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Felhasználói kézikönyv 

iGET HOME X1 

Az intelligens biztonsági riasztó készlet iGET HOME X1 középpontjában az intelligens biztonsági állomás áll, és 

PIR-érzékelővel, ajtó mágneses érzékelővel és vezeték nélküli távirányítóval párosítva intelligens biztonsági rendszert hoz 

létre. Ez a termékkészlet egyszerű telepítéssel és beállítással megvalósíthatja a lopás elleni riasztási funkciót, és intelligens 

aljzatokkal és más eszközökkel is összekapcsolható, hogy intelligens életet kapjon. 

Fő funkciók: 

1. Wi-Fi kapcsolat, intelligens APP vezérlés az iGET HOME-on keresztül; 
2. Vezeték nélküli kommunikáció, nincs szükség vezetékezésre; 
3. Több számla kezelése; 
4. alacsony energiafelhasználású technológia, vezeték nélküli érzékelők hosszú ideig készenlétben; 
5. Tartozékok alacsony energiafogyasztás emlékeztető APP;  
6. Nyomon követheti a tartozékok állapotát, online vagy offline; 
7. Intelligens jelenetfelismerés, az ajtó bezárására vonatkozó emlékeztető nélkül; 
8. Támogatja a kapcsolást, alkalmazkodik több biztonsági forgatókönyvhöz; 
9. Beépített tartalék akkumulátor a fogadóban, megakadályozza az ideiglenes kikapcsolást. 

A termékről 

Intelligens riasztóközpont iGET HOME X1: 

 

Funkcióbillentyű:  

Amikor a riasztópanel tartalék akkumulátorral töltődik, nyomja meg ezt a gombot a riasztópanel be/ki kapcsolásához, 
élesítéséhez/hatástalanításához, a hang leállításához a rendszer riasztásakor; 

Kapcsolja be: Ha a riasztópanel kikapcsolt állapotban van, nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz; 

Megjegyzés: Ha a riasztópanel nem kap áramot, a külső tápegység által történő feltöltés után automatikusan bekapcsol.  

Kapcsolja ki: 5 másodpercig nyomja meg hosszan a gombot, miután hallotta a sípoló hangjelzést, majd engedje el a gombot, 

a jelzőfény kialszik, a riasztópanel kikapcsol; 

Megjegyzés: Amikor a riasztópanel a külső tápellátásról van lekapcsolva, figyeljen a tartalék akkumulátorral való 

működésre.  

Fegyver/hatástalanítás: A hatástalanítás állapotában, nyomja meg röviden 1 alkalommal, a sípszó után a rendszer élesítése; 

Ne riogass: Ha a rendszer riaszt, használja az alkalmazást a hatástalanításhoz vagy más funkciókhoz, akkor leállíthatja a 

riasztást. 
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Beállítási kulcs: 

Érzékelők összevonása: A párosítás állapotában, nyomja meg röviden a gombot 1 alkalommal a kilépéshez. 

WiFi kapcsolat: A WiFi gyors csatlakozási módba kerül; A WiFi kapcsolat alatt nyomja meg röviden a gombot 1 

alkalommal a kilépéshez. 

Megjegyzés: Ha a gyors kapcsolat sikertelen, a riasztópanel automatikusan átvált manuális WiFi csatlakozási módra 

(jelzőfény zöld lassú villogás). 

Gyári visszaállítás: A riasztópanel 3 alkalommal szólal meg, majd engedje el a gombot, a riasztópanel gyári alaphelyzetbe 

kerül. 

Jelzőfény állapota:  

  Gyors villanás Lassú villanás 
Normál 

bekapcsolva 

 

Sárga 

Védelmi zóna 
riasztás 

Hálózat ki  

 

Zöld 
Érzékelők kódolása 

Kézi hálózati 
csatlakozás 

Gyors hálózati 

kapcsolat 

 

Cyan 
  

Hálózati kapcsolat 

OK 

PIR érzékelő: 

 
Normál modell(T): 1 perc múlva más kioldás nem használ. A 2. kioldás csak kb. 1 perc múlva működik. Ez az üzemmód 
alkalmas otthoni és nem túl nagy helyeken történő használatra. 

Intelligens üzemmód (S-Smart): Az érzékelési idő törlődik, és újraindítja az időt, csak 1 perc múlva lesz hatékony a kioldás. 

Ez az üzemmód sok emberrel rendelkező helyen alkalmas az energiatakarékosság érdekében. 
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Ajtóérzékelő: 

 
Megjegyzés: Ez az ajtóérzékelő csak beltéri használatra készült, és kérjük, ne rögzítse a vasajtókra/ablakokra, vagy ne 

befolyásolja a használatát. 

Távirányító: 

 

Gyors beállítás 

LÉPÉS1: APP letöltése 

 Az APP Store-ban vagy a Google Play-ben keresse meg az "iGET HOME" szót, és töltse le; vagy szkennelje be az 
alábbi QR-kódot.  

 Az APP letöltése után kérjük, regisztráljon a felületnek megfelelően, és jelentkezzen be.  
Az APP megnyitása után kattintson a <Regisztráció> gombra, a regisztrációhoz használja mobiltelefonszámát vagy 
e-mail címét. 

                                 
                           Google Play                       iOS Store 
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SETP2: Riasztóközpont WiFi kapcsolat 

① Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon már csatlakozik a WiFi hálózathoz (csak a 2,4 GHz-es WiFi hálózatot 
támogatja); 

② Nyissa meg az APP-ot, kattintson a 【+】a jobb felső sarokban; Válassza a Security&Sensor-> Alarm System (WiFi) 
lehetőséget; 

③ A főpanel hálózati csatlakozási állapotba kerül: először kapcsolja be a riasztópanelt, nyomja meg hosszan a【Setting】
for 3 ~ 5s, engedje el a billentyűt, miután 2 sípoló hangot hallott, a jelzőfény zöld fénye normális, majd gyors 
hálózati csatlakozási módba kerül. 

④ Kattintson a<Confirm> gombra. válassza ki a WiFi-t, adja meg a WiFi jelszót, majd kattintson a<OK> gombra a 
WiFi párosításához. Ha a riasztópanel jelzőfénye cián normál fényt jelent, akkor a riasztópanel hálózati kapcsolata 
OK.  

Megjegyzés: jobb, ha az intelligens riasztópanelt a router közelébe helyezi.  

Értesítés: A főpanel nem támogatja az 5GHz-es WiFi-t 
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3. LÉPÉS: Eszköz hozzáadása 

Ha megvásárolja az intelligens riasztó készletünket, az érzékelők és a távirányítók már be vannak kódolva a riasztóközpontba, 

akkor nem kell újra hozzáadni. 

Ha új érzékelőket vagy új, gyárilag visszaállított eszközt szeretne hozzáadni, válassza az alábbi módot a hozzáadáshoz.  

Way One(APP): Első út (APP): Nyissa meg az APP-t a Riasztórendszer (WiFi)-> Smart Central-> Sensor->【+】 

menüpontban, a riasztó panel párosítási állapotba kerül (a jelzőfény zölden gyorsan villog), indítsa el az érzékelőt a 

párosításhoz a riasztó panelt. Az érzékelők lehetnek ajtóérzékelő, PIR érzékelő, távirányító, egy érzékelő sikeres párosítása 

után sípoló hangot fog hallani. 

Második mód (helyi párosítás a riasztópanelhez): Tartsa lenyomva a【Beállítás】 gombot 0,5-2 másodpercig, a riasztó 1 
sípoló hangot ad, majd engedje el a gombot, a jelzőfény zölden villog, és a riasztó panel párosítási állapotba kerül. , aktiválja 

az érzékelőt a riasztópanelhez való párosításhoz. 

 

Megjegyzés: A sikeres párosítás után a riasztópanel egy hangjelzést ad, ismételt párosítás után a riasztópanel két hangjelzést 

ad. Az iGET HOME X1 intelligens riasztó készletben az érzékelők már be vannak párosítva a riasztópanelbe.  
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A PIR-érzékelő kioldása: A PIR-érzékelő érzékeli a mozgást;  

 
Az ajtóérzékelő kioldása: válassza szét a jeladódobozt és a mágneses sávot több mint 10 mm-re; 

 

A távirányító kiváltása: nyomja meg a távirányító bármelyik gombját. 

APP működés: 

Fiók regisztrálása: Nyissa meg az APP-t, kattintson a <Regisztráció> gombra, regisztráljon mobiltelefonszáma vagy e-mail 

címe alapján. 

 

Eszközvezérlés: 

Az eszköz első hozzáadásakor meg kell adnia a rendszergazdai jelszót vagy a látogatói jelszót, hogy belépjen az 
eszközvezérlő felületre. Kattintson a <Control> felületre, és tetszés szerint vezérelheti a riasztópanelt otthoni élesítés, 
távoli élesítés, hatástalanítás, SOS riasztás módokba. 
Otthoni kar: Ez az üzemmód az otthon tartózkodók számára alkalmas. A közös védelmi zóna érzékelőinek kioldása 
nem riaszt; A speciális zóna érzékelőinek kioldása riaszt. 
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Away Arm: Ez az üzemmód azoknak szól, akik nincsenek otthon. Bármely védelmi zóna érzékelője riasztást okoz. 
Hatástalanítás: Ez az üzemmód a rendszer hatástalanítására szolgál, csak a 24 órás zónaérzékelők okoznak vészjelzést. 
SOS: Ez az üzemmód az SOS riasztáshoz. 

  
Megjegyzés: Alapértelmezett rendszergazdai jelszó: 123123. Alapértelmezett látogatói jelszó: 123456; 
Adminisztrátor: Vezérelheti, programozhatja, beállíthatja a készüléket; 
Látogató: Csak a készüléket vezérelheti. 

Érzékelők kezelése:  
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Védelmi zóna típusa Távolodó kar Home kar Hatástalanítás 

Egész nap fegyverben 

(24 órás zóna) 
Riasztás Riasztás Riasztás 

Arm Away 
(Aktivált mód) 

Riasztás Nincs riasztás Nincs riasztás 

Ar mat Home 
(Otthon üzemmód) 

Riasztás Riasztás Nincs riasztás 

Késleltetés Késleltetett riasztás Késleltetett riasztás Nincs riasztás 

Késleltetés beállítása: 

Válassza a <Beállítás> felületet, adja meg a rendszergazdai jelszót, kattintson a <Késleltetés beállítása> gombra a 
késleltetési zóna beállításához. 
Élesítési késleltetés: a rendszer élesítésekor a késleltetett védelmi zóna a beállított idő alatt élesedik. 0-60s opció. 
00 azt jelenti, hogy nincs élesítési késleltetés. 
Riasztási késleltetés: 00 azt jelenti, hogy nincs riasztási késleltetés. 
Megjegyzés: csak a zónát állítsa be késleltetési zónává, akkor a riasztás késleltetni fog, alapértelmezett késleltetési riasztási 
idő 10s. 

Nyilvántartás ellenőrzése: 

Válassza ki a <Üzenet/Felvétel> felületet, majd a riasztási rekordokat. 

 

Gyári visszaállítás 

Intelligens riasztópanel iGET HOME X1: 

Nyomja meg hosszan a <Beállítás> gombot 10 másodpercig, a riasztópanel 3 hangjelzést ad, majd engedje el a gombot, 

ezután a riasztópanel visszatér a gyári visszaállításhoz. 

Megjegyzés: A gyári visszaállítás után az összes érzékelő törlődik, az összes beállítás visszaáll a gyári alapértelmezettre. pls 

figyelem. 
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Telepítés 

Intelligens riasztópanel iGET HOME X1 telepítése: 

Kérjük, figyeljen, ne helyezze a riasztópanelt és a router túl hosszúra, inkább 2-5 m-re. 

 

PIR érzékelő 

1. Telepítse a falra, körülbelül 1,8-2 m-re a padló felett. 

 

A telepítés módja 1: 

- Használjon 3M szuper kétoldalas ragasztószalagot a PIR-érzékelő falra rögzítéséhez. Ez a módszer olyan falra alkalmas, 

amely sima és kemény; 

 
Telepítési mód 2: 

- A csavarokkal rögzítse a PIR állványát. Ez az út alkalmas a legtöbb falhoz, javasoljuk, hogy ezt az utat használja. 
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2. Telepítési javaslatok: 

Megjegyzés: Ez a PIR érzékelő érzékelési szög (érzékelési távolság≈7m/érzékelési szög≈90°) 

 

3. Értesítések: 

 
Ajtóérzékelő 

Használjon kétoldalas szalagot az ajtóérzékelő ajtóra vagy ablakra történő rögzítéséhez. 

 
Ha szükséges, cserélje ki az akkumulátort: A hátsó borítás levételéhez használja a csavarhúzót, majd cserélje ki az 

akkumulátort. 
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Paraméterek 

Intelligens riasztóközpont iGET HOME X1 
Tápegység: AC 100~240 V 
Vezeték nélküli szabvány: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHZ（adó és vevő）. 
RF távolság: 70 m (szabad térben) 
Modulációs mód: AM 
 Hőmérséklet -10℃～+50℃, páratartalom＜90% RH 
Készülék mérete: 81,6X81,6X74,2 mm 

PIR érzékelő 
Akkumulátor: 2 * AAA（2 * AAA） 
Készenléti áram: ≤20 uA 
Riasztási áram: ≤20 mA 
Vezeték nélküli szabvány: 433 Mhz 
Vezeték nélküli távolság: 70 m (szabad térben) 
Érzékelési szög: 7m/90° 
Működési élénkülés: +50 ℃, páratartalom 5% ~ 95% RH 
Méret: 94*54*41mm（az állvány nélkül) 

Ajtóérzékelő 
Akkumulátor: DC3V（1 * CR2032）. 
Készenléti áram: ≤3 uA 
Riasztási áram: ≤15 mA 
Vezeték nélküli szabvány: 433 Mhz 
Vezeték nélküli távolság: 70 m (szabad térben) 
Működési élénkülés: +55 ℃, páratartalom≤80% RH 
Méret: 50*35*17 mm (adó doboz); 48*13*17mm (mágneses sáv) 

Távirányító 
Akkumulátor: DC3V（1 * CR2032）. 
Készenléti áram: ≤3 uA 
Riasztási áram: ≤15 mA 
Vezeték nélküli szabvány: 433 Mhz 
Vezeték nélküli távolság: 70 m (szabad térben) 
Működési élénkülés: +55 ℃, páratartalom≤80% RH 
Méret: 69*36*11 mm 

Értesítések: 

 Vegye le a riasztópanelt a külső tápellátásról, nyomja meg hosszan a funkciógombot 5 másodpercig, két hangjelzést 
hall, majd engedje el a gombot, a jelzőfény kialszik. 

 Jobb csökkenteni a távolságot az érzékelők és a riasztópanel között; 

 Az érzékelők és a riasztópanel között jobb elkerülni a kemény falakat és a készülékeket; 

 Ne nyomja meg túl nehezen a riasztópanel funkcióbillentyűjét.  

 Ne használja a készüléket párás környezetben.  

 Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes környezetben.   

 Pls tartsa a készüléket tisztán és szárazon. 
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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 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. 
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Megfelelőség: 

Az INTELEK.CZ s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy minden HOME X1 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. 

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 Město – 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 
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Ajtóérzékelő: 

 
Megjegyzés: Ez az ajtóérzékelő csak beltéri használatra készült, és kérjük, ne rögzítse a vasajtókra/ablakokra, vagy ne 

befolyásolja a használatát. 

Távirányító: 

 

Gyors beállítás 

LÉPÉS1: APP letöltése 

 Az APP Store-ban vagy a Google Play-ben keresse meg az "iGET HOME" szót, és töltse le; vagy szkennelje be az 
alábbi QR-kódot.  

 Az APP letöltése után kérjük, regisztráljon a felületnek megfelelően, és jelentkezzen be.  
Az APP megnyitása után kattintson a <Regisztráció> gombra, a regisztrációhoz használja mobiltelefonszámát vagy 
e-mail címét. 

                                 
                           Google Play                       iOS Store 


