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Google Home til Roth Touchline® SL

Med Google Home-integrasjonen kan du styre Roth Touchline® SL gulvvarmesystem bare ved å 
bruke stemmen din. Du kan kontrollere systemet ved hjelp av Google-assistenten på smartenhet-
en din og/eller ved hjelp av en Google Smart-enhet som er koblet til hjemmenettverket ditt.
Her er en enkel installasjonsveiledning som hjelper deg med å sette opp Roth Touchline® SL-
systemet slik at det fungerer med Google Home.

1. Koble systemet ditt til Roth Touchline® SL-skyen

For å kunne koble systemet ditt til Google Home, må du først koble 
systemet til Roth-skyen ved å installere Roth Touchline® SL-appen på 
enheten din. Vennligst se installasjonsveiledningen for å gjøre dette på 
nettsiden vår www.roth-norge.no.

Koble Roth Touchline® SL til Google Home-kontoen din. Hvis du ikke 
allerede har lastet ned Google Home-appen på enheten din, bør du gjøre 
det. Start appen og trykk på + i øvre venstre hjørne:

2. Velg 
“Konfigurer enhet”

Roth Touchline® SL
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5. Du vil automatisk bli om-
dirigert til Roth Cloud, der du 
blir bedt om å logge inn for å 
autorisere Google til å kontroll-
ere systemet ditt.

6. Du vil se en bekreftelse når 
koblingen er vellykket. Hvis ikke, 
prøver du bare igjen og sørger 
for at du bruker riktig bruker-
navn og passord for skyen.

3. Velg  “Fungerer med Google”. 

4. Søk etter Roth eller Touchline 
og velg applikasjonen når den 
blir synlig.
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7. Nå vil du se alle rommene som finnes i Roth Touchline® SL-systemet. Hvis du ga navn til 
rommene i appen, vil disse bli vist i Google Home.

8. Velg en enhet (rom) for å legge den til i et hjem, og legg den deretter til i et bestemt rom i 
Google Home.

Fortsett med de andre enhetene til alle er lagt til i Hjem og et bestemt rom.

9. Nå kan du kontrollere systemet med stemmen din ved å snakke med Google Smart-enheten og 
starte med “Hei Google” og deretter be den om å utføre kommandoen din.
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10. Eller du kan bruke talekom-
mandoen på smartenheten
din ved hjelp av Google 
Assistant for å kontrollere 
systemet. I dette eksemplet var 
spørsmålet: Hva er tempera-
turen i Bath?

11. Det er også mulig å velge 
ønsket rom og deretter gjøre 
innstillingen manuelt i Google 
Home. Bare flytt “sirkelen” eller 
trykk -/+ for å endre innstilt 
temperatur.

12. Hvis du endrer innstillingene og ser på Roth Touchline® 
SL-appen samtidig, vil det være litt tidsforsinkelse i opp-
dateringen av informasjonen.
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Nedenfor er en liste over kommandoer for talestyring av oppvarming ved hjelp av Google Home og Google 
Assistant: 

Slik stiller du inn temperaturen på alle termostater 
«Hei Google, still inn temperaturen i alle rom til 22°C.» 

Slik stiller du inn termostaten ved hjelp av termostatens romnavn 
«Hei Google, sett <romnavn> termostat til 22°C.» 

Slik stiller du inn termostaten ved hjelp av termostatens navn 
«Hei Google, sett <termostatnavn> til 20°C.» 

Slik kan du høre omgivelsestemperaturen på termostaten 
«Hei Google, hva er <rom> temperaturen inne?» 

Slik kan du høre hvilken temperatur som er innstilt på termostaten 
«Hei Google, hva er <rom> termostaten satt til?» 

Øke/senke temperaturen på alle termostater 
«Hei Google, gjør det varmere/kjøligere.» 

Øke/redusere temperaturen ved hjelp av termostatens romnavn 
«Hei Google, hev/senk temperaturen i <romnavn>.» 

Øke/redusere temperaturen ved hjelp av termostatens navn 
«Hei Google, hev/senk temperaturen i <termostatnavn>.» 

Øke/senke temperaturen i alle rom med X grader 
«Hei Google, hev/senk temperaturen med to grader.» 

Øke/senke temperaturen på termostaten med X grader 
«Hei Google, hev/senk temperaturen på <termostatnavn> med to grader.» 

Slå på/slå av termostaten 
«Hei Google, slå på <termostatnavnet>» 
«Hei Google, slå av <termostatnavnet>» 

For generelt oppsett og bruk av Google Home/Google Assistant refererer vi til Google.
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ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no 
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge


