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Download de Plejd-app via de App Store 
of Google Play. Open de app en volg de 
instructies om Gateway toe te voegen 

Sluit Gateway aan op uw lokale netwerk 
via Ethernet en op een stopcontact met 
behulp van de voedingsadapter. In de 
doos worden een netwerkkabel en een 
voedingsadapter meegeleverd. Plaats de 
Gateway binnen onbelemmerd bereik 

van uw Plejd-systeem en niet  
in een gesloten metalen kast. Het 
product kan ook worden gemonteerd 
met de bijbehorende wandbeugel. 
Schroeven voor de wandbeugel zijn  
niet inbegrepen.

aan uw Plejd-systeem. Installatie vereist 
Bluetooth® en een internetverbinding.

Het product aansluiten

Volg de instructies in de app
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Ondersteuning
Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice:
support@plejd.nl | +31 30 899 3032

Stroomadapter (bijgeleverd*)
100–230 V ~50/60 Hz 0,2 A 
Uitgangsspanning: +5V DC 1 A 
USB-C
*Geleverd met DVE schakeladapter,  
modelnr. DSA-6PFG-05 FEU. Gebruik  
alleen de vermelde adapter.

Energieverbruik 
0,6 W 

Externe bedrijfstemperatuur
0 tot +35 °C binnen

Afmetingen
70x70x20 mm

LAN-verbinding
Ethernet/RJ45

Radio
2,4 GHz mesh 
Bluetooth® 

<10 dBm

Draadloos bereik
Ca. 10 m binnen
De mesh-technologie van Plejd breidt het  
bereik uit doordat de apparaten met elkaar  
kunnen communiceren.

Koppelen met HomeKit®

U kunt de Gateway in een paar 
eenvoudige stappen direct vanaf 
uw iPhone® of iPad® toevoegen aan 
HomeKit met de Apple® Home-app. 
Open de Apple Home-app en volg  
de instructies voor het toevoegen  
van een accessoire.

Detectiemodus
Na het opstarten gaat de Gateway 
automatisch in de detectiemodus 
gedurende 10 minuten. Dit is nodig  
voor de koppeling met HomeKit. Als u 
de detectiemodus opnieuw handmatig 
wilt inschakelen, drukt u eenmaal op de 
knop op de bovenkant van de Gateway.

Belangrijke informatie 
Gebruik het product niet als het zichtbare 
tekenen van beschadiging vertoont. Maak 
het product schoon met een droge doek

Dit elektrische product mag niet samen 
met ander huishoudelijk afval worden 
weggegooid. Neem contact op met uw 
plaatselijke afvalbrengstation voor advies 
over de verwijdering van elektrische en 
elektronische apparatuur.
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Voldoet aan de normen
Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type 
radioapparatuur GWY-01 conform is met  

Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de  

EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal 
Zweden

Fabrikant | Plejd AB
Land van fabricage | Zweden

Communicatie tussen iPhone®, iPad®, Apple Watch®, HomePod® of Mac®

en de HomeKit®-compatibele Gateway is beveiligd door HomeKit-technologie. 
Het gebruik van de Works with Apple®-badge betekent dat een accessoire is 

ontworpen om specifiek te werken met de technologie die op de badge wordt 
vermeld en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de  

prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van 
dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevende normen. 


