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Roth Touchline® SL app  
til Android og iOS
Brukerveiledning

 



2/14

Roth Touchline® SL app

Gratulerer med din nye Roth Touchline® SL app
Roth Touchline® SL app for Android, iOS og WEB gir mulighet for å 
regulere ditt Roth Touchline® SL gulvvarme- eller radiator system 
uansett hvor i verden du befinner deg. Med app’en er det blant 
annet mulig å se aktuell romtemperatur, endre romtemperatur, 
se om innganger og utganger til eksterne enheter er aktive, endre 
mellom varme, kjøling eller automatisk endring og mange andre 
nyttige opplysninger fra anlegget ditt. Det gir en optimal komfort 
og sikkerhet for deg og ditt anlegg. 
Ut over dette så kan driftsmodus for hele anlegget endres uten at 
man trenger å gå inn på hvert rom.
Med Roth Touchline® SL app kan du styre flere anlegg/installasjo-
ner på flere forskjellige steder, f.eks. hjemme, på hytta eller til 
leilighet i utlandet.
Med ett raskt og enkelt overblikk så kan du navngi både dine 
anlegg og alle rommene dine.

Systemoppsett
Din Roth Touchline® SL kontrollenhet skal være tilkoblet til ditt 
WiFi  
nettverk via Roth Touchline® SL WiFi modul. For hjelp av tilkobling 
av disse enhetene, se veiledning i enheten, eller besøk vår hjem-
meside, https://www.roth-norge.no

Opprett en Roth Touchline® SL app/cloud konto
For å kunne bruke Roth appen så må man opprette en konto på vår 
Roth cloud.
Alle regler omkring GDPR er naturligvis overholdt, se  
Databeskyttelse - Roth (roth-norge.no) for ytterligere opplysninger.

Hent Appen i App Store eller i Google Play.
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Opprett en Roth Touchline® SL app/cloud konto.

Roth Touchline® SL app

Hent Roth appen i App Store 
eller i Google Play.
Trykk på blyanten for å opprette 
en ny bruker.

Tast inn brukeropplysninger, 
avslutt med “Register”.

Appen er nå klar til å kobles 
sammen med en kontrollenhet.
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Roth Touchline® SL app

Registrer en ny kontrollenhet

Registrerings kode fra kontrollenheten

For å opprette forbindelse 
til en kontrollenhet skal enheten 
navngis og registreres via en kode.

Tast inn alle opplysninger og 
avslutt med “Register”.

Appen vil nå oppdateres med 
opplysninger fra kontrollenheten.
Trykk “OK” og appen er klar til bruk.

For å få tilgang til registrerings- 
koden fra kontrollenheten skal man 
trykke “Menu”, på kontrollenheten.
Velg menyen “Fitters menu” med 
piltastene. Trykk på “Menu” for å 
bekrefte.

Velg menyen “Internett 
modul” og trykk på “Menu”.

Velg menyen “Registration”  
og trykk på “Menu”.

Registrerings koden vil etter  
en kort tid komme frem.

Ovenstående krever at WiFi modulen er tilkoblet kontrollenheten

MENU

Fitters menu
Service menu
Software version

Language version

Touchline® SL Controller 8 ch master

FITTERS MENU

Repeater con�guration
Additional contacts
Contact operation mode

Internet module

Touchline® SL Controller 8 ch master

INTERNET MODULE

On
Registration

Touchline® SL Controller 8 ch master

OK

REGISTRATION

Module registered

15364

Touchline® SL Controller 8 ch master
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Roth Touchline® SL app

Rom ikon Rom navn / Sone nr.

Aktuell 
temperatur

Hvis det er tilkoblet en 
uteføler, vil den aktuelle 
utetemperatur bli vist.

Ønsket 
temperatur og 
driftsmodus.

Batteri status 
og signalstyrke
til uteføleren 
vises.

Potentiale fri 
kontakt, f.eks. 
til start/stopp 
av kjele.

Viser om det er 
strøm på 
pumpe-
utgangen.

Varme/kjøle 
modus
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Roth Touchline® SL app

Ved å trykke på ønsket rom i  
oversikten får man et mer
detaljert overblikk av det 
enkelte rom.

Den ønskede temperatur 
Stilles inn på + / - tastene eller  
den røde slideren.

“Party” funksjon. Kan brukes hvis  
man i en tidsbegrenset periode vil 
endre temperaturen i et rom.

Brukes til å få rommet tilbake i  
normal drift. F.eks. hvis man ikke  
ønsker at rommet er en del av et  
tidsprogram eller at rommet har  
vært aktivert i “Party” funksjon.

Innstillings meny – 1, 2 & 3

Innstilt temperatur

Aktuell temperatur

Rom navn / Sone nr.

Innstillings meny – 1



7/14

Roth Touchline® SL app

Tidsprogram. 
Her kan det velges tidsprogram for det 
enkelte rom eller for hele anlegget.
Man kan lagre et tidsprogram som  
kun gjelder for det enkelte rom 
og 5 tidsprogram som gjelder for 
hele kontrollenheten  
(+ evt. utvidelsesmoduler). 

Man kan opprette to forskjellige 
tidsprogrammer. Et som er gjeldende 
for f.eks. hverdager og et for helgen.

Øverst kan man velge de dager som  
tidsprogrammet skal gjelde for.

Tidsprogram. Still inn senkningstemperaturen, 
avslutt med hake.

Denne temperaturen er den som er 
gjeldende utenfor de tidsperioder 
som man kan angi nedenfor. 

Innstillings meny – 2
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Tidsprogram. Still inn tidsperioden som
temperaturen skal heves.

Still inn temperaturen 
i ønsket tidsperiode. 

Still inn på tilsvarende måte de 
resterende dager og avslutt med 
hake. 

Velg rom/soner, tidsprogrammet 
skal gjelde for, og godkjenn med 
hake.

Roth Touchline® SL app
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Roth Touchline® SL app

Meny 3 er en visningsmeny. Viser en oversikt over enheter til-
koblet til dette rom/sone, og deres 
aktuelle status.

Innstillings meny – 3            
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Roth Touchline® SL app

Installatør meny

Under “Menu” finnes de en del funksjoner som kan brukes til å optimere anleggets drift,  
navngi de enkelte rom, endring av drift modus for hele anlegget f.eks. ferie modus, aktuelle  
drift opplysninger, konfigurering av kontaktoppsett fra eksterne følere/sensorer, oppsett  
av varme/kjøling og tilbakestilling av alle innstillinger til fabrikksinnstillinger. 

Hvis man ønsker flere brukere på samme app, skal nye bruker laste ned appen og logge  
inn med samme bruker navn og passord som den første bruker.

Menu

Home/hjem Sones /Rom
Fitters/ 

innstallatør meny
Statistics

Settings/
instillinger

Romoversikt og 
normal 

innstilling

DDeettaalljjeerrtt rroomm  
iinnffoorrmmaassjjoonn..

NNaavvnnggii rroomm  oogg  
vvaallgg  aavv  iikkoonneerr  

Innstilling av 
rom.

OOppeerraattiioonn  mmooddee//
DDrriifftt  mmoodduuss

Statistikk over 
systemet

AAccccoouunntt
sseettttiinnggss//kkoonnttoo  

iinnnnssttiilllliinnggeerr

DHW/ 
Forbruksvann-

styring

Max. Humidty/ 
Maksimal 
fuktighet

Heating/ 
Cooling. 

Varme/kjøling

Factory settings/ 
Reset alle 

innstillinger

RReeggiissttrreerr  nnyy  
kkoonnttrroolllleennhheett

Sones

Contact 
operatio/drifts 

modus

OpenTherms

MMoodduullee//  
IInnffoorrmmaassjjoonn oomm  
kkoonnttrroolllleennhheetteenn

User Guides/ 
Bruker støtte til 

oppsett av 
Google Assistant 

og Alexa



11/14

Zones/soner. Viser en oversikt over alle rom med 
detaljer og med mulighet for å  
endre navn, ikon, deaktivere en 
kanal eller resette termostaten.

Fitters menu/installatør 
meny.

Operation mode/driftsmodus. I denne menyen kan driftsmodus 
endres for hele anlegget.

Roth Touchline® SL app
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Settings/innstillinger. I account settings, kan 
passord endres og man kan 
se den aktuelle e-mail adresse.

I Modulen, kan man skifte 
kontrollenhetens navn, 
kontrollenhetens plassering, 
legge til nye enheter eller fjerne 
kontrollenheter. 

Roth Touchline® SL app

Normal mode/Normalinnstilling - brukes når den forhåndsinnstilte temperaturen skal følge 
valgte driftstilstand for hver enkelt sone.

Holiday mode/Ferieinnstilling - brukes, når du vil senke temperaturen for alle soner i en lengre 
periode, f.eks. når du har ferie. 
Forhåndsinnstilt temperatur kan endres på kontrollenheten, i soner > brukerinnstillinger >
temperaturinnstillinger. 
Standardinnstillingen er 10°C.

Economy mode/Økonomi- innstilling - brukes, når du vil senke temperaturen for alle soner i en 
lengre periode, f.eks. i en helg, når du ikke er hjemme. Forhåndsinnstilt temperatur kan endres 
på kontrollenheten, i soner > brukerinnstillinger > temperaturinnstillinger. 
Standardinnstillingen er 18°C.

Comfort mode/Komfortinnstilling - brukes, når du vil senke temperaturen for alle soner i en 
lengre periode, f.eks. for å nedprioritere en aktiv tidsplan, uten at du skal endre den. 
Forhåndsinnstilt temperatur kan endres på  kontrollenheten, i soner > brukerinnstillinger > 
temperaturinnstillinger. Standardinnstillingen er 24°C.
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Opprett ny kontrollenhet. Register ny kontrollenhet. Opprettelse av ekstra 
kontrollenheter, skjer på 
samme måte som med første 
kontrollenhet. 

Roth Touchline® SL app



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
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Roth Touchline® SL 


