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Používateľská príručka 

iGET HOME X1 

Sada inteligentného alarmu iGET HOME X1 obsahuje inteligentnú hlavnú jednotku, ktorú možno spárovať so snímačom PIR, 

magnetickým snímačom dverí a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním a vytvoriť tak inteligentný bezpečnostný systém. Táto 

sada produktov dokáže realizovať funkciu alarmu proti krádeži s jednoduchou inštaláciou a nastavením, možno ju tiež 

prepojiť s inteligentnými zásuvkami a ďalšími zariadeniami a rozšíriť tak vašu inteligentnú domácnosť. 

Hlavné funkcie: 

1. Pripojenie k Wi-Fi, inteligentné ovládanie prostredníctvom aplikácie iGET HOME; 

2. Bezdrôtová komunikácia, bez potreby pripojenia k sieti; 

3. Správa viacerých účtov; 

4. Technológia s nízkou spotrebou energie, bezdrôtové snímače s dlhým pohotovostným časom; 

5. Upozornenia na nízku spotrebu príslušenstva prostredníctvom aplikácie;  

6. Môžete sledovať stav príslušenstva (online alebo offline); 

7. Inteligentné rozpoznávanie scén; 

8. Podpora prispôsobenia viacerým scenárom zabezpečenia; 

9. Integrovaná záložná batéria v hlavnej jednotke zabraňuje dočasnému vypnutiu. 

Informácie o produkte 

Hlavná jednotka alarmu iGET HOME X1: 
 

 

Funkčné tlačidlo: 

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete hlavnú jednotku, aktivujete/deaktivujete, zastavíte zvuk pri alarme systému; 

Zapnutie: Keď je zabezpečovací panel vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete; 
Poznámka: Ak je bezpečnostný panel vypnutý, automaticky sa zapne po nabití externým zdrojom napájania. 

Vypnutie: Nabíja sa záložnou batériou, keď je panel zapnutý, po dvojitom pípnutí dlho stlačte funkčné tlačidlo na 5 s a 
tlačidlo uvoľnite. Kontrolka zhasne a hlavná jednotka sa vypne. 
Poznámka: Ak je zabezpečovacia ústredňa odpojená od externého napájania, venujte pozornosť jej prevádzke pomocou 
záložnej batérie. 

Aktivované/deaktivované: Ak je v aktívnom režime, použite aplikáciu na deaktiváciu, alarm dvakrát pípne a systém sa 
deaktivuje; Ak je alarm deaktivovaný, stlačte raz krátko funkčné tlačidlo, alarm dvakrát pípne a systém sa aktivuje; 

Zastavte alarm: Ak je alarm aktivovaný, pomocou aplikácie ho deaktivujte alebo vyberte iné funkcie na zastavenie alarmu. 
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Tlačidlo nastavenia: 

Párovanie snímačov: dlho stlačte tlačidlo na 0,5-2 s, hlavná jednotka raz pípne a potom tlačidlo uvoľnite. Indikátor bliká na 
zeleno, potom prepnite snímač do režimu párovania, aby ste ho úspešne spárovali; V režime párovania stlačte tlačidlo 
nastavenia, aby ste tento režim ukončili. 

Pripojenie Wi-Fi: Dlho stlačte tlačidlo na 3 až 5 sekúnd, hlavná jednotka dvakrát pípne, potom tlačidlo uvoľnite, kontrolka 

sa rozsvieti na zeleno a vstúpite do režimu rýchleho pripojenia Wi-Fi; Počas režimu pripojenia Wi-Fi krátko stlačte tlačidlo 

nastavenia, aby ste ho ukončili. 

Poznámka: Ak rýchle pripojenie Wi-Fi zlyhá, ovládací panel sa automaticky prepne do manuálneho režimu Wi-Fi (zelená 

kontrolka pomaly bliká). 

Obnovenie továrenských nastavení: Dlho stlačte tlačidlo na 10 sekúnd, hlavná jednotka trikrát zapípa, potom tlačidlo 

uvoľnite a hlavná jednotka sa vráti do továrenských nastavení. 

Stavová kontrolka:  

  Rýchle blikanie Pomalé blikanie 
Normálna 
Zapnuté 

 

Žltá 

Poplach v chránenej 
zóne 

Nie je pripojený k 
internetu 

 

 

Zelená 
Kódovanie senzorov 

Manuálne pripojenie 
k sieti 

Rýchle pripojenie k 

sieti 

 

Modrá 
  

Sieťové pripojenie 

OK 

Senzor PIR: 

 
Normálny režim (T): po jednom snímaní sa v priebehu 1 minúty nepoužijú žiadne ďalšie snímania. Druhé zachytenie 
funguje až po približne 1 minúte. Tento režim je vhodný pre domácnosti a miesta s nie príliš vysokým využitím. 

Inteligentný režim (S-Smart): ak po jednom úspešnom zachytení dôjde do jednej minúty k ďalšiemu úspešnému zachyteniu, 
čas detekcie sa vynuluje a začne sa odznova. Až po uplynutí celej jednej minúty bez prerušenia bude snímanie úspešné. Tento 
režim je vhodný pre miesta s veľkým počtom ľudí, aby sa ušetrila energia.   

 



3 

 

Senzor dverí: 

 

Poznámka: Tento dverový senzor je určený len na vnútorné použitie, nepripevňujte ho na železné dvere/okná, aby ste 

neovplyvnili jeho funkčnosť. 

Diaľkové ovládanie: 

 

Rýchle nastavenie 

Krok 1: Stiahnite si aplikáciu 

 V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte položku "iGET HOME" a stiahnite si ju alebo naskenujte 
nižšie uvedený QR kód.  

 Po stiahnutí aplikácie sa zaregistrujte pomocou rozhrania a prihláste sa.  
Po otvorení aplikácie kliknite na položku <Registrácia> a na registráciu použite svoje mobilné telefónne číslo alebo 
e-mailovú adresu. 

              
                          Google Play               iOS Store 
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Krok 2: Pripojenie hlavnej jednotky k sieti Wi-Fi 

① Uistite sa, že váš mobilný telefón je už pripojený cez Wi-Fi (podporovaná je len 2,4 GHz sieť Wi-Fi); 
② Otvorte iGET HOME, kliknite na 【+】v pravom hornom rohu; vyberte Alarmy->Alarm X1 (Wi-Fi);   
③ Uveďte hlavnú jednotku do stavu sieťového pripojenia: najprv spustite hlavnú jednotku. Potom dlho stlačte tlačidlo 

【Setting】 na 3~5s, uvoľnite tlačidlo po tom, ako budete počuť 2 pípnutia, kontrolka sa rozsvieti na zeleno a 
prejdete do režimu rýchleho sieťového pripojenia. 

④ Kliknite na tlačidlo <Potvrdiť >. Vyberte položku Wi-Fi, zadajte heslo Wi-Fi a kliknutím na tlačidlo <OK> sa 
pripojte k sieti Wi-Fi. Keď sa na paneli úloh rozsvieti modrá kontrolka, znamená to, že je počítač v poriadku 
pripojený k sieti.  

Poznámka: Hlavný poplachový panel by mal byť v ideálnom prípade umiestnený čo najbližšie k smerovaču.  

Poznámka: Hlavný panel nepodporuje 5 GHz Wi-Fi. 
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Krok 3: Pridanie zariadenia 

Keď si zakúpite našu súpravu inteligentného alarmu, snímače a diaľkové ovládanie sú pripojené k hlavnej jednotke a nie je 
potrebné ich znovu pridávať.  
Pridanie nových snímačov alebo zariadení s továrenskými nastaveniami. Ak ich chcete pridať, vyberte nižšie uvedený 
spôsob.  

Prvý spôsob (aplikácia): Otvorte aplikáciu iGET HOME v časti Alarm X1 (WiFi) -> Hlavná jednotka->Senzor->【+】. 
Hlavná jednotka prejde do stavu párovania (zelená kontrolka rýchlo bliká), začne párovanie snímača s hlavnou jednotkou. 
Senzory môžu byť dverový senzor, PIR senzor, diaľkové ovládanie, po úspešnom spárovaní senzora budete počuť pípnutie. 

Druhý spôsob (miestne párovanie s hlavnou jednotkou alarmu): Dlho stlačte tlačidlo【Setting】 po 0,5-2 s, hlavná 
jednotka vydá jeden zvukový signál, potom tlačidlo uvoľnite. Kontrolka bude rýchlo blikať na zeleno a hlavná jednotka je v 
režime párovania. Teraz aktivujte spárovanie snímača s hlavnou jednotkou. 

 
Poznámka: Po úspešnom spárovaní hlavná jednotka vydá jedno pípnutie, a ak sa spárovanie opakuje, hlavná jednotka vydá 
dve pípnutia. V súprave iGET HOME X1 sú snímače už spárované s hlavnou jednotkou. 
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Aktivácia párovania PIR senzora: PIR senzor detekuje pohyb; 

 
Aktivácia párovania snímača dverí: oddeľte časť vysielača a magnetickú lištu na vzdialenosť väčšiu ako 10 mm; 

 

Aktivácia párovania diaľkového ovládania: Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. 

Prevádzka aplikácie: 

Registrácia konta: Otvorte aplikáciu, kliknite na <Registrácia>, zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailovej 

adresy. 

 

Ovládanie zariadenia: 

Pri prvom pridaní zariadenia musíte zadať heslo správcu alebo hosťa, aby ste získali prístup k rozhraniu na ovládanie 

zariadenia. Kliknutím na tlačidlo <Control> môžete ovládať hlavnú jednotku a zapnúť domáci režim, aktivovať, deaktivovať 

a používať SOS alarm podľa potreby. 

Režim Domov: Tento režim je vhodný, ak ste doma. Spustenie snímačov normálnej ochrannej zóny nespôsobí poplach; 
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Spustenie špeciálnych zónových senzorov spôsobí alarm. 

Aktivované: Tento režim je určený pre prípad, že nikto nie je doma. Každý snímač v chránenej zóne spustí alarm. 

Deaktivované: Tento režim je aktívny, keď je systém deaktivovaný, iba snímače, ktoré sú aktívne 24 hodín denne, spôsobia 

núdzový poplach. 

SOS: Režim pre SOS alarm. 

 
Poznámka: Predvolené heslo správcu je 123123. Predvolené heslo hosťa: 123456; 

Správca: môže ovládať, programovať a nastavovať zariadenie; 

Hosť: môže ovládať iba zariadenie. 
Správa senzorov:  
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Typ ochrannej zóny Aktivované Režim doma Deaktivované 

Aktivované po celý deň 

(24-hodinová zóna) 
Alarm Alarm Alarm 

Aktivované, keď nie som 

doma (Aktívny režim) 
Alarm Žiadny alarm Žiadny alarm 

Aktivované, keď som 

doma (Domáci režim) 
Alarm Alarm Žiadny alarm 

Oneskorenie (Len 

aktívny a domáci režim) 
Oneskorený alarm Oneskorený alarm Žiadny alarm 

Nastavenia oneskorenia:  

Vyberte rozhranie <Nastavenia>, kliknite na položku <Oneskorenie> a nastavte typ oneskorenia. 

Oneskorenie aktivácie: keď sa systém aktivuje, chránená zóna bude aktívna po uplynutí nastaveného času. Možnosť 

0-60s. Ak je nastavené "00", znamená to, že nie je žiadne oneskorenie. 

Oneskorenie alarmu: možno nastaviť na 0-60s, 00 znamená žiadne oneskorenie alarmu. 

Poznámka: Nastavte zónu len na zónu s oneskorením, alarm potom bude fungovať s oneskorením, predvolený čas 

oneskorenia alarmu je 10 sekúnd. 

Kontrola záznamov: 

Vyberte rozhranie <Zprávy/Záznam>, potom si tu môžete zobraziť protokoly o činnosti. 

 

Továrne nastavenia 

Hlavná jednotka iGET HOME X1: 

Dlho stlačte tlačidlo <Setting> na 10 sekúnd, hlavná jednotka trikrát zapípa, potom tlačidlo uvoľnite a hlavná jednotka sa 

vráti do továrenského nastavenia. 

Poznámka: Pozor! Po obnovení výrobných nastavení sa vymažú všetky snímače a všetky nastavenia sa vrátia na 
predvolené výrobné hodnoty.  
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Inštalácia 

Inštalácia hlavnej jednotky iGET HOME X1: 

Dávajte pozor, aby ste hlavnú jednotku a smerovač neumiestnili príliš ďaleko od seba. Odporúčaná vzdialenosť je 2-5 m. 

 

Senzor PIR 

1. Nainštalujte na stenu vo výške približne 1,8-2 m nad zemou. 

 

Spôsob inštalácie 1: 

- Na pripevnenie detektora PIR na stenu použite obojstrannú pásku. Táto metóda je vhodná pre hladké a tvrdé steny; 

 
Spôsob inštalácie 2: 

- Pomocou skrutiek upevnite držiak snímača PIR. Táto metóda je vhodná pre väčšinu stien a odporúča sa. 
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2. Typy na inštaláciu: 
Poznámka: Uhol detekcie tohto snímača PIR (detekčná vzdialenosť≈7m/úhol detekcie≈90°). 

 
3. Varovanie: 

 

Senzor dverí 

Na pripevnenie snímača na dvere alebo okno použite obojstrannú pásku. 

 

V prípade potreby batériu vymeňte: Pomocou skrutkovača odstráňte zadný kryt a potom vymeňte batériu. 
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Parametre 

Hlavná jednotka iGET HOME X1 
Napájanie: AC 100~240 V 
Pracovná frekvencia (bezdrôtový štandard): IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz（vysielač a prijímač） 
Dosah bezdrôtového pripojenia: 70 m (na otvorenom priestranstve) 
Typ modulácie: AM 
Prevádzkové prostredie: Teplota -10℃～+50℃, vlhkosť＜90%RH 
Rozmery: 81,6X81,6X74,2 mm 

Detektor PIR 
Batéria: DC 3V（2*AAA） 
Pohotovostný prúd: ≤20uA 
Alarmový prúd: ≤20 mA 
Pracovná frekvencia: 433 Mhz 
Dosah bezdrôtového pripojenia: 70 m (na otvorenom priestranstve) 
Uhol detekcie: 7 m/90° 
Pracovné prostredie: teplota -10 ℃～+50 ℃, vlhkosť 5 % ~ 95 % RH 
Rozmery: 94*54*41 mm（bez držiaka) 

Detektor dverí 
Batéria: DC 3V（1*CR2032） 
Pohotovostný prúd: ≤3 uA 
Alarmový prúd: ≤15 mA 
Pracovná frekvencia: 433 Mhz 
Dosah bezdrôtového pripojenia: 70 m (na otvorenom priestranstve) 
Prevádzkové prostredie: Teplota -10 ℃～+55 ℃, vlhkosť≤80%RH 
Rozmery: 50*35*17 mm (kryt vysielača); 48*13*17 mm (magnetická lišta) 

Diaľkové ovládanie 
Batéria: DC 3 V（1 * CR2032） 
Pohotovostný prúd: ≤3uA 
Alarmový prúd: ≤15 mA 
Pracovná frekvencia: 433 Mhz 
Dosah bezdrôtového pripojenia: 70 m (na otvorenom priestranstve) 
Pracovné prostredie: Teplota -10 ℃～+55 ℃, vlhkosť≤80%RH 
Rozmery: 69*36*11 mm 

Varovanie: 

 Odpojte hlavnú jednotku od externého napájania, dlho stlačte funkčné tlačidlo na 5 sekúnd, budete počuť dve 
pípnutia, potom tlačidlo uvoľnite a kontrolka zhasne. 

 Pre lepšiu funkčnosť znížte vzdialenosť medzi snímačmi a zabezpečovacou ústredňou. 

 Medzi snímačmi a hlavnou jednotkou sa vyhýbajte pevným stenám a spotrebičom; 

 Nestláčajte funkčné tlačidlo hlavnej jednotky príliš silno.  

 Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí.  

 Zariadenie nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí. 

 Zariadenie udržiavajte čisté a suché. 
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Vyhlásenie o zhode a bezpečnostné opatrenia 

- Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo 
displeja. 

- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývané. 
- Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C. 
- Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. 
- Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenie. 
- Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu. 
- Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenie. Dodaný napájací zdroj môže byť 

zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V ± 230V, 50 Hz ± 
1 Hz). 

- Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrieva a 
môže spôsobiť zranenia. Celý proces nabíjania zariadení majte vždy pod kontrolou tak, aby v prípade vzniku požiaru alebo 
prerazeniu elektrickým prúdom zo zásuvky nedošlo k ujme na zdraví a škode na majetku. 

- Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia. 
- Odkladajte zariadenie mimo dosah detí. 
- V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento 

nezapnutý v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť. 
- Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho 

predajcu. 
- Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že 

použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za 
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. 
Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii 
elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a 
elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k 
likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol 
(preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si 
vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. 

- Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri 
bazéne. 

- Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. 
Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené 
sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale 
so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je 
servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný 
poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu 
uvedené inak. 

- Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich 
elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo 
odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení 
zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. Výrobca ani predávajúci 
neručí za škody zpôsobené na majetku násilným vniknutím. Toto zariadenie je len pomocným zariadením k nahláseniu a 
vyvolaniu poplachu. 
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Prehlásenie o zhode: 

Týmto spoločnosť INTELEK.CZ s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia HOME X1 je v zhode zo základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k 
dispozícií na týchto internetových stránkach www.iget.eu. Produkt je určený pre predaj bez obmedzení v Českej republike a 
Slovenskej republike. Záručná doba produktu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Prehlásenie o zhode možno 
stiahnuť z webu www.iget.eu.Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách, viz. tabulka nižšie. Prevádzka 
rádiových zariadení: 
CZ: Toto rádiové zariadenie je možné v ČR prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia VO-R/1/05.2017-2. SK: Toto 
rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 02/2017. 
RoHS: Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Prehlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe 
www.iget.eu.  
Výrobca: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město – Praha 1, 110 00 
SUPPORT: http:/ /www.iget.eu/helpdesk 
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené. 
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Senzor dverí: 

 

Poznámka: Tento dverový senzor je určený len na vnútorné použitie, nepripevňujte ho na železné dvere/okná, aby ste 

neovplyvnili jeho funkčnosť. 

Diaľkové ovládanie: 

 

Rýchle nastavenie 

Krok 1: Stiahnite si aplikáciu 

 V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte položku "iGET HOME" a stiahnite si ju alebo naskenujte 
nižšie uvedený QR kód.  

 Po stiahnutí aplikácie sa zaregistrujte pomocou rozhrania a prihláste sa.  
Po otvorení aplikácie kliknite na položku <Registrácia> a na registráciu použite svoje mobilné telefónne číslo alebo 
e-mailovú adresu. 

              
                          Google Play               iOS Store 

 


