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Jednoduchý štart

siréna

Čo potrebujete k vašej  

poplašnej siréne:

• aplikáciu Gigaset elements

• bezpečnostný štartovací balík

• prístup k základni

Je skvelé, že si rozširujete vaše  

Gigaset elements o novú poplašnú sirénu. 

Aby ste vedeli okamžite využiť, nasledujte krátke inštrukcie.sirénu   . 

Ak ste si nainštalovali , vaše Gigaset elements sú  sirénu

pripravené urobiť pre vás ešte viac.

Prosím, pozrite si informačný leták “Dôležité poznámky

k Gigaset elements“. Ak máte nejaké otázky alebo  siréne 

potrebujete viac informácií o Gigaset elements, 

pozrite na:  

www.gigaset-elements.com/en/FAQ

Alebo nás kedykoľvek kontaktujte na:  

www.gigaset-elements.com/en/contact

 

Sme radi, že ste jedným z nás.  

Váš Gigaset elements tím. 

Ahoj!
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Krok 1

siréna    je prihlásená k vašim Gigaset elements a zobrazená 

v aplikácii v prehľade systému. Skontrolujte pod EVENT LOG /  

UDALOSTI, čo váš nový senzor zaznamenáva.  

Pod CONFIGURATION / KONFIGURÁCIA nastavte, či chcete byť 

upovedomený o udalostiach informačnými „push“ správami   

alebo e-mailom.

Pripravte sa na zoznámenie vašej novej  

poplašnej sirény s vašimi Gigaset elements.

Aby ste nastavili , musíte ju zaregistrovať k základni. sirénu

Ostaňte blízko základne a zastrčte do zásuvky. sirénu 

Vezmite na vedomie: Len čo sa vaša nová poplašná    siréna

zaregistruje, môžete ju umiestniť kdekoľvek do 50 m od základne. 

Otvorte aplikáciu Gigaset elements na vašom 

smartfóne alebo sa prihláste cez web aplikáciu 

MY ELEMENTS na:  

www.gigaset-elements.com/en

Krok 2

Otvorte SYSTEM OVERVIEW /  

PREHĽAD SYSTÉMU v aplikácii,

vyberte ADD / PRIDAŤ a nasledujte  

inštrukcie na displeji.

Vylepšite vaše Gigaset elements 

napríklad s:

A čo ďalej?

•  rozoznáva normálne otvorenie  

 alebo pokus o násilný vstup

•  bez káblov, e napájanie z batéri

dvere
Senzor na dvere

•  rozoznáva, ak sa niekto   

 u vás doma pohybuje 

•  bez káblov, napájanie z batérie

pohyb
Senzor pohybu 

okno
Senzor na okno

•  rozoznáva otváranie    

 a vyklápanie okna 

•  informuje o momentálnej   

 pozícii okna 
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