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Tyto pokyny, Rychlý průvodce instalací, platí pro modul 
dekodéru VIP X1600 XFMD.

Obsah dodávky:
– modul dekodéru VIP X1600 XFMD,
– zásuvné připojovací konektory,
– 4 šrouby pro instalaci v základně VIP X1600 XF,
– příručka Rychlý průvodce instalací.

!

POZOR!
Je třeba, abyste se vždy důkladně seznámili s požadovanými 
bezpečnostními opatřeními v odpovídající kapitole 
uživatelských příruček pro modul dekodéru VIP X1600 XFMD 
a základnu VIP X1600 XF (viz disk CD-ROM produktu dodaný 
se základnou VIP X1600 XF). Důležité detaily týkající se 
instalace a provozu jednotky naleznete v uživatelských 
příručkách.
Tyto pokyny, Rychlý průvodce instalací, popisují pouze základní 
instalaci modulu dekodéru VIP X1600 XFMD: Nenahrazují 
úplnou uživatelskou příručku.
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1 Rozbalení krabice

– Zkontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená.
– Pokud zjistíte jakékoli poškození, nechte jednotku 

zkontrolovat společností Bosch Security Systems!
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2 Montáž modulů

– Nasaďte modul do kolejniček prvního slotu a opatrně 
jej zasuňte až na doraz. Pokud je první slot již obsazen, 
můžete použít některý z dalších nepoužitých slotů.

– Nejdříve sejměte příslušnou krycí destičku odšroubováním 
odpovídajícího šroubu a otočením krycí destičky směrem 
nahoru.

– Nasaďte čtyři šrouby, které jsou součástí dodávky, 
a utáhněte je.

– Po vyjmutí modulu je nutné nepoužitý slot uzavřít krycí 
destičkou, aby byla zajištěna správná ventilace.
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3 Připojení monitorů

– Připojte monitory do zásuvek Video Out 1 až Video Out 4.
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4 Připojení vedení poplachu a relé

– Připojte poplachové spínače ke svorkám lN a GND 
8kolíkového svorkového konektoru.

– Připojte relé k oběma svorkám REL 8kolíkového 
svorkového konektoru.

– Připojte svorkový konektor bezpečně k připojovací pásce.

!
POZOR!
Maximální zatížitelnost kontaktu relé je 30 V a 2 A.
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5 Sériové rozhraní

– Připojte vodiče sériové linky k odpovídajícím svorkám 
8kolíkového svorkového konektoru.
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6 Audiopřipojení

– Pro připojení linek použijte konektor Audio In / Out.

Line In: Typ. impedance 9 kiloohmů, 5,5 Vš-š 

max. vstupní napětí

Line Out: Min. impedance 16 ohmů, 3 Vš-š 

max. výstupní napětí
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7 Konfigurace adresy IP

– Pokud jste to již neudělali, nainstalujte program 
Configuration Manager z disku CD-ROM produktu. Disk 
CD-ROM produktu se dodává se základnou VIP X1600 XF.

– Po dokončení instalace spust’te program Configuration 
Manager. Proběhne automatické vyhledání kompatibilních 
zařízení v síti.

– Je-li v seznamu uveden příslušný modul, klepněte na tuto 
položku a klepněte na kartu Sít’, která je umístěna 
v pravém podokně.

– Zadejte požadovanou adresu IP (např. 192.168.0.116) 
do pole Adresa IP jednotky a klepněte na tlačítko 
Nastavit vpravo dole. Adresa IP bude funkční po 
restartování jednotky.
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8 Test konfigurace

– Spust’te webový prohlížeč a zadejte adresu IP modulu 
(např. http://192.168.0.116), abyste zkontrolovali, 
zda je správně připojen k síti.

– K navigaci použijte odkazy v horní části webových stránek.

i
POZNÁMKA!
Nastavte rozlišení grafické karty v počítači na 16 nebo 32 bitů. 
V opačném případě by počítač nemohl zobrazovat videoobrazy.
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