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Nastavení apletu IFTTT pro NIBE Uplink 

IFTTT je název aplikace z anglického If This Then That neboli Pokud To, tak 
Toto. Jedná se o populární webovou aplikaci s rozhraním jak pro Android tak i 
iOS. V aplikaci si uživatel vytváří tzv. applety, které při splnění určité 
podmínky v různých aplikacích vyvolají činnost v jiných aplikacích. Mezi 
aplikace, ve kterých je možné vyvolávat činnost pomocí IFTTT, patří NIBE 
Uplink. Například je možné automaticky zapnout tepelné čerpadlo, když se 
začnete blížit k domu. 

V této instalační pomůcce je pospáno, jakým způsobem se IFTTT nastaví.  

Nastavení IFTTT na vašem počítači 

1. Jděte na stránku ifttt.com a zaregistrujte se pomocí vašeho emailu.  

Pokud máte existující účet na Googlu nebo Facebooku, můžete se přihlásit pomocí nich. 

 

2. Nastavte si heslo a přihlaste se pomocí tlačítka Sign up. 

 

 

 

 

 

https://ifttt.com/
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3. Objeví se stránka představující populární funkce IFTTT.  

Klikněte na křížek v pravém horním rohu. 

 

4. Objeví se úvodní obrazovka. 

Klikněte na „My Applets“ v horním panelu a následně na „New applet“ 

 

 

5. Objeví se obrazovka pro vytvoření nového Appletu.  

Klikněte na . 

6. Objeví se nová stránka s nabídkou aplikací a vyhledávačem.  

 
Poznámka: 

Přihlášení IFTTT a nastavení je možné provést přímo na vašem chytrém telefonu. Stačí si aplikaci stáhnout 
z App Storu nebo z Google Play. 
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Ohřev teplé v závislosti na vaši poloze 

V tomto případě bude ukázán postup pro zapnutí ohřevu teplé vody v závislosti na vaší poloze resp. poloze vašeho 
chytrého telefonu. 

Upozornění: 

Pro využívání této funkce je třeba v nastavení telefonu povolit polohové služby pro aplikaci IFTTT vždy, 
nejen při používání aplikace. 

 

1. Vytvořte nový applet a klikněte  . 
 
 
2. Do vyhledávače napište „location“ a klikněte na nabízenou službu pod vyhledávačem 

 

3. Objeví se obrazovka se žádostí na zvolení spouštěcí činnosti  

Vyberte You enter an area 

 

4. Zadejte adresu vašeho domu 

Pomocí tlačíte  a  nastavte velikost oblasti, pro kterou chcete funkci ohřevu vody aktivovat. 
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5. Klikněte na tlačítko  

6. Objeví se nová obrazovka a nyní klikněte na . 

 

7. Do vyhledávacího pole napište NIBE a klikněte na ikonku NIBE Uplink 

 

8. Nyní je třeba synchronizovat systém NIBE Uplink s aplikací IFTTT 

Proto klikněte na tlačítko Connect. 

 

9. Vyskočí nové okno pro přihlášení na NIBE Uplink 

Zadejte vaše přihlašovací údaje a heslo pro NIBE Uplink. 



Pomůcka k instalaci  
27.8.2018  
Nastavení apletu IFTTT pro NIBE Uplink   
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou 

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz/www.nibe.sk 

5 
 

 

 

Poznámka: 

Je možné, že máte zablokované automatické vyskakování oken ve vašem prohlížeči. Proto je třeba 
vyskakování oken pro stránku IFTTT povolit 

 

10. Je třeba udělit souhlas IFTTT pro čtení a provádění změn v NIBE Uplink 

a kliknout na tlačítko . 

11. Na následující obrazovce vyberte možnost Boost hot water production. 
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12. Následně vyberte vaše tepelné čerpadlo a klikněte na . 

 

13. Objeví se obrazovka s přehledem nového appletu. 

Můžete si zde vytvořit poznámku, k tomuto appletu. Můžete si nastavit, zda chcete dostávat upozornění 
v případě, že je tato funkce aktivní. Pro potvrzení appletu klikněte na tlačítko Finnish. 

 

14. Nový applet je vytvořen. 

Můžete ho zobrazit mezi vašimi applety, odkud je možné jej spravovat nebo zrušit. 

 

15.  Nyní je třeba si stáhnout aplikaci do vašeho chytrého telefonu a přihlásit se do ní. 


