
 

 
Evler İçin Wattsu Kullanımı: 
 

● Sonbahar geldiğinde Kombi Petek ayarını 45 dereceye getirerek kombinizi kışlık moda alınız. 
● Wattsu cihazını Auto Programına alınız. 
● Her 20 günde bir Kombi Petek su ayarını 5 derece arttırınız ( 45 dereceden 50 dereceye 

almak gibi ) bu işlemi maksimum 70 dereceye kadar uygulayınız. Kış mevsiminden yaza 
geçişte bu işlemin tersini uygulayınız. 

 
Not: 
 
* Bu ayarlamaları yaptınız fakat eviniz havalar soğuduğunda serin oluyorsa, ‘Hot Water’ düğmesine 
basarak evinizin serinleme durumunu giderin. 
 
* Kars ili gibi soğuk iklim kuşağında ( hava sıcaklığı -40 derecelere inen illerde) Auto Modu yeterli 
olmazsa, Cihazı T3 programına alınız, bu program da yeterli olmazsa ısınma kapasitenizi arttırmak 
için Wattsu cihazını T4 veya T5 programına alınız. 
 

 
 
Büyük ölçekli Evler, Villa veya Sağlık Ocakları gibi metrekaresi fazla 
olan mekanlarda Wattsu Kullanımı: 
 

● Sonbahar geldiğinde kombi petek ayarını 45 dereceye getirerek kombinizi kışlık moda alınız. 
● Wattsu cihazını T1 programına alınız. 
● Her 15-20 günde bir kombi petek su ayarını 5 derece arttırınız (45 dereceden 50 dereceye 

almak gibi) bu işlemi maksimum 70 dereceye kadar uygulayınız. Kombi sıcaklık artışı işlemi ile 
birlikte, Wattsu cihazını T2 ye devam eden günlerde T3 programına alınız bu işlemi T5 
programına kadar devam ettirerek ısınma kapasitenizi arttırmış olursunuz.( Kombi Petek su 
sıcaklık artışı ve Wattsu program kapasite arttırma işlemi birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir) Kış 
mevsiminden yaza geçişte bu işlemin tersini uygulayınız. 

 
Not: 
Geceleri kombisini kapatan iş yerleri Wattsu cihazını taktırdığında, kombilerini kapatmadan kullanması 
gerekir, geceleri Wattsu cihazını Auto Modu alarak açık bırakmaları ve sabah tekrar son kullanılan 
programa almaları gerekir, ayrıca bu işlemi yaptıktan sonra ‘Hot Water’ tuşuna basınız. 

 

Önemli Bilgi: 
 
* Wattsu ısıtma sisteminde peteğinizin üst kısmı çok sıcak su ile doldurulur, Peteklerin alt kısmı ise 
serin olur, bu işlemi sağlamak için kombinizi açtığınız sonbahar da Kombi petek su ayarını 45 derece 
ile açınız, Bu sayede Wattsu cihazı size günlerce ihtiyaç duymadan kombinizi otomatik yöneterek 
konforlu ve tasarruflu bir kullanım sunar; Wattsu ısı enerjinizi peteğe hapseder, beton blok ve kombi 
bacasından ısı kaçışlarını azaltır. 
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