Smart belysning från Plejd
Grattis!
Ditt hem är utrustat med smart belysning från
Plejd. Installationen är klar och du kan enkelt
styra belysningen med din vanliga knapp eller
via appen Plejd.

Din elinstallatör

Här är några enkla steg för att komma igång med appen:

Telefon

Företag

1. Ladda ner appen Plejd från App Store eller Google Play.
2. Skapa ett användarkonto i appen.
3. Anslut till ditt nya system genom att använda
din systemkod.

Systemkod

För

MADE IN

Plejd-appen
Appen är ett komplement till din
traditionella tryckknapp. Den fungerar
som ett enkelt verktyg för att konfigurera
och styra belysningen i ditt hem.

Scenarion

Skapa belysning som passar dig vid alla tillfällen och styr den från din
knapp eller i appen. Släck alla lampor med ett enkelt klick på knappen
i hallen när du går till jobbet eller varför inte starta filmkvällscenariot
från soffan med appen.

Tidsfunktioner

Alla våra produkter har inbyggt astro- och veckour. Det ger dig
möjligheter att schemalägga din belysning. Låt din fasad- eller
utomhusbelysning automatiskt tändas när solen går ner och släckas
när solen går upp.

Fjärrstyrning och integrationer

Med vår Gateway kan du styra din Plejd-belysning var du än befinner dig i världen.

Utöka ditt Plejd-system

Med vår Gateway* kan du styra belysningen på distans och dessutom
koppla ihop den med övriga produkter i ditt smarta hem via Google
Home. Med Google Home får du dessutom röststyrning och kan
enkelt styra dina belysningsscenarion med kommandon såsom
”Hej Google, tänd allt”.

Ditt system från Plejd kan enkelt utökas och kompletteras efter
hand. Med ett utökat system får du fler fördelar, såsom att styra
samtliga lampor i hemmet med en knapptryckning eller kunna styra
din belysning på distans. Genom tidsfunktioner kan du bl.a. låta
utomhusbelysningen styras av solens upp- och nedgång.

*Funktionen kräver att systemet har en Gateway installerad. Läs mer på plejd.se

Kontakta din elektriker för mer information.

Om Plejd
I våra egna lokaler utvecklar vi alla våra produkter och tjänster, från skiss och idé till färdig produkt. Alla våra produkter produceras
i Sverige och vissa av dem direkt i vår egen produktionslina. Vi lägger stort fokus på att tillverka produkter med hög kvalitet och
användarvänlighet. För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med ditt val av Plejd. Läs mer om oss och våra produkter på plejd.se
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