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Pobierz aplikację Plejd z App Store lub 
z Google Play. Otwórz apkę i kieruj się 
instrukcjami, aby dodać Gateway do 

Podłącz Gateway do sieci lokalnej przez 
Ethernet oraz zasilaczem do gniazdka. 
Kabel sieciowy i zasilacz zostają 
dostarczone razem z urządzeniem, 
w opakowaniu. Ustaw Gateway w 
bezpośrednim zasięgu swojego  

systemu Plejd — nie w zabudowanej 
metalowej szafce. Urządzenie można  
też zamontować przy użyciu 
dołączonego wspornika ściennego. 
Śruby do wspornika ściennego nie  
są dołączone.

swojego systemu Plejd. Konfiguracja 
wymaga obsługi Bluetooth® i połączenia 
z Internetem.

Podłączenie urządzenia

Kieruj się instrukcjami w aplikacji
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Wsparcie
Wszelkie pytania natury technicznej prosimy kierować  
z naszym działem obsługi klienta: wsparcie@plejd.pl

Zasilacz (w zestawie*)
100–230 V ~50/60 Hz 0,2 A 
Napięcie wyjściowe: +5V DC 1 A 
USB-C
*W zestawie zasilacz DVE switching adapter,  
numer modelu: DSA-6PFG-05 FEU. Używać  
tylko wskazanego zasilacza.

Pobór mocy 
0,6 W 

Zewnętrzna temperatura pracy
0 do +35°C w pomieszczeniach

Wymiary
70x70x20 mm

Łączność LAN
Ethernet/RJ45

Radio
2,4 GHz, sieć 
Bluetooth® 

<10 dBm

Zasięg łączności radiowej
Ok. 10 m w pomieszczeniach
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg łączności, 
umożliwiając jednostkom wzajemną komunikację.

Powiązanie z HomeKit®

Możesz dodać Gateway do HomeKit  
w kilku prostych krokach, bezpośrednio 
z poziomu aplikacji Apple® Home w 
swoim urządzeniu iPhone® lub iPad®. W 
tym celu otwórz aplikację Apple Home 
i kieruj się wyświetlanymi na ekranie 
instrukcjami dodawania akcesorium.

Tryb wykrywalności
Po uruchomieniu Gateway samoczynnie 
przełącza się na 10 minut w tryb 
wykrywalności (Discovery). Praca 
urządzenia w tym trybie jest niezbędna 
do ustanowienia powiązania 
(sparowania) z HomeKit. Aby z 
powrotem ręcznie uaktywnić tryb 
Discovery, naciśnij raz przycisk na 
wierzchu Gateway.

Należy zaprzestać używania urządzenia, 
jeśli nosi ono widoczne ślady uszkodzeń. 
Czyścić urządzenie suchą szmatką. 

Tego urządzenia elektrycznego nie wolno 
usuwać razem z odpadami z gospodarstw 
domowych. Porady w kwestii utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
udzieli Ci lokalny punkt zbiórki i recyklingu 
odpadów.



 

08
43

.1
.0

Zgodność z normami
Plejd AB niniejszym oświadcza, że typ urządzenia  

radiowego GWY-01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

następującym adresem internetowym: plejd.com/compliance

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal 
Szwecja

Producent | Plejd AB
Kraj produkcji | Szwecja

Komunikację między urządzeniami iPhone®, iPad®, Apple Watch®, HomePod® oraz 
Mac® a urządzeniem Gateway z obsługą HomeKit® zabezpiecza technologia HomeKit. 

Oznaczenie Works with Apple® potwierdza, że akcesorium zostało zaprojektowane 
do użytku w szczególności ze wskazaną w oznaczeniu technologią i deweloper  

poświadczył zgodność parametrów pracy z wymaganiami Apple. Apple nie odpowiada 
za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa  

bądź wymogami przepisów prawa. 


