
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Příkon: AC 120 - 240 50 Hz / 60 Hz
Maximální proud: 16 A (3680W)
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,5W
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Provozní teplota: -20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost: 20% - 80%.
Stupeň krytí: IP68
Rozměry: 135 mm x 62 x 40 mm
Váha: 120g

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.
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 aplik-
ace Immax NEO PRO.

Párovací tlačítko

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé 
součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které 
mohou poškodit  pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložená. Abyste 
předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu 
s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat 
pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během 
manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené 
nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. 
Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě 

instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena 
pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při 
zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě 
přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může 
vést k poškození výrobku a zranění.
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým 
proudem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. 
Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky 
poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

ÚDRŽBA
Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým 
hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na 
www.immax.cz
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Vyrobeno v P.R.C.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Power consumption: AC 120 - 240 50 Hz / 60 Hz
Maximum current: 16 A (3680W)
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz - 2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm
Mains standby power supply (Pnet): 0.5W
Wireless range: 30 m direct visibility, 10 m in built-up area
Operating temperature: -20°C to 60°C
Operating humidity: 20% - 80%.
Degree of protection: IP68
Dimensions: 135 mm x 62 x 40 mm
Weight: 120g

DOWNLOAD AND REGISTRATION
Scan 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 the Immax NEO PRO app and click on “Register-Wat” to create your 
  your own account.
- When you are done registering, log in with your account.

PAIRING THE PRODUCT TO THE APPLICATION
Preparation: connect the Smart Switch to the power supply according to the infor-
mation on the product body and open the Immax NEO PRO app. Make sure you 
are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.
Perform a device reset - press the reset button on the product for more than
5 seconds. The LED light behind the device will start flashing rapidly.

In Immax NEO PRO, click on the Room tab and then the “+” button to add 
the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter your WiFi network 
access data and confirm. The product will then be paired and added to the 
Immax NEO PRO.

Pair button

SAFETY INFORMATION
CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, 
which may cause suffocation or injury if swallowed.
WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can 
damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of 
injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the 
eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other 
forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the 
risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:
- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer’s instructions for proper battery handling and 
disposal.
CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling 
centre. Do not dispose of them with normal household waste.
CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the 

installation site according to valid regulations. The installation must only be 
carried out by an individual with the appropriate certification in the field of 
electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must 
always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the 
relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage 
the product and cause injury.
CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.
CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do 
not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: 
Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE
Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft 
cloth, do not use rough or coarse materials.
DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information 
can be found at www.immax.cz
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