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Living full of energy

Google Home til Roth Touchline® SL
Med integrationen af Google Home kan du styre dit Roth Touchline® SL gulvvarmesystem
udelukkende ved hjælp af din stemme. Du kan styre systemet ved hjælp af Google Assistent på
din smartenhed og/eller ved hjælp af en Google-smartenhed, der er tilsluttet dit private netværk.
Her er en nem opsætningsvejledning, som kan hjælpe dig med at konfigurere dit Roth Touchline®
SL-system, for at det kan fungere sammen med Google Home.

1

1. Forbind dit system til Roth Touchline® SL cloud

Roth Touchline® SL

For at kunne forbinde dit system til Google Home skal du først tilslutte
systemet til vores Roth cloud ved at installere Roth Touchline® SL-appen
på din enhed. Se vores installationsvejledning hertil på vores webside
www.roth-danmark.dk.
Tilslut Roth Touchline® SL til din Google Home-konto. Hvis du ikke
allerede har downloadet Google Home-appen på din enhed, skal du
gøre det. Start appen, og tryk på + i øverste venstre hjørne:
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2. Vælg
“Konfigurer enhed”.
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3. Vælg “Fungerer med Google”.
4. Søg efter Roth eller Touchline,
og vælg applikationen, når den
vises.
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5. Du bliver automatisk omdirigeret til Roth Cloud, hvor du
bliver bedt om at logge ind for at
give Google tilladelse til at styre
dit system.
6. Du vil se en bekræftelse, når
sammenkædningen er gennemført. Hvis ikke, skal du blot prøve
igen og sørge for at bruge det
rigtige brugernavn og den rigtige
adgangskode til clouden.
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7. Du kan nu se alle de rum, der findes i dit Roth Touchline® SL-system. Hvis du har navngivet
rummene i appen, vil disse navne blive vist i Google Home.
8. Vælg en enhed (et rum) for at føje den til et Home, og føj den derefter til et bestemt
rum i din Google Home.
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Fortsæt med alle de øvrige enheder, indtil alle er føjet til Home og til et bestemt rum.
9. Du kan nu styre dit system ved hjælp af stemmen ved at tale til din Google-smartenhed og
starte med “Hej Google” og derefter bede den om at udføre din kommando.
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10. Men du kan også bruge
stemmekommandoen på din
smartenhed og bruge Google
Assistant til at styre dit system.
I dette eksempel var spørgsmålet: Hvad er temperaturen i
badeværelset?
11. Du kan også vælge det
ønskede rum og derefter
foretage indstillingen manuelt
i Google Home. Du skal blot
flytte “cirklen” eller trykke på
-/+ for at ændre den indstillede
temperatur.
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12. Hvis du ændrer indstillingerne, mens du samtidigt
kigger på Roth Touchline® SL-appen, vil du observere en vis
tidsforsinkelse i opdateringen af oplysningerne.
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Stemmestyrings kontrol
Nedenfor vises en liste over kommandoer til stemmestyring af opvarmning ved hjælp af Google Home
og Google Assistant:
For at indstille temperaturen på alle termostater
“Hey Google, indstil temperaturen i alle rum til 22.”
For at indstille termostaten ved hjælp af termostatens rumnavn
“Hej Google, indstil <rumnavn> termostat til 22.”
For at indstille termostaten ved hjælp af termostatens navn
“Hej Google, indstil <termostatnavn> til 20°C.”
For at kende omgivelsestemperaturen på termostaten
“Hej Google, hvad er temperaturen i <rum>?”
For at vide hvilken temperatur, der er indstillet til på termostaten
“Hej Google, hvad er temperaturen i <rum> indstillet til?”
Hæve/sænke temperaturen på alle termostater
“Hej Google, gør det varmere/køligere.”
Hæve/sænke temperaturen ved hjælp af termostatens rumnavn
“Hej Google, hæv/sænk temperaturen i <rummets navn>.”
Hæve/sænke temperaturen ved hjælp af termostatens navn
“Hej Google, hæv/sænk temperaturen på <termostatens navn>.”
Hæve/sænke temperaturen i alle rum med X grader
“Hej Google, hæv/sænk temperaturen med 2 grader.”
Hæve/sænke temperaturen på termostaten med X grader
“Hej Google, hæv/sænk temperaturen på <termostatnavn> med 2 grader.”
Tænde/slukke for termostaten
“Hej Google, tænd <termostatnavn>”
“Hej Google, sluk <termostatnavn>”
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For generel opsætning og brug af Google Home/Google Assistant henviser vi til Google.

