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1. Termékleírás 

Jelző lámpa

Ajtócsengő gomb Nyomja meg a gombot a csengő aktiválásához

Piros lámpa világít: a kamera 
hálózata rendellenes
Piros jelzőfény villog: várakozás a 
WiFi csatlakoztatására vagy a 
csatlakozás most (gyorsabb villogás)
Kék fény világít: a kamera 
megfelelően működik 

Technikai paraméterek

Tápegység 

APP iGET HOME

2*18650 5200mAh akkumulátor (4-8 óra 
töltés az első használathoz, 
töltőadapter: 5V/2A ＞ 2A.Külső 
tápellátás: AC és DC12-24V/1A

Mikrofon Hangot rögzít a videóhoz 

Fényérzékelő

MIC

Hangszóró

Külső tápcsatlakozó 
(AC&DC12-24V/1A)

Csengetés gomb
Jelző lámpa

PIR érzékelő

Kamera

TF kártyahely

USB 
csatlakozó

Visszaállítás

Lopásgátló lyuk 
(a kamera csavarral 
zárható)

Vízálló burkolat
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IP65

1/3” CMOS

2-mega pixel

170°

1/25~1/100,000 /s

4pcs 5mm 850nm LED

Digital WDR

H.264/H.265

32Kbps~2Mbps

1920×1080

1~25 /s

TF Card (Max. 128G) & Cloud

Full duplex audio

Támogatás  HD/SD, mirror

Támogatás 

Private

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Kettős adatfolyam, jelszavas védelem 

Támogatás 2.4G WIFI IEEE802.11b/g/
nTámogató gomb aktiválása, PIR 
mozgásérzékelés aktiválása 
-20℃~ 50℃, páratartalom kevesebb 
mint 90% (páralecsapódás nélkül) 

Min Color 0.01Lux@F1.2
Color 0.01Lux@F1.2
Black and White 0.001Lux@F1.2

Kommunikációs protokoll 

Általános funkció 

WIFI

Kioldási módszer 

Érzékelő típusa 

Pixel

Minimális megvilágítás 

Látószög

Redőny 

IR

WDR

Videó tömörítés 

Tömörítés

Frame Rate

Audio

Képbeállítás

Visszaállítás 

Interfész protokoll 

Tárolás 

Maximális kép

Üzemi hőmérséklet és 
páratartalom 

Vízálló 



3

2. A Door Chime párosítva 

① ②

A videó csengő be van kapcsolva, mielőtt 
párosítja az ajtó csengővel:
A videó csengő használható ajtócsengővel (a termékeket már 
gyárilag párosították.) Ha ki kell cserélnie a videó csengőt, 
növelni vagy csökkenteni kell a csengő mennyiségét, kövesse 
az alábbi lépéseket: 

1. Kód párosítás tanulása

2. Párosítás törlése 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Beállítás” gombot 
körülbelül 3 másodpercig, az ajtó csengője csenget 
(madárhang), nyomja meg kétszer a videó csengőt 30 
másodpercen belül. Ha csenget az ajtó, a párosítás 
sikeres. Ha nem csenget az ajtócsengő, nyomja meg 
újra a videó csengőt a párosításig
sikeres. Több videó ajtócsengő egyezéséhez ismételje 
meg a fenti műveletet. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Beállítás” gombot 
körülbelül 10 másodpercig, amíg az ajtócsengő 
kétszer meg nem szólal. Az összes párosítási kód 
teljesen törlődik. 

Hangerő 
Korábbi zene 

Következő zene 
Készlet 
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1 A kamera hozzáadásához kattintson az "Eszköz 
hozzáadása" vagy a "+" ikonra. Kattintson a "Biztonság 
és videófelügyelet" >> "Intelligens kamera (Wi-Fi)" vagy 
"Intelligens ajtócsengő" lehetőségre. 

Az iGET HOME elérhető IOS -ra és Androidra is. 
Keresse meg az „iGET HOME” nevet az APP Store-ban, 
vagy szkennelje be a APP letöltéséhez. 

Támogatás

Ez az eszköz csak a 2,4 GHz -es wifi útválasztót támogatja, 
nem támogatja az 5 GHz -es útválasztót. Kérjük, a WIFI 
konfigurálása előtt állítsa be az útválasztó megfelelő 
paramétereit. A WIFI -jelszó nem tartalmazhat speciális 
karaktereket, például ~!@#$%^&*() Stb. a készülékről. 

Nyissa meg az iGET HOME ALKALMAZÁST, kattintson a 
„Regisztráció” gombra, olvassa el az „Adatvédelmi irányelveket”, 
majd kattintson az „Elfogadom” gombra. Adja meg a legális és 
érvényes mobilszámot vagy e -mail címet, majd kattintson a 
„Folytatás” gombra. És írja be az ellenőrző kódot, majd 
jelentkezzen be az APP -ba. 

Állítsa be az útválasztót 

Regisztrációs folyamat 

3. Töltse le az APP alkalmazást és csatlakozzon 

Csatlakozás  
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Az "Eszköz hozzáadása" felületen kattintson a "Tovább" 
ikonra, majd írja be a WIFI nevet és jelszót. 

Jegyzet: 
1) A kamera csak a 2,4 GHz -es WIFI hálózatot támogatja.
2) A WIFI név és jelszó nem haladhatja meg a 24 számjegyet.
3) Kérjük, győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog, 
mielőtt belépne a WIFI oldalra. Ha nem, próbálja meg 
alaphelyzetbe állítani az eszközt. 

2
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Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy az útválasztó, a 
mobiltelefon és a csengő a lehető legközelebb legyen. 
Ha sikeresen hozzáadta a csengőt, kattintson a "" ikonra 
a csengő átnevezéséhez.

Használja a videó csengőt a QR-kód beolvasásához a 
mobiltelefonban (kérjük, helyezze a mobiltelefon QR-kódját 
a videó ajtócsengő felé, körülbelül 15-20 cm-ig), amíg meg 
nem hallja a csengő hangját.   „Dong dong” hangüzenet és 
az ajtócsengő kijelzője kéken villog. Ezután kattintson a 
„Hallottam egy felszólítást” ikonra. 

3

4
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Tipp az akkumulátorról: Az akkumulátor töltöttsége és töltési 
állapota az APP "Video Doorbell" felületén ellenőrizhető.

         az akkumulátor állapotát jelzi.
      jelzi az akkumulátort töltési állapotban. 

A "Smart Video Doorbell" felületen rákattinthat az "Eszköz 
megosztása" ikonra, majd a "Megosztás hozzáadása" ikonra, 
és megadhatja telefonszámát vagy e -mail címét az eszköz 
megosztásához. Megjegyzés: Kérjük, mondja meg a 
megosztott tagoknak, hogy először töltsék le és regisztrálják az 
iGET HOME APP -t. 

A "Smart Video Doorbell" felületen a "" ikonra kattintva 
beállíthatja az ajtócsengő alapvető funkcióit.

4. Beállítás

5. Eszköz megosztása 
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2. A "Smart Video Doorbell" felületen kattintson a "" ikonra, 
majd a beállítási felület végén kattintson az "Eszköz 
eltávolítása" gombra annak eltávolításához. 

Ha nem kell megosztania az eszközt, kattintson a megosztott 
fiókra, csúsztassa balra a „Törlés” elemet, és ne ossza meg 
tovább az eszközt.

1. Az „otthoni” felületen kattintson az „Eszközkezelés” elemre 
a „...” ikonban, majd válassza ki az intelligens videócsengőt, 
és kattintson az „Eszköz eltávolítása” gombra az eszköz 
eltávolításához.

Eszköz eltávolítása

A megosztott eszköz eltávolítása

6. Eszköz eltávolítása

********
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Ha több szolgáltatást szeretne megtapasztalni, kattintson a 
„Én” ikonra, majd a „Harmadik felek hangszolgáltatásai” >> 
„Továbbiak” (például Alexa, Google Segéd stb. 
Hangszolgáltatás) vagy „Kiemelt” (például felhőtárhely) 
lehetőségre. , Üzenetértesítés stb. Szolgáltatás) ，, de 
lehet, hogy díjat számít fel a szolgáltatásért. Kérem 
ellenőrizze az alkalmazás tippjei konkrét díjakért.

1. 3M kétoldalas szalag telepítése:

Ajtócsengő telepítési módjai

Telepítés előtt fejezze be a műveletet a felhasználói 
kézikönyv szerint, és tegye a csengőt a telepítési helyre, 
hogy ellenőrizze, hogy a csengő jól működik -e vagy 
sem.
Megjegyzés: Ne szerelje fel a csengőt a fém ajtóra, hogy 
elkerülje a fém ajtó védelmét a wifi jelről.

1

7. További szolgáltatások

8. Termék telepítése

Tépje le a kétoldalas szalagot az ajtócsengő hátlapján.
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Rögzítse az ajtócsengő 
hátlapját a falhoz (győződjön 
meg arról, hogy a felület sima 
és pormentes), és nyomja meg 
körülbelül 30 másodpercig a 
rögzítéshez.

Rögzítse a csengőt 
a hátlaphoz, majd 
rögzítse a lopásgátló 
csavarral.

Rögzítse a csengőt a 
hátsó lemezhez lopásgátló 
csavarral.

2. Csavar felszerelése:

Az ajtócsengő 
hátlapjával keresse 
meg a lyukat, fúrja 
ki a lyukat, és 
rögzítse a csavaros 
gumidugót a 
lyukhoz.

Rögzítse a csengő 
hátlapját 
csavarokkal a 
gumidugóhoz.

Ajtócsengő szétszerelése

Csavarja ki a lopásgátló csavart csavarhúzóval, majd fogja meg az ajtócsengőt, és 
nyomja lefelé, hogy eltávolítsa.

2 3

1 2

3
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Amikor a látogató megnyomja a csengő gombot, értesítést 
kap a hívásról. Láthatja és hallhatja a látogatót, ha átjut a 
híváson az APP -ban.

Q:

A:

Kétirányú hang

PIR mozgásérzékelés

Eszköz megosztása

9. Funkciók

Hívásértesítést küldünk a telefon APP -jába, ha 
mozgást észlel.

ÉjszakaNappal

A csengő megosztható a családdal és a barátokkal, és online 
is megtekinthetik az előnézetet.

Rekord
Rögzítsen minden pillanatot az SD -kártya vagy a felhőalapú 
tároló használatával.

Éjszakai látás 
A hatékony éjszakai látás azt jelenti, hogy nincs megszakítás 
még éjszaka sem.

10. FAQ

Mire figyeljek a tesztelés során?

Kérjük, tesztelés előtt olvassa el figyelmesen a 
kézikönyvet, ha bármilyen kérdése van, kérjük, ellenőrizze 
gyárunkban. A legfontosabb, hogy amikor a látogatóval 
beszél a csengő előtt, pls helyezze a telefont legalább 5 
méterre a csengőtől, ami nem okoz jelzavart vagy zajt. 
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Mikor kell visszaállítani a csengőt? És hogyan
visszaállítani?
Vissza kell állítani, ha a csengő nem tud megfelelően 
működni, vagy nem lehet csatlakoztatni a telefonhoz. A 
visszaállításhoz csavarhúzóval vagy más szerszámmal 
kb. 10 másodpercig nyomja meg a Reset furatot.

Mi a teendő, ha az ismételt hozzáadás sikertelen?
Miután a hozzáadás első alkalommal nem sikerült, állítsa 
vissza a csengőt, vagy kapcsolja ki, majd próbálja újra 
hozzáadni. És csak a 2,4 GHz -es WIFI útválasztót 
támogatja, győződjön meg arról, hogy 2,4 GHz -es WIFI 
útválasztót használ, és helyes wifi jelszót is.

Az ajtócsengő videót nem lehet megfelelően előnézetben 
ellenőrizni? 
Ellenőrizze, hogy a hálózat jó -e vagy sem, és a csengőt 
az útválasztó közelébe helyezheti. Ha még mindig nem 
működik, pls állítsa vissza a csengőt, és adja hozzá újra.

Hogyan lehet a csengőhálózatot másik útválasztóra 
cserélni? 
Távolítsa el az eszközt az APP -ból, és konfigurálja újra 
az eszközt.

Miért nem kaphatom meg a push üzenetről szóló 
értesítést telefonos APP -n keresztül?
Kérjük, erősítse meg, hogy az APP jól működik a 
telefonon, és megnyílt a megfelelő emlékeztető funkció, 
például az üzenetértesítés és a hatóság megerősítése a 
telefonrendszerben.

Miért nem azonosítja az eszköz az SD -kártyát?
Kérjük, helyezze be az SD -kártyát, mielőtt bekapcsolja a 
csengőt. És győződjön meg arról, hogy az SD -kártya jó 
és FAT32 formátumú -e.

Q:

A:

Q:
A:

Q:

A:

A:

Q:

Q:

A:

Q:
A:
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Biztonsági intézkedések:
Kerülje a mágneses mezőknek való kitettséget.
Tartsa távol a készüléket az orvosi eszközöktől. 
Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet (-30 ° C, +50 ° 
C). Tartsa szárazon a készüléket.
Ilyen esetekben forduljon a hivatalos szervizhez 
vagy a forgalmazóhoz: Nedvesség került a 
készülékbe. A készülék mechanikailag sérült.
A készülék rendkívül túlmelegedett.

1) Háztartási használatra: A terméken vagy a kísérő 
dokumentumokon szereplő szimbólum (áthúzott kerekes kukák) azt 
jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem 
szabad a háztartási hulladék közé dobni. A termék megfelelő 
ártalmatlanítása érdekében adja le egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol azt 
ingyenesen átveszik. A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes 
természeti erőforrások megtakarításában, és megakadályozza a 
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   esetleges negatív 
hatásokat, amelyeket egyébként a hulladékok nem megfelelő 
ártalmatlanítása okozhat. További részletekért forduljon a helyi 
hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. E hulladék nem 
megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően 
büntethető. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és 
elektronikus eszközök (vállalati és üzleti célú) ártalmatlanításához: Az 
elektromos és elektronikus eszközök megfelelő ártalmatlanításához 
kérjen részleteket a kereskedőjétől vagy forgalmazójától. Információk 
a felhasználók számára, hogy elektromos és elektronikus eszközöket 
dobjanak ki az EU-n kívüli más országokban: A fent említett 
szimbólum (áthúzott kerekes szemetes) csak az EU országaiban 
érvényes. Az elektromos és elektronikus eszközök megfelelő 
ártalmatlanításához kérjen információt a hatóságoktól vagy a 
kereskedőtől. Mindent az áthúzott kerekes szemetes szimbólum fejez 
ki a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokban. 
Állítsa be a készülék garanciális javítási igényét a kereskedőnél. Ha 
technikai kérdése vagy problémája van, lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. Kövesse az elektromos berendezésekkel való 
munkavégzés szabályait. A felhasználó nem szerelheti szét a 
készüléket, és nem cserélheti ki annak bármely részét. A fedelek 
kinyitása vagy eltávolítása áramütés kockázatát hordozza magában. 
Helytelen összeszerelés és későbbi csatlakoztatás esetén 
áramütésnek is kitett.

Megfelelőségi nyilatkozat:
Vállalat INTELEK spol. s r.o. kijelenti, hogy minden DS1 és CHS1 
eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek 
és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege ezen a honlapon érhető el
www.iget.eu.



A termék jótállási ideje 24 hónap, 
hacsak másképp nincs feltüntetve.

RoHS:
A készülékben használt alkatrészek megfelelnek a 2011/65/EU 
irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus 
eszközökben található veszélyes anyagok korlátozására 
vonatkozó követelményeknek. Az RoHS nyilatkozat innen tölthető 
le www.iget.eu.

A rádióberendezések működése:
CZ: Ez a rádióberendezés Csehországban az általános 
felhatalmazások alapján működtethető
VO-R / 1 / 05.2018-2 és VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Ez a rádióberendezés a VPR - 07/2014, a VPR - 02/2018 és a 
VPR - 35/2012 általános engedélyek alapján működtethető.

Az iGET termékek kizárólagos importőre/gyártója az EU -ba:
INTELEK spol. s r.o.,
Székhely: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, 
Fióktelep: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, 
http://www.iget.eu
TÁMOGATÁS: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2021 INTELEK spol. s r.o.,
Minden jog fenntartva.

Ez az eszköz a következő országokban használható:

A WiFi használatára vonatkozó korlátozások:

Olaszország - A WiFi hálózat 
használatának feltételeit az úgynevezett 
elektronikus hírközlési kódex írja le. 
Norvégia - A 2,4 GHz -es korlátozás 
csak a Ny -Ålesund kolóniától 20 km -re 
lévő területre vonatkozik.
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