραμμές σειριακής σύνδεσης στους 
αντίστοιχους ακροδέκτες στο μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων 
όπως απαιτείται.

– Ασφαλίστε το μπλοκ ακροδεκτών επάνω στο δεξί μέρος του 
αρσενικού συνδέσμου πολλαπλών σημείων.
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4.5 Συνδέσεις ήχου

– Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές Audio In και Audio Out για τις 
συνδέσεις γραμμής ήχου.

Line In Μέγ. τάση εισόδου 5,5 Vp-p,

σύνθετη αντίσταση 9 kOhm τυπ.

Line Out Τάση εξόδου 3 Vp-p στα 10 kOhm / 

1,7 Vp-p στα 16 Ohm τυπ.
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5 Διαμόρφωση

5.1 Εκχώρηση διεύθυνσης IP

– Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγκαταστήστε το πρόγραμμα 
Configuration Manager από το CD  προϊόντος. Το CD 
προϊόντος περιλαμβάνεται στα παραδοτέα για τη βάση.

– Εκκινήστε το Configuration Manager όταν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση. Το δίκτυο θα σαρωθεί αυτόματα για τυχόν 
συμβατές συσκευές.

– Εάν το δομοστοιχείο εμφανίζεται στη λίστα, κάντε δεξί κλικ 
στην καταχώρηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Unit 
network settings... στο αναδυόμενο μενού .

– Εισαγάγετε την επιθυμητή διεύθυνση IP (π.χ. 
192.168.0.116) στο πεδίο Unit IP address και κάντε κλικ 
στο OK. Το δομοστοιχείο επανεκκινείται και η διεύθυνση IP 
είναι έγκυρη.

Σημείωση:
Για να είναι δυνατή η λειτουργία του δομοστοιχείου στο δίκτυό 
σας, πρέπει να εκχωρηθεί στο δομοστοιχείο μια έγκυρη 
διεύθυνση IP και μια αντίστοιχη μάσκα υποδικτύου.
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5.2 Έλεγχος της διαμόρφωσης

– Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και 
κατόπιν πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δομοστοιχείου 
ως το URL (π.χ. http://192.168.0.116), για να ελέγξετε κατά 
πόσον το δομοστοιχείο έχει συνδεθεί σωστά στο δίκτυο.

– Για την περιήγησή σας, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους 
στο επάνω μέρος των ιστοσελίδων.

i
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ρυθμίστε το βάθος χρώματος στην κάρτα γραφικών του 
υπολογιστή σας στα 16 bit ή 32 bit. Διαφορετικά, ο υπολογιστής 
δε θα μπορεί να προβάλει τις εικόνες βίντεο.
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