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Immax NEO LITE Smart dveřní zámek LOCKIN s klávesnicí 
a chytrou bránou Zigbee + BT

Smart home devices

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Dveřní zámek
Barva: šedá
Baterie: 4x AA
Výdrž na baterii: 4-6 měsíců
Protokol: BLE
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: BLE: 4dBm
Stupeň krytí: IP20
Rozměr: 130 x 60 x 50 mm
Váha bez baterií: 250g

Klávesnice
Barva: šedá
Baterie: 2x AA
Výdrž na baterii:10-12 měsíců
Protokol: BLE
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: BLE: 4dBm
Stupeň krytí: IP65
Rozměr:125 x 35 x 28 mm
Váha bez baterií: 64g

Chytrá brána
Barva: bílá
Protokol: ZigBee 3.0, Wi-Fi, ; BLE5.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi/BLE: 11dBm ZigBee:10dBm - max 11dBm
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50-60Hz
Vstupní napětí chytré brány: 5V 1A
Stupeň krytí: IP20
Rozměr: 53 x 22 mm
Pracovní teplota: -10  ~ + 50 °C
Pracovní vlhkost: 85% RH

ZÁMEK DVEŘÍ
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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 „Registrovat“ a 
založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, 
přihlaste se pod svůj účet.

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE IMMAX NEO PRO

1. Chytrá brána Lockin

2. Pokud nemáte chytrou bránu podporují Bluetooth zařízení, tak nejdříve do aplik-
ace přidejte chytrou bránu Lockin. Připojte chytrou bránu Lockin ke zdroji napájení 
(není součásti balení) pomocí USB kabelu.

a) v aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a potom na tlačítko 
„+“ v pravém horním rohu
b) klikněte na Přidat zařízení
c) ze seznamu zařízení vyberete požadované zařízení - Chytrá brána, nebo Ostatní 
WiFi zařízení
d) zadejte název Wi-Fi sítě a heslo
e) uveďte chytrou bránu do režimu párování. Dlouze stiskněte tlačítko na chytré 
bráně Lockin. LED dioda začne rychle blikat.
f) potvrďte v aplikaci že LED dioda rychle bliká
g) počkejte pár okamžiků, než se chytrá brána Lockin připojí k síti a dokončí 
párování.
*Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi a 5 GHz Wi-Fi není podporována.

3. Chytrý zámek Lockin

- Sejměte kryt baterií a vložte 4x AA baterie do chytrého zámku. Pohlídejte si 
správnou polaritu baterií.
- Používejte pouze 1,5V AA alkalické baterie. Nekombinujte nové a staré baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
 
- Stiskněte dlouze tlačítko Lockin na chytrém zámku po dobu asi 3 vteřin, dokud 
neuslyšíte „pípnutí“ a uvidíte, že LED indikátor bliká zeleně. Chytrý zámek se 
nachází v režimu párování.
- Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a přidejte chytrý zámek do aplikace
- v aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a potom na tlačítko 
„+“ v pravém horním rohu
- klikněte na Přidat zařízení
- ze seznamu zařízení vyberete požadované zařízení – Chytrý zámek, nebo Ostatní 
Bluetooth zařízení
- Dokončete párování podle pokynů v aplikaci
*Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnutý Bluetooth a že je to povolen 
aplikaci Immax NEO PRO přístup ke službám Bluetooth vašeho mobilního telefonu.

Dále postupujte podle pokynů v aplikaci a zkalibrujte Chytrý zámek. Pokud kalibra-
ci přeskočíte a nebo dojde při kalibraci k chybě,  můžete provést rekalibraci znova 
dle těchto pokynů:
a) otevřete v aplikaci kartu Chytrého zámku
b) přejděte do Nastavení
c) klikněte na Průvodce úvodním nastavením

4. Klávesnice
4.1 Sejměte kryt baterií a vložte 2x AA baterie do klávesnice. Pohlídejte si správnou 
polaritu baterií.
4.2 Stiskněte třikrát tlačítko odemknutí na klávesnici a počkejte asi 5 vteřin, dokud 
neuslyšíte „pípnutí“. LED dioda na klávesnici začne zeleně blikat – klávesnice je v 
párovací módu.

4.3 Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a přidejte klávesnici do aplikace
- v aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a potom na tlačítko 
„+“ v pravém horním rohu
- klikněte na Přidat zařízení
- ze seznamu zařízení vyberete požadované zařízení – Klávesnice, nebo Ostatní 
Bluetooth zařízení
- Dokončete párování podle pokynů v aplikaci
*Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnutý Bluetooth a že je to povolen 
aplikaci Immax NEO PRO přístup ke službám Bluetooth vašeho mobilního telefonu.

5. Přiřazení Klávesnice k Chytrému zámku
Podle níže uvedených pokynů propojte chytrý zámek s 
klávesnicí.
a) v aplikaci kliknutím na chytrý zámek jej probuďte
b) poté klikněte na kartu Klávesnice
e) v kartě Klávesnice klikněte dole na ikonu dveří
f) klikněte na Přidat
g) vyberte zámek
h) klikněte Spustit vazbu
i) počkejte asi 10 vteřin na propojení zámku s klávesnicí

6. Podle pokynů níže propojte zámek a klávesnici na 
Bluetooth chytré brány.
a) v aplikaci otevřete kartu chytré brány a zvolte záložku 
Seznam Bluetooth zařízení
b) klikněte na Přidat zařízení a pak na Přiřadit Bluetooth 
zařízení
c) ze seznamu vyberte Klávesnici a Chytrý zámek
d) klikněte na Potvrdit
e) počkejte asi 20 vteřin, než dojde k propojení zámku a klávesnice s chytrou bránu
f) klikněte na Dokončit

7. V tomto okamžiku je veškeré párování a propojování zařízení dokončeno.

Poznámka:
1. pokud je váš telefon připojen k chytrému zámku, přes Bluetooth (bez propojení 
na chytrou bránu), lze bezpečnostních důvodů dveře odemknout pouze prostřed-
nictvím aplikace. Odemknutí pomocí klávesnice není povoleno.
Poté, co opustíte aplikaci nebo přestanete aplikaci na 10 vteřin používat, lze 
klávesnici použít k opětovnému odemknutí dveří.
2. Pokud přestanete aplikaci na 10 vteřin používat, připojení Bluetooth mezi 
zámkem a vaším telefonem bude automaticky ukončeno. Je možné, že se vám v  
aplikaci zobrazí výzva k opětovnému připojení Bluetooth.



Funkce Postup nastavení Popis

Pernamentní heslo

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Online heslo > Trvalé heslo
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Permanentní hesla jsou pro trvalé uživatele domácnosti
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Jednorázové heslo

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Online heslo > Jednorázové heslo
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo může být použito pouze 
jednou před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Vícerázové heslo

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Online heslo > Vícerázové heslo
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo může být použito vícekrát 
před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Jednorázové heslo - offline

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Offline heslo >Jednorázové heslo - offline
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo je platné pouze 6 hodin a 
může být použito pouze jednou před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Vícerázové heslo - offline

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Offline heslo > Vícerázové heslo - offline
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo je platné 6 hodin může být 
použito vícekrát před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Offline čistící kód

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Offline heslo > Offline čistící kód
6. Vyberte Vymazat vše / Vymazat jeden
7. Klikněte na Získat čistící kód
8. Klikněte na Hotovo

1. Po vygenerování hesla je možné jej odeslat prostřednictvím SMS 
zprávy nebo e-mailu. Čistící kód lze použít pouze k vymazání jednoho 
nebo všech offline vícenásobných kódů. Offline Čistící kód nelze 
smazat. Jeho doba platnosti je v souladu s
platností vymazaného vícenásobného hesla - offline.
2. Heslo lze vydat i offline.

Odemknutí Bluetooth
1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. Otevřete kartu Chytrého zámku
3. Posuňte klíček směrem doprava pro odemknutí zámku

1. Pokud je chytrá brána online a Chytrý zámek máte propojený s 
bránou, tak zámek můžete ovládat na dálku.
2. Když je váš mobilní telefon připojen k zámku přes Bluetooth lze 
zámek ovládat v dosahu Bluetooth připojení.

Dočasný přístup

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. Vyberte Chytrý zámek
3. Klikněte na Dočasné odemknutí
4. Zadejte příslušnou konfiguraci
5. Klikněte na Odeslat

Odešlete oprávnění k dočasnému odemknutí  a pro daný účet Immax 
NEO PRO. Určení uživatelé musí mít aplikaci Immax NEO PRO a 
příslušnou registraci do aplikace.

Odemknutí pomocí otisku 
prstu

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. Klikněte na Klávesnici
3. Klikněte na
4. Vyberte Otisk prstu
5. Klikněte na
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena domácnosti
8. Naskenujte otisky prstů pomocí skeneru otisku prstů na 
klávesnici
9. Klikněte na Uložit

Pro lepší funkčnost naskenujte otisk jednoho prstu z více úhlu.

Dočasně
Zakázat automatické zamykání

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. Vyberte Chytrý zámek
3. Klikněte na Nastavení
4. Zapněte funkci automatického zamykání
5. Klikněte na Odeslat
Pro aktivování funkce bez aplikace na přímo Chytrém zámku, 
stiskněte 3x po sobě tlačítko Lockin

Stejným postupem můžete funkci aktivovat či deaktivovat

S nainstalovaným mag-
netickým senzorem
(Preferováno)

Správně nainstalujte dveřní senzor během kalibrace chytrého 
zámku (viz manuál)

1. Zjistíte skutečný stav dveří.
2. Automatické zamknutí: Automatické zamknutí při zavření dveří 
proběhne okamžitě, ne po uplynutí nastaveného času.
3. Alarm otevřených dveří: Spustí alarm při pokud uplyne nastavený 
interval pro otevřené dveře.

Bez magnetického senzoru Není možné využívat funkce pro magnetický senzor uvedené 
výše

LED INDIKÁTORY

1. Chytrý zámek
LED indikátor svítí zeleně: úspěšné odemknutí či zamknutí zámku
Bliká zeleně: režim párování
Svítí červeně: selhání odemknutí/selhání zámku
Bliká červeně: upozornění na vybitou baterii/upozornění na zablokovaný rotor

2. Chytrá brána
Střídavě blikající růžová a modrá: nespárováno
Svítí růžová: spárováno a připojeno k WiFI síti
Svítí modře: spárováno, ale není připojeno k WiFI síti

3. Klávesnice
Kontrolka bliká červeně: upozornění na vybitou baterii
Numerická klávesnice bliká zeleně: režim párování
Numerická klávesnice svítí zeleně: zadaný správný kód, stiskněte tlačítko pro 
uzamčení nebo  odemčení zámku
Numerická klávesnice svítí červeně: zadaný špatný kód

INSTALACE KLÁVESNICE A CHYTRÉ BRÁNY

Klávesnice
Základnu klávesnice upevněte pomocí hmoždinek a šroubků a nebo pomocí lepidla 
dle obrázku níže.

Nasaďte klávesnici na základnu – viz obrázek.

Chytrá brána
Sundejte ochranu samolepící lásky na spodní straně chytré brány a přilepte brána 
na vámi zvolené místo.

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 mo-
hou 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 bater-
iemi 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 zapo-
jení 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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Immax NEO LITE Smart dveřní zámek LOCKIN s klávesnicí 
a chytrou bránou Zigbee + BT

Smart home devices

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
Dverný zámok
Farba: šedá
Batéria: 4x AA
Výdrž na batériu: 4-6 mesiacov
Protokol: BLE
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: BLE: 4dBm
Stupeň krytia: IP20
Rozmer: 130 x 60 x 50 mm
Váha bez batérií: 250g

Klávesnica
Farba: šedá
Batéria: 2x AA
Výdrž na batériu: 10-12 mesiacov
Protokol: BLE
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: BLE: 4dBm
Stupeň krytia: IP65
Rozmer: 125 x 35 x 28 mm
Váha bez batérií: 64g

Múdra brána
Farba: biela
Protokol: ZigBee 3.0, Wi-Fi, ; BLE5.0
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: WiFi/BLE: 11dBm ZigBee: 10dBm - max 11dBm
Vstupné napätie zdroja: AC 230V 50-60Hz
Vstupné napätie chytré brány: 5V 1A
Stupeň krytia: IP20
Rozmer: 53 x 22 mm
Pracovná teplota: -10 ~ + 50 °C
Pracovná vlhkosť: 85% RH

ZÁMOK DVERÍ

Otáčací gombík

Tlačidlo

LED indikátor

KLÁVESNICE

LED indikátor

Numerická
klávesnica

Čítačka odtlačku 
prsta

MÚDRA BRÁNA

Napájací port USB-C

Tlačidlo

STIAHNUTIE APLIKÁCIE 
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 aplikáciu Immax NEO 
PRO a kliknite na „Registrovať“ a 
založte si vlastný účet.
- Ak máte registráciu hotovú, 
prihláste sa pod svoj účet.

PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO

1. Múdra brána Lockin

2. Ak nemáte chytrú bránu podporujú Bluetooth zariadenia, tak najskôr do apliká-
cie pridajte chytrú bránu Lockin. Pripojte chytrú bránu Lockin k zdroju napájania 
(nie je súčasťou balenia) pomocou USB kábla.

a) v aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Domácnosť a potom na tlačidlo 
„+“ v pravom hornom rohu
b) kliknite na Pridať zariadenie
c) zo zoznamu zariadení vyberiete požadované zariadenie - Chytrá brána, alebo 
Ostatné WiFi zariadenia
d) zadajte názov Wi-Fi siete a heslo
e) uveďte chytrú bránu do režimu párovania. Dlho stlačte tlačidlo na chytrej bráne 
Lockin. LED dióda začne rýchlo blikať.
f) potvrďte v aplikácii že LED dióda rýchlo bliká
g) počkajte pár okamihov, než sa múdra brána Lockin pripojí k sieti a dokončí 
párovanie.
*Podporovaná je iba 2,4 GHz Wi-Fi a 5 GHz Wi-Fi nie je podporovaná.

3. Chytrý zámok Lockin

- Odstráňte kryt batérií a vložte 4x AA batérie do šikovného zámku. Postrážte si 
správnu polaritu batérií.
- Používajte iba 1,5V AA alkalické batérie. Nekombinujte nové a staré batérie.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie.
 
- Stlačte dlho tlačidlo Lockin na chytrom zámku po dobu asi 3 sekúnd, kým nebu-
dete počuť „pípnutie“ a uvidíte, že LED indikátor bliká zeleno. Chytrý zámok sa 
nachádza v režime párovania.
- Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO a pridajte šikovný zámok do aplikácie
- v aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Domácnosť a potom na tlačidlo 
„+“ v pravom hornom rohu
- kliknite na Pridať zariadenie
- zo zoznamu zariadení vyberiete požadované zariadenie – Chytrý zámok, alebo 
Ostatné Bluetooth zariadenia
- Dokončite párovanie podľa pokynov v aplikácii
*Uistite sa, že je na vašom mobilnom telefóne zapnutý Bluetooth a že je to 
povolený aplikáciu Immax NEO PRO prístup k službám Bluetooth vášho mobilného 
telefónu.

Ďalej postupujte podľa pokynov v aplikácii a skalibrujte Šikovný zámok. Pokiaľ 
kalibráciu preskočíte alebo dôjde pri kalibrácii k chybe, môžete vykonať rekalibráciu 
znova podľa týchto pokynov:
a) otvorte v aplikácii kartu Chytrého zámku
b) prejdite do Nastavenia
c) kliknite na Sprievodca úvodným nastavením

4. Klávesnica
4.1 Odstráňte kryt batérií a vložte 2x AA batérie do klávesnice. Postrážte si správnu 
polaritu batérií.
4.2 Stlačte trikrát tlačidlo odomknutia na klávesnici a počkajte asi 5 sekúnd, kým 
nebudete počuť „pípnutie“. LED dióda na klávesnici začne zeleno blikať – klávesni-
ca je v párovacej móde.

4.3 Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO a pridajte klávesnicu do aplikácie
- v aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Domácnosť a potom na tlačidlo 
„+“ v pravom hornom rohu
- kliknite na Pridať zariadenie
- zo zoznamu zariadení vyberiete požadované zariadenie – Klávesnica, alebo 
Ostatné Bluetooth zariadenia
- Dokončite párovanie podľa pokynov v aplikácii
*Uistite sa, že je na vašom mobilnom telefóne zapnutý Bluetooth a že je to 
povolený aplikáciu Immax NEO PRO prístup k službám Bluetooth vášho mobilného 
telefónu.

5. Priradenie Klávesnice k Chytrému zámku
Podľa nižšie uvedených pokynov prepojte šikovný zámok 
s klávesnicou.
a) v aplikácii kliknutím na šikovný zámok ho prebuďte
b) potom kliknite na kartu Klávesnica
e) v karte Klávesnica kliknite dole na ikonu dverí
f) kliknite na Pridať
g) vyberte zámok
h) kliknite Spustiť väzbu
i) počkajte asi 10 sekúnd na prepojenie zámku s 
klávesnicou

6. Podľa pokynov nižšie prepojte zámok a klávesnicu na 
Bluetooth chytré brány.
a) v aplikácii otvorte kartu inteligentnej brány a zvoľ te 
záložku Zoznam Bluetooth zariadení
b) kliknite na Pridať zariadenie a potom na Priradiť Bluetooth zariadenie
c) zo zoznamu vyberte Klávesnicu a Chytrý zámok
d) kliknite na Potvrdiť
e) počkajte asi 20 sekúnd, než dôjde k prepojeniu zámku a klávesnice s chytrou 
bránu
f) kliknite na Dokončiť

7. V tomto okamihu je všetko párovanie a prepájanie zariadenia dokončené.

Poznámka:
1. ak je váš telefón pripojený k chytrému zámku, cez Bluetooth (bez prepojenia na 
chytrú bránu), možno bezpečnostných dôvodov dvere odomknúť iba prostredníct-
vom aplikácie. Odomknutie pomocou klávesnice nie je povolené.
Potom, čo opustíte aplikáciu alebo prestanete aplikáciu na 10 sekúnd používať, je 
možné klávesnicu použiť na opätovné odomknutie dverí.
2. Ak prestanete aplikáciu na 10 sekúnd používať, pripojenie Bluetooth medzi 
zámkom a vaším telefónom bude automaticky ukončené. Je možné, že sa vám v 
aplikácii zobrazí výzva na opätovné pripojenie Bluetooth.



Funkcia Postup nastavenia Popis

Pernamentné heslo

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. otvorte kartu Klávesnica
3. Kliknite na
4. Kliknite na
5. Vyberte Online heslo > Trvalé heslo
6. Vyberte zámok
7. Vyberte člena
8. Zadajte heslo a popis hesla atď.
9. Kliknite na Uložiť

1. Permanentní hesla jsou pro trvalé uživatele domácnosti
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Jednorazové heslo

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. otvorte kartu Klávesnica
3. Kliknite na
4. Kliknite na
5. Vyberte Online heslo > Vícerázové heslo
6. Vyberte zámok
7. Vyberte člena
8. Zadajte heslo a popis hesla atď.
9. Kliknite na Uložiť

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo může být použito pouze 
jednou před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Viacrazové heslo

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. otvorte kartu Klávesnica
3. Kliknite na
4. Kliknite na
5. Vyberte Online heslo > Viacrazové heslo
6. Vyberte zámok
7. Vyberte člena
8. Zadajte heslo a popis hesla atď.
9. Kliknite na Uložiť

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo může být použito vícekrát 
před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Jednorazové heslo - offline

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. otvorte kartu Klávesnica
3. Kliknite na
4. Kliknite na
5. Vyberte Offline heslo > Vícerázové heslo - offline
6. Vyberte zámok
7. Vyberte člena
8. Zadajte heslo a popis hesla atď.
9. Kliknite na Uložiť

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo je platné pouze 6 hodin a 
může být použito pouze jednou před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Viacrazové heslo - offline

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO
2. otevřete kartu Klávesnice
3. Klikněte na
4. Klikněte na
5. Vyberte Offline heslo > Vícerázové heslo - offline
6. Vyberte zámek
7. Vyberte člena
8. Zadejte heslo a popis hesla atd.
9. Klikněte na Uložit

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo je platné 6 hodin může být 
použito vícekrát před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Offline čistiaci kód

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. otvorte kartu Klávesnica
3. Kliknite na
4. Kliknite na
5. Vyberte Offline heslo > Offline čistiaci kód
6. Vyberte Vymazať všetko / Vymazať jeden
7. Kliknite na Získať čistiaci kód
8. Kliknite na Hotovo

1. Po vygenerovaní hesla je možné ho odeslať prostredníctvom SMS 
správy alebo e-mailu. Čistiaci kód je možné použiť iba na vymazanie 
jedného alebo všetkých offline viacnásobných kódov. Offline Čistiaci 
kód nie je možné zmazať. Jeho doba platnosti je v súlade s
platnosťou vymazaného viacnásobného hesla - offline.
2. Heslo je možné vydať aj offline.

Odomknutie Bluetooth
1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. Otvorte kartu Šikovného zámku
3. Posuňte kľúčik smerom doprava pre odomknutie zámku

1. Ak je múdra brána online a Chytrý zámok máte prepojený s bránou, 
tak zámok môžete ovládať na diaľ ku.
2. Keď je váš mobilný telefón pripojený k zámku cez Bluetooth je 
možné zámok ovládať v dosahu Bluetooth pripojenia.

Dočasný prístup

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. Vyberte Šikovný zámok
3. Kliknite na Dočasné odomknutie
4. Zadajte príslušnú konfiguráciu
5. Kliknite na Odoslať

Odošlite oprávnenie na dočasné odomknutie a pre daný účet Immax 
NEO PRO. Určení užívatelia musia mať aplikáciu Immax NEO PRO a 
príslušnú registráciu do aplikácie.

Odomknutie pomocou
odtlačku prsta

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. Kliknite na Klávesnicu
3. Kliknite na
4. Vyberte Odtlačok prsta
5. Kliknite na
6. Vyberte zámok
7. Vyberte člena domácnosti
8. Naskenujte odtlačky prstov pomocou skenera odtlačkov 
prstov na klávesnici
9. Kliknite na Uložiť

Pre lepšiu funkčnosť naskenujte odtlačok jedného prsta z viacerých 
uhlov.

Dočasne zakázať automatické 
zamykanie

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. Vyberte Šikovný zámok
3. Kliknite na Nastavenie
4. Zapnite funkciu automatického zamykania
5. Kliknite na Odoslať
Pre aktivovanie funkcie bez aplikácie na priamo Chytrom 
zámku, stlačte 3x po sebe tlačidlo Lockin

Rovnakým postupom môžete funkciu aktivovať či deaktivovať

S nainštalovaným 
magnetickým senzorom 
(Preferované)

Správne nainštalujte dverný senzor počas kalibrácie šikovného 
zámku (viď manuál)

1. Zistíte skutočný stav dverí.
2. Automatické zamknutie: Automatické zamknutie pri zatvorení dverí 
prebehne okamžite, nie po uplynutí nastaveného času.
3. Alarm otvorených dverí: Spustí alarm pri pokiaľ uplynie nastavený 
interval pre otvorené dvere.

Bez magnetického senzora Nie je možné využívať funkcie pre magnetický senzor uvedené 
vyššie

LED INDIKÁTORY

1. Chytrý zámok
LED indikátor svieti zeleno: úspešné odomknutie či zamknutie zámku
Bliká na zeleno: režim párovania
Svieti na červeno: zlyhanie odomknutia/zlyhania zámku
Bliká na červeno: upozornenie na vybitú batériu/upozornenie na zablokovaný rotor

2. Múdra brána
Striedavo blikajúce ružová a modrá: nespárované
Svieti ružová: spárované a pripojené k WiFI sieti
Svieti na modro: spárované, ale nie je pripojené k WiFI sieti

3. Klávesnica
Kontrolka bliká červeno: upozornenie na vybitú batériu
Numerická klávesnica bliká zeleno: režim párovania
Numerická klávesnica svieti zeleno: zadaný správny kód, stlačte tlačidlo pre uzam-
knutie alebo odomknutie zámku
Numerická klávesnica svieti na červeno: zadaný zlý kód

INŠTALÁCIA KLÁVESNICE A CHYTRÉ BRÁNY

Klávesnica
Základňu klávesnice upevnite pomocou hmoždiniek a skrutiek alebo pomocou 
lepidla podľa obrázku nižšie.

Nasaďte klávesnicu na základňu – viď obrázok.

Múdra brána
Zložte ochranu samolepiacej lásky na spodnej strane chytrej brány a prilepte brána 
na vami zvolené miesto.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé 
súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré 
môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste 
predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu 
s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať 
pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie 
s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym 
zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobíjacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. 
Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste 
inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná 
iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo 
pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prívodný kábel zo zásuvky (v prípade 
priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť 
k poškodeniu výrobku a zraneniu.
UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým 
prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. 
Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prívodný kábel vykazuje známky 
poškodenia. UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA
Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou 
handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na 
www.immax.cz
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Immax NEO LITE Smart door lock LOCKIN with keypad 
and smart gateway Zigbee + BT

Smart home devices

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Door lock
Colour: grey
Battery: 4x AA
Battery life: 4-6 months
Protocol: BLE
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: BLE: 4dBm
Degree of protection: IP20
Dimension: 130 x 60 x 50 mm
Weight without batteries: 250g

Keyboard
Colour: grey
Battery: 2x AA
Battery life:10-12 months
Protocol: BLE
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: BLE: 4dBm
Degree of protection: IP65
Dimension:125 x 35 x 28mm
Weight without batteries: 64g

Smart Gateway
Color: White
Protocol: ZigBee 3.0, Wi-Fi, ; BLE5.0
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi/BLE: 11dBm ZigBee:10dBm - max 11dBm
Power supply input voltage: AC 230V 50-60Hz
Smart gateway input voltage: 5V 1A
Degree of protection: IP20
Dimension: 53 x 22 mm
Operating temperature: -10~+50°C
Operating humidity: 85% RH

DOOR LOCK

Rotary knob

Button

LED indicator

KEYBOARD

LED indicator

Numeric
keyboard

Fingerprint reader

SMART GATE

USB-C power port

Button

DOWNLOAD IMMAX 
NEO PRO
AND REGISTER
Scan the QR code and download 
the Immax NEO PRO app

Or search for and install the Immax 
NEO PRO app in the App Store or 
Google Play.
- Launch the Immax NEO PRO app 
and tap “Register” to create your 
own account.
- Once you have completed regis-
tration, log in with your account.

ADDING A DEVICE TO IMMAX NEO PRO

1. Lockin Smart Gate

2. If you don’t have a smart gateway that supports Bluetooth devices, first add the 
Lockin smart gateway to the app. Connect the Lockin smart gateway to a power 
source (not included) using a USB cable.

a) In the Immax NEO PRO app, click on the Home tab and then on the “+” button 
in the upper right corner
b) click on Add device
c) Select the desired device from the device list - Smart Gateway or Other WiFi 
devices
d) enter the Wi-Fi network name and password
e) put the smart gateway into pairing mode. Long press the button on the smart 
gateway Lockin. The LED will flash rapidly.
f) Confirm in the app that the LED is blinking rapidly.
g) wait a few moments for the Lockin smart gateway to connect to the network and 
complete the pairing.
*Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported and 5 GHz Wi-Fi is not supported.

3. Lockin Smart Lock

- Remove the battery cover and insert 4x AA batteries into the smart lock. Make 
sure the polarity of the batteries is correct.
- Use only 1.5V AA alkaline batteries. Do not combine new and old batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
 
- Long press the Lockin button on the smart lock for about 3 seconds until you hear 
a “beep” and see the LED indicator flash green. The smart lock is in pairing mode.
- Open the Immax NEO PRO app and add the smart lock to the app
- In the Immax NEO PRO app, click on the Home tab and then on the “+” button 
in the top right corner
- click on Add device
- select the desired device from the device list - Smart Lock or Other Bluetooth 
devices
- Complete the pairing by following the instructions in the app
*Make sure that Bluetooth is enabled on your mobile phone and that the Immax 
NEO PRO app is enabled to access your mobile phone’s Bluetooth services.

Next, follow the instructions in the app to calibrate the Smart Lock. If you skip the 
calibration or an error occurs during calibration, you can recalibrate again following 
these instructions:
(a) Open the Smart Lock tab in the app.
b) go to Settings
c) click on Initial Settings Wizard

4. Keypad
4.1 Remove the battery cover and insert 2x AA batteries into the keypad. Make 
sure the batteries are in the correct polarity.
4.2 Press the unlock button on the keypad three times and wait about 5 seconds 
until you hear a “beep”. The LED on the keypad will flash green - the keypad is in 
pairing mode.

4.3 Open the Immax NEO PRO application and add the keyboard to the appli-
cation
- In Immax NEO PRO, click on the Home tab and then on the “+” button in the 
upper right corner
- click on Add device
- select the desired device from the device list - Keyboard or Other Bluetooth 
devices
- Complete the pairing by following the instructions in the app
*Make sure that Bluetooth is enabled on your mobile phone and that the Immax 
NEO PRO app is enabled to access your mobile phone’s 
Bluetooth services.

5. Assigning the Keypad to the Smart Lock
Follow the instructions below to connect the smart lock 
to the keypad.
a) In the app, click on the smart lock to wake it up.
b) then click on the Keypad tab
e) in the Keypad tab, click on the door icon at the 
bottom
f) click on Add
g) select the lock
h) click Start Binding
i) wait about 10 seconds for the lock to link to the 
keypad

6. Follow the instructions below to link the lock and 
keypad to the smart gateway’s Bluetooth.
a) In the app, open the smart gateway tab and select the Bluetooth Device List tab
b) Click Add Device and then click Assign Bluetooth Device
c) select Keypad and Smart Lock from the list
d) click Confirm
e) wait about 20 seconds for the lock and keypad to connect to the smart gateway
f) click Finish

7. At this point, all pairing and linking of devices is complete.

Remark:
1. if your phone is connected to the smart lock, via Bluetooth (without connecting 
to the smart gateway), for security reasons the door can only be unlocked via the 
app. Unlocking via keypad is not allowed.
After you leave the app or stop using the app for 10 seconds, the keypad can be 
used to unlock the door again.
2. If you stop using the app for 10 seconds, the Bluetooth connection between the 
lock and your phone is automatically terminated. You may be prompted by the app 
to reconnect Bluetooth.



Functions Setup procedure Description

Pernament password

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Online password > Permanent password
6. Select the lock
7. Select a member
8. Enter password and password description etc.
9. Click Save

1. Permanent passwords are for permanent household users
2. They can only be entered when the Keypad is connected to a smart 
gateway or the Keypad is connected via Bluetooth to a mobile phone

One-time password

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Online password > One-time password
6. Select the lock
7. Select a member
8. Enter password and password description etc.
9. Click Save

1. Once the password is generated, it can be sent to others via SMS 
or email. The password can only be used once before it expires.
2. They can only be entered when the Keypad is connected to a smart 
gateway or the Keypad is connected via Bluetooth to a mobile phone

Multiple password

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Online password > Multiple password
6. Select the lock
7. Select a member
8. Enter password and password description etc.
9. Click Save

1. Once the password is generated, it can be sent to others via SMS 
or email. The password can be used multiple times before it expires.
2. They can only be entered when the Keypad is connected to a smart 
gateway or the Keypad is connected via Bluetooth to a mobile phone

One-time password - offline

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Offline password >One-time password - offline
6. Select the lock
7. Select a member
8. Enter password and password description etc.
9. Click Save

1. Once the password is generated, it can be sent to others via SMS 
or email. The password is only valid for 6 hours and can only be used 
once before it expires.
2. They can only be entered when the Keypad is connected to a smart 
gateway or the Keypad is connected via Bluetooth to a mobile phone

Multiple password - offline

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Offline password > Multiple password - offline
6. Select the lock
7. Select a member
8. Enter password and password description etc.
9. Click Save

1. Once the password is generated, it can be sent to others via SMS 
or email. The password is valid for 6 hours and can be used multiple 
times before it expires.
2. They can only be entered when the Keypad is connected to a smart 
gateway or the Keypad is connected via Bluetooth to a mobile phone

Offline cleaning code

1. Open the Immax NEO PRO app
2. open the Keyboard tab
3. Click on
4. Click on
5. Select Offline password > Offline cleaning code
6. Select Clear All / Clear One
7. Click Get Cleaning Code
8. Click on Done

1. Once the password is generated, it can be sent via SMS or email. 
The clearing code can only be used to clear one or all offline multiple 
codes. The Offline Cleaning Code cannot be deleted. Its validity 
period is in accordance with
the validity of the deleted offline multiple passcode.
2. The password can also be issued offline.

Bluetooth unlock
1. Open the Immax NEO PRO app
2. Open the Smart Lock tab
3. Slide the key to the right to unlock the lock

1. If the smart gate is online and you have connected the Smart Lock 
to the gate, you can control the lock remotely.
2. When your mobile phone is connected to the lock via Bluetooth, 
the lock can be controlled within Bluetooth range.

Temporary access

1. Open the Immax NEO PRO app
2. Select Smart Lock
3. Click Temporary Unlock
4. Enter the appropriate configuration
5. Click Submit

Submit the temporary unlock authorization and the Immax NEO PRO 
for the account. Designated users must have the Immax NEO PRO 
application and the appropriate registration to the application.

Fingerprint unlock

1. Open the Immax NEO PRO app
2. Click on Keyboard
3. Click on
4. Select Fingerprint
5. Click on
6. Select the lock
7. Select a household member
8. Scan fingerprints using the fingerprint scanner on the 
keypad
9. Click Save

For better functionality, scan a single fingerprint from multiple angles.

Temporarily
Disable automatic locking

1. Open the Immax NEO PRO app
2. Select Smart Lock
3. Click Settings
4. Turn on the auto lock function
5. Click on Send
To activate the function without the app directly on the Smart 
Lock, press the Lockin button 3 times in succession

You can use the same procedure to activate or deactivate the function

With magnetic sensor installed
(Preferred)

Install the door sensor correctly during smart lock calibration 
(see manual)

1. Find out the actual condition of the door.
2. Automatic locking - Automatic locking when the door is closed will 
occur immediately, not after the set time has elapsed.
3. Open Door Alarm - Triggers an alarm when the set door open 
interval has elapsed.

Without magnetic sensor It is not possible to use the functions for the magnetic sensor 
mentioned above

LED INDICATORS

1. Smart lock
LED indicator lights green: successful unlocking or locking of the lock
Flashing green: pairing mode
Lights red: lock unlock/lock failure
Flashing red: low battery/locked rotor warning

2. Smart Gateway
Alternating flashing pink and blue: not paired
Glowing pink: paired and connected to WiFI network
Lights blue: paired but not connected to WiFI network

3. Keyboard
Light flashing red: low battery warning
Numeric keypad flashes green: pairing mode
Numeric keypad lights green: correct code entered, press button to lock or unlock 
the lock
Numeric keypad lights red: wrong code entered

INSTALLING THE KEYPAD AND SMART GATEWAY

Keypad
Fix the keypad base using dowels and screws or glue as shown below.

Place the keypad on the base - see picture.

Smart gate
Remove the self-adhesive love guard on the bottom of the smart gate and glue the 
gate to your chosen location.

SAFETY INFORMATION
WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that 
may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can dam-
age skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, 
do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or 
skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of 
excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury 
caused by improper handling of batteries, take the following precautions:
- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer’s instructions for proper battery handling and 
disposal.

NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do 
not dispose of with normal household waste.
WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the 
point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be 
performed by a person with appropriate electrical certification. During installation 
or when a fault is detected, the supply 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 lead to product damage and injury.
WARNING: Do not disassemble the product, possibility of electric shock.
WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not 
operate the unit if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the 
instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE
Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, 
do not use rough or coarse material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information 
please visit www.immax.cz
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Immax NEO LITE Smart Türschloss LOCKIN mit Tastatur 
und Smart Gateway Zigbee + BT

Smart home devices

TECHNISCHE DATEN:
Türschloss
Farbe: grau
Batterie: 4x AA
Lebensdauer der Batterie: 4-6 Monate
Protokoll: BLE
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: BLE: 4dBm
Schutzart: IP20
Abmessungen: 130 x 60 x 50 mm
Gewicht ohne Batterien: 250g

Tastatur
Farbe: grau
Batterie: 2x AA
Lebensdauer der Batterie: 10-12 Monate
Protokoll: BLE
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: BLE: 4dBm
Schutzart: IP65
Abmessungen:125 x 35 x 28mm
Gewicht ohne Batterien: 64g

Intelligentes Gateway
Farbe: Weiß
Protokoll: ZigBee 3.0, Wi-Fi, ; BLE5.0
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi/BLE: 11dBm ZigBee:10dBm - max 11dBm
Eingangsspannung der Stromversorgung: AC 230V 50-60Hz
Eingangsspannung des intelligenten Gateways: 5V 1A
Schutzart: IP20
Abmessungen: 53 x 22 mm
Betriebstemperatur: -10~+50°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 85% RH

TÜRSCHLOSS

Drehknopf

Schaltfläche

LED-Anzeige

TASTATUR

LED-Anzeige

Numerisch
Tastatur

Fingerabdruckleser

INTELLIGENTES TOR

USB-C-Stromanschluss

Schaltfläche

IMMAX NEO PRO HERUNTERLADEN
UND REGISTRIERUNG
Scannen Sie den QR-Code,
um die Immax NEO PRO-App
herunterzuladen.

Oder suchen Sie nach der Immax NEO 
PRO-App im App Store oder bei Google 
Play und installieren Sie sie.
- Starten Sie die Immax NEO PRO-App 
und tippen Sie auf “Registrieren”, um Ihr 
eigenes Konto zu erstellen.
- Sobald Sie die Registrierung abgeschlos-
sen haben, melden Sie sich mit Ihrem 
Konto an.

HINZUFÜGEN EINES GERÄTS ZUM IMMAX NEO PRO

1. das Lockin Smart Gate

2. Wenn Sie kein Smart Gateway haben, das Bluetooth-Geräte unterstützt, fügen 
Sie zunächst das Lockin Smart Gateway zur App hinzu. Schließen Sie das Lockin 
Smart Gateway mit einem USB-Kabel an eine Stromquelle an (nicht im Lieferum-
fang enthalten).

a) Klicken Sie in der Immax NEO PRO-App auf die Registerkarte “Home” und dann 
auf die Schaltfläche “+” in der oberen rechten Ecke.
b) Klicken Sie auf Gerät hinzufügen
c) Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Geräteliste - Smart Gateway oder 
Andere WiFi-Geräte
d) den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks eingeben
e) Versetzen Sie das intelligente Kabelmodem in den Kopplungsmodus. Drücken 
Sie lange auf die Taste am Smart Gateway Lockin. Die LED blinkt schnell.
f) Bestätigen Sie in der App, dass die LED schnell blinkt.
g) Warten Sie einige Augenblicke, bis sich das Lockin Smart Gateway mit dem 
Netzwerk verbunden hat und die Kopplung abgeschlossen ist.
*Nur 2,4-GHz-Wi-Fi wird unterstützt, 5-GHz-Wi-Fi wird nicht unterstützt.

3. Lockin Smart Lock

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 4x AA-Batterien in das Smart 
Lock ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien.
- Verwenden Sie nur 1,5 V AA-Alkalibatterien. Kombinieren Sie nicht neue und alte 
Batterien.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
 
- Drücken Sie die Verriegelungstaste des Smart Locks ca. 3 Sekunden lang, bis Sie 
einen “Piepton” hören und die LED-Anzeige grün blinkt. Das Smart Lock befindet 
sich im Kopplungsmodus.
- Öffnen Sie die Immax NEO PRO-App und fügen Sie das Smart Lock zur App hinzu
- Klicken Sie in der Immax NEO PRO-App auf die Registerkarte “Home” und dann 
auf die Schaltfläche “+” in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Gerät hinzufügen
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Geräteliste - Smart Lock oder Andere 
Bluetooth-Geräte
- Schließen Sie die Kopplung ab, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.
*Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und 
dass die Immax NEO PRO-App für den Zugriff auf die Bluetooth-Dienste Ihres 
Mobiltelefons aktiviert ist.

Folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um das Smart Lock zu kalibrieren. 
Wenn Sie die Kalibrierung auslassen oder während der Kalibrierung ein Fehler 
auftritt, können Sie die Kalibrierung anhand dieser Anweisungen wiederholen:
(a) Öffnen Sie die Registerkarte Smart Lock in der App.
b) Gehen Sie zu Einstellungen
c) Klicken Sie auf Assistent für Ersteinstellungen

4. tastenfeld
4.1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 2x AA-Batterien in das Tas-
tenfeld ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien die richtige Polarität haben.
4.2 Drücken Sie dreimal die Entriegelungstaste auf dem Tastenfeld und warten Sie 

ca. 5 Sekunden, bis Sie einen “Piepton” hören. Die LED auf dem Keypad blinkt 
grün - das Keypad befindet sich im Pairing-Modus.

4.3 Öffnen Sie die Anwendung Immax NEO PRO und fügen Sie die Tastatur zur 
Anwendung hinzu
- Klicken Sie im Immax NEO PRO auf die Registerkarte “Home” und dann auf die 
Schaltfläche “+” in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Gerät hinzufügen
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Geräteliste aus - Tastatur oder Andere 
Bluetooth-Geräte
- Schließen Sie die Kopplung ab, indem Sie den Anweis-
ungen in der App folgen.
*Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem 
Mobiltelefon aktiviert ist und dass die Immax NEO 
PRO-App für den Zugriff auf die Bluetooth-Dienste Ihres 
Mobiltelefons aktiviert ist.

5. Zuweisung der Tastatur zum Smart Lock
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das 
Smart Lock mit dem Tastenfeld zu verbinden.
a) Klicken Sie in der App auf das Smart Lock, um es 
aufzuwecken.
b) Klicken Sie dann auf die Registerkarte “Tastatur”.
e) Klicken Sie auf der Registerkarte “Tastatur” auf das 
Türsymbol am unteren Rand.
f) Klicken Sie auf Hinzufügen
g) das Schloss auswählen
h) Klicken Sie auf Bindung starten
i) Warten Sie etwa 10 Sekunden, bis sich das Schloss mit dem Tastenfeld verbindet.

6. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Schloss und das Tasten-
feld mit dem Bluetooth des Smart Gateway zu verbinden.
a) Öffnen Sie in der App die Registerkarte “Smart Gateway” und wählen Sie die 
Registerkarte “Bluetooth-Geräteliste”.
b) Klicken Sie auf Gerät hinzufügen und dann auf Bluetooth-Gerät zuweisen
c) Wählen Sie Tastatur und Smart Lock aus der Liste aus.
d) klicken Sie auf Bestätigen
e) Warten Sie etwa 20 Sekunden, bis das Schloss und die Tastatur eine Verbindung 
mit dem Smart Gateway hergestellt haben.
f) klicken Sie auf Fertigstellen

7. Zu diesem Zeitpunkt ist die Kopplung und Verknüpfung der Geräte abgeschlos-
sen.

Bemerkung:
1. Wenn Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Smart Lock verbunden ist (keine 
Verbindung mit dem Smart Gateway), kann die Tür aus Sicherheitsgründen nur 
über die App entriegelt werden. Die Entriegelung über die Tastatur ist nicht 
erlaubt.
Wenn Sie die App verlassen oder die App 10 Sekunden lang nicht benutzen, 
können Sie die Tür mit der Tastatur wieder entriegeln.
2. Wenn Sie die App 10 Sekunden lang nicht verwenden, wird die Blue-
tooth-Verbindung zwischen dem Schloss und Ihrem Telefon automatisch beendet. 
Möglicherweise werden Sie von der App aufgefordert, Bluetooth erneut zu 
verbinden.



Funktionen Verfahren zur Einrichtung Beschreibung

Passwort Pernament

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Online-Passwort > Dauerhaftes Passwort
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Mitglied
8. Passwort und Passwortbeschreibung eingeben usw.
9 Klicken Sie auf Speichern.

1. ständige Passwörter sind für ständige Haushaltsbenutzer
2. Sie können nur eingegeben werden, wenn das Keypad mit einem 
Smart Gateway verbunden ist oder das Keypad über Bluetooth mit 
einem Mobiltelefon verbunden ist

Einmaliges Passwort

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Online-Passwort > Einmaliges Passwort
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Mitglied
8. Passwort und Passwortbeschreibung eingeben usw.
9 Klicken Sie auf Speichern.

1 Sobald das Passwort generiert ist, kann es per SMS oder E-Mail an 
andere Personen gesendet werden. Das Passwort kann nur einmal 
verwendet werden, bevor es abläuft.
2. Sie können nur eingegeben werden, wenn das Keypad mit einem 
Smart Gateway verbunden ist oder das Keypad über Bluetooth mit 
einem Mobiltelefon verbunden ist

Mehrere Passwörter

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Online-Passwort > Mehrfaches Passwort
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Mitglied
8. Passwort und Passwortbeschreibung eingeben usw.
9 Klicken Sie auf Speichern.

1 Sobald das Passwort generiert ist, kann es per SMS oder E-Mail 
an andere Personen gesendet werden. Das Passwort kann mehrfach 
verwendet werden, bevor es abläuft.
2. Sie können nur eingegeben werden, wenn das Keypad mit einem 
Smart Gateway verbunden ist oder das Keypad über Bluetooth mit 
einem Mobiltelefon verbunden ist

Einmaliges Passwort - offline

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Offline-Passwort >Einmaliges Passwort - offline
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Mitglied
8. Passwort und Passwortbeschreibung eingeben usw.
9 Klicken Sie auf Speichern.

1 Sobald das Passwort generiert ist, kann es per SMS oder E-Mail an 
andere Personen gesendet werden. Das Passwort ist nur 6 Stunden 
lang gültig und kann nur einmal verwendet werden, bevor es abläuft.
2. Sie können nur eingegeben werden, wenn das Keypad mit einem 
Smart Gateway verbunden ist oder das Keypad über Bluetooth mit 
einem Mobiltelefon verbunden ist

Mehrfaches Passwort - offline

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Offline-Kennwort > Mehrfaches Kennwort - 
offline
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Mitglied
8. Passwort und Passwortbeschreibung eingeben usw.
9 Klicken Sie auf Speichern.

1. Jakmile je heslo vygenerováno, může být zasláno ostatní prostřed-
nictvím SMS zprávy nebo e-mailu. Heslo je platné 6 hodin může být 
použito vícekrát před vypršením platnosti.
2. Mohou být zadány pouze tehdy, když je Klávesnice propojená 
na chytrou bránu a nebo je Klávesnice připojena přes Bluetooth k 
mobilnímu telefonu

Offline-Reinigungscode

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Tastatur
3. klicken Sie auf
4. klicken Sie auf
5. Wählen Sie Offline-Passwort > Offline-Reinigungscode
6. Wählen Sie Alle löschen / Einen löschen
7. Klicken Sie auf Reinigungscode erhalten
8. Klicken Sie auf Erledigt

1 Sobald das Passwort generiert wurde, kann es per SMS oder E-Mail 
versendet werden. Der Löschcode kann nur zum Löschen eines oder 
aller Offline-Mehrfachcodes verwendet werden. Der Offline-Rein-
igungscode kann nicht gelöscht werden. Seine Gültigkeitsdauer 
richtet sich nach den
die Gültigkeit des gelöschten Offline-Mehrfachpasscodes.
2. Das Passwort kann auch offline vergeben werden.

Bluetooth-Freischaltung

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Öffnen Sie die Registerkarte Smart Lock
3. Schieben Sie den Schlüssel nach rechts, um das Schloss zu 
entriegeln.

1. Wenn das Smart Gate online ist und Sie das Smart Lock mit dem 
Tor verbunden haben, können Sie das Schloss aus der Ferne steuern.
2. wenn Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Schloss verbunden 
ist, kann das Schloss innerhalb der Bluetooth-Reichweite gesteuert 
werden.

Vorübergehender Zugang

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Wählen Sie Smart Lock
3. auf Temporäre Entsperrung klicken
4. Geben Sie die entsprechende Konfiguration ein
5. Absenden anklicken

Übermitteln Sie die temporäre Freischaltberechtigung und den 
Immax NEO PRO für das Konto. Benannte Benutzer müssen über die 
Immax NEO PRO-Anwendung und die entsprechende Registrierung 
für die Anwendung verfügen.

Fingerabdruck entriegeln

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. klicken Sie auf Tastatur
3. klicken Sie auf
4. Fingerabdruck auswählen
5. Klicken Sie auf
6. Wählen Sie das Schloss
7. Wählen Sie ein Haushaltsmitglied
8. Scannen von Fingerabdrücken mit dem Fingerabdruckscan-
ner auf dem Tastenfeld
9 Klicken Sie auf Speichern.

Um die Funktionalität zu verbessern, scannen Sie einen einzelnen 
Fingerabdruck aus mehreren Blickwinkeln.

Vorübergehend
Automatische Verriegelung 
deaktivieren

1. öffnen Sie die Immax NEO PRO-App
2. Wählen Sie Smart Lock
3. auf Einstellungen klicken
4. Schalten Sie die automatische Sperrfunktion ein
5. Klicken Sie auf Senden
Um die Funktion ohne die App direkt auf dem Smart Lock zu 
aktivieren, drücken Sie die Lockin-Taste 3 Mal hintereinander

Auf die gleiche Weise können Sie die Funktion aktivieren oder 
deaktivieren

Mit installiertem Magnet-
sensor
(Bevorzugt)

Installieren Sie den Türsensor während der Kalibrierung des 
Smart Locks richtig (siehe Handbuch)

1. den tatsächlichen Zustand der Tür zu ermitteln.
2. Automatische Verriegelung - Die automatische Verriegelung 
beim Schließen der Tür erfolgt sofort und nicht erst nach Ablauf der 
eingestellten Zeit.
3. Alarm bei offener Tür - Löst einen Alarm aus, wenn das eingestellte 
Intervall zum Öffnen der Tür verstrichen ist.

Ohne Magnetsensor Die oben genannten Funktionen für den Magnetsensor 
können nicht verwendet werden

LED-ANZEIGEN

1. intelligentes Schloss
LED-Anzeige leuchtet grün: erfolgreiche Ent- oder Verriegelung des Schlosses
Blinkt grün: Pairing-Modus
Leuchtet rot: Verriegelung entriegelt/Verriegelungsfehler
Blinkt rot: Warnung vor schwacher Batterie/blockiertem Rotor

2. Intelligentes Gateway
Abwechselnd rosa und blau blinkend: nicht gekoppelt
Rosa leuchtend: gekoppelt und mit dem WiFI-Netzwerk verbunden
Leuchtet blau: gekoppelt, aber nicht mit dem WiFI-Netzwerk verbunden

3. die Tastatur
Rot blinkendes Licht: Warnung bei niedrigem Batteriestand
Zifferntastatur blinkt grün: Pairing-Modus
Zifferntastatur leuchtet grün: richtiger Code eingegeben, Taste drücken, um das 
Schloss zu ver- oder entriegeln
Zifferntastatur leuchtet rot: Falscher Code eingegeben

INSTALLATION DES KEYPADS UND DES INTELLIGENTEN 
GATEWAYS

Tastenfeld
Befestigen Sie den Tastatursockel mit Dübeln und Schrauben oder Kleber wie 
unten gezeigt.
Setzen Sie das Tastenfeld auf die Basis - siehe Abbildung.

Intelligentes Tor
Entfernen Sie den selbstklebenden Liebesschutz an der Unterseite des Smart Gate 
und kleben Sie das Tor an die gewünschte Stelle.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT
WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt 
enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen 
führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die 
Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, schädigen 
können. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf 
achten, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut 
in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn 
sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie 
beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch 
unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen treffen:
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen in ein und 
demselben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen 
Handhabung und Entsorgung der Batterien.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten bei einem Recycling-Center 
entsorgt werden. Nicht über den normalen Hausmüll entsorgen.
WARNUNG: Um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, muss 
die Verkabelung bis zum Installationsort in Übereinstimmung mit den geltenden 
Vorschriften erfolgen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt 
werden, die über eine entsprechende elektrotechnische Zertifizierung verfügt. Bei 
der Installation oder wenn eine Störung festgestellt wird, muss das Versorgung-
skabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss 

der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße 
Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.
WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Strom-
schlags.
WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. 
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von 
Schäden aufweist. WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden 
Handbuch.

WARTUNG
Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät 
mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel 
oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.immax.cz.


