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Uživatelská příručka 

iGET HOME X1 

Sada chytrého alarmu iGET HOME X1 obsahuje inteligentní hlavní jednotku, kterou je možné spárovat s PIR senzorem, 

dveřním magnetickým senzorem a bezdrátovým dálkovým ovladačem pro vytvoření inteligentního bezpečnostního systému. 

Tato sada produktů může realizovat funkci alarmu proti krádeži s jednoduchou instalací a nastavením, může být také 

propojen s inteligentními zásuvkami a dalšími zařízeními, pro rozšíření vaši chytré domácnosti. 

Hlavní funkce: 

1. Připojení k Wi-Fi, inteligentní ovládání pomocí aplikace iGET HOME; 

2. Bezdrátová komunikace, bez nutnosti zapojení; 

3. Správa na úrovni více účtů; 

4. Technologie s nízkou spotřebou energie, bezdrátové senzory s dlouhou dobou pohotovostního režimu; 

5. Připomenutí nízké energie příslušenství pomocí aplikace;  

6. Můžete sledovat stav příslušenství (online nebo offline); 

7. Inteligentní rozpoznávání scén; 

8. Podpora přizpůsobení více bezpečnostním scénářům; 

9. Integrovaná záložní baterie v hlavní jednotce zabraňuje dočasnému vypnutí. 

Informace o produktu 

Hlavní jednotka alarmu iGET HOME X1: 
 

 

Funkční tlačítko:  

Stisknutím této klávesy zapnete/vypnete hlavní jednotku, aktivujete/deaktivujete, zastavíte zvuk při poplachu systému; 

Zapnutí: Když je panel alarmu vypnutý, krátkým stisknutím jej zapnete; 
Poznámka: Pokud je zabezpečovací panel vypnutý, po nabití externím zdrojem se automaticky zapne. 

Vypnutí: Nabíjeno záložní baterií, jakmile je panel zapnutý, dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 5s po zaznění 
dvojitého pípnutí, pusťte tlačítko. Kontrolka zhasne a hlavní jednotka je vypnutá. 
Poznámka: Pokud je zabezpečovací panel odpojen od externího napájení, věnujte pozornost jeho provozu pomocí záložní 
baterie.  

Aktivováno/Deaktivováno: Při aktivním režimu pomocí aplikace deaktivujte, alarm dvakrát pípne a systém je deaktivován; 
V případě že je alarm deaktivován, jednou krátce stiskněte funkční tlačítko, alarm dvakrát pípne a systém je aktivován; 

Zastavení alarmu: Pokud dojde k aktivaci alarmu, pomocí aplikace deaktivujte nebo zvolte další funkce, tak i zastavíte 
alarm. 
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Nastavovací tlačítko: 

Párování senzorů: Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 0,5-2s, hlavní jednotka jedenkrát pípne, poté pusťte tlačítko. Kontrolka 
bliká zeleně, následně uveďte senzor do režimu párování pro úspěšné propojení.; V režimu párování stiskněte nastavovací 
tlačítko pro opuštění tohoto režimu. 

Připojení Wi-Fi: Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3-5 s, hlavní jednotka 2krát pípne, poté tlačítko uvolněte, kontrolka se 

rozsvítí zeleně a přejdete do režimu rychlého připojení k Wi-Fi; Během režimu připojení k Wi-Fi, krátce stiskněte 

nastavovací tlačítko jedenkrát pro ukončení. 

Poznámka: Pokud se rychlé připojení Wi-Fi nezdaří, ústředna se automaticky přepne do režimu manuálního připojení Wi-Fi 

(zelená kontrolka bliká pomalu). 

Obnovení továrního nastavení: Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 10 sekund, hlavní jednotka 3krát pípne, poté tlačítko 

uvolněte a hlavní jednotka se vrátí do továrního nastavení. 

Stav kontrolky:  

  Rychlé blikání Pomalé blikání 
Normální 
Zapnuto 

 

Žlutá 

Poplach v chráněné 
zóně 

Není připojeno k síti 
internet 

 

 

Zelená 
Kódování senzorů 

Manuální připojení k 
síti 

Rychlé připojení k 

síti 

 

Modrá 
  Připojení k síti OK 

PIR senzor: 

 
Normální režim (T): Po jednom zachycení se během 1 minuty další zachycení neuplatní. Druhé zachycení funguje až po cca 
1 minutě. Tento režim je vhodný pro domácí a místa s nepříliš velkým využitím. 

Smart režim (S-Smart): Po jednom úspěšném zachycení, pokud je během jedné minuty další úspěšné zachycení, detekční 
čas se vynuluje a pustí se znovu od nuly. Teprve po uplynutí celé jedné minuty, bez přerušení bude zachycení úspěšné. Tento 
režim je vhodný pro místa s velkým výskytem lidí, pro šetření energie.  
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Dveřní senzor: 

 

Poznámka: Tento dveřní senzor je určen pouze pro vnitřní použití, nepřipevňujte jej na železné dveře/okna, abyste neovlivnili 

jeho funkčnost. 

Dálkové ovládání: 

 

Rychlé nastavení 

Krok 1: Stažení aplikace 

 Na App Store nebo Google Play, vyhledejte ”iGET HOME” a stáhněte, nebo naskenujte níže uvedeny QR kód.  
 Po stažení aplikace, se prosím registrujte podle rozhraní a přihlaste se.  
Po otevření aplikace klikněte na tlačítko <Registrace>, pro registraci použijte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou 

adresu. 

              
                          Obchod Google Play               Obchod iOS Store 
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Krok 2: Wi-Fi připojení hlavní jednotky 

① Ujistěte se, že je váš mobilní telefon již připojen pomocí Wi-Fi (podpora pouze 2,4GHz Wi-Fi sítě); 
② Otevřete aplikaci iGET HOME, klikněte na 【+】v pravém horním rohu; Vyberte Alarmy-> Alarm X1 (Wi-Fi);   
③ Hlavní jednotku uveďte do stavu připojení k síti: Nejdříve spusťte hlavní jednotku. Následně dlouze stiskněte 

tlačítko nastavení 【Setting】po dobu 3~5s, uvolněte tlačítko poté, co uslyšíte 2 zvukové signály, kontrolka svítí 
zeleně a dostanete se do režimu rychlého připojení k síti 

④ Klikněte na <Potvrdit >. Vyberte Wi-Fi, zadejte Wi-Fi heslo, klikněte na<OK> pro připojení k Wi-Fi. Jakmile se 
rozsvítí kontrolka hlavního panelu modře, znamená to, že je v pořádku připojen k síti.  

Poznámka: Hlavní panel alarmu umístěte ideálně co nejblíže k routeru.  

Upozornění: Hlavní panel nepodporuje 5 GHz Wi-Fi. 
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Krok 3: Přidat zařízení 

Pokud si zakoupíte naši sadu chytrého alarmu, senzory a dálkové ovládání jsou připojeny k hlavní jednotce a není třeba je 
znovu přidávat.  
Pokud chcete přidat nové senzory nebo zařízení, které mají tovární nastavení. Prosím vyberte pro přidání níže uvedený 
způsob.  

První způsob (Aplikace): Otevřete aplikaci iGET HOME, v části Alarm X1 (WiFi) -> Hlavní jednotka-> Senzor->【+】. 

Hlavní jednotka se dostane do stavu párování (zelená kontrolka rychle bliká), spustí se párování senzoru s hlavní jednotkou. 

Senzory mohou být dveřní senzor, PIR senzor, dálkové ovládání, po úspěšném spárování senzoru uslyšíte zvukový signál. 

Druhý způsob (Lokální spárování s hlavní jednotkou alarmu): Dlouze stiskněte tlačítko【Setting】po 0.5-2s, hlavní 

jednotka vydá jednu zvukovou signalizaci a následně tlačítko pusťte. Kontrolka bude blikat rychle zelenou barvou a hlavní 

jednotka je v režimu párování. Nyní aktivujte párování senzoru s hlavní jednotkou. 

 
Poznámka: Po úspěšném spárování vydá hlavní jednotka jeden zvukový signál, při opakovaném spárování vydá hlavní 
jednotka dva zvukové signály. V sadě iGET HOME X1 jsou čidla již spárována s hlavní jednotkou. 
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Aktivace párování PIR senzoru: PIR senzor zaznamená pohyb; 

 
Aktivace párování dveřního senzoru: Oddělte část s vysílačem a magnetickou lištu na vzdálenost vyšší než 10mm; 

 

Aktivace párování dálkového ovladače: Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači. 

Provoz aplikace: 

Registrace účtu: Otevřete aplikaci, klikněte na <Registrovat>, registrujte se pomocí vašeho telefonního čísla nebo 
emailové adresy. 

 

Ovládání zařízení: 

Při prvním přidání zařízení je potřebné zadat administrátorské heslo správce nebo heslo hosta, abyste se dostali do rozhraní 

pro ovládání zařízení. Klikněte na položku <Ovládání>, můžete ovládat hlavní jednotku zapnout režim doma, aktivovat, 

deaktivovat a využít SOS poplachu podle potřeby. 

Režim doma: Tento režim je vhodný v případě, že se nacházíte doma. Spuštění senzorů zóny běžné ochrany nezpůsobí 
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poplach; spuštění senzorů speciálních zón způsobí poplach. 

Aktivováno: Tento režim je určen, pro případ kdy není nikdo doma. Jakýkoliv senzor v chráněné zóně spustí poplach. 

Deaktivováno: Tento režim je aktivní po deaktivaci systému, nouzový poplach způsobí pouze senzory, které jsou aktivní 

24hodin denně. 

SOS: Režim pro SOS poplach. 

 
Poznámka: Výchozí administrátorské heslo: 123123. Výchozí heslo hosta: 123456; 

Administrátor: Může ovládat, programovat a nastavovat zařízení; 

Host: Může pouze ovládat zařízení. 
Správa senzorů:  
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Typ zóny ochrany Aktivováno Režim doma Deaktivováno 

Aktivovaný celý den 

(24hodinová zóna) 

Alarm Alarm Alarm 

Aktivován, pokud nejsem 

doma (Režim Aktivní) 
Alarm Žádný alarm Žádný alarm 

Aktivován, pokud jsem 

doma (Režim Doma) 
Alarm Alarm Žádný alarm 

Zpoždění (pouze pro 

režim Aktivní a Doma) 
Zpožděný alarm Zpožděný alarm Žádný alarm 

Nastavení zpoždění:  

Zvolte rozhraní <Nastavení>, klikněte na <Zpoždění> a nastavte typ zpoždění. 

Zpoždění Aktivace: při aktivaci systému bude chráněná zóna aktivní po nastaveném čase. Možnost 0-60s. Při 

nastavení „00“ znamená žádné zpoždění. 

Zpoždění poplachu: možnost nastavit 0-60s, 00 znamená bez zpoždění při poplachu. 

Poznámka: Zónu nastavte pouze na zónu zpoždění, alarm pak bude fungovat se zpožděním, výchozí doba zpoždění alarmu je 

10 s. 
Kontrola záznamů: 

Zvolte rozhraní <Message/Záznam>, zde pak můžete prohlížet záznamy o aktivitě. 

 

Tovární nastavení 

Hlavní jednotka iGET HOME X1: 

Dlouze stiskněte tlačítko Nastavení <Setting> na 10 s, hlavní jednotka vydá 3 zvukové signály, poté tlačítko uvolněte a 

hlavní jednotka se vrátí do továrního nastavení. 

Poznámka: Pozor! Po obnovení továrního nastavení budou všechny senzory vymazány a všechna nastavení se vrátí do 
továrního nastavení.  
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Instalace 

Instalace hlavní jednotky iGET HOME X1: 

Pozor, neumisťujte hlavní jednotku a router příliš daleko od sebe. Doporučená vzdálenost 2-5m. 

 

PIR senzor 

1. Instalujte na stěnu ve výšce asi 1,8-2 m nad zemí. 

 

Způsob instalace 1: 

- K upevnění detektoru PIR senzoru na stěnu použijte oboustrannou pásku. Tento způsob je vhodný pro hladké a tvrdé stěny; 

 
Způsob instalace 2: 

- Pomocí šroubů upevněte držák PIR senzoru. Tento způsob je vhodný pro většinu stěn, doporučujeme jej používat. 
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2. Typy na instalaci: 

Poznámka: Detekční úhel tohoto PIR senzoru (detekční vzdálenost≈7m/ detekční úhel≈90°). 

 
3. Upozornění: 

 

Dveřní senzor 

Použijte oboustrannou lepící pásku pro přidělání senzoru na dveře, případně okno 

 

V případě potřeby vyměňte baterii: Pomocí šroubováku sundejte zadní kryt a poté vyměňte baterii. 
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Parametry 

Hlavní jednotka iGET HOME X1 
Napájení: AC 100~240 V 
Pracovní frekvence (Bezdrátový standard): IEEE 802.11 b/g/n, 433.92MHZ（vysílač a přijímač） 
Bezdrátový dosah: 70 m (ve volném prostoru) 
Typ modulace: AM 
Pracovní prostředí: Teplota -10℃ ～ +50℃, vlhkost＜90%RH 
Rozměry: 81.6X81.6X74.2 mm 

PIR senzor 
Baterie: DC 3V（2 * AAA） 
Proud v pohotovostním režimu: ≤20uA 
Poplachový proud: ≤20 mA 
Pracovní frekvence: 433 Mhz 
Bezdrátový dosah: 70 m (ve volném prostoru) 
Detekční úhel: 7m/90° 
Pracovní prostředí: teplota -10℃～+50℃, vlhkost 5%~95%RH 
Rozměry: 94*54*41 mm（nezahrnuje držák） 

Dveřní senzor 
Baterie: DC 3V（1 * CR2032） 
Proud v pohotovostním režimu: ≤3 uA 
Poplachový proud: ≤15 mA 
Pracovní frekvence: 433 Mhz 
Bezdrátový dosah: 70 m (ve volném prostoru) 
Pracovní prostředí: Teplota -10℃～+55℃, vlhkost≤80%RH 
Rozměry: 50*35*17 mm(pouzdro vysílače); 48*13*17 mm(magnetická lišta) 

Dálkový ovladač 
Baterie: DC 3 V（1 * CR2032） 
Proud v pohotovostním režimu: ≤3uA 
Poplachový proud: ≤15mA 
Pracovní frekvence: 433 Mhz 
Bezdrátový dosah: 70 m (ve volném prostoru) 
Pracovní prostředí: Teplota -10℃～+55℃, vlhkost≤80%RH 
Rozměry: 69*36*11 mm 

Upozornění: 

 Odpojte hlavní jednotku od externího napájení, dlouze stiskněte funkční tlačítko na 5 s, uslyšíte dva zvukové signály, 
poté klávesu uvolněte a kontrolka zhasne. 

 Pro lepší funkčnost snižte vzdálenost mezi senzory a panelem alarmu. 

 Mezi senzory a hlavní jednotkou se vyhněte pevným stěnám a spotřebičům; 

 Nemačkejte příliš silně funkční tlačítko hlavní jednotky.  

 Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.  

 Přístroj nepoužívejte v hořlavém a výbušném prostředí. 

 Udržujte zařízení v čistotě a suchu. 
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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 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: 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 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. 
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Prohlášení o shodě: 
Tímto společnost INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení HOME X1 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. 
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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Dveřní senzor: 

 

Poznámka: Tento dveřní senzor je určen pouze pro vnitřní použití, nepřipevňujte jej na železné dveře/okna, abyste neovlivnili 

jeho funkčnost. 

Dálkové ovládání: 

 

Rychlé nastavení 

Krok 1: Stažení aplikace 

 Na App Store nebo Google Play, vyhledejte ”iGET HOME” a stáhněte, nebo naskenujte níže uvedeny QR kód.  
 Po stažení aplikace, se prosím registrujte podle rozhraní a přihlaste se.  
Po otevření aplikace klikněte na tlačítko <Registrace>, pro registraci použijte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou 

adresu. 

              
                          Obchod Google Play               Obchod iOS Store 

 


