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Akkumulátorfedél 

LED Mágnes 

Köszönjük a vásárlást 
Immax NEO SMART mágneses érzékelő ablakokhoz és 
ajtókhoz 
Arra törekszünk, hogy folyamatosan minőségi termékeket hozzunk létre, amelyek 

célja az Ön otthonának fejlesztése. Látogasson el a www.immaxneo.cz 

weboldalunkra, ahol megtekintheti az összes Immax NEO intelligens otthoni 

terméket. Köszönjük, hogy az Immax NEO-t választotta! 

 
 

BEFEKTETÉSI INFORMAcE 

 
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró mágneseket 

és más apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést 

okozhat. 

 
FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból szivároghatnak káros vegyi anyagok, 

amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort 

tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból 

származó anyagok szemmel vagy bőrrel érintkezzenek. Bármelyik akkumulátor 

megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak 

van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok 

helytelen kezelése által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében tegye 

meg a következő óvintézkedéseket: 

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben. 

- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki a készülékben lévő összes elemet. 

- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket. 

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket. 

- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő 
kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan. 

 
MEGJEGYZÉS: A használt elemeket újrahasznosító központban kell megsemmisíteni. 

Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt. 

 
FIGYELMEZTETÉS: A készülék beszerelése előtt óvatosan tisztítsa meg és 

zsírtalanítsa a felületet. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes felületek nem alkalmasak a 3M 

öntapadó szalaggal történő rögzítésre. 

 
FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem csatlakoztatható felügyelt biztonsági 

rendszerhez. Az Immax NEO nem vállal felelősséget a termék használata közben 

bekövetkező károkért, vandalizmusért, lopásért vagy egyéb cselekményekért. 

 
FIGYELMEZTETÉS: Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva. Ez a termék 

gombelemeket tartalmaz. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket 

okozhat, amelyek 2 órán belül halálhoz vezethetnek. Csecsemők és kisgyermekek 

elől elzárva tartandó. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A 

nem megfelelő típusú akkumulátor használata az akkumulátor szétrobbanását és a 

termék károsodását okozhatja. Kövesse az ebben a kézikönyvben található 

utasításokat. 

 
A BÁLÁZÁS TARTALMA 

 

 
- Mágneses érzékelő ablakokhoz és ajtókhoz 3x 

- Csavarok tiplivel 6x 

- Reset pin 3x 

- Felhasználói kézikönyv 

1x Gyorsindítási 

útmutató Android és 

iOS alkalmazás 

1. lépés: 

Töltse le az Immax NEO alkalmazást az Apple Store-ból vagy a Google Play 
áruházból. 

 

2. lépés: 

Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba. 

 
3. lépés: 

Az alkalmazásban kattintson a + ikonra egy érzékelő hozzáadásához. 

 

 
4. lépés: 

Kövesse az alkalmazásban található utasításokat. 

 
a kiállítás bemutatása 

 
Az Immax NEO SMART mágneses ajtó- és ablakérzékelő riasztja Önt, ha ajtót vagy 

ablakot nyitnak. 

 

 
LED kijelző Ha az érzékelő nincs megfelelően párosítva az Immax átjáróval 

NEO, a LED másodpercenként körülbelül egyszer villog. Az 

Immax NEO átjáróval való párosítás után a LED kialszik. 

 
Lyuk az alaphelyzetbe állításhoz Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset 
gombot (tűs lyuk), miután 

3 másodpercig, majd engedje fel a gombot, miután a LED-

kijelző gyorsan villog. Immax NEO SMART mágneses 

érzékelő 

az ablakok és ajtók esetében visszaáll a gyári beállításokra. 

A LED-kijelző másodpercenként egyszer villog, amíg a 

hálózatot keresi. 

 
Ha az érzékelőt kiveszik a tartóból, akkor a riasztó kapcsoló működésbe léphet. 

jelzi, hogy az érzékelőt manipulálták. 

 
 

INSTAlAcE 

 
FONTOS: 

Zárt állapotban az érzékelő és a mágnes közötti távolság nem haladhatja meg az 

1,5 cm-t. Az érzékelőt nem szabad fémkeretre szerelni. 

Az érzékelőt csak beltérben szabad felszerelni. 

 
 

A mágneses ajtó- és ablakérzékelő ajtóra vagy ablakra szerelhető. 

 
Csavarozza a konzolt csavarokkal vagy kétoldalas 3M ragasztószalaggal az előre 

kiválasztott helyre. 

 

 
 

Akassza fel az érzékelőt a tartóra, és rögzítse a mágnest az ajtóra vagy ablakra. 

http://www.immaxneo.cz/


 

 

 

 
SZOLGÁLTATÁS 

 
Ez a mágneses érzékelő ablakokhoz és ajtókhoz csak az Immax NEO SMART 

BRIDGE + ALARM rendszerrel működik. 

Győződjön meg arról, hogy az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM megfelelően van-

e beállítva és működik-e rendesen. 

Távolítsa el a szigetelő műanyag fóliát az akkumulátorról. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot (tűs lyuk) 3 másodpercig, miután a 

LED kijelző gyorsan villogni kezd, engedje fel a gombot. Az Immax NEO SMART 

mágneses ablak- és ajtóérzékelő visszaáll a gyári beállításokra. 

Nyomja meg a "+" gombot az Immax NEO-ban, és kövesse az utasításokat az 

érzékelő hozzáadásához. 

A mágneses érzékelőnek párosítási állapotban kell lennie. A LED-kijelző 

másodpercenként körülbelül egyszer villog. Ha az érzékelőt sikeresen párosították az 

Immax NEO átjáróval, a LED-kijelző körülbelül 10 másodpercig világít, majd 

kialszik. 

 
útmutatók a problémák megoldásához 

 
Az érzékelő a telepítés után offline 

Ha az érzékelők a telepítés után az alkalmazásban offline-ként szerepelnek, akkor 

lehet, hogy túl messze vannak az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-tól. Próbálja 

meg az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-ot közelebb helyezni az érzékelőhöz 

vagy az érzékelőt az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM-hoz. 

Ha a mágneses ablak- és ajtóérzékelő nem működik, ellenőrizze, hogy az 

akkumulátor fel van-e töltve, és hogy megfelelően van-e beszerelve. Ha 

szükséges, cserélje ki az akkumulátort. 

 
Téves riasztás 

Győződjön meg arról, hogy a mágneses érzékelő jól van-e rögzítve a konzolra, és 

hogy az érzékelő manipulálása esetén nem történik-e téves riasztás. 

 
KARBANTARTÁS 

 
Az akkumulátor cseréje 

Maga az alkalmazás figyelmeztet, ha a készülék akkumulátora majdnem lemerült. 

Az akkumulátor cseréjéhez először kapcsolja ki az otthoni biztonsági rendszert, 

hogy elkerülje a nem kívánt riasztásokat. 

 
Gyári beállítások visszaállítása 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot (tűs lyuk) 3 másodpercig, miután 

a LED kijelző gyorsan villogni kezd, engedje fel a gombot. Az Immax NEO SMART 

mágneses ablak- és ajtóérzékelő visszaáll a gyári beállításokra. A LED-kijelző 

másodpercenként egyszer villog, amíg a hálózatot keresi. Ezután kövesse az 

alkalmazásban található utasításokat az Immax NEO SMART mágneses ablak- és 

ajtóérzékelővel való párosításhoz. 

Frissítések ellenőrzése 

Az Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM készülékkel párosított összes eszköz 

automatikusan frissül a szoftverrel. 

 
FCC-rendelet 

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. cikkének. Az üzemeltetés a következő két 

feltételhez kötött: 

 
Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát. 

 
Ez a berendezés minden interferenciát elfogad, beleértve a nem kívánt működést 

okozó interferenciát is. 

 
FIGYELMEZTETÉS: A termék módosítása vagy módosítása nem engedélyezett. A 

módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés 

üzemeltetésére. 

 
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a 

B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. 

cikke szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet 

nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a 

berendezés rádiófrekvenciákat generál, használ és sugározhat, ha nem az 

utasításoknak megfelelően telepítik és használják, és zavarhatja a rádióforgalmat. 

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel 

interferencia. 

Ha ez a berendezés a rádió- vagy televízió vételt zavarja, ami a berendezés ki- vagy 

bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az 

alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani: 

- A vevőantenna tájolásának vagy helyének megváltoztatása. 

- Helyezze a készüléket távolabb a vevőtől. 

- Kérjen segítséget kereskedőjétől. 

 
HAND 

 
2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA 

A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásra, az izzókra vagy az 

akkumulátorokra. Ha bizonytalan, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy látogasson el 

a www.immaxneo.cz weboldalra. 

 
zIgBEE 

 
Vezeték nélküli protokoll: Zigbee 3.0 

Ez az eszköz a Zigbee Alliance által teljes mértékben tanúsított, és 

e g y ü t t m ű k ö d i k  más, a Zigbee Alliance által tanúsított nyílt 

rendszerekkel. 

 
SpEcIfIkAcE 

 
Szín: fehér 

Elem: CR2032 

Jegyzőkönyv: Zigbee 3.0 

Frekvencia: 2400MHz~2483,5MHz 

Maximális RF kimeneti teljesítmény: -

2dBm±1dBm 

Méretek: érzékelő 40,6 x 30,6 x 17,3 mm - mágnes 40,6 x 14,6 x 16,3 mm 

http://www.immaxneo.cz/
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