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Nastavení NIBE UplinkTM  – krok za krokem

Pro správné nastavení NIBE Uplink postu-
pujte podle následujících pokynů: 

Je nutné, aby zařízení podporovalo NIBE Uplink, 
kontrolu, zda je podporováno, je možné provést 
na www.nibeuplink.com/check 

1. Vytvořte si zdarma účet na nibeuplink.com. 
Po registraci obdržíte email na Vámi zada-
nou adresu. Pro aktivaci Vašeho účtu klik-
něte na odkaz v emailu a Váš účet bude akti-
vován. Pokud účet takto nepotvrdíte do 14 
dnů, bude smazán.  
Pokud jste neobdrželi žádný email, zkontro-
lujte spam nebo klikněte na odkaz pro ztra-
cené heslo a obdržíte nový email. 

 

 

2. Zapojte Ethernetový kabel do konektoru na 
zadní straně zařízení, jako je znázorněno na 
obrázku výše. Pokud jste aktualizovali Váš 
systém, můžete kabel napojit přímo do dis-
pleje dle obrázku níže. 

 

 

3. Po prvním připojení do sítě se na displeji 
zobrazí okno. Kde budete muset potvrdit, že 
připojení k internetu má být aktivováno. 
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo vy-

jměte Ethernetový kabel pro přerušení připo-
jení. Pokud proces připojení přerušíte, ne-
bude možné se připojit. 

 
 

4. Vyčkejte, dokud se neobjeví sym-
bol planety vedle symbolu tepel-
ného čerpadla nebo symbolu 
mého systému v hlavní nabídce. 

5. Postupujte podle pokynů na Va-
šem zařízení 

a. Vyberte v hlavní nabídce ikonku Te-
pelné čerpadlo / Můj systém (4) 

b. Vyberte položku další funkce (4.1) 

c. Vyberte internet (4.1.3) 

d. Vyberte nibe uplink (4.1.3.1) 

e. Vyžádejte si nový připojovací řetězec a 
opište si ho spolu se sériovým číslem, 
jak je znázorněno na obrázku níže 

 

http://www.nibeuplink.com/check
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6. Přihlaste se na www.nibeuplink.com na Va-
šem počítači. 

7. Vyberte položku Připojit systém. 

 

 

8. Vyplňte sériové číslo a připojovací řetězec a 
klikněte na tlačítko Najít systém.  

9. Pokud je systém nalezen, objeví se okno 
s informacemi o Vašem systému. Vyplňte 
název a adresu a klikněte na tlačítko Připojit. 

10. Váš účet je nyní připojen a je zobrazen 
v sekci Moje systémy.  

 

Některé funkce jako je změna nastavení nebo 
zobrazení kompletní historie jsou dostupné 
pouze ve verzi Nadstandard. 

 

Pro více informací o službě NIBE UplinkTM jděte 
na https://www.nibeuplink.com/FAQ. 

Předplatné nadstandardních funkcí 

1. Přihlaste se www.nibeuplink.com 

2. Vyberte systém, u kterého chcete aktivovat 
Nadstandardní funkce 

3. V levém panelu vyberte Nadstandard > Ob-
jednat  

 

4. Vyberte požadovanou funkci 

5. Pro platbu klikněte na tlačítko K pokladně a 
postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

Upozornění 

Přístroj je připojen k síti, 
pouze pokud vedle sym-
bolu tepelného čerpadla 
svítí ikonka planety.  

Pokud symbol planety nesvítí, zařízení 
není připojené k síti. Pro kontrolu, zda 
funguje server, můžete zadat do prohlí-
žeče adresu control.nibeuplink.com.    

  

http://www.nibeuplink.com/
https://www.nibeuplink.com/FAQ
http://www.nibeuplink.com/

