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1 Przegląd produktu 

1.1 Opis produktu 

 

IT82 to oparty na Androidzie panel wewnętrzny z ekranem dotykowym. Może być 

używany z domofonami IP Derso Smart (R26X) i Plus (R29). Mieszkańcy mogą 

komunikować się z dzwoniącymi za pośrednictwem połączenia audio i wideo oraz 

obsługiwać odblokowanie drzwi. IT82 jest często stosowane w willach, 

apartamentach, budynkach itp.. 

 

1.2 Specyfikacja techniczna 

Pozycja Dane techniczne 

Ekran 
 7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD, 

rozdzielczość 1024x600, aspekt 16:9 

Protokół 

sieciowy 
 SIP RFC3261,TCP/UDP/IP,RTP 

Kodek dźwięku  G.711A/U, G.729, G.722, iLBC_13_3, iLBC_15_2,OPUS 

Kodek wideo  H.264, H.263,H.265,MJPEG 

Interfejs 

sieciowy 
 10/100Mbps 

Parametry 

sieciowe 
 Statyczne IP, DHCP 

Pamięć  RAM:2GB, Flash:4GB 



 6 

Zarządzanie  Konfiguracja z poziomu LCD lub przez przeglądarkę 

Wymiary  232x160x21mm 

Karta SD  Tak, do 16 Gb 

 

 

1.3 Przyciski 

Przycisk Opis 

 
Przycisk portiera. Naciśnięcie powoduje wywołanie centrum 

zarządzania / portiera. 

 
Przycisk wiadomości. Kliknięcie powoduje przejście do interfejsu 

wiadomości. 

 
Przycisk monitorowania. Kliknięcie powoduje otworzenie 

podglądu kamery 

 
Przycisk interkomu. Kliknięcie powoduje wejście w interfejs 

dzwonienia. 

 
Przycisk otwarcia. Fizyczny przycisk otwarcia jest teraz używany 

jedynie w modelach E10S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Wymiary 
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1.5 Wygląd urządzenia i opis interfejsu 

 

 

 
Interfejs Opis 

Konektor 

8-pinowy    

Zasilanie oraz konektory 485 

Konektor 

10-pinowy   

Przeznaczony dla 8 czujek alarmowych 

Ethernet 1  Interfejs sieciowy można podłączyć do koncentratora, 

przełącznika lub innego urządzenia dostępowego do sieci. 

Ethernet 2  Udostępnia dostęp do sieci z portu Ethernet 1 do podłączenia 

komputera i innych urządzeń. 
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1.6 Instalacja 

 

 

                          
 

 

 

 

                           

 

Mocowanie urządzenia 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Użyj ołówka, aby 

zaznaczyć 4 otwory 

mocujące przez 

wspornik ścienny na 

ścianie 

Użyj wiertła ręcznego 5 

mm, aby wykonać 

cztery otwory mocujące 

na ścianie 

Po wykonaniu 

otworów 

mocujących włóż 

cztery kołki 

rozporowe 

Użyj 4 śrub ST4X20 

do mocowania 

wspornika ściennego 

do ściany 

Wsuń urządzenie i 

dociśnij, aby było mocno 

zamocowane 
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1.7 Uwagi dotyczące instalacji 

Oto niektóre zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dotyczące instalacji i użytkowania:  

 Nie używać tego produktu w pobliżu wody, takich jak: wanna, umywalka, zlew i 

innych wilgotnych miejsc. 

 Umieść urządzenie w miejscu z dala od ciepła. 

 Umieść urządzenie z dala od obszarów komunikacyjnych, aby zapobiec kolizjom. 

 Proszę używać urządzenia za pomocą odpowiedniego zasilacza lub POE. 

 

 

1.8 Zawartość zestawi 

Nazwa Ilość 

IT82 1 

Uchwyt ścienny 1 

Skrócona instrukcja obsługi 1 

Kabel 10-pinowy 1 

Kabel 8-pinowy 1 

Kołek rozporowy 4 

Śruba ST4x20  4 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2 Ustawienia 

2.1  Interfejs główny 

It82 obsługuje dwie strony głównego interfejsu. Kliknij odpowiedni obszar by 

uruchomić funkcję. 
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2.2  Sieć 

2.2.1 DHCP 

IT82 korzysta z trybu DHCP, aby uzyskać adres IP. Przejdź do Settings -> Advanced 

(hasło: 123456) -> Network. 

Wybierz DHCP, naciśnij CONFIRM, urządzenie otrzyma automatycznie adres IP. 

 

 

 

2.2.2 Statyczny adres IP  

Wybierz statyczny adres IP w typie sieci LAN. Wprowadź parametry adresu IP w 

odpowiednim obszarze. 
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Parametr Opis 

IP address Ustaw adres IP urządzenia 

Subnet Mask Ustaw maskę podsieci urządzenia 

Gateway Ustaw bramę domyślną 

DNS 1 Ustaw adres DNS 

DNS 2 Ustaw pomocniczy adres DNS 

 

 

 

2.3  Rejestracja Konta 

Konto SIP jest dostarczane przez serwer SIP. Przejdź do Settings -> Advanced -> Sip 

Account. Proszę skontaktować się z administratorem w sprawie informacji o serwerze 

SIP. 
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Uzupełnij parametry w odpowiednich polach. Zmiany zapisz przyciskiem CONFIRM. 

Parametr Opis 

Register Name 
Identyfikator konta SIP dostarczony przez 

usługodawcę internetowego 

User Name 
Nazwa użytkownika SIP dostarczona przez 

usługodawcę internetowego 

Password 
Hasło SIP dostarczone przez usługodawcę 

internetowego 

Display Name Nazwa wyświetlana przy połączeniu SIP 
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Reg Server IP 
Serwer SIP, format: domena / adres IP, na przykład: 

194.168.1.2 

Reg Server Port Domyślnym portem jest 5060. 

 

2.4  Ekran 

2.4.1 Jasność 

Przesuń punkt w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność ekranu, kliknij przycisk 

CONFIRM, aby zapisać. 

2.4.2 Uśpienie  

Wybierz czas po jakim urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, od 15 sekund do 

„Never”. Domyślne ustawienie IT82 to 1 minuta. Po upływie czasu bezczynności 

urządzenie wyświetli czarny ekran. Dotknij go, aby go wybudzić. 
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2.5  Dźwięk  

2.5.1 Dźwięk 

Przesuń punkt w prawo lub w lewo, aby wyregulować głośność dzwonka / rozmowy / 

przycisków. 

 

 

2.5.2 Ustawienia dzwonka 

Aby ustawić dźwięk dzwoneka urządzenia oraz dźwięk powiadomień, wybierz 

interesujący Cię dźwięk z listy. 

 

 
 

2.5.3 Dźwięki systemu  

Włącz lub wyłącz dźwięki przy dotykaniu ekranu. 

 

 

2.6  Czas 

Ustaw datę i czas w odpowiednich oknach. 

Włącz funkcję „Automatic Date Time”, a urządzenie automatycznie pobierze datę i 
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godzinę. Jeśli odznaczysz „Automatic Date Time”, użytkownicy muszą ręcznie ustawić 

datę i godzinę. 

Użytkownik może także wybrać odpowiednią strefę czasową oraz format czasu (24 

godzinny / 12 godzinny). 

 

 

2.7  Ustawienia DND 

Funkcja ta służy do włączenia trybu „Nie przeszkadzać” (Do not disturb). Przejdź do 

Settings -> DND. Jeśli  DND jest uruchomiony, zewnętrzne połączenie nie jest 

możliwe - domyślnie wyłączone. 

1. Wybierz żądane konto 

2. Włącz/Wyłącz funkcję DND 

3. Wybierz czas aktywacji DND. Domyślne ustawienie to cały dzień. 

4. Wybierz kod odpowiedzi, który ma zgłaszać funkcja. Inne tryby będą wysyłać 

inne odpowiedzi do serwera. 

5. Kod Włączania/Wyłączania trybu DND. Kod jest używany do włączania lub 

wyłączania funkcji DND z poziomu serwera SIP. 
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2.8  Język 

Wybierz odpowiedni język urządzenia. IT82 domyślnie używa języka angielskiego. 
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2.9  System 

2.9.1 Restart 

Aby ponownie uruchomić urządzenie, kliknij przycisk OK po wyświetleniu 

powiadomienia. Telefon zrestartuje się. 

2.9.2 Screen Clean 

Funkcja ta służy do zabezpieczenia urządzenia przed wciśnięciem dowolnego klawisza, 

gdy użytkownik czyści ekran. 

2.9.3 Formatowanie karty SD 

Kliknij „Format The SD Card”, aby sformatować kartę SD włożoną do urządzenia. 

 

 

 

2.10  Kopia zapasowa 

Idź do Advanced - > Reset. Wybierz „Reset To Factory Settings” i kliknij CONFIRM gdy 



 20 

pojawi się okno. Urządzenie automatycznie zresetuje się do ustawień fabrycznych. 
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3 Funkcje 

3.1 Dzwonienie 

Użytkownik może wybierać numer bezpośrednio z klawiatury, z listy kontaktów lub z 

rejestru połączeń. 

Użytkownik może wykonać jeden z następujących kroków, aby wejść w interfejs 

wybierania: 

Sposób 1: Kliknij ikonę połączenia  na ekranie głównym. 

Sposób 2: Kliknij ikonę interkomu . 

 

3.1.1 Dzwonienie na SIP  

Jeśli chcesz zadzwonić do numeru sip, możesz wybrać zakładkę „Call SIP”. Wybierz 

numer sip, aby nawiązać połączenie. Więcej informacji na temat konta sip można 

uzyskać od administratora. 
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3.1.2 Zadzwoń do rezydenta 

Jeśli chcesz zadzwonić pod numer pokoju, możesz wybrać etykietę Call Resident. Na 

przykład, jeśli chcesz zadzwonić do Osiedla 1, Bloku 1, Klatki 1, Piętra 1, Pokoju 1, 

możesz wprowadzić cyfry "001001010101". Przedstawione poniżej. 

 

 

3.1.3 Dzwonienie z rejestru połączeń 

Użytkownik może wejść do rejestru połączeń, aby zadzwonić. 

1. W interfejsie dzwonienia kliknij Call Log -> wybierz All Calls/Missed Calls . 

2. Kliknij ikonę Missed Call  aby wejść do interfejsu dziennika połączeń. 

Jeśli chcesz wykonać połączenie audio, naciśnij ikonę Audio Call . Jeśli chcesz 

wykonać połączenie wideo, naciśnij ikonę Video Call . 
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3.1.4 Połączenie z listy kontaktów 

Użytkownik może wejść w interfejs książki telefonicznej, aby zadzwonić. 

Sposób 1: Bezpośrednio kliknij na ikonę Contact . 

Sposób 2: Kliknij ikonę Call  -> wejdź w zakładkę PhoneBook. 

Jeśli chcesz wykonać połączenie audio, naciśnij ikonę Audio Call . Jeśli chcesz 

wykonać połączenie wideo, naciśnij ikonę Video Call . 
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3.1.5 Dzwonienie do domofonu 

Jeśli chcesz zadzwonić do domofonu, kliknij przycisk . 

 Wejdź do: Setting-> Advanced ( domyślne hasło: 123456)-> Door Station-> kliknij 

Door Station Number aby wprowadzić numer domofonu.  

 Po ustawieniu numeru domofonu, użytkownik może zadzwonić do domofonu 

bezpośrednio. Kliknij Cancel, aby zakończyć połączenie.  

 

3.1.6 Dzwonienie do portiera 

Jeśli chcesz zadzwonić do centrum zarządzania / portiera, kliknij ikonę 

. Ta funkcja może być użyta tylko, gdy w systemie został zainstalowany 

panel portierski. 
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3.2 Połączenia przychodzące 

Połączenia przychodzące obejmują połączenia audio i wideo. Jeśli rozmówca został 

zapisany w kontaktach, urządzenie pokaże nazwę kontaktu, w przeciwnym razie 

zostanie wyświetlony numer dzwoniącego. Gdy IT82 otrzymało połączenie wideo, 

może automatycznie wykonać zrzut ekranu i zapisać go w 

historii.

 

 

3.3 Odbieranie połączeń 

1) Odbierz połączenie audio 

Kliknij przycisk Answer, aby odebrać połączenie. Naciśnij "+/-", aby wyregulować 

głośność dzwonka. 

 

2) Odbierz połączenie wideo 

Gdy odbierzesz rozmowę wideo, telefon automatycznie otworzy podgląd filmu, aby 

rezydent mógł wyświetlać tożsamość użytkowników. Naciśnij Answer, aby odebrać 

połączenie. 
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3.4 Odrzucanie połączenia 

Jeśli chcesz odrzucić połączenie, kliknij przycisk  w interfejsie połączenia. 

3.5 Kontakty 

3.5.1 Nowe kontakty 

1.Kliknij przycisk Add 

2.Wpisz nazwę 

3.Wybierz typ numeru oraz wypełnij dane w odpowiednich polach. 

4.Kliknij CONFIRM, aby zapisać. 

 

3.5.2 Modyfikacja kontaktu 

1. Przytrzymaj kontakt przeznaczony do edycji, pojawi się okno z opcjami. 

2. Wybierz Edit. 

3. Zmodyfikuj kontakt według własnych upodobań. 
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4. Kliknij CONFIRM, aby zapisać. 

3.5.3 Usuwanie kontaktu 

1. Przytrzymaj kontakt przeznaczony do usunięcia, pojawi się okno z opcjami. 

2. Jeśli wybierzesz Delete, a następnie CONFIRM, usuniesz wybrany kontakt. 

3. Jeśli wybierzesz Delete All, wszystkie istniejące kontakty zostaną usunięte. 

 

 

 

3.6 Spis połączeń 

Nieodebrane połączenia: kliknij ikonę Missed call, aby sprawdzić nieodebrane 

połączenia   

Wszystkie połączenia: aby sprawdzić wszystkie połączenia kliknij All Call. 
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3.6.1 Modyfikowanie spisu połączeń  

1. Kliknij Call Log, Użytkownicy mogą utworzyć nowy kontakt z dziennika połączeń. 

2. Kliknij Call Log, a następnie przycisk SMS, aby edytować i wysyłać wiadomości. 

3. Kliknij Audio lub Video, w podglądzie kontaktu, aby do niego zadzwonić.  
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3.6.2 Usuwanie spisu połączeń 

Kliknij przycisk  i wybierz wpis, który chcesz usunąć. Kliknij przycisk CONFIRM, 

aby go usunąć. 

3.7 Przechwytywanie obrazu 

IT82 obsługuje przechwytywanie fotografii odwiedzin przy przychodzącym podglądzie. 

IT82 może automatycznie wykonywać zdjęcia dzwoniącego, jeśli telefon nie może 

zostać odebrany po 3 sekundach. Użytkownik może przechwytywać ręcznie 

przyciskiem  

 

3.8 Nie przeszkadzać (DND) 

Kliknij ikonę DND , aby włączyć lub wyłączyć funkcję DND. Szczegółowa 

konfiguracja DND została opisana w poprzednich rozdziałach. 

 

3.9 Automatyczna odpowiedź 

Włącz funkcję automatycznego odbierania, IT82 automatycznie odbierze połączenie 

przychodzące. 

1. Idź do: Setting -> Advanced -> Sip Account 

2. Zaznacz Auto Answer 

3. Kliknij CONFIRM 
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3.10  Wiadomości 

Uwaga: Ta funkcja może być używana tylko wtedy, gdy w systemie zostały 

zainstalowane panele portierskie 

3.10.1 Alarm 

Gdy alarm zostanie uruchomiony, użytkownicy mogą sprawdzić komunikat alarmowy 

w tej zakładce. 

3.10.2 Wiadomości 

Użytkownicy mogą odbierać i wysyłać wiadomości w interfejsie komunikatów.  

3.10.3 Utrzymanie 

Gdy jakakolwiek część Twojej instalacji jest uszkodzona, użytkownicy mogą wybrać 

odpowiedni element, a następnie wysłać wiadomość do centrum zarządzania. Po 

więcej informacji na temat centrum zarządzania skontaktuj się z administratorem. 
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3.11  Podgląd na żywo 

Widok na żywo służy do monitorowania domofonu przy użyciu RTSP.  

1. Kliknij Add 

2. Podaj adres RSTP drzwi (upewnij się, że format adresu jest poprawny).  

3. Kliknij CONFIRM aby zapisać. 

Następnie użytkownicy mogą sprawdzić podgląd na żywo z domofonu w dowolnym 

momencie. 

 

 

3.12  Otwieranie 

IT82 obsługuje zdalne odblokowanie telefonu domofonowego za pomocą kodu DTMF. 

Podczas połączenia użytkownicy mogą nacisnąć przycisk  aby otworzyć 

drzwi. 

Uwaga: Domyślnym kodem DTMF systemu IT82 jest #. Użytkownicy muszą wcześniej 

zdefiniować ten sam kod DTMF w domofonie i IT82. W celu konfiguracji kodu DTMF 

skontaktuj się z administratorem. 
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3.13  SOS 

Klawisz SOS służy do wywoływania numeru alarmowego w nagłych wypadkach. IT82 

zadzwoni na trzy kolejne, predefiniowane numery, każda liczba będzie określona na 

60s (domyślnie). 

1. Wejdź do Settings -> Advanced -> SOS   

2. Ustaw 3 numery alarmowe.  

3. Ustaw czas do wykonania połączenia. 

4. Ustaw interwał pętli wykonywania połączenia SOS 

5. Kliknij CONFIRM, aby zapisać 

 

 

3.14  Bezpieczeństwo 

IT82 obsługuje do 10 obszarów alarmowych za pomocą styków RS485. Do 5 typów 

alarmów - podczerwień, stycznik, dym, gaz i SOS oraz dwa tryby wyzwalania - NC 

(normalne zamknięcie) i NO (normalnie otwarte). Ustawienie opóźnienia alarmu- 

alarm zostanie zasygnalizowany po uruchomieniu alarmu. Otwórz lub zamknij stan 

alarmu, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 
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Gdy alarm zostanie uruchomiony, kliknij Cancel i wpisz "0000", aby go wyłączyć. 

 

 

 

3.15  Ustawienia zaawansowane 

3.15.1 Konsola SSH 

Ta funkcja jest używana do połączenia SSH w celu debugowania konfiguracji 
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urządzenia. Zaznaczenie tej funkcji umożliwia połączenie SSH.  

3.15.2 Aktualizacje 

Użyj karty SD w celu uaktualnienia oprogramowania. Patrz rozdział 3.16. 

 

3.16  Aktualizacja 

IT82 obsługuje dwa typy aktualizacji oprogramowania.  

1. Aktualizacja przez kartę SD 

Skopiuj oprogramowanie do karty SD. Włóż kartę do IT82. Przejdź do ścieżki: Settings 

-> System -> Advanced -> System update. Kliknij przycisk SELECT OTHER UPGRADE 

PACKAGE, a następnie znajdź oprogramowanie sprzętowe w karcie SD, kliknij przycisk 

OK, a następnie rozpocznij aktualizację 

2. Uaktualnij przez witrynę internetową 

Zaloguj się przez przeglądarkę na stronie panelu wewnętrznego i przejdź do ścieżki: 

Upgrade -> Basic. Wybierz oprogramowanie i kliknij Submit.  
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