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Montaż 

Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić właściwą wentylację, zwłaszcza w 
zamkniętych szafach. Do montażu dwóch urządzeń na jednej jednostce wysokości 1U 
dostępna jest specjalna rama montażowa dla szaf typu Rack 19". (numer produktu 01-
00999-001). 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach suchych. 
Temperatura pracy urządzenia wynosi od 0°C do 40°C przy wilgotności względnej od 10 % 
do 90 % (bez kondensacji). Jeżeli urządzenie używane będzie w warunkach wykraczających 
poza wartości opisane w instrukcji, może ono ulec awarii. Dlatego prosimy o ostrożne 
uruchomienie urządzenia i upewnienie się, że może ono prawidłowo funkcjonować w 
warunkach otoczenia. 

Przewody łączące należy zawsze tak ułożyć, aby wykluczyć ryzyko potknięcia się. 
Podłączone kable nie mogą być nadmiernie wygięte, rozciągnięte lub narażone na inne 
uszkodzenia mechaniczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie 

W zależności od typu urządzenia, zasilanie może być wewnętrzne lub zewnętrzne. Zgodnie 
ze standardem IEEE 802.3af, wszystkie urządzenia innovaphone mają zasilanie przez 
Ethernet (PoE). Każdy typ zasilacza może być podłączony jednocześnie, więc jeśli któryś z 
nich ulegnie awarii, zostanie zastąpiony innym źródłem zasilania. 

Urządzenie może być podłączone za pomocą zasilacza tylko do sieci z prądem zmiennym o 
napięciu 100-240 V i częstotliwości 50 Hz. Nigdy nie próbuj podłączać urządzenia do 
innych źródeł zasilania. Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego lub 
kabla przyłączeniowego. Inne zasilacze i przewody zasilające mogą uszkodzić urządzenie. 
Uwaga! Specjalne kable wymagane są w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kable te 
można zamówić w innovaphone. Więcej informacji znajduje się w cenniku innovaphone. 

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest gotowe do pracy, a dioda LED "Ready" świeci się. 
Urządzenie nie działa w przypadku awarii sieci. Ustawienia urządzenia są jednak 
zachowane. 
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Konfiguracja 

Podłącz interfejs ETH0 urządzenia do sieci za pomocą kabla Ethernet. Konfiguracja odbywa 
się za pomocą przeglądarki internetowej z wykorzystaniem adresu IP urządzenia. 

Najpierw należy wykonać "Factory Reset", aby przywrócić konfigurację domyślną. Naciśnij 
przycisk Reset przez około 6 do 12 sekund. Dioda LED "Ready" miga na zielono. Po chwili 
dioda będzie migać szybciej i przycisk resetowania można zwolnić. Po kilku minutach dioda 
LED świeci stale na pomarańczowo. W urządzeniu usunięte zostały wszystkie dane oraz 
pamięć flash i zostało ono przywrócone do ustawień fabrycznych. Teraz należy urządzenie 
wyłączyć i ponownie włączyć. Najprostszym sposobem jest odłączenie i ponowne 
podłączenie kabla sieciowego. „Factory Reset” został pomyślnie zakończony. Lampka 
"Ready" zapala się, a lampa ETH0 migocze. Urządzenie znajduje się teraz w tryb instalacji i 
może być uruchamiane za pomocą różnych opcji. 

Po zresetowaniu urządzenia, najpierw spróbuje połączyć się z serwerem DHCP i dotrzeć do 
serwera zasilania innovaphone (config.innovaphone.com). To może potrwać około jedną 
minutę. Jeśli połączenie się powiodło, urządzenie można łatwo znaleźć i zainstalować za 
pośrednictwem strony internetowej config.innovaphone.com. Wprowadź 
config.innovaphone.com w dowolnej przeglądarce internetowej (np. Firefox, Chrome itp.). 
Otworzy się strona instalacyjna bramy. Wybierz urządzenie z wyświetlonej listy i kliknij 
adres IP lub wyszukaj za pomocą numeru seryjnego w polu wyszukiwania. 

 

 

 

 

 

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku.  

Jeśli urządzenie znajduje się w innej podsieci, dostęp do niego można uzyskać również 
przez adres IP. Adres IP przydzielony z DHCP "Leases" można odczytać za pomocą adresu 
MAC. 

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z serwerem DHCP, należy krótko nacisnąć przycisk 
„Reset”. Następnie oba porty Ethernet otrzymają statyczny adres IP - 192.168.0.1 (ETH0) lub 
192.168.1.1 (ETH1). Uwaga: Komputer musi znajdować się w tej samej podsieci. 

Alternatywnie można również zastosować metodę NetBIOS. Urządzenie musi znajdować się 
w tej samej podsieci. Nazwa NetBIOS wynika z nazwy urządzenia i części adresu MAC 
według następującego wzoru: IPXXX-YYY-YYY-YYY, przy czym symbol X należy zastąpić 
nazwą modelu urządzenia, a symbol Y przez ostatnie trzy bajty adresu MAC bramy (np. 
IP6010-06-15-B2 lub IP28-05-14-B1). Adres MAC znajduje się na etykiecie z tyłu 
urządzenia.  
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Resetowanie urządzenia  

 

 

 

Bramy innovaphone i adaptery analogowe mogą być resetowane na trzy różne sposoby. 

 Krótki „Reset” uruchamia ponownie urządzenie. Przycisk resetowania nie może 
być wciśnięty dłużej niż jedną sekundę. Konfiguracja urządzenia nie ulega zmianie.   

 Aby wykonać „Reset medium”, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Reset” 
przez około dwie lub trzy sekundy. Nie restartuje to urządzenia, ale przełącza je w 
tryb TFTP  w celu wykonania poleceń przez gwload (zobacz innovaphone Wiki). 
Istnieją dwa sposoby wyjścia z trybu TFTP: odłączenie urządzenia na kilka sekund 
lub krótkie ponowne uruchomienie urządzenia. 

 „Factory reset” przywraca urządzenie do ustawień fabrycznych. Przycisk 
resetowania musi być wciśnięty przez co najmniej 6 sekund. (patrz instrukcja 
powyżej).   

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak długo należy naciskać przycisk 
Reset, aby zapobiec przypadkowemu przywróceniu ustawień fabrycznych. 
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