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Informacje podane w niniejszej „Instrukcji szybkiej instalacji” 
odnoszą się do modułu odbiornika VIP X1600 XFMD.

Zawartość opakowania fabrycznego:
– Moduł odbiornika VIP X1600 XFMD
– Złącza
– 4 wkręty do montażu w obudowie VIP X1600 XF
– Instrukcja szybkiej instalacji

!

UWAGA!
Należy zapoznać się z zaleceniami i ostrzeżeniami podanymi 
w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi modułu odbiornika 
VIP X1600 XFMD i obudowy VIP X1600 XF (patrz płyta CD 
dostarczana z obudową VIP X1600 XF). W instrukcjach obsługi 
znajdują się również szczegółowe informacje na temat instalacji 
i obsługi opisywanego urządzenia.
Informacje podane w niniejszej „Instrukcji szybkiej instalacji” 
odnoszą się tylko do podstawowych czynności instalacyjnych 
modułu odbiornika VIP X1600 XFMD i nie zastępują one pełnej 
instrukcji obsługi.
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1 Rozpakowanie opakowania

– Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna 
i nie nosi śladów uszkodzeń.

– W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy 
zwrócić się do firmy Bosch Security Systems w celu 
sprawdzenia urządzenia!
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2 Montaż modułów

– Włożyć moduł pomiędzy prowadnice w pierwszym slocie, 
a następnie wsunąć ostrożnie cały moduł do momentu 
wyczucia oporu. Jeśli pierwszy slot jest już używany, 
użyć innego dostępnego slotu.

– Najpierw zdjąć odpowiednią zaślepkę, odkręcając 
przytrzymujący ją wkręt i odginając ją ku górze.

– Umieścić cztery wkręty w otworach i dokręcić je.
– W przypadku wyjęcia modułu zamknąć nieużywany 

slot za pomocą zaślepki, aby zapewnić odpowiednią 
wentylację.
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3 Podłączanie monitorów

– Podłączyć monitory do gniazd Video Out 1 i Video Out 4.
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4 Połączenia linii alarmowych 
i przekaźnikowych

– Podłączyć linie alarmowe do styków lN i GND złącza 
8-stykowego.

– Podłączyć linie przekaźnikowe do obu styków REL złącza 
8-stykowego.

– Złącza muszą być stabilnie zamocowane w panelu 
połączeniowym.

!
UWAGA!
Maksymalne obciążenie przekaźnika wynosi 30 V przy 2 A.
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5 Interfejs szeregowy

– Podłączyć przewody interfejsu szeregowego 
do odpowiednich styków złącza 8-stykowego.
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6 Połączenia foniczne

– Do podłączenia linii fonicznych służą gniazda 
Audio In / Out.

Line In: impedancja znam. 9 kΩ, maks. napięcie 

wejściowe 5,5 Vp-p

Line Out: impedancja min. 16 Ω, maks. napięcie 

wyjściowe 3 Vp-p
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7 Konfiguracja adresu IP

– Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, zainstalować program 
Configuration Manager z płyty CD. Płyta CD jest 
dostarczana z obudową VIP X1600 XF.

– Uruchomić program Configuration Manager po 
zakończeniu instalacji. System automatycznie przeszukuje 
sieć pod kątem kompatybilnych urządzeń.

– Jeśli moduł jest wyświetlony na liście, kliknąć wpis, 
a następnie kliknąć kartę Sieć znajdującą się po prawej.

– W polu Adres IP urządzenia wprowadzić odpowiedni 
adres IP (np. 192.168.0.116) i kliknąć przycisk Ustaw 
umieszczony w prawej dolnej części okna. Ustawienie 
adresu IP zostanie zastosowane po powtórnym 
uruchomieniu urządzenia.
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8 Testowanie konfiguracji

– Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP 
modułu (np. http://192.168.0.116), aby sprawdzić, 
czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.

– Do nawigacji służą łącza znajdujące się w górnej części 
strony.

i
Uwaga!
Dla karty graficznej komputera należy ustawić 16- lub 32-bitową 
głębię kolorów. W przeciwnym wypadku komputer nie będzie 
wyświetlał obrazów z kamer.
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