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De instructies in deze beknopte handleiding hebben betrekking 

op de VIP X1600 XFMD decodermodule.

Meegeleverde onderdelen

– VIP X1600 XFMD decodermodule

– Stekkers

– 4 schroeven voor installatie in VIP X1600 XF chassismodule

– Beknopte installatiehandleiding

!

VOORZICHTIG!

Lees altijd de veiligheidsvoorschriften in het overeenkomstige 

hoofdstuk van de gebruikershandleidingen voor de 

VIP X1600 XFMD decodermodule en de VIP X1600 XF 

chassismodule (zie de product-cd die is meegeleverd met de 

VIP X1600 XF chassismodule). Lees de gebruikershandleiding 

voor belangrijke informatie over de installatie en bediening van 

de apparatuur.

Deze beknopte installatiehandleiding bevat alleen instructies 

voor de basisinstallatie van een VIP X1600 XFMD 

decodermodule en dient niet als vervanging van de complete 

gebruikershandleiding.
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1 De doos uitpakken

– Controleer of de leveringsomvang compleet 

en onbeschadigd is.

– Laat de unit controleren door Bosch Security Systems 

in geval van beschadiging.



4 nl | De modules monteren VIP X1600 XFMD

F.01U.076.062 | V3.5 | 2008.02 Beknopte installatiehandleiding Bosch Security Systems

2 De modules monteren

– Plaats de module op de rails van de eerste sleuf en schuif 

de module vervolgens zo ver mogelijk naar binnen. Is de 

eerste sleuf al bezet, gebruik dan een van de overige, nog 

vrije sleuven.

– Verwijder eerst de betreffende afdekplaat door de schroef 

los te draaien en de afdekplaat omhoog te buigen.

– Plaats de vier meegeleverde schroeven en draai ze vast.

– Nadat een module is verwijderd, moet de niet-gebruikte 

sleuf worden afgedekt met een afdekplaat om te zorgen 

voor voldoende ventilatie.
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3 De monitors aansluiten

– Sluit de monitors aan op aansluiting Video Out 1 t/m 

Video Out 4.
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4 Alarm- en relaisaansluitingen

– Sluit de alarmswitches aan op de klemmen lN en GND 

van de 8-pins klemconnector.

– Sluit de relaisaansluitingen aan op beide REL-klemmen 

van de 8-pins klemconnector.

– Sluit de klemconnector goed aan op de klemmenstrook.

!
VOORZICHTIG!

De maximale belasting van het relaiscontract 

bedraagt 30 V en 2 A.
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5 Seriële interface

– Sluit de draden van de seriële verbinding aan op de 

respectieve klemmen van de 8-pins klemconnector.
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6 Audio-aansluitingen

– Gebruik voor Line-aansluitingen de jack Audio In / Out.

Line In: Impedantie 9 kOhm typ., 5,5 Vtt 

max. ingangsspanning

Line Out: Impedantie 16 ohm min., 3 Vtt 

max. uitgangsspanning
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7 Het IP-adres configureren

– Installeer Configuration Manager vanaf de product-cd 

indien deze software nog niet is geïnstalleerd. De product-

cd is meegeleverd met de VIP X1600 XF chassismodule.

– Start Configuration Manager wanneer de installatie is 

voltooid. Het netwerk wordt automatisch doorzocht op 

compatibele apparaten.

– Als de module in de lijst wordt weergegeven, klikt u op 

de module en vervolgens op de tab Netwerk in de kader 

rechts hiervan.

– Voer het gewenste IP-adres (bijv. 192.168.0.116) in het 

invoervak Unit-IP-adres in en klik vervolgens op de knop 

Instellen rechtsonder in het venster. Het IP-adres is pas 

geldig nadat de module opnieuw is opgestart.
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8 Test de configuratie

– Start de webbrowser en voer het IP-adres van de module 

in (bijv. http://192.168.0.116) om te controleren of er een 

verbinding tussen de module en het netwerk is.

– Gebruik de koppelingen bovenaan de webpagina's om 

te navigeren.

i
Let op!

Stel de grafische kaart van de computer in op een kleurdiepte 

van 16 bits of 32 bits. Anders kan de computer de videobeelden 

niet weergeven.
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