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I. Opis ogólny 

Zapraszamy do korzystania z zestawu inteligentnego systemu bezpieczeostwa, bezpieczeostwo 

Twojego domu jest kierunkiem naszych wysiłków. 

Panel bezpieczeostwa jest wyposażony w wydajny i energooszczędny inteligentny mikroprocesor, 

przyjmuje 4,3-calowy kolorowy ekran IPS i wykorzystuje pojemnościowe sterowanie dotykowe. Panel 

bezpieczeostwa można połączyd bezprzewodowo z czujnikami ruchu, czujnikami drzwi, czujnikami 

dymu, czujnikami gazu, przyciskami awaryjnymi, pilotami i innymi akcesoriami. Po uruchomieniu 

akcesorium panel bezpieczeostwa może wyświetlad stan alarmu i uruchamiad alarm w czasie 

rzeczywistym. Może również przesyład status panelu bezpieczeostwa do aplikacji mobilnej 

użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wbudowanego WiFi . Jednocześnie 

wbudowany moduł 2G umożliwia również wykonywanie połączeo alarmowych oraz wysyłanie 

powiadomieo SMS na wskazane numery telefonów. 

 

II. Opis pojęd 

Panel bezpieczeostwa: Panel bezpieczeostwa jest rdzeniem bezpieczeostwa w domu i zintegrowaną 

bramą dla wszystkich akcesoriów. 

Uzbrojenie poza domem: Panel bezpieczeostwa jest w stanie monitorowania, gdy akcesoria zostaną 

uruchomione, panel bezpieczeostwa uruchomi alarm. 

Uzbrojenie Stay: Kiedy użytkownik jest w domu, w tym trybie, niektóre obszary mogą byd 

monitorowane i alarmowane. 

Rozbrojenie: Centrala anuluje stan monitorowania i tylko przycisk SOS lub akcesoria z opcją „24h 

zawsze aktywne” mogą wywoład alarm. 

Zdalne sterowanie: Po sparowaniu z panelem bezpieczeostwa, panel bezpieczeostwa może byd 

zdalnie sterowany, aby wprowadzid stany " uzbrojenia drogi ", "uzbrojenia obwodowego" i 

"rozbrojenia", a także przycisku SOS. 

Detektor: Zgodnie z typem detektora, zainstaluj go w odpowiednim obszarze. Po wyzwoleniu czujki 

natychmiast wyśle do centrali alarm w celu przetworzenia. Typowe czujniki obejmują czujniki drzwi, 

czujniki podczerwieni, czujniki dymu, czujniki gazu itp. 

Syrena bezprzewodowa : Po sparowaniu z panelem bezpieczeostwa, gdy akcesorium zostanie 

uruchomione w celu alarmu, panel bezpieczeostwa powiadomi bezprzewodową syrenę o alarmie, a 

głośnośd alarmu może zostad zmaksymalizowana. 

Numer alarmowy: Gdy panel bezpieczeostwa zaalarmuje, wyśle również wiadomośd tekstową lub 

nawiąże połączenie z ustawionym numerem telefonu, aby uzyskad przypomnienia w czasie 

rzeczywistym. 
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Opóźnienie uzbrojenia: Gdy panel bezpieczeostwa znajduje się w stanie "Uzbrojenia poza domem", 

panel bezpieczeostwa przejdzie w stan uzbrojony po opóźnieniu, aby użytkownik miał czas na 

ewakuację z obszaru monitorowania. 

Opóźnienie alarmu: Gdy panel bezpieczeostwa otrzyma alarm z czujki, alarm zostanie opóźniony o 

pewien czas. W okresie opóźnienia alarmu hasło użytkownika może służyd do anulowania alarmu. 

Czas syreny: Czas trwania alarmu na panelu bezpieczeostwa, po którym syrena przestaje grad. 

Hasło użytkownika: Domyślne hasło użytkownika to 1234, a użytkownik może dostosowad hasło 

użytkownika. Wymagana jest konfiguracja sieci Wi-Fi, rozbrajanie, ustawienia akcesoriów, ustawienie 

numeru telefonu, ustawienia zabezpieczeo, hasło użytkownika. 

Hasło systemowe: Domyślne hasło systemowe to 9876, a użytkownik może dostosowad hasło 

systemowe. W panelu bezpieczeostwa „Odzyskaj” i „Uruchom ponownie” wymagane jest hasło 

systemowe. 

Zasady hasła: Po wpisaniu poprawnego hasła nie ma potrzeby ponownego wpisywania hasła w 

ustawionym przez użytkownika czasie czuwania ekranu, a maksymalny czas to nie więcej niż 5 minut 

(najnowsza wersja nie przekracza 2 minut), oraz hasło należy wprowadzid ponownie. 

Zaciemnione hasło: Podczas wprowadzania hasła można wprowadzid od 5 do 8 cyfr zaciemnionego 

hasła, o ile zawiera ono prawidłowe 4 kolejne cyfry, można je rozpoznad jako prawidłowe hasło. 

Alarm lokalny: Gdy centrala alarmuje, klakson i syrena przewodowa emitują dźwięk alarmu. 

Alarm syreny: Gdy centrala alarmuje, wyśle bezprzewodowy kod alarmowy, aby sterowad 

bezprzewodową syreną alarmową. 

Sygnał dźwiękowy syreny: Gdy stan panelu bezpieczeostwa zostanie zmieniony, wyśle 

bezprzewodowy kod do sterowania syreną bezprzewodową, aby wydad krótki sygnał dźwiękowy jako 

przypomnienie. 

Opóźniony sygnał dźwiękowy: Gdy panel bezpieczeostwa znajduje się w stanie opóźnionego 

uzbrojenia lub opóźnienia alarmu, zabrzmi przypomnienie. 

Otwarte drzwi/okno Ostrzeżenie: Gdy panel bezpieczeostwa wchodzi w stan uzbrojony, jeśli drzwi i 

okna nie są zamknięte, pojawi się interfejs panelu bezpieczeostwa z monitem. 

Dzwonek otwarcia drzwi/okna: Kiedy drzwi i okna są otwarte, panel bezpieczeostwa będzie wydawał 

dźwięk. 

Komunikaty głosowe: Gdy użytkownik obsługuje panel bezpieczeostwa, pojawia się odpowiedni 

komunikat głosowy. 

Dźwięk klawiszy: Podczas obsługi wirtualnych przycisków na panelu bezpieczeostwa będzie 

odpowiedni dźwięk zachęty, co poprawia wrażenia dotykowe. 

Głośnośd dzwonka: Po uruchomieniu przycisku dzwonka panel bezpieczeostwa wyemituje dźwięk 

dzwonka. 
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Zdalne sterowanie: użytkownik może uzbrajad i rozbrajad urządzenia za pośrednictwem AP P . 

Przełącznik sabotażowy: Z tyłu panelu bezpieczeostwa znajduje się przełącznik zabezpieczający przed 

demontażem urządzenia, który alarmuje, gdy panel zostanie usunięty siłą z zewnątrz. 

Timer: Użytkownik może dostosowad czas, w którym panel bezpieczeostwa wchodzi w tryb 

Away/Stay Arm/Disarm/SOS w aplikacji. 

Dzwonek do drzwi: Po uruchomieniu dzwonka nie zostanie wygenerowany żaden alarm, a panel 

bezpieczeostwa wyświetli dźwięk „dingdong”. 

Typ alarmu: Użytkownik ustawia odpowiedni typ zgodnie z typem czujki i scenariuszem zastosowania, 

co jest wygodne dla użytkownika w zarządzaniu i może szybko odróżnid odpowiedni typ urządzenia 

po wyzwoleniu alarmu. 

Typy alarmów są następujące: Alarm systemowy, Alarm drzwiowy, Alarm salonowy, Alarm 

napadowy, Alarm w sypialni, Alarm okienny, Alarm balkonowy, Alarm obwodowy, Alarm pożarowy, 

Wyciek gazu, Wyciek CO i Wyciek wody. 

 

Ustawienia akcesoriów - Tryb 

(1) Aktywne uzbrajanie całościowe: Gdy panel bezpieczeostwa jest w stanie „Uzbrojenie poza 

domem” lub „Uzbrojenie obwodowe”, panel uruchomi alarm po wyzwoleniu detektora. Zaleca się 

ustawienie czujki zewnętrznej w tym trybie. 

(2) Aktywne uzbrajanie poza domem: Gdy panel bezpieczeostwa jest w trybie „uzbrajania poza 

domem”, panel uruchomi alarm po uruchomieniu detektora . Zaleca się ustawienie czujki zewnętrznej 

w tym trybie. 

(3) 24h Zawsze aktywny: Niezależnie od stanu centrali alarmowej, za każdym razem, gdy czujnik 

zostanie wyzwolony, centrala będzie alarmowad. Zaleca się ustawienie tego trybu w przypadku 

wycieków gazu, czujek dymu itp. 

(4) Wyłącz: Panel bezpieczeostwa nie odpowie na żądanie alarmu czujki ustawionej w tym trybie. 

(5) Poufny raport: Gdy akcesorium ustawione w tym trybie wyzwala alarm, panel bezpieczeostwa 

wyśle zdalne powiadomienie o alarmie (powiadomienie z aplikacji, powiadomienie przez 

telefon/SMS), ale nie zostanie wysłane żadne lokalne powiadomienie o alarmie. 

(6) Wszystkie uzbrojenie aktywne (bez opóźnienia): Gdy panel bezpieczeostwa jest w trybie 

„uzbrajania poza domem” lub „uzbrajania obwodowego”, panel zaalarmuje natychmiast po 

wyzwoleniu detektora i nie będzie opóźnienia alarmu. 

(7) Aktywne uzbrajanie poza domem (bez opóźnienia): Gdy panel bezpieczeostwa jest w trybie 

„Uzbrojenie poza domem”, panel zaalarmuje natychmiast po wyzwoleniu detektora i nie będzie 

opóźnienia alarmu. 
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III. Panel bezpieczeostwa 

3.1 Główny Cechy 

(1) Wbudowany wysokowydajny procesor rdzeniowy, główna częstotliwośd do 600 MHz, potężna 
wydajnośd, szybka i płynna praca. 

(2) Kolorowy wyświetlacz IPS o przekątnej 4,3 cala, szerszy kąt widzenia ekranu, lepsze wrażenia 

wizualne. 

(3) Dzięki pojemnościowemu ekranowi dotykowemu wrażenia dotykowe są wygodniejsze. 

(4) Nowy interaktywny interfejs użytkownika Xsense . 

(5) Wbudowane WiFi , 2G, obsługa push APP, powiadomienie telefonem/SMS. 

(6) Do 200 detektorów + pilot, dzwonek (do 6). 

(7) 7 trybów stref 

(8) Czas automatycznej kalibracji sieci . 

(9) Do 150 rekordów alarmów, 50 rekordów uzbrojenia i rozbrojenia. 

(10) Obsługa ustawiania 5 grup niestandardowych numerów telefonów. 

(11) alarm zapobiegający demontażowi itp . 

(12) Funkcja gongu przy otwartych drzwiach/ oknie . 

(13) Monit o wyskakujący alarm. 

(14) Syrena przewodowa, obsługiwana syrena bezprzewodowa. 

(15) Obsługiwane ukryte hasło. 

(16) Pilot aplikacji. 

(17) Obsługa wielu języków. 

(18) Obsługiwana aktualizacja online OTA. 
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3.2 Wygląd projekt 

 

 

 

Wskaźnik: 

 

Błyszczy Stan Błyskowy Stan 

W czerwonym Uruchomiony alarm Żółty/Zielony Opóźniona aktywacja 

Żółty Aktywny Czerwony/Zielony Opóźniony alarm 

Zielony Nieaktywny   

 

Ogłoszenie: 

(1) Centralę alarmową należy zainstalowad jak najbliżej każdego detektora, aby zapewnid najlepszą 

komunikację bezprzewodową między centralą a detektorem. 

(2) Ponieważ centrala i czujka wykorzystują komunikację bezprzewodową, miejsce montażu powinno 

znajdowad się jak najdalej od urządzeo gospodarstwa domowego z zakłóceniami wysokiej 

częstotliwości lub ciężkich drzwi, które trudno przebid. 
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3.3 Funkcje 

3.3.1 Interfejs użytkownika 

 

Pasek stanu 

①Czas  Wyświetlany jest czas 24-godzinny 

②SMS  Wysyłanie SMS-ów 

②Zadzwoo Dzwonię pod numer alarmowy 

③Sygnał WiFi  
Wskazuje siłę sygnału WIFI 

Pełny szary oznacza brak sygnału W i F i 

④Sygnał 2G 

Karta SIM nie jest włożona lub włożona nieprawidłowo 

Wskazuje siłę sygnału 2G 

Pełny szary oznacza brak sygnału 2G 

⑤Stan 

zasilania 

Zewnętrzny zasilacz 

Moc baterii 

Główny 

interfejs 

 

 

 

 

⑥Panel 

bezpieczeostw

a Stan 

Pasek 

wskaźnika 

Status rozbrojenia: wzór jest w kolorze białym 

Stan opóźnienia uzbrojenia: Pomaraoczowe kółko pokazuje 

odliczanie 

Uzbrojony status: wzór jest w kolorze pomaraoczowym 

Stan opóźnienia alarmu: czerwone kółko pokazuje odliczanie 

Stan alarmu: wzór jest na czerwono 

⑦Czas 

/wydarzenie 

Gdy panel bezpieczeostwa jest w normalnym stanie, wyświetla 

bieżący rok/miesiąc/dzieo/24h czas systemowy i wyświetla 

szczegółowe informacje , gdy jest nienormalny 

⑧Ramię 

wyjazdowe 

Wzór jest w kolorze pomaraoczowym oznacza, że „Uzbrojenie poza 

domem” zostało aktywowane lub jest aktywowane 

⑨Stay Arm Wzór jest w kolorze pomaraoczowym, co oznacza, że zostało 
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3.3.2 Wprowadzenie do menu 

aktywowane „uzbrojone ramię” 

⑩ Rozbrojenie Wzór jest zawsze w kolorze białym . 

⑪Menu  Kliknij, aby wyświetlid menu panelu bezpieczeostwa 

⑫ Dziennik 

Kliknij, aby wyświetlid rekordy uzbrojonych i rekordów alarmów, 

czerwona kropka w prawym górnym rogu wskazuje, że są nowe 

niesprawdzone rekordy 

Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesorium 

Detektor Edytuj wszystkie detektory 

Zdalny Edytuj wszystkie piloty 

Dzwonek do drzwi Edytuj wszystkie dzwonki do drzwi 

Syrena Bezprzewodowa para syren 

Telefon 

Połączenie telefoniczne Wybierz numer telefonu 

Ustawienia telefonu 

Można skonfigurowad 5 grup połączeo 

alarmowych i obsługiwad indywidualnie 

kontrolę, czy każdy numer wykonuje połączenie 

lub powiadomienie SMS 

 

 

Bezpieczeostwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opóźnienie 

Opóźnienie 

uzbrojenia (s) 

Ustaw czas opóźnienia uzbrojenia 

Jednostka: druga; Zakres: 0~180; Domyślnie: 40 

sekund 

Opóźnienie 

alarmu (s) 

Ustaw czas opóźnienia alarmu 

Jednostka: druga; Zakres: 0 ~ 180; Domyślnie: 30 

sekund 

Czas syreny 

Ustaw czas trwania alarmu 

Jednostka: druga; Zakres: 0 ~ 1800; Domyślnie: 

180 sekund 

Hasło 

Edycja hasła 

użytkownika 

Zmieo hasło użytkownika, jeśli zapomnisz hasła, 

skontaktuj się z obsługą klienta 

Zakres: 0000 ~ 9999; Domyślnie: 1234 

Edycja hasła do 

systemu 

Zmieo hasło systemowe 

Zakres: 0000 ~ 9999; Domyślnie: 9876 

Alarm 

 

 

Syrena 

alarmowa 

Włącz/wyłącz dźwięk alarmu syreny 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

wyłączone 



9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm lokalny 

Włącz/wyłącz lokalny dźwięk alarmu 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

włączone 

Sygnał 

dźwiękowy 

syreny 

Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy syreny 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

wyłączone 

Opóźniony 

sygnał 

dźwiękowy 

Włącz/wyłącz sygnał dźwiękowy opóźnienia. 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

włączone 

Dzwonek przy 

otwarciu 

drzwi/okna 

Włącz/wyłącz funkcję gongu 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

wyłączone 

Ostrzeżenie o 

otwarciu 

drzwi/okna 

Włącz/wyłącz ostrzeżenie. Potrzebujesz czujnika 

drzwi do obsługi tej funkcji 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

wyłączone 

Ustawienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W i F i 

Airlink 

(polecam) 
Szybka konfiguracja WiFi (zalecana) 

SoftAP Konfiguracja hotspotu Wi -Fi 

Czas 

Czas wiązania 

Ustaw rok, miesiąc, dzieo, godzinę, minutę i 

sekundę panelu bezpieczeostwa. 

Synchronizacja 

czasu 

Określ, czy przyjąd czas synchronizacji sieci 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

włączone 

Audio 

Ton głosu 

Określ, czy dźwięk komunikatów głosowych ma 

byd włączony, czy nie 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

włączone 

Dźwięk klawiszy 

Określ, czy efekt dźwiękowy klawiszy jest 

włączony, czy nie 

Zakres: wyłączony lub włączony; Domyślnie: 

włączone 

Dzwonek do 

drzwi 

Ustaw głośnośd dzwonka 

Zakres: 0 ~ 9 ; 0 wskazuje, że dzwonek jest 

wyciszony; Domyślnie: 8 

Objętośd 

systemu 

Ustaw głośnośd systemu panelu bezpieczeostwa 

Zakres: 0 ~ 9 ; 0 wskazuje, że system monituje o 
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3.4 Specyfikacja 

Moc wejściowa: DC 5 V 1,0 A, Micro USB 
Standard Wi-Fi: pasmo częstotliwości 

IEEE802.11b/g/n 2.4G 

Wbudowana bateria: bateria litowa 3,7 V 500 

mAh; 
Temperatura pracy: 14℉~122℉(-10℃~+50℃) 

Pobór mocy roboczej : ＜3 W Wilgotnośd względna: ＜ 95% (bez kondensacji) 

Parametry bezprzewodowe: 433MHz, eV1527 Standard mobilny: 2G 

Rozmiar produktu: 120 * 98 * 12mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyciszenie; Domyślnie: 7 

Wyświetlacz 

Czas wyświetlania ekranu 

Jednostka: sekundy; Zakres: (0 oznacza zawsze 

włączone) 10 ~ 180; Domyślnie: 60 sekund 

Język 
Wbudowane 10 

języków 

angielski / niemiecki / русский / francuski / 

portugalski / Español / Italiano / Polski / 

Nederlands /简体中文 

Zdrowied 

Zdrowied 
Resetowanie panelu bezpieczeostwa do 

ustawieo fabrycznych 

Ponowne 

uruchomienie 
Uruchom ponownie panel bezpieczeostwa 

Czysty 

Wybierz ten tryb, gdy ekran urządzenia wymaga 

czyszczenia, wszystkie klawisze nie działają przez 

jedną minutę, aby zapobiec fałszywemu 

uruchomieniu 

Pomoc 

Instrukcja obsługi Kod QR: zeskanuj kod QR, aby 

wyświetlid instrukcję chioską/angielską; 

: Wyświetl wersję modelu, informacje o 

numerze seryjnym, informacje o MAC Wi -Fi , 

moduł 2G CSQ, IMEI, numer seryjny modułu 
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IV. Korzystanie z aplikacji iGET HOME 

To urządzenie można podłączyd i sterowad za pomocą aplikacji iGET HOME. Pobierz wcześniej 

aplikację iGET HOME ze sklepu z aplikacjami. Odpowiednie szczegóły przewodnika są następujące: 

 

4.1 Pobierz aplikację - Inteligentne życie 

Użytkownicy mogą wyszukiwad iGET HOME w największych globalnych sklepach z aplikacjami lub 

zeskanowad poniższy kod QR, aby pobrad. 

 

                                          

Google Play                                                               iOS Store 

4.2 Rejestracja i logowanie do aplikacji 

(1) Gdy użytkownik korzysta z aplikacji iGET HOME po raz pierwszy, w aplikacji pojawią się opcje 

„Zaloguj się” i „Zarejestruj się”. 

(2) Użytkownik może zarejestrowad konto, klikając opcję „Zarejestruj się”. Po kliknięciu „Zarejestruj 

się”, pojawi się „Umowa użytkownika i Polityka prywatności”, przeczytaj ją uważnie i kliknij „Zgadzam 

się”. 

(3) Po kliknięciu „Zgadzam się” pojawi się interfejs rejestracji konta. W interfejsie pojawią się dwie 

opcje: „Kraj”, „Numer telefonu komórkowego/e-mail”. 

(4) Użytkownicy muszą wybrad swój kraj z opcji „Kraj”. 

(5) W opcji „Numer telefonu komórkowego/e-mail” zaleca się, aby użytkownicy wprowadzili swój 

numer telefonu komórkowego i kliknęli: „Pobierz kod weryfikacyjny”, interfejs aplikacji przejdzie do: 

„Wprowadź kod weryfikacyjny”, a użytkownik może wypełnid w sześciocyfrowym kodzie 

weryfikacyjnym otrzymanym do aplikacji. 

(6) Po zakooczeniu poprzedniego kroku pojawi się interfejs umożliwiający ustawienie „hasła”. 

Użytkownicy mogą ustawid hasło logowania do aplikacji zgodnie z własnymi preferencjami lub 

nawykami. Po pomyślnym ustawieniu hasła aplikacja wyświetli się, aby przejśd do "interfejsu 

autoryzacji użytkownika", użytkownik może wybrad autoryzację i kliknąd "Enter APP" po autoryzacji, 

aby wejśd do interfejsu aplikacji. 

(7) Użytkownicy mogą logowad się do aplikacji za pomocą zarejestrowanego konta i hasła. 
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4.3 Podłącz panel do aplikacji iGET HOME 

(1) UWAGA : Przed użyciem aplikacji iGET HOME do podłączenia urządzenia należy podłączyd telefon 

komórkowy do sieci Wi-Fi 2.4G. 

(2) Otwórz aplikację „iGET HOME” i przejdź do interfejsu „Home” aplikacji.  

(3) Kliknij „+” w prawym górnym rogu interfejsu i wybierz „Dodaj urządzenie”. 

(4) Kliknij opcję „Czujniki”, a następnie kliknij „Alarm (WiFi)”, interfejs wyświetli WiFi podłączone do 

telefonu.  

(5) Wejście ten Wi-Fi hasło.  

(6) Po wprowadzeniu ten Wi-Fi hasło ,kliknij "Następny" oraz wybierad „Potwierdź, że wskaźnik szybko 

miga” w ten wyskakujące okienko berło. 

(7) Kliknij „następny” i „dodawanie urządzenie" Wola byd wystawiany w ten aplikacja berło. 

(8) Kliknij kolejno "Menu", "Ustawienia" i "WiFi" w Panelu bezpieczeostwa. 

(9) Wchodzi ten domyślny użytkownik hasło: 1234, oraz następnie kliknięcia „Łącze 

lotnicze (Zalecana)".  

(10)   ten urządzenie Wola Muzyka pop w górę WiFi ustawienia Wola byd Resetowanie, Proszę potwier

dzad. Później Kliknij "OK", urządzenie Wola podpowiedź "konfigurowanie, Proszę czekad".   

(11) Gdy urządzenie zostanie pomyślnie połączone z aplikacją, urządzenie wyda komunikat głosowy 

„Konfiguracja powiodła się”. Aplikacja pokaże również, że urządzenie zostało pomyślnie dodane.  

(12) Użytkownicy mogą ustawid nazwę urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli użytkownik 

nie chce zmieniad nazwy urządzenia, może kliknąd „Gotowe” w prawym górnym rogu.  

(13) Aby umożliwid użytkownikom korzystanie z aplikacji w wygodniejszej realizacji urządzeo zdalnego 

sterowania. Dopóki urządzenie i aplikacja są połączone, nawet jeśli telefon nie jest podłączony do 

oryginalnej sieci Wi-Fi, użytkownik może używad aplikacji do zdalnego sterowania urządzeniem. 

(14) Uwaga. Język alarmu można ustawid w „Menu”, następnie „Ustawienia”, a następnie „Język”, 

tutaj wybierz żądany język i potwierdź przyciskiem „OK”. 
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4.4 Interfejs użytkownika aplikacji iGET HOME 

 

  

Pasek 

stanu 

Stan 

zasilania 

Zewnętrzny zasilacz 
Wskazuje, że panel jest aktualnie zasilany z zewnętrznego 

źródła 

Zasilanie bateryjne 
Wskazuje, że panel jest aktualnie zasilany z wbudowanej 

baterii 

Sygnał 

2G 

Brak sieci Wskazuje, że panel bezpieczeostwa nie ma sieci 2G 

Brak karty SIM Wskazuje, że panel bezpieczeostwa nie wykrył karty SIM 

Sygnał sieciowy 
Wskazuje, że siła sygnału panelu bezpieczeostwa 2G 

wynosi 1 ~ 5 

Panel 

bezpiecz

eostwa 

Stan 

Wyświetla stan panelu bezpieczeostwa, w tym uzbrojenie poza domem, 

uzbrojenie obwodowe, SOS i rozbrojenie. 

Pasek 

kontrolny 

Ramię na 

wyjeździe 
Kontroluj panel bezpieczeostwa, wejdź w stan „Uzbrojenie poza domem” 

Zostao 

ramię 
Kontroluj panel bezpieczeostwa, wejdź w stan "Uzbrojenie Stay" 

SOS Kontroluj centralę alarmową wejdź w stan "SOS alarm" 

Rozbraja

d Kontroluj panel bezpieczeostwa, wejdź w stan "Rozbrajania" 

Zapisy historii Wyświetl zapis alarmu i zapis operacji panelu bezpieczeostwa 

Akcesoria Możesz dodawad, usuwad, przeglądad i zmieniad nazwy akcesoriów 

Ustawienie Różne ustawienia panelu bezpieczeostwa 
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4.5 Ustawianie akcesoriów w aplikacji iGET HOME 

(1) Otwórz aplikację, kliknij „Akcesoria”, możesz wyświetlid liczbę dodanych pilotów, detektorów, 

dzwonków do drzwi, a także typ i atrybuty strefy obrony. 

(2) Akcesoria można dodawad zdalnie za pomocą przycisku „+” w prawym górnym rogu interfejsu. 

Po kliknięciu „+”, akcesoria zostaną uruchomione wokół panelu, aby uzyskad szybkie sparowanie 

między panelem a akcesoriami, jak pokazano w „Interfejsie akcesoriów”. 

(3) Naciśnij i przesuo akcesorium w lewo, aby usunąd lub zmodyfikowad akcesorium. 

(4) Nazwy akcesoriów można zmienid w celu łatwiejszego zarządzania i bardziej szczegółowej 

zawartości alarmów; 

Typ i atrybuty każdego detektora można modyfikowad w aplikacji. Jak pokazano w „Interfejsie 

edycji akcesoriów” . 
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V. Rozwiązywanie problemów i konserwacja 

Niepowodzenie Powód Rozwiązanie 

Zdalne 

sterowanie 

awaria 

1. Niski poziom naładowania baterii 

2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub 

jest skorodowana 

3. Kod nie jest sparowany z panelem 

4. Nie pasuje do parametrów 

bezprzewodowych panelu 

1. Wymieo baterię tego samego modelu 

2. Usuo rdzę i brud z blach 

3. Ponownie sparuj z panelem 

4. Kup akcesoria tego samego typu o 

parametrach technicznych 

Awaria czujnika 

drzwi 

1. Niski poziom naładowania baterii 

2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub 

jest skorodowana 

3. Kod nie jest sparowany z panelem 

4. Nie pasuje do parametrów 

bezprzewodowych panelu 

5. Nadajnik czujnika drzwi i magnes są 

zainstalowane zbyt daleko 

1. Wymieo baterię tego samego modelu 

2. Usuo rdzę i brud z blach 

3. Ponownie sparuj z panelem 

4. Kup akcesoria tego samego typu o 

parametrach technicznych 

5. Zamontuj nadajnik czujnika drzwi i 

magnes blisko siebie 

Awaria 

detektora 

ruchu 

1. Niski poziom naładowania baterii 

2. Blacha komory baterii ma słaby kontakt lub 

jest skorodowana 

3. Kod nie jest sparowany z panelem 

4. Nie pasuje do parametrów 

bezprzewodowych panelu 

5. Nieprawidłowy kąt 

1. Wymieo baterię tego samego modelu 

2. Usuo rdzę i brud z blach 

3. Ponownie sparuj z panelem 

4. Kup akcesoria tego samego typu o 

parametrach technicznych 

5. Dostosuj kąt instalacji 

Panel 

bezpieczeostwa 

nie alarmuje 

1. Host nie jest uzbrojony 

2. Nieprawidłowy montaż akcesoriów, zbyt 

daleko od panelu 

3. Kod akcesoriów nie pasuje do panelu 

1. Uzbrojenie panelu 

2. Dostosuj pozycję akcesoriów 

3. Ponownie sparuj z panelem 

 

Odległośd 

sygnału 

akcesoriów 

odbierających 

panel staje się 

krótsza 

 

 

1. Główne zasilanie jest odłączone, a zasilanie 

awaryjne jest niewystarczające 

2. W pobliżu występują zakłócenia ze strony 

podobnych produktów 

3. Moduł odbierający panel jest uszkodzony 

1. Sprawdź zasilanie i przywród zasilanie 

2. Sprawdź źródło zakłóceo i usuo je 

3. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu 

naprawy 
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VI. Zasady gwarancji 

- Nie wolno umieszczad żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu. 

- Nie wolno wystawiad na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba 
nie mogą byd zatkane. 
- Nie wolno narażad środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż temperatura zalecana. 
- Nie wystawiad zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym deszczu i cieczy. 
- Nie wolno używad żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. 
- Nie wolno wystawiad na działanie silnego pola magnetycznego lub elektronicznego. 
- Nie należy używad innych zasilaczy, z wyjątkiem tych, które można znaleźd na urządzeniu. Dołączony zasilacz 
może byd podłączony tylko do instalacji elektrycznej, napięcie odpowiada mocy na tabliczce znamionowej. 
- Nie pozostawiad zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i części ciała ludzkiego, ponieważ 
karta jest gorące i mogą spowodowad zranienie. 
- Nie używad podczas jedzenia lub picia. 
- Chronid przed dziedmi. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia lub wymiany części. 
Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, które nie są początkowo dostępne, istnieje ryzyko porażenia prądem. 
Nieprawidłowe urządzenia Ponowny mon- taż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem. Jeśli 
jest to konieczne do serwisu, należy skontaktowad się wyłącznie wykwalifikowanego serwisanta. 
- Jeżeli urządzenie było przez jakiś czas w otoczeniu o temperaturze niższej niż -10 ° C, pozwala na więcej niż 
jedną godzinę, urządzenie rozpiętym w temperaturze pokojowej, od 10 ° C do + 40 ° C. Dopiero wtedy można 
włączyd. 
- Sprzęt Naprawy gwarancyjne odkupid w miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub 
pytao, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 
- W przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) na produkcie 
lub dokumentacji t warzyszącej oznaczają, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny byd 
wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnid prawidłową utylizację produktu do wyznaczonego 
punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachowad cenne 
zasoby naturalne i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby byd 
spowodowane niewłaściwym utylizacji odpadów. Aby uzyskad więcej informacji, proszę skontaktowad się z 

Po 

uruchomieniu 

alarmu nie 

wykonano 

połączenia 

alarmowego 

1. Centrala nie jest uzbrojona 

2. Nie ustawiono numeru telefonu alarmowego 

3. Nieprawidłowy montaż akcesoriów, zbyt 

daleko od panelu 

4. Kodowanie nie pasuje 

1. Uzbrojenie panelu 

2. Zresetuj zgodnie z instrukcjami 

3. Dostosuj pozycję akcesoriów 

4. Ponownie sparuj z panelem 

Konfiguracja 

sieci Wi-Fi nie 

powiodła się 

1. Wi-Fi 2,4 GHz nie jest podłączone 

2. Obecny router nie jest kompatybilny z 

szybką konfiguracją 

3. Uszkodzony moduł WiFi 

1. Połącz się z WiFi 2,4 GHz 

2. Przyjęcie trybu konfiguracji hotspotu 

Wi-Fi panelu 

3. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu 

naprawy 

Ostrzeżenie o 

otwarciu 

drzwi/okien 

jest 

nieprawidłowe 

1. Błąd parowania czujnika drzwi 

2. Kod przełącznika czujnika drzwi nie pasuje 

do panelu 

3. Ustawiono nieprawidłowy typ alarmu 

1. Kod otwierania drzwi musi byd 

poprawnie sparowany 

2. Akcesoria nie są certyfikowanymi 

urządzeniami 

3. Ustaw typ alarmu jako główny alarm 

drzwi i alarm okna 
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lokalnymi władzami lub najbliższe- go punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może 
odbywad się zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi grzywien. Informacja dla użytkowników zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej 
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od sprzedawcy lub 
dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeo elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii 
Europejskiej: 
Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) jest ważny tylko w Unii Europejskiej. 
Dla właściwej utylizacji sprzętu elektryczne- go i elektronicznego, należy poprosid o szczegółowe 
informacje na temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach 
symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych. Nie stosowad w 
pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalka, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w 
pobliżu basenu.Inne środki: 
Przestrzegad zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby byd podłączone do dpowiednich 
gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontowad urządzenia lub wymiany części. Podczas 
otwierania lub zdejmowanie pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. 
Nieprawidłowe urządzenia Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem.  

Deklaracja zgodności: 

INTELEK.CZ s.r.o. deklaracji, że sprzęt radiowy HOME X5 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Okres 

gwarancji wynosi 24 miesięcy dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urządzenie może byd 

używane w następujących krajach.  

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania 

niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 

2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrad ze strony internetowej www.iget.eu. 

Max. EIRP: 2 W, Frequency: 850/900/1800/1900 MHz Quad Band  

Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové 

Město – Praha 1, 110 00, CZ Republika Czeska 

WEB: http://www.iget.eu 

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

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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