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Vytvoření účtu
Chcete-li produkt připojit k serveru CTC, musíte si nejprve stáhnout aplikaci 
CTC Connect+ z webu App Store nebo Google Play.

Začněte vytvořením uživatelského účtu v aplikaci, abyste se mohli přihlásit.

� Zadejte svou e-mailovou adresu a vytvořte heslo.

� Vyjádřete souhlas s „Podmínkami používání“.

� Vyjádřete souhlas se „Zásadami ochrany osobních údajů“.

� Aktivační odkaz Aktivujte svůj účet pomocí aktivačního odkazu, který bude 
odeslán na e-mailovou adresu zadanou při vytváření účtu.

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

S aplikací CTC Connect+ můžete snadno sledovat a upravovat nastavení 
tepelného čerpadla a topného systému pomocí smartphonu. Pomocí aplikace 
CTC Connect+ můžete na dálku měnit nastavení preferované teploty v místnosti 
a teplé vody nebo aktivovat režim dovolené za účelem úspory energie a šetření 
životního prostředí. Aplikace zobrazuje přehledné grafy umožňující sledovat teplotu 
a funkci tepelného čerpadla. Aplikace CTC Connect+ rovněž přijímá oznámení o 
výstrahách od tepelného čerpadla. Chcete-li aplikaci začít používat, stáhněte si ji, 
vytvořte účet a přidejte svůj systém.

UPOZORNĚNÍ!

Před zahájením práce s aplikací CTC Connect+ je třeba produkt nainstalovat a 
nastavit podle pokynů v návodu k instalaci produktu CTC.

CTC Connect+

Pro systémy CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, 

CTC EcoVent i350F, CTC EcoLogic Pro a CTC EcoZenith i550 Pro s 

verzemi softwaru od 1. 1. 2017 a modulem CTC Internet od verze xxxx-

1705-xxxx.



8.

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Párování otop. syst.

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

Párování
Párováním se rozumí propojení systému s účtem.
Pokud systém již má propojené účty, příslušní uživatelé budou odpojeni a veškerá 
zaznamenaná data budou odstraněna.
Přidejte svůj systém do části „My Systems“ (Moje systémy).

1. Zvolte možnost „Pair“ (Párovat).
2. Name (Název). Přiřaďte systému logický název, např. podle domovní adresy. 

Např. Näsvägen, Ljungby.
3. Serial no. (Výrobní číslo). Zadejte výrobní číslo internetového modulu. Číslo 

začíná 8301 a musí mít minimálně následující tvar: xxxx-1705-xxxx.
4. Zadejte PSČ odpovídající umístění systému.
5. Vyberte zemi, ve které se systém nachází.
6.  Pair (Párovat). Pokračujte stisknutím tlačítka „Pair“ (Párovat).

7.

Potvrdit internetovy modul

Párování otop. syst.

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

  830117051234
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Internet

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

!
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Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět   Párování syst.

Párování syst. 

Párování

Jméno 

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Stát

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

9.

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

Potvrzení párování
7. Zpráva: „The system already has linked accounts...“ (Systém již má propojené 

účty) Pokud systém již má propojené účty, musíte potvrdit, že mají být 
odpojeny a zaznamenaná data odstraněna. Confi rm/Cancel (Potvrdit/Zrušit).

8. Potvrďte a schvalte záznam dat a připojení systému k internetu.
9. Párování je třeba potvrdit stisknutím tlačítka OK v části Confi rm internet 

module (Potvrdit internetový modul) na displeji produktu CTC. Během tohoto 
kroku internetový modul provede aktualizaci, pokud je k dispozici.

Uživatel provádějící párování bude automaticky přiřazen jako Admin (Správce).



Správa systémů
V části „Manage My Systems" (Správa systémů) lze změnit následující údaje: 
(Správce)

� Název
� PSČ
� Země
� Lze přidávat a odstraňovat uživatelské účty a měnit oprávnění (Správce)
� Odstranění vlastních oprávnění 

Poznámka: Při odebrání předchozího uživatele Admin (Správce) ze systému 
budou zaznamenaná data odstraněna a bude třeba provést nové párování.

Záznam dat
� Po provedení párování je zahájen záznam dat.
� Po provedení párování jsou dříve zaznamenaná data 

odstraněna.
� Po provedení párování jsou dříve propojení uživatelé 

odebráni a nahrazeni uživatelem provádějícím párování.

Přidání uživatele
Jeden systém lze propojit s více uživateli. Jako správce můžete přidávat uživatele 
do systému, aby jej mohli sledovat. Přidat lze pouze existující účty. Uživatelé 
mohou mít následující oprávnění:

� Admin (Správce). 
 ○ Může číst hodnoty, měnit hodnoty a resetovat alarmy v systému.
 ○ Může přidávat a odebírat uživatele a měnit jejich oprávnění.

� Read/Write (Čtení/Zápis). 
 ○ Může číst hodnoty, měnit hodnoty a resetovat alarmy v systému.

� Read (Čtení).  
 ○ Může číst hodnoty v systému.

Chybová zpráva
Not connected (Nepřipojeno)
Systém není připojen k internetu. Zkontrolujte připojení kabelů a ověřte, zda 
jsou zapnutá potřebná zařízení (modem, směrovač atd.).

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel

Potvrdit internetovy modul

Tento otop. systém má připojené účty. Všichni stávající 
uživatelé ztratí přístup a všechna uložená data budou 
vymazána.

Zrušit Potvrdit

Začne průběžné ukládání provozních hodnot otopných 
systémů a internet box využije určitou šíři pásma.

Zrušit Potvrdit

Potvrďte párování na displeji otopných soustav. 
(Pokud internet box potřebuje aktualizaci, může trvat 
několik minut, než vyskočí okno.)

Přidat uživatele

Zadejte e-mail osoby, kterou chcete přidat

PotvrditZrušit

Nepřipojeno

Podmínky

Díky za registraci!

Na váš zadaný email byl odeslán aktivační 
odkaz.

Řiďte se pokyny v e-mailu, pak vstupte na 
přihlašovací stránku

Přihlás.

Zpět

Např. "Na hlavní"

Přihlás.  Vytvořit účet

Jazyk angličtina

E-mail  E-mail

Heslo Min. 5 znaků

Heslo znovu Heslo znovu

Vytvořit účet

Výr. Číslo
do systému, např. "830117051234"

PSČ
PSČ místa, kde je otop. systém instalován

Zpět

Na hlavní 

Výr. číslo  830117051234

Jméno Na hlavní

PSČ 34100

Stát Švédsko

Má přístupová práva Admin

Smazat můj přístup

Připojeno

Přidat uživatele

Uživatel


