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CTC Connect+

Za modele CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350,
CTC EcoVent i350F, CTC EcoLogic Pro in CTC EcoZenith i550 Pro
z različicami programske opreme od 01/01/2017 naprej in različico
CTC Internet od xxxx-1705-xxxx.
Z aplikacijo CTC Connect+ lahko enostavno nadzorujete in nastavljate nastavitve
toplotne črpalke in ogrevalnega sistema prek pametnega telefona. Aplikacija CTC
Connect+ vam prav tako omogoča, da spremenite želeno notranjo temperaturo in
nastavitve tople vode ali pa oddaljeno sprožite počitniški način, s čimer prihranite
pri porabi energije in prispevate k ohranjanju okolja. Aplikacija prikazuje pregledne
graﬁkone, s pomočjo katerih lahko spremljate temperaturo in učinkovitost delovanja
črpalke. Aplikacija CTC Connect+ sprejema tudi potisna sporočila z opozorili vaše
toplotne črpalke. Če želite začeti z uporabo, prenesite aplikacijo, ustvarite račun in
dodajte svoj sistem. Glavna cesta
NE POZABITE!

Serijska številka

830117051234

Imeuporabljati aplikacijo CTC
GlavnaConnect+,
cesta
Preden lahko začnete
mora biti izdelek
vgrajen in nastavljen v skladu z navodili v priročniku za vgradnjo izdelka CTC.
Poštna številka

34100

Prijava Ustvari račun
Jezik
E-mail

E-mail

Geslo

Vsaj pet znakov

Ponovi geslo

Ustvarjanje računa

uporabnika
• Povezava za aktivacijo.Dodaj
Svoj račun
aktivirajte prek povezave za aktivacijo, ki
Na vaš e-mail je bila poslana povezava za
vam jo bomo poslali na e-poštni naslov, ki ste jo navedli ob ustvarjanju računa.
aktiviranje

Sledite navodilom v e-mail sporočilu nato
pojdite na stran za prijavo

Ponovi geslo

Ustvari račun

Če želite vzpostaviti povezavo vašega izdelka s strežnikom CTC, morate najprej
MojeConnect+
dostopne pravice
prenesti aplikacijo CTC
iz trgovine AppAdmin
Store ali Google Play.
V aplikaciji najprej ustvarite svoj uporabniški račun, da se boste lahko prijavili.
Odstrani
moj dostop
• Vnesite svoj e-poštni naslov
in ustvarite
geslo.
Pogoji
• Sprejmite »Pogoje in določila uporabe«
• Sprejmite »Pravilnik o zasebnosti« Hvala za registracijo!

slovenski

Pogoji
Hvala za registracijo!
Na vaš e-mail je bila poslana povezava za
aktiviranje
Sledite navodilom v e-mail sporočilu nato
pojdite na stran za prijavo

Prijava

Dodaj Nazaj
uporabnika

Poveži ogrevalni sistem

Poveži ogrevalni
sistem
Vnesi e-mail osebe,
ki jo želiš
dodati

Prekliči

Prijava

Nazaj

Poveži ogrevalni sistem

Poveži ogrevalni sistem

npr. Glavna cesta

npr. Glavna cesta

Serijska številka

Serijska številka

Za sistem, npr. "830117051234"

Za sistem, npr. "830117051234"

Vahvista

Poštna številka

Poštna številka

Poštna številka kraja, kjer je nameščen sistem

Poštna številka kraja, kjer je nameščen sistem

Sledite navodilom v e-mail sporočilu nato

Vahvista

pojdite na stran za prijavo

Prijava

Seznanjenje

m beleženjem podatkov

s tem porabil del kapacitete

Dodaj uporabnika

Seznanjenje pomeni vzpostavitev povezave med vašim sistemom in vašim
računom.
Vnesi e-mail osebe, ki jo želiš dodati
Če je sistem že povezan z drugimi računi, se prekine povezava teh uporabnikov in
zabeleženi podatki se izbrišejo.

Vahvista

Svoj sistem lahko dodate pod »Moji sistemi«.
1. Izberite »Seznani«.
2. Ime Svojemu sistemu dodelite logično ime, kot je naslov stavbe. Na primer
Prekliči
Vahvista
Näsvägen, Ljungby.
3. Serijska št. Vnesite serijsko številko internetnega modula. Številka se začne z
8301 in mora biti vsaj xxxx-1705-xxxx.

rikazovalniku ogrevalnega

4. Vnesite poštno številko lokacije sistema.

netni modul potrebuje

5.seIzberite
nekaj minut, preden
na

Poveži ogrevalni sistem

Poveži ogrevalni sistem

1.

Ime

2.

npr. Glavna cesta
Serijska številka

3.

Za sistem, npr. "830117051234"

4.

Poštna številka

Poštna številka kraja, kjer je nameščen sistem 5.

6.

Drzava

državo lokacije sistema.

kno za potrditev povezave).
6. Seznanite.

!

Nazaj

Zdruzevanje

Za nadaljevanje pritisnite gumb »Seznani«.

Potrdite seznanitev

7.

Ta ogrevalnibodo
sistem
ima pravico
povezane
sedanji
uporabniki
izgubili
do račune.
dostopaVsi
in vsi
uporabnikipodatki
bodo izgubili
pravico do dostopa in vsi
shranjeni
bodo pobrisani.
shranjeni podatki bodo pobrisani.

8. Potrdite in odobrite beleženje podatkov in prenos podatkov sistema prek
interneta.
9. Seznanitev morate potrditi tako, da pritisnete »V redu« pod Potrdi internetni
modul na zaslonu izdelka CTC. Med tem korakom bo internetni modul izvedel
posodobitev, če je ta na voljo.
Uporabnik, ki izvaja vzpostavitev seznanjenje, bo samodejno dodeljen kot Skrbnik.

Zdruzi sistem

Ta ogrevalni sistem ima povezane račune. Vsi sedanji

7. Sporočilo: »S sistemom so že povezani računi ...« Če so s sistemom že
povezani računi, morate potrditi, da boste prekinili povezavo teh računov in
izbrisali v njih zabeležene podatke. Potrdi/prekliči.

Prekliči
Prekliči

Vahvista
Vahvista

8.

Zdruzi
sistem
Ta ogrevalni sistem ima
povezane
račune. Vsi sedanji
uporabniki bodo izgubili pravico do dostopa in vsi
Sistem bo pričel s stalnim beleženjem podatkov
shranjeni podatki bodo pobrisani.
Sistem bo pričel
s stalnim
beleženjem
podatkov
ogrevalnega
sistema
in s tem
porabil del
kapacitete
ogrevalnega
sistema in s tem porabil del kapacitete
internetne
povezave

Prekliči

Vahvista

Prekliči
Prekliči

Vahvista
Vahvista

Internet

Sistem bo pričel s stalnim beleženjem podatkov
Potrdi internetni
modul in
ogrevalnega
sistema

s tem porabil del kapacitete

830117051234

Potrdite povezavo na prikazovalniku ogrevalnega
Potrdite (V
povezavo
na prikazovalniku
ogrevalnega
sistema
kolikor internetni
modul potrebuje

Prekliči

Vahvista

sistema (V kolikor
posodobitev,
lahkointernetni
traja nekajmodul
minut,potrebuje
preden se na
posodobitev, lahko
nekaj
minut, preden
se na
prikazovalniku
pojavitraja
okno
za potrditev
povezave).
prikazovalniku pojavi okno za potrditev povezave).

9.
Ta ogrevalni sistem ima povezane račune. Vsi sedanji
uporabniki bodo izgubili pravico do dostopa in vsi
shranjeni podatki bodo pobrisani.

Potrdite povezavo na prikazovalniku ogrevalnega
sistema (V kolikor internetni modul potrebuje

Prekliči
posodobitev,
lahko traja nekajVahvista
minut, preden se na

prikazovalniku pojavi okno za potrditev povezave).

Sistem bo pričel s stalnim beleženjem podatkov
ogrevalnega sistema in s tem porabil del kapacitete

Prekliči

Vahvista

9.

Upravljanje mojih sistemov
Pod »Upravljanje mojih sistemov« lahko spreminjate naslednje: (Skrbnik)
• Ime
• Poštna številka
• Država
• Lahko dodajate uporabniške račune in spreminjate dovoljenja (skrbnik)
• Izbriši moje lastno dovoljenje.
Opomba: Ko iz sistema odstranite prejšnjega Skrbnika, se zabeleženi podatki
izbrišejo iz dnevnika in zahtevano bo novo seznanjenje.

Nazaj
Glavna cesta
Glavna cesta

Serijska številka

830117051234

Serijska številka

830117051234

Ime
Ime

Glavna cesta
Glavna cesta

Poštna številka

34100

Poštna številka
Drzava

Sverige

Moje dostopne pravice

Admin

Moje dostopne pravice

Admin

Odstrani moj dostop
Glavna cesta
Ta ogrevalni sistem ima povezane račune. Vsi sedanji
uporabniki bodo izgubili pravico do dostopa in vsi

Ta ogrevalni sistem ima povezane račune. Vsi sedanji
Dodajanje uporabnika
shranjeni podatki bodo pobrisani.

uporabniki bodo izgubili pravico do dostopa in vsi
V isti sistem lahko povežete
več uporabnikov. Ko skrbnik boste lahko v sistem
shranjeni
pobrisani. Dodajate lahko samo obstoječe
dodajali uporabnike, da ga
bodo podatki
lahkobodo
nadzorovali.
Vahvista
Prekliči
račune. Kategorizirani so v skladu z naslednjimi dovoljenji:

• Skrbnik
○ Lahko odčitava vrednosti, spreminja vrednosti, ponastavlja alarme v
Prekliči
Vahvista
sistemu.
Ta ogrevalni sistem ima povezane račune. Vsi sedanji
Sistem bo pričel
s stalnim
beleženjem
podatkov
uporabniki
bodo izgubili
pravico
do dostopa
in vsidovoljenja.
○ Lahko doda/odstrani uporabnike,
spreminja
uporabniška
ogrevalnega
sistema
s tem porabil del kapacitete
shranjeni
podatki
bodoinpobrisani.

• Branje/pisanje.

○ Lahko odčitava vrednosti, spreminja vrednosti, ponastavlja alarme v
sistemu.
• Branje.

Prekliči

34100

Serijska številka
Odstrani

830117051234
moj
dostop

Ime

Glavna cesta
Dodaj uporabnika
Uporabnik

Poštna številka

34100

Dodaj uporabnika
Moje dostopne pravice

PovezanoAdmin

Odstrani moj dostop

DodajDodaj
uporabnika
uporabnika
Vnesi e-mail osebe, ki jo želiš dodati

Vahvista

Prekliči podatkovVahvista
Sistem bo pričel s stalnim beleženjem

Dodaj uporabnika

ogrevalnega sistema in s tem porabil del kapacitete
○ Lahko odčitava
vrednosti v sistemu.

Vnesi e-mail osebe, ki jo želiš dodati
Prekliči

Sistem bo pričel s stalnim beleženjem podatkov

Beleženje podatkov

Prekliči

ogrevalnega sistema in s tem porabil del kapacitete

Vahvista

Potrdite povezavo na prikazovalniku ogrevalnega

Vahvista

Dodaj uporabnika
Vnesi e-mail osebe, ki jo želiš dodati

• Ob uspešnem seznanjenju se začnesistema
beleženje
podatkov.
(V kolikor internetni
modul potrebuje

posodobitev,
lahko traja nekaj minut,
preden se na
• Ob uspešnem seznanjenju se predhodno
zabeleženo
Vahvista
Prekliči
prikazovalniku pojavi okno za potrditev povezave).
podatki izbrišejo.

• Ob uspešnem seznanjenju se predhodno povezani
uporabniki odstranijo in jih nadomesti uporabnik, ki izvaja
seznanjenje.

Prekliči
Prekliči

Potrdite povezavo na prikazovalniku ogrevalnega
sistema (V kolikor internetni
modul potrebuje
Potrdite povezavo
na prikazovalniku ogrevalnega
sistema
(V kolikor
internetni
potrebuje
posodobitev, lahko traja
nekaj
minut,
predenmodul
se na

posodobitev, lahko traja nekaj minut, preden se na

prikazovalniku pojavi okno za potrditev povezave).

prikazovalniku pojavi okno za potrditev povezave).

Sporočilo o napaki
Brez povezave
Sistem nima vzpostavljene povezave z internetom. Preverite kabelske
povezave in se prepričajte, da so vklopljene vse naprave (modem,
usmerjevalnik ipd.).

Ni povezave

Vahvista
Vahvista

