
elements safety starter kit

De eerste stappen



Basisstation

1 x netadapter
1 x LAN-kabel
1 x klepje
2 x schroef
1 x kabelklem

Deursensor

1 x batterij
1 x klepje
1 x houder
2 x plakstrip

Bewegingssensor 

1 x batterij
2 x klepje
2 x plakstrip
2 x schroef met plug
1 x voetje

motiondoor

Hallo!

Lees ook het meegeleverde pamflet „Belangrijke informatie over de Gigaset elements starter kit“.

Leuk dat Gigaset elements vandaag bij je intrekt. Vanaf dit moment 
ontvang je veel waardevolle informatie over de belangrijkste plek in je 
leven. En je hebt altijd en overal de mogelijkheid om te reageren.

Voordat je Gigaset elements kunt gebruiken, moet het systeem 
worden ingesteld. Volg hiervoor de stappen 1 tot en met 6.  
De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

base



base
Dit is je basisstation. Het staat continu in 
verbinding met je sensoren. Het basisstation stuurt 
via internet informatie naar je smartphone. 

3. Breng het klepje nu nog 
nog niet aan, anders kun je de 
activeringscode niet aflezen. 
Gebruik de meegeleverde 
schroeven en kabelklem zodat 
base stabiel staat.

Let op: een uitgebreide 
beschrijving vind je onder:  
www.gigaset-elements.com/nl/faq

2. Sluit de LAN-kabel aan op 
je internet-router en base 
(door de opening in het 
voetje). Zodra dit is gelukt, 
licht het middelste lampje 
op.

1. Sluit de netadapter aan 
op base in een stopcontact 
in de buurt van je internet-
router (gebruik hiervoor de 
opening in het voetje van 
base). Zodra het bovenste 
lampje van base oplicht, is 
het gelukt.

Stap 1



door
Dit is je deursensor. Hij registreert wat er bij je deur 
gebeurt en geeft dit aan je door.  
Om de sensor te kunnen gebruiken, moet je hem 
eerst in elkaar zetten:

1. Plaats de batterij en 
druk het klepje aan tot het 
vastklikt.

3. Bevestig de houder aan de 
binnenzijde van je huisdeur net boven 
de klink. (De bovenkant moet naar 
boven gericht zijn.) Hiervoor dient de 
houder ongeveer 15 seconden tegen 
de deur aangedrukt te worden.  
Schuif door over de houder tot deze 
vastklikt.

2. Breng de plakstrip midden 
op de achterzijde van de 
houder van door aan.

Stap 2

Let op: de maximale afstand van 
door tot het basisstation mag 50m 
bedragen.



motion
Dit is je bewegingssensor. Hij reageert zodra 
personen in zijn buurt komen. Om ervoor te zorgen 
dat motion goed functioneert, is het belangrijk de 
juiste montagepositie te bepalen. 

1. De juiste positie voor de wandhouder van motion:
•  bij voorkeur op de muur van de deur aan de kant van de klink  
• op max. 2,40 m hoogte, met vrij uitzicht op het gebied rondom de deur 
• in het zichtveld van motion mag zich geen raam bevinden 
•  max. 50m afstand tot base

Stap 3

Let op: je kunt de wandhouder met een plakstrip aan de muur bevestigen  
(zie stap 4), maar je kunt hiervoor ook de meegeleverde schroeven en pluggen gebruiken. Of 
je gebruikt het voetje voor een flexibele opstelling. Een uitgebreide beschrijving vind je onder: 
www.gigaset-elements.com/nl/faq 

Op de achterkant vind je stappen 4 tot en met 6.
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2. Plaats de batterij en breng 
het kleine klepje aan op de 
voorzijde en het grote klepje 
op de achterzijde van motion 
aan totdat ze vastklikken.

3. Steek vervolgens motion in 
de wandhouder. Zorg ervoor, 
dat de voorzijde in de richting 
van de deur wijst voordat je de 
houder en motion op hun plek 
aanbrengt. 

Stap 4

4. Breng de plakstrip op 
de achterzijde aan. Druk 
vervolgens motion en de 
wandhouder circa  
15 seconden stevig tegen de 
muur aan.

Zodra je de juiste montageplek hebt gevonden, 
hoef je motion alleen nog maar in elkaar te zetten 
en te monteren. Dit doe je in drie eenvoudige 
stappen: 

motion



Download
Download de gratis Gigaset elements app bij een van de 
volgende App Stores zodat je Gigaset elements overal kunt 
gebruiken:

Installeer de app op je smartphone, start de app en meld je aan bij 
Gigaset elements of log in als je al over een account beschikt. Je bent nu 
klaar om te beginnen.

Stap 5
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Synchronisatie
Je bent bijna klaar! Nu moet je alleen je basisstation nog activeren. 
Controleer eerst of beide bovenste lichtjes van base oplichten en dat het 
onderste knippert.

3. Breng het klepje op de 
achterzijde van base aan. De 
app leidt je vervolgens door de 
laatste stappen.

2. Voer de activeringscode van 
base via de app in.

1. Druk kort op de pairing-knop 
 van base.

Het onderste lichtje begint nu 
sneller te knipperen

Stap 6



Voor antwoorden op vragen of meer informatie  
over Gigaset elements ga je naar  
www.gigaset-elements.com/nl/faq.

Bovendien kun je ons altijd bereiken onder  
www.gigaset-elements.com/nl/contact.

Welkom als nieuwe gebruiker!  
Je Gigaset elements-team

Je Gigaset elements is nu ingesteld en je kunt nu gebruik maken van 
alle mogelijkheden.

All is good.


