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Living full of energy

Roth Touchline® SL app  
för Android och iOS
Användarmanual
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Roth Touchline® SL app

Grattis till din nya Roth Touchline® SL app

Roth Touchline® SL app för Android, iOS och WEB hjälper dig 
reglera ditt Roth Touchline® SL golvvärme- eller radiatorsystem 
oavsett var i världen du benner dig. Appen gör det bland annat 
möjligt att läsa aktuell rumstemperatur, ändra rumstemperatur, 
se om in- och utgångar till kringutrustning är aktiva, välja mellan 
uppvärmning, kyla eller automatiskt läge. Appen ger användbara 
uppgier för att säkerställa optimal komfort och säkerhet för 
användaren och anlägg-ningen. Dessutom kan drisättet för hela 
anläggningen ändras utan att du behöver vara på plats i varje rum. 
Roth Touchline® SL app styr era system/installationer som nns 
på olika platser ex. hus, fritidshus eller lägenhet utomlands. För 
snabbare och enklare överblick är det möjligt att namnge både 
anläggning och alla rum.

Systeminställningar
Roth Touchline® SL Master kontrollenhet måste vara ansluten till 
WiFi-nätverk via Roth Touchline® SL WiFi internetmodul, för hjälp 
med att ställa in dessa enheter, se anvisning för respektive enhet, 
eller besök vår webbplats, https://www.roth-sverige.se.

Skapa ett Roth Touchline® SL app/cloud konto
För att använda Roth app måste du skapa ett konto på vårt Roth 
cloud. Alla regler kring GDPR följs naturligtvis, se Dataskydd 
(roth-sverige.se).

Hämta appen i App Store eller i Google Play.
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Skapa ett Roth Touchline® SL App/Cloud konto

Roth Touchline® SL app

Hämta appen i App store eller i 
Google Play. Tryck på pennan för 
att skapa en ny användare.

Skriv in användaruppgier,
avsluta med “Registrera”.

Appen är nu klar att kopplas ihop 
med en kontrollenhet
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Roth Touchline® SL app

Registrera ny kontrollenhet

Registreringskod ån kontrollenheten

För att skapa förbindelse med en 
kontrollenhet ska enheten namnges 
och registreras med en kod.

Skriv in information och avsluta 
med “Registrera”.

Appen gör en uppdatering av 
information i kontrollenheten.
Tryck “OK” och  appen är klar för 
användning.

För att få tillgång till 
registreringskoden från 
kontrollenheten ska man 
trycka “Menu” och stega ner 
med piltangenterna till 
”Fitters menu”.
Tryck på “Menu” för att bekräa.

Välj  “Internet module” och tryck 
på  “Menu” för att bekräa.

Välj “Registration” och tryck på  
“Menu” för att bekräa.

Registreringskoden visas
eer en stund.

MENU

Fitters menu
Service menu
Software version

Language version

Touchline® SL Controller 8 ch master

FITTERS MENU

Repeater conguration
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

Rumsikon Rumsnamn/Zon nr

Aktuell 
temperatur

Om utegivare är ansluten
kommer aktuell temperatur 
visas

Önskad 
temperatur 
och driläge.

Batteristatus 
och signal-
styrka för
utegivare.

Potentialfri 
kontakt, ex 
för start/stopp 
av värmekälla.

Visar om 
pumpen är 
aktiv.

Värme/Kyl läge
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Roth Touchline® SL app

Genom att trycka på önskat rum i 
översikten får man en detaljerad 
överblick av rummet.

Önskad temperatur ställs in på  
+ / - tangenterna eller reglage.

“Party” funktion kan användas om 
man under en tidsbegränsad period 
vill ändra temperaturen i ett rum.

Används för att återställa rummet 
till normal drift. Ex. om man inte 
önskar att rummet ingår i ett 
tidsprogram eller aktiverat för
“Party” läge.

Inställningsmeny – 1, 2 & 3

Inställd temperatur

Aktuell temperatur. 

Rumsnamn/Zon nr.

Inställningsmeny – 1
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Roth Touchline® SL app

Tidsprogram. 
Här kan du välja tidsprogram för enskilt 
rum eller för hela anläggningen. Du kan 
spara ett tidsprogram som gäller för det 
enskilda rummet och 5 tidsprogram 
som gäller för hela kontrollenheten 
(+ eventuella utbyggnadsenheter).

Man kan skapa två olika tidsprogram. 
Ett för exepelvis vardagar och ett för 
helger. 

Överst kan man välja vilka dagar 
tidsprogrammet ska gälla.

Tidsprogram. Inställning av temperatursänkning 
avsluta med bock.

Denna temperatur är gällande 
utanför de tidsperioder som kan 
anges nedan.

Inställningsmeny – 2            
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Tidsprogram. Inställning av tidsperiod när 
temperatur ska gälla.

Inställning av temperatur
för önskad tidsperiod.

Ställ in för resterande dagar, 
avsluta med bock. 

Välj vilka rum/zoner, 
tidsprogrammet ska gälla för, 
godkänn med bock.

Roth Touchline® SL app
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Roth Touchline® SL app

Meny 3 är en visningsmeny. Visar översikt av anslutna enheter 
till detta rum/zon, och deras 
aktuella status.

Inställningsmeny – 3            



10/14

Roth Touchline® SL app

Avancerad användare

Under "Meny" finns det ett antal funktioner som kan användas för att optimera 
anläggningens drift, namnge de enskilda rummen, byta driftläge för hela anläggningen, 
t.ex. semesterläge, aktuell driftinformation, konfigurera kontaktuppsättningar från externa 
givare, ställa in värme/kyla och återställa till fabriksinställningar. 

Om du vill ha flera användare på samma app behöver den nya användaren bara ladda ner 
appen och logga in med samma användarnamn och lösenord som den första användaren. 

Meny

Home Zoner /Rum Fitters menu
Statistics/
Statistik

Settings/ 
Inställningar

Rumsöversikt
och normal 
inställning

Detaljerad
rumsinformation.
Namngivning av 
rum och val av 

ikoner 
Inställning av 

rum

Operation mode/
Driläge 

Statistik över
systemet

Account
settings/Konto 
inställningar

DHW/Hantering
av tappvatten

Max. Humidty/ 
Maximal fuktighet  

Heating/Cooling.  
Värme/Kyla

Factory settings/  
Fabriksinställning

Registrera ny 
kontrollenhet

Zoner

Kontakt driläge

OpenTherms

Module/ 
Information om 
kontrollenheten

User Guides/
Användarhjälp

för installation av
 Google Assistant

och Alexa
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Zones/zoner. Visar översikt av alla rum med  
detaljer och med möjlighet att  
ändra namn, ikon, stänga av en 
kanal eller återställa termostat.

Fitters menu/installatörs 
meny.

Operation mode/Driftläge. I denna meny kan driläge
ändras för hela anläggningen.

Roth Touchline® SL app
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Settings/Inställningar. I kontoinställningar, kan lösenord 
ändras och du kan se aktuell e-mail 
adress.

I modulen kan du byta kontrollenhetens 
namn, kontrollenhetens plats, lägga till 
nya enheter eller ta bort kontrollenheter. 

Roth Touchline® SL app

Normalläge/Normalinställning - används när den förinställda temperaturen måste följa det 
valda drifttillståndet för varje zon.

Semesterläge/Semesterinställning - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla 
zoner under en längre tid, till exempel när du är på semester. Förinställningstemperaturen 
kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > användarinställningar > temperaturinställningar. 
Standardinställning är 10°C. 

Ekonomiläge/Ekonomiinställning - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla 
zoner under en längre tid, till exempel en helg när du inte är hemma. 
Förinställningstemperaturen kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > 
användarinställningar > temperaturinställningar. Standardinställningen är 18°C .

Komfortläge/Komfortinställning - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla zoner 
under en längre tid, till exempel för att åsidosätta ett aktivt schema utan att behöva ändra det. 
Förinställningstemperaturen kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > 
användarinställningar > temperaturinställningar. Standardinställningen är 24°C. 
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Upprätta ny kontrollenhet. Registrera ny kontrollenhet. Registrering av extra kontrollenheter, 
sker på samma sätt som första 
kontrollenheten.

Roth Touchline® SL app



ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se 
roth-sverige.se
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Roth Touchline® SL 


