
  

  

  

 Informacja technicznaInformacja technicznaInformacja technicznaInformacja techniczna    

Roth EnergyLogic TouchlineRoth EnergyLogic TouchlineRoth EnergyLogic TouchlineRoth EnergyLogic Touchline    iPhoneiPhoneiPhoneiPhone    
  

  

B
x
x
x
1

 

  

 

 

 

 P1000xxxx A  

 

 



 

 

2 P1000xxxx A
 
 

 

Roth Polska Sp. z o. o. 

ul. Osadnicza 26 

65-785 Zielona Góra 

Telefon: 68 320 20 72 

Fax: 68 320 20 72 

E-Mail: service@roth-polska.com 

www.roth-polska.com 

 

styczeń 2014 



 

iPhone Roth EnergyLogic Touchline  

Spis treści

 

P1000xxxx A 3
 
 

    

Spis treściSpis treściSpis treściSpis treści    

1111 WstępWstępWstępWstęp    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4444 

2222 Połączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLAN    ............................................................................................................................................................................    5555 

3333 Pobranie AppPobranie AppPobranie AppPobranie App    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    6666 

4444 Konfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLAN    ................................................................................................................................................................................................................................................................    6666 

5555 UruchomienieUruchomienieUruchomienieUruchomienie    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    10101010 

5.1 Rejestracja ................................................................................................. 10 

5.2 Wprowadzenie nazwy termostatów Touchline ......................................... 12 

5.3 Obsługa .......................................................................................................14 

6666 Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................    17171717 

6.1 Gdy nie pamiętasz hasła ............................................................................ 17 

6.2 Problemy połączenia z GSM ......................................................................18 

6.3 Nie można odnaleźć modułu .................................................................... 19 

6.4 FAQ ............................................................................................................ 20 

    



iPhone Roth EnergyLogic Touchline  

 

 

4 P1000xxxx A
 
 

    

1111 WstępWstępWstępWstęp    

    Za pośrednictwem Touchline App można sterować systemem radiowej regulacji 

Touchline poprzez WLAN w domu lub w drodze poprzez Roth-Portal-Server z dostępem 

do internetu  (iPhone lub iPad z GSM). Po instalacji można odczytywać aktualne 

temperatury, ustawiać żądane wartości oraz sprawdzać lub zmieniać tryb pracy 

każdego pojedynczego termostatu Touchline. Jednym naciśnięciem klawisza można 

również zmienić tryb pracy całego Sytemu. 

App Touchline jest dostępna dla Apple iPhone, iPad i iPod touch. Obsługa na iPod 

touch jest możliwa wyłącznie poprzez połączenie WLAN. 

IstotaIstotaIstotaIstota    systemusystemusystemusystemu    iPhone jest podłączony do domowej sieci poprzez router WLAN. Do uruchomienia 

Systemu jest wymagane zastosowanie routera WLAN. Po zalogowaniu się na serwerze 

portalu nawet po wyjściu z domu można uzyskać dostęp do Systemu  za pośred-

nictwem połączenia internetowego. 

 

 Rys 1: Istota działania modułu przyłączeniowego z iPhone‘m  
 
    

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    

    

Jeśli w budynku nie zainstalowano routera WLAN, można zainstalować router 
przejściowy, do czasu aż konfiguracja portalu na serwerze zostanie zakończona. 
Następnie można usunąć router WLAN, gdy moduł MASTER zostanie przyłączony 
do routera DSL. Przekaz danych będzie się odbywał przez internet. 

 

    
    

Termostat radiowy „Master“ 

Termostat radiowy „Slave 1“ 

Termostat radiowy „Slave 2“ 

 Master Moduł przyłączeniowy 

 Slave  Moduł przyłączeniowy 

 Slave  Moduł przyłączeniowy 2 

 Portalserver 

DSL-Router 

 iPhone poprzez 

Internet 

 iPhone w sieci 

domowej 

 WLAN-Router 

 Moduł przyłączeniowy sieć 

radiowa  
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2222     Połączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLANPołączenie modułu MASTER  z routerem WLAN    

    Aby móc korzystać z iPhone App, w pierwszej kolejności należy przyłączyć moduł 

MASTER do routera WLAN. 

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    Router WLAN można przyłączyć tylko do modułu MASTER. Aby skonfigurować 
moduł jako MASTER, należy przytrzymać przycisk MASTER na 10 sek. Moduł 
MASTER można rozpoznać, gdy pali się na nim zielona dioda LED.Opcjonalnie do 
systemu regulacji z modułem MASTER można dodać dwa moduły podrzędne 
SLAVE. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w osobnym podręczniku 
użytkownika Touchline. 

 

    
►  Wyłączyć moduł główny MASTER. Podłączyć go do routera WLAN. Patrz rys. 1, 

rozdz. 3. Następnie włączyć moduł MASTER. 
 

 
Rys 2: Połączenie LAN 
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3333 PobraniePobraniePobraniePobranie    AppAppAppApp    

    
Pobrać aplikację Roth Touchline App Roth Touchline App Roth Touchline App Roth Touchline App na iPhone‘a. Prosimy zwrócić uwagę, że po-
dczas ładowania aplikacji pobierana jest opłata: Konto iTunes zostanie obciążone 
jednorazową opłatą. Aktualizacje w przyszłości są już darmowe. 
 

 

4444 Konfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLANKonfiguracja sieci poprzez WLAN    

    
Moduł MASTER jest połączony z routerem WLAN, a aplikacja Touchline App jest 
zainstalowana na iPhonie. 

    
 

► Otworzyć na iPhonie Menu „Einstellungen“/“Ustawienia“. Dotknać na ikonę:  

    

 

 

 

► Wybrać punkt Menu WLAN. 

    

 

 
 
► Aktywować odbiornik „WLAN“. 

 

► Wybrać swoją sieć/Netzwerk. 

    

 

► Uruchomić aplikację Touchline App na swoim iPhonie.  
 Dotknąć ikonę Roth Touchline. 
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► Wybrać język. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
► Wybrać: szukanie nowego urządzenia. 

    

 
 
 

 
► Moduł MASTER systemu regulacji Roth, który jest podłączony z siecią WLAN, 

znajdzie się na liście. Wybrać podświetlony moduł. Jeśli nie można odnaleźć na 
liście modułu, prosimy skorzystać z pomocy rozdz. 6.3.  
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► UID oznacza UUUUnique IDIDIDID-Number/unikalny numer (jest wymagany, gdy zapomnimy 
hasła/nazwy użytkownika). 

 
► Wpisać standardowe hasło 1234. 

► Wcisnąć na „Passwort zurücksetzen“/“Przejść do hasła“ 

    

    
 

 

Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło zgodnie z poniższymi warunkami: 
• Nazwa użytkownika musi się składać z min. 3 i max. 18 znaków. 
• Pierwszy znak musi być literą lub liczbą. 
• Nazwa użytkownika nie może zawierać ani spacji, znaków interpunkcyjnych oraz 

znaków specjalnych (ą, ó, ś itd.). 
• Nazwa użytkownika może zawierać podkreślnik  „_“ dolny „.“ i środkowy „-“. 
• Hasło musi się składać z min. 4 i max. 16 znaków. 
• Hasło nie może zawierać ani spacji, znaków interpunkcyjnych oraz znaków 

specjalnych. 
 
 

► Aktywować „Portal-Registrierung“/“Rejestracja na portalu“. 
 

► Wcisnąć na „Senden“/“Wysłać“, celem połączenia modułu z portalem. 
 
► W oknie komunikatu mogą zostać wyswietlone następujące wyniki: 

• „Verbindung zum Portal wird hergestellt“/“Podłączenie do portalu zostało wykona-
ne“ 

• „Benutzername ungültig“ /“Nie prawidłowa nazwa użytkownika“ lub„Passwort un-
gültig“/“Nie prawidłowe hasło“ 

⇒ Der Benutzername/das Passwort erfüllen nicht die vorstehend aufgeführ-
ten Bedingungen. Bitte ändern./ Nazwa użytkownika/hasło nie spełniają 
warunków wymienionych powyżej. Prosimy zmienić. 

• „Benutzername wird bereits verwendet“ oder „Passwort wird bereits verwen-
det“/Nazwa użytkownika/hasło zostały zastosowane. 

⇒ Der Benutzername/das Passwort sind bereits von einem anderen Portal-
benutzer verwendet worden. Bitte ändern./Nazwa użytkownika/hasło są 
wykorzystywane już przez innego użytkownika portalu. Prosimy zmienić. 

• „Fehler bei der Portal-Verbindung“/Błąd podczas połączenia z portalem 

⇒ Bitte überprüfen Sie, ob Ihr iPhone über eine Internetverbindung ver-
fügt./Prosimy sprawdzić, czy iPhone posiada dostęp do internetu. 

• „Portal-Registrierung ausgeführt"/Przeprowadzono rejestrację na portalu 
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► Dotknąć strzałki w lewo, aby zakończyć proces połączenia do portalu. 

    

 

 

Dostęp do App można teraz uzyskać poprzez WLAN lub poprzez internet! 

 

 
 
 
 
 

 
► Prosimy wprowadzić hasło. 

 

►  Wybrać „Internet“ lub „WLAN“. 

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    Jeśli wystąpią błędy połączenia do portalu, prosimy sprawdzić połączenie 
internetowe w iPhonie, który jest zintegrowany z siecią WLAN. 

 
 

     

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    Tak długo jak iPhone jest zintegrowany w sieci WLAN, zawsze wybrana jest sieć 
WLAN. Jeśli połączenie WLAN zostanie utracone a iPhone posiada dostęp do 
internetu, połączenie może być skonfigurowane przez serwer portalu. 

 

    
 

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka    Jeśli nazwa użytkownika lub hasło zostaną utracone, należy posłużyć się numerem 
ID. Unikalny identyfikator ID (UID) należy przesłać drogą mailowa do Roth. Po 
otrzymaniu E-Maila Roth wyśle Reset-Code, za pośrednictwem którego będzie 
można przywrócić hasło do postaci standardowej 1234. Więcej informacji uzyskają 
Państwo w rozdz. 6.1. 
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5555 UruchomienieUruchomienieUruchomienieUruchomienie    

Wszystkie termostaty Touchline są przypisane do modułu. Przy więcej niż jednym module, pozostałe max dwa 

moduły należy zdefiniować jako podrzędne i przypisać do modułu głównego MASTER. Rozdział 2 zawiera 

wskazówki do utworzenia połączenia WLAN. 

 

5.15.15.15.1 RejestracjaRejestracjaRejestracjaRejestracja    

    

► Aktywować App. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Wybrać język. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

► Wybrać „Verbinden“/“Połączenie“.  
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► Wprowadzić hasło. 

 

► Wybrać „Internet“ lub „WLAN“.  

    

 

Gdy na ekranie ukaże się StartStartStartStart, logowanie powiodło się.  

    

Gdy na ekranie ponownie pojawi się wybór języka, błędnie wprowadzono hasło. 
Prosimy spróbować ponownie. Gdy nie pamiętają Państwo hasła, prosimy postępować 
zgodnie ze wskazówkami w pkt. 6.1.  
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5.25.25.25.2 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie nazwy termostatów Tounazwy termostatów Tounazwy termostatów Tounazwy termostatów Touchchchchlinelinelineline    

    

    

    

    

    

Gdy udało się zalogować, pojawi się ekran startowy 
StartStartStartStart. 

 

 

 

► Wybrać z poniższej listy „Einstellun-
gen”/“Ustawienia“. 

 

Otrzymają Państwo listę wsystkich temrostatów 
pokojowych, które zostały podłączone do systemu 
regulacji. Lista zawiera poszczególne numery identy-
fikacyjne ID. Np. 253/1 (253 dla modułu, 1 dla termos-
tatu), skrót N. N. (brak nazwy). Dla ułatwienia identy-
fikacji mozna przyporządkować termostatom nazwy. 

 
Przejść do pierwszego termostatu i postępować 
zgodnie ze wskazówkami. (szczegóły patrz rys. 3) 

 
Termostat pokazuje tryb Standby-Modus. 

► Żeby uruchomić termostat przytrzymać dowolny przycisk przez 2 sekundy. Urząd-
zenie przejdzie do trybu obsługi Betriebsmodus. Miga wartość temperatury. 

► Przytrzymać przycisk „Menü“ przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komuni-
kat P-01. 

► Wcisnąć przycisk „Menü“ tak długo, aż na wyświetlaczu ukaże się P-08 (= wyświet-
lenie numeru identyfikacyjnego ID termostatu). 

► Wcisnąć przycisk „OK“. Na wyświetlaczu można odczytać numer ID. Zanotować 
numer ID, np. 01010101. 

► Wcisnąć przycisk „OK“. Na wyświetlaczu pojawi się P-09 (= wyświetlenie numeru 
identyfikacyjnego ID modułu). 

► Wcisnąć przycisk „OK“. Na wyświetlaczu można odczytać numer ID. Np. 253253253253. 
(wymaga się, gdy zastosowano więcej niż jeden moduł). 

► Numer identyfikacyjny ID modułu oraz termostatu pokazywane są w menu „Einstel-
lungen“/“Ustawienia“, np. 253253253253/0/0/0/01111. 

► Dotknąć nazwę pola N.N. i wprowadzić nazwę poszczególnych pomieszczeń, np. 
WohnzimmerWohnzimmerWohnzimmerWohnzimmer/pokój/pokój/pokój/pokój. 

► Wcisnąć przycisk „Abbrechen“/“Odrzuć“, żeby opuścić parametry menu. Na 
wyświetlaczu ponownie miga wartość temperatury. 

 
Powtórzyć czynności dla wszystkich termostatów. Gdy jest więcej termostaów, niż 
pokazuje lista, dotknąć na „Weiter“/“Dalej“.  

 
1 – Wyświetlacz w trybie Standby-

Modus 

2 – Czujnik-Przycisk 

 (a)  Menu 
(b)  OK 
(c)  Odrzuć 

Rys. 3 – Termostat pokojowy 

(a)    (b)    (c) 
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► Kliknij w menu "System Info" -  cały system wyświetli się w skrócie  

    

 
 
 
 
Ten przykład przedstawia system regulacji, który składa się z 5 termostatów, do 
których przypisane są 2 moduły. Moduł główny Master przedstawiony jest zawsze na 
górze na pierwszej pozycji, a następnie wyświetlane są pozostałe moduły „Slave 1“ i  
„Slave 2“. 
 
 

 
 
 
 
 

► Wcisnąć na „Info“. 

    

 
Kroki punktu 5.2 instrukcji można odczytać poprzez Info-stronę w iPhonie. 
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5.35.35.35.3 ObsObsObsObsłłłługaugaugauga    

    

►  Aktywować App. 

     

            

Wybrać język > Utworzyć połączenie do modułu > Zalogować się 

 

 Wprowadzić hasło, wybrać Internet lub 

WLAN. 

    

    

 

 

 

► Wyświetlanie pomieszczeń. 

► Zmiana trybu pracy we wszystkich pomieszczeniach. 

►    Ustawianie nazwy poszczególnych pomieszczeń.    

Start         
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Start > Pomieszczenia Start > Pomieszczenia> Właściwości 
pomieszczeń 

Start > Pomieszczenia> Właściwości 
pomieszczeń > Zmiana wartości: 

• Istniejące temperatury pomieszczeń 

• Symbol zegara pokazuje aktywowany 
Program czasowy 

 

• Zmiana wartości 
• Zmiana trybu pracy 

• Zmiana programu czasowego 

• Zwiększanie temperatury strzałką do 
góry 

• Zmniejszanie temperatury strzałką w 
dół 

     

    

Start > Modus/Tryb Start > Modus/Tryb> Zatwierdzanie     

Tryb dla wszytskich termostatów 
wspólnego systemu regulacji, zmiana: 

• Wybrać tryb. 

WskazówkaWskazówkaWskazówkaWskazówka: : : : Lokalne programy czasowe 
posiadają najwyższy priorytet i muszą 
zostać deaktywowane, gdy pożądana jest 
całkowita zmiana trybu dla wszystkich 
termostatów. Dalsze informacje uzyskają 
Państwo w rozdz. 6.4 FAQ. 
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Start > Tryb Start > Tryb> Błąd     

Menu przy aktywowanym alarmie 
• Wcisnąć na „Fehler“/ „Błąd“, żeby 

zobaczyć  rodzaj alarmu 
 

Możliwe są następujące komunikaty 
alarmu: 
• Przerwana łączność radiowa 
• Punkt rosy 
• Max. temp. zasilania przekroczona*) 

 

*)    Alarm występuje tylko wtedy, gdy 
zainstalowany jest termostat 
bezpieczeństwa dla temperatury 
zasilania. Zobacz instrukcję, 
parametr P-62. 

 
 

 

    

Start > Ustawienia Start > Ustawienia > System-Info     

Nazywanie termostatów Przegląd poprzez komponenty sys-
temu 
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6666 Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów    

6.16.16.16.1 Gdy nie pamiętasz hasłaGdy nie pamiętasz hasłaGdy nie pamiętasz hasłaGdy nie pamiętasz hasła    

 

    

Gdy nie pamiętasz hasła, postępuj w poniższy sposób: 

• Wykonaj następujące kroki, żeby ustalić unikatowy ID-Nummer (UUUUnique IDIDIDID 

number (UID)) iPhona: 

� Upewnij się, że połączenie między iPhonem i modułem odbywa 

się za pomocą sieci WLAN. 

� Aktywuj App. 

� Wybierz język. 

� Wybierz „Neue Geräte suchen“/“szukanie nowego sprzętu“ 

� Dotknij odnaleziony moduł. 

� Numer UID iPhona znajduje się w górnym obszarze wyświetlacza. 

• Wyslij UID na adres email:  
         Touchline_PW_reset@Roth-industries.com 

� Otrzymasz Reset-Code, żeby przywrócić hasło do stanu 

fabrycznego. 

• Wybierz „Passwort zurücksetzen“/“przywracanie hasła“ (pole „Passwort“ 

zostaw puste). 

 

 

 

• Wprowadź Reset-Code i naciśnij na „Passwort zurücksetzen“. 

� Hasło zostanie przywrócone do postaci standardowej: 1234 

• Zmień hasło, zgodnie ze str. 8 i przeprowadź ponownie rejestrację na 

portalu. Można również skorzystać z poprzedniego hasła. 
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6.26.26.26.2 Problemy połączenia z GSMProblemy połączenia z GSMProblemy połączenia z GSMProblemy połączenia z GSM    

 Szybkość przesyłania danych zależy od jakości nadajników GSM iPhone.  

    

� OK Signal schwach / verloren � 

    OK Sygnał słaby / utracocny 

 

Słaby sygnał lub utracony sygnał jest 

wyświetlany w sesji aplikacji przez 

mały czerwony kwadrat, jak pokazano 

po prawej stronie. System regulacji 

online wymaga min jednej kreski 

sygnału GSM. 
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6.36.36.36.3 Nie można odnaleźć modułuNie można odnaleźć modułuNie można odnaleźć modułuNie można odnaleźć modułu    

Jeśli nie można odnaleźć modułu, proszę wykonać następujące kroki: 

• Sprawdź, czy moduł został zdefiniowany jako „Master“. 

• Sprawdź, czy instalacja sieci została wykonana wg schematu 2 instrukcji. 

• Sprawdź zastosowany LAN-Kabel. 

• Sprawdź połączenie WLAN-Routera. 

• Wyłącz zasilanie WLAN-Routera i przyłącz ponownie. 

• Sprawdź zasilanie modułu przyłączeniowego. 

• Sprawdź połączenie WLAN z iPhonem. 

• Sprawdź, czy w module została zainstalowana karta micro SD. 

• Sprawdź, czy karta micro SD jest całkowicie włożona do modułu.  

o Uwaga: Odłącz napięcie od modułu, zanim wyjmiesz lub włożysz karte micro SD. 

• Sprawdź, czy zawartość karty micro SD jest widoczna: 

o Wyłącz moduł. 

o Żeby wyjąć kartę micro SD, najpierw należy ją lekko docisnąć do modułu. 

o Zastosuj  Adapter karty micro SD/ telefon i odczytaj zawratość karty. 

� Uwaga: Nie otwieraj, nie przenoś lokalizacji i nie usuwaj plików! 

o Gdy pliki nie są wyświetlane, sformatuj kartę i wgraj nowe pliki. 

� Gdy problem nie zostanie rozwiązany, należy wymienić kartę micro SD. 

o Włóż kartę micro SD do modułu. 

o Włącz moduł do zasilania. 

o Zaczekaj ca 1 minutę, aż moduł ponownie wystartuje (diody LED-Leuchten migają szybko). 

o Przeprowadź nowe szukanie urządzenia. 
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6.46.46.46.4 FAQFAQFAQFAQ    

 

F: F: F: F:     Wszystkie termostaty pWszystkie termostaty pWszystkie termostaty pWszystkie termostaty pokojowe wskazują temperaturę 21,0okojowe wskazują temperaturę 21,0okojowe wskazują temperaturę 21,0okojowe wskazują temperaturę 21,0    °C°C°C°C....    

A:  Po utracie zasislania lub po pierwszym uruchomieniu termostaty wskazują standardową wartość para-

metru temperatury 21,0 °C. Trwa to ca 10 do 13 minut, zanim tempertaury zostaną zaktualizowane. 

 

F:F:F:F:    Nie można nawiązaćNie można nawiązaćNie można nawiązaćNie można nawiązać    połączenia GSMpołączenia GSMpołączenia GSMpołączenia GSM. . . . Po zalogowaniu się wyświetla siPo zalogowaniu się wyświetla siPo zalogowaniu się wyświetla siPo zalogowaniu się wyświetla sięęęę    komunikatkomunikatkomunikatkomunikat    „Wä„Wä„Wä„Wähhhhlen Sie die len Sie die len Sie die len Sie die 

Sprache aus“ Sprache aus“ Sprache aus“ Sprache aus“ /“wybierz język“/“wybierz język“/“wybierz język“/“wybierz język“....    

A: Mogą mieć miejsce sytuacje: 

• Złe hasło – proszę sprawdzić. 

• Słaby sygnał GSM – proszę poczekać na lepszy zasięg  

(min 1 kreska) 

• Połączenie internetowe WLAN-Routera nie jest aktywne. 

• Brak zasilania w module, WLAN-Routerze lub ADSL-Routerze. 

 

F: F: F: F:     Wszystkie termostaty Wszystkie termostaty Wszystkie termostaty Wszystkie termostaty poprzez funkcję trybu centralnego poprzez funkcję trybu centralnego poprzez funkcję trybu centralnego poprzez funkcję trybu centralnego są ustawione w tym samym trybie pracysą ustawione w tym samym trybie pracysą ustawione w tym samym trybie pracysą ustawione w tym samym trybie pracy. . . . Po Po Po Po 

chwili w jednym lub więcej pomieszczeniach termostaty włączająchwili w jednym lub więcej pomieszczeniach termostaty włączająchwili w jednym lub więcej pomieszczeniach termostaty włączająchwili w jednym lub więcej pomieszczeniach termostaty włączają    się ponownie w innym trybie się ponownie w innym trybie się ponownie w innym trybie się ponownie w innym trybie 

pracypracypracypracy....    Tryb pracy został zmieniony na miejscu lub aktywny jest jeszcze program czasowy.Tryb pracy został zmieniony na miejscu lub aktywny jest jeszcze program czasowy.Tryb pracy został zmieniony na miejscu lub aktywny jest jeszcze program czasowy.Tryb pracy został zmieniony na miejscu lub aktywny jest jeszcze program czasowy.    

A:  Tryb pracy ustawiony bezpośrednio na termostatcie posiada większy priorytet niż tryb ustawiony na 

iPhonie. W dalszym ciągu jeden lub kilka programów czasowych można aktywować, gdy  na stronie 

„Modus“/“tryb“ wyświetla się symbol zegara. Deaktywuj programy czasowe, które są wyświetlane na 

stronie „Räume“/“pomieszczenia“ i wybierz Zentralmodus „tryb centralny“. 

 

F:F:F:F:    Nie wszystkie termostaty wNie wszystkie termostaty wNie wszystkie termostaty wNie wszystkie termostaty w    funkcji trybu centralnego przełączają się natychmiast w ten sam tryb funkcji trybu centralnego przełączają się natychmiast w ten sam tryb funkcji trybu centralnego przełączają się natychmiast w ten sam tryb funkcji trybu centralnego przełączają się natychmiast w ten sam tryb 

pracypracypracypracy....    

A: Wszystkie termostaty, które należą do modułu Master przełączają się natychmiast na żądany tryb pracy. W 

przypadku termostatów, które należą do modułów SLAVE może to potrwać do 3 minut, zanim zostaną 

przełączone w wybrany tryb. 

 

 

 

 Więcej informacji:  www.roth-industries.de/qr/touchline.htm 

 Aplikacja na iPona: https://itunes.apple.com/dk/app/roth-touchline/id498448526?mt=8 

Oprogramowanie dla karty micro SD wersja 1.4 na iPhona (wersję można sprawdzić poprzez Parametr 22 

na termostacie Touchline) : SD Card Image 
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