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Instrukcja obsługi 

iGET HOME X1 

Inteligentny zestaw alarmowy iGET HOME X1 jest skoncentrowany na inteligentnym gospodarzu bezpieczeństwa i jest 

sparowany z czujnikiem PIR, czujnikiem magnetycznym drzwi i bezprzewodowym pilotem, aby zbudować inteligentny 

system bezpieczeństwa. Ten zestaw produktów może realizować funkcję alarmu antykradzieżowego poprzez prostą instalację 

i ustawienie, a także może być połączony z inteligentnymi gniazdami i innymi urządzeniami, aby uzyskać inteligentne życie. 

Główne funkcje: 

1. Połączenie Wi-Fi, inteligentne sterowanie APP poprzez iGET HOME; 

2. Komunikacja bezprzewodowa, nie wymaga okablowania; 

3. Więcej zarządzania kontami; 

4.Low - technologia zasilania, czujniki bezprzewodowe długi czas czuwania; 

5. Akcesoria niskiej mocy przypomnienie przez APP;  

6. Możesz śledzić status akcesoriów, online lub offline; 

7. Inteligentne rozpoznawanie scen, brak przypomnienia o zamknięciu drzwi; 

8. Obsługa przełączania, dostosowanie do większej ilości scenariuszy bezpieczeństwa; 

9. Wbudowana bateria zapasowa w gospodarzu, zapobieganie tymczasowemu wyłączeniu zasilania. 

O produkcie 

Inteligentny panel alarmowy iGET HOME X1: 

 

Przycisk funkcyjny:  

Gdy centrala alarmowa jest ładowana przez akumulator zapasowy, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć centralę 
alarmową, uzbroić/rozbroić, zatrzymać dźwięk podczas alarmowania systemu; 

Włączanie: Gdy panel alarmowy jest wyłączony, naciśnij krótko, aby go włączyć; 
Uwaga: Jeśli centrala alarmowa nie jest zasilana, po naładowaniu przez zasilanie zewnętrzne, włączy się automatycznie.  

Wyłączyć: Naładowany przez zapasową baterię, po włączeniu panelu, długo naciśnij przycisk przez 5s, po usłyszeniu 
sygnału dźwiękowego, a następnie zwolnij przycisk, lampka kontrolna wyłączona, panel alarmowy wyłączony; 
Uwaga: Gdy centrala alarmowa zostanie odłączona od zasilania zewnętrznego, należy zwrócić uwagę na jej działanie przy 
użyciu akumulatora zapasowego.  

Uzbrojenie / rozbrojenie: W stanie away arm / home arm, użyj aplikacji do rozbrojenia, po bip beep, system rozbrojony; W 
stanie rozbrojenia, krótkie naciśnięcie 1 raz, po bip beep, system away arm; 

Stop alarming: When system alarming,  use app for Disarm or other functions, then can stop the alarming. 
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Klucz ustawień: 

Parowanie czujników: Długie naciśnięcie przycisku 0,5-2s, panel alarmowy dźwięk 1 raz, a następnie zwolnić przycisk, 

wskaźnik świeci się na zielono, dostać się do czujników parowania status; W statusie parowania, krótkie naciśnięcie 1 raz, 

aby wyjść. 

Połączenie WiFi: Długie naciśnięcie klawisza przez 3-5s, dźwięk panelu alarmowego 2 razy, następnie zwolnij klawisz, 

wskaźnik świeci na zielono, dostać się do trybu WiFi Fast Connection; Podczas połączenia WiFi, krótkie naciśnięcie 

klawisza 1 raz, aby wyjść. 

Uwaga: Jeśli szybkie połączenie nie powiodło się, panel alarmowy automatycznie przejdzie w tryb ręcznego połączenia WiFi 

(wskaźnik świeci się na zielono i powoli miga). 

Resetowanie fabryczne: Długie naciśnięcie przycisku przez 10s, panel alarmowy dźwięk 3 razy, a następnie zwolnić 

przycisk, panel alarmowy dostać się do przywracania ustawień fabrycznych. 

Stan lampki sygnalizacyjnej:  

  Szybka lampa 
błyskowa 

Wolny błysk 
Normalnie 
włączony 

 

Żółty 

Alarm strefy 
obronnej 

Sieć wyłączona  

 

Zielona 
Czujniki Kodowanie 

Ręczne podłączenie 
do sieci 

Szybkie połączenie 

sieciowe 

 

Cyjan 
  

Połączenie sieciowe 

OK 

Czujnik PIR: 

 
Normalny Model(T): Po jednym skutecznym wyzwoleniu, w ciągu 1 minuty inne wyzwolenia nie będą użyteczne. 2nd 
wyzwalania działa tylko po około 1 minutę. Ten tryb jest odpowiedni dla domu i miejsce nie zbyt duże wykorzystanie. 

Tryb Smart(S-Smart): Po jednym skutecznym wyzwoleniu, jeśli wyzwolić go ponownie w ciągu 1 minuty, czas 

wykrywania zostanie wyczyszczony i ponownie uruchomić czas, tylko po 1 minucie wyzwolenie będzie skuteczne. Ten tryb 

jest odpowiedni dla miejsca z wieloma osobami, aby zaoszczędzić energię. 
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Przez czujnik: 

 

Uwaga: Ten czujnik drzwi jest tylko do użytku wewnętrznego, i proszę nie naprawiać go na drzwiach / oknach żelaza, lub 

wpływać na jego wykorzystanie. 

Pilot zdalnego sterowania: 

 
Szybkie ustawienie 

KROK1: Pobranie aplikacji 

 W APP Store lub Google Play, wyszukaj "iGET HOME" i pobierz; lub zeskanuj poniższy kod QR.  
 Po pobraniu APP, proszę zarejestrować się zgodnie z interfejsem i zalogować.  
Po otwarciu APP, kliknij <Register>, użyj swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail do rejestracji. 

                                 

                           Google Play                     iOS Store 
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SETP2: Połączenie WiFi z centralą alarmową 

① Upewnij się, że telefon komórkowy jest już połączony przez WiFi (obsługuje tylko sieć WiFi 2,4 GHz); 
② otwórz APP, kliknij 【+】 w prawym górnym rogu; Wybierz Security&Sensor-> Alarm System(WiFi);  
③ Panel główny wchodzi w stan połączenia z siecią: najpierw włącz panel alarmowy, naciśnij długo【Ustawienia】 na 

3~5s, zwolnij klawisz po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych, wskaźnik zielony świeci normalnie, następnie wejdź 
w tryb szybkiego połączenia z siecią.  

④ Kliknij<Confirm >. wybierz WiFi, wprowadź hasło WiFi, kliknij<OK>, aby sparować WiFi. Po panelu alarmowym 
światło Cyan normalne na następnie oznacza panelu alarmowego połączenia sieciowego OK.  

Uwaga: lepiej umieścić inteligentny panel alarmowy w pobliżu routera.  

Uwaga: Panel główny nie obsługuje WiFi 5GHz 
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KROK3: Dodaj urządzenie 

Jeśli kupisz nasz inteligentny zestaw alarmowy, czujniki i piloty już zakodowane w panelu alarmowym, to nie trzeba 

dodawać ponownie. 

Jeśli chcesz dodać nowe czujniki lub nowe urządzenie, które zostało przywrócone fabrycznie, wybierz poniższy sposób 

dodawania.  

Sposób pierwszy (APP): Otwórz APP, w Alarm System (WiFi)-> Smart Central-> Sensor->【+】, panel alarmowy dostaje się 
do statusu parowania (wskaźnik świetlny zielony szybki błysk), wyzwól czujnik do parowania z panelem alarmowym. 

Czujniki mogą być czujnikami drzwiowymi, czujnikami PIR, pilotami, usłyszysz sygnał dźwiękowy po pomyślnym 

sparowaniu czujnika. 

Sposób drugi (sparować lokalnie z panelem alarmowym): Długie naciśnięcie【Setting】 przez 0,5-2s, panel alarmowy 

wyda 1 dźwięk, a następnie zwolnić przycisk, lampka kontrolna będzie zielona szybko migać, panel alarmowy dostaje się do 

stanu parowania, uruchomić czujnik do parowania z panelem alarmowym. 

 

Uwaga: Po udanym sparowaniu panel alarmowy wyda jeden dźwięk, po ponownym sparowaniu panel alarmowy wyda dwa 

dźwięki. W inteligentnym zestawie alarmowym iGET HOME X1, czujniki są już sparowane z panelem alarmowym. 



6 

 

Wyzwolenie czujnika PIR: Czujnik PIR wykryje ruch; 

 
Wyzwolenie czujnika drzwiowego: oddzielić skrzynkę nadajnika i listwę magnetyczną na ponad 10mm; 

 

Wyzwolenie pilota: naciśnij dowolny przycisk na pilocie. 

APP Obsługa: 

Rejestracja konta: Otwórz APP, kliknij <Register>, zarejestruj się przez swój numer telefonu komórkowego lub adres 
e-mail. 

 
Kontrola urządzenia: 

Po raz pierwszy dodając urządzenie, należy wprowadzić hasło administratora lub hasło gościa, aby dostać się do 
interfejsu sterowania urządzenia. Kliknij <Kontrola> interfejs, można kontrolować panel alarmowy w domu ramię, 
daleko ramię, rozbroić, SOS tryby alarmowe, jak chcesz. 
Home Arm: Ten tryb jest odpowiedni dla osób przebywających w domu. Wyzwolenie wspólnych czujników strefy 
obrony nie będzie alarmować; Wyzwolenie specjalnych czujników strefy będzie alarmować. 
Away Arm: Ten tryb jest dla osób nie będących w domu. Każdy czujnik strefy obrony jest wyzwalany spowoduje 
alarm. 
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Rozbrojenie: Tryb ten służy do rozbrajania systemu, tylko czujniki strefowe 24h powodują alarm. 
SOS: Ten tryb dla alarmu SOS. 

  
Uwaga: Domyślne hasło administratora: 123123. Domyślne hasło gościa: 123456;  
Administrator: Może kontrolować, programować, ustawiać urządzenie; 
Gość: Tylko może kontrolować urządzenie. 

Zarządzanie czujnikami:  
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Typ strefy obronnej Ramię wyjściowe Ramię domowe Rozbrój 

Uzbrojony przez cały 
dzień 

(Strefa 24-godzinna) 
Alarm Alarm Alarm 

Ramię oddalone 
(tryb aktywowany) 

Alarm Nie ma alarmu Nie ma alarmu 

Ramię w domu 
(tryb domowy) 

Alarm Alarm Nie ma alarmu 

Opóźnienie Alarm opóźnienia Alarm opóźnienia Nie ma alarmu 

Ustawienie opóźnienia:   

Wybierz interfejs <Ustawienia>, wprowadź hasło administratora, kliknij <Ustawienie opóźnienia>, aby ustawić strefę 
opóźnienia. 
Opóźnienie uzbrojenia: po uzbrojeniu systemu, strefa obrony opóźnienia zostanie uzbrojona w czasie 
ustawionym. Opcja 0-60s. 00 oznacza brak opóźnienia uzbrojenia. 
Opóźnienie alarmu: 0-60s dla opcji, 00 oznacza brak opóźnienia alarmu. 
Uwaga: tylko ustawienie strefy na strefę opóźnienia, wtedy alarm będzie opóźniony, domyślny czas opóźnienia alarmu 10s. 

Sprawdzanie zapisów: 

Wybierz <Message/Record> interfejs, a następnie można rekordy alarmowe. 

 

Przywrócenie fabryczne 

Inteligentny panel alarmowy iGET HOME X1: 

Naciśnij długo przycisk <Setting> przez 10s, panel alarmowy wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, następnie zwolnij przycisk, 

wtedy panel alarmowy powróci do stanu fabrycznego. 
Uwaga: Po przywróceniu fabryki, wszystkie czujniki zostaną usunięte, wszystkie ustawienia powrócą do ustawień 
fabrycznych. pls attention. 
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Instalacja 

Inteligentny panel alarmowy iGET HOME X1 Instalacja: 

Proszę zwrócić uwagę, nie umieszczać panelu alarmowego i routera zbyt długo, lepiej na 2-5m. 

 

Czujnik PIR 

1. Zainstalować na ścianie, około 1,8-2m nad podłogą. 

 

Sposób montażu 1: 

- Użyj 3M super taśmy dwustronnej, aby naprawić czujnik PIR na ścianie. Ten sposób jest odpowiedni dla ściany, która jest 

gładka i twarda; 

 
Sposób montażu 2: 

- Użyj śrub, aby zamocować podstawę PIR. Ten sposób jest odpowiedni dla większości ścian, zalecamy korzystanie z tego 

sposobu. 
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2. Sugestie dotyczące instalacji: 

Uwaga: Ten kąt wykrywania czujnika PIR (odległość wykrywania≈7m/ kąt wykrywania≈90°) 

 

3. Zgłoszenia: 

 
Przez czujnik 

Użyj taśmy dwustronnej do zamocowania czujnika drzwiowego na drzwiach lub oknie 

 
Jeśli trzeba wymienić baterię: Pls użyj śrubokręta, aby zdjąć tylną pokrywę, a następnie wymień baterię. 
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Parametry 

Inteligentny panel alarmowy iGET HOME X1 
Zasilanie: AC 100~240 V 
Wireless standard: IEEE 802.11 b/g/n, 433.92 MHZ（nadajnik i odbiornik） 
RF odległość: 70m (dla wolnej przestrzeni) 
Tryb modulacji: AM 
Praca ożywienie: Temperatura -10℃～+50℃, wilgotność＜90%RH 
Wymiary urządzenia: 81.6X81.6X74.2 mm 

Czujnik PIR 
Bateria: DC 3 V（2 * AAA） 
Prąd czuwania: ≤20 uA 
Prąd alarmowy: ≤20 mA 
Standard bezprzewodowy: 433 Mhz 
Odległość bezprzewodowa: 70m (dla wolnej przestrzeni) 
Kąt wykrywania: 7m/90° 
Ożywienie pracy: Temperatura -10℃～+50℃, wilgotność 5%~95%RH 
Dimension: 94*54*41mm（excludes the stand） 

Przez czujnik 
Bateria: DC3V（1 * CR2032） 
Prąd czuwania: ≤3 uA 
Prąd alarmowy: ≤15 mA 
Standard bezprzewodowy: 433 Mhz 
Bezprzewodowa odległość: 70 m (dla wolnej przestrzeni) 
Ożywienie pracy: Temperatura -10℃～+55℃, wilgotność≤80%RH. 
Wymiar: 50*35*17 mm (pudełko nadajnika); 48*13*17mm (pasek magnetyczny) 

Pilot zdalnego sterowania 
Bateria: DC3V（1 * CR2032） 
Prąd czuwania: ≤3 uA 
Prąd alarmowy: ≤15 mA 
Standard bezprzewodowy: 433 Mhz 
Bezprzewodowa odległość: 70 m (dla wolnej przestrzeni) 
Ożywienie pracy: Temperatura -10℃～+55℃, wilgotność≤80%RH. 
Wymiar: 69*36*11 mm 

Zgłoszenia: 

 Zdejmij panel alarmowy z zewnętrznego zasilania, pls długo naciśnij przycisk funkcji na 5s, usłyszysz dwa dźwięki 
beep, a następnie zwolnij przycisk, wskaźnik będzie wyłączony. 

 Lepiej zmniejszyć odległość między czujnikami a panelem alarmowym; 

 Pomiędzy czujnikami i panelem alarmowym, lepiej unikać twardych ścian i urządzeń; 

 Nie naciskaj zbyt mocno klawisza funkcyjnego panelu alarmowego.  

 Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.  

 Nie używaj urządzenia w środowisku łatwopalnym, wybuchowym.   

 Proszę zachować urządzenie czyste i suche. 
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Zasady gwarancji 
- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu. 

- Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba nie mogą 

być zatkane. 

- Nie wolno narażać środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż temperatura zalecana. 

- Nie wystawiać zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym deszczu i cieczy. 

- Nie wolno używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. 

- Nie wolno wystawiać na działanie silnego pola magnetycznego lub elektronicznego. 

- Nie należy używać innych zasilaczy, z wyjątkiem tych, które można znaleźć na urządzeniu. Dołączony zasilacz może być 

podłączony tylko do instalacji elektrycznej, napięcie odpowiada mocy na tabliczce znamionowej. 

- Nie pozostawiać zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i części ciała ludzkiego, ponieważ karta jest 

gorące i mogą spowodować zranienie. 

- Nie używać podczas jedzenia lub picia. 

- Chronić przed dziećmi. 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 

skontaktować 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 włączyć. 

- Sprzęt Naprawy gwarancyjne odkupić w miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub pytań, 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 być wyrzucane razem z 

odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną 

przyjęte bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i uniknięcie 

negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być spowodowane niewłaściwym utylizacji odpadów. 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższe- go punktu zbiórki. W 

przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może odbywać 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 urządzeń 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 poprosić o szczegółowe informacje na 

temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol umieszczony na 

produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych. Nie stosować w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, 

umywalka, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.Inne środki: 

Przestrzegać zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, aby być podłączone do dpowiednich gniazd 

elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować 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. 
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Deklaracja zgodności: 
INTELEK.CZ s.r.o. deklaracji, że sprzęt radiowy HOME X1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 

24 miesięcy dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urządzenie może być 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 pobrać ze 

strony internetowej www.iget.eu.   

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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Przez czujnik: 

 

Uwaga: Ten czujnik drzwi jest tylko do użytku wewnętrznego, i proszę nie naprawiać go na drzwiach / oknach żelaza, lub 

wpływać na jego wykorzystanie. 

Pilot zdalnego sterowania: 

 
Szybkie ustawienie 

KROK1: Pobranie aplikacji 

 W APP Store lub Google Play, wyszukaj "iGET HOME" i pobierz; lub zeskanuj poniższy kod QR.  
 Po pobraniu APP, proszę zarejestrować się zgodnie z interfejsem i zalogować.  
Po otwarciu APP, kliknij <Register>, użyj swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail do rejestracji. 

                                 

                           Google Play                     iOS Store 


