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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Chytré nástěnné vypínače jsou vhodné pro ovládání elektrických zařízení (jako je os-
větlení, ventilátory, rolety atd) prostřednictvím el. sítě, hlasových povelů či aplikace 
Immax NEO PRO. Pomocí jiných senzorů, můžete vytvářet i složitější automatizace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Komunikační protokol: WiFi 2,4GHz, podpora Tuya.
Příkon: AC 100-240V AC 50/60Hz
Maximální proud: 1500W, LED světla 600W
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Provozní teplota: -10 ° C až 40 ° C.
Provozní vlhkost: < 80%
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): <0,5W
Stupeň krytí: IP20

POPIS PRODUKTU

Tlačítko zapnutí/vypnutí

LED indikátor

STAV LED KONTROLKY
Bílá LED kontrolka: svítí – vypínač je zapnutý
 bliká – vypínač se nachází v párovacím módu
Zelená LED kontrolka: svítí - vypínač je vypnutý

 

OBSAH BALENÍ

Vypínač Šroubky
 

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ PRO INSTALACI

Šroubováky

Zkoušečka napětí

Kleště

Přibližný času
na instalaci a nastavení

vypínače

INSTALACE
VAROVÁNÍ: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Tato instalace produktu vyžaduje manipulaci s elektrickým proudem -  100-240V.
- Pečlivě sledujte každý krok.
- Pokud se týká manipulace s kabeláží, najměte si kvalifikovaného elektrikáře.
- Zajistěte, aby veškerá práce splňovala příslušné místní a národní předpisy.

Vypněte pojistky – přívod elektrického proudu
Vypněte napájení a pomocí elektrického testeru otestujte napájení.

DIAGRAM ZAPOJENÍ
 
1-tlačítkový vypínač

2-tlačítkový vypínač

- Sejměte panel vypínače
Odstraňte kryt vypínače dle obrázku.

- Přišroubujte vypínač
Pomocí přibalených šroubků připevněte vypínač do připraveného otvoru

- Připevněte zpět panel vypínače
Zaklapněte zpět kryt vypínače na přišroubovanou základnu.

- Zapněte pojistky – přívod elektrického proudu
 
ZPROVOZNĚNÍ
1. Stáhnutí aplikace a registrace
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax Neo Pro. Nebo v App Store či 
Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO Pro.

Spusťte aplikaci Immax Neo Pro a klepněte na „Registrovat“ a založte se vlastní 
účet pomocí telefonního čísla nebo e-mailu.
Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

2. Přidání zařízení ve zjednodušeném postupu (doporučeno)
Ujistěte se, že je chytrý vypínač Immax NEO k elektrické síti.

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi síti, ke které chcete připojit 
daný vypínač (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť).

Uveďte vypínač do párovací módu. Držte tlačítko vypínače po dobu min 5 vteřin, 
než začne blikat bílá LED dioda.

Otevřete aplikaci Immax Neo Pro a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace

Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“.

Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení 
zobrazit v seznamu produktů.

RESET VYPÍNAČE
Držte tlačítko vypínače po dobu min 5 vteřin, než začne blikat bílá LED dioda.



PRODUCT INTRODUCTION
Smart switch products are suitable for electrical equipment such as lighting,
fans, curtains, etc., through the network, voice and APP remote control
functions, with various sensors to easily achieve home automation.

SPECIFICATION
Communication protocol: WiFi 2.4GHz, Tuya support.
Power consumption: AC 100-240V AC 50 / 60Hz
Maximum current: 1500W, LED lights 600W
Wireless range: 30 m direct visibility, 10 m in a built-up area
Operating temperature: -10 ° C to 40 ° C.
Operating humidity: <80%
Mains standby power supply (Pnet): <0.5W
Degree of protection: IP20

PRODUCT OUTLINE

On/off button

Indicator LED

INDICATOR LIGHT STATUS
White LED:  ON - the switch is on
 Flicker - the switch is in quick configure mode
Green LED:  ON - the switch is off

 

CONTENTS SUPPLIED

Switch Screws
 

TOOLS YOU’LL NEED

Screwdriver

Voltage tester

Pliers

Approximately
30 minutes of your time

to install and setup
the Switch

INSTALLATION
WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

- This product installation requires handling 100-240 volt wiring.
- Follow each step carefully.
- If any concerns handling wiring, hire a qualified electrician.
- Ensure all work meets applicable local and national codes.

Turn off the power and use the electrical tester to test the power.

CONNECTION DIAGRAM
 
1 Gang

2 Gang

- Remove The Panel
Remove the switch panel cover of the switch.

- Mount The Switch
Use the screws provided.

- Attach The Wallplate
Attach the adapter to the switch using the screws provided and snap on the 
wallplate.

- Turn On The Power
Turn the power back on at the circuit breaker.

COMMISSIONING
1. Download the application and register
Scan the QR code and download the Immax Neo Pro application. Or find and 
install the Immax NEO Pro app in the App Store or Google Play.

Launch Immax Neo Pro and click “Register” and create your own account using
a phone number or email.
When you have finished registration, log in to your account.

2. Adding a device in a simplified procedure (recommended)
Make sure the Immax NEO switch is connected to the mains.

Make sure your mobile phone is connected to the Wi-Fi network to which you want 
to connect the switch (the device only supports 2.4GHz Wi-Fi).

Put the switch in pairing mode. Hold down the power button for at least 5 seconds 
before the white LED flashes.

Open the Immax Neo Pro application and click on the “+” in the upper right 
corner of the application

Select the type of device you want to add, confirm that the “LED is flashing fast”.

Enter the password for the Wi-Fi network to which your mobile phone is connect-
ed.

Confirm the entered password and wait for the device to be added. The device 
should then appear in the product list.

RESET
Hold down the power button for at least 5 seconds before the white LED flashes.

USER MANUAL
Manufacturer and importer:

IMMAX, Pohoří 703,  742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.


