
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
 IMMAX NEO LITE SMART VYPÍNAČ 16A, WIFI

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO 
PRO

Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte 
aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registro-
vat“ a založte si vlastní účet.

- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE
Příprava: Připojte Smart vypínač k elektrickému proudu dle 
informací na těle produktu a otevřete aplikaci Immax NEO 
PRO. Ujistěte se, že jste připojení na stejnou WiFi síť, na 
kterou bude připojen daný produkt.

Proveďte reset zařízení – stiskněte resetovací tlačítko na 
produktu na více než 5 vteřin. LED kontrolka za zařízení začne 
rychle blikat.

resetovací tlačítko

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a 
potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax 
NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a 
potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace 
Immax NEO PRO.

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703,  742 85 Vřesina, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com

Vyrobeno v P.R.C.



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
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STIAHNUTE APLIKÁCIA IMMAX NEO PRE
A REGISTRÁCIA
Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO 
PRO

Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte 
aplikáciu Immax NEO PRO.

- Spustite program Immax NEO PRO a kliknite na “Registro-
vať” a založte si vlastný účet.

- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE
Príprava: Pripojte Smart vypínač k elektrickému prúdu podľa 
informácií na tele produktu a otvorte aplikáciu Immax NEO 
PRO. Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú WiFi sieť, na ktorú 
bude pripojený daný produkt.

Preveďte reset zariadenia - stlačte resetovacie tlačidlo na 
produktu na viac ako 5 sekúnd. LED kontrolka za zariadenie 
začne rýchlo blikať.

resetovacie tlačidlo

V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť 
a potom na tlačidlo “+” pre pridanie zariadenia. V záložke 
Immax NEO vyberte produkt. Zadajte prístupové údaje do 
WiFi siete a potvrďte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá 
do aplikácie Immax NEO PRO.

Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohoří 703,  742 85 Vřesina, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com

Vyrobeno v P.R.C.


