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MŰSZAKI LEÍRÁS: 

Immax NEO alkalmazás: nem 

Immax NEO PRO alkalmazás: igen 

Kommunikációs protokoll: Zigbee, 3.0 protokoll, Tuya 

támogatás. Vezeték nélküli hatótávolság: 30 m közvetlen 

látótávolságban, 10 m beépített területen 

Elem: 1x CR 2430 (nem tartozék) Működési 

hőmérséklet: -10°C és 40°C között. 

Működési páratartalom: < 80% 

Védettségi fok: IP20 

Méretek: 86x86x13mm Súly: 

69g 

BEÁLLÍTÁS 

Nyissa ki a hátsó fedelet, és helyezze be a gombelemet az 

elemtartó nyílásba. Nyomja meg a kapcsoló gombját, ha a 

LED-kijelző világít, az azt jelenti, hogy a kapcsoló 

megfelelően működik. 

LED-JELZŐK 

Nyomja meg a gombot, a kijelző világítani fog. Ha a LED-

kijelző gyorsan villog, a kapcsoló párosítási üzemmódban 

van. 

 

 
 

Jelenetváltás: 

Minden gomb alatt 3 különböző jelenet (automatizálás) 

állítható be: 

- Egy kattintás: az első jelenet aktiválása 

- dupla kattintás: a második jelenet aktiválása 

- 5 másodperc hosszú nyomásra: 3 jelenet aktiválása 

 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig 

a párosítási módba való belépéshez, a LED-ek gyorsan 

villognak. 

ALKALMAZÁSOK 

Az Immax NEO PRO alkalmazást a Google Play, az Apple és az 
Immax NEO PRO oldalon találja. 

Be/Ki gomb 

LED kijelző 
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áruházban, vagy szkennelje be a QR-kódot, és telepítse az 
alkalmazást. 

 
 

TERMÉK HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ 

Ha először használja az Immax NEO PRO-t, kérjük, regisztrálja 

fiókját a "regisztráció" gombra kattintva. Ha van fiókja, 

kattintson a "bejelentkezés" gombra. 

Adjon hozzá egy új eszközt. (Megjegyzés: az eszköz 

hozzáadása előtt hozzá kell adnia az Immax NEO PRO 

(zigbee) átjárót az alkalmazáshoz). Csatlakoztassa az 

eszközt a tápegységhez, vagy helyezze be az elemeket. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy a 

készülék párosítási módba kerüljön. Nyissa meg az Immax 

NEO PRO intelligens átjáró eszközt az alkalmazásban, és 

kattintson az "aleszközök hozzáadása", majd a "LED már 

villog" gombra. 

Várja meg, amíg a készülék sikeresen párosodik az 

intelligens átjáróval (megjegyzés: Ha nem sikerül, ismételje 

meg a folyamatot, vagy lépjen kapcsolatba az 

ügyfélszolgálattal). 

KAPCSOLÓKEZELÉS AZ ALKALMAZÁSBAN 

Az Immax NEO PRO-ban kattintson az intelligens kapcsoló 

ikonra, majd válassza a "Program hozzáadása" lehetőséget. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gyártó és importőr: 

IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, 

EU www.immaxneo.cz | 

www.immaxneo.com Made in P.R.C. 

Válassza ki a "Feltétel hozzáadása" lehetőséget, és 

válasszon ki egy vezérlési feltételt, például "Egy kattintás", 

válassza ki a "Feladat hozzáadása" lehetőséget, válassza ki 

a műveletet, amelyet egy gombnyomásnál szeretne 

végrehajtani. 
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