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Daljinec za prenos podatkov uporablja nizkoenergijsko omrežje 
ZigBee. Daljinec je namenjen za upravljanje alarmov. 

Deli naprave
1. Lučka za prenos signala
- Utrip lučke: Uspešen prenos signala
- Dvojni utrip lučke: Daljinec se je uspešno uparil z omrežjem.

2. Gumb za vklop alarma
Ko pritisnete ta gumb, vklopite alarm.

3. Gumb za paniko
Ko pritisnete in zadržite ta gumb za tri sekunde,  
pošljete signal za paniko. Lučka dvakrat utripne.

4. Gumb za vklop načina “Doma”
Ko pritisnete ta gumb, vklopite način prisotnosti.

5. Gumb za izklop alarma
Ko pritisnete ta gumb, izklopite alarm. Če se alarm sproži,  
ga s pritiskom tega gumba izklopite (razen, ko se je alarm  
sprožil zaradi pritiska gumba za paniko).

6. Prostor za baterijo
Pokrov baterije odprite s kovancem v nasprotni smeri urinega kazalca.
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Specifikacije:
1. Napetost: 3V (litijeva baterija CR2032) 
2. Doseg brezžičnega omrežja: do 15 m (na odprtem območju)

Dodajanje naprave v sistem

1  S pomočjo kovanca odprite pokrov za baterijo (v nasprotni smeri 
urinega kazalca)

2  Vstavite baterijo (neoznačena stran je obrnjena navzdol)

3  Zaprite pokrov za baterijo

4  Na pametni telefon naložite aplikacijo NEO iz Google Play ali  
App Store.

5  V aplikaciji NEO na pametnem telefonu izberite meni Pametni dom 
ter za dodajaje nove naprave pritisnite gumb + in nato IŠČI. 

6  Na daljincu pritisnite gumb za vklop alarma in ga držite  
10 sekund, dokler ne začne utripati lučka na daljincu. V aplikaciji NEO  
se bo izpisalo sporočilo, da je bil senzor uspešno dodan.
 
Daljinec deluje na razdalji največ 5–10 m od NEO Smartboxa. Doseg je 
odvisen od ovir (stene, pohištvo itd.). Za povečanje dosega uporabite 
ojačevalnik signala (npr. pametna vtičnica). Kadar greste od doma in 
vzamete daljinec s seboj, daljinec ne bo več povezan z NEO Smartbox. 
Pri prihodu domov se mora daljinec zopet povezati z omrežjem.  
To naredite tako, da pritisnete katerikoli gumb na daljincu  
(razen gumba za paniko).



Povrnitev na tovarniške nastavitve
Če želite daljinec ponovno dodati v NEO, ga ponastavite na tovarniške 
nastavitve. To naredite tako, da gumb za vklop alarma držite  
10 sekund. Ob uspešni ponastavitvi zasveti rdeča lučka. Nato daljinec 
ponovno dodajte po gornjih navodilih.

Delovanje:
-  Alarma za paniko ne moremo izklopiti preko daljinca. Tak alarm  

lahko izklopimo samo preko aplikacije ali spletnega portala.
-  Kadar gremo od doma, daljinec ne bo več povezan z ZigBee omrežjem. 

Pri prihodu domov se mora daljinec zopet povezati z omrežjem.  
To naredimo tako, da pritisnemo katerokoli tipko na daljincu.



Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
tehnično pomoč uporabnikom na brezplačni 
številki 080 1000  ali na e-naslov  
tehnicna.pomoc@telekom.si.

Več informacij za uporabo najdete na  
www.neo.io/navodila.


