
 

 

 

Dáta získané senzormi sú posielané do základne prostredníctvom DECT - ULE. Technológia 

Ultra Low Energy s extrémne nízkou spotrebou energie je vhodná na prenos malých dát. 

Gigaset má dlhoročnú skúsenosť v oblasti DECT a pokračuje vo vývoji DECT ULE 

technológií. Tento štandard sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, nízkou spotrebou energie a 

vysokou bezpečnosťou prenosu dát. 

 

Dosah senzorov je podobný ako pri iných DECT zariadeniach, napríklad ako bezdrôtový 

telefón, ale nesmie byť viac ako 50 m od základne. V súčasnosti nie sú známe žiadne 

vzájomné rušenia medzi Gigaset elements a inými DECT zariadeniami; radi by sme dostali 

spätnú väzbu, ak spozorujete nejaké poruchy týkajúce sa tejto záležitosti. 

Vďaka veľmi presným senzorom, senzor na dvere vie rozlíšiť násilné a normálne otvorenie. 

Ak senzor dverí rozpozná silný náraz alebo kopnutie, systém sa prepne do pohotovostného 

režimu. Navyše, senzor pohybu vám poskytne informáciu, či niekto naozaj vstúpil do vašej 

domácnosti. 

Prosím, majte na vedomí, že Gigaset elements nie je profesionálny bezpečnostný systém.  

Metódy vlámania manipulujúce so zámkom dverí v súčasnosti senzor dverí nerozpozná. 

Gigaset elements ponúka zlepšenú úroveň bezpečnosti za nízke náklady. 

 

Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá. Naše aktivity vykonávame v súlade s platnými 

predpismi o ochrane osobných údajov a bezpečnosti dát. Zhromažďujeme iba tie osobné údaje 

(napríklad, meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), ktoré sú potrebné pre zmluvný 

vzťah alebo ak ich sprístupnite z vlastnej vôle (napríklad počas procesu registrácie). 

Vaše údaje sú poskytnuté tretej strane iba ak je to nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy alebo 

platby. 



 

 

Za účelom použitia Gigaset elements, dátový tok vedúci zo senzorov cez základňu do 

serverov Gigaset elements je zaznamenávaný anonymne, takže Gigaset elements GmbH nie je 

schopná spojiť ľudí s používaním ich systému. 

 

Nie. Nie je možné prihlásiť senzory ku klasickej DECT základni navrhnutej na telefonovanie. 

 

Bezšnúrové senzory sú takmer vždy vypnuté a rádiový kanál je aktivovaný len na krátky čas,  

keď musia byť prenesené dáta.   

 

Aby bolo možné správne vyhodnotiť otváranie a zatváranie dverí a okien, senzory na dvere a 

okno musia poznať svoju základňu. Východiskom je jednorazové potvrdenie, že dvere a okná 

sú zatvorené prostredníctvom aplikácie. V špecializovanom žargóne sa tento proces nazýva 

kalibrácia. Po tejto inštalácii senzory na dvere a okno môžu správne rozlíšiť otvorenie a 

zatvorenie. 

 

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť, aby vaše Gigaset elements boli také bezpečné, ako je to 

len možné. Aby sme to vedeli zaručiť, že iba vy môžete prihlásiť senzor k základni,  je 

nevyhnutné, aby ste zatlačili párovacie tlačidlá súčasne na základni a senzore - iba vy vo 

vašom prostredí. Vezmite na vedomie, prosím, že senzor a základňa pri párovaní nemôžu byť 

viac ako dve dĺžky rúk od seba.  

 


