
Kurzanleitung zur Verwendung von Google Home

iGET HOME-Konto mit Home Control verknüpfen

Konformitätserklärung:

Melden Sie sich mit dem iGET HOME-Konto an, fügen Sie das Gerät hinzu 
und ändern Sie den Namen in ein leicht erkennbares Wort oder einen Satz, 
wie z. B. "Bedroom Plug" "Plug1" usw.
Google Home mit der Google Home APP einrichten Vergewissern Sie sich, 
dass Ihr Google Home mit Strom versorgt ist.
Öffnen Sie die Google Home-App, indem Sie auf das App-Symbol auf Ihrem 
Mobilgerät tippen.
Tippen Sie auf "AKZEPTIEREN", um den Nutzungsbedingungen und der 
Datenschutzrichtlinie zuzustimmen. 
Erlauben Sie der Google Home-App, auf den Gerätestandort zuzugreifen, um 
Geräte in der Nähe zu finden und einzurichten.
Tippen Sie auf "ANMELDEN" und wählen Sie ein Google-Konto, mit dem Sie 
bereits auf Ihrem Mobilgerät angemeldet sind. Oder folgen Sie den 
Anweisungen, um sich mit einem neuen Google-Konto anzumelden.
Die Google Home-App scannt in der Nähe befindliche Geräte, die mit Strom 
versorgt werden und bereit für die Einrichtung sind. Tippen Sie auf 
"EINRICHTEN", um Ihr Google Home einzurichten.
Wenn die Google Home-App erfolgreich mit dem Google Home-Gerät 
verbunden ist, tippen Sie auf "PLAY TEST SOUND". Wenn Sie den Testton 
gehört haben, tippen Sie auf "I HEARD IT".
Wählen Sie den Raum (z. B. Wohnzimmer), in dem sich Ihr Google Home 
befindet. Dies hilft Ihnen, das Gerät zu identifizieren, wenn Sie eine Verbindung 

Biztonsági intézkedések

Megfelelőségi nyilatkozat:

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 

herstellen möchten. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, das Sie mit Ihrem Google 
Home verbinden möchten. Tippen Sie auf "OK", um automatisch das Passwort 
für dieses Netzwerk auf diesem Gerät abzurufen, dann wird das Passwort in 
das Passwortfeld eingefügt. Sie können Ihr Passwort auch manuell eingeben. 
Tippen Sie dann auf "WEITER".
Google Home versucht nun, eine Verbindung mit dem angegebenen Wi-Fi-
Netzwerk herzustellen. Wenn Google Home erfolgreich mit Ihrem Wi-Fi-
Netzwerk verbunden ist, tippen Sie auf "WEITER".
Damit der Google-Assistent Ihre Fragen beantworten und Ihnen ein 
personalisiertes Erlebnis bieten kann, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto 
anmelden und dann auf "ANMELDEN" tippen. Wählen Sie das Google-Konto, 
das Sie mit Ihrem Google Home-Gerät verknüpfen möchten, und tippen Sie 
dann auf "WEITER ALS XXX". Geben Sie die Adresse ein, an der dieses 
Google Home-Gerät installiert ist, und wählen Sie Ihren Standard-Musikdienst 
aus.Tippen Sie auf "TUTORIAL ÜBERGEHEN", um die Einrichtung 
abzuschließen. Sie können auch auf "WEITER" tippen, um das Google Home-
Tutorial anzusehen.
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 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.CZ 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

Vállalat INTELEK.CZ s.r.o. kijelenti, hogy minden Power 1 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  

allgemeinen Genehmigungen betrieben werden
VO-R / 1 / 05.2018-2 und VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Diese Funkanlage kann unter den Allgemeinen Genehmigungen VPR - 
07/2014, VPR - 02/2018 und VPR - 35/2012 betrieben werden. Exklusiver 
Importeur/Produzent von iGET-Produkten in die EU:INTELEK.CZ s.r.o.,
Hauptsitz: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Niederlassung: 
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, 

ACHTUNG: Aufgrund eines bekannten Fehlers in der Google Home-App können 
Sie nur ein Google�Konto zur Steuerung der Home Control-Aktion" verwenden. 
Wenn Sie sich in der Google Home-App mit mehreren Google-Konten anmelden, 
können Kontrollprobleme auftreten.

CZ, http://www.iget.eu
UNTERSTÜTZUNG: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o.,
Alle Rechte vorbehalten.
Italien - Die Bedingungen für die Nutzung des WiFi-Netzwerks sind im
sogenannten Electronic Communications Code beschrieben. Norwegen – 
Die 2,4-GHz-Beschränkung gilt nur für das Gebiet 20 km von der Kolonie 
Ny-Ålesund entfernt.

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.

TÁMOGATÁS: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ 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. 

Bezpečnostné pokyny, vyhlásenie

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.

Bezpečnostní pokyny, prohlášení 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: Níže 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.

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.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízeni Power 1 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.CZ 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© 2022 lNTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva
vyhrazena. 
Omezení používání Wi-Fi: 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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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. 
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.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.CZ s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Power 1 je 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.CZ 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.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk, 
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Stisknutím “Potvrdit“ se připojte k zařízení, pokud se zobrazí “Úspěšné přidání 1 
zařízení“, po této hlášce je připojení dokončeno a vaše zařízení je uvedeno v 
seznamu zařízení aplikace.

Krok 3: Sdílení

Po úspěšném přidání zařízení, je můžete sdílet se svými přáteli nebo rodinou aby
 jej mohli také ovládat, nastavení v aplikaci - Sdílení.

Jak připojit zásuvku k Wi-Fi?

Jak připojit zásuvku k Wi-Fi?

Krok 1: Stažení aplikace a registrace

Naskenujte QR kód pro stažení “iGET HOME“ aplikace. Nebo vyhledejte “iGET 
HOME“ na Apple store nebo Google Play pro instalaci aplikace.

Otevřete iGET HOME aplikaci, klikněte na “Registrovat“ ,aby jste získali účet za 
pomoci vašeho telefonního čísla, nebo e-mailu. Přihlaste se do aplikace.

Krok 2: Přidání zařízení do aplikace

Zkonrolujte, zda je zásuvka Power 1 zapnutá 

Zkontrolujte, zda je váš mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Stiskněte tlačítko napájení zásuvky na dobu delší než 5 vteřin, dokud nezačne 
indikátor rychle blikat (přibližně 2krát za vteřinu), což znamená, že zařízení je 
připraveno ke konfiguraci.

Otevřete aplikaci “iGET HOME“ a stiskněte “+“ v pravém horním rohu aplikace.

Vyberte typ zařízení, a stiskněte “ potvrdit rychlé blikání indikátoru“. Bude 
načteno heslo sítě Wi-Fi, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Děkujeme

chytrou zásuvku HOME Power 1.

Obsah balení

1x HOME Power 1
1x Uživatelský manuál

Technické parametry

Napájení: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. zatížení: 3680 W
Max. proud: 16 A
Provozní teplota: 0-35°C
Teplota skladování: -10°C - +40°C
Vlhkost při provozu: 5% - 65%
Wi-Fi specifikace: 
802.11 b/g/n, 
WEP/WPA/WPA2, 
2412 – 2472 MHz, max. vysílaný 
výkon: 802.11b: +18dBm, 802.11g: 
+16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, 
Kanál: 1-13

Stažení aplikace iGET HOME

Naskenujte QR kód pro stažení “iGET 
HOME“ aplikace. Nebo vyhledejte 
“iGET HOME“ na Apple store nebo 
Google 
Play pro instalaci aplikace.

Android iOS
    HOME Power 1

- CZ - Stručný průvodce používáním služby Google Home

Stručný návod na používanie služby Google Home

Az iGET HOME fiók összekapcsolása az Otthoni vezérlésben

Prepojenie konta iGET HOME v aplikácii Home Control

Přihlaste se pomocí účtu iGET HOME, přidejte zařízení a změňte název na 
snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, například "Zásuvka ložnice" 
"Zásuvka1" atd.

Nastavení služby Google Home pomocí aplikace Google Home APP Ujistěte 
se,že je zařízení Google Home napájeno.
Kliknutím na ikonu aplikace na mobilním zařízení otevřete aplikaci Google 
Home.
Kliknutím na "Potvrdit" vyjádříte souhlas s podmínkami služby a zásadami 
ochrany osobních údajů. 
Povolte aplikaci Google Home přístup k poloze zařízení za účelem zjištění a 
nastavení zařízení v okolí.
Klikněte na "Přihlásit se" a vyberte jeden účet Google, ke kterému jste se již 
přihlásili na svém mobilním zařízení. Nebo se podle pokynů přihlaste pomocí 
nového účtu Google.
Aplikace Google Home vyhledá blízká zařízení, která jsou napájena a jsou 
připravena k nastavení. 
Klepnutím na "Natavit" nastavte zařízení Google Home.
Po úspěšném připojení aplikace Google Home k zařízení Google Home 
klepněte na "Přehrát zkušební zvuk", přehraje se zkušební zvuk, který potvrdí, 
že jste připojeni ke správnému zařízení. Pokud jste testovací zvuk slyšeli, 
klepněte na "Slyšel jsem".
Vyberte místnost (např. obývací pokoj), ve které se nachází vaše zařízení 
Google Home. To vám pomůže identifikovat zařízení, když k němu budete 
chtít vysílat. Vyberte síť Wi-Fi, ze které se chcete připojit k zařízení Google 
Home. Chcete-li automaticky načíst heslo pro tuto síť v tomto zařízení, 
klepněte na "OK", poté se heslo vyplní v poli hesla. Heslo můžete zadat také 

ručně. Poté klepněte na možnost "Pokračovat".
Zařízení Google Home se nyní pokusí připojit k poskytnuté síti Wi-Fi. Jakmile se 
zařízení Google Home úspěšně připojí k síti Wi-Fi, klepněte na "Pokračovat".
Aby Google assistant mohl odpovídat na vaše otázky a využívat personalizované 
prostředí, musíte se přihlásit ke svému účtu Google a poté kliknout na "Přihlásit 
se".  Vyberte účet Google, který chcete propojit se zařízením Google Home, a 
poté klepněte na "Pokračovat jako XXX". Zadejte adresu, na které je toto 
zařízení Google Home nainstalováno, a vyberte výchozí hudební službu.
Kliknutím na "Přeskočit tutoriál" dokončete nastavení. Můžete také klepnout 
na "Pokračovat" a sledovat výukový tutoriál Google Home.

Stručný průvodce používáním Amazon Echo

Kurzanleitung zur Verwendung von Amazon Echo

Gyors útmutató az Amazon Echo használatához 

Před použitím Amazon Echo k ovládání zařízení se ujistěte, že splňujete 
následující podmínky.

Bevor Sie Amazon Echo verwenden, um Ihre Geräte zu steuern, stellen Sie sicher, 
dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen.
√ .Amazon Alexa APP und Konto 
√ .Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
√ .Smart Plug
Melden Sie sich mit dem iGET HOME-Konto an, fügen Sie das Gerät hinzu und 
ändern Sie den Namen in ein leicht erkennbares Wort oder einen Satz, wie z. B. 
''Bedroom Plug'' ''Plug1'' usw.Echo mit Amazon Alexa App einrichten Melden Sie 
sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
Tippen Sie auf die Startseite oben links, tippen Sie auf "Einstellungen" und "Ein 
neues Gerät einrichten".
Wählen Sie ein Echo-Gerät aus, drücken Sie lange auf die Punkttaste, bis das 
orangefarbene Licht aufleuchtet und tippen Sie auf "Weiter".
Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und verbinden Sie es gemäß den Anweisungen mit 
Ihrem Gerät. Dies kann einige Minuten dauern. Aktivieren Sie die Skills in der 
Alexa APP (Hinweis: Wenn zuvor ein iGET HOME-Konto verknüpft wurde, können 
Sie es direkt verwenden oder Sie können auch auf "Skills deaktivieren" tippen, um 
es zu entfernen)
Tippen Sie auf die Startseite oben links, wählen Sie "Skills".
Suchen Sie "iGET HOME" und wählen Sie "iGET HOME".
Tippen Sie auf "Skills aktivieren", um den iGET HOME Skill zu aktivieren, Sie 
werden dann zur Seite mit dem Kontolink weitergeleitet. Geben Sie Ihr iGET 

HOME-Konto und Ihr Passwort ein und vergessen Sie nicht, das Land/die Region 
auszuwählen, zu dem/der Ihr Konto gehört.
Tippen Sie auf "Jetzt verknüpfen", um Ihr iGET HOME-Konto zu verknüpfen.
Verlassen Sie die Seite, wenn "Alexa wurde erfolgreich mit iGET HOME verknüpft" 
angezeigt wird.
Steuern Sie Ihr Smart-Gerät über Echo (Echo muss Ihre Smart-Geräte vor der 
Steuerung erkennen)
Sie können Echo sagen: "Alexa, Geräte entdecken", oder Sie können auch auf der 
APP auf "Geräte entdecken" tippen, um die intelligenten Geräte zu entdecken.
Die entdeckten Geräte werden in der Liste angezeigt. (Hinweis: Jedes Mal, wenn 
Sie den Namen der Geräte in der iGET HOME App ändern, muss Echo die Geräte 
vor der Steuerung neu entdecken)
Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte über Echo steuern. Sie können folgende 
Befehle verwenden, um sie zu 
steuern. (z.B., Plug1):
√ . Alexa, schalte den Stecker1 ein/aus
√ . Alexa, schalte den Stecker nach 5mins ein

Prihláste sa pomocou svojho účtu iGET HOME, pridajte zariadenie a zmeňte 
názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, napríklad "Zásuvka v spálni"
"Zásuvka1" atď.

FIGYELEM: A Google Home alkalmazás ismert hibája miatt csak egy Google-
fiókot használhatott a 
"Home Control Action" vezérléséhez. Ha több Google fiókkal jelentkezik be a 
Google Home alkalmazásba, ellenőrzési problémák léphetnek fel.
Vezérelje intelligens eszközeit a Google Home alkalmazáson keresztül
Mostantól a Google Home alkalmazáson keresztül vezérelheti okoseszközeit. 
A Také Smart Plug példaként a támogatott hangparancsok az alábbiak:
√ . Ok Google, kapcsolja be/kikapcsolja az intelligens dugót.
√ . Ok Google, 5 perc múlva kapcsolja be az intelligens dugót.

√ .Amazon Alexa aplikace a účet 
√ .Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
√ .SMART zásuvka
Přihlaste se k účtu iGET HOME, přidejte zařízení a poté změňte název na snadno 
rozpoznatelné slovo nebo frázi, například ''Zásuvka ložnice'' ''Zásuvka1'' atd.
Nastavení Echo s aplikací Amazon Alexa 
Přihlaste se pomocí účtu Amazon
Klepněte na domovskou stránku vlevo nahoře, klepněte na "Nastavení" a "
Nastavení nového zařízení".
Vyberte zařízení Echo, dlouze stiskněte tlačítko s tečkou, dokud se nezobrazí 
oranžová kontrolka, a klikněte na "Pokračovat".
Vyberte síť Wi-Fi a připojte ji k zařízení podle pokynů. Tato akce může trvat 
několik minut.
Povolte dovednosti v aplikaci Alexa (Poznámka: Pokud je již propojen účet  
iGET HOME, můžete jej přímo použít, nebo můžete také kliknout na "Zakázat 
dovednosti" a odebrat jej).
Klepněte na domovskou stránku vlevo nahoře a vyberte možnost "Dovednosti" 
(Dovednosti).
Vyhledejte "iGET HOME" a vyberte "iGET HOME".

Klepnutím na "Povolit dovednosti" povolíte dovednost iGET HOME a budete 
přesměrováni na stránku s odkazem na účet.
Zadejte svůj účet iGET HOME a heslo, nezapomeňte vybrat zemi/oblast, do 
které váš účet patří.
Klepnutím na "Propojit nyní" propojte svůj účet iGET HOME.
Jakmile se zobrazí zpráva "Alexa byla úspěšně propojena s iGET HOME", 
opusťte stránku.
Ovládání chytrého zařízení prostřednictvím Echo (Echo potřebuje objevit vaše 
zařízení před ovládáním)Můžete říci "Alexa, discover devices" (Alexo, objev 
zařízení) na Echo, nebo můžete také klepnout na "Discover devices" (Objevit 
zařízení) v aplikaci pro objevení SMART zařízení.
Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Poznámka: Pokaždé, když změníte 
název zařízení v aplikaci iGET HOME, musí zařízení Echo před ovládáním 
znovu objevit zařízení).
Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím zařízení Echo. K jejich 
ovládání můžete použít 
následující příkazy. (Např. Plug1):
√ . Alexa, turn on/off the Plug1.
√ . Alexa, turn on the plug after  5mins

Propojení účtu iGET HOME v aplikaci Home Control
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k možné chybě aplikace Google Home můžete k 
ovládání "Home Control Action" použít pouze jeden účet Google. Pokud se do 
aplikace Google Home přihlásíte pomocí několika účtů Google, může dojít k 
problémům s ovládáním.
Ovládání chytrých zařízení prostřednictvím služby Google Home
Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím aplikace Google Home. 
Jako příklad je uvedena chytrá zásuvka. Podporované hlasové příkazy jsou 
uvedeny níže:
√ . Ok Google, turn on/off the smart plug.
√ . Ok Google, turn on the smart plug after  5min

HOME Power 1
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Dankeschön
Vielen Dank, dass Sie die 
intelligente Steckdose.

Inhalt des Pakets
1x HOME Power 1
1x Benutzerhandbuch

Ďakujem
Ďakujeme, že ste si zakúpili 
inteligentnú zásuvku. 

Obsah balenia
1x HOME Power 1
1x Užívateľská príručka

Spezifikationen
Stromversorgung: AC 230-250V~ 
50-60Hz
Maximale Leistung: 3680 W
Stromstärke an einer Steckdose: 16 A
Max. current: 16 A
Betriebstemperatur : 0-35°C
Lagertemperatur: -10°C - +40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb : 5% - 65%
WLAN-Spezifikation Standard: 802.11 
b/g/n, 
WEP/WPA/WPA2, 
2412 – 2472 MHz, Max. 
Sendeleistung: 802.11b: +18dBm, 
802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): 
+14dBm, Kanal: 1-13

Technické parametre
Napájanie: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. zaťaženie: 3680 W
Max. prúd: 16 A
Prevádzková teplota: 0-35°C
Teplota skladovania: -10°C - +40°C
Vlhkosť počas prevádzky : 5% - 65%
Wi-Fi špecifikácia: 
802.11 b/g/n, 
WEP/WPA/WPA2, 
2412 – 2472 MHz, max. prenášaný

Herunterladen und Registrierung
Scannen Sie den QR-Code, um die " 
iGET HOME " APP herunterzuladen. 
Oder suchen Sie "iGET HOME" im 
Apple Store oder Google Play, um die 
APP zu installieren.

Stiahnutie aplikácie iGET HOME
Naskenujte QR kód a stiahnite si 
aplikáciu "iGET HOME". Alebo 
vyhľadajte "iGET HOME" v obchode 
Apple Store alebo Google Play a 
nainštalujte si aplikáciu.

iOSAndroid 

iOSAndroid 

Scannen Sie den QR-Code, um die " iGET HOME " APP herunterzuladen. Oder 
suchen Sie "iGET HOME" im Apple Store oder Google Play, um die APP zu 
installieren. 
Öffnen Sie die "iGET HOME" APP, tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto mit 
Ihrer Telefonnummer oder E-Mail zu erhalten. Melden Sie sich bei der APP an.

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu "iGET HOME". Alebo vyhľadajte "iGET 
HOME" v obchode Apple Store alebo Google Play a nainštalujte si aplikáciu.

Otvorte aplikáciu iGET HOME, kliknite na "Registrovať" a získajte konto pomocou 
telefónneho čísla alebo e-mailu. Prihláste sa do aplikácie.

Stlačením tlačidla "Potvrdiť" sa pripojte k zariadeniu, ak sa zobrazí správa 
"Úspešne pridané 1 zariadenie", po tejto správe je pripojenie dokončené a 
vaše zariadenie je uvedené v zozname zariadení aplikácie.

Po úspešnom pridaní zariadenia ho môžete zdieľať s priateľmi alebo rodinou. 
Nastavení aplikácie - Sdilenie.

Pred použitím Amazon Echo na ovládanie zariadenia sa uistite, že spĺňate 
nasledujúce podmienky.
√ .Amazon Alexa aplikácia a konto 
√ Zariadenia Echo vrátane Echo, Echo Dot a Echo Tap
√ .SMART zásuvka
Prihláste sa do svojho účtu iGET HOME, pridajte zariadenie a potom zmeňte 
názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, napríklad ''Zásuvka v spálni'',
 ''Zásuvka1'' atď.
Nastavenie Echo s aplikáciou Amazon Alexa 
Prihláste sa pomocou konta Amazon
Ťuknite na domovskú stránku vľavo hore, ťuknite na položku ''Nastavenia'' a na 
položku ''Nastaviť nové zariadenie''.
Vyberte zariadenie Echo, dlho stlačte tlačidlo bodky, kým sa nezobrazí oranžová 
kontrolka, a kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte ju k zariadeniu podľa pokynov. Môže to trvať 
niekoľko minút.
Povoľte zručnosti v aplikácii Alexa (Poznámka: Ak je vaše konto iGET HOME už
 prepojené, môžete ho použiť 
priamo, alebo ho môžete tiež odstrániť kliknutím na položku "Disable Skills").
Ťuknite na domovskú stránku vľavo hore a vyberte položku "Skills".
Vyhľadajte "iGET HOME" a vyberte "iGET HOME".
Ťuknutím na položku "Enable Skills" (Povoliť zručnosti) povolíte zručnosť iGET 

Skontrolujte, či je inteligentná zásuvka zapnutá.
Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
Stlačte tlačidlo napájania na viac ako 5 sekúnd, kým indikátor nezačne rýchlo 
blikať (približne 2-krát za sekundu), čo znamená, že zariadenie je pripravené na 
konfiguráciu.

Otvorte aplikáciu "iGET HOME" a stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu 
aplikácie.
Vyberte typ zariadenia a stlačením tlačidla " potvrďte rýchle blikanie indikátora". 
Získa sa heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je váš mobilný telefón pripojený.

Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über iGET HOME APP jederzeit und überall
(stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk 
verbunden sind), Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in 
der APP-Schnittstelle.

Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem 
Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart Socket eingeschaltet ist
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi verbunden ist
Drücken Sie die Einschalttaste für mehr als 5 Sekunden, bis die Anzeige schnell zu 
blinken beginnt (ca. 2 mal pro Sekunde), dies bedeutet, dass das Gerät bereits 
konfiguriert ist. 
Öffnen Sie Ihre "iGET HOME" APP, tippen Sie auf "+" oben rechts in der APP
Wählen Sie den Gerätetyp aus und tippen Sie auf "Bestätigen Sie das schnelle 
Blinken der Anzeige". Das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem Ihr Mobiltelefon 
verbunden ist, wird abgefragt.
Tippen Sie auf "Bestätigen", um sich mit dem Gerät zu verbinden. Wenn die 
Meldung "1 Gerät erfolgreich hinzugefügt" erscheint, ist die Verbindung hergestellt 
und Ihr Gerät wird in Ihrer APP-Liste aufgeführt.

Schritt 1: Herunterladen und Registrierung

Ako sa pripojiť k WIFI?

Krok 3: Sdílení

Stručný návod na používanie Amazon Echo

Krok 1: Stiahnutie a registrácia

Mielőtt az Amazon Echo-t használná az eszközök vezérlésére, győződjön meg 
róla, hogy megfelel a következő feltételeknek.
√ .Amazon Alexa APP és fiók 
√ .Echo készülék, beleértve az Echo, Echo Dot és Echo Tap készülékeket is
√ .Smart Plug
Jelentkezzen be a iGET HOME fiókkal, adja hozzá az eszközt, majd változtassa 
meg a nevét könnyen felismerhető szóra vagy kifejezésre, mint például 
''Bedroom Plug'' ''Plug1'' stb.
Az Echo beállítása az Amazon Alexa alkalmazással
Jelentkezzen be az Amazon fiókkal
Koppintson a bal felső sarokban lévő honlapra, majd a "Beállítások" és az "Új 
eszköz beállítása" lehetőségre.
Válasszon ki egy Echo készüléket, nyomja meg hosszan a pont gombot, amíg 
a narancssárga fény fel nem világít, majd 
koppintson a "Folytatás" lehetőségre.
Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és csatlakoztassa a készülékhez az utasításoknak 
megfelelően. Ez több percet is igénybe vehet.
Engedélyezze a készségeket az Alexa APP-ban (Megjegyzés: Ha korábban már 
összekapcsolt egy iGET HOME fiókot, akkor közvetlenül használhatja azt, vagy 
a "Készségek letiltása" lehetőségre koppintva eltávolíthatja azt).
Koppintson a bal felső sarokban lévő honlapra, válassza ki a "Skills" (készségek) 
lehetőséget.

Hogyan csatlakoztatható a Wi-Fi?

Szkennelje be a QR kódot az " iGET HOME " APP letöltéséhez. Vagy keressen 
rá a "iGET HOME" kifejezésre az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben az 
APP telepítéséhez. 
Nyissa meg az "iGET HOME" APP-ot, koppintson a "Regisztráció" gombra, 
hogy fiókot kapjon telefonszámával vagy e-mail címével. Jelentkezzen be az 
APP-be.

Győződjön meg róla, hogy az intelligens aljzat be van kapcsolva
Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja csatlakozik a Wi-Fi-hez
Nyomja meg a bekapcsológombot több mint 5 másodpercig, amíg a kijelző 
gyorsan villogni nem kezd (kb. 2 alkalommal/másodperc), ez azt jelenti, hogy az 
eszköz már konfigurálható.
Nyissa meg az "iGET HOME" APP-ot, koppintson a "+" gombra az APP jobb felső 
részén.
Válassza ki az Eszköz típusát, koppintson a "kijelző gyors villogásának 
megerősítése" lehetőségre. Ez lekérdezi a mobiltelefonja által csatlakoztatott 
Wi-Fi hálózat jelszavát. Koppintson a "Megerősítés" gombra a készülékhez való 
csatlakozáshoz, amikor megjelenik a "successfully add 1device" , akkor a 

1. lépés: Letöltés és regisztráció

2. lépés: Eszközök hozzáadása egyszerű módban 
(Ajánlom)

Schritt 2: Geräte im einfachen Modus 
hinzufügen (empfohlen)

Krok 2: Pridanie zariadenia do aplikácie

POZNÁMKA: Kvôli známej chybe v aplikácii Google Home môžete na ovládanie 
akcie "Home Control .
Action" používať len jedno konto Google. Ak sa do aplikácie Google Home
prihlásite pomocou viacerých účtov Google, môžu sa vyskytnúť problémy s 
ovládaním.
Ovládanie inteligentných zariadení pomocou služby Google Home
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom aplikácie 
Google Home. Príkladom je inteligentná zásuvka. Podporované hlasové príkazy 
sú uvedené nižšie:

    HOME Power 1
- HU -

Köszönöm
Köszönjük, hogy megvásárolta 
az intelligens.

Műszaki adatok
Tápegység: AC 230-250V~ 50-60Hz
Maximális teljesítmény : 3680 W
Egyetlen kimeneti áram : 16 A
Működési hőmérséklet : 0-35°C
Tárolási hőmérséklet : -10°C - +40°C
Páratartalom működés közben: 5% - 
65%
WLAN specifikáció Szabvány: 802.11 
b/g/n, 
WEP/WPA/WPA2, 
2412 – 2472 MHz, Max. Átviteli 
teljesítmény: max: 802.11b: +18dBm, 
802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): 
+14dBm, Csatorna: 1-13

Szkennelje be a QR kódot az " iGET 
HOME " APP letöltéséhez. Vagy 
keressen rá a "iGET HOME" 
kifejezésre az Apple Store-ban vagy a 
Google Play-ben az APP 
telepítéséhez.

Letöltés és regisztráció

Android iOS

A csomag tartalma
1x HOME Power 1 
1x Használati útmutatól

kapcsolat befejeződött és az eszközök szerepelnek az APP listájában.
Vezérelje a Mini Smart Plug-ot a iGET HOME APP-on keresztül bármikor és 
bárhol.
(győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja és a Mini Smart Plug mindegyike 
csatlakozik a hálózathoz), További funkciókat élvezni fog, lásd az APP felületét.
3. lépés: Ossza meg eszközeit barátjával vagy családjával, miután sikeresen 
hozzáadta eszközeit.

Keressen rá az "iGET HOME" kifejezésre és válassza ki az "iGET HOME" 
lehetőséget
Érintse meg a "Készségek engedélyezése" lehetőséget az iGET HOME 
készség engedélyezéséhez, a rendszer átirányítja a fiókkapcsolat oldalára.
Írja be iGET HOME fiókját és jelszavát, ne felejtse el kiválasztani az 
országot/régiót, ahová fiókja tartozik.
Az iGET HOME fiók összekapcsolásához koppintson a "Link Now" gombra.
Hagyja el az oldalt, amikor megjelenik a "Alexa sikeresen összekapcsolódott 
az iGET HOME-mal" felirat.
Vezérelje intelligens eszközét az Echón keresztül (az Echónak a vezérlés előtt 
fel kell fedeznie az intelligens eszközeit).
Mondhatja az Echónak, hogy "Alexa, fedezd fel az eszközöket", vagy az 
intelligens eszközök felfedezéséhez 
megérintheti az APP-on az "Eszközök felfedezése" lehetőséget.
A felfedezett eszközök megjelennek a listában. (Megjegyzés: Minden 
alkalommal, amikor megváltoztatja az eszközök 
nevét az iGET HOME App-on, az Echo készülékeknek újra fel kell fedezniük 
az eszközöket a vezérlés előtt)
Most már vezérelheti okos eszközeit az Echón keresztül. A következő 
parancsokkal vezérelheti őket. (pl. Plug1):
√ . Alexa, kapcsold be/ki a Plug1-et.
√ . Alexa, kapcsold be a dugót 5 perc múlva.

výkon: 802.11b: +18dBm, 802.11g: 
+16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, 
Kanál: 1-13

HOME a budete presmerovaní 
na stránku s prepojením na účet.
Zadajte svoje konto iGET HOME a heslo a nezabudnite vybrať krajinu/oblasť, 
do ktorej vaše konto patrí.
Kliknutím na "Link Now" prepojíte svoje konto iGET HOME.
Keď sa zobrazí správa "Alexa bola úspešne prepojená s iGET HOME", opustite 
stránku.
Ovládajte svoje inteligentné zariadenie pomocou Echo (Echo musí objaviť vaše 
SMART zariadenie pred jeho ovládaním)
V aplikácii Echo môžete povedať "Alexa, discover devices" alebo môžete tiež 
ťuknúť na položku "Discover devices" a objaviť svoje zariadenie SMART.
(Poznámka: Pri každej zmene názvu zariadenia v aplikácii iGET HOME musí 
Echo pred ovládaním zariadenia toto zariadenie znovu objaviť.)
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom zariadenia 
Echo. Na ich ovládanie môžete. 
použiť nasledujúce príkazy. (Napr. Plug1):
√ . Alexa, zapnite/vypnite zástrčku1.
√ . Alexa, zapnite zástrčku po 5 minútach

Nastavenie služby Google Home pomocou aplikácie Google Home APP
Skontrolujte, či je zariadenie Google Home zapnuté.
Kliknutím na ikonu aplikácie na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Google 
Home.
Kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť" vyjadrite súhlas s podmienkami používania 
služby a zásadami ochrany osobných údajov. Povoľte aplikácii Google Home 
prístup k polohe zariadenia, aby zistila a nastavila zariadenie v blízkosti.
Kliknite na položku "Prihlásiť sa" a vyberte jedno konto Google, do ktorého ste 
už prihlásení na svojom mobilnom zariadení. Alebo sa podľa pokynov prihláste 
pomocou nového konta Google.
Aplikácia Google Home vyhľadá blízke zariadenia, ktoré sú zapnuté a 
pripravené na nastavenie. Ťuknite na položku "Nastavenie" a nastavte 
zariadenie Google Home.
Po úspešnom pripojení aplikácie Google Home k zariadeniu Google Home 
ťuknite na položku "Prehrať skúšobný zvuk", prebehne skúšobný zvuk, ktorý 
potvrdí, že ste pripojení k správnemu zariadeniu. Ak ste počuli testovací zvuk, 
ťuknite na položku "Počul som".
Vyberte miestnosť (napr. obývačku), v ktorej sa nachádza zariadenie Google 
Home. To vám pomôže identifikovať zariadenie, keď do neho chcete vysielať. 
Vyberte sieť Wi-Fi, z ktorej sa chcete pripojiť k zariadeniu Google Home. Ak 
chcete automaticky načítať heslo pre túto sieť v tomto zariadení, ťuknite na 
položku "OK", potom sa heslo vyplní do poľa hesla. Heslo môžete zadať aj 
ručne. Potom ťuknite na položku "Pokračovať".

Zariadenie Google Home sa teraz pokúsi pripojiť k poskytnutej sieti Wi-Fi. Po 
úspešnom pripojení zariadenia Google Home k sieti Wi-Fi ťuknite na položku 
Pokračovať.Aby asistent Google mohol odpovedať na vaše otázky a využívať 
personalizované služby, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google a potom 
kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa". Vyberte konto Google, ktoré chcete prepojiť so 
zariadením Google Home, a potom ťuknite na položku "Pokračovať ako...". 
Zadajte adresu, na ktorej je nainštalované toto zariadenie Google Home, a 
vyberte predvolenú hudobnú službu.Kliknutím na tlačidlo "Preskočiť tutoriál" 
dokončite nastavenie. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo "Pokračovať" a pozrieť si 
výukový program služby Google Home.

√ . Ok Google, zapnite/vypnite inteligentnú zástrčku.
√. Ok Google, zapnite inteligentnú zástrčku po 5 min.
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Steuern Sie Ihre intelligenten Geräte über Google Home
Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte über Google Home steuern. Také 
Smart Plug als Beispiel, die unterstützten Sprachbefehle sind wie folgt:
√ . Ok Google, schalte den Smart Plug ein/aus.
√ . Ok Google, schalte den Smart Plug nach 5 Minuten ein.

Gesellschaft INTELEK.CZ s.r.o. erklärt hiermit, dass alle Power 1-Geräte den 
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der 
Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der 
EU-Konformitätserklärung ist auf dieser Website www.iget.eu verfügbar.
Die Gewährleistungsfrist des Produkts beträgt 24 Monate, sofern nicht anders 
angegeben.

RoHS:
Die im Gerät verwendeten Komponenten erfüllen die Anforderungen zur 
Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten gemäß 
Richtlinie 2011/65/EU. Die RoHS-Erklärung kann unter heruntergeladen 
werden www.iget.eu.

Betrieb von Funkanlagen:
CZ: Dieses Funkgerät kann in der Tschechischen Republik unter den 




