Smart belysning fra Plejd
Gratulerer!
Hjemmet ditt er utstyrt med smart belysning fra
Plejd. Installasjonen er klar, og du kan enkelt styre
belysningen med den vanlige bryteren/dimmeren
eller via Plejd-appen.

Din elinstallatør

Her er noen enkle trinn for å komme i gang:

Telefon

Firma

1. Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play.
2. Opprett en brukerkonto i appen.

Systemkode

3. Koble til det nye systemet ved å bruke systemkoden.
Til

Plejd-appen

MADE IN

Appen er et supplement til
tradisjonelle strømbrytere. Den
fungerer som et enkelt verktøy for
å konfigurere og styre belysningen
i hjemmet. Du kan også kontrollere
scenariene dine med Apple Watch.

Scenario

Skap scenarioer som passer deg ved alle anledninger, og
styr den med bryteren eller i appen. Slukk alle lamper med
et enkelt klikk på bryteren i gangen når du går på jobb, eller
bruk appen til å starte filmscenarioet når du sitter i sofaen.

Tidsfunksjoner

Alle våre produkter har innebygd astro- og ukesur. Det gir
deg mulighet til å planlegge belysningen. La fasade- eller
utendørsbelysning tennes automatisk når solen går ned og
slukkes når solen går opp.

Gateway-funksjoner

Med vår Gateway kan du fjernstyre belysningen og bruke
feriemodus. Når du ikke er hjemme, kan du la feriemodus
tenne og slokke lysene automatisk. Du kan også aktivere
Google Home og dermed muliggjøre talestyring.

Widget

Legg til vår widget i smarttelefonen din for enkel scenariostyring.
Funksjonen krever en Gateway.

Med vår Gateway kan du styre Plejd-belysningen hvor enn du befinner deg.

Utvid Plejd-systemet
Systemet fra Plejd kan enkelt utvides og suppleres senere.
Med et utvidet system får du flere fordeler, for eksempel å styre
alle lamper i hjemmet med ett knappetrykk eller å kunne styre
belysningen på avstand. Gjennom tidsfunksjoner kan du
bl.a. la utebelysningen styres av soloppgang og solnedgang.
Kontakt elektriker for mer informasjon.

Om Plejd
Vi utvikler alle våre produkter og tjenester selv internt. Ved å ha full kontroll over hele kjeden, fra de første skissene og ideene til ferdige
produkter, kan vi utvikle produktene våre trygt og sikkert, for å møte både våre høye krav og de eksterne kravene. Våre produkter er
produsert i Sverige, noen av dem i vårt eget produksjonsanlegg. Vi fokuserer på høy kvalitet, brukervennlighet og god service. Vi mener
det er viktig at kundene våre er fornøyde med valget av Plejd. Les mer om oss og våre produkter på plejd.no
Hvis du har spørsmål om Plejd eller produktene våre så er du velkommen til å kontakte oss.
Support | +47 416 753 53
Email | support@plejd.no
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