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1. Popis produktu

Indikace

Tlačítko zvonění Stisknutím tlačítka se zvonek aktivuje

Svítí červeně: zvonek nepracuje 
správně,
Bliká červeně: čekání na připojení 
WiFi, pokud bliká rychle - nyní se 
připojuje k WiFi,
Svítí modře: zvonek pracuje správně

Technické parametry

Napájení

APP iGET HOME

2*18650 5200mAh baterie (nabíjení 
4-8h), nabíjecí adaptér: 5V/2A＞2A. 
Externí napájení: AC&DC12-24V/1A

Mikrofon Zachycení zvuku  pro video

Sensor světla

Mikrofon

Reproduktor

Externí napájení
!Dostupné pouze 
ze servisu!
(AC&DC12-24V/1A)

Tlačítko zvonění
Indikace

PIR senzor

Optika

Slot paměťové
 karty

USB Port

 Resetování

Ukotvení zvonku
 šroubem

Voděodolný obal



2

IP65

1/3” CMOS

2-mega pixely

170°

1/25~1/100,000 za vteřinu

4ks 5mm 850nm LED

Digitální WDR

H.264/H.265

32Kbps~2Mbps

1920×1080

1~25 za vteřinu

microSD karta (max.128GB) & Cloud

Full duplex audio

Podporuje HD/SD, zrcadlení

Podporuje

Privátní

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Dualní stream, chránění hesla

2.4GHz WIFI IEEE802.11b/g/n

Podporuje spuštění pomocí tlačítka a 
pomocí PIR senzoru pohybu,
-20℃~ 50℃, vlhkost nižší než 90% 
(bez kondenzace)

Min. barevně 0.01Lux@F1.2
Barevně 0.01Lux@F1.2
Černá a bílá 0.001Lux@F1.2

Komunikační protokol

Všeobecné funkce

WIFI

Metody spuštění

Typ optiky

Počet pixelů

Min světelnost

Zorný úhel

Závěrka

IR noční vidění

WDR

Videokomprese

Výst. Bit Rate komprese

Snímková frekvence

Audio

Nastavení fotografií

Resetování

Protokol rozhraní

Úložiště

Maximální rozlišení

Pracovní teplota & 
Vlhkost

Voděodolnost
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2. Párování s reproduktorem

① ②

Pozn.:
Videozvonek musí být zapnutý před párováním 
s reproduktorem, nejlépe i připárovaný k WiFi 
síti a nastavený.

1. Párování zvonku s reproduktorem

2. Smazání párování

Stiskněte a držte tlačítko "Nastavení" po dobu 3 vteřiny, 
dokud se z reproduktoru neozve "Bird Voice/Ptačí 
zpěv". Nyní stiskněte dvakrát tlačítko na zvonku během 
30ti vteřin. Pokud reproduktor zazvoní, bylo párování 
úspěšné. Pokud reproduktor nezazvoní, prosím 
stiskněte tlačítko na zvonku znovu nebo celý proces 
opakujte. Pro přidání více zvonků prosím opakujte tento 
proces.

Stiskněte a držte tlačítko "Nastavení" 10 vteřin dokud 
reproduktor dvakrát nezazvoní. Budou smazány 
veškeré připárované zvonky.

Hlasitost
Předchozí zvonění

Další zvonění
Nastavení
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1 Zadejte libovolný název polohy a klikněte na "Nejprve 
přidejte zařízení" nebo ve spodním panelu na "Zařízení" a 
poté na ikonu "+" v pravém horním rohu. Zde klikněte na 
"Více" a poté na "Videodohled". Zde vyberte "Kamera(WiFi) 
nebo "Smart Doorbell/Smart zvonek".

iGET HOME aplikace je volně ke stažení na IOS i 
Android obchodech. Vyhledejte název “iGET HOME”       
v obchodě s aplikacemi.

Podpora:

Zvonek podporuje WiFi 2.4GHz, nepodporuje 5GHz. Prosím 
zkontrolujte nastavení WiFi sítě před nastavováním zvonku.
WiFi heslo nesmí obsahovat speciální znaky jako ~!@#$%
^&*() apod. 
Při nastavování připojení musí být zvonek i mobilní telefon v 
blízkosti routeru. Mobilní telefon musí být připojen k WiFi, 
která bude nastavována pro zvonek.

Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na “Registrovat”, 
přečtěte a zatrhněte “Smlouvu o poskytování služeb...”, 
zadejte platnou emailovou adresu nebo telefonní číslo a 
klikněte na “Získat ověřovací kód”. Doručený ověřovací kód 
do emailu nebo SMS vyplňte do aplikace.

Kontrola nastavení routeru

Proces registrace

3. Stažení aplikace a připojení

Připojení
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Na další obrazovce zatrhněte volbu, že indikátor na kameře 
rychle bliká a klikněte na "Další". Dále vyberte WiFi síť, ke 
které se má kamera připojit a zadejte heslo do této sítě.

Pozor:
1) Kamera podporuje pouze WiFi síť 2.4GHz.
2) Název WiFi a heslo nesmí přesáhnout 24 znaků.
3)  Prosím zkontrolujte, že indikátor na zvonku rychle bliká před 

dalším krokem. Pokud nebliká, prosím resetujte zvonek 
držením tlačítka Reset 10 vteřin. 

2
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Během připojování prosím dbejte na to, že router, 
zvonek a mobilní telefon jsou v blízkosti. Jakmile je 
zvonek úspěšně přidán, můžete kliknout na         pro 
pojmenování zvonku.

Zobrazený QR kód dejte před optiku kamery zvonku aby 
jej mohl načíst. Umístěte telefon do vzdálenosti nejlépe 
15-20cm před kameru zvonku dokud zvonek nepotvrdí 
dvojitým zvukem nastavení. Indikátor začne blikat modře. 
Poté klikněte na tlačítko "Ozvalo se pípnutí".

3

4
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Stav baterie: Stav baterie a nabíjení je možné zkontrolovat 
právě v tomto rozhraní.

značí, na kolik procent je baterie nabitá.      
značí, že se baterie nabíjí pomocí microUSB portu.

V nastavení zvonku klikněte na "Sdílení zařízení" a dále na 
"Přidat sdílení" a zadejte telefonní číslo nebo email 
uživatele, se kterým chcete zvonek sdílet. 
Poznámka: Prosím sdělte sdíleným uživatelům, že je nutné 
stáhnout a nainstalovat aplikaci iGET HOME.

V nastavení zvonku "Smart Doorbell", můžete kliknout na     
pro nastavení základních funkcí zvonku.

4. Nastavení

5. Sdílení zařízení
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2. V nastavení zvonku klikněte na ikonu             a klikněte na 
konci seznamu na "Odebrat zařízení".

V seznamu sdílení zvonku klikněte a "potáhněte" doleva 
uživatele, kterému je zvonek sdílen, vpravo se zobrazí 
nabídka na smazání uživatele. 

1. Na stránce "Zařízení" klikněte a podržte dané zařízení pro 
smazání. Zobrazí se nabídka na smazání, potvrďte spodním 
tlačítkem "Odebrat zařízení".

Odstranění zařízení

Odstranění sdílení zvonku

6. Odstranění zařízení

********
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Pro další služby klikněte ve spodním panelu na ikonu "Můj". 
Poté klikněte na "Hlasová služba" a dále Alexa, Google 
Assistant apod. Nebo na "Bezpečností nastavení" a dále 
nastavení událostí, nouzových kontaktů apod.

1. Oboustranná páska na zadní straně zvonku:

Možnosti ukotvení zvonku

Před ukotvením prosím proveďte celé předchozí 
nastavení a připárování zvonku k WiFi a popřípadě 
reproduktoru. V daném místě, kde bude umístěn, 
zkontrolujte funkčnost z důvodu dosahu WiFi. 
Neumisťujte na kovové dveře a zárubně.

1

7. Další služby

8. Ukotvení zařízení

Odlepte chránící folii oboustranné lepící pásky.
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Přitiskněte zvonek na dané 
místo (očištěné od prachu a 
nečistot) a přitlačte jej na 30 
vteřin.

Zafixujte zvonek do 
držáku, nejprve horní 
stranu a poté 
domáčknout spodní, a 
našroubujte jistící šroub 
ze spodní strany.

Zafixujte zvonek do držáku, 
nejprve horní stranu a poté 
domáčknout spodní, a 
našroubujte jistící šroub ze 
spodní strany.

2. Pomocí hmoždinek:

Použijte zadní držák 
zvonku na vyznačení 
děr pro vyvrtání. 
Vysuňte hmoždinky.

Upevněte držák 
zvonku pomocí 
šroubů do 
hmoždinek.

Demontáž zvonku z držáku

Odšroubujte jistící šroub ze spodní strany zvonku. Poté vysuňte spodní část 
zvonku z držáku a poté horní část.

2 3

1 2

3
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Jakmile návštěva stiskne tlačítko na zvonku, obdržíte 
notifikaci do mobilního telefonu. Budete slyšet a zároveň 
mluvit pomocí telefonu na návštěvu u zvonku.

Q:

A:

Obousměrné audio

PIR detekce pohybu

Sdílení zvonku

9. Funkce

Notifikace o pohybu před zvonkem bude odeslána na 
mobilní telefon.

V nociPřes den

Zvonek je možné sdílet se všemi členy rodiny, popř. přáteli 
apod.

Nahrávání
Nahrávání každého pohybu s uložením na microSD/Cloud.

Noční vidění
Záznamy i v noci díky IR přísvitu.

10. FAQ

Na co si mám dát pozor při prvním testování přenosu?
Prosím přečtěte si tuto instalační příručku. Jakmile budete 
testovat zvuk, prosím zkontrolujte, že má aplikace 
povoleny veškeré přístupy k mikrofonu apod. Také že je 
zvuk v aplikaci povolen v nastavení. Více informací, 
aktualizace příruček apod. jsou dostupné na www.iget.eu.
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Kdy je třeba resetovat nastavení zvonku a jak?
Zvonek je třeba resetovat pokud nepracuje správně nebo 
ho nelze připojit k síti a telefonu. Pomocí tužky nebo 
úzkého šroubováku podržte tlačítko Reset na zadní 
straně cca 10 vteřin. Ozve se informace ohledně 
resetování.

Jak postupovat pokud se nevydařilo přidání do sítě?
Pokud se nepodařilo poprvé, prosím zvonek resetujte a 
opakujte znovu. Je podporována pouze WiFi 2.4GHz, 
prosím zkontrolujte že i mobilní telefon je připojen k této 
síti.

Nezobrazuje se video ze zvonku.
Zkontrolujte, zdali je WiFi síť v pořádku a má opravdu 
silný signál až u zvonku. Vyzkoušejte umístění blíže k 
routeru. Pokud problém přetrvává, resetujte zvonek.

Jak změnit WiFi síť ke které je zvonek připojen?
Smažte zvonek z aplikace, resetujte jej a přidejte znovu.

Proč nedostávám notifikace do aplikace?
Prosím ověřte, že aplikace je na telefonu stále spuštěná, 
a že běží i na pozadí. Také že je vyjmuta z režimu úspory 
baterie a má veškerá povolení v nastavení aplikací. 

Proč zvonek neidentifikoval microSD kartu?
Zkontrolujte, že je karta naformátovaná na formát FAT32 
a funguje správně, poté ji znovu vložte do zvonku.

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

A:
Q:

Q:
A:

Q:
A:
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a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 
b) Nevystavujte zařízení dlouhodobému přímému slunečnímu a tepelnému 
záření a nesmí být zakrýváno. 
c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je 
teplota doporučená. 

d) Nevystavujte zařízeni prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně 
deště a kapalin (mimo DS1). 

e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištěni zařízení. 
f) Nevystavujte zařízení silnému magnet. nebo elektronickému rušení. 

g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy 
daného zarízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do 
elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. 

h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na 
částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. 
i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití. 
j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí. 
k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho 
součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně 
přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení 
zařízeni a jeho opětovném zapojeni se rovněž vystavujete riziku úrazu 
elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte 
výhradně na kvalifikované servisní techniky. 
l)  V případě, že zařízení bylo určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 
- 30°C, nechejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o 
teplotě -10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout. 
Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických 
problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. 
Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v 
průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem 
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro 
uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a 
podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo 
dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol 
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou 
likvidaci elektrických a elektronických zařízeni si vyžádejte podrobné 
informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol 
přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. 
Není určeno k používáni v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, 
výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu (mimo DS1).

11. Bezpečnost. pokyny, prohlášení



Další opatření: 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přistrojí a přívodní elektrickou 
šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel 
není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při 
otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, 
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení 
zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu 
elektrickým proudem. 

Prohlášení o shodě: 
Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízeni DS1 a 
CHS1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Ůplné zněni EU prohlášeni o 
shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. 
Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto 
zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. 

RoHS: 
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
(nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 
391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout 
na webu www.lget.eu. 

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: 
INTELEK spol. s r.o.,
Vedení společnosti: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, 
Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
WEB: http://www.iget.eu 
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
Copyright© 2021 lntelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. 

CE:! 

AT BE CY cz DK EE FI MT NL PL PT SK 

51 ES DE GR HU IE IT LV LT GB IS u 

NO CH BG HR RU RO FR SE LU TR I/ / 

Omezení používání WiFi: 

Itálie – podmínky používání WiFi sítě 
popisuje tzv. Kodex elektronické 
komunikace 

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz 
se týká pouze plochy v okolí 20 km od 
osady Ny-Ålesund. 
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