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1 Bezpieczeństwo
Oznaczenia modeli:

Przeczytać, przestrzegać i zachować instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować 
się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz 
w instrukcji obsługi.
1. Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy 

używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich 

jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również 
wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
4. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody lub narażać 

na działanie deszczu czy wilgoci. Na urządzenie nie wolno 
wylewać żadnych cieczy.

5. W celu zapewnienia ochrony przed wyładowaniami 
atmosferycznymi lub, jeśli urządzenie nie jest używane 

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Duże zagrożenie: Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego 
zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu.
Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem 
prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub 
śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Średnie zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie 
niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami 
ciała.

UWAGA! 
Małe zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.
Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub 
uszkodzeniem urządzenia.
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przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda 
energetycznego. Urządzenie należy zabezpieczyć przed 
wyładowaniami atmosferycznymi i skokami napięcia w 
sieci energetycznej.

6. Do regulacji wolno używać tylko elementów sterujących 
określonych w instrukcji obsługi.

7. Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy – 
grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

8. Kabel zasilający powinien być tak ułożony, aby nikt po nim 
nie chodził oraz, aby nie był przygniatany przez przedmioty 
stawiane obok lub na nim. Szczególną uwagę należy 
zwracać na kable w okolicach wtyczki oraz na miejsca, w 
których kable wychodzą z urządzenia.

9. Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła 
zasilania o parametrach podanych na tabliczce 
znamionowej.

10. Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy 
urządzenia. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.

11. Stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez 
producenta.

12. Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Używać wyłącznie akcesoriów / części określonych przez 
producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą 
spowodować utratę gwarancji oraz prawa do eksploatacji 
produktu.

Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się pełna wersja 
instrukcji instalacji wraz z programem Adobe Acrobat Reader, 
przeznaczonym do jej przeglądania i drukowania. Niniejsza 
instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch 
Security Systems i jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: 
www.boschsecurity.com
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UWAGA! 
W obudowie tego urządzenia zainstalowano akumulator. W 
przypadku zastąpienia go akumulatorem nieprawidłowego typu 
istnieje ryzyko wybuchu. Baterię można wymienić tylko na 
baterię tego samego typu lub zamienną, zalecaną przez 
producenta. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym 
pracownikom serwisu.

UWAGA! 
Nie wolno wyrzucać baterii do domowego kosza na śmieci. 
Baterie należy pozostawiać wyłącznie w odpowiednich 
punktach gromadzenia odpadów, a w przypadku baterii 
litowych należy zasłonić styki. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.boschsecurity.com/standards

UWAGA! 
Firma Bosch zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska. 
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak 
największym stopniu było przyjazne dla środowiska.
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1.1 Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i 
Kanady)
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B 
urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 
Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed 
niebezpiecznym oddziaływaniem przy instalacjach w 
mieszkaniach. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku 
instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może 
powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma gwarancji, 
że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. 
Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub 
telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i włączając 
urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez 
użytkownika w jeden z następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a 

odbiornikiem
– Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego 

dołączony jest odbiornik
– Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie 

sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub 
telewizyjnego

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub przeróbek bez 
zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie kompatybilności 
elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub 
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika 
prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik 
powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura 
wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i 
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telewizyjnych). Broszura jest dostępna w wydawnictwie U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat.004-
000-00345-4.
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2 Opis
Interfejs do bankomatów / punktów sprzedaży umożliwia 
komunikację pomiędzy cyfrowym rejestratorem wizyjnym a 
bankomatem lub wyposażeniem punktów sprzedaży, np. kasą 
fiskalną. Obsługiwane są sieci bankomatów zarówno jedno-, jak 
i wielogałęziowe. Zapewnia to zapis danych transakcji 
finansowej wraz z obrazem z odpowiedniej kamery. 
W celu bezpośredniego podłączenia urządzeń, interfejs może 
obsłużyć maks. cztery (4) połączenia szeregowe. Interfejs 
można także podłączyć do sieci TCP/IP. W takie konfiguracji 
może on przesyłać dane transakcji z dowolnego terminala w tej 
samej sieci do cyfrowego rejestratora wizyjnego.

2.1 Lista części
Zestaw interfejsu do bankomatów / punktów sprzedaży zawiera 
następujące składniki:
– 1 moduł interfejsu do bankomatów / punktów sprzedaży
– 1 zewnętrzny zasilacz
– 1 zestaw montażowy
– 2 kable połączeniowe
– 1 kabel konsoli
– Płytę CD-ROM z oprogramowaniem narzędziowym
– Instrukcja instalacji

2.2 Obsługiwane protokoły
Interfejs do bankomatów / punktów sprzedaży może 
współpracować z różnymi rodzajami terminali. W przypadku 
wątpliwości czy oprogramowanie sprzętowe interfejsu jest 
zgodne z posiadanym terminalem, a także w przypadku innych 
pytań, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Bosch 
Security Systems.
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3 Przegląd systemu
Poniższy rysunek ukazuje przykładowe zastosowanie interfejsu 
w sieci składającej się z magnetowidów cyfrowych i terminali 
POS.

Illustracja 3.1 Sieć terminali POS

Poniższy rysunek ukazuje przykładowe zastosowanie interfejsu 
w sieci składającej się z magnetowidów cyfrowych i terminali 
ATM.

Illustracja 3.2 Sieć terminali ATM

1 Kasa fiskalna 4 Sieć TCP/IP
2 Interfejs do bankomatów / 

punktów sprzedaży
5 Drukarka

3 Urządzenie zapisu

1 Terminal ATM 4 Sieć TCP/IP
2 Interfejs do bankomatów / 

punktów sprzedaży
5 Modem bankomatu

3 Urządzenie zapisu
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4 Instalacja
W tej sekcji opisano fizyczną instalację interfejsu do 
bankomatów / punktów sprzedaży. 

4.1 Montaż interfejsu
Określić miejsce, w którym wszystkie połączenia wchodzące 
będą mogły dosięgnąć interfejsu do bankomatów / punktów 
sprzedaży. 
Używając dołączonych śrub przykręcić dwa wsporniki mocujące 
do boków pomostu. Przymocować wsporniki do stabilnej 
powierzchni.
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4.2 Podłączanie do interfejsu
Poniższa ilustracja ułatwia wykonanie prawidłowych połączeń z 
interfejsem do bankomatów / punktów sprzedaży:

Illustracja 4.1 Złącza interfejsu do bankomatów / punktów sprzedaży

1 Złącze Ethernet RJ45
2 Złącze COM 3 RS-232 (port konsoli)
3 Gniazdo zasilania
4 Dioda sygnalizująca działanie
5 Złącze COM 4 RS485
6 Złącze COM 2 RS232
7 Złącze COM 1 RS232



16 pl | Instalacja Interfejs do bankomatów / punktów

F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

1. Podłączyć dołączony zasilacz do gniazda zasilania w 
pomoście.

2. Połączyć kablem Ethernet CAT5 złącze RJ45 w pomoście z 
przełącznikiem lub koncentratorem sieciowym 
obsługującym standard 10BaseT. 

3. Podłączyć terminal za pomocą dołączonego kabla do portu 
COM 1, 2, 3 lub 4 interfejsu. Patrz Punkt 4.3 Informacje o 
złączu COM, Strona 16 w celu uzyskania szczegółowych 
informacji o stykach.
Uwaga: jeżeli używanym protokołem jest RS485, należy 
podłączyć kabel do portu COM4.

4. Jeśli terminal jest podłączony także do drukarki, użyć 
dołączonego kabla rozgałęźnikowego. 
a. Usunąć istniejący kabel łączący terminal z drukarką.
b. Połączyć jedno złącze męskie kabla rozgałęźnikowego 

z terminalem.
c. Drugie złącze męskie podłączyć do drukarki.
d. Połączyć kablem interfejs z wolnym złączem kabla 

rozgałęźnikowego.
5. Patrz w celu skonfigurowania ustawień komunikacji i 

terminala.
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4.3 Informacje o złączu COM
Wszystkie cztery złącza COM w interfejsie są złączami męskimi 
9-stykowymi typu SubD. 

Illustracja 4.2 Informacje o złączu COM

Uwaga: w kablu konsoli styk 9 jest połączony ze stykiem 5 
(GND). Jeśli podczas włączenia zasilania styk 9 złącza COM 3 
(konsoli) jest na poziomie GND, interfejs przechodzi do trybu 
pobierania oprogramowania sprzętowego.

Styk COM 1
Złącze RS-232

COM 2
Złącze RS-

232

COM 3 
(konsola)
Złącze RS-

232

COM 4
Złącze 
RS485

1
2 Rx 

(odbieranie)
Rx 

(odbieranie)
Rx 

(odbieranie)
D2+

3 Tx 
(transmisja)

Tx 
(transmisja)

Tx 
(transmisja)

D2-

4
5 GND GND GND GND
6
7 RxC (zegar 

odbierania)
RxC (zegar 
odbierania)

8 TxC (zegar 
transmisji)

TxC (zegar 
transmisji)

9 INIT

1 5

6 9
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5 Konfiguracja
W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji poprzez istniejącą 
sieć TCP/IP należy skonfigurować ustawienia sieci interfejsu do 
bankomatów / punktów sprzedaży. 
W tej sekcji podano dokładne informacje o konfiguracji za 
pomocą narzędzia WWW. 
Aby skonfigurować interfejs poprzez sesję programu 
HyperTerminal.
Aby uzyskać instrukcje aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego interfejsu do bankomatów / punktów sprzedaży.

5.1 Konfigurowanie interfejsu do połączeń 
sieciowych
Interfejs do bankomatów / punktów sprzedaży oferuje dwa 
sposoby konfiguracji ustawień sieci:
– Wprowadzić ustawienia sieci przy użyciu programu Bridge 

Detector (znajduje się na płycie CD-ROM) (parametr 
Device Detection należy ustawić na Enable, 
por.Punkt 5.2.2 Network Setup, Strona 22). 
lub

– Użyć skrosowanego kabla Ethernet, aby stacja robocza z 
obsługą APIPA mogła połączyć się z interfejsem. Domyślne 
ustawienia sieci dla interfejsu należą do zakresu adresów 
APIPA. 
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5.1.1 Korzystanie z programu Bridge Detector

1. Podłączyć dołączony zasilacz do gniazda zasilania w 
pomoście.

2. Połączyć kablem Ethernet CAT5 złącze RJ45 w pomoście z 
przełącznikiem lub koncentratorem sieciowym 
obsługującym standard 10BaseT.

3. Na komputerze podłączonym do tej samej sieci uruchomić 
aplikację BridgeDetector.exe, która znajduje się na 
płycie CD.
Na komputerze zostanie otwarte okno programu Bridge 
Detector z wyświetlonym adresem MAC oraz domyślnymi 
wartościami adresu IP, maski podsieci i adresu bramy dla 
interfejsu.

4. W celu zmiany ustawień sieci interfejsu należy najpierw 
wybrać interfejs. Następnie w polach po prawej stronie 
okna programu Bridge Detector wpisać prawidłowy adres 
IP, maskę podsieci i adres bramy.
Uwaga: adresu MAC nie da się zmienić.

5. Kliknąć przycisk Update, aby zaakceptować ustawienia 
sieci i zastosować je do interfejsu.

UWAGA! 
Aby uzyskać aktualny adres IP, maskę podsieci oraz adres IP 
bramy, należy skontaktować się z administratorem sieci 
lokalnej. 
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5.1.2 Korzystanie z połączenia bezpośredniego
Interfejs do bankomatów / punktów sprzedaży umożliwia 
skonfigurowanie sieci za pośrednictwem komputera z obsługą 
APIPA. 

1. Należy upewnić się, że komputer został skonfigurowany PC 
do korzystania z DHCP.

2. Podłączyć dołączony zasilacz do gniazda zasilania w 
pomoście.

3. Podłączyć interfejs bezpośrednio do komputera 
skrosowanym kablem RJ45 Ethernet CAT5.

4. Po wykonaniu tego połączenia uruchomić ponownie 
komputer. 

5. Uruchomić program Internet Explorer i przejść pod 
domyślny adres IP interfejsu: 169.254.1.1
W programie Internet Explorer zostanie wyświetlony 
interfejs modułu interfejsu.

UWAGA! 
Aby uzyskać aktualny adres IP, maskę podsieci oraz adres IP 
bramy, należy skontaktować się z administratorem sieci 
lokalnej. 



Interfejs do bankomatów / punktów Konfiguracja | pl 21

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08

6. Kliknąć łącze Network Setup w okienku nawigacji.

7. Wpisać opcjonalną nazwę interfejsu w polu Bridge Name. 
Ułatwia ona rozpoznawanie danego interfejsu w sieci. 

8. W celu zmiany ustawień sieciowych interfejsu należy w 
odpowiednich polach wpisać prawidłowy adres IP, maskę 
podsieci oraz adres bramy.
Uwaga: adresu MAC nie da się zmienić.

9. Kliknąć przycisk Save, aby zaakceptować ustawienia sieci i 
zastosować je do interfejsu.
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5.2 Konfigurowanie działania poprzez sieć
Po prawidłowym ustawieniu dostępu sieciowego dla interfejsu 
ustawienia portu COM i terminala można wprowadzić za 
pośrednictwem programu Internet Explorer. 
W celu przejścia do strony konfiguracji interfejsu:
1. Uruchomić program Internet Explorer i przejść pod adres 

IP interfejsu.
W programie Internet Explorer zostanie wyświetlony 
interfejs modułu interfejsu.

2. Korzystając z menu w okienku po lewej stronie przejść do 
odpowiednich stron konfiguracji. 

3. W poniższych sekcjach znajdują się szczegółowe 
informacje o każdej ze stron konfiguracji.

4. Na każdej stronie kliknąć przycisk Save w celu 
zatwierdzenia zmian.
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5.2.1 Menu systemowe
Menu System zawiera ustawienia dotyczące działania interfejsu. 

– Simulation Mode: umożliwia wybór typu urządzenia w celu 
przetestowania połączenia między interfejsem a 
rejestratorem cyfrowym. Tryb ten należy wybrać, aby 
wysłać próbne dane z interfejsu do rejestratora cyfrowego.

– Recording Language: umożliwia wybór języka ustawionego 
w rejestratorze cyfrowym, aby znaki były wyświetlane 
poprawnie. 

– Log Level: należy upewnić się, że dla tej opcji wybrano 
ustawienie None. To ustawienie służy wyłącznie do celów 
diagnostycznych. 

– Log Modules: należy upewnić się, że dla opcji Log Module 
ustawiono wartość zero (0). To ustawienie służy wyłącznie 
do celów diagnostycznych.

– Restore Defaults: powoduje przywrócenie ustawień portu 
COM oraz terminala do domyślnych wartości fabrycznych. 
Ten przycisk nie powoduje zresetowania ustawień sieci.

– Reset Bridge: powoduje ponowne uruchomienie interfejsu 
poprzez włączenie i wyłączenie zasilania. 

– Version Info: wyświetla wersję oprogramowania 
układowego interfejsu. 
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5.2.2 Network Setup
Opcja Network Setup pozwala nadać interfejsowi etykietę i 
skonfigurować ustawienia sieciowe.

– Bridge Name: wpisać opcjonalną nazwę interfejsu w polu 
Bridge Name. Ułatwia ona rozpoznawanie danego 
interfejsu w sieci.

– IP Address: wyświetla aktualny adres IP interfejsu. W polu 
wprowadzania można wpisać nowy adres IP.

– Subnet Mask: wyświetla aktualną maskę podsieci 
interfejsu. W polu wprowadzania można wpisać nowe 
ustawienie maski podsieci.

– Default Gateway: wyświetla aktualny adres bramy 
interfejsu. W polu wprowadzania można wpisać nowy 
adres bramy.

– Recorder TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
rejestrator nasłuchuje transmisji od modułu interfejsu. W 
polu wprowadzania można wpisać nowy numer portu.

UWAGA! 
Zmiana jednego z parametrów na stronie Network Setup może 
spowodować przerwę w działaniu interfejsu do bankomatów / 
punktów sprzedaży. Przed wprowadzeniem zmian należy 
skontaktować się z administratorem sieci.
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– Service TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
interfejs nasłuchuje poleceń CLI. (interfejs obsługuje 
polecenia CLI; służą one do odczytu i zmiany jego 
ustawień)

– Tx Server TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
interfejs nasłuchuje transmisji od serwera otrzymującego 
dane transakcji od pracujących w sieci urządzeń punktów 
sprzedaży lub bankomatów. W polu wprowadzania można 
wpisać nowy numer portu.

– Device Detection: pozwala włączyć bądź wyłączyć 
narzędzie Bridge Detection w celu odszukania interfejsu w 
sieci.

– MAC Address: wyświetla adres MAC interfejsu. Tej 
wartości nie można zmienić.

UWAGA! 
Zaleca się wyłączenie tej funkcji po zakończeniu wprowadzania 
ustawień sieci.
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5.2.3 Terminal
Na stronach Terminal Setup można skonfigurować interfejs do 
akceptowania transakcji od podłączonych do niego punktów 
sprzedaży/bankomatów. 

– Name: umożliwia wpisanie opcjonalnej nazwy terminala. 
Ułatwia ona rozpoznawanie danego terminala w sieci.

– Device: umożliwia wybór typu urządzenia punktu 
sprzedaży lub bankomatu. Można wybrać jedną z 
poniższych opcji:
– Specific Device: interfejs przekształca znaki z 

terminala na podstawie ustawienia strony kodowej w 
terminalu oraz ustawienia języka rejestrowania w 
menu System interfejsu.

– Transparent: interfejs otrzymuje wszystkie znaki od 
terminala ATM/POS w pełnym wierszu, bez konwersji 
protokołu, a następnie przesyła pełen wiersz do 
urządzenia rejestrującego. Interfejs nie przekształca 
znaków.

– Capture: interfejs zawsze odbiera znaki z terminala 
ATM/POS po jednym, a następnie przesyła pojedynczy 
znak do urządzenia rejestrującego. Interfejs nie 
przekształca znaków.
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– Code Page: ustawienie pozwala wybrać stronę kodową 
(zestaw znaków dla określonego języka), która będzie 
używana przez terminal urządzenia ATM/POS do 
kodowania danych transakcji. Dostępne opcje to: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel: należy wybrać jeden z następujących 
kanałów łączących terminal z interfejsem:
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server: ten kanał należy wybrać, jeśli terminal 

ATM/POS łączy się z interfejsem przez sieć TCP/IP.
– None

– Address: jeśli ustawienie Comm Channel ma wartość TCP/
IP, w polu Address wprowadzić jeden z następujących 
adresów:
– 0.0.0.0: domyślny adres IP nakazujący interfejsowi 

przyjmować transakcje z każdego adresu IP (lub 
terminala ATM/POS) w sieci.

– Specific IP Address: wpisać adres IP określonego 
terminala w celu nakazania interfejsowi, by na danym 
kanale komunikacyjnym przyjmowane były tylko 
transakcje ze wskazanego terminala ATM/POS.
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5.2.4 Port COM
Na stronie COM Port można wprowadzić ustawienia czterech 
fizycznych portów komunikacyjnych interfejsu. 

– Comport Mode: umożliwia wybranie odpowiedniej metody 
komunikacji między interfejsem a terminalem:
– Asynchronous
– Mono synchronous
– Bisynchronous
– Bit Synchronous

– Communication Parameters: wybrać odpowiednie 
ustawienia w celu dopasowania do parametrów 
komunikacji terminala podłączonego do tego portu:
– Szybkość transmisji
– Bity danych
– Parzystość
– Bity stopu
– Sterowanie przepływem



Interfejs do bankomatów / punktów Konfiguracja przy użyciu programu HyperTerminal | 

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08

6 Konfiguracja przy użyciu programu 
HyperTerminal
Interfejs do bankomatów / punktów sprzedaży można 
skonfigurować za pośrednictwem programu HyperTerminal. 
Komputer należy podłączyć do portu COM 3 (konsoli) w 
interfejsie, korzystając ze złącza szeregowego.
Aby uzyskać instrukcje aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego interfejsu do bankomatów / punktów sprzedaży.

6.1 Podłączanie interfejsu
1. Sprawdzić, czy interfejs jest podłączony do źródła 

zasilania.
2. Podłączyć dołączony kabel konsoli do portu COM 3 

(konsoli) w interfejsie.
3. Podłączyć drugi koniec kabla konsoli do portu 

szeregowego w komputerze PC. 

6.2 Rozpoczęcie sesji programu 
HyperTerminal
1. Uruchomić program HyperTerminal na komputerze PC. 

Aplikację tę można na ogół znaleźć w menu Start systemu 
Windows, w folderze Programy -> Akcesoria -> 
Komunikacja.

2. Wpisać nazwę nowej sesji programu HyperTerminal i 
wybrać dla niej ikonę, a następnie kliknąć przycisk OK.

3. Wybrać odpowiedni numer portu COM komputera 
połączonego z interfejsem, a następnie kliknąć przycisk 
OK.
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4. Upewnić się, że ustawienia w oknie dialogowym 
właściwości portu COM pasują do tych: 

– Bity na sekundę: 9600
– Bity danych: 0
– Kontrola parzystości: brak
– Bity stopu: 1
– Sterowanie przepływem: brak

5. Kliknąć przycisk OK w celu zatwierdzenia ustawień portu 
COM i uruchomienia sesji programu HyperTerminal.

6. Dokładne informacje o konfigurowaniu działania interfejsu 
za pośrednictwem programu HyperTerminal można znaleźć 
w punkcie Punkt 6.3 Konfigurowanie działania interfejsu za 
pośrednictwem programu HyperTerminal, Strona 28.

6.3 Konfigurowanie działania interfejsu za 
pośrednictwem programu HyperTerminal
Po ustanowieniu połączenia programu HyperTerminal między 
komputerem PC i interfejsem należy skorzystać z menu w celu 
wprowadzenia ustawień interfejsu. Nacisnąć klawisz F1, aby 
otworzyć menu System Options i wybrać pozycję 1 - Network 
Setup. 
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6.3.1 Network Setup
Opcja Network Setup pozwala nadać interfejsowi etykietę i 
skonfigurować ustawienia sieciowe.

– Bridge Name: wpisać opcjonalną nazwę interfejsu w polu 
Bridge Name. Ułatwia ona rozpoznawanie danego 
interfejsu w sieci.

– IP Address: wyświetla aktualny adres IP interfejsu. Wybrać 
opcję 2 w celu podania nowego adresu IP. 

– Subnet Mask: wyświetla aktualną maskę podsieci 
interfejsu. Wybrać opcję 3 w celu wprowadzenia nowej 
maski podsieci. 

UWAGA! 
Zmiana jednego z parametrów na stronie Network Setup może 
spowodować przerwę w działaniu interfejsu do bankomatów / 
punktów sprzedaży. Przed wprowadzeniem zmian należy 
skontaktować się z administratorem sieci.
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– Default Gateway: wyświetla aktualny adres bramy 
interfejsu. Wybrać opcję 4 w celu podania nowego adresu 
bramy. 

– Recorder TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
rejestrator nasłuchuje transmisji od modułu interfejsu. W 
polu wprowadzania można wpisać nowy numer portu.

– Service TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
interfejs nasłuchuje poleceń CLI (interfejs obsługuje 
polecenia CLI; służą one do odczytu i zmiany jego 
ustawień). Wybrać opcję 6, aby wprowadzić nowy numer 
portu.

– Tx Server TCP Port: podaje numer portu TCP, na którym 
interfejs nasłuchuje transmisji od serwera otrzymującego 
dane transakcji od pracujących w sieci urządzeń punktów 
sprzedaży lub bankomatów. Wybrać opcję 7, aby 
wprowadzić nowy numer portu.

– Device Detection: pozwala włączyć bądź wyłączyć 
narzędzie Bridge Detection w celu odszukania interfejsu w 
sieci.

– MAC Address: wyświetla adres MAC interfejsu. Tej 
wartości nie można zmienić.

UWAGA! 
Zaleca się wyłączenie tej funkcji po zakończeniu wprowadzania 
ustawień sieci.
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6.3.2 Communication Channels
Wybrać opcję Communication Channel, aby wprowadzić 
ustawienia czterech fizycznych portów komunikacyjnych 
interfejsu.  

Wybrać odpowiednią opcję w celu skonfigurowania określonego 
portu COM.

– Comport Mode: umożliwia wybranie odpowiedniej metody 
komunikacji między interfejsem a terminalem:
– asynchroniczny
– monosynchroniczny
– bisynchroniczny
– z synchronizacją bitową

– Communication Parameters: wybrać odpowiednie 
ustawienia w celu dopasowania do parametrów 
komunikacji terminala podłączonego do tego portu:
– Szybkość transmisji
– Bity danych
– Parzystość
– Bity stopu
– Sterowanie przepływem
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6.3.3 Terminal Setup
Na stronach Terminal Setup można skonfigurować interfejs do 
akceptowania transakcji od podłączonych do niego urządzeń. 

Należy wybrać numer terminala w celu skonfigurowania 
ustawień dla niego.

– Name: wybrać opcję 1, aby wpisać opcjonalną nazwę 
terminala. Ułatwia ona rozpoznawanie danego terminala w 
sieci.

– Device: umożliwia wybór typu urządzenia punktu 
sprzedaży lub bankomatu. Można wybrać jedną z 
poniższych opcji:
– Specific Device: interfejs przekształca znaki z 

terminala na podstawie ustawienia strony kodowej w 
terminalu oraz ustawienia języka rejestrowania w 
menu System interfejsu.

– Transparent: interfejs otrzymuje wszystkie znaki od 
terminala ATM/POS w pełnym wierszu, bez konwersji 
protokołu, a następnie przesyła pełen wiersz do 
urządzenia rejestrującego. Interfejs nie przekształca 
znaków.

– Capture: interfejs zawsze odbiera znaki z terminala 
ATM/POS po jednym, a następnie przesyła pojedynczy 
znak do urządzenia rejestrującego. Interfejs nie 
przekształca znaków.
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– Code Page: ustawienie pozwala wybrać stronę kodową 
(zestaw znaków dla określonego języka), która będzie 
używana przez terminal urządzenia ATM/POS do 
kodowania danych transakcji. Dostępne opcje to: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel: wybrać opcję 4 w celu wybrania jednego z 
następujących kanałów łączących terminal z interfejsem:
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server: ten kanał należy wybrać, jeśli terminal 

ATM/POS łączy się z interfejsem przez sieć TCP/IP.
– Brak: 

– Address: wybrać opcję 5 w celu skonfigurowania adresu. 
Jeśli ustawienie Comm Channel ma wartość TCP/IP, w 
polu Address wprowadzić jedną z następujących opcji:
– 0.0.0.0: domyślny adres IP nakazujący interfejsowi 

przyjmować transakcje z każdego adresu IP (lub 
terminala ATM/POS) w sieci.

– Specific IP Address: wpisać adres IP określonego 
terminala w celu nakazania interfejsowi, by na danym 
kanale komunikacyjnym przyjmowane były tylko 
transakcje ze wskazanego terminala ATM/POS.
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6.3.4 Simulation Mode
Ten tryb umożliwia wybór typu urządzenia w celu 
przetestowania połączenia między interfejsem a rejestratorem 
cyfrowym. Tryb ten należy wybrać, aby wysłać próbne dane z 
interfejsu do rejestratora cyfrowego.
Dla normalnego działania to ustawienie powinno mieć wartość 
Off.

6.3.5 Recording Language
Umożliwia wybór języka ustawionego w rejestratorze cyfrowym, 
aby znaki były wyświetlane poprawnie.  
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6.3.6 Menu System
Menu System zawiera ustawienia dotyczące działania interfejsu.  

– Restore Defaults: powoduje przywrócenie ustawień portu 
COM oraz terminala do domyślnych wartości fabrycznych. 
Ten przycisk nie powoduje zresetowania ustawień sieci.

– Reset Bridge: powoduje ponowne uruchomienie interfejsu 
poprzez włączenie i wyłączenie zasilania. 

– Diagnostics: ta opcja umożliwia wykonanie testu 
diagnostycznego pamięci EEPROM.

– Version Info: wyświetla wersję oprogramowania 
układowego interfejsu. 
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7 Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można przechwycić danych transakcji, należy wykonać 
poniższe czynności:
1. Sprawdzić wszystkie połączenia kabli.
2. Sprawdzić prawidłowość podłączenia interfejsu ATM/POS 

do sieci TCP/IP. Upewnić się, że ustawienia adresu IP, 
maski podsieci i adresu bramy są prawidłowe i 
odpowiednie dla sieci.

3. Jeśli rejestrator ustanowił połączenie z interfejsem, ale nie 
można przechwycić danych transakcji, należy skorzystać z 
trybu symulacji (patrz Punkt 5.2.1 Menu systemowe, 
Strona 21) w celu wysłania do rejestratora próbnych 
danych transakcji.

4. Sprawdzić ustawienia portu COM w interfejsie. Jeżeli dane 
są rejestrowane, lecz pojawiają się niewłaściwe znaki, 
należy sprawdzić ustawienia portów COM. Ustawienie 
języka w menu interfejsu musi być zgodne z ustawieniem 
języka w rejestratorze. Patrz Punkt 5.2.1 Menu systemowe, 
Strona 21.

5. W razie konieczności należy sprawdzić, czy w rejestratorze 
uaktywniono licencję na interfejs do bankomatów / 
punktów sprzedaży. 
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8 Dane techniczne
Właściwości elektryczne

Zasilacz Zewnętrzny zasilacz DC (w zestawie)
Wejście: 100–240 VAC, 150 mA, 50/60 Hz
Wyjście: 12 VDC, 450 mA

Złącze Gniazdo DC, plus na styku środkowym, 10–30 VDC, 
2 W

Parametry mechaniczne

Wymiary 152 x 110 x 35 mm

Ciężar Około 0,6 kg

Zestaw montażowy Dołączony

Interfejs

Sieć Ethernet ekranowany RJ45, 10 BaseT

Port COM 1 złącze męskie SubD 9-stykowe; sygnały RS232 
synchroniczne lub asynchroniczne zgodnie ze 
standardem EIA/TIA-232-F

Port COM 2 złącze męskie SubD 9-stykowe; sygnały RS232 
synchroniczne lub asynchroniczne zgodnie ze 
standardem EIA/TIA-232-F

Port COM 3 (konsoli) złącze męskie SubD 9-stykowe; sygnały RS232 
asynchroniczne zgodnie ze standardem EIA/TIA-
232-F

Port COM 4 złącze męskie SubD 9-stykowe; sygnały RS485 
asynchroniczne

Właściwości otoczenia

Temperatura Pracy: 0°C ÷ +45°C
Magazynowania: -25°C ÷ +70°C

Wilgotność względna Podczas pracy: < 80% bez skraplania
Podczas magazynowania: < 90% bez skraplania

Zgodność
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Kompatybilność 
elektromagnetyczna

USA: FCC część 15, klasa B
UE: dyrektywa EMC 89/336/EEC
odporność: EN 50130-4
emisja: EN 55022 Klasa B
harmoniczne: EN 61000-3-2
wahania napięcia: EN 61000-3-3

Bezpieczeństwo USA: UL60950
UE: EN60950
Kanada: CAN/CSA - C22.2 - 60950-00
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A Aktualizacja oprogramowania 
układowego interfejsu
W celu zaktualizowania oprogramowania układowego interfejsu 
do bankomatów / punktów sprzedaży, wykonać poniższe 
czynności.
1. Pobrać plik Zip z oprogramowaniem układowym dla 

urządzenia z witryny Bosch Security Systems Web 
(www.boschsecurity.com). 

2. Rozpakować pliki aktualizacji do foldera na komputerze, 
który posłuży do zaktualizowania interfejsu.

3. Uruchomić plik downloadwizard.exe, aby rozpocząć 
proces aktualizacji. Na ekranie komputera ukaże się 
początkowy ekran kreatora. 
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4. Kliknąć przycisk Dalej w celu przejścia do czynności 
przygotowania interfejsu.

a. Odłączyć kabel zasilający od interfejsu.
b. Podłączyć dołączony kabel konsoli do portu COM 3 

(konsoli) w interfejsie i do portu COM w komputerze.
c. Podłączyć dostarczony w zestawie zasilacz do 

interfejsu i gniazdka elektrycznego. 
Czerwona dioda LED na górze modułu interfejsu 
będzie emitować krótkie błyski w celu zasygnalizow-
ania, że interfejs pracuje w trybie pobierania.

UWAGA! 
Jeśli kabel konsoli do pobierania zostanie podłączony do 
komputera za pośrednictwem niskiej jakości adaptera USB–
port szeregowy, pobieranie oprogramowania układowego może 
wymagać kilku prób. Firma Bosch zaleca stosowanie wyższej 
jakości adaptera USB–port szeregowy, SIIG (nr części 
producenta: JU-CB1S12-S3).
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5. Kliknąć przycisk Dalej w celu wybrania portu COM w 
komputerze i wprowadzenia ustawień komunikacji 
interfejsu.

Zmienić ustawienia prędkości transmisji, danych, 
parzystości i stopu w celu dopasowania do ustawień w 
komputerze.

6. Kliknąć przycisk Dalej w celu wybrania parametrów 
pobierania.

7. Kliknąć pola wyboru w celu pobrania oprogramowania 
interfejsu oraz plików definicji i symulacji drukarki. Symbol 
zaznaczenia wskazuje, że proces aktualizacji obejmie 
określone pliki. 
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8. Wybrać folder przechowywania plików oprogramowania 
układowego i definicji drukarki. 
Domyślnie kreator będzie szukać pliku w tym samym 
katalogu, który zawiera plik downloadwizard.exe.

9. W celu przejścia do innego folderu kliknąć przycisk ..., by 
wybrać inny katalog. Następnie nacisnąć przycisk OK w 
celu powrotu do kreatora.

10. Kliknąć przycisk Dalej, aby wybrać te profile urządzeń, 
które są przechowywane w interfejsie.  

– Zaznaczyć poszczególne pola wyboru w celu wybrania 
określonych profili urządzeń.

– Kliknąć opcję Select All Devices w celu wybrania 
wszystkich profili urządzeń.

– Kliknąć opcję Unselect All Devices w celu usunięcia 
zaznaczenia pól wyboru wszystkich profili urządzeń.
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11. Kliknąć przycisk Dalej w celu wyświetlenia zestawienia 
opcji pobierania i rozpoczęcia procesu aktualizacji.  

12. Kliknąć przycisk Zakończ w celu zaakceptowania ustawień i 
rozpoczęcia aktualizacji oprogramowania układowego. W 
przypadku otrzymania komunikatu o błędzie, patrz strona 
Strona 44.

13. Aby zastąpić istniejące pliki w interfejsie, należy kliknąć 
przycisk Tak. 
W kreatorze zostanie wyświetlony ekran postępu 
pobierania. 
NIE WOLNO przerywać procesu aktualizacji.

14. Gdy proces przekazywania dobiegnie końca, kliknąć 
przycisk OK. 

15. Odłączyć kabel zasilania i kabel konsoli od portu COM 3 w 
interfejsie. 

16. W razie potrzeby ponownie podłączyć kabel szeregowy od 
terminala do portu COM 3.

17. Ponownie podłączyć do interfejsu kabel zasilania.

UWAGA! 
Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że kabel konsoli jest 
odłączony od interfejsu.
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Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania 
układowego interfejsu
Opisane poniżej czynności mogą pomóc w skorygowaniu 
ustawień oprogramowania układowego w sytuacji, gdy w 
trakcie aktualizowania tego oprogramowania będzie 
wyświetlany następujący błąd:

1. Kliknąć przycisk OK, aby przyjąć do wiadomości 
wystąpienie błędu.

2. Kliknąć przycisk Anuluj, aby zatrzymać proces i zakończyć 
działanie kreatora.

3. Uruchomić ponownie plik downloadwizard.exe, aby 
rozpocząć proces aktualizacji. 

4. Kontynuować proces aż do przejścia do ekranu kreatora 
ustawień komunikacji. Dla ustawień komunikacji należy 
zastosować następujące wartości: 
– Szybkość transmisji: 19200
– Dane: 8 bitów
– Kontrola parzystości: brak
– Stop: 1 bit

5. Aby rozpocząć proces przekazywania, należy przejść przez 
kolejne ekrany kreatora.
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