
Google ja Google Home ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Apple, HomeKit ja App Store 
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kotiisi on asennettu Plejdin älykäs valaistus. 
Asennus on valmis ja valaistusta on helppo ohjata 
tavallisella painikkeella tai Plejd-sovelluksella.

Järjestelmäkoodi

Älykäs valaistus Plejdiltä

Onnittelut!

Alla on muutama yksinkertainen ohje sovelluksen  
käytön aloittamiseen:

1. Lataa Plejd-sovellus App Store- tai  
Google Play -sovelluskaupasta.

2. Luo käyttäjätili sovelluksessa.

3. Muodosta yhteys uuteen järjestelmään  
asettamalla järjestelmäkoodi.

Sovellus toimii täydennyksenä tavalliselle 
painikkeelle. Se on yksinkertainen 
työkalu, jolla asetetaan määritykset kodin 
valaistukselle ja ohjataan sitä. 
Voit myös ohjata valaistustilanteita Apple 
Watch tai puhelimen widgetillä. Nämä 
toiminnot vaatii Gatewayn.

Plejd-sovellus

Valaistustilanteet
Luo kaikkiin tilanteisiin sopiva valaistus ja ohjaa sitä painikkeella tai 
sovelluksella. Sammuta kaikki valot eteisen painikkeesta lähtiessäsi 
töihin tai kytke päälle elokuvan katseluun sopiva valaistustilanne 
sohvalta sovelluksen avulla.

Aikatoiminnot
Kaikissa tuotteissamme on sisäänrakennettu astrokello ja viikkokello, 
minkä ansiosta voit ajastaa valaistuksen. Voit asettaa julkisivu- tai 
ulkovalaistuksen syttymään automaattisesti auringon laskiessa ja 
sammumaan auringon noustessa.

Gatewayn avulla voit ohjata Plejd-valaistustasi mistä tahansa.

Plejd-järjestelmää voi helposti laajentaa ja täydentää vähitellen. 
Laajennetulla järjestelmällä on useita etuja, voit esimerkiksi 
ohjata kaikkia kodin valaisimia yhdellä painikkeen painalluksella 
ja ohjata valaistusta etänä. 

Lisätietoja voit kysyä sähköasentajalta.

Plejd-järjestelmän laajentaminen

Yritys

Sähköasentaja

Asiakasta varten

FI: 0122.v.1.6

Gateway-toiminnot
Gatewayn avulla voit etäohjata valaistusta. Kun olet poissa kotoa, 
voit antaa lomatilan sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti. 
Voit myös aktivoida Google Home tai Apple HomeKit® ja 
hyödyntää ääniohjausta. 

Plejd
Kehitämme kaikki tuotteemme ja palvelumme luonnoksista ja ideoinnista valmiiseen tuotteeseen asti, omissa tiloissamme. Kaikki 
tuotteemme valmistetaan Ruotsissa ja osa niistä suoraan omalla tuotantolinjallamme. Meille on tärkeää valmistaa tuotteita, jotka ovat 
korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä. Haluamme, että sinä asiakkaana olet tyytyväinen siihen, että valitsit Plejdin. Lisätietoja meistä ja 
tuotteistamme on osoitteessa plejd.fi.

Jos sinulla on kysyttävää Plejdistä tai tuotteistamme, olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä.

Tuki | +358 20 730 7235
Sähköposti | tuki@plejd.fi

Puhelin


