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Wprowadzenie produktu 

Ten inteligentny panel sterowania w ścianie przyjmuje platformę 

Android, zapewnia głównie funkcje bramy i funkcje trybu sceny. 

Instalując go w naściennej puszce elektrycznej w domu użytkownika, 

użytkownicy mogą zarządzad swoimi inteligentnymi urządzeniami 

domowymi za pomocą dotykowego ekranu lub mobilnej aplikacji iGET 

HOME. 

Wygląd zewnętrzny 

 



Interfejs i porty 

  



Przygotowania do instalacji 

1) Ten produkt jest zasilany przewodem neutralnym i przewodem pod 
napięciem, należy wcześniej dobrze ułożyd przewód neutralny. 

2) Ten produkt łączy się z siecią przez Wi-Fi, wcześniej skonfiguruj sied 
Wi-Fi. 

3) Przygotuj własne narzędzia, takie jak śrubokręt, taśma elektryczna i 
tak dalej. 

4) Aby zapewnid bezpieczeostwo elektryczne i wydajnośd 
bezprzewodową, użyj plastikowej skrzynki elektrycznej zamiast 
metalowej. 

5) Proszę nie używad go pod prądem. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 Ten produkt musi byd instalowany przez profesjonalnych 
elektryków. 

 Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i upewnij się, że 
przewód pod napięciem nie jest pod napięciem za pomocą ołówka 
testowego. 

 Podczas instalacji i użytkowania produkt należy trzymad z dala od 
ognia i wody. 

 Ten produkt nie może byd używany w warunkach wilgotnych, takich 

jak łazienka.  



Instrukcje Instalacji 

 Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i upewnij się, że 
przewód pod napięciem w ściennej skrzynce elektrycznej nie jest 
pod napięciem za pomocą ołówka testowego. 

 Zdejmij podstawę inteligentnego przełącznika i zainstaluj go w 
puszce ściennej (pokazanej na poniższych ilustracjach). 

  



Instrukcje Instalacji 

Instrukcje podłączenia przewodów 

 

Uwaga: Upewnij się, że zasilanie obwodu zostało odcięte przed 

podłączeniem przewodów! 

  



Instrukcje Instalacji 

 Sprawdź przewody i upewnij się, że przewody mają dobry kontakt z 
zaciskami i nie mają odsłoniętych przewodów miedzianych.  

 Przymocuj podstawę do ściennej skrzynki elektrycznej za pomocą 
śrub montażowych i przymocuj inteligentny przełącznik z powrotem 
do podstawy. 

 Należy pamiętad, że śruby nie powinny byd dokręcane zbyt mocno 
podczas instalacji w przypadku deformacji lub uszkodzenia ekranu i 
sprzętu. 

 Jeśli inteligentny przełącznik GW6 nie jest płaski po instalacji, nie 
naciskaj gwałtownie ekranu, najpierw sprawdź skrzynkę ścienną i 
instalację podstawy. 

  



Ustawienia sieci 
1) Wyszukaj aplikację iGET HOME ze sklepu App Store, Google Play lub 

zeskanuj kod QR z instrukcji obsługi, aby pobrad i zainstalowad aplikację, 
jeśli pobierzesz i użyjesz jej po raz pierwszy, kliknij przycisk „Zarejestruj 
się”, aby zarejestruj konto, jeśli masz już konto, kliknij przycisk „Zaloguj 
się”. 

2) Po zainstalowaniu produktu zgodnie z instrukcją instalacji włącz zasilanie i 
poczekaj na uruchomienie produktu, a następnie połącz się z siecią 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie produktu. 

3) Otwórz zainstalowaną aplikację i zeskanuj kod QR na ekranie produktu, 
aby sparowad z produktem. Po pomyślnym sparowaniu postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie produktu. Potwierdzenie kodu 
QR zgodnie z rzeczywistym wyświetlaniem na ekranie produktu. 

Instrukcja obsługi 
 Przegląd scen: Wejdź na stronę „Gateway GW6” aplikacji, dodaj 

urządzenia lub sceny, które mają byd wyświetlane na ekranie, i potwierdź 
zgodnie z rzeczywistym interfejsem aplikacji. 

 Funkcja bramy: Wejdź na stronę „Gateway GW6” aplikacji, dodaj 
urządzenia Zigbee i potwierdź zgodnie z rzeczywistym interfejsem 
aplikacji. 

 Ustawienia: przesuo w dół u góry ekranu GW6, aby znaleźd stronę 
ustawieo.  



Specyfikacja produktu 

Nazwa produktu iGET HOME Gateway GW6 

Model produktu GW6 

Moc wejściowa 100~240 VAC, 50/60 Hz 

Temperatura pracy 0°C~+40°C 

Wilgotnośd robocza 5%~90% RH (bez kondensacji) 

Protokół bezprzewodowy Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee 

Wymiary 86 x 86 x 36 mm 

Waga netto 178 g 

Lista rzeczy do spakowania 
• iGET HOME Gateway GW6 

• Instrukcja obsługi 

• Śruba mocująca 2x 

App iGET HOME: 

                 
                                     Google Play                                    App Store  



Zasady gwarancji 
- Nie wolno umieszczad żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu. 
- Nie wolno wystawiad na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła 

promieniowania, z których oba nie mogą byd zatkane. 
- Nie wolno narażad środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż 

temperatura zalecana. 
- Nie wystawiad zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym 

deszczu i cieczy. 
- Nie wolno używad żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. 
- Nie wolno wystawiad na działanie silnego pola magnetycznego lub 

elektronicznego. 
- Nie należy używad innych zasilaczy, z wyjątkiem tych, które można znaleźd na 

urządzeniu. Dołączony zasilacz może byd podłączony tylko do instalacji 
elektrycznej, napięcie odpowiada mocy na tabliczce znamionowej. 

- Nie pozostawiad zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i części 
ciała ludzkiego, ponieważ karta jest gorące i mogą spowodowad zranienie. 

- Nie używad podczas jedzenia lub picia. 
- Chronid przed dziedmi. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu 

urządzenia lub wymiany części. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, które nie 
są początkowo dostępne, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe 
urządzenia Ponowny mon- taż i ponowne uruchomienie również ryzyko 
porażenia prądem. Jeśli jest to konieczne do serwisu, należy skontaktowad się 
wyłącznie wykwalifikowanego serwisanta. 

- Jeżeli urządzenie było przez jakiś czas w otoczeniu o temperaturze niższej niż -10 
° C, pozwala na więcej niż jedną godzinę, urządzenie rozpiętym w temperaturze 
pokojowej, od 10 ° C do + 40 ° C. Dopiero wtedy można włączyd. 



- Sprzęt Naprawy gwarancyjne odkupid w miejscowych sklepach. W przypadku 
problemów technicznych lub pytao, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

- W przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol 
pojemnika na śmieci) na produkcie lub dokumentacji t warzyszącej oznaczają, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny byd wyrzucane razem 
z odpadami komunalnymi. Aby zapewnid prawidłową utylizację produktu do 
wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Właściwa 
likwidacja tych produktów pozwoli zachowad cenne zasoby naturalne i 
uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby 
byd spowodowane niewłaściwym utylizacji odpadów. Aby uzyskad więcej 
informacji, proszę skontaktowad się z lokalnymi władzami lub najbliższe- go 
punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może 
odbywad się zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi grzywien. Informacja 
dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od 
sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeo 
elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej: 

Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) 
jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Dla właściwej utylizacji 
sprzętu elektryczne- go i elektronicznego, należy poprosid o 
szczegółowe informacje na temat lokalnych władz lub od 
sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol 
umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałów 
drukowanych. Nie stosowad w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalka, 
zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.Inne środki: 



Przestrzegad zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby byd 
podłączone do dpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno 
demontowad urządzenia lub wymiany części. Podczas otwierania lub zdejmowanie 
pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. 
Nieprawidłowe urządzenia Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również 
ryzyko porażenia prądem. 
Deklaracja zgodności: 
INTELEK.CZ s.r.o. deklaracji, że sprzęt radiowy GW6 jest zgodny z dyrektywą 
2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy dla produktów, chyba że 
zaznaczono inaczej. To urządzenie może byd używane w następujących krajach.  
RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia 
wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można 
pobrad ze strony internetowej www.iget.eu. 
Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 
2096/4, Nové Město – Praha 1, 110 00, CZ Republika Czeska 
WEB: http://www.iget.eu 
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 
 
 

 
 
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu! 
 


