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Uitleg werking kamerthermostaat Riello 

▪ ALGEMEEN 

Linkse knop = selectieknop (figuur 1 op de foto). Met deze knop kan je hetgeen  je wilt wijzigen 

aanduiden. Dit doe je door de linkse knop te draaien tot dat het symbool van hetgeen  je wilt wijzigen, 

naast de pijl staat (figuur 3 op de foto). 

Pas op! Nadat je iets hebt aangepast, moet de selectieknop altijd terug op RUN staan (zoals op 

de foto). Als je dit niet doet, kan de verwarming niet werken! 

Rechtse knop = knop bewerken. Met deze knop kan je hetgeen  je wilt wijzigen aanpassen (figuur 

2 op de foto). Wanneer je de linkse knop op het symbool van hetgeen  je wilt wijzigen zet, kan je dit 

aanpassen door aan de rechtse knop te draaien. 

▪ HOE DE TEMPERATUUR VAN HET WARM WATER AANPASSEN: 

De temperatuur van het warm water staat het best op 50 – 55 of 60 graden (niet hoger dan 60 

graden!). Om de temperatuur te veranderen doe je het volgende: 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool            

- Stap 2: draai de rechtse knop naar rechts om de temperatuur te verhogen. Draai de rechtse knop 

naar links om de temperatuur te verlagen. 

- Stap 3: als je de juiste temperatuur op het scherm ziet, zet dan de linkse knop terug op RUN 

▪ WAT TE DOEN ALS JE ENKEL WARM WATER WILT EN DE VERWARMING WILT UITSCHAKELEN ( IN DE 

ZOMER): 

Draai aan de rechtse knop (figuur 2 op de foto) tot  je het symbool            op het scherm ziet. Zorg 

daarna dat de linkse knop op RUN staat. 

▪ WAT TE DOEN ALS JE DE VERWARMING EN HET WARM WATER WILT UITSCHAKELEN (DUS DE KETEL 

UITZETTEN):  (bijvoorbeeld om druk bij te vullen op de ketel of om de radiatoren te ontluchten) 

Draai aan de rechtse knop tot je het symbool          op het scherm ziet. Zet daarna de linkse knop op 

RUN. Dan staat de ketel uit. 

▪ TEMPERATUUR INSTELLEN ZONDER WEEKPROGRAMMA:   

 

Bv.: je wilt heel de week overdag 21 graden en ’s nachts 16 graden.  

Stel eerst de dagtemperatuur en de nachttemperatuur in: 

Dagtemperatuur instellen: 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool  

- Stap 2: draai aan de rechtse knop tot je de temperatuur die je wilt op het scherm ziet ( bv. 21°C). 

- Stap 3: zet de linkse knop terug op RUN. 

Nachttemperatuur instellen: 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool  

- Stap 2: draai aan de rechtse knop tot je de temperatuur die je wilt op het scherm ziet (bv. 16°C).  

- Stap 3: zet de linkse knop terug op RUN 

Eens de temperaturen die je wilt, ingesteld zijn, moet je er alleen voor zorgen dat je de 

verwarming op de dagtemperatuur zet als je opstaat en op nachttemperatuur als je gaat slapen:  

Verwarming op dagtemperatuur zetten (als je opstaat) : draai aan de rechtse knop tot je het symbool            

ziet. Zorg dat de linkse knop daarna op RUN staat. 



Verwarming op nachttemperatuur zetten (als je gaat gaan slapen) : draai aan de rechtse knop tot je 

het symbool          ziet. Zorg dat de linkse knop daarna op RUN staat. 

▪ TEMPERATUUR INSTELLEN MET WEEKPROGRAMMA 

Programma voor weekdagen 

Bv.: je wilt verwarming van 06:00 tot 08:00 en van 17:00 tot 22:00 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool             Met dit symbool kan je de temperatuur van 

maandag tot en met vrijdag instellen. Maandag is 1, dinsdag is 2, woensdag is 3, donderdag is 4, 

vrijdag is 5. 

- Stap 2: draai de rechtse knop naar links tot je 06:00 op het scherm ziet (voor het vroege uur moet je 

naar links draaien). Draai daarna de rechtse knop naar rechts tot je 08:00 op het scherm ziet (voor het 

latere uur moet je naar rechts draaien).  

- Stap 3: draai de rechtse knop naar links tot je 17:00 op het scherm ziet. Draai daarna de rechtse 

knop naar rechts tot je 22:00 op het scherm ziet. 

- Stap 4: Zet de linkse knop terug op RUN 

Programma voor weekend 

Bv.: je wilt de zaterdag en de zondag verwarming van 08:00 tot 23:00 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool            . Met dit symbool kan je de temperatuur van 

zaterdag en zondag instellen. Zaterdag is 6, zondag is 7. 

- Stap 2: draai de rechtse knop naar links tot je 08:00 op het scherm ziet. Draai daarna de rechtse 

knop naar rechts tot je 23:00 op het scherm ziet. 

- Stap 3: zet de linkse knop terug op RUN 

Als je een weekprogramma ingesteld hebt en wilt dat de verwarming volgens dit 

weekprogramma werkt dan doe je het volgende: 

- Stap 1: zet de linkse knop op het symbool  

- Stap 2: kies met de rechtse knop 1  

- Stap 3: zet de linkse knop terug op RUN 

 


