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1. Opis produktu

Kontrolka

Przycisk dzwonka Naciśnij przycisk, aby aktywować DS1

Świeci się czerwona lampka: sieć 
kamer jest nieprawidłowa 
Czerwone światło miga: oczekiwanie 
na połączenie Wi-Fi lub połączenie 
teraz (szybciej miga) 
Niebieskie światło stałe włączone: 
kamera działa prawidłowo 

Parametry techniczne 

Zasilacz 

APP iGET HOME
2*18650 5200mAh Bateria (ładowanie 
4-8h przy pierwszym użyciu, adapter do 
ładowania: 5V/2A＞2 A. Wejście zas. 
zewnętrznego:AC&DC12-24V/1A

Mikrofon Przechwytuje dźwięk do Twojego filmu 

Czujnik światła 

MIC

Głośnik 

Zewnętrzny port zasilania  
(AC&DC12-24V/1A)

Przycisk dzwonka 
Kontrolka

Czujnik PIR 

Kamera 

Gniazdo karty TF 

USB Port

Resetowanie 

Otwór 
antykradzieżowy
(kamerę można 
zablokować śrubą) 

Wodoodporna osłona 
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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 Storage

Full duplex audio

Wsparcie HD/SD, wsparcie mirror

Wsparcie

Prywatny 

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Dual stream, ochrona hasła

Wsparcie 2.4G WIFI IEEE802.11b/g/n

Obsługa wyzwalania przycisku, 
wyzwalanie wykrywania ruchu PIR
-20℃~ 50℃, wilgotność poniżej 
90% (bez kondensacji) 

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

Protokół komunikacyjny

Ogólna funkcja 

WIFI

Metoda wyzwalania

Typ czujnika 

Pixel

Minimalne natężenie 
oświetlenia 

Kąt widzenia 

Migawka 

IR

WDR

Kompresja wideo
Standard
Kompresja 
Wyjściowa szybkość tr.

Frame Rate

Audio

Ustawienie obrazu 

Reset

Protokół interfejsu 

Przechowywanie 

Maksymalny obraz 
Rezolucja 

Temperatura i 
wilgotność pracy 

Wodoodporny 
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2. W połączeniu z DS1 do drzwi

① ②

Dzwonek wideo jest włączony przed 
sparowaniem z dzwonkiem do drzwi:
Dzwonek wideo może być używany z dzwonkiem do drzwi 
(produkty zostały już sparowane fabrycznie). Jeśli chcesz 
wymienić dzwonek wideo, zwiększyć lub zmniejszyć ilość 
dzwonka, wykonaj poniższe czynności: 

1. Nauka parowania kodów

2. Usuń parowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez około 3 
sekundy, dzwonek do drzwi zadzwoni (głos ptaka), 
naciśnij dzwonek wideo 2 razy w ciągu 30 sekund. Jeśli 
dzwoni dzwonek do drzwi, parowanie powiodło się. 
Jeśli dzwonek do drzwi nie dzwoni, naciśnij ponownie 
dzwonek wideo do momentu sparowania
zakończony powodzeniem. Aby dopasować wiele 
dzwonków wideo, powtórz powyższą operację.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez około 10 
sekund, aż dzwonek drzwi zadzwoni dwa razy. Cały 
kod parowania zostanie całkowicie usunięty.

Głośność
Poprzednia muzyka

Następna muzyka
Ustawić
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1 Kliknij ikonę „Dodaj urządzenie” lub „+”, aby dodać 
kamerę. Kliknij „Bezpieczeństwo i nadzór wideo” >> 
„Inteligentna kamera (Wi-Fi)” lub „Inteligentny dzwonek”.

iGET HOME jest dostępny zarówno na iOS, jak i na 
Androida. Wyszukaj nazwę „iGET HOME” w APP Store 
lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Wsparcie

To urządzenie obsługuje tylko router Wi-Fi 2.4GHZ, nie 
obsługuje routera 5GHZ, należy ustawić odpowiednie 
parametry routera przed konfiguracją WIFI. Hasło WIFI nie 
może zawierać znaków specjalnych, takich jak ~!@#$%^&*() 
itp. Podczas konfigurowania wifi dla urządzenia, telefon 
komórkowy i urządzenie znajdują się tak blisko routera, co 
może przyspieszyć konfigurację urządzenia.

Otwórz aplikację iGET HOME, kliknij „Zarejestruj się”, przeczytaj 
„Politykę prywatności” i kliknij „Zgadzam się”. Wprowadź 
prawidłowy i prawidłowy numer telefonu komórkowego lub adres 
e-mail, a następnie kliknij „Kontynuuj”. I wprowadź kod 
weryfikacyjny, a następnie zaloguj się do aplikacji.

Skonfiguruj router

Proces rejestracji

3. Pobierz aplikację i połącz 

Łączyć
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W interfejsie „Dodaj urządzenie” kliknij ikonę „Dalej”, a 
następnie wprowadź nazwę i hasło WIFI.

Notatka:

1) Kamera obsługuje tylko sieć WIFI 2,4 GHz.
2) Nazwa i hasło WIFI nie mogą przekraczać 24 cyfr.
3) Upewnij się, że wskaźnik szybko miga przed wejściem na 
stronę WIFI. Jeśli nie, spróbuj zresetować urządzenie.

2
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Podczas łączenia upewnij się, że router, telefon 
komórkowy i dzwonek do drzwi są jak najbliżej. Po 
pomyślnym dodaniu dzwonka możesz kliknąć  "    " 
ikonę, aby zmienić nazwę dzwonka. 

Użyj dzwonka wideo, aby zeskanować kod QR w telefonie 
komórkowym (proszę umieścić kod QR telefonu 
komórkowego naprzeciwko dzwonka wideo około 15-20 
cm), aż usłyszysz dzwonek do drzwi   Komunikat dźwiękowy 
„dong dong” i wskaźnik dzwonka migają na niebiesko. 
Następnie kliknij ikonę „Słyszałem monit”. 

3

4
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Wskazówka dotycząca zasilania baterii: stan naładowania 
baterii i stan ładowania można sprawdzić w interfejsie aplikacji: 

         wskazuje stan naładowania baterii.       
wskazuje stan naładowania akumulatora. 

W interfejsie „Video Doorbell” możesz kliknąć ikonę „Udostępnij 
urządzenie”, a następnie kliknąć ikonę „Dodaj udostępnianie” i 
wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail, aby udostępnić 
urządzenie. Uwaga: powiedz współdzielonym członkom, aby 
najpierw pobrali i zarejestrowali aplikację iGET HOME.

W interfejsie „Inteligentny dzwonek wideo” możesz kliknąć  "    " 
ikonę, aby ustawić podstawowe funkcje dzwonka.

4. Ustawienie 

5. Udostępnij urządzenie 
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2. W interfejsie „Doorbell” kliknij ikonę „ ”, a następnie kliknij 
„Usuń urządzenie” na końcu interfejsu ustawień, aby go usunąć. 

Jeśli nie musisz udostępniać urządzenia, możesz kliknąć 
udostępnione konto, przesunąć palcem w lewo, aby kliknąć 
„Usuń”, i nie udostępniać więcej urządzenia. 

1. W interfejsie domowym kliknij „Zarządzanie urządzeniami” 
w ikonie „...”, a następnie wybierz inteligentny dzwonek wideo 
i kliknij „Usuń urządzenie”, aby usunąć urządzenie. 

Odłącz urządzenie

Usuń udostępnione urządzenie 

6. Odłącz urządzenie 

********
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Jeśli chcesz korzystać z większej liczby usług, możesz 
kliknąć ikonę „Ja”, a następnie kliknąć „Usługi głosowe 
innych firm”>>„Więcej>” (np. usługi głosowe Alexa, 
Asystent Google itp.) lub „Polecane” (np. Przechowywanie 
w chmurze , Powiadomienie o wiadomości itp.), ale może 
być pobierana opłata za usługę. Proszę sprawdzić
wskazówki dotyczące aplikacji dla konkretnych opłat. 

1. Montaż taśmy dwustronnej 3M: 

Metody instalacji dzwonka 

Przed instalacją wykonaj operację zgodnie z instrukcją 
obsługi i umieść dzwonek w miejscu instalacji, aby 
sprawdzić, czy dzwonek działa dobrze, czy nie.
Uwaga: Nie instaluj dzwonka na metalowych drzwiach, 
aby metalowe drzwi nie osłaniały sygnału Wi-Fi. 

1

7. Więcej usług 

8. Instalacja produktu 

Oderwij dwustronną taśmę na tylnej płycie dzwonka.
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Napraw tylną płytę dzwonka
do ściany (upewnij się, że 
powierzchnia jest gładka i 
wolna od kurzu) i naciśnij około 
30 sekund, aby ją naprawić. 

Przymocuj dzwonek 
do tylnej płyty, a 
następnie przymocuj 
śrubą 
antykradzieżową. 

Przymocuj dzwonek do 
tylnej płyty za pomocą 
śruby antykradzieżowej. 

2. Instalacja śrubowa: 

Użyj tylnej płyty dzwonka, 
aby zlokalizować otwór, 
wywierć otwór i przymocuj 
gumową zatyczkę do 
otworu. 

Przymocuj tylną 
płytę dzwonka za 
pomocą śrub do 
gumowej zaślepki. 

Demontaż dzwonka 

Odkręć śrubokrętem śrubę zabezpieczającą przed kradzieżą, a następnie chwyć 
dzwonek i popchnij go, aby go wyjąć. 

2 3

1 2

3
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Gdy gość naciśnie przycisk dzwonka, otrzymasz 
powiadomienie o połączeniu. Możesz zobaczyć i usłyszeć 
gościa, jeśli uzyskasz połączenie w swojej aplikacji.

Q:

A:

Dwukierunkowy dźwięk 

Wykrywanie ruchu PIR

Udostępnij urządzenie 

9. Funkcje 

Powiadomienie o połączeniu zostanie wysłane do 
aplikacji telefonu po wykryciu ruchu. 

NocDzień 

Dzwonek do drzwi można udostępnić rodzinie i znajomym, a 
także podgląd online. 

Nagrywać 
Nagrywaj każdą chwilę, korzystając z pamięci na karcie SD 
lub pamięci w chmurze. 

Nocna wizja  
Potężne widzenie w nocy oznacza brak przerw nawet w nocy. 

10. FAQ
Na co powinienem zwrócić uwagę podczas testowania? 

Przed testowaniem przeczytaj uważnie naszą instrukcję, 
jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszą 
fabryką. Co najważniejsze, rozmawiając z gościem przed 
dzwonkiem, umieść telefon w odległości co najmniej 5 m 
od dzwonka, co nie spowoduje zakłóceń sygnału ani 
szumów. 
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Kiedy należy zresetować dzwonek do drzwi? I jak
zresetować? 
Należy go zresetować, gdy dzwonek do drzwi nie działa 
normalnie lub nie można go podłączyć do telefonu. 
Możesz użyć śrubokręta lub innego narzędzia, aby 
nacisnąć otwór resetowania przez około 10 sekund, aby 
zresetować.

Co zrobić, jeśli wielokrotne dodawanie nie powiodło się?
Po pierwszym dodaniu zresetuj dzwonek lub wyłącz 
zasilanie, a następnie spróbuj dodać ponownie. 
Obsługuje tylko router WIFI 2,4 GHz, upewnij się, że 
używasz routera WIFI 2,4 GHz, a także popraw hasło Wi-
Fi. 
Nie można prawidłowo wyświetlić podglądu dzwonka? 
Sprawdź, czy sieć jest dobra, czy nie, możesz umieścić 
dzwonek blisko routera. Jeśli nadal nie działa, zresetuj 
dzwonek i dodaj ponownie. 

Jak zmienić sieć dzwonków na inny router? 
Usuń urządzenie w aplikacji i ponownie skonfiguruj 
urządzenie. 

Dlaczego nie mogę otrzymać powiadomienia o 
wiadomości push przez aplikację na telefon?
Potwierdź, że aplikacja działa poprawnie na telefonie, a 
odpowiednia funkcja przypominania została otwarta, na 
przykład powiadomienie o wiadomości i potwierdzenie 
uprawnień w systemie telefonicznym. 

Dlaczego urządzenie nie identyfikuje karty SD?
Włóż kartę SD przed włączeniem dzwonka. I upewnij się, 
czy karta SD jest dobra i jest w formacie FAT32, czy nie. 

Q:

A:

Q:
A:

Q:
A:

A:
Q:

Q:

A:

Q:
A:
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Środki ostrożności:
Unikaj ekspozycji na pola magnetyczne.
Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń medycznych. 
Unikaj ekstremalnych temperatur (-30°C, +50°C). 
Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.
W przypadku wystąpienia takich przypadków prosimy 
o kontakt z autoryzowanym serwisem lub 
dystrybutorem: Wilgoć dostała się do urządzenia.
Urządzenie jest uszkodzone mechanicznie.
Urządzenie jest mocno przegrzane. 
1)Do użytku domowego: Oznaczenie (przekreślony kosz na śmieci) 
na produkcie lub w towarzyszących dokumentach oznacza, że 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać 
wraz z odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację 
produktu, oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie 
on bezpłatnie przyjęty. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże 
zachować cenne zasoby naturalne i zapobiegnie wszelkim 
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, 
które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą 
utylizacją odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z 
lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa 
utylizacja tych odpadów może podlegać karze zgodnie z przepisami 
krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych (do użytku korporacyjnego i 
biznesowego): W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych poproś o szczegółowe informacje u sprzedawcy lub 
dystrybutora. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych w innych krajach poza UE: 
Powyższy symbol (przekreślony kosz na śmieci) jest ważny tylko w 
krajach UE. W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, poproś o szczegóły odpowiednie władze lub 
sprzedawcę. Wszystko wyraża symbol przekreślonego kosza na 
kółkach na produkcie, opakowaniu lub w materiałach drukowanych. 
Zgłoś roszczenie o naprawę gwarancyjną urządzenia u swojego 
sprzedawcy. Jeśli masz pytania techniczne lub problemy, skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Postępuj zgodnie z zasadami pracy ze sprzętem 
elektrycznym. Użytkownik nie może demontować urządzenia ani 
wymieniać żadnej jego części. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw 
stwarza ryzyko porażenia prądem. W przypadku nieprawidłowego 
ponownego montażu i późniejszego podłączenia jesteś również 
narażony na porażenie prądem.
Deklaracja zgodności:
Firma INTELEK spol. s r.o. niniejszym oświadcza, że   wszystkie 
urządzenia DS1 i CHS1 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i 
innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny 
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na tej stronie internetowej 
www.iget.eu.



Okres gwarancji na produkt wynosi 24 
miesiące, chyba że zaznaczono inaczej.

RoHS:
Zastosowane w urządzeniu komponenty spełniają wymagania 
dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych w 
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych zgodnie z Dyrektywą 
2011/65/UE. Deklarację RoHS można pobrać z
www.iget.eu.
Obsługa sprzętu radiowego:
CZ: Ten sprzęt radiowy może być eksploatowany w Republice 
Czeskiej na podstawie ogólnych zezwoleń
VO-R / 1 / 05.2018-2 i VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Ten sprzęt radiowy może być eksploatowany na podstawie 
zezwoleń ogólnych VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 i VPR - 
35/2012.
Wyłączny importer/producent produktów iGET do EU:
INTELEK spol. s r.o.,
Siedziba: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, 
Oddział: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, 
http://www.iget.eu
WSPARCIE: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2021 INTELEK spol. s r.o.,
Wszelkie prawa zastrzeżone.

To urządzenie może być używane w następujących krajach:

Ograniczenia w korzystaniu z WiFi:

Italy - Warunki korzystania z sieci WiFi 
opisane są w tzw. Kodeksie Komunikacji 
Elektronicznej. 
Norwegia - Ograniczenie 2,4 GHz dotyczy 
tylko obszaru 20 km od kolonii Ny-
Ålesund.
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