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Roth Touchline® SL 
-sovellus

Käyttöohjeet

  



2/14

Roth Touchline® SL -sovellus

Onnittelut uuden Roth Touchline® SL -sovelluksen hankinnasta

Roth Touchline® SL -sovelluksella Androidille, iOS:lle ja selaimelle 
voit säätää Roth Touchline® SL -lattialämmitys- ja patterijärjestel-
mää riippumatta siitä, missä päin maailmaa olet. 
Sovelluksella on mahdollista lukea nykyinen huonelämpötila, 
muuttaa huonelämpötilaa, tarkistaa ulkoisten laitteiden tulot 
ja lähdöt, vaihtaa lämmityksen, jäähdytyksen tai automaattisen 
säädön välillä, ja monia muita hyödyllisiä tietoja järjestelmästäsi, 
joka takaa optimaalisen mukavuuden ja toimintavarmuuden. 
Lisäksi koko järjestelmän käyttötilaa voidaan muuttaa ilman, että 
sinun tarvitsee mennä jokaiseen huoneeseen.
Roth Touchline® SL -sovelluksella voit hallita useita laitteita/asen-
nuksia,
jotka sijaitsevat eri paikoissa, esim. kotisi, loma-asuntosi tai 
asuntosi ulkomailla. 
Voit nimetä kaikki laitteet ja huoneet nopeampaa ja helpompaa 
yleiskuvaa varten.

Järjestelmän asennus
Roth Touchline® SL Master -kytkentäyksikkö on liitettävä WiFi 
-verkkoon Roth Touchline® SL WiFi -moduulin kautta. Katso 
lisäohjeet yksiköiden asennuksesta pakkausselosteesta, tai verk-
kosivustoltamme 
www.roth-finland.fi

Roth Touchline® SL -sovelluksen/Cloud -tilin käyttö
Sinun on luotava tili Roth Cloud -pilvipalvelussa voidaksesi 
käyttää Roth sovellusta.
GDPR:tä koskevia sääntöjä noudatetaan. Lue lisää 
tietosuojakäytännöstämme www.roth-finland.fi
Lataa sovellus palveluista App Store tai Google Play tai käytä sitä 
osoitteessa www.roth-Touchline® SL.com
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Roth Touchline® SL –sovellus/Cloud -tili

Roth Touchline® SL app

Lataa Roth sovellus palveluista 
App Store tai Google Play. Voit 
käyttää sovellusta myös osoitteessa 
www.roth-softline.com. Selaimessa 
sovellus saattaa poiketa tässä ohjessa 
käytetyistä kuvakaappauksista.
Luo uusi käyttäjä napauttamalla 
kynää.

Syötä käyttäjätiedot. Viimeistele 
painamalla “Rekisteröi” -painiketta. 
Vahvista tili seuraamalla sähköpostiin 
toimitettua linkkiä, ja kirjaudu sen 
jälkeen sovellukseen. Jos sähköpostia ei 
näy, tarkista myös roskaposti-kansio.

Sovellus on nyt valmis 
yhteyden muodostamiseen.
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Roth Touchline® SL app

Rekisteröi uusi kytkentälaatikko/ohjausyksikkö

Rekisteröintikoodi näkyy kytkentälaatiko näytöllä

Yksikkö on nimettävä ja 
rekisteröitävä, ennen yhteyden
luomista kytkentälaatikkoon.

Nimeä laite ja syötä rekisteröintikoodi 
(löytyy moduulin valikosta, ks. alla).  
Syötä sähköpostiosoite, johon haluat 
vastaanottaa ilmoituksia.  
Viimeistele painamalla “Register” 
-painiketta.

Sovellus päivittää käyttäjätiedot 
kytkentälaatikkoon.
Paina “Ok”. Sovellus on nyt valmis 
käyttöönottoa varten. Samalle 
tilille voi lisätä useamman kytkentäla-
atikon (s.13). Jos haluat lisätä useita 
käyttäjia samalle järjestelmälle, tulee 
kaikkien käyttäjien kirjautua samoilla 
käyttäjätunnuksilla sovellukseen. Sama 
kytkentälaatikko ei siis voi olla rekisteröi-
tynyt useammalle käyttäjätilille.

Siirry nuolinäppäimillä 
kytkentälaatikon valikossa 
kohtaan “Fitters menu” 
ja paina ”Menu”.

Valitse valikosta 
“Internet module” 
ja paina “Menu”.

Valitse valikosta 
“Registration”
ja paina “Menu”.

Rekisteröintikoodi näkyy 
hetken kuluttua.

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

Huone Huoneen nimi/Vyöhykkeen nro

Nykyinen
lämpötila

Ulkolämpötila näkyy, mikäli 
käytetään ulkoista anturia.

Toivottu 
lämpötila ja 
käyttötila

Ulko-anturin 
paristovaraus
ja signaali-
voimakkuus.

Potentiaalivapaa 
rele/yhteys, esim. 
lämminvesivaraajan 
käynnistämiseen/
pysäyttämiseen.

Näyttää, onko 
pumpun rele 
aktivoitu.

Lämpö/jäähdytys
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Roth Touchline® SL app

Painamalla tiettyä huonetta/tilaa
yleiskatsauksessa saat yksityiskoh-
taiset tiedot jokaisesta tilasta.

Aseta toivottu lämpötila
joko +/- painikkeilla tai
liukuvan skaalan avulla.

“Party” -tilaa käytetään, 
kun haluat muuttaa tietyn 
huoneen lämpötilaa 
rajoitetun ajan.

Käytetään, kun haluat vaihtaa 
huoneen takaisin normaalitilaan. 

Asetusvalikko 1, 2 & 3

Asetettu lämpötila

Ajankohtainen lämpötila

Huoneen nimi/Vyöhykkeen nro

Asetusvalikko – 1
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Roth Touchline® SL app

Aikaohjelman valinta yksittäiselle
huoneelle tai koko järjestelmälle.
Voit tallentaa aikaohjelman, jota 
sovelletaan vain yksittäiseen 
huoneeseen ja 5 aikaohjelmaa, 
joita sovelletaan koko järjestelmään. 
(+ mahd. lisäyksiköihin).

Voit ajastaa aikaohjelmia eri 
viikonpäiville.

Ylimpänä voit valita päiviä, 
jolloin aikaohjelmaa 
sovelletaan.

Asetuslämpötila, kun aikaohjelma 
ei ole aktiivinen. 

Aseta toivottu lämpötila, 
ja hyväksy painamalla ruksia.

Tätä lämpötilaa sovelletaan alla 
olevien ajanjaksojen ulkopuolella.

Asetusvalikko – 2            
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Aikaohjelmat ja niille asetetut 
lämpötilat.

Määritä ajanjakso, jolloin 
lämpötila-asetusta sovelletaan.

Aseta lämpötila 
valitulle ajanjaksolle.

Aseta vastaavasti jäljellä olevat 
päivät ja hyväksy painamalla
ruksia.

Valitse huoneet/vyöhykkeet, 
joille aikaohjelmaa sovelletaan,
ja hyväksy painamalla ruksia.

Roth Touchline® SL app
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Roth Touchline® SL app

Menu 3 on näyttövalikko. Näyttää luettelon tähän
tilaan/vyöhykkeeseen liitetyistä
laitteista, sekä niiden nykyisen
tilan.

Asetusvalikko – 3            
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Roth Touchline® SL app

Ammattilaisille

”Menu” (Valikko) -valikossa on useita toimintoja, joita voidaan käyttää laitteen toiminnan 
optimointiin; yksittäisten huoneiden nimeäminen, käyttötilan muuttaminen esimerkiksi lomatilaan, 
nykyiset käyttötiedot, ulkoisten anturien konfigurointi, lämmön/jäähdytyksen määrittäminen 
ja tehdasasetusten palauttaminen.

Jos haluat lisätä useita käyttäjia samalle järjestelmälle, tulee kaikkien käyttäjien kirjautua samoilla 
käyttäjätunnuksilla sovellukseen. Sama kytkentälaatikko ei siis voi olla rekisteröitynyt useammalle 
käyttäjätilille.

Valikko

Aloitussivu Vyöhykkeet / 
Huoneet

Asentajien
valikko

Tilastot Asetukset

Huonekatsaus 
ja normaali 

asetus

Yksityis-
kohtaiset 

huonetiedot 
Huoneiden 

nimeäminen ja 
symbolien 

valinta. 

Huoneiden 
asetus

Toimintotila/
Käyttötila

Järjestelmän
tilastot

Tilin
asetukset

DHW / 
Käyttöveden

ohjaus

Maksimi-
kosteus

Lämpö/
Jäähdytys

Asetusten 
nollaus

Uuden 
kytkentä-
laatikon

rekisteröinti

Vyöhykkeet

Yhteys/ 
Toimintatila

OpenTherms

Kytkentä-
laatikon 
tiedot

Google 
Assistant ja 

Alexa -käyttö-
ohjeet
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Zones/Vyöhykkeet. Näyttää yleiskatsauksen.

Fitters menu/Asentaja-valikko. Operation mode/Käyttötila. Tässä valikossa voit vaihtaa
käyttötilaa koko asennukselle.

Roth Touchline® SL app
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Asetukset. Asetuksissa voit vaihtaa salasanasi
ja tarkistaa sähköpostiosoitteen.

Moduulissa voit muokata kytkentä-
laatikon nimeä, vaihtaa paikkaa, tai
lisätä ja poistaa laajennusyksiköitä/
kytkentälaatikoita.

Roth Touchline® SL app

Normaalitilaa käytetään, kun esiasetettu lämpötila saa noudattaa kullekin vyöhykkeelle  
valittua käyttötilaa.

Lomatilaa käytetään, kun haluat laskea lämpötilaa kaikilla alueilla pidemmäksi ajaksi, 
esimerkiksi lomalla. Voit muuttaa esiasetettua lämpötilaa Master -kytkentälaatikossa, 
Vyöhykkeet > Käyttäjäasetukset > Lämpötila-asetukset. Oletusasetus on 10°C.

Säästötilaa käytetään, kun haluat laskea lämpötilaa kaikilla alueilla pidemmäksi ajaksi, 
esimerkiksi, jos olet viikonloppuna poissa kotoa. Voit muuttaa esiasetettua lämpötilaa Master 
-kytkentälaatikossa, Vyöhykkeet > Käyttäjäasetukset > Lämpötila-asetukset. Oletusasetus on 
18°C. 

Mukavuustilaa käytetään, kun haluat nostaa lämpötilaa kaikilla alueilla pidemmäksi ajaksi, 
esim. jos haluat ohittaa aktiivisen aikajakson muuttamatta sitä. Voit muuttaa esiasetettua 
lämpötilaa Master -kytkentälaatikossa, Vyöhykkeet > Käyttäjäasetukset > Lämpötila-asetukset. 
Oletusasetus on 24°C.
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Liitä uusi kytkentälaatikko. Rekisteröi uusi kytkentälaatikko. Useamman kytkentälaatikon/
laajennusyksikön rekisteröinti 
tapahtuu samalla tavalla kuin 
ensimmäisen kytkentälaatikon 
kanssa.

Roth Touchline® SL app



ROTH FINLAND OY
Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland
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Roth Touchline® SL 


