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Last ned Plejd-appen fra App Store 
eller Google Play. Åpne appen og følg 
instruksjonene for å legge til Gateway i 

Koble Gateway til ditt lokale nettverk 
via Ethernet og til vegguttak med 
strømadapteren. Nettverkskabel og 
strømadapter følger med. Plasser 
Gateway innen rekkevidde for 

Plejd-systemet ditt (ikke i lukkede 
metallskap). Gateway kan monteres 
med medfølgende veggfeste. Skruer 
medfølger ikke.

Plejd-systemet ditt. For å gjøre  
dette kreves internettforbindelse  
og Bluetooth®.

Koble til produktet

Følg instruksjonene i appen
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Support
Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: 
support@plejd.no | +47 416 75353

Strømadapter (følger med*)
100–230 V ~50/60 Hz 0,2 A 
Utspenning: +5V DC 1 A 
USB-C
*Leveres med DVE-bryteradapter,  
modellnr. DSA-6PFG-05 FEU. Bruk  
bare adapteren som er oppført.

Effektforbruk 
0,6 W 

Driftstemperatur
0 til +35 °C innendørs

Dimensjoner
70x70x20 mm

Tilkobling LAN
Ethernet/RJ45

Radio
2,4 GHz mesh 
Bluetooth® 

<10 dBm

Radiorekkevidde
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknik forlenger rekkevidden ved  
at enhetene kommuniserer med hverandre.

Sammenkobling med HomeKit®

Du kan enkelt legge til Gateway i 
HomeKit ved hjelp av Apple® Home-
appen på iPhone® eller iPad®. Åpne 
Home-appen og følg instruksjonene  
for å legge til tilbehør.

Søkbar modus
Gateway er automatisk i søkbar modus 
i ti minutter etter oppstart. Dette 
er påkrevd for sammenkobling med 
HomeKit. For å aktivere søkbar modus 
igjen manuelt trykker du én gang på 
knappen på Gateway.

Viktig informasjon 
Ikke bruk produktet hvis det har synlige 
tegn på skade. Rengjør produktet med  
en tørr klut.

Dette elektriske produktet skal ikke kastes 
sammen med annet husholdningsavfall. 
Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for 
veiledning om avhending av elektrisk og 
elektronisk utstyr.
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Oppfylte standarder
Plejd AB erklærer at GWY-01 er i 

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Samsvarserklæringen i fulltekst er  

tilgjengelig på følgende internettadresse: 
plejd.com/compliance

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal 
Sverige

Produsent | Plejd AB
Produksjonsland | Sverige

Kommunikasjon mellom iPhone®, iPad®, Apple Watch®, HomePod® eller Mac® og 
Gateway som støtter HomeKit®, sikres av HomeKit-teknologi. 

Merkingen Works with Apple® viser at tilbehøret er utviklet for å fungere med 
denne teknologien, og at utvikleren bekrefter at den oppfyller Apples standarder 

for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller om den 
overholder sikkerhetsstandarder og forskrifter. 


