
 

Biztonsági információk 

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék 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. Minden akkumulátor szétrobbanhat vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más 

túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok 

helytelen kezeléséből eredő sérülésveszély 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 behelyezzék az elemeket. 

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

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az elemeket újrahasznosító központban kell megsemmisíteni. Ne 

dobja ki őket a normál háztartási hulladékkal együtt. 

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket az érvényes 

előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyszínére vinni. A telepítést csak olyan személy végezheti, 

aki megfelelő elektronikai szakk é p e s í t é s s e l  r e n d e l k e z i k .  A telepítés 

során vagy hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás 

esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés károsíthatja a terméket és 

sérülést okozhat. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be. 

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a 

készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben 

található utasításokat. 

Karbantartás 

Védje a készüléket a szennyeződéstől és a szennyeződéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne 

használjon durva vagy durva anyagokat. 

NE HASZNÁLJON oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket. 

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki. További információ a 

www.immax.cz oldalon található. 

 
 

 

 

 

 
 

HASZNÁLATI 
KÉZIKÖNYV 

Gyártó és importőr: 

IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | 

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

 

 
 

Immax NEO intelligens radiátor működtető Zigbee 

TERMÉKLEÍRÁSOK 

Tápegység: V, alkáli elemek Hőmérséklet 

mérési pontosság: Hőmérséklet mérési 

pontosság: 2 x AA1,5 V, alkáli elemek: 

Érzékelő: + -0,5°C: NTC (10k) 1% 

Maximális kiterjesztés: 

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 4,5 

mm: Munkahőmérséklet: -10 ~ 

60°C Méret (mm): 5 ~ 35°C 

Munkahőmérséklet: -10 ~ 60°C: 

Méret: 53 * 89,5 mm (mm): 53 * 

89,5 mm Hőmérséklet-kijelző 

tartomány: 53 * 89,5 mm: ~ 70°C 

Menetméret: 1 ~ 70°C M30 * 1,5 

Jegyzőkönyv: Zigbee 

Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz 

Maximális RF kimeneti teljesítmény: 10dBm - max 19dBm 

 
Töltse le az "Immax NEO PRO" alkalmazást a Google Play-ről és az App Store-

ból, vagy töltse be a mellékelt QR-kódot. 

 

 
Speciális funkció beállításának jelszava: 123456 

 

1. A ZigBee átjáró konfigurálása után lépjen be az átjáróba az al-eszközök 

hozzáadásához, és várja meg, hogy a működtető bekapcsoljon, és a rendszer 

önellenőrzése befejeződjön. 

 
2. hosszan nyomja meg az  aktív villogó  hálózati csatlakoztatott üzemmód 

eléréséhez. A Zigbee átjáró konfigurálásához olvassa el az átjáró kézikönyvét. 

 
KIJELZŐK ÉS GOMBOK 

 

 

 

 
TELEPÍTÉS ÉS ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS 

 

 

SPECIÁLIS FUNKCIÓ LEÍRÁSA 
 

 
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA 

 

 
 
 
 
 

 
Szelepvezérlés típusa 

0: A termosztatikus fej a szelepet egy tanulási algoritmus alapján vezérli, amely az objektum 

termodinamikai tulajdonságaival (hűtési sebesség stb.) dolgozik. 

1: A szelep viselkedése a következőképpen van beállítva: 

- ha a kívánt szobahőmérséklet 2 fokkal magasabb, mint a termosztatikus szelep által mért 

tényleges hőmérséklet. 

a szelep 100%-ban kinyílik. 

- Ha a kívánt szobahőmérséklet 1 fokkal magasabb, mint a termosztatikus szelep által mért 

tényleges hőmérséklet, a szelep 100%-ban bekapcsol. 

a szelep 75%-ra nyílik. 

 

http://www.immax.cz/
http://www.immaxneo.cz/
http://www.immaxneo.com/
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- ha a kívánt szobahőmérséklet 0,5 fokkal magasabb, mint a termosztatikus szelep által mért 

tényleges hőmérséklet. 

a szelep 50%-ra nyílik. 

- ha a kívánt szobahőmérséklet 1 fokkal alacsonyabb, mint a termosztatikus szelep által mért 

tényleges hőmérséklet. 

a szelep 25%-ra nyílik. 

- ha a kívánt szobahőmérséklet 2 fokkal alacsonyabb, mint a termosztatikus szelep által mért 

tényleges hőmérséklet. 

a szelep záródik (0%). 


