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I. Általános leírás 

Üdvözöljük az intelligens biztonsági rendszer készlet használatában, az Ön otthona biztonsága az 

erőfeszítéseink iránya. 

A biztonsági panel nagy teljesítményű és alacsony fogyasztású intelligens mikroprocesszorral van 

beépítve, 4,3 hüvelykes IPS színes képernyővel rendelkezik, és kapacitív érintésvezérlést használ. A 

biztonsági panel vezeték nélkül csatlakoztatható mozgásérzékelőhöz, ajtóérzékelőhöz, 

füstérzékelőhöz, gázérzékelőhöz, vészhelyzeti gombokhoz, távirányítókhoz és egyéb tartozékokhoz. A 

tartozék aktiválása után a biztonsági panel képes megjeleníteni a riasztás állapotát és valós időben 

riasztást küldeni. A beépített WiFi -n keresztül valós időben továbbíthatja a biztonsági panel állapotát 

a felhasználó mobilalkalmazásába . A beépített 2G modul ugyanakkor ébresztőhívásokat is 

kezdeményezhet és SMS-értesítéseket küldhet a megadott telefonszámokra. 

 

II. Feltételek leírása 

Biztonsági panel: A biztonsági panel az otthoni biztonság magja, és integrált átjáró az összes 

tartozékhoz. 

Távolléti élesítés: A biztonsági panel felügyeleti állapotban van, amikor a tartozékok aktiválódnak, a 

biztonsági panel riaszt. 

Stay Arm: Amikor a felhasználó otthon van, ebben az üzemmódban bizonyos területek figyelhetők és 

riasztások lehetségesek. 

Hatástalanítás: A biztonsági panel törli a felügyeleti állapotot, és csak az SOS gomb vagy a "24h 

mindig aktív" kiegészítők válthatják ki a riasztást. 

Távirányító: A biztonsági panellel való párosítás után a biztonsági panel távolról vezérelhető, hogy 

belépjen az "Away arm", "Stay arm" és "Disarm" állapotba , valamint az SOS gombba. 

Érzékelő: Az érzékelő típusának megfelelően telepítse a megfelelő helyre. Miután az érzékelő 

kioldott, azonnal riasztást küld a központnak feldolgozásra. A gyakori érzékelők közé tartoznak az 

ajtóérzékelők, infravörös érzékelők, füstérzékelők, gázérzékelők stb. 

Vezeték nélküli sziréna: A biztonsági panellel való párosítás után, amikor a tartozék riasztást indít, a 

biztonsági panel figyelmezteti a vezeték nélküli szirénát, és a riasztás hangereje maximalizálható. 

Segélyhívó szám: Amikor a biztonsági panel riaszt, szöveges üzenetet is küld, vagy hívja a beállított 

telefonszámot valós idejű emlékeztetőkért. 
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Élesítés késleltetése: Amikor a biztonsági panel "Away Arm" állapotban van, a biztonsági panel 

késleltetés után élesített állapotba lép, így a felhasználónak van ideje evakuálni a megfigyelési 

területet. 

Riasztás késleltetése: Amikor a biztonsági központ riasztást kap az érzékelőtől, a riasztás egy ideig 

késik. A riasztás késleltetési ideje alatt a felhasználói jelszó segítségével törölhető a riasztás. 

Sziréna ideje: A riasztás időtartama a biztonsági panelen, amely után a sziréna leáll. 

Felhasználói jelszó: Az alapértelmezett felhasználói jelszó 1234, és a felhasználó testreszabhatja a 

felhasználói jelszót . Wi-Fi hálózat konfigurációja, hatástalanítása, tartozék beállítása, telefonszám 

beállítása, biztonsági beállítás, felhasználói jelszó szükséges. 

Rendszerjelszó: Az alapértelmezett rendszerjelszó a 9876, és a felhasználó testreszabhatja a 

rendszerjelszót . A „Recover” és „Reboot” biztonsági panelen a rendszerjelszó szükséges . 

Jelszószabályok: A helyes jelszó megadása után a felhasználó által beállított képernyő készenléti idő 

alatt nem kell újra megadni a jelszót, és a maximális időtartam nem haladhatja meg az 5 percet (a 

legújabb verzió nem haladja meg a 2 percet), ill. a jelszót újra meg kell adni. 

Obfuszkált jelszó: A jelszó megadásakor 5-8 számjegyet adhat meg az obfuszkált jelszóból, 

amennyiben az egymás után a helyes 4 számjegyet tartalmazza, helyes jelszóként ismerhető fel. 

Helyi riasztás: Amikor a biztonsági panel riaszt, a biztonsági panel kürtje és a vezetékes sziréna 

riasztási hangot ad ki. 

Sziréna riasztás: Amikor a biztonsági panel riaszt, vezeték nélküli riasztási kódot küld a vezeték nélküli 

sziréna vezérléséhez. 

Sziréna hangjelzés: Amikor a biztonsági panel állapotát átkapcsolják, egy vezeték nélküli kódot küld a 

vezeték nélküli sziréna vezérléséhez, hogy emlékeztetőül rövid ideig sípoljon. 

Késleltetett hangjelzés: Amikor a biztonsági panel késleltetett élesítés vagy késleltetett riasztás 

állapotban van, emlékeztetőt ad. 

Nyitott ajtó/ablak Figyelmeztetés: Amikor a biztonsági panel élesített állapotba kerül, ha az ajtók és 

ablakok nincsenek becsukva, a biztonsági panel felülete felugrik, és felugrik. 

Ajtó/ablak nyitási csengő: Amikor az ajtókat és ablakokat kinyitják, a biztonsági panel hangjelzést ad. 

Hangutasítások: Ha a felhasználó kezeli a biztonsági panelt, egy megfelelő hangutasítás hallható. 
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Billentyűhang: A biztonsági panel virtuális gombjainak működtetésekor egy megfelelő felszólító hang 

hallható, ami javítja az érintés élményét. 

Ajtócsengő hangereje: Amikor az ajtócsengő gombot megnyomják, a biztonsági panel csengőhangot 

ad ki. 

Távirányító: A felhasználó élesítheti és hatástalaníthatja az eszközöket az AP P -n keresztül . 

Szabotázs kapcsoló: A biztonsági panel hátulján található egy készülék szétszerelés elleni kapcsoló, 

amely riaszt, ha a panelt külső erő hatására eltávolítják. 

Időzítő: A felhasználó testreszabhatja azt az időt, amikor a biztonsági panel belép az Away 

Élesítés/Stay Élesítés/Hatástalanítás/SOS funkcióba az APP-ban. 

Ajtócsengő: Az ajtócsengő kioldásakor nem történik riasztás, és a biztonsági panel "dingdong" hangot 

ad. 

Riasztás típusa: A felhasználó az érzékelő típusának és az alkalmazási forgatókönyvnek megfelelően 

beállítja a megfelelő típust, amely kényelmes a felhasználó számára, és gyorsan meg tudja 

különböztetni a megfelelő eszköztípust riasztás kiváltása után. 

A riasztások típusai a következők: rendszerriasztás, ajtóriasztó, szalonriasztó, pánikriasztó, hálószoba-

riasztó, ablakriasztó, erkélyriasztó, körzetriasztás, tűzriasztás, gázszivárgás, szén-dioxid-szivárgás és 

vízszivárgás. 

Zóna : Az érzékelők megkülönböztetésére szolgál , amikor az érzékelő kiold, a felhasználó 

meghatározhatja a riasztás helyét a zónaszám alapján. 

 

Mód: 7 lehetőség 

(1) All Arm Active: Ha a biztonsági panel "Away Arm" vagy "Stay Arm" állásban van, a panel riaszt az 

érzékelő aktiválása után. Javasoljuk, hogy a kültéri érzékelőt ebbe az üzemmódba állítsa. 

(2) Távolléti kar aktív: Ha a biztonsági panel "Away Arm" állásban van, a panel riaszt az érzékelő 

aktiválása után. Javasoljuk, hogy a kültéri érzékelőt ebbe az üzemmódba állítsa. 

(3) 24h Mindig aktív: A biztonsági panel állapotától függetlenül, amikor az érzékelő kiold, a központ 

riaszt. Javasoljuk, hogy ezt az üzemmódot állítsa be gázszivárgáshoz vagy füstérzékelőhöz stb. 

(4) Letiltás: A biztonsági panel nem válaszol az ebben a módban beállított érzékelő riasztási kérésére. 

(5) Titkos jelentés: Ha egy ebbe a módba állított tartozék riasztást vált ki, a biztonsági panel távoli 

riasztási értesítést küld (APP értesítés, Telefon/SMS értesítés), de nem küld helyi riasztási értesítést. 
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(6) Minden élesítés aktív (késleltetés nélkül ): Ha a biztonsági panel "Away Arm" vagy "Stay Arm" 

állásban van, a panel azonnal riaszt az érzékelő aktiválása után, és nincs riasztási késleltetés. 

(7) Távolléti élesítés aktív (nincs késleltetés ): Amikor a biztonsági panel "Away Arm" állásban van, a 

központ azonnal riaszt az érzékelő aktiválása után, és nincs riasztási késleltetés. 

 

III. Biztonsági panel 

3.1 Fő Jellemzők 

(1) Beépített nagy teljesítményű magprocesszor, a fő frekvencia akár 600 MHz, nagy teljesítmény, 
gyors és zökkenőmentes működés. 

(2) 4,3 hüvelykes IPS színes kijelző, szélesebb betekintési szög a képernyőn, jobb vizuális élmény. 

(3) A kapacitív érintőképernyővel kényelmesebb az érintési élmény. 

(4) Új Xsense UI interaktív felület. 

(5) Beépített WiFi , 2G, APP push támogatás, telefon/SMS értesítés. 

(6) Akár 200 érzékelő + távirányító, ajtócsengő (legfeljebb 6). 

(7) 7 zóna mód 

(8) Hálózati automatikus kalibrálási idő . 

(9) Akár 150 riasztási rekord, 50 élesítési és hatástalanítási rekord. 

(10) 5 egyéni telefonszám-csoport beállításának támogatása. 

(11) Áramkimaradás riasztás, alacsony akkumulátor riasztás, szétszerelés elleni riasztás stb . 

(12) Nyitott ajtó/ablak Hangjelzés funkció . 

(13) Riasztás felugró üzenet. 

(14) Vezetékes sziréna, vezeték nélküli sziréna támogatott. 

(15) Az elhomályosított jelszó támogatott. 

(16) APP távirányító. 

(17) Többnyelvű támogatás. 

(18) OTA online frissítés támogatott. 
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3.2 Megjelenés tervezése 

 

 

 

Indikátor: 

 

Szikrázik Állapot Villog Állapot 

Pirosban Riasztás bekapcsolva Sárga/Zöld Késleltetett aktiválás 

Sárga Aktív Piros/Zöld Késleltetett riasztás 

Zöld Inaktív   

 

Értesítés: 

(1) A biztonsági panelt a lehető legközelebb kell elhelyezni az egyes érzékelőkhöz, hogy biztosítsák a 

legjobb vezeték nélküli kommunikációt a biztonsági panel és az érzékelő között. 

(2) Mivel a biztonsági panel és az érzékelő vezeték nélküli kommunikációt használ, a telepítési 

helynek a lehető legtávolabb kell lennie a nagyfrekvenciás interferenciát okozó háztartási 

készülékektől vagy nehéz ajtóktól, amelyeken nehéz áthatolni. 
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3.3 Funkciók 

3.3.1 Felhasználói felület 

 

Állapotsor 

① Idő 24 órás idő jelenik meg 

② SMS SMS küldése 

② Hívjon Segélyhívó szám hívása 

③ WiFi jel 
A WIFI jel erősségét jelzi 

A teljes szürke azt jelenti, hogy nincs W i F i jel 

④ 2G jel 

A SIM-kártya nincs behelyezve, vagy rosszul van behelyezve 

A 2G jel erősségét jelzi 

A teljesen szürke azt jelenti, hogy nincs 2G jel 

⑤ Tápellátás 

állapota 

Külső tápegység 

Akkumulátor teljesítmény 

Fő interfész 

⑥ Biztonsági 

panel állapota 

Jelzősáv 

Hatástalanítási állapot: A minta fehér 

Élesítés késleltetési állapota: A narancssárga kör a visszaszámlálást 

mutatja 

Élesített állapot: A minta narancssárga 

Riasztási késleltetés állapota: A piros kör a visszaszámlálást mutatja 

Riasztás állapota: A minta piros 

⑦Time 

/Esemény 

Amikor a biztonsági panel normál állapotban van, megjeleníti az 

aktuális évet/hónapot/napot/24 órás rendszeridőt, és részletes 

információkat jelenít meg, ha az abnormális. 

⑧ Távol kar A narancssárga minta azt jelzi, hogy az „Away Arm” aktiválódott vagy 
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3.3.2 Menü Bevezetés 

aktiválás alatt áll 

⑨ Stay Arm A narancssárga minta azt jelzi, hogy a „Stay Arm” aktiválva lett 

⑩ 

Hatástalanítás 
A minta mindig fehér . 

⑪ Menü Kattintson a biztonsági panel menüjének megtekintéséhez 

⑫ Napló 

Kattintson ide az élesített és riasztási rekordok megtekintéséhez, a 

jobb felső sarokban lévő piros pont azt jelzi, hogy vannak új nem 

ellenőrzött rekordok 

Menü 

Tartozék 

Detektor Szerkessze az összes detektort 

Távoli Szerkessze az összes távirányítót 

Ajtócsengő Szerkessze az összes ajtócsengőt 

Sziréna Vezeték nélküli sziréna pár 

Telefon 

Telefon hívás Tárcsázza a telefonszámot 

Telefon beállítása 

5 riasztási csoport állítható be, és 

támogatás egyénileg szabályozható, 

hogy minden szám hívást vagy SMS-

értesítést kezdeményez-e 

Biztonság 

Késleltetés 

Élesítés 

késleltetése (mp) 

Állítsa be az élesítés késleltetési idejét 

Mértékegysége: második; Tartomány: 

0-180; Alapértelmezett: 40 másodperc 

Riasztási 

késleltetés (mp) 

Állítsa be az ébresztés késleltetési 

idejét 

Mértékegysége: második; Tartomány: 

0 ~ 180; Alapértelmezett: 30 

másodperc 

Sziréna idő 

Állítsa be az ébresztés megszólalásának 

idejét 

Mértékegysége: második; Tartomány: 

0 ~ 1800; Alapértelmezett: 180 

másodperc 

Jelszó 

Felhasználói 

jelszó 

szerkesztése 

Változtassa meg a felhasználói jelszót, 

ha elfelejti a jelszót, forduljon az 

ügyfélszolgálathoz 

Tartomány: 0000 ~ 9999; 
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Alapértelmezett: 1234 

Sys jelszó 

szerkesztése 

Módosítsa a rendszerjelszót 

Tartomány: 0000 ~ 9999; 

Alapértelmezett: 9876 

Egy riasztó 

Sziréna riasztó 

Kapcsolja be/ki a sziréna riasztó 

hangját 

Tartomány: ki vagy be; 

Alapértelmezett: Ki 

Helyi riasztás 

Kapcsolja be/ki a helyi riasztási hangot 

Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: 

Be 

Sziréna csipogás 

Kapcsolja be/ki a sziréna hangjelzését 

Tartomány: ki vagy be; 

Alapértelmezett: Ki 

Késleltetett 

hangjelzés 

Kapcsolja be/ki a késleltetett 

hangjelzést. 

Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: 

Be 

ablaknyitó 

csengő 

Kapcsolja be/ki a csengő funkciót 

Tartomány: ki vagy be; 

Alapértelmezett: Ki 

Nyitott 

ajtó/ablak 

figyelmeztetés 

Kapcsolja be/ki a figyelmeztetést. A 

funkció támogatásához ajtóérzékelőre 

van szükség 

Tartomány: ki vagy be; 

Alapértelmezett: Ki 

Beállítások 

W i F i 
Airlink ( ajánlott ) WiFi gyors konfiguráció (ajánlott) 

SoftAP WiFi hotspot konfiguráció 

Idő 

Idő beállítása 

Állítsa be a biztonsági panel évét, 

hónapját, napját, óráját, percét és 

másodpercét. 

Időszinkronizálás 

Állítsa be, hogy elfogadja-e a hálózati 

szinkronizálási időt 

Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: 

Be 

Hang Hangszín 

Állítsa be, hogy a hangjelzés be legyen-

e kapcsolva vagy sem 

Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: 
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Be 

Kulcs hangjelzés 

Állítsa be, hogy a billentyűhanghatás 

be legyen-e kapcsolva vagy sem 

Tartomány: ki vagy be; Alapértelmezés: 

Be 

Ajtócsengő Vol 

Állítsa be a csengő hangerejét 

Tartomány: 0 ~ 9 ; A 0 azt jelzi, hogy az 

ajtócsengő el van némítva; 

Alapértelmezett: 8 

System vol 

Állítsa be a biztonsági panel rendszer 

prompt hangerejét 

Tartomány: 0 ~ 9 ; A 0 azt jelzi, hogy a 

rendszer némítást kér; 

Alapértelmezett: 7 

Kijelző 

Képernyő megjelenítési ideje 

Mértékegysége: másodperc; 

Tartomány: (0 azt jelenti, hogy mindig 

bekapcsolva) 10 ~ 180; 

Alapértelmezett: 60 másodperc 

Nyelv 
Beépített 10 

nyelv 

Angol / Deutsch / русский / français / 

Português / Español / Italiano / Polski / 

Nederlands /简体中文 

Visszaszerez 
Visszaszerez 

A biztonsági panel visszaállt a gyári 

beállításokra 

Újraindítás Indítsa újra a biztonsági panelt 

Tiszta 

Válassza ezt az üzemmódot, ha az 

eszköz képernyőjét meg kell tisztítani, 

és az összes billentyű egy percig 

meghibásodik a hamis triggerelés 

elkerülése érdekében 

Segítség 

Felhasználói kézikönyv QR-kód: Olvassa 

be a QR-kódot a kínai/angol nyelvű 

kézikönyv megtekintéséhez 

: Kijelző modell verzió, SN 

információ, WiFi MAC információ, 2G 

modul CSQ, IMEI, modul sorozatszám 
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3.4 Leírás 

Bemeneti teljesítmény: DC 5V 1.0A, Micro 

USB 

WiFi szabvány: IEEE802.11b/g/n 2,4G 

frekvenciasáv 

Beépített akkumulátor: 3,7 V 500 mAh lítium 

akkumulátor 
Üzemi hőmérséklet: 14℉~122℉ (-10℃~ +50℃) 

Üzemi teljesítményfelvétel: ＜3 W 
Relatív páratartalom: ＜ 95% (nincs 

páralecsapódás) 

Vezeték nélküli paraméterek: 433MHz, 

eV1527 
Mobil szabvány: 2G 

A termék mérete: 120 * 98 * 12 mm  

 

IV. Használja a iGET HOME APP alkalmazást 

iGET HOME APP -on keresztül csatlakoztatható és vezérelhető . Kérjük, előzetesen töltse le a iGET 

HOME APP-ot az alkalmazásboltból. A vonatkozó útmutató részletei a következők 

4.1 Töltse le az APP – iGET HOME alkalmazást 

A felhasználók rákereshetnek a iGET HOME kifejezésre a nagyobb globális alkalmazásboltokban, vagy 

beolvashatják az alábbi QR-kódot a letöltéshez. 

                                         

                Obchod Google Play                                                                               Obchod iOS Store 

4.2 APP Regisztráció és bejelentkezés 

(1) Amikor a felhasználó először használja a iGET HOME APP-ot, az APP felugrik a "Bejelentkezés" és a 

"Regisztráció" opciók. 

(2) A felhasználó a "Regisztráció" lehetőségre kattintva regisztrálhat fiókot. A „Regisztráció ” gombra 

kattintás után megjelenik a „Felhasználói Szerződés és Adatvédelmi Szabályzat”, kérjük, olvassa el 

figyelmesen, majd kattintson az „Elfogadom” gombra. 
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(3) Az „Elfogadom” gombra kattintás után megjelenik a fiók regisztrációs felülete. Két lehetőség 

jelenik meg a felületen: „Ország”, „Mobilszám/E-mail”. 

(4) A felhasználóknak ki kell választaniuk saját országukat az "Ország" opcióból. 

(5) A „Mobilszám/E-mail” opciónál Javasoljuk, hogy a felhasználók beírják a mobiltelefonszámukat és 

kattintsanak: „Ellenőrző kód kérése”, ekkor az APP felülete a következőre ugrik: „Adja meg az 

ellenőrző kódot”, és a felhasználó kitöltheti az APP-ba kapott hatjegyű ellenőrző kódban. 

(6) Az előző lépés befejezése után a felület felugrik a „jelszó” beállításához. A felhasználók saját 

preferenciáik vagy szokásaik szerint állíthatják be az APP bejelentkezési jelszavát. A jelszó sikeres 

beállítása után az APP felugrik, hogy belépjen a „Felhasználói engedélyezési felületre”, a felhasználó 

dönthet az engedélyezésről, majd az „Enter APP” gombra kattintva az APP felületre való belépéshez 

kattintson az „Enter APP” gombra. 

(7) A felhasználók regisztrált fiókkal és jelszóval jelentkezhetnek be az APP-ba. 
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4.3 Csatlakoztassa a panelt a iGET HOME APP-hoz 

(1) FIGYELMEZTETÉS : Csatlakoztassa mobiltelefonját a 2,4G WiFi hálózathoz, mielőtt a iGET HOME 

APP alkalmazást használná az eszköz csatlakoztatásához. 

(2) Nyissa meg a „iGET HOME” APP-ot, és lépjen be az APP „HOME” felületére.  

(3) Kattintson a "+" jelre a felület jobb felső sarkában, és válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget. 

(4) Kattintson az "Érzékelők" lehetőségre, majd kattintson a "Riasztás (WiFi)" gombra, a felület 

megjeleníti a telefonhoz csatlakoztatott WiFi-t.  

(5) Bemenet a WiFi Jelszó.  

(6) Bevitel után a WiFi jelszó , kattintson "következő" és választ "Győződjön meg arról, hogy a 

jelzőfény gyorsan villog" ban ben a Felugrik felület. 

(7) Kattintson "következő" és "hozzáadás". eszköz" akarat lenni Megjelenik ban ben a kb felület. 

(8) Kattintson a "Menü", a "Beállítások" és a "WiFi" elemre a Biztonsági panelen. 

(9) Belép a alapértelmezett felhasználó Jelszó: 1234, és azután kattintások "Airlink (ajánlott)".  

(10)A eszköz akarat pop fel "WiFi beállítások akarat lenni Visszaállítás, kérem megerősít". Utána 

kattintson "RENDBEN", az eszköz akarat gyors "felállítása, kérem várjon".  

(11) Amikor az eszköz sikeresen csatlakozik az APP-hoz, az eszköz hangutasítást ad a „Beállítás 

sikeres”. Az APP azt is megmutatja, hogy az eszköz sikeresen hozzáadva.  

(12) A felhasználók saját preferenciáik szerint beállíthatják az eszköz nevét. Ha a felhasználó nem 

szeretné megváltoztatni az eszköz nevét, a jobb felső sarokban kattintson a „Kész” gombra.  

(13) Annak érdekében, hogy a felhasználók az APP-t használhassák a távirányító berendezések 

kényelmesebb megvalósításához. Amíg az eszköz és az APP össze van kötve, a felhasználó akkor is 

használhatja az APP-t az eszköz távoli vezérlésére, ha a telefon nem csatlakozik az eredeti WiFi 

hálózathoz. 

(14) Figyelem. A riasztás nyelve a "Menü", majd a "Beállítások", majd a "Nyelv" menüpontban 

állítható be, itt válassza ki a kívánt nyelvet és erősítse meg az "OK" gombbal. 
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4.4 A iGET HOME APP felhasználói felülete 

 

  

Állapotsor 

Tápegység 

állapota 

Külső 

tápegység 

Azt jelzi, hogy a panel jelenleg külső áramforrásról 

működik 

Akkumulátor

os tápegység 

Azt jelzi, hogy a panelt jelenleg a beépített 

akkumulátor táplálja 

2G jel 

Nincs hálózat Azt jelzi, hogy a biztonsági panelen nincs 2G hálózat 

Nincs SIM-

kártya 

Azt jelzi, hogy a biztonsági panel nem észlelt SIM-

kártyát 

Hálózati jel 
Azt jelzi, hogy a biztonsági panel 2G jelerőssége 1–5 

Biztonsági 

panel állapota 

Megjeleníti a biztonsági panel állapotát, beleértve az Away élesítést, a 

Stay élesítést, a SOS-t és a Hatástalanítást. 

Vezérlősáv 

Távol kar Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen "Away arm" állapotba 

Maradj kar Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen "Stay arm" állapotba 

SOS Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen "SOS riasztás" állapotba 

Lefegyverzés Vezérelje a biztonsági panelt, lépjen „Hatástalanítás” állapotba 

Történeti feljegyzések Jelenítse meg a biztonsági panel riasztási és működési rekordját 

kiegészítők Hozzáadhat, törölhet, megtekinthet és átnevezhet tartozékokat 

Beállítás A biztonsági panel különféle beállításai 
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4.5 Tartozékok beállítása a iGET HOME APP-ban 

(1) Nyissa meg az APP-t, kattintson a "Kiegészítők" gombra, megtekintheti a hozzáadott 

távirányítók, érzékelők, ajtócsengők számát, valamint a védelmi zóna típusát és attribútumait. 

(2) A kiegészítők távolról is hozzáadhatók a felület jobb felső sarkában található „+” gombbal. A „+” 

gombra kattintás után a kiegészítők működésbe lépnek a panel körül, hogy a panel és a 

tartozékok között gyorsan párosuljanak, amint az a „Kiegészítők felületén” látható. 

(3) Nyomja meg és csúsztassa balra a tartozékot a tartozék törléséhez vagy módosításához. 

(4) A tartozékok átnevezhetők a könnyebb kezelés és a részletesebb riasztási tartalom érdekében; 

Az egyes detektorok típusa és attribútumai módosíthatók az APP-ban. Ahogy a "Kiegészítők 

szerkesztőfelülete" mutatja. 
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V. Hibaelhárítás és karbantartás 

Kudarc Az OK A megoldás 

Távirányító 

üzemzavar 

1. Alacsony akkumulátor 

2. Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul 

érintkezik vagy korrodált 

3. A kód nincs párosítva a panellel 

4. Nem egyezik a panel vezeték nélküli 

paramétereivel 

1. Cserélje ki az azonos modell 

akkumulátorát 

2. Távolítsa el a rozsdát és a 

szennyeződést a fémlemezekről 

3. Párosítsa újra a panellel 

4. Vásároljon azonos típusú, műszaki 

paraméterekkel rendelkező tartozékokat 

Ajtóérzékelő 

meghibásodása 

1. Alacsony akkumulátor 

2. Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul 

érintkezik vagy korrodált 

3. A kód nincs párosítva a panellel 

4. Nem egyezik a panel vezeték nélküli 

paramétereivel 

5. Az ajtóérzékelő jeladója és a mágnes túl 

messze van beszerelve 

1. Cserélje ki az azonos modell 

akkumulátorát 

2. Távolítsa el a rozsdát és a 

szennyeződést a fémlemezekről 

3. Párosítsa újra a panellel 

4. Vásároljon azonos típusú, műszaki 

paraméterekkel rendelkező tartozékokat 

5. Szerelje közel egymáshoz az 

ajtóérzékelő jeladóját és a mágnest 

Mozgásérzékelő 

hiba 

1. Alacsony akkumulátor 

2. Az elemtartó rekesz fémlemeze rosszul 

érintkezik vagy korrodált 

3. A kód nincs párosítva a panellel 

4. Nem egyezik a panel vezeték nélküli 

paramétereivel 

5. Nem megfelelő szög 

1. Cserélje ki az azonos modell 

akkumulátorát 

2. Távolítsa el a rozsdát és a 

szennyeződést a fémlemezekről 

3. Párosítsa újra a panellel 

4. Vásároljon azonos típusú, műszaki 

paraméterekkel rendelkező tartozékokat 

5. Állítsa be a beépítési szöget 

A biztonsági 

panel nem 

riaszt 

1. A gazda nincs felfegyverkezve 

2. A tartozékok helytelen beszerelése, túl távol 

a paneltől 

3. A tartozék kódja nem egyezik a panellel 

1. A panel élesítése 

2. Állítsa be a tartozékok helyzetét 

3. Párosítsa újra a panellel 

 

A panelfogadó 

tartozékok 

jeltávolsága 

lerövidül 

 

1. A fő tápellátás le van választva, és a tartalék 

tápfeszültség nem elegendő 

2. A közelben hasonló termékek zavarják 

3. A panel fogadó modulja hibás 

1. Ellenőrizze az áramellátást, és állítsa 

vissza az áramellátást 

2. Ellenőrizze az interferencia forrását, és 

távolítsa el 

3. Javításért forduljon az 

ügyfélszolgálathoz 
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VI.Jótállási szabályok 

- A készüléket csakis és kizárólag a jelen útmutatóval összhangban használja. 
- Tartsa távol gyermekektől. A készüléket csak felnőtt személyek használhatják. A készülék más 

személyek általi használatáért annak tulajdonosa a felelős. 
- Ne tegye ki a terméket közvetlen nap- vagy hősugárzásnak, ne takarja le, ami azt jelenti, hogy 

környezetében fontos a hűvös légáramlás biztosítása. 
- Ne kerüljön a termék közvetlen kapcsolatba folyadékkal (víz), ne használjon a készülék 

tisztításához oxidációt okozó szereket, ideértve a szeszt is. Tisztításához kizárólag száraz ruhát 
használjon. 

- A berendezésnek meg kell felelnie az egyenáramú működés követelményeinek, másfajta 
áramforrás tüzet vagy üzemzavart idézhet elő. 

- A berendezés garanciális javításait az Ön forgalmazójánál igényelje. Műszaki problémák esetén 
vagy kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz. 

- Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméken vagy az ahhoz tartozó dokumentáción lévő ábra 
(áthúzott hulladékgyűjtő) azt jelenti, hogy az elektromos illetve elektronikus készülékeket tilos 
települési hulladékkal együtt megsemmisíteni. A megfelelő likvidálás érdekében a terméket adja 
le az arra kijelölt térítésmentes lerakóhelyen. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön 
elősegíti az értékes természeti for- rások megőrzését és hozzájárul az olyan lehetséges negatív 
következmények kiküszöböléséhez, amelyek a helytelen likvidálásból eredhetnek. További 
részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi lerakathoz. A fenti típusú 
hulladék helytelen megsemmisítése - a hazai jogszabályok értelmében - bírságot vonhat maga 
után.A felhasználók számára (cégek, vállalatok keretében) az elektromos és elektron- ikus 
készülékek likvidálásával kapcsolatban az alábbi információkat nyújtjuk: Az elektromos és 
elektronikus készülékek helyes likvidálásával kapcsolatban részletes információkért forduljon 
forgalmazójához vagy a gyártóhoz. Az Európai Únión kívüli országok felhasználói számára az 
elektromos és elektronikus készülékek likvidálásával kapcsolatban az alábbi információkat 
nyújtjuk:  A fenti ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) csak az EU tagországaiban érvényes. Az 

 

A riasztó 

kioldásakor 

nem történt 

segélyhívás 

1. A panel nincs élesítve 

2. Nincs beállítva segélyhívó telefonszám 

3. A tartozékok helytelen beszerelése, túl távol 

a paneltől 

4. A kódolás nem egyezik 

1. A panel élesítése 

2. Állítsa be újra az utasításoknak 

megfelelően 

3. Állítsa be a tartozékok helyzetét 

4. Párosítsa újra a panellel 

A WiFi hálózat 

beállítása nem 

sikerült 

1. A 2,4 GHz-es WiFi nincs csatlakoztatva 

2. A jelenlegi útválasztó nem kompatibilis a 

gyorskonfigurációval 

3. Sérült WiFi modul 

1. Csatlakozzon 2,4 GHz-es WiFi-hez 

2. Vegye át a panel WiFi hotspot 

konfigurációs módját 

3. Javításért forduljon az 

ügyfélszolgálathoz 

A nyitott 

ajtó/ablak 

figyelmeztetés 

érvénytelen 

1. Ajtóérzékelő párosítási hiba 

2. Az ajtóérzékelő kapcsoló kódja nem egyezik 

a panellel 

3. Rossz riasztástípus van beállítva 

1. Az ajtónyitási kódot megfelelően 

párosítani kell 

2. A tartozékok nem tanúsított eszközök 

3. Állítsa be a riasztás típusát fő 

ajtóriasztóként és ablakriasztásként 
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elektromos és elektronikus készülékek helyes likvidálásával kapcsolatban részletes információkért 
forduljon az Ön országa hatóságaihoz vagy a készülék gyártójához. A terméken, annak 
csomagolásán vagy a nyomtatott dokumentumokon áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma mindent 
elmond. 

- Reklamációs szándéka esetén ismernie kell a termék sorozatszámát, amely annak hátulján és a 
termék dobozán van feltüntetve. A sorozatszámmal ellátott dobozt gondosan őrizze meg 
esetleges reklamáció céljából, amivel a reklamáció visszautasításával járó felesleges 
komplikációktól mentesül. A terméket annak forgalmazójánál kell reklamálni, amennyiben az 
nincs a www.iget.eu honlapon másként. 

- Az egyes paraméterek, a leírás, a design az egyes verzióknál ill. update-eknék eltérők lehetnek. A 
termékre vonatkozó pontos paramétereket és további információkat a www.iget.eu honlapon 
találja. Nyomdahibák előfordulhatnak. A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget használata 
során bármilyen módon bekövetkezett adatveszteségért illetve károsodásért. 

Tartsa be a villamos készülékekkel való bánásmódra vonatkozó szabályokat, és a 

csatlakozó villamos kábelt csak megfelelő aljzatokba csatla- koztassa. A felhasználó nem 

szedheti szét a készüléket, és nem cserélheti ki annak alkatrészeit sem. A hátlap 

kinyitása vagy eltávolítása esetén áramütés veszélye áll fenn. A készülék helytelen 

összeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén áramütés veszélyének teszi ki magát. 

Szerviz beavatkozás szükségessége esetén csak kizárólag képesített szerviz technikusokhoz forduljon. 

A felnyitása vagy a készülék módosítása a jótállás elvesztését jelenti, és a gyártó/forgalmazó nem 

felelős a következményekért sem. 

Megfelelőség: 

Az INTELEK.CZ s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy minden HOME X5 készülék megfelel a 2014/53/EU 

irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi 

Nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.iget.eu honlapon. A termék jótállási ideje 24 hónap, 

kivéve, ha másképp van feltüntetve. Ez a készülék a következő országokban használható. Max. EIRP: 2 

W, Freq: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band  

RoHS: A készülékhez használt alkatrészek megfelelnek az elektromos és elektronikus készülékekhez 

alkalmazott veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó követelményeknek és összhangban vannak a 

2011/65/EU irányelvvel. Nyilatkozat a RoHS lehet letölteni az internetről www.iget.eu. Az iGET 

termékek gyártó / kizárólagos importőre EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Mësto – Praha 

1, 110 00, CZ, WEB: http://www.iget.eu 

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Valamennyi jog fenntartva 
 

http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/
http://www.iget.eu/helpdesk

