
2 snadné 

kroky k dálkovému 
ovládání

Instalační příručka Danfoss Link™ App

Inteligentní vytápění domácnosti 
pomocí dálkového ovládání, 
které znáte nejlépe.

linkapp.danfoss.com



Blahopřejeme vám k pořízení 
nového systému Danfoss Link!

2. krok: Spárujte aplikaci s řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC

Tato nejnovější verze centrální řídicí jednotky Danfoss Link™ CC 
s integrovaným Wi-Fi vám umožní kompletní ovládání  
pomocí vašeho chytrého telefonu. Jednoduše proveďte 
těchto několik snadných kroků a vychutnejte si skutečně 
inteligentní vytápění domácnosti. 

1.  krok: Stáhněte si aplikaci 
Danfoss Link™ App

Aplikaci Danfoss Link™ App získáte v 
obchodě Google Play nebo App Store.

Je možné spárovat až 20 chytrých telefonů s  jednou řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC.
Současně je možné používat tři chytré telefony.

Spárování aplikace Danfoss Link™ App s centrální řídicí jednotkou 
je velmi snadné. Jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci.
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1. Úvodní stránka 4. Zadejte  
párovací kód

2. Informační stránka 3. Vyhledejte párovací 
kód, kroky 1–9

Naskenujte 
kód a stáhněte 
aplikaci



Další informace: 
Zapnutí Wi-Fi v řídicí jednotce Danfoss Link™ CC
Nastavení Wi-Fi v řídicí jednotce Danfoss Link™ CC je součástí 2. kroku, 
ale nastavení lze také provést následujícím postupem. 

1. Stiskněte tlačítko 
Regulace domu.

2. Vyberte položku 
Nastav.

3.  Vyberte položku 
Wi-Fi a aplikace.

4. Stiskněte tlačítko 
ZAPNUTO.

5. Potvrďte souhlas s 
Licenční smlouvou.

6. Vyhledejte svou síť 
a zadejte heslo.

Poznámka: Připojení 
k Internetu může trvat 
několik minut.

7. Vyberte položku 
Možnosti aplikace 
a postupujte pod-
le pokynů v aplikaci 
Danfoss Link™ App.
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Potřebujete pomoc 
s připojením aplikace?
Žádný problém. Přejděte na web linkapp.danfoss.com, 
kde najdete další informace a také telefonní číslo na místní 
technickou podporu aplikace Danfoss Link™ App. 

Užijte si vytápění budoucnosti pro vaši domácnost.  
Užijte si systém Danfoss Link.

Danfoss s.r.o. · V Parku 2316/12 · 148 00 Praha 4-Chodov 
Tel.: +420 283 014 111 · Fax: +420 283 014 567 · E-mail : danfoss.cz@danfoss.com 


