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 Prosím prečítajte pred prvým použitím 
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1. Popis produktu

Indikácie 

Tlačidlo zvonenie Stlačením tlačidla sa zvonček aktivuje 

Svieti červeno: zvonček nepracuje 
správne,
Bliká červeno: čakanie na pripojenie 
WiFi, ak bliká rýchlo - teraz sa pripája 
k WiFi,
Svieti modro: zvonček pracuje 
správne 

Technické parametre

Napájanie 

APP iGET HOME

2*18650 5200mAh batérie (nabíjanie  
4-8h), nabíjací adaptér : 5V/2A＞2A. 
Externé napájanie: AC&DC12-24V/1A

Mikrofon Zachytenie zvuku pre video 

Sensor svetla

Mikrofón

Reproduktor

Externé napájanie
!Dostupné iba
zo servisu! 
(AC&DC12-24V/1A)

Tlačidlo zvonenie
Indikácie 

PIR senzor

Optika

Slot pamäťovej 
 karty

USB Port

Resetovanie 

Ukotvenie zvončeka 
skrutkou 

Vodeodolný obal 
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IP65

1/3” CMOS

2-mega pix.

170°

1/25~1/100,000 /sec

4ks 5mm 850nm LED

Digital. WDR

H.264/H.265

32Kbps~2Mbps

1920×1080

1~25 /sec.

microSD karta (max.128GB) & Cloud

Full duplex audio

Podporuje HD / SD, zrkadlenie 

Podporuje

Privátne 

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Duálny stream, chránenie hesla

2.4GHz WiFi IEEE802.11b/g/n

Podporuje spustenie pomocou 
tlačidla alebo PIR senzoru pohybu, 
-20℃~  50℃, vlhkosť nižšia ako 
90% (bez kondenzácie)

Min. farebne 0.01Lux@F1.2 
Farebne 0.01Lux@F1.2 
Čierna a biela  0.001Lux@F1.2

Komunikačný protokol 

Všeobecné funkcie 

WiFi

Metódy spustenie 

Typ optiky

Počet pixelov

Min. svetelnosť 

Zorný uhol 

Závierka 

IR nočné videnie

WDR

Videokompresia 

Výst. Bit Rate kompresia 

Snímacia frekvencia 

Audio

Nastavenie fotografií 

Resetovanie 

Protokol rozhranie

Úložisko 

Maximálne rozlíšenie

Pracovná teplota & 
Vlhkosť 

Vodeodolnosť 
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2. Párovanie s reproduktorom

① ②

Pozn.:
Videozvonček musí byť zapnutý pred párovaním 
s reproduktorom, najlepšie aj pripárovany 
k WiFi sieti a nastavený. 

1. Párovanie zvončeka s reproduktorom

2. Zmazanie párovanie 

Stlačte a držte tlačidlo "Nastavenia" po dobu 3 sek., 
kým sa z reproduktora neozve "Bird Voice / Vtáčí 
spev". Teraz stlačte dvakrát tlačidlo na zvončeku počas 
30tich sekúnd. Ak reproduktor zazvoní, bolo párovanie 
úspešné. Ak reproduktor nevyzváňa, prosím stlačte 
tlačidlo na zvončeku znovu alebo celý proces opakujte. 
Pre pridanie viac zvončekov prosím opakujte tento 
proces. 

Stlačte a držte tlačidlo "Nastavenia" 10 sekúnd kým 
reproduktor dvakrát nevyzváňa. Budú zmazané 
všetky pripárovane zvončeky. 

Hlasitosť 
Predchádzajúci zvonenie 

Ďalší zvonenie 
Nastavenie 
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1 Zadajte ľubovoľný názov polohy a kliknite na "Najprv 
pridajte zariadenie "alebo v spodnom paneli na 
"Zariadenia" a potom na ikonu "+" v pravom hornom rohu. 
Tu kliknite na "Viac" a potom na "Videomonitor". Tu vyberte 
"Kamera (WiFi)" alebo "Smart Doorbell / Smart zvonček ". 

iGET HOME aplikácia je voľne k stiahnutiu na iOS i 
Android obchodoch. Vyhľadajte názov "iGET HOME" v 
obchode s aplikáciami. 

Podpora:

Zvonček podporuje WiFi 2.4GHz, nepodporuje 5GHz. 
Prosím skontrolujte nastavenia WiFi siete pred 
nastavovaním zvončeka. WiFi heslo nesmie obsahovať 
špeciálne znaky ako ~! @ # $% ^ & * () apod.
Pri nastavovaní pripojenie musí byť zvonček aj mobilný 
telefón v blízkosti routera. Mobilný telefón musí byť pripojený 
k WiFi, ktorá bude nastavovaná pre zvonček. 

Otvorte aplikáciu iGET HOME, kliknite na "Registrovať", 
prečítajte a zaškrtnite "Zmluvu o poskytovaní služieb ...", 
zadajte platnú emailovú adresu alebo telefónne číslo a 
kliknite na "Získať overovací kód". Doručený overovací kód 
do emailu alebo SMS vyplňte do aplikácie. 

Kontrola nastavenia routeru 

Proces registrácie 

3. Stiahnutie aplikácie a pripojenie

Pripojenie
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Na ďalšej obrazovke zaškrtnite voľbu, že indikátor na kamere 
rýchlo bliká a kliknite na "Ďalej". Ďalej vyberte WiFi sieť, ku 
ktorej sa má kamera pripojiť a zadajte heslo do tejto siete. 

Pozor:
1) Kamera podporuje len WiFi sieť 2.4GHz.
2) Názov WiFi a heslo nesmie presiahnuť 24 znakov.
3) Prosím skontrolujte, že indikátor na zvončeku rýchlo bliká 
pred ďalším krokom. Ak nebliká, prosím resetujte zvonček 
držaním tlačidla Reset 10 sekúnd. 

2
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Počas pripájania prosím dbajte na to, že router, 
zvonček a mobilný telefón sú v blízkosti. Akonáhle je 

pre pomenovanie zvončeka.  
zvonček úspešne pridaný, môžete kliknúť na

Zobrazený QR kód dajte pred optiku kamery zvončeka aby 
ho mohol načítať. Umiestnite telefón do vzdialenosti 
najlepšie 15-20cm pred kameru zvončeka kým zvonček 
nepotvrdí dvojitým zvukom nastavenia. Indikátor začne 
blikať modro. Potom kliknite na tlačidlo "Ozvalo sa pípnutie". 

3

4



7

Stav batérie: stav batérie a nabíjanie je možné 
skontrolovať práve v tomto rozhraní.
           značí, na koľko percent je batéria nabitá.   
        značí, že sa batéria nabíja pomocou microUSB portu.

V nastavení zvončeka kliknite na "Zdieľanie zariadenia" a 
ďalej na "Pridať zdieľanie" a zadajte telefónne číslo alebo 
email používateľa, s ktorým chcete zvonček zdieľať.
Poznámka: Prosím povedzte zdieľaným užívateľom, že je 
potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu iGET HOME.

V nastavení zvončeka "Smart Doorbell", môžete kliknúť na 
pre nastavenie základných funkcií zvončeka. 

4. Nastavenie

5. Zdieľanie zariadení
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  a na 2. V nastaveniach zvončeka kliknite na ikonu 
konci zoznamu na "Odstrániť zariadenie". 

1. Na stránke "Zariadenie" kliknite a podržte dané zariadenie 
pre zmazanie. Zobrazí sa ponuka na zmazanie, potvrďte 
spodným tlačidlom "Odstrániť zariadenie". 

Odstránenie zariadenia 

Odstránenie zdieľanie zvončeka 
V zozname zdieľanie zvončeka kliknite a "potiahnite" 
doľava používateľa, ktorému je zvonček zdieľaný, 
vpravo sa zobrazí ponuka na zmazanie užívateľa. 

6. Odstránenie zariadenia

********
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Pre ďalšie služby kliknite v spodnom paneli na ikonu "Môj". 
Potom kliknite na "Hlasová služba" a ďalej Alexa, Google 
Assistant pod. Alebo na "Bezpečnosťou nastavenie" a ďalej 
nastavenie udalostí, núdzových kontaktov apod. 

1. Obojstranná páska na zadnej strane zvončeka:

Možnosti ukotvenie zvončeka 

Pred ukotvením prosím vykonajte celé predchádzajúce 
nastavenia a pripárovania zvončeka k WiFi a prípadne 
reproduktora. V danom mieste, kde bude umiestnený, 
skontrolujte funkčnosť z dôvodu dosahu WiFi. 
Neumiestňujte na kovové dvere a zárubne. 

1

7. Ďalšie služby

8. Ukotvenie zariadenia

Odlepte chrániaci fóliu obojstrannej lepiacej pásky.
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Pritlačte zvonček na dané 
miesto (očistené od prachu 
a nečistôt) a pritlačte ho na 
30 sekúnd. 

Zafixujte zvonček do 
držiaka, najprv hornú 
stranu a potom dotlačiť 
spodné, a naskrutkujte 
istiace skrutku zo 
spodnej strany. 

Zafixujte zvonček do držiaka, 
najprv hornú stranu a potom 
dotlačiť spodné, a 
naskrutkujte istiace skrutku 
zo spodnej strany. 

2. Pomocou hmoždiniek: 

Použite zadný držiak 
zvončeka na vyznačenie 
dier pre vyvŕtanie. 
Vysuňte hmoždinky. 

Upevněte držák 
zvonku pomocí 
šroubů do 
hmoždinek.

Demontáž zvončeka z držiaka 

Odskrutkujte istiace skrutku zo spodnej strany zvončeka. Potom vysuňte 
spodnú časť zvončeka z držiaka a potom hornú časť. 

2 3

1 2

3
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Akonáhle návšteva stlačí tlačidlo na zvončeku, obdržíte 
notifikáciu do mobilného telefónu. Budete počuť a zároveň 
hovoriť pomocou telefónu na návštevu u zvončeka. 

Q:

A:

Obojsmerné audio 

PIR detekcia pohybu

9. Funkcia

V noci Cez deň

Notifikácia o pohybe pred zvončekom bude odoslaná na 
mobilný telefón. 

Zdieľanie zvončeka 
Zvonček je možné zdieľať so všetkými členmi rodiny, 
popr. priateľmi apod. 

Nahrávanie
Nahrávanie každého pohybu s uložením na microSD/Cloud. 

Nočné videnie
Záznamy aj v noci vďaka IR prísvitu.

10. FAQ - rýchle otázky a odpovede

Na čo si mám dať pozor pri prvom testovaní prenosu?
Prosím prečítajte si túto inštalačnú príručku. Akonáhle 
budete testovať zvuk, prosím skontrolujte, že má 
aplikácia povolené všetky prístupy k mikrofónu apod. 
Tiež že je zvuk v aplikácii povolený v nastavení. Viac 
informácií, aktualizácia príručiek sú dostupné na 
www.iget.eu. 
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Kedy treba resetovať nastavenie zvončeka a ako?
Zvonček je treba resetovať ak nepracuje správne alebo 
ho nemožno pripojiť k sieti a telefónu. Pomocou ceruzky 
alebo úzkeho skrutkovača podržte tlačidlo Reset na 
zadnej strane cca 10 sekúnd. Ozve sa informácie 
ohľadom resetovanie. 

Ako postupovať ak sa nevydarilo pridanie do siete? Ak sa 
nepodarilo prvýkrát, prosím zvonček resetujte a opakujte 
znova. Je podporovaná iba WiFi 2.4GHz, prosím 
skontrolujte že aj mobilný telefón je pripojený k tejto sieti. 

Nezobrazuje sa video zo zvončeka.
Skontrolujte, či je WiFi sieť v poriadku a má naozaj silný 
signál až u zvončeka. Vyskúšajte umiestnenie bližšie k 
routeru. Ak problém pretrváva, resetujte zvonček. 

Ako zmeniť WiFi sieť ku ktorej je zvonček pripojený? 
Vymažte zvonček z aplikácie, resetujte ho a pridajte 
znova.

Prečo nedostávam notifikácia do aplikácie?
Prosím overte, že aplikácia je na telefóne stále spustená, 
a že beží aj na pozadí. Tiež že je vybratá z režimu 
úspory batérie a má všetky povolenia v nastavení 
aplikácií. 

Prečo zvonček neidentifikoval microSD kartu?
Skontrolujte, že je karta naformátovaná na formát FAT32 
a funguje správne, potom ju znova vložte do zvončeka. 

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

A:
Q:

Q:
A:

Q:
A:
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a) Nekladla žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie. 
b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, 
nesmie byť zakryté. 
c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je 
teplota odporúčaná. 
d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane 
dažďa a kvapalín. (okrem DS1) 
e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia. 
f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému 
rušeniu. 
g) Nepoužlvajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy 
daného zariadenia. Dodaný napájacl zdroj maže byť zapojený iba do 
elektrického rozvodu, kterého nap tie zodpovedá údajem na typovom štítku 
zdroja. 
h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na 
častiach l'udského tela pretože adaptér sa zahrieva a méiže spósobiť 
zranenie. 
i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácií jedla alebo pitia. 

j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí. 
k) Uživatel' nie je oprávnený rozoberaf zariadenie ani vymieňaf žiadnu jeho 
súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, 
hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zastavení zariadenia a 
jeho opatovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým 
prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na 
kvalifikovaných servisných technikov.
I) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredl s nižšou teplotou 
ako -30 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti 
s teplotou -10 ° C do+ 40 ° C. Až potom ho mažete zapnúť. 
m) Záručně opravy zariadenl uplatňujte u svojho predajcu. V prlpade 
technických problémov a otázek kontaktujte svojho predajcu. 
n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý koš) na výrobku alebo v 
sprievodnej dokumentácil znamená, že použité elektrické alebo elektronické 
zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadem. Za 
účelem správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných 
miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto zariadenia 
pomOžete zachovat' cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a fudské zdravie, čo 
by mohli byť déisledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zbemého miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu méižu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. lnformácie pre užívaterov k likvidácii elektrických a 
elektronických zariadení (firemně a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu 
elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u 
Vášho predajcu alebo dodávatel'a. lnformácie pre užívatel'ov k likvidácii 
elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej 
únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kéiš) je platný iba v krajinách 
Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadeni 
si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. 
Všelko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo 
tlačených materiálech. 
o) Nie je určené na použivanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, 
dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.(okrem DS1)

11. Bezpeč. pokyny, vyhlásenie



Ďalšie opatrenia: 
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú 
šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívater nie je 
oprávnený rozoberaf zariadenie ani vymieňaf žiadnu jeho súčasť. Pri 
otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí 
riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zastavení zariadenia a 
jeho opatovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým 
prúdom. 

Vyhlásenie o zhode: 
Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia DS1 a 
CHS1 jsou v souladu s smemici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 
24 mesiacov, pokiaf nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v 
následujících zemích, viz. tabulka níže. SK: Toto rádiové zariadenie je 
možné prevádzkovať na základe všeobecných povolení VPR - 07/2014, 
VPR - 02/2018 a VPR - 35/2012. 

RoHS: 
Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení použivania 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v 
súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na 
webe www.iget.eu. 

Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET: 
INTELEK spol. s r.o.,
Headquarters: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, 
Branch: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
WEB: http://www.lget.eu 
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
Copyright© 2021 INTELEK spol. s r.o. Všelky práva vyhradené. 

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/ / 

Obmedzenie používania WiFi: 

Taliansko - podmienky používania WiFi 
siete opisuje tzv. Kódex elektronickej 
komunikácie
Nórsko - obmedzenia v pásme 2,4 GHz sa 
týka iba plochy v okolí 20 km od osady 
Ny-Ålesund. 
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