
Základní funkce
- Cloud pro ukládání videa
- Nahrávání v HD rozlišení
- Vzdálená správa
- Zvukový alarm
- Časové nahrávání
- Podpora IOS
- Podpora Android
- Dvoukanálové audio

Stažení aplikace
Stáhněte si z Google play nebo Apple store aplikaci Immax Neo Pro.

Založení nebo přihlášení se k účtu Immax Neo Pro
Registrace
- Pokud ještě nemáte zřízený účet Immax Neo Pro, proveďte novou registraci. 
Klikněte na „Vytvořit nový účet“, akceptujte „Zásady ochrany osobních údajů“ 
a zaregistrujte buď pomocí mobilního čísla nebo emailové adresy.
Přihlášení se pod existující účet
- Pokud již máte zaregistrovaný účet, klikněte na „Přihlaste se pod existující účet“:
- Nastavení Země/Regionu můžete nastavit samostatně, nebo můžete toto 
nastavení nechat na aplikaci - automatické nastavení
- Zadejte své přihlašovací údaje, emailovou adrese nebo číslo mobilního telefonu 
a heslo

Přidání zařízení
- Kamera podporuje pouze 2,4GHz WiFi síť. Zkontrolujte nastavení přístupového 
hesla do WiFi sítě. Heslo nesmí obsahovat znaky: !#@$%^&*()¬
- V aplikaci můžete zvolit i jiný způsob párování (Obr. 0)
Po zapnutí kamery uslyšíte „Wait for config“ (pokud toto neuslyšíte, je zapotřebí 
kameru vyresetovat do továrního nastavení)
- Pokud zvolíte možnost přidání zařízení manuálně (Obr. 1), zvolte 
„Zabezpečení&senzory“ a vyberte „Chytrá kamera“ (Obr. 2) a klikněte na „Další“ 
(Obr. 3)
Zadejte přístupové heslo do WiFi sítě a potvrďte (Obr. 4).
Podržet mobilní telefon ve vzdálenosti 15 – 20 cm od objektivu kamery (Obr. 5) 
otočený LCD se zobrazeným QR kódem směrem k objektivu (Obr. 6)
Když uslyšíte z kamery „Connect Router“ klikněte na „Připojení k internetu“
a vyčkejte na připojení (Obr. 7)

Uživatelský manuál

Po úspěšném přidání zařízení  můžete zadat název 
a místnost ve kterém se zařízení nachází (Obr. 8)

Popis funkcí
- Rozhraní náhledu v reálném čase
- Nastavení a správa
- Síla WiFi signálu
- Zapnutí/vypnutí reproduktoru
- Změna rozlišení SD/HD
- Zobrazení přes celou obrazovku
- Snímek obrazovky
- Oboustranná komunikace
- Nahrávání záznamu
- Přehrávání videa
- PTZ ovládání – kamerou můžete pohybovat 
všemi směry
- Alarm detekce pohybu – obdržíte notifikaci
o pohybu v zorném poli kamery
 
Klikněte na ikonu          v pravém horním rohu pro 
nastavení a správu kamery (Obr. 9)
- Název zařízení – můžete změnit název zařízení
a umístění
- Sdílení zařízení – zařízení můžete sdílet s dalšími 
osobami. Stačí zadat telefonní číslo které je 
zaregistrované v Immax Neo Pro
- Informace o zařízení – ID zařízení, IP adresa,
síla WiFi signálu, MAC adresa, časová zóna
- Nastavení automatizací
- Informace o firmwaru
- Podpora aplikací třetích stran
 
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte do vlhkého prostředí 
a venku, v blízkosti kovových předmětů nebo 
zrcadel, které mohou způsobit rušení rádiového 
signálu. 

Záruka 2 roky

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, 
žárovky nebo baterie. V případě nejasností 
kontaktujte zákaznický servis nebo navštivte 
webové stránky www.immaxneo.cz

- Vzdálené sledování
- Bezdrátové připojení
- Slot pro TF kartu
- Infračervené noční vidění
- Video streaming
- Pan & Tilt
- Detekce pohybu
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