
 

 

 

Bezpečnostný štartovací balík ponúka informácie o vašom domove v reálnom čase 

prostredníctvom bezplatnej aplikácie Gigaset elements. Napríklad vás informuje, ak niekto 

vchádza alebo vychádza dverami, ak je podozrenie z vlámania a či váš Gigaset elements 

pracuje bezchybne. 

 

Zdieľajte s najbližšími to, čo sa deje vo vašom domove, takže môžu byť vždy informovaní, ak 

sa stane niečo neočakávané. 

 

Buďte informovaný (vy, spolubývajúci alebo susedia) čo sa práve deje vo vašom dome 

prostredníctvom správ a e-mailov. V súčasnosti je to možné pre nasledovné udalosti: 

 

Podozrenie z vlámania / Suspected break – in: 

Senzor dverí rozpozná, že sa niekto pokúša otvoriť dvere násilím. 

 

Príchod domov / Homecoming: 

Pomocou senzorov pohybu a dverí ste informovaný, keď niekto príde domov. 

 

Dovolenkový režim / holiday mode: 

Ak nik nie je doma dlhší čas, nechajte sa informovať ak sú dvere otvorené, je rozoznaný 

pohyb alebo ak sú otvorené alebo vyklopené okná (neskôr môže byť potrebný ďalší senzor). 

 

Stav systému / system status: 

V aplikácii pod Stav systému / system status získate informáciu, či váš systém potrebuje vašu 

pozornosť, napríklad ak sú vybité batérie. 

 

Rýchlou správou na smartfón alebo e-mailom. Tiež, sa môžete pozrieť na vašu elements 

aplikáciu alebo cez web na https://www.gigaset-elements.com/en/. 

 

Nie, platíte iba za zakúpený tovar. Použitie Gigaset elements ako aj aplikácie Gigaset 

elements je bezplatné. 

https://www.gigaset-elements.com/en/


 

 

Jedinou podmienkou, aby ste boli neustále informovaný čo sa deje vo vašej domácnosti, je 

stále pripojenie na internet doma a na vašom smartfóne s nainštalovanou aplikáciou Gigaset 

elements. 

 

Áno. Inštalačný proces je navrhnutý tak, aby si mohol každý užívateľ nainštalovať 

bezpečnostný štartovací balík samostatne za menej ako pol hodiny. Ak si prajete pridať senzor 

k vašim Gigaset elements, prihláste ho k vašej základni pomocou niekoľkých jednoduchých 

krokov. Ak potrebujete pomoc, neváhajte a kontaktujte nás. 

 

V súčasnosti máte dve možnosti, ako dať povolenie spolubývajúcim, kolegom, susedom alebo 

priateľom, aby dostávali informácie z vášho Gigaset elements a to: 

 

E-mailom: 

Jednoducho pridajte e-mailovú adresu požadovanej osoby do vašej aplikácie a definujte 

udalosti, o ktorých má byť upozornená. 

 

Informačnými „push“ správami: 

Požadovanú osobu vyzvite na stiahnutie aplikácie Gigaset elements a prihlásenie sa pod 

vašim prihlasovacím menom a heslom. Následne bude dostávať správy a informácie z vášho 

domu / kancelárie, tak ako vy. 

 

Bezpečnostný štartovací balík obsahuje základňu, senzor na dvere a senzor pohybu. Senzor na 

dvere jednoducho pripevníte na vnútornú časť vchodových dverí – bez vŕtania alebo 

skrutkovania. Senzor pohybu umiestnite do chodby, v takom uhle, aby zo svojej pozície 

rozoznal, či po otvorení vchodových dverí niekto naozaj vstúpil do miestnosti. Na pripevnenie 

senzorov môžete použiť priloženú lepiacu pásku, stojan alebo ich skrutkami primontovať 

k stene. Základňu pripojíte do internetu cez LAN kábel a umiestnite ju do blízkosti senzorov.  

Inštalačný manuál je súčasťou štartovacieho balíka a prevedie vás inštaláciou od začiatku až 

do konca. 

Ak senzor na dverách rozpozná, že sa niekto pokúša dvere násilne otvoriť, okamžite dostanete 



 

správu do telefónu alebo e-mail. V tom istom čase, senzor na dverách spustí hlasný alarm na 

prilákanie pozornosti.  

 

Otvorením aplikácie môžete zistiť viac informácií a okamžite zavolať svojim prednastaveným 

kontaktom. 

 
 

Gigaset elements vás upozornia len na pokus o vlámanie, ak senzor na dverách rozpozná 

násilné otvorenie. Nemusíte sa obávať, že niekto, kto má kľúč od vášho domu nechtiac spustí 

alarm. 

 

Senzor na dverách je veľmi citlivý a spustí alarm, ak zachytí silné vibrácie podobné kopnutiu 

do dverí. 

 

Môžete si nastaviť Gigaset elements tak, aby vám zasielali správy cez e-mail do vášho 

smartfónu, aby ste mali prehľad o vašom domove aj ako používateľ Windows Mobile alebo 

Blackberry. Tiež sa môžete kedykoľvek prihlásiť do vašej osobnej sekcie cez internetový 

prehliadač  na https://my.gigaset-elements.com/#/  

 

V budúcnosti spustíme tiež SMS službu, ale v súčasnosti neplánujeme vyvíjať aplikácie na 

Windows Mobile a Blackberry. 

https://my.gigaset-elements.com/#/


 

 

Ak má váš domov okná a dvere na terasu na spodnom poschodí, môžete ich zabezpečiť 

Gigaset elements senzorom na okná (nefunguje pri zasúvacích dverách). Ten vás upozorní, 

keď sa okno otvorí, zatvorí alebo vyklopí. Avšak senzor na okne nevie odlíšiť normálne 

otvorenie od násilného. Ak odídete z domu na dlhší čas, môžete si aktivovať dovolenkový 

režim na svojej Gigaset elements aplikácii. Ten vám následne zasiela správy do vášho 

smartfónu, ak je okno nečakane otvorené.  

 

Zároveň, v tomto režime, dostávate správy, ak detektor pohybu rozpozná pohyb vo vašom 

domove alebo ak senzor na dverách zaznamená otvorenie dverí. 

 

To záleží na aktivite vo vašej domácnosti. S priemerným používaním môžete očakávať, že 

vám batérie vydržia približne 2 roky.  

 

Senzor Váš domov Životnosť batérií 

dvere
Senzor na dvere

 

Jeden 1 

Rodina 1 

Obchod / kancelária 0,5 

pohyb
Senzor pohybu

 

Jeden 5 

Rodina 3,5 

Obchod / kancelária 1,5 

okno
Senzor na okno

 

Jeden 2 

Rodina 2 

Obchod / kancelária 2 

 

Hneď ako odpojíte senzor od základne, automaticky sa s ňou pokúsi znova spojiť. Ak sa táto 

situácia stáva často alebo to nejakú dobu trvá, môže to znížiť životnosť batérií.  

Prvé dodané senzory mali chybu vo firmware. Táto chyba bola opravená s aktualizáciou z 19. 

novembra 2013 s tým, že senzory by mali zostať pevne spojené so základňou.  

 

Ak chcete zabrániť opätovnému pripájaniu senzorov, základňa by mala mať vždy dostatok 

energie. 

 

Áno. Keď sa presťahujete, môžete si zapojiť základňu do svojho internet routru rovnako ako 



 

predtým. Vaše senzory ostávajú pripojené napriek vášmu sťahovaniu. Odporúčame nastaviť si 

senzory znova, aby ste si boli istí, že vám poskytnú spoľahlivé informácie, tak ako predtým. 

Prosím, majte na vedomí to, že lepiacu pásku nie je možné použiť znova, keď nastavujete 

senzory vo vašom novom domove.  

 

Existuje veľa možností, ako ostať informovaný o novinkách ohľadne Gigaset elements: 

 

Napríklad sa môžete prihlásiť k odoberaniu nášho newslettru - informačného listu , v ktorom 

nájdete pravidelné informácie o najnovších Gigaset elements témach. Stačí kliknúť na 

"Newsletter" v päte a vpísať svoju e-mailovú adresu.  

 

Môžete tiež sledovať náš blog, ktorý vám ponúka množstvo zaujímavých tém spojených 

s Gigaset elements.  

 

Tiež nás môžete sledovať na Facebook, Twitter, Google Plus a Youtube. 

 

Ak systém alebo časť systému prestane fungovať, budete o tom informovaný pomocou 

aplikácie, vrátane návrhov ako môžete daný problém riešiť. Prosím, majte na pamäti to, že 

bezpečnostný štartovací balík vám ponúka zvýšenú bezpečnosť za atraktívnu cenu. Nie je to 

však profesionálny zabezpečovací systém a preto nie je možné, aby kompenzoval výpadky 

energie a zlyhania internetového pripojenia.  

 

Viac informácií nájdete v našich podmienkach používania. 

 

Aplikáciu Gigaset elements pre iPhone nájdete v App Store, aplikácia pre Smartfón a Android 

je k dispozícii na Google ™ Play. 

 

Nie. Senzor na dvere identifikuje len pohyb bežných dverí. 

 

 

https://www.facebook.com/gigasetelements
https://twitter.com/gigasetelements
https://plus.google.com/u/0/109962254721903589566/posts?partnerid=gplp0
http://www.youtube.com/gigasetelements


 

Siréna je automaticky aktivovaná, ak sa niekto pokúša násilne otvoriť dvere s pripevneným 

senzorom na dvere. Jednoducho ju spustíte v aplikácii: CONFIGURATION /  

KONFIGURÁCIA > ALARM a vyberte políčko vedľa sirény. 

 

Sirénu môžete aktivovať aj pre dovolenkový režim / holiday mode  kliknutím na: 

CONFIGURATION /  KONFIGURÁCIA> HOLIDAY / PRÁZDNINY. Teraz siréna vydáva 

hlasný zvuk, ak nie ste doma a senzory detekujú pohyb alebo otvorenie okien a dverí.  

Zvieratá s váhou menej ako 25 kg detektor zvyčajne nezahlási. Môže sa stať, že budete 

informovaní o pohybe, ak je pohybujúce sa zviera v rovnakej výške, v akej máte 

nainštalovaný senzor. 
 

Ak máte záujem o rýchly pohľad a stručné inštrukcie, napríklad chcete zistiť, či Gigaset 

elements sú vhodným produktom pre vás, môžete si stiahnuť pdf dokument. 
 

 

Celkovo si môžete zaregistrovať až 48 senzorov k 1 základni. 

 

Svoj bezpečnostný štartovací balík môžete použiť kdekoľvek v rámci Európskej únie 

a Švajčiarska.  

 

 Plug & Play – inštalácia a registrácia za pár minút 

 Aplikácia na smartfón ZDARMA, žiadne ďalšie náklady – funguje aj bez podpísania 

zmluvy 



 

 Modulárny a rozšíriteľný systém 

 Hardware je možné aktualizovať použitím cloudovej technológie spĺňajúcej najvyššie 

bezpečnostné štandardy  

 Bezdrôtový štandard DECT-ULE pre mimoriadne bezpečný prenos dát šetriaci batérie 

 Dizajn, ktorý sa hodí do každého bytu  

 Kvalita "Made in Germany" 

Okno, dvere, pohyb a základňa nie sú chránené proti špliechajúcej vode. Preto ich 

neodporúčame používať vo vlhkom prostredí. Trvalá vlhkosť môže poškodiť senzory.  
 

 


