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I. Obecný popis 

Vítejte v používání sady chytrého bezpečnostního systému iGET HOME X5. 

Bezpečnostní panel je osazen výkonným inteligentním mikroprocesorem s nízkou spotřebou, využívá 

4,3“ barevný IPS displej a využívá kapacitní dotykové ovládání. Bezpečnostní panel lze bezdrátově 

propojit s PIR senzory pohybu, dveřními senzory, senzory kouře a plynu, nouzovými tlačítky, 

dálkovými ovladači a dalším příslušenstvím. Po spuštění příslušenství může bezpečnostní panel 

zobrazit stav poplachu a spustit poplach v reálném čase. Může také přenést stav bezpečnostního 

panelu do mobilní aplikace iGET HOME uživatele v reálném čase prostřednictvím vestavěného WiFi 

připojení. Vestavěný 2G modul zároveň může také uskutečňovat poplachová volání a odesílat SMS 

upozornění na určená telefonní čísla. 

 

II. Popis pojmů 

Bezpečnostní panel: Bezpečnostní panel je jádrem zabezpečení domácnosti a integrovanou bránou 

pro veškeré příslušenství. 

Aktivace: Bezpečnostní panel je ve stavu monitorování, připravený spustit poplach. 

Režim doma: Pokud je uživatel doma je možné v tomto režimu monitorovat jen některé oblasti, 

případně spustit poplach. 

Deaktivace: Bezpečnostní panel zruší stav monitorování a poplach může spustit pouze tlačítko SOS 

nebo příslušenství s nastavením „Aktivní 24 h denně“. 

Dálkové ovládání: Po spárování se zabezpečovacím panelem lze zabezpečovací panel dálkově ovládat 

a měnit stavy „Aktivace“, „Režim doma“, „Deaktivace“ a „SOS“. 

Senzor: Senzor nainstalujte na příslušné místo podle jeho typu. Po zaznamenání pohybu okamžitě 

odešle informaci o poplachu do ústředny ke zpracování. Mezi běžné senzory patří dveřní senzory, PIR 

senzory, senzory kouře a plynu atd. 

Bezdrátová siréna: Bezpečnostní panel spustí spárovanou bezpečnostní sirénu a vyhlásí poplach, 

pokud dojde k narušení. 

Tísňové číslo: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle také textovou zprávu nebo zavolá na 

nastavené telefonní číslo pro okamžité upozornění. 

Zpoždění aktivace: Když je bezpečnostní panel ve stavu „Režim doma / Deaktivace“, přejde 

bezpečnostní panel po určité prodlevě do stavu aktivace, čímž uživateli umožní opustit 

monitorovanou oblast. 

Zpoždění poplachu: Pokud bezpečnostní panel přijme podnět pro poplach ze senzoru, je tento 

poplach o určitou dobu pozdržen. Během doby zpoždění poplachu lze zadat uživatelské heslo a 

poplach tímto zrušit. 

Čas sirény: Doba trvání poplachu na bezpečnostním panelu, po kterém siréna přestane houkat. 
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Uživatelské heslo: Výchozí uživatelské heslo je 1234 a může být později uživatelem změněno. Také 

vyžadována konfigurace WiFi sítě, deaktivace, nastavení příslušenství, nastavení telefonního čísla, a 

nastavení zabezpečení a právě uživatelského hesla. 

Systémové heslo: Výchozí systémové heslo je 9876 a může být později uživatelem změněno. 

Systémové heslo je vyžadováno pro „Obnovení a resetování do továrního nastavení“ bezpečnostního 

panelu. 

Pravidla hesla: Po zadání správného hesla není nutné znovu zadávat heslo během doby, kdy 

obrazovka svítí - pohotovostní režim obrazovky. Čas pohotovostního režimu lze nastavit. Po vypršení 

tohoto času je nutné heslo zadat znovu. 

Skryté heslo: Při zadávání hesla můžete zadat 5 až 8 číslic skrytého hesla, pokud tyto číslice obsahují 4 

správné číslice hesla a to za sebou, panel je rozpozná jako správné heslo. 

Lokální poplach: Pokud bezpečnostní panel spustí poplach, aktivuje se jeho vlastní i bezdrátová siréna 

a spustí poplašný zvuk. 

Poplach sirény: Když bezpečnostní panel spustí poplach, odešle kód bezdrátového poplachu i 

bezdrátové siréně a ta spustí poplach. 

Pípnutí sirény: Kdykoliv se změní stav bezpečnostního panelu, odešle panel pokyn bezdrátové siréně 

a ta krátce pípne. 

Zpožděné pípnutí: Když je bezpečnostní panel ve stavu zpožděné aktivace nebo zpoždění poplachu, 

zazní připomenutí. 

Varování při otevření dveří/oken: Když bezpečnostní panel přejde do aktivního stavu, a pokud v tuto 

chvíli nejsou dveře, nebo okna zavřené, zobrazí se v rozhraní bezpečnostního panelu upozornění. 

Zvonění při otevření dveří/oken: Při otevření dveří nebo oken se ozve zvukové upozornění. 

Hlasové výzvy: Při práci s bezpečnostním panelem se ozve hlasové upozornění. 

Pípnutí kláves: Při ovládání virtuálních tlačítek na bezpečnostním panelu se ozve odpovídající zvukové 

znamení. 

Hlasitost zvonku: Když je použito tlačítko zvonku, bezpečnostní panel vydá tón zvonění. 

Dálkové ovládání: Uživatel může aktivovat a deaktivovat zařízení prostřednictvím aplikace. 

Ochrana proti sabotáži: Na zadní straně bezpečnostního panelu je spínač proti demontáži zařízení, 

který spustí alarm při odstranění panelu vnější silou. 

Časovač: Uživatel si může přizpůsobit čas, kdy bezpečnostní panel přejde do režimu 

Aktivní/Doma/Neaktivní/SOS v aplikaci. 

Zvonek: Když je použit zvonek, nespouští se žádný alarm a bezpečnostní panel místo toho přehraje 

"dingdong" zvuk. 
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Typ poplachu: Uživatel nastaví odpovídající typ podle typu senzoru a dle umístění, díky čemuž po 

spuštění poplachu může rychle rozlišit, které zařízení poplach vyhlásilo. 

Typy poplachů jsou následující: Poplach – Okno, Terasa, Infra z., Požár, Plyn, Únik CO, Voda, Systém, 

Dveře, Hala, SOS, Ložnice. 

Zóna: Používá se k rozlišení senzorů, když senzor spustí poplach, může uživatel určit umístění 

poplachu podle čísla zóny. 

 

Nastavení příslušenství - Mód 

(1) Vše aktivováno (bez zpoždění): Když je bezpečnostní panel ve stavu "Aktivní" nebo "Režim doma", 

panel vyvolá poplach po aktivaci senzoru. 

(2) Aktivní při odchodu (bez zpoždění) / Také „Režim doma“：Když je bezpečnostní panel ve stavu 

"Režim doma", panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění 

poplachu.  

(3) Vše aktivováno (se zpožděním): Pokud je bezpečnostní panel ve stavu „Aktivní" nebo "Režim 

doma" panel vyvolá poplach ihned po spuštění senzoru a nedojde k žádnému zpoždění poplachu. 

(4) Aktivní při odchodu/ Také „Režim Doma“: Když je bezpečnostní panel ve stavu "Režim doma", 

panel vyvolá poplach po spuštění senzoru. 

(5) Aktivní 24 h denně: Bez ohledu na stav zabezpečovacího panelu, kdykoli je senzor spuštěn, panel 

vyvolá poplach. Tento režim se doporučuje nastavit pro senzory úniku plynu nebo kouře apod. 

(6) Zakázáno: Zabezpečovací panel nebude reagovat na spuštění senzoru nastaveného v tomto 

režimu. 

(7) Tajný poplach bez sirén: Když příslušenství nastavené na tento režim spustí poplach, bezpečnostní 

panel odešle vzdálené upozornění na poplach (upozornění v aplikaci, upozornění na telefon/SMS), 

ale nebude spuštěna žádná siréna. 

 

III. Bezpečnostní panel 

3.1 Hlavní funkce 

(1) Vestavěný výkonný procesor s frekvencí 600 MHz zajišťuje rychlý a plynulý provoz. 

(2) 4,3“ barevný IPS displej, širší pozorovací úhel obrazovky. 

(3) Kapacitní dotyková obrazovka pro pohodlnější ovládání 

(4) Nové interaktivní rozhraní Xsense UI. 

(5) Vestavěná  WiFi síť a 2G, podpora aplikace iGET HOME, telefonní/SMS upozornění. 
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(6) Připojení Až 200 senzorů, dálkového ovládání, až 6 zvonků. 

(7) Celkem 7 režimů nastavení příslušenství. 

(8) Automatická kalibrace času dle sítě. 

(9) Až 150 záznamů o poplachu, 50 záznamů o aktivaci a deaktivaci. 

(10) Podpora nastavení 5 skupin vlastních telefonních čísel. 

(11) Upozornění výpadku napájení, upozornění na slabou baterii, ochrana proti demontáži atd. 

(12) Funkce otevřených dveří/okna a zvonku. 

(13) Vyskakovací okno s upozorněním. 

(14) Podpora kabelové sirény i bezdrátové sirény. 

(15) Podporováno skryté heslo. 

(16) Dálkové ovládání přes aplikaci. 

(17) Podpora více jazyků. 

(18) Podporována online aktualizace OTA. 

 

3.2 Popis zařízení 
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LED indikátor ve spodní části panelu pod displejem: 

 

Svítí Stav Bliká Stav 

Červeně Spuštěný poplach Žlutě/Zeleně Zpožděná aktivace 

Žlutě Aktivní Červeně/Zeleně Zpožděný poplach 

Zeleně Neaktivní   

 

Upozornění: 

(1) Bezpečnostní panel by měl být instalován co nejblíže ke každému ze senzorů, aby byla zajištěna co 

nejlepší bezdrátová komunikace mezi zabezpečovacím panelem a senzorem. 

(2) Vzhledem k tomu, že zabezpečovací panel a senzor využívají bezdrátovou komunikaci, mělo by být 

místo instalace co nejdále od domácích spotřebičů s vysokofrekvenčním rušením nebo silných 

bezpečnostních dveří. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

3.3 Funkce 

3.3.1 Uživatelské rozhraní 

 

Stavový 

řádek 

 

①Hodiny Zobrazují čas 

②SMS Odeslání SMS 

② Volání Vytočí nouzové číslo 

③WiFi signál 

Ukazuje sílu WiFi signálu 

Plně šedá znamená, že signál WiFi není dostupný 

④2G signál 

SIM karta není vložena nebo je vložena nesprávně 

Ukazuje sílu signálu 2G 

Plně šedá znamená, že 2G signál není dostupný 

⑤Napájení 

  

Externí napájení 

Napájení baterií 

Hlavní 

rozhraní 
⑥Stav 

Neaktivní: Štít je bílý  

Zpožděná aktivace: Oranžový kruh ukazuje odpočet 

Aktivní: Štít je oranžový 
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3.3.2 Menu nastavení 

Menu 

Příslušenství 

Senzor Nastavení senzorů 

Klíčenka Nastavení dálkových ovladačů 

Zvonek Nastavení zvonků 

Siréna Bezdrátové párování sirén 

Volání 

Hovor Telefonování na zvolené tel. číslo 

Nastavení 

Lze nastavit 5 skupin poplachových tel.čísel a 
individuálně nastavit, na která bude voláno a která 
obdrží SMS 

Zabezpečení Zpoždění 

Zpoždění aktivace 

(s) 

 

Nastavení zpoždění za jakou dobu se má alarm 

Aktivovat (Uživatel může mezitím opustit objekt). 

Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 40 s. 

Zpoždění 
Nastavení doby za jakou se má spustit poplach od 

narušení prostoru (Uživatel má čas při příchodu do 

Zpožděný poplach: Červený kruh ukazuje odpočet 

Poplach: Štít je červený 

⑦ Čas/Událost 

Když je bezpečnostní panel v obvyklém stavu, zobrazuje aktuální 

rok/měsíc/den/systémový čas a zobrazuje podrobné informace, když 

je v neobvyklém stavu. 

⑧Aktivní  
Znak je oranžový, což znamená, že je zařízení bylo aktivováno nebo je 

aktivní. 

⑨Režim doma Znak je oranžový, což znamená, že bylo aktivováno „Stay Arm“. 

⑩Neaktivní Znak je vždy bílý. 

⑪Menu Kliknutím zobrazíte nabídku panelu zabezpečení 

⑫Záznam 

Kliknutím zobrazíte záznamy o zapnutí a poplachu, červená tečka v 

pravém horním rohu znamená, že existují nové nezkontrolované 

záznamy 
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poplachu (s) objektu zadat heslo) 

Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~180s; Výchozí: 30 s. 

Trvání sirény (s) 

Nastavení času trvání sirény při poplachu 

Jednotka: vteřiny; rozpětí: 0~1800s; Výchozí: 180 s. 

Heslo 

Změna hesla 

uživatele 

Změna hesla uživatele, heslo pro deaktivaci alarmu, 

pro vstup do nastavení, apod. 

Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 1234 

Změna 

systémového 

hesla 

Změna systémového hesla (např. reset alarmu 

apod.) 

Rozpětí: 0000 ~ 9999; Výchozí: 9876 

Poplach 

Siréna 

Zapnutí/vypnutí zvuku sirény při poplachu 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp. 

Lokální poplach 

Zapnutí/vypnutí zvuku sirény v alarmu 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap. 

Pípání sirény 

Zapnutí/vypnutí pípnutí sirény 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp. 

Pípnutí zpoždění 

Zapnutí/vypnutí pípání při zpoždění 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap. 

Zvonění při 

otevření 

dveří/oken 

Zapnutí/vypnutí funkce zvonění 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp. 

 

 

Varování při 

otevření 

dveří/oken 

Zapnout/vypnout varování. Pro podporu této  

funkce potřebujete dveřní/okenní senzor 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Vyp. 

Nastavení WIFI 

Airlink 

(doporučeno) 

Rychlá konfigurace připojení k WiFi síti 

(doporučeno) 

SoftAP Konfigurace WiFi hotspotu pro nastavení připojení 
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(nedoporučujeme) 

Čas 

Nastavení času 
Nastavení času zobrazeného na bezpečnostním 

panelu 

Synchroniz. 

Aktivujte, pokud chcete přijímat synchronizaci času 

ze sítě 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap. 

Zvuk 

Hlas. pokyny 

Zapnutí / Vypnutí hlasových pokynů (Angličtina)  

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap. 

Klávesnice 

Nastavení vypnutí a zapnutí zvuku kláves při dotyku 

Možnosti: Vyp. / Zap.; Výchozí: Zap. 

Hlasitost zvonku 

Nastavení hlasitosti zvonku 

Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = zvonek je ztlumený; Výchozí: 8  

Hlasitost 

hl.panelu 

Nastavení hlasitosti zvuků bezpečnostního panelu 

Rozpětí: 0 ~ 9; 0 = systém je ztlumený; Výchozí: 7 

Obrazovka 

Doba zobrazení obrazovky než přejde do úsporného 

režimu (vypnutí obrazovky) 

Jednotka: vteřiny; Rozpětí: (0 = neustále zapnutá)  

10~180; Výchozí: 60 s. 

Jazyk 
Výběr z několika 

jazyků 

Česky/English/Deutsche/Pусский/Français/ 

Slovensky/Español/Italiano/Polskie/Magyar  

Obnovení 

Resetování do 

továrního 

nastavení 

Navrátí bezpečnostní panel do továrního nastavení 

Restart Restartuje bezpečnostní panel 

Režim čištění 

Tento režim vyberte, pokud je třeba vyčistit 

obrazovku zařízení, všechny klávesy  

budou na jednu minutu nefunkční. 

Pomoc QR kód uživatelské příručky: Naskenujte QR kód pro 



 
 

11 
 

zobrazení anglické příručky 

 Zobrazení verze modelu, sériové číslo, WiFi MAC, 

modul CSQ 2G, IMEI, sériové číslo modulu, GSM 

 

 

3.4 Technické specifikace 

Vstupní napájení: DC5V 1.0A, microUSB Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz 

Vnitřní vestavěná baterie: 3.7V 500mAh lithiová 

baterie 
Pracovní teplota: -10℃~ +50℃ 

Provozní spotřeba: 3 W Vlhkost: ＜95 % (bez kondenzace) 

Bezdrátové parametry: 433MHz, eV1527 Mobilní standard: 2G 

Velikost produktu: 120 * 98 * 12 mm Hmotnost: 160g 

 

IV. Aplikace iGET HOME  

Toto zařízení lze připojit a ovládat prostřednictvím aplikace iGET HOME. Stáhněte si prosím aplikaci 

iGET HOME předem z obchodu s aplikacemi. Nebo QR kódy pro oskenování jsou níže. 

4.1 Stažení aplikace iGET HOME 

Uživatelé mohou najít iGET HOME v hlavních obchodech s aplikacemi nebo si ji stáhnout pomocí QR 

kódu níže.  

                                         

Obchod Google Play                                      Obchod iOS Store 

4.2 Registrace a přihlášení do aplikace 

(1) Při prvním použití aplikace iGET HOME je třeba se registrovat, nebo přihlásit, pokud již 
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registracovaní jste. 

(2) Uživatel si může zaregistrovat účet kliknutím na možnost „Zaregistrovat se“. Po kliknutí na 

„Zaregistrovat se“ se zobrazí „Uživatelská smlouva a zásady ochrany osobních údajů“, přečtěte si 

je prosím a klikněte na „Souhlasím“. 

(3) Po kliknutí na „Souhlasím“ se zobrazí rozhraní registrace účtu. V rozhraní se objeví dvě možnosti: 

“Země”, “Číslo mobilního telefonu/E-mail”. 

(4) Vyberte svou zemi z nabídky. 

(5) Ve volbě „Číslo mobilního telefonu/E-mail“ se doporučuje, aby uživatelé zadali číslo svého 

mobilního telefonu a kliknuli na: „Získat ověřovací kód“, poté rozhraní aplikace skočí na: 

„Zadejte ověřovací kód“ a uživatel může vyplnit šestimístný ověřovací kód, který održel na 

telefon. 

(6) Po dokončení předchozího kroku se zobrazí rozhraní pro nastavení „hesla“. Uživatelé si mohou 

nastavit přihlašovací heslo do aplikace podle svých vlastních preferencí. Po úspěšném nastavení 

hesla se v aplikaci objeví možnost autorizace rozhraní, kdy se uživatel může rozhodnout zda chce 

autorizovat a poté již může vstoupit do aplikace. 

(7) Uživatelé se mohou přihlásit do aplikace pomocí stávajícího registrovaného účtu a hesla. 

 

4.3 Připojení alarmu X5 k aplikaci iGET HOME 

(1) POZOR!: Před použitím aplikace iGET HOME připojte svůj mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi síti. 

(2) Otevřete aplikaci iGET HOME a vstupte do rozhraní „Zařízení“ v aplikaci. 

(3) Klikněte na „+“ v pravém horním rohu rozhraní a vyberte tak „Přidat zařízení“. 

(4) Klikněte na možnost „Alarmy“ a poté klikněte na „Alarm X5“, rozhraní zobrazí Wi-Fi síť na kterou 

je připojen telefon. 

(5) Zadejte heslo Wi-Fi sítě. Opravdu se ujistěte, že je 2,4 GHz a že má telefon aktivní Bluetooth a 

Polohu. 

(6) Po zadání hesla Wi-Fi sítě klikněte na „Další“ a nyní zapněte alarm a vyčkejte 30 vteřin. Poté 

klikněte na Další. 

(7) Vstupte do nastavení alarmu kliknutím na „Menu“ a dále „Settings/Nastavení“ a dále zvolte 

„WIFI“. Zadejte heslo uživatele, v základním nastavení je „1234“ a potvrďte „OK“. 

(8) Zde klikněte v alarmu na „Airlink(doporučeno)“ a potvrďte „OK“ 

(9) V telefonu v aplikaci nyní potvrďte pomocí „Další“ a zaškrtněte volbu „WIFI“ a klikněte na 

„Další“. 

(10) Telefon nyní začne prohledávat síť. 
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(11) Když je zařízení úspěšně připojeno k aplikaci zobrazí se toto oznámení na alarmu a také v aplikaci 

(12) Uživatelé mohou nastavit název zařízení podle svých preferencí. Pokud uživatel nechce změnit 

název zařízení, může kliknout na „Hotovo“ v pravém horním rohu.  

(13) Aplikace dovoluje uživateli dálkově ovládat zařízení přidaná do aplikace, i pokud je telefon 

připojen k jiné, než původní síti. 

(14) Pozn. Nastavení jazyku v alarmu je možné v „Menu“ a dále „Settings/Nastavení“ a dále 

„Language/Jazyk“, zde zvolte jazyk, jaký požadujete a potvrďte „OK“. 
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4.4 Uživatelské rozhraní aplikace iGET HOME 

 

  

Stav 

 

Tip 

napájení 

Externí napájecí zdroj Indikuje, že panel je aktuálně napájen externím napájením 

Napájení z baterie Indikuje, že panel je aktuálně napájen z vestavěné baterie 

2G signál 

Síť není dostupná Indikuje, že bezpečnostní panel nemá přístup k 2G síti 

Žádná SIM karta Indikuje, že bezpečnostní panel nedetekoval SIM kartu 

Síťový signál Označuje sílu 2G signálu bezpečnostního panelu  1 ~ 5 

Stav 

panelu 

zabezpeče

ní 

Zobrazuje jeden z možných stavů bezpečnostního panelu, včetně Aktivní, režim doma, 

SOS a Neaktivní.  

Ovládání 

Aktivní Veškeré senzory jsou aktivní 

Režim 

doma 
Jsou aktivní pouze vybrané senzory. 

SOS Spuštění SOS poplachu. 

Neaktivní Veškeré senzory neaktivní 

Historie záznamů Zobrazí záznamy o provozu a poplachy. 

Příslušenství Zobrazí, přidá, odebere, nebo přejmenuje příslušenství 

Nastavení Různá nastavení bezpečnostního panelu 
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4.5 Nastavení příslušenství v aplikaci iGET HOME 

Postup je následující:  

(1) Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na alarm „HOME X5“ a dále „Příslušenství“, můžete 

zobrazit počet přidaných dálkových ovladačů, senzorů, zvonků a také typ a atributy střežené 

zóny.  

(2) Příslušenství lze přidat pomocí tlačítka „+“ v pravém horním rohu v rozhraní „Příslušenství“. Po 

kliknutí na „+“ aktivujte dané příslušenství, klíčenku stiskem tlačítka, dveřní senzor otevřením, 

pohybový senzor pomocí pohybu, apod. Alarm toto detekuje a poté stačí zadat vlastní název. 

(3) Chcete-li příslušenství odstranit nebo upravit, stiskněte a posuňte příslušenství v seznamu 

doleva.  

(4) Příslušenství lze přejmenovat pro snadnější správu poplachů. Typ a atributy každého senzoru lze 

upravit v aplikaci v rozhraní pro správu příslušenství. 
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V. Odstraňování problémů a údržba 

Problém Důvod Řešení 

Dálkové ovládání 

nefunguje 

1. Slabá baterie 

2. Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný 

kontakt baterie 

3.  Klíčenka není spárována s panelem 

4.  Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu 

1. Nahraďte novou baterii stejným typem 

2. Vyčistěte prostor pro baterii 

3. Znovu spárujte 

4.  Nákup příslušenství se stejnými technickými 

parametry 

Porucha senzoru  

dveří / oken 

1.  Slabá baterie 

2.  Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný 

kontakt baterie 

3.  Kód není spárován s panelem 

4.  Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu 

5.  Vysílač dveřního senzoru a magnet jsou 

nainstalovány příliš daleko od sebe 

1.  Nahraďte baterii novou stejného typu 

2.  Vyčistěte prostor pro baterii 

3.  Znovu spárujte 

4.  Nákup příslušenství se stejnými technickými 

parametry 

5.  Nainstalujte vysílač dveřního senzoru a 

magnet blíž k sobě 

Selhání senzoru 

pohybu 

1.  Slabá baterie 

2.  Koroze v prostoru pro baterii, nebo špatný 

kontakt baterie 

3.  Kód není spárován s panelem 

4.  Neodpovídá bezdrátovým parametrům panelu 

5. Špatný úhel nasměrování 

1.  Nahraďte baterii novou stejného typu 

2.  Vyčistěte prostor pro baterii 

3.  Znovu spárujte 

4.  Nákup příslušenství se stejnými technickými 

parametry 

5.  Upravte úhel instalace 

Panel nespustí 

poplach 

1. Bezpečnostní panel není aktivní 

2.  Nesprávná instalace příslušenství - příliš daleko 

od panelu 

3.  Kód příslušenství neodpovídá kódu panelu 

1. Aktivujte bezpečnostní panel 

2. Upravte vzdálenost příslušenství 

3.  Znovu spárujte 
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VI. Prohlášení o shodě a bezpečnostní opatření 

- Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na alarm/příslušenství. 
- Nevystavujte alarm/příslušenství přímému slunečnímu a teplenému záření a obojí nesmí být zakrýváno. 
- Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená. 
- Nevystavujte alarm/příslušenství prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin. 
- Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění alarmu/příslušenství. 
- Nevystavujte alarm/příslušenství silnému magnetickému nebo elektronickému rušení. 
- Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného alarmu/příslušenství. Dodaný 

napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém 
štítku zdroje. 

- Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se 
zahřívá a může způsobit zranění. 

- Nepoužívejte alarm/příslušenství při konzumaci jídla nebo pití. 
- Ponechávejte alarm/příslušenství mimo dosah dětí. 
- 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 
zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě 
nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. 

- V případě, že alarm/příslušenství bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než 
jednu hodinu tento nezapnutý alarm/příslušenství v místnosti o teplotě -10°C až +60°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 elek- tronické 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 soula- du 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: Výše 
uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje 
symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. 
Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u 
bazénu. 
Další opatření: 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji 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 

 

Dosah signálu 

příslušenství se 

zkracuje 

 

1.  Hlavní napájení je odpojeno a záložní napájení je 

nedostatečné 

2.  V blízkosti dochází k rušení podobnými produkty 

3.  Přijímací modul panelu je vadný 

1.  Zkontrolujte napájení a obnovte napájení 

2.  Najděte zdroj rušení a odstraňte jej 

3.  Pro opravu kontaktujte zákaznický servis 
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elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete 
riziku úrazu elektrickým proudem. 
Výrobce ani prodávající neručí za škody způsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zařízení je pouze 
pomocným zařízením k nahlášení a vyvolání poplachu. 
Prohlášení o shodě: 
Tímto společnost INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení HOME X5 je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k 
dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není 
stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu 
Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. 
Provoz radiových zařízení: 
CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto 
rádiové zařízení lze provozovat v rámci všeobecného povolení, VPR – 02/2017. 
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 elektron- ických zařízeních.  
Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu. 
Maximální EIRP: 2 W 
Frekvence: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band 
Výrobce: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4,  
Nové Město – Praha 1, 110 00, Czech Republic 
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 
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