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Szybki przewodnik  

1 Opis urządzenia 

 

            

 

Derso Smart (R26X) jest jednoprzyciskowym wideodomofonem kompatybilnym 

z protokołem SIP. Urządzenie jest przystosowane do współpracy telefonami / 

aplikacjami / programami komputerowymi działającymi w protokole internetowym 

(IP), które służą do zdalnego monitorowania i otwierania drzwi. Za pomocą 

wideodomofonu użytkownik może zobaczyć przychodzące osoby, komunikować się z 

nimi głosowo oraz otwierać drzwi. W przypadku wersji R26C, otwieranie drzwi jest 

również możliwe przy pomocy kart mifare (13,56 MHz). Urządzenia znajdują 

zastosowanie zarówno w domach jak i w biurach. 

 

 

   Ostrzeżenie: 

 Jakiekolwiek zmiany/modyfikacje wykraczające poza zakres przewidziany w instrukcji 

obsługi mogą spowodować utratę gwarancji i homologacji, przekreślając legalność 

używania urządzenia! 

R26C R26P 



 4 

 2 Właściwości 

 Cechy wyróżniające 

 Podtynkowy lub natynkowy, wandaloodporny wideodomofon 

 Szeroki kąt widzenia kamery (90°) 

 Zasilanie PoE (IEEE802.3af) 

 Dwukierunkowa komunikacja głosowa poprzez sieć IP, z redukcją echa 

 Kompatybilność ze standardem SIP umożliwiająca łatwą integrację z centralami 

telefonicznymi tego typu (SIP PBX) 

 

 Podstawowa charakterystyka i parametry ogólne 

 Obudowa wykonana całkowicie z aluminium 

 Kamera o rozdzielczości 3 megapikseli z automatycznym oświetleniem 

 1 przycisk wywoławczy 

 Wbudowany czujnik IR 

 Czytnik kart RF (Mifare 13.56MHz, tylko w modelu R26C） 

 2 przekaźniki do sterowania otwieraniem drzwi 

 Zasilanie: 802.3af Power-over-Ethernet 

 Opcjonalny sposób zasilania: wejście dla 12 V napięcia stałego 

 Pobór mocy poniżej 12 W 

 Klasa zabezpieczenia przeciwko wnikaniu wody i pyłu: IP65 

 Sposób montażu: podtynkowo / natynkowo w ścianie/murze 

 Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość): 190/110/35 mm 

 

 Charakterystyka implementacji SIP 

 Kompatybilność: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261)  

 Kodeki audio: G.711a, G.711μ, G.722, G.729  

 Kodeki wideo:: H263, H264  

 Pasmo audio: 7 kHz  

 Funkcja redukcji echa 
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 Detekcja aktywacji urządzenia 

 Generator korzystnego tła akustycznego

 

 Parametry podglądu (wideo) 

 Rozdzielczość: do 1080p 

 Maksymalna częstotliwość odświeżania 30 kl./s (również przy 1080p)   

 Czujnik światła włączający przy niewystarczającym oświetleniu diody LED  

emitujące intensywne światło o białej barwie 

 Kompatybilność z urządzeniami CCTV (np. wideorejestratorami DVR/NVR) różnych 

producentów 

 

 Charakterystyka funkcji domofonowych 

 Przekaźniki niezależnie sterowane tonami DTMF  

 Całodobowa praca kamery 

 Automatyczny balans bieli 

 Automatyczny tryb nocny z oświetleniem LED 

 Czułość kamery (minimalny poziom oświetlenia): 0.1 lx 

 

 Parametry sieciowe  

 1x10/100Mbps Ethernet Port 

 Wspierane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, 

UDP, ICMP, DHCP, ARP  
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3 Opis panelu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioda IR LED 

Czujnik światła 

Czujnik IR 

Kamera 

Głośnik 

Czytnik kart RF 

reader 

Przycisk wywołania 

Dioda statusu 

Mikrofon 

R26C 
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4 Zawartość opakowania 

 

Pozycja Ilość 

R26C/P 1 

Pokrywa tylna 1 

Ramka montażowa 1 

Wiązka kablowa 1 

Śruba M4X20 2 

Wkręt ST4x20 4 

Kołek rozporowy 4 

Śruba M3X5 4 

ŚrubaM3X10 1 
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5 Montaż 

 

 

Do montażu domofonu natynkowego zastosować można standardową puszkę „86”: 

 

                   
 

                                                       
                  

 

                          

                                                                   

 

                                  

 

 

 

 

 

Użyć 2 śruby 

M4X20 do 

połączenia ramki 

montażowej 

z puszką. 

 

Oznaczyć 

położenie 

otworów do 

wywiercenia 

w ścianie. 

 

Wykręcić w/w 

śruby M4, 

odczepić ramkę. 

Do wywiercenia 

otworów 

w oznaczonych 

miejscach użyć 

odpowiedniego 

wiertła o śr. 6 mm. 

Do 

wywierconych 

otworów 

włożyć kołki. 

Ramkę 

montażową 

zamocować za 

pomocą 4-ch 

wkrętów St4 i 2-

ch śrub M4. 
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Bez puszki „86”: 

 

 

        

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczyć 

położenie 

otworów do 

wywiercenia 

w ścianie. 

Do wywiercenia otworów 

w oznaczonych miejscach 

użyć odpowiedniego 

wiertła o śr. 6 mm. 

Wyfrezować w ścianie 

naszkicowany kwadratowy 

otwór o głębokości 5 cm. 

Do 

wywierconych 

otworów włożyć 

kołki. 

Ramkę 

montażową 

zamocować za 

pomocą 

czterech 

wkrętów St4. 

i 2-ch śrub M4. 
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Montaż pokrywy tylnej: 

 

                              

                      

 

 

 

Mocowanie panelu:                                                       

 

               

 

 

Przygotować pokrywę 

tylną, wiązkę kablową 

i przepust. 

Odpowiednie kable 

wiązki kablowej 

podłączyć do gniazd w 

płycie głównej panelu.  

Druga strona wiązki 

przechodzi przez 

pokrywę tylną i przepust. 

Przykręcić pokrywę 

tylną za pomocą 4-ch 

śrub M3x5. 

Panel wsunąć od góry  

w ramkę montażową. 

Zabezpieczyć przed 

wysunięciem 

przykręcając od dołu 

śrubą M3X10. 

W celu wygodnego 

manipulowania, 

panel najlepiej  

powiesić na lince 

przyczepionej do 

ramki. 
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Konfiguracja  

 

1 Logowanie do sieci 

1.1 Uzyskanie adresu IP 

Domyślny statyczny adres IP wideodomofonów  Derso  Smart (R26X)  to  

192.168.1.100.  

W razie konieczności sprawdzenia adresu, po włączeniu zasilania i zaświeceniu diody 

statusu na niebiesko, należy przez ok. 5 s trzymać wciśnięty przycisk wywołania – 

zostanie odczytany adres IP urządzenia.  

 

1.2 Logowanie 

Otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać domyślny/podany adres IP. W celu 

zalogowania, wpisać w pole „Użytkownik” domyślną nazwę użytkownika, a w pole 

„Hasło” domyślne hasło. W obu przypadkach jest to „admin”. 

Użytkownik: admin  

Hasło: admin  
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2 Status > Informacje 

Zakładka Status > Informacje otwiera okno Status z podstawowymi informacjami 

o produkcie, parametrach sieciowych i koncie dostępowym. 

 

 

Sekcja Opis 

Informacje o produkcie Oznaczenie modelu, adres MAC, wersja oprogramowania i 

wersja sprzętowa 

Parametry sieciowe Tryb pracy portu (DHCP/Static/PPPoE), status połączenia, 

adres IP, maska podsieci, brama, preferowany serwer DNS 

(DNS1), alternatywny serwer DNS (DNS2) 

Konta SIP (Account 

information) 

Informacje o kontach SIP i ich statusach 
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3 Interkom – ustawienia podstawowe 

   

 

Sekcja Pozycja/opis 

Basic (Konto)  R26 może obsłużyć 2 konta. Można wybrać określone 

konto, z którego wykonywane ma być połączenie lub tryb 

Auto 

 Brak odbioru - przekierowanie：możliwość włączenia 

przekierowania do innego (zastępczego) odbiorcy w 

wypadku braku odpowiedzi na wywołanie/dzwonienie 

przez określony czas (domyślnie wyłączone) 

Przycisk -adresacja  Przycisk: podanie numeru odbiorcy / adresu IP.  

 Przekierowanie 1 i 2: ewentualne numery innych 

odbiorców w wypadku braku odpowiedzi na wywołanie 

Web Call Testowe połączenie z wybranym numerem / adresem IP. Aby 

przetestować wybieranie należy wpisać numer / adres IP i 

nacisnąć „Połącz” (Dial Out) 

Maksymalny czas rozmowy Ograniczenie czasu rozmowy w zakresie od 2 do 30 minut 
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Maksymalne czasy 

wywołania (dzwonienia) 

 Ograniczenie czasu dzwonienia do przypisanego odbiorcy 

na wypadek braku odbioru  

 Ograniczenie czasu dzwonienia do innych odbiorców 

w przypadku ustanowienia przekierowań 

Przycisk – zakończenie Ponowne przyciśnięcie przycisku wywołania podczas rozmowy 

skutkuje jej zakończeniem 

 

4 Interkom > Sygnalizacja LED 

Okno umożliwiające ustawienie sygnalizacji optycznej LED  

 

 

Pozycja Opis 

Stan/funkcja Możliwa jest sygnalizacja 5 stanów/funkcji: OK , OFFLINE, 

DZWONIENIE, ROZMOWA, ODBIERANIE 

Stan/funkcja nieaktywny/a Domyślnie funkcja nieaktywna nie jest sygnalizowana 

Stan/funkcja czynny/a Można wybierać świecenie w kolorze czerwonym, zielonym 

lub niebieskim 

Świecenie ciągłe / Miganie Można wybrać tryb ciągły lub migający z ustawianym czasem  

świecenia i przerwy 

 

 

5 Interkom > Ustawienia przekaźników 
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Sekcja Pozycja/opis 

Przekaźniki Ustawienia przekaźników (są dwa) do otwierania drzwi  

 Przekaźnik: Przekaźnik A, Przekaźnik B 

 Typ przekaźnika: należy wybrać w zależności od 

wymaganego rodzaju sterowania otwarciem zamka (NO 

albo NC) 

 Podtrzymanie przekaźnika (s): ustalenie czasu 

podtrzymania przekaźnika (otwarcia drzwi) w zakresie 

1 do 10 sekund 

 Kod DTMF: ustalenie rodzaju kodu do otwarcia drzwi,  1-

cyfrowego albo 4-cyfropwego 

 DTMF: 1-cyfrowy kod otwierający 

 4-DTMF: 4-cyfrowy kod otwierający 

 Stan przekaźnika: stany przekaźników A i B 

Przekaźnik IP R26 może sterować dodatkowym, zewnętrznym 

przekaźnikiem poprzez sieć IP. 

 Typ: po podłączeniu przekaźnika wybrać jego typ 

 Adres IP: wpisać adres IP przekaźnika 

 Użytkownik (Login) 

 Hasło  

Uwaga: Login i Hasło można modyfikować w oknie 
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przeglądarki do konfiguracji przekaźnika IP 

Czujnik  Wideodomofon wyposażony jest w sensor antysabotażowy 

wykrywający próbę zniszczenia lub siłowego otwarcia 

urządzenia. W przypadku aktywacji czujnika domofon może 

nawiązać połączenie z dowolnym numerem / adresem IP i 

przekazać komunikat o próbie uszkodzenia urządzenia 

 Funkcja czujnika: Włączona/ Wyłączona (domyślnie 

Włączona) 

 Numer (call numer): Alarmowy numer telefonu / adres IP 

 Nazwa (display name): nazwa jaka wyświetlać ma się 

odbiorcy w trakcie nawiązywania i trwania połączenia 

 Czas alarmowania: czas trwania połączenia alarmowego 

 Status sygnalizacji: możliwość konfiguracji zachowania 

diody domofonu w przypadku trwania połączenia 

alarmowego 

 

6 Interkom > Podgląd 

 
 

Pozycja Opis 

Podgląd Podgląd na żywo obrazu z kamery wideodomofonu R26. 

7 Interkom > Tłumienie echa (AEC) 
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Pozycja Opis 

Poziom tłumienia echa  Poziom tłumienia echa powinien być dobrany do warunków, w 

których pracuje wideodomofon. Domyślnie ustawiony poziom 

to 700. Ustawienie wyższego poziomu powoduje mocniejsze 

wycinanie echa.  

 



 19 

8 Interkom > RTSP 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Aktywacja serwera RTSP Aktywacja serwera RTSP umożliwia przesył w czasie 

rzeczywistym strumienia danych z podglądu 

Strumień RTSP Wideo RTSP: zaznaczenie aktywuje te opcję  

Kodek RTSP: wybór kodeka wideo (domyślnie H.264), w 

którym nadawany ma być strumień RTSP 

Parametry H.264 Ustawienie parametrów kodeka H.264: Rozdzielczość, 

Odświeżanie, Przepływność (ustawienia zależne od 

parametrów sieci i urządzenia, na którym wyświetlany / 

przetwarzany jest obraz) 

Parametry MPEG4 Ustawienie parametrów kodeka MPEG4: Rozdzielczość, 

Odświeżanie, Przepływność (ustawienia zależne od 

parametrów sieci i urządzenia, na którym wyświetlany / 

przetwarzany jest obraz) 

Parametry MJPEG Ustawienie parametrów kodeka MJPEG: Rozdzielczość, 

Odświeżanie, Jakość (ustawienia zależne od parametrów sieci 

i urządzenia, na którym wyświetlany / przetwarzany jest obraz) 
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9 Interkom > ONVIF 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Ustawienia podstawowe  Tryb ONVIF: Widoczny lub Niewidoczny; R26 może zostać 

wykryty przez rejestratory (NVR) jako urządzenie zgodne 

z ONVIF tylko po wybraniu trybu Widoczny, w przeciwnym 

wypadku wideodomofon nie będzie widoczny dla 

rejestratorów 

 Użytkownik (Login): nazwa użytkownika umożliwiająca 

dodanie wideodomofonu do monitoringu , domyślnie  

„admin” - zalecana zmiana 

 Hasło: hasło umożliwiające dodanie wideodomofonu do 

monitoringu „admin” - zalecana zmiana 
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10 Interkom > Multicast 

 

 

 

 

 

 

 

11 Interkom > Zarządzanie kartami (tylko w R26C) 

Sekcja Pozycja/opis 

Odbiór Multicast  Aktywacja odbioru audio (Multicast ) 

 Adres odbiorczy 

 Port odbiorczy 

Przesył Multicast  Aktywacja przesyłu audio (Multicast) 

 Adres, na który wysyłany ma być komunikat w 

multicast’cie 

 Port, na który wysyłany ma być komunikat w 

multicast’cie 
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Sekcja Pozycje/opis 

Import/eksport 

parametrów kart 

Dane kart do otwierania drzwi mogą być importowane 

i  eksportowane w postaci pliku w formacie .xml. Karty mogą 

być również dodane przez odczytanie ich numerów przy 

pomocy czytnika domofonu w trybie „Dodawanie kart” 

Status pracy domofonu  Odczyt kart/ Dodawanie kart. Aby dodać karty czytnik 

musi być ustawiony w tryb pracy „Dodawanie kart”. Aby 

domofon odczytywał karty należy go przestawić w tryb 

„Odczyt kart”  

Przypisanie karty  Numer drzwi (1 lub 2): które drzwi mają otwierane być 

przez wybraną kartę 

 Nazwa karty: nazwa użytkownika karty. Widoczna w 

logach 

 Kodowanie karty (karta musi być umieszczona w zasięgu 

czytnika kart RF wideodomofonu): nacisnąć przycisk 

Uzyskaj, a po wczytaniu kodu nacisnąć przycisk Dodaj; 

dodana karta ukaże się na liście kart 

Lista kart Na liście wyświetlane są ważne karty. W razie potrzeby można 

unieważnić wybrane (zaznaczone) lub wszystkie  karty z listy. 

12 Konto > Ustawienia podstawowe 



 23 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Konto SIP  Status 

 Konto 

 Aktywacja konta: możliwość włączenia lub wyłączenia 

konta 

 Etykieta 

 Nazwa wyświetlana (u odbiorcy) 

 Nazwa przydzielona (przez serwer SIP dostawcy usługi) 

 Nazwa użytkownika (przydzielona przez serwer SIP 

dostawcy usługi w celu identyfikacji) 

 Hasło (w celu autoryzacji) 

Serwer SIP 1  IP serwera (adres IP lub URL podstawowego serwera SIP)  

 Okres rejestracji  

SIP Server 2  IP serwera (adres IP lub URL zapasowego serwera SIP, jeśli 

jest dostępny)  

 Okres rejestracji  

Wyjściowy serwer Proxy   Opcja serwera Proxy  

 IP serwera  

 IP serwera zapasowego (jeśli dostępny)  
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Uwaga: Po skonfigurowaniu serwera Proxy przejmie on rolę 

pośrednika pomiędzy wideodomofonem IP a serwerem SIP 

Warstwa transportowa Opcje: 

 UDP – szybka lecz bywa zawodna 

 TCP – mniejsza szybkość, większa niezawodność 

 TLS – zabezpieczona i niezawodna 

 DNS-SRV 

NAT  Opcja NAT 

 IP serwera STUN (używanego do ustawienia komunikacji 

UDP pomiędzy dwoma hostami ukrytymi za routerami 

NAT) 

Uwaga: Opcja NAT jest domyślnie wyłączona 
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13 Konto > Ustawienia zaawansowane 
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Sekcja Pozycja/opis 

Konto SIP Wybór konta SIP do wyświetlenia/konfiguracji 

 

Kodeki audio 

 

Konfigurowalne listy wykluczonych i dostępnych kodeków 

audio (PCMU (G711U), PCMA (G711A), G722, G729) 

 

Kodek wideo 

 Nazwa: H264 (kodek domyślny). 

 Rozdzielczość: do wyboru QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P  

 Przepływność: z zakresu 128 (kbps) do 2048 (kbps) 

 Parametr payload: z zakresu 90-119 

 

Subskrypcje 

 MWI: (Message Waiting Indicator – wskaźnik 

nieprzeczytanej wiadomości poczty głosowej) 

 BLF: (Busy Lamp Field – wskaźnik zajętości numeru 

wewnętrznego). 

 ACD: (Automatic Call Distribution – automatyczna 

dystrybucja wywołań numerów wewnętrznych – 

ustalenie limitu czasu) 

 

DTMF 

 Standard: Inband, Info, RFC2833 lub ich kombinacja 

 Powiadamianie DTMF: opcja dostępna wyłącznie w 

standardzie Info 

 Parametr Payload 

Uwaga: Domyślny standardem DTMF jest RFC2833. Typ 

Inband bywa stosowany w celu zachowania kompatybilności z 

tradycyjnymi serwerami telefonicznymi. Typ Info wykorzystuje 

do przekazania wiadomości DTMF wiadomości  SIP Info. 

 

Wywołanie 

 Maks. lokalny port SIP Port 

 Min. lokalny port SIP Port  

 Nagłówek (wyświetlany u odbiorcy) 

 Odpowiedź automatyczna (jeśli włączona, wywołanie 

spowoduje automatyczne odtworzenie wiadomości) 

 Potwierdzenie ACK: wysyłanie potwierdzenia ACK w 

odpowiedzi na każdą wiadomość z serwera SIP 

 PTime: interwał czasu pomiędzy dwoma kolejnymi 

pakietami RTP 

 Ukrycie numeru (odbiorca nie będzie widział numeru) 

 Odrzucanie wywołań anonimowych (z numerów 

ukrytych) 

 Rejestr połączeń nieodebranych 

 Ochrona antypiracka SIP 

 

Kontrola sesji 

 Aktywacja: włączenie funkcji czasowego ogranicznika 

sesji (tajmera) rozłączającego sesje (rozmowę) po czasie 

podanym w następnej pozycji (sesja może być    
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odświeżona przez UAC lub UAS) 

 Limit sesji: ustawienie czasu po którym sesja zostanie 

zakończona 

 Odświeżenie sesji: wybór źródła odnowienia sesji 

Uwaga: UAC (User Agent Client) oznacza wideofon/telefon IP, 

UAS (User Agent Server) oznacza serwer SIP 

 

Lista BLF 

 BLF List URI 

 BLFList PickUp Code 

 BLFList BargeIn Code  

 

Szyfrowanie 

 Szyfrowanie rozmowy (SRTP): aktywacja tej funkcji 

powoduje przesyłanie dźwięku w postaci zaszyfrowanej 

(poprzez szyfrowanie strumienia RTP) 

 

NAT 

 UDP Keep-Alive Message: po aktywacji wideofon/telefon 

IP okresowo przesyła do rutera komunikat podtrzymujący 

działanie portu NAT 

 UDP Alive Msg Interval: ustalenie okresu powtarzania 

komunikatu podtrzymującego  

 Remote Port: jeśli aktywowany, będzie uwzględniony w 

wychodzącym komacie SIP dotyczącym konta 

 

User Agent 

Pole User Agent może być zaktualizowane przez komunikat SIP 

a wartość ta może być odczytana przez PCAP. Domyślnie z 

PCAP można odczytać nazwę firmy, numer modelu, wersję 

firmware. 
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14 Sieć > Ustawienia podstawowe 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

 

Port LAN 

 DHCP: wybranie tej opcji powoduje automatyczne 

pobranie ze serwera DHCP adresu IP, maski podsieci, 

domyślnej bramy i adresu serwera DNS 

 Statyczny IP: po wybraniu tej opcji niezbędne jest 

wprowadzenie ręczne podanych powyżej parametrów 
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15 Sieć > Ustawienia zaawansowane 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Lokalne ustawienia RTP  Port początkowy 

 Port końcowy 

SNMP  Aktywacja: opcja włączenia/wyłączenia protokołu SNMP. 

 Port: wybór portu 

 Zaufany IP: adres serwera SNMP (adres IP lub nazwa 

domeny URL) 

Uwaga: SNMP (Simple Network Management Protocol) jest 

protokołem warstwy aplikacji modelu TCP/IP 

VLAN  Aktywacja: opcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności 

VLAN  

 VID: wybór VLAN ID  

 Priorytet: wybór priorytetu VLAN 

Uwaga: w celu właściwej konfiguracji VLAN należy 

skontaktować się z administratorem systemu 

TR069  Aktywacja: opcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności 

TR-069 (Technical Report 069) – techniczna specyfikacja 

definiując warstwę aplikacyjną protokołu do zdalnego 

zarządzania urządzeniami użytkowników końcowych - 
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CPE WAN Management Protocol (CWMP) 

 Wersja: do wyboru wersja 1.0 lub 1.1 

 ACS/CPE: ACS (Auto Configuration Server – auto-

konfigurowalny serwer) / CPE (Customer Premises 

Equipment  - urządzenia klienta) 

 ACS  URL:  ustalenie adresu dla ACS  

 Użytkownik: nazwa użytkownika (login) dla ACS 

 Hasło: hasło dla ACS  

 Okresowa informacja  Aktywacja: opcja włączenia tej 

funkcji 

 Interwał: ustalenie interwału okresowej informacji 

 CPE  URL: ustalenie adresu dla CPE 

 Użytkownik: nazwa użytkownika (login) dla CPE 

 Hasło: hasło dla CPE 
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16 Telefon > Czas/Język  

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

 

NTP 

 Strefa czasowa: wybór strefy czasowej dla serwera NTP 

 Serwer preferowany: adres preferowanego serwera NTP  

 Serwer alternatywny: adres alternatywnego serwera NTP 

Uwaga: NTP (Network Time Protocol) pozwala na 

synchronizację czasu, uwzględniając poprzez wybór strefy 

czasowej przesunięcie czasu lokalnego względem czasu GMT   

serwera NTP 

 

 

 

 

 

 

17 Telefon > Wywołania 
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Sekcja Pozycja/opis 

Tryb  Tryb: Telefon lub Specjalny 

 

DND 

Funkcja DND (Do Not Disturb – Nie przeszkadzać) służy do 

ignorowania rozmów przychodzących 

 Konto: wybór konta/kont objętych działaniem funkcji 

DND 

 Kod zwrotny DND: wybór rodzaju odpowiedzi do serwera 

SIP przy włączonej funkcji DND 

 Włącz DND: kod włączający funkcję DND na serwerze – po 

konfiguracji wciśnięcie DND powoduje jej uruchomienie 

 Wyłącz DND: kod wyłączający funkcję DND na serwerze – 

po konfiguracji wciśnięcie DND przy uruchomionej funkcji 

powoduje jej wyłączenie 

Interkom Funkcja Interkom pozwala na nawiązanie połączenia z 

wideodomofonem z innego urządzenia („wdzwonienie się” na 

domofon) 

 Aktywacja: opcja włączenia/wyłączenia funkcji Intercom 

 Wyciszenie: wybranie tej opcji spowoduje wyciszenie 

wywołań – brak dźwięku ostrzegającego o nadchodzącym 
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18 Telefon > Dźwięk 

 

 

Sekcja Pozycja/opis 

Czułość mikrofonu Ustawienie poziomu dźwięku z mikrofonu, zakres 1-15, 

fabrycznie ustawiony na 8 

Głośność Ustawienie poziomu dźwięku z głośnika, zakres 1-15, 

fabrycznie ustawiony na 8 

Alarm otwartych drzwi Opcja włączenia/wyłączenia dźwięku ostrzegającego o 

otwartych drzwiach  

 

19 Telefon > Multicast 

połączeniu 

 

Inne 

 Kod zwrotny odrzucenia: wybór rodzaju odpowiedzi do 

serwera SIP przy odrzucenia wywołania 

 Opóźnienie auto-odpowiedzi: ustalenie czasu zwłoki po 

którym następuje odpowiedź automatyczna 

 Tryb auto-odpowiedzi: wybór opcji wideo lub audio 

 Bezpośredni IP: bezpośredni adres IP wywoływany bez 

pośrednictwa serwera SIP  
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Sekcja Pozycja/opis 

 

Tryb Multicast 

 Zakres listy: określenie ilości uczestników 

trybu multicast, przedział 1-10. 

 Aktywacja listy: aktywacja/dezaktywacja 

listy jest równoznaczna z włączeniem lub 

wyłączeniem trybu multicast 

 

Lista priorytetowa  

 Adres do odbioru: adres IP źródła 

 Etykieta: nazwa przypisana do danego 

źródła 

 

 

 

 

 

20 Telefon > Lista połączeń 
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Sekcja Pozycja/opis 

Historia połączeń Rodzaj: Wszystkie, Wychodzące, Przychodzące, Nieodebrane,  

Przekierowane 

Po zaznaczeniu danej pozycji na liście można ją usunąć. Można 

też usunąć jednocześnie całą historię. Lista może zawierać 

maksymalnie 100 pozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

21 Telefon > Historia wejść 
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Sekcja Pozycja/opis 

Historia wejść W historii ujęte są komendy otwarcia drzwi. Po zaznaczeniu 

danej pozycji na liście można ją usunąć. Można też usunąć 

jednocześnie całą historię. Lista może zawierać maksymalnie 

500 pozycji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

22 Aktualizacja > Aktualizacja podstawowa 
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23 Aktualizacja > Aktualizacja zaawansowana 

Sekcja Pozycja/opis 

Wersja firmware Wyświetlone jest oznaczenie wersji firmware  

Wersja hardware Wyświetlone jest oznaczenie wersji sprzętowej 

Aktualizacja Wybór aktualizacyjnego pliku zip z lokalnego lub zdalnego 

serwera 

Uwaga: Należy upewnić się co do zgodności firmware z 

posiadanym modelem domofonu 

Reset do ustawień 

fabrycznych 

Przywrócenie ustawień fabrycznych (domyślnych)  

Restart Restart wideodomofonu IP (zdalnie z interfejsu webowego) 
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Sekcja Pozycja/opis 

Plug and Play   Opcja PnP: po włączeniu tej opcji telefon wysyła komunikat  

SIP do serwera PnP (domyślnie na adres 224.0.1.75). 

DHCP  Opcja DHCP: po włączeniu tej opcji telefon użyje jej do 

uzyskania adresu serwera zapewniającego automatyczną 

konfigurację (Auto Provisioning); warunkiem jest wsparcie 

tej opcji przez serwer DHCP 

Wybór ręczny  URL: adres serwera zapewniającego automatyczną 

konfigurację (Auto Provisioning) 

 Użytkownik: nazwa użytkownika (jeśli wymagana) 

 Hasło: hasło (jeśli wymagane) 

 Common AES Key: klucz do odszyfrowania pliku 

konfiguracyjnego   

 AES Key (MAC): klucz do odszyfrowania pliku 

konfiguracyjnego specyfikowany według numeru MAC 

telefonu 

Uwaga: Szyfrowanie AES jest opcjonalne, jeśli nie jest używane 

to odpowiednie pola mają zostać puste 
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Autokonfiguracja Opcje automatycznej konfiguracji 

Przykładowo, wybór opcji „Włączenie” uruchomi proces 

automatycznej konfiguracji przy każdym włączeniu telefonu. 

Log systemowy To display system log level and export system log file. 

 Poziom logu: zakres 0 do 7, czym wyższa cyfra, tym bardziej 

szczegółowy zakres informacji przechowywany w 

tymczasowym pliku (poziom domyślny to 3) 

 Eksport logu: kliknięcie na przycisk skutkuje wysłaniem 

tymczasowego pliku logu do lokalnego komputera PC  

PCAP Zapis logów sieciowych (mogą być otwarte np. przy pomocy 

programu Wireshark. Logi przydatne do analizy zachowania 

urządzeń w sieci w przypadku problemów) 

 PCAP: przyciskiem „Start” można uruchomić 

przechwytywanie wszystkich pakietów sieciowych 

przysyłanych do / z wideodomofonu IP, przyciskiem „Stop” 

zatrzymuje się te operację 

 Autoodświeżanie: bieżące uaktualnianie repozytorium 

logów 

Uwaga: repozytorium logów ma postać pliku tymczasowego o 

maksymalnym rozmiarze 1 MB. Aby pobrać zapisane logi należy 

nacisnąć przycisk „Export” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Bezpieczeństwo > Logowanie 
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Sekcja Pozycja/opis 

Modyfikacja hasła (web)   Użytkownik: nazwa użytkownika   

 Hasło: dotychczasowe hasło 

 Nowe hasło: wpisać nowe hasło 

 Potwierdzenie hasła: powtórzyć nowe hasło 

 

 

 


