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Değerli Müşterimiz,
Mikrodalga cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın 
almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak, tüm fonksiyonlarından eksiksiz 
faydalanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride 
tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
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JJ Güvenlik uyarıları
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği 
ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.

•	 Bu kullanım kılavuzunu her za-
man cihazınızla birlikte muhafaza 
edin.

•	 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun ve cihazınızın çalıştırıl-
ması, sorun giderilmesi ve temiz-
liğiyle ilgili talimatlara uyun.

•	 Kullanım kılavuzunu güvenli 
bir yerde saklayın ve cihazınızı 
ödünç verdiğinizde bu kullanım 
kılavuzunu da cihazınızla birlikte 
verin.

•	 "AŞIRI MİKRODALGA FI-
RIN ENERJİSİNE MARUZ 
KALMAYI ÖNLEME İLE 
İLGİLİ ÖNLEMLER" aşağıda 
verilmiş olup, dikkatlice takip 
edin, ileride referans olması için 
saklayın.

•	 Mikrodalga fırını kullanırken yan-
gın, elektrik çarpması, yaralanma 
veya aşırı  mikrodalga fırın enerji-
sine maruz kalma tehlikesini ön-
lemek için aşağıdakilerde dahil, 
temel güvenlik kurallarına uyun:

•	 UYARI: Patlayabileceklerinden 
sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı 
kaplarda ısıtılmamalıdır.

•	 UYARI: Mikrodalga enerjisinin 
yayılımına karşı koruma sağlayan 
kapağın sökülmesi ya da her tür 
bakım onarım  işlemi sadece yet-
kili bir servis teknisyeni tarafından 
yapılmalıdır. Yetkili servis haricin-
de birisinin yapması tehlikelidir.

•	 Gövdeyi kesinlikle açmayın. Ci-
haz yüksek gerilimle çalışır.

•	 Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendiniz 
tamir etmeye kalkışmayın.

•	 Cihazın içinde kullanıcı tarafın-
dan servisi yapılabilecek parça 
yoktur.

•	 Cihaz ve kablosunu 8 yaşından 
küçük çocukların erişemeyeceği 
şekilde saklayın. Cihazınızın 
kablosunun tezgahtan aşağı 
sarkmasına izin vermeyin.

•	 Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 
yaşından büyük ve gözetim altın-
da olmadıkça çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

•	 Sadece mikrodalga fırında kulla-
nıma uygun kapları kullanın.

•	 Fırını düzenli olarak silin ve ye-
mek kalıntılarını temizleyin.
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•	 Bu cihaz temiz tutulmadığı tak-
dirde, yüzeyinin kalitesi düşerek 
cihazın kullanım ömrünü olum-
suz etkileyebilir ve tehlikeli  
durumlara sebep olabilir.

•	 Tehlikeli mikrodalga enerjisine 
maruz kalma tehlikesi olduğun-
dan, bu fırını kapağı açık olarak 
çalıştırmayı denemeyin. Güven-
lik kilitlerinin devreden çıkarıl-
maması veya kurcalanmaması 
önemlidir.

•	 Fırın kapağı ile ön yüzü arasına 
herhangi bir cisim yerleştirmeyin 
veya conta yüzeyleri üzerinde 
yiyecek veya temizlik madde-
leri kalıntılarının birikmesine izin 
vermeyin.
UYARI: Kapak veya kapak con-
taları hasar gördüğünde, fırınınız 
yetkili servis tarafından onarılma-
dan kullanılmamalıdır.

•	 Cihaz kapağı iyi kapanmalıdır.
•	 UYARI: Mikrodalga enerjisi! 

Kapağı çıkartmayın. Eğer conta 
aşırı kirlenmişse çalışma sırasında 
cihazın kapağı artık tam olarak 
kapanmayacaktır. Contayı daima 
temiz tutun.

•	 Yiyecekleri plastik veya kağıt 
kaplarda ısıtırken, olası yangın 
tehlikesine karşı gözünüzü fırın-

dan ayırmayın.
•	 Duman yayılırsa, fırını kapatın 

veya fişini prizden çekin ve alev-
lerin sönmesi için kapağı kapalı 
tutun.

•	 Yiyecekleri çok fazla pişirmeyin.
•	 Fırının içini, saklama amaçlı kul-

lanmayın. Kağıt, pişirme kitabı, 
ekmek, kurabiye vs. gibi eşya ve 
yiyecekleri fırının içinde sakla-
mayın.

•	 UYARI: Cihaz kombine modda 
çalışırken oluşabilecek yüksek 
sıcaklıklar sebebiyle çocuklar 
sadece yetişkin gözetimi altında 
cihazı kullanmalıdır.

•	 UYARI: Cihaz ve erişilebilir 
kısımları, kullanım esnasında 
sıcaktır. Isıtma elemanlarına do-
kunmaktan kaçınmak için özen 
gösterilmelidir. Sürekli gözetim 
sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki 
çocuklar uzak tutulmalıdır.

•	 Yüzeyi çizerek kırılmasına ne-
den olabileceğinden, fırın kapak 
camını temizlemek için sert ve 
aşındırıcı temizleyiciler veya sert 
metal kazıyıcılar kullanılmama-
lıdır.

•	 UYARI: Elektrik çarpması ola-
sılığından kaçınmak için lâmbayı 
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değiştirmeden önce cihazın 
devresinin açık olduğundan emin 
olunuz.

•	 Fırına koymadan önce kağıt veya 
plastik kutulardaki/ambalajlardaki 
bağlantı iplerini çözün ve metal 
kolları çıkarın.

•	 Fırını sadece belirtilen kurulum 
talimatlarına göre yerleştirin ve 
kurun.

•	 Pişirme sona ermiş olsa bile 
patlayabileceğinden dolayı ka-
buklu yumurtaları veya haşlanmış 
yumurtaları mikrodalga fırınlarda 
ısıtmayın.

•	 Cihazı, bu kılavuzda açıklandığı 
gibi sadece belirtilen amaçlar 
için kullanın. Bu cihazın içinde 
aşındırıcı kimyasal maddeler 
veya buharlar kullanmayın. Bu 
cihaz elektromanyetik enerji kul-
lanarak yiyecekleri ve içecekleri 
ısıtmak için iç mekan kullanımına 
uygundur. Ticari veya laboratu-
varda kullanım amaçlarına uygun 
olarak tasarlanmamıştır. Çamaşır, 
kağıt kurutma veya diğer yiyecek 
olmayan maddeler ya da sterili-
zasyon amaçları için kullanmayın.

•	 Yiyecek veya çamaşır kurutma, 
terlik, sünger, nemli kıyafet ve 
benzeri ısıtma işlemleri yaralan-

ma, tutuşma veya yangına sebep 
olabilir.

•	 Diğer yiyecek olmayan maddeler 
ya da sterilizasyon amaçları için 
kullanmayın.

•	 Bu cihaz evde veya aşağıdakiler 
gibi benzer yerlerde kullanım için 
tasarlanmıştır:

 - Mağazaların, ofislerin ve diğer 
çalışma ortamlarının personel 
mutfakları;

 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama 

tesislerinin müşterileri tarafından 
odalarında kullanım;

 - Yatak ve kahvaltı sunan yerler
•	 Bu fırın sadece ankastre kulla-

nımlar içindir. Tezgah üstü veya 
dolap içi kullanım için uygun 
değildir.

•	 Belirtilmiş olan açıklamanın dışın-
daki kullanımlar, kullanım ama-
cına uygun olmayan kullanım 
olarak kabul edilir.

•	 UYARI: Cihazın kullanım ama-
cının dışında kullanılması hasar 
veya tehlikeli durum yaratabilir 
ve cihazın garantisinin iptaline 
sebep olur. Bu şartlarda oluşabi-
lecek hasarlar kullanıcı tarafından 
karşılanır.
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•	 Elektrik kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için yetkili bir 
servis ya da yetkili bir teknisyen 
tarafından değiştirilmelidir.

•	 Fırını dış ortam koşullarında  
muhafaza etmeyin veya kullan-
mayın.

•	 Fırını suyun yakınında, ıslak bir 
bodrumda veya yüzme havuzu-
nun yakınında kullanmayın.

 Cihazınızın çalışma sırasında 
erişilebilir yüzeyleri sıcak olabilir.
•	 Fırın çalışırken erişilebilir par-

çaların sıcaklığı yüksek olabilir. 
Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak 
tutun ve fırındaki havalandırma 
deliklerini kapatmayın.

•	 Fırının elektrik kablosunun ma-
sanın veya tezgahın kenarından 
sarkmasına izin vermeyin.

•	 Fırının temiz tutulmaması, ci-
hazın yüzeyinin bozulmasına ve 
bunun sonucunda da cihazın 
kullanım ömrünün kısalmasına ve 
tehlikelere sebep olabilir.

•	 Biberonun ve bebek maması 
kavanozlarının içindekiler karış-
tırılmalı veya çalkalanmalıdır ve 
olası yanmaları önlemek için be-
beğe verilmeden önce mamanın 

sıcaklığı kontrol edilmelidir.
•	 İçeceklerin mikrodalga fırınla 

ısıtılması gecikmeli kaynamalara 
sebep olabilir ve bu yüzden kap-
ları tutarken dikkatli olun.

•	 UYARI: 8 yaşın altındaki çocuk-
ların cihazı kullanması yasaktır.

•	 Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar 
ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel 
engeli olan ya da deneyimi ve bil-
gisi yetersiz olan kişiler tarafından 
sadece, sorumlu bir kişinin neza-
reti altında veya cihazın güvenli 
kullanımı konusunda bilgilendi-
rilmiş olmaları ve kullanımdan 
kaynaklanan tehlikeleri anlamış 
olmaları halinde kullanılabilir.

•	 Çocukların, cihazla oynamadık-
larından emin olunmalıdır.

•	 Fırınınız kullanım sırasında çok sı-
cak olabilir. Cihazınızın iç kısmın-
da bulunan ısıtma elemanlarına 
dokunmamaya dikkat edin.

•	 Bu cihaz harici zamanlayıcı veya 
ayrı bir uzaktan kumanda sistemi 
ile çalıştırılmak için amaçlanma-
mıştır.

•	 UYARI: Cihazın istenmeden 
başlangıç konumuna gelme-
sinden kaynaklanan bir tehli-
keyi önlemek için, bu cihaz bir 



5

zamanlayıcı benzeri harici bir 
anahtarlama düzeni üzerinden 
beslenmemeli veya yardımcı 
program vasıtasıyla düzenli ola-
rak devresi kapatılan ve açılan bir 
devreye bağlanmamalıdır.

•	 Fırın çalışırken kapak veya dış 
yüzey ısınabilir. Dikkat edilmelidir.

•	 Elektrikli cihazların bağlantı kab-
losunu asla cihaz kapağına sıkış-
tırmayın. İzolasyon zarar göre-
bilir. Kısa devre, elektrik çarpma 
tehlikesi!

•	 Cihazın üst tarafını eşya koyma 
yeri olarak kullanmayın. Yangın 
tehlikesi!

•	 Asla yanıcı cisimleri pişirme 
alanında bulundurmayın. Cihaz 
devreye alındığında tutuşabilir. 
Yangın Tehlikesi!

•	 Mikrodalga cihazını asla döner 
tabla olmadan kullanmayın.

•	 Yiyecekleri asla doğrudan döner 
tabağın üzerine koymayın. Dai-
ma bir kap kullanın.

•	 Asla yüksek basınçlı temizleyici 
veya buhar püskürtücü kullanma-
yın. Fırınınızı buharlı temizleyici-
ler kullanarak temizlemeyin. Kısa 
devre, elektrik çarpma tehlikesi!

•	 Cihazı düzenli olarak “Temizlik 

ve Bakım” bölümünde anlatıldığı 
gibi düzenli bir şekilde temizleyin. 
Yetersiz temizlik durumunda 
yüzey hasar görebilir ve cihaz 
zamanla paslanabilir.

•	 Fırınınızın cam kapağını temizle-
mek için, cam yüzeyinin çizilme-
sine neden olabilecek aşındırıcı 
temizleme malzemeleri ve keskin 
metal cisimler kullanmayın.

•	 Bütün ambalaj malzemelerini 
çocuklardan uzak tutun.

•	 Cihazın arka yüzeyi duvara karşı 
yerleştirilmemelidir. Ankastre 
dolabın cihaz arkasındaki yüzeyi 
boş olmalıdır.

•	 Hava deliklerini ve emme boş-
luklarını kapatmayın.

•	 Fırın boş iken çalıştırmayın. Bu 
fırına zarar verebilir.

•	 Yumurta sarısı, patates, tavuk 
sakatatı vs. gibi zarla kuşatılmış 
yiyecekleri, bir çatal ile birkaç kez 
delmeden pişirmeyin.

•	 Ayak, bağlantı parçası, vida vs. 
gibi parçaları hiçbir zaman sök-
meyin.

•	 Fırınınızda yağda kızartma yap-
mayın.

•	 Mikrodalga fırının sadece kabın 
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içindeki sıvıyı ısıttığını ve kabın 
kendisini ısıtmadığını unutmayın. 
Bu yüzden, fırından çıkarıldığında 
kabın kapağı sıcak olmadığı hal-
de, klasik pişirmede olduğu gibi 
kapak açıldığında, kabın içindeki 
yiyeceğin/sıvının aynı miktarda 
buhar vereceğini ve/veya püs-
küreceğini unutmayın.

•	 Yağ ve su karışımı içeren yiye-
cekler (örn; et suyu), fırın kapa-
tıldıktan sonra 30-60 saniye 
kadar fırında bekletilmelidir. Bu, 
yiyeceğin/içeceğin içine bir kaşık 
konulduğunda veya herhangi bir 
şey eklendiğinde sıçramaların 
oluşmasını önler.

•	 Yiyecekleri/sıvıları hazırlarken/
pişirirken çok hızlı ısınan bazı 
yiyecekler olduğunu unutmayın.
(örn; pasta, reçel, kıyma).

•	 Yüksek yağ ve şeker oranları olan 
yiyecekleri ısıtırken veya pişirir-
ken, plastik kaplar kullanmayın. 
Isıtılan yiyeceğin ısısından do-
layı pişirme kapları ısınabilir. Bu 
durum, özellikle plastik ambalaj 
malzemesi kabın üstünü ve tu-
tamağını kapattığında meydana 
gelir. Kapları tutmak için, fırın 
maşasını kullanın.

•	 Montaj sonrasında fişe erişilemi-

yorsa, montaj tarafında en az 3 
mm’lik bir temas boşluğuna sahip 
tüm kutuplu bir izolasyon şalteri 
bulunmalıdır.

•	 Montaj yapılmadan önce mon-
taj talimatları bölümü dikkatlice 
okunmalıdır.

•	 Topraklama konusu çok önemli 
olup aşağıda topraklama konu-
sunda bilgi verilmiştir. Dikkatlice 
okuyup takip edin.

Yaralanma Riskini 
Önlemek İçin
•	 UYARI: Elektrik Çarpma Teh-

likesi! Cihazınızın içindeki bazı 
parçalara dokunmanız ciddi 
yaralanmaya veya ölüme sebep 
olabilir. Fırınınızı sökmeye çalış-
mayın.

•	 UYARI: Elektrik Çarpma Tehli-
kesi! Cihazınızdaki topraklamanın 
yanlış yapılması elektrik çarpması 
tehlikesine neden olabilir. Cihazı-
nız düzgün bir şekilde yerleştirilip 
topraklaması yapılmadan cihazı-
nızın elektrik fişi prize takmayın.

•	 Bu cihaz topraklanmalıdır. Kısa 
devre durumunda topraklama, 
elektrik akımı için bir kaçış teli 
sunarak elektrik çarpması tehlike-
sini azaltır. Bu fırının, topraklama 
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fişi olan bir topraklama kablosu 
vardır. Bu fiş düzgün takılmış ve 
topraklanmış bir prize bağlan-
malıdır.

•	 Topraklama talimatları iyice an-
laşılmazsa veya cihazın düzgün 
topraklanması konusunda endi-
şeleriniz varsa, yetkili bir elekt-
rikçiye veya servis teknisyenine 
başvurun.

•	 Uzatma kablosu kullanmanız ge-
rekirse, sadece 3 telli bir uzatma 
kablosu kullanın.

•	 Düğümlenme veya uzun bir 
kabloya dolanma riskini azaltmak 
için, cihazla birlikte kısa bir elekt-
rik kablosu verilmiştir.

•	 Uzun bir kablo veya uzatma 
kablosu kullanılırsa:

 - Kablonun veya uzatma kablo-
sunun işaretli voltaj değeri en 
az cihazın voltaj değeri kadar 
olmalıdır.

 - Uzatma kablosu, topraklama tipi 
3 telli bir kablo olmalıdır.

 - Uzun kablo, çocuklar tarafından 
çekilecek veya kazayla üzerine 
basılacak şekilde tezgahtan ya da 
masadan aşağı doğru sarkacak 
biçimde uzatılmamalıdır.

•	 Sadece bu fırın için önerilen ısı 

probunu kullanın.(ısıya duyarlı 
prob özelliği olan cihazlar için 
geçerlidir.)

•	 Belirtilen şartlara uygun kabin 
içine yerleştirilmelidir.

Temizlik ve Bakımda 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Temizlik ve Bakım işlemine baş-

lamadan önce cihazınızı kapatın 
ve fişini prizden çektiğinizden 
emin olun.

•	 Kullanımdan sonra fırının içini 
nemli bir bezle yavaşça silin.

•	 Aksesuarları sabunlu suyla nor-
mal şekilde yıkayın.

•	 Kapağın çerçevesi, contası ve 
yakınındaki parçalar düzenli 
olarak nemli bir bezle dikkatlice 
temizleyin.

•	 Yüzeyi çizerek kırılmasına ne-
den olabileceğinden, fırın kapak 
camını temizlemek için sert ve 
aşındırıcı temizleyiciler veya sert 
metal kazıyıcılar kullanılmama-
lıdır.

JJ Kaplar
•	 DİKKAT: Yaralanma Tehlikesi
Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma 
sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım 
veya onarım işlemleri sadece yetkili bir servis 
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teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Lütfen "Mikrodalga fırında kullanılabilecek 
veya kullanılmayacak kaplar" bölümündeki 
talimatlara bakın. Mikrodalga fırında kullanım 
için güvenli olmayan bazı metal olmayan 
kaplar bulunabilir. Bununla ilgili herhangi bir 
kuşkunuz varsa, ilgili kabı aşağıdaki işlemi 
takip ederek test edebilirsiniz.
Kap Testi

•	 İlgili kapla birlikte, mikrodalga güvenli 
bir kaba 1 bardak soğuk su (250 ml) 
doldurun

•	 Fırını maksimum güç seviyesiyle 1 dakika 
kadar çalıştırın.

•	 Kabı dikkatli bir şekilde test edin. Boş 
kap sıcak ise, mikrodalga fırınınızda kul-
lanmayın.

•	 1 dakikalık pişirme süresini aşmayın,

Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz kaplar
Kaplar Açıklama
Kızartma tabağı Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Kızartma tabağının 

altı döner tablanın en az 3/16 inç (5 mm) yukarısında olmalıdır. 
Yanlış kullanım döner tablanın kırılmasına sebep olabilir.

Yemek takımı Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın 
talimatlarına uyun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.

Cam kavanozlar Daima kapağı açın. Sadece yiyeceği biraz ısıtmak için kullanın. Çoğu 
cam kavanozlar ısıya dayanıklı değildirler ve kırılabilirler.

Cam malzeme Sadece ısıya dayanıklı cam kaplar. Metal kaplama olmadığından 
emin olun. Kırılmış veya çatlamış kapları kullanmayın.

Fırında pişirme po-
şetleri

Her zaman üretici firmanın talimatlarına uyun. Metal bağcıklarla 
kapatmayın. Buharın kaçması için, delikler açın.

Kağıt tabaklar ve 
fincanlar

Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme sırasında fırının 
yanından ayrılmayın.

Kağıt havlu Yeniden ısıtmak ve yağı emmek üzere yiyeceklerin üzerini kapat-
mak için kullanın. Sadece kısa süreli pişirme için kullanın ve fırının 
yanından ayrılmayın.

Parşömen kağıdı Haşlama yaparken sıçramaları önlemek veya yiyeceğin üzerini 
kapatmak için kullanın

Plastik Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Her zaman üretici firmanın 
talimatlarına uyun. "Mikrodalga Güvenli" olarak işaretli olmalıdır. 
Bazı plastik kaplar, içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. "Pişirme 
poşetleri" ve sıkıca kapatılmış plastik poşetler, ambalaj üzerinde 
belirtildiği gibi delinmelidir.

Plastik ambalaj Sadece mikrodalgada güvenli olanlar. Pişirme sırasında nemi mu-
hafaza etmek üzere yiyeceğin ağzını kapatmak için kullanın. Plastik 
ambalaj malzemesinin yiyeceğe temas etmesine izin vermeyin.

Termometreler Sadece mikrodalgada güvenli olanlar (et ve şeker termometreleri).
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Yağlı kağıt Sıçramaları önlemek veya nemi muhafaza etmek için kapak olarak 
kullanın

Mikrodalga fırında kullanılamayacak kaplar
Alüminyum tepsi Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba 

aktarın,
Metal tutamaklı yi-
yecek kartonu

Kıvılcımlara sebep olabilir. Yiyeceği mikrodalgada güvenli bir kaba 
aktarın.

Metal veya metal 
kaplamalı kaplar

Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kaplama 
kıvılcımlara sebep olabilir.

Metal bağlantı ip-
leri

Fırında kıvılcımlara ve fırında yangına sebep olabilir.

Kağıt poşetler Fırında yangına sebep olabilir.
Plastik köpük Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya 

içindeki sıvıyı kirletebilir.
Ahşap Ahşap maddeler, fırının içinde kuruyacak, çatlayacak veya kırılacaktır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Taşıma ve nakliye sırasında ci-

hazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır. Orijinal kutu yoksa 
dış yüzeylere (cam ve boyalı 
yüzeylere) gelebilecek darbelere 
karşı önlem alın. Kutu üzerindeki 
taşıma işaretlerine uyun.

•	 Hasar görmesini önlemek için, 
cihazı taşımadan önce döner 
tablayı sabitleyin.

•	 Ambalaja ve pakete zarar ve-
rebilecek (nem, su, darbe, vs) 
etkenlere karşı koruyun.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında düşür-

meyin ve darbelere karşı koru-
yun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
•	 Bu kılavuzda yer alan tüm tek-

nik bilgiler, kullanım talimatları, 
cihazın çalıştırılması ve bakımı, 
cihazınızla ilgili son bilgileri içerir.

•	 Üretici firma, bu kullanım kılavu-
zundaki talimatlara uyulmaması, 
cihazın kullanım amacının dışın-
da kullanılması, yetkili olmayan 
onarım işlemleri, cihaz üzerinde 
izin verilmeyen değişiklikler 
yapılması ve üretici firma ta-
rafından onaylanmamış yedek 
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JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı 
olabilir. Fırını ambalajından, bütün malzeme-
leri kartondan ve fırının içinden çıkarın.
Fırınınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilir:
Cam tabla 1
Döner tabla halkası takımı 1
Kullanım Kılavuzu 1

2345
7

1

6

1. Kontrol paneli
2. Döner tabla mili
3. Döner tabla halkası takımı
4. Cam tabla
5. Kontrol camı
6. Kapak takımı
7. Emniyet kilidi sistemi
8. Izgara Altlığı

parçaların kullanılması nedeniyle 
oluşabilecek hasar ve yaralanma-
lar için herhangi bir sorumluluk 
kabul etmez.

JJ Teknik Özellikler
Ürün markası Vestel
Model AMD-2511X 

Mikrodalga Fırın
Nominal Voltaj 230V ~ 50Hz
Nominal Güç Girişi 
(Mikrodalga)

1450 W

Nominal Güç Çıkışı 
(Mikrodalga)

900 W

Nominal Güç Girişi 
(Izgara)

1000 W

Fırın kapasitesi 25L
Döner Tabla Çapı 315mm
Dış Boyutlar 595x388x410mm
Net Ağırlık 19.7Kg
•	 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 

haber verilmeden değiştirilebilir.
•	 AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün 2014/30/EU (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur. 
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Eşyaların Kontrolü Yönet-
meliğine uygundur.
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Göbek (alt taraf)

Cam tabla

Döner tabla halkası takımı

Döner tabla mili

•	 Kesinlikle cam tablayı ters yerleştirmeyin. 
Cam tabla kesinlikle engellenmemelidir.

•	 Cam tabla ve döner tabla halkası takımı, 
pişirme sırasında daima kullanılmalıdır.

•	 Tüm yiyecek ve yiyecek kapları pişirme 
için daima cam tablanın üzerine yerleş-
tirilmelidir.

•	 Cam tabla ve döner tabla halkası takımı 
çatlarsa veya kırılırsa, en yakın yetkili ser-
vise başvurun.

JJ Kurulum ve Bağlantı
•	 Bu cihaz sadece evsel kullanımlar içindir.
•	 Bu fırın sadece ankastre kullanımlar içindir. 

Tezgah üstü veya dolap içi kullanım için 
uygun değildir.

•	 Lütfen özel montaj talimatlarına uyun.
•	 Cihaz, 60 cm genişliğinde (en az 55 cm 

derinliğinde ve zeminden 85 cm yüksek-
liğin de), duvara monte bir dolap içine 
yerleştirilebilir.

•	 Cihaz bir fişe sahiptir ve sadece düzgün 
monte edilmiş bir topraklı prize takılma-
lıdır.

•	 Şebeke voltajı, anma değerleri plakasında 
belirtilen voltajla uyuşmalıdır.

•	 Priz ve bağlantı kablosu sadece kalifiye 
bir elektrikçi tarafından monte edilmiş ve 
değiş tirilmiş olmalıdır. Montajdan sonra 
prize erişilemiyorsa, montaj tarafında en 
az 3mm'lik bir temas boşluğuna sahip bir 
tüm kutuplu ayırıcı cihaz bulunmalıdır.

•	 Adaptör, çok yönlü uzatma kablosu ve 
uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Aşırı 
yükleme yangın riskine neden olabilir.
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JJ Kullanımı
Saat Ayarı
Mikrodalga fırınınızı elektriğe bağladığınızda 
LED ekranda "0:00" gözükecek ve alarm bir 
kez çalacaktır.
•	 Saat fonksiyonunu seçmek için "Saat/

Timer " tuşuna bir kez basın, saat sayıları 
yanıp sönmeye başlayacaktır. 

•	 Saati ayarlamak için " " düğmesini çevi-
rin, 0 -23 saat arasında giriş yapabilirsiniz.

•	 " Saat/Timer " tuşuna basın, dakika sayıları 
yanıp sönmeye başlayacaktır.

•	 Dakikayı ayarlamak için " " düğmesini 
çevirin, 0 -59 dakika arasında giriş yapabi 
lirsiniz. 

•	 Saati ayarlamayı bitirmek için "Saat/
Timer" tuşuna basın. ":" yanıp sönecek 
ve saat ışığı yanacaktır.

NOT: 1)  Saat ayarlamasını yapmazsanız, 
fırınınız çalışmayacaktır.

 2)  Saat ayarlama sürecinde "Durdur/
İptal"tuşuna basarsanız, fırınınız 
otomatik olarak bir önceki konumu-
na geri dönecektir.

Mikrodalga ile Pişirme
"Mikro./Izgara/Kombi." tuşuna basın, LED 
ekranda "P100" görülecektir. Süreler için 
"Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna basın veya 
dilediğiniz gücü seçmek için " " düğ mesini 
çevirin, düğmeye her bastığınızda gösterge 
"P100", "P80", "P50", "P30" veya "P10" ola-
rak değişecektir. Daha sonra "Başlat/+30Sn./
Onayla" tuşuna basarak işleminizi onaylayın 
ve " " düğmesini çevirerek 0:05 - 95:00 
arasındaki pişirme süresini ayarlayın. Pişir-
meyi başlatmak için"Başlat/+30Sn./Onayla 
" tuşuna bir kez daha basın.
Örnek:  Eğer 20 dakikalık pişirme süresi için 

%80 mikrodalga gücü kullanmak 
isterseniz, fırınınızı çalıştırmak için 
aşağıdaki adımları takip edin.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna bir kez 
basın, ekranda "P100" görülecektir.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna bir kez 
daha basın veya fırınınızı %80 mikrodalga 
gücüne ayarlamak için " " düğmesini 
çevirin.

•	 Onaylamak için "Başlat/+30Sn./Onayla" 
tuşuna basın, ekranda "P80" görülecektir

•	 Fırın ekranında "20:00" görülene kadar "
" düğmesini çevirerek pişirme süresini 

ayarlayın.
•	 Pişirmeyi başlatmak için "Başlat/+30Sn./

Onayla " tuşuna basın.

“Mikro./Izgara/
Kombi.” Sıra

Ekran Özel-
likleri

Mikrodalga 
Gücü

Izgara 
Gücü

1 P100 100%
2 P80 80%
3 P50 50%
4 P30 30%
5 P10 10%
6 G 0% 100%
7 C-1 55% 45%
8 C-2 36% 64%

Izgara veya Kombi Pişirme
"Mikro./Izgara/Kombi." tuşuna basın, LED 
ekranda "P100" görülecektir. Süreler için 
"Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna basın veya 
dilediğiniz gücü seçmek için " " düğmesini 
çevirin, düğmeye her bastığınızda gösterge 
"G", "C-1" veya "C-2" olarak değişecektir. 
Daha sonra "Başlat/+30Sn./Onayla" tuşuna 
basarak işleminizi onaylayın ve " " düğme-
sini çevirerek 0:05 - 95:00 arasındaki pişirme 
süresini ayarlayın.
Pişirmeyi başlatmak için "Başlat/+30Sn./
Onayla" tuşuna bir kez daha basın,
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Örnek:  10 dakika pişirmek için %55 mik-
rodalga gücü ve %45 ızgara gücü 
(C-1) kullanmak istediğinizde, fırını-
nızı aşağıdaki adımlar doğrultusunda 
çalıştırabilirsiniz.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna bir kez 
basın, ekranda "P100" simgesi görüle-
cektir.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna tekrar 
basın veya " " düğmesini kombi 1 mo-
duna getirin.

•	 İşleminizi onaylamak için "Başlat/+30Sn./
Onayla" tuşuna basın, ekranda "C-1" 
simgesi görülecektir.

•	 Fırın ekranında "10:00" görülene kadar "
" düğmesini çevirerek pişirme süresini 

ayarlayın.
•	 Pişirmeyi başlatmak için "Başlat/+30Sn./

Onayla" tuşuna basın.
NOT:  Izgara süresinin yarısı geçince fırından 

iki kez sinyal sesi gelir ve bu normaldir. 
Yiyeceğin daha iyi ızgara edilmesi için 
diğer yüzünü çevirmelisiniz, kapağı 
kapatın, sonra başka işlem yapılmazsa 
fırın pişirmeye devam edecektir.

Hızlı Başlat
•	 Fırınınız bekleme durumundayken 

"Başlat/+30Sn/Onayla" tuşuna basarak 
%100 mikrodalga gücüyle yemek pişirme-
ye başlayabilirsiniz. Tuşa her bastığınızda 
süre maksimum pişirme süresi 95 dakikaya 
ulaşana kadar 30 saniye artacaktır.

•	 Mikrodalga pişirme veya süreye göre 
buz çözme ayarlarında "Başlat/+30Sn./
Onayla " tuşuna her bastığınızda pişirme 
süresini 30 saniye arttırabilirsiniz.

•	 Bekleme durumunda " " düğmesini saat 
yönünün tersine çevirerek %100 mikrodal-
ga gücüyle pişirme süresini ayarlayabilirsi-
niz. Daha sonra "Başlat/+30Sn./Onayla" 

tuşuna basarak pişirmeye başlayabilirsiniz.

Ağırlığa Göre Buz Çözme
•	 "Ağırlık/Zaman Buz Çözme " tuşuna 

bir kez basın. LED ekranda "dEF1" gö-
rülecektir.

•	 100 gr - 2000 gr. arasındaki yiyecek ağır-
lığını seçmek için " " düğmesini çevirin.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla" tuşuna basarak 
buz çözme işlemini başlatın.

Süreye Göre Buz Çözme
•	 "Ağırlık/Zaman Buz Çözme" tuşuna iki 

kez basın. LED ekranda "dEF2" görü-
lecektir.

•	 Buz çözme süresini seçmek için " " 
düğmesini çevirin. Maksimum süre 95 
dakikadır.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla" tuşuna basarak 
buz çözme işlemini başlatın. Buz çözme 
gücü P30'dur ve değiştirilemez.

Mutfak Zamanlayıcısı
•	 "Saat/Timer " tuşuna iki kez basın. LED 

ekranda "00:00" görülecektir.
•	 Doğru süreyi girmek için " " düğmesini 

çevirin. (Maksimum pişirme süresi 95 
dakikadır.)

•	 Ayarı onaylamak için "Başlat/+30Sn./
Onayla "tuşuna basın.

•	 Mutfak süresine erişildiğinde saat gös-
tergesi sönecektir. Sesli uyarıcı 5 kez 
çalacaktır. Saat ayarlıysa (24 saat sistemi), 
LED ekranda o anki saat görülecektir.

NOT:  Mutfak Süresi 24 saat sisteminden 
farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı bir 
zamanlayıcıdır.
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Otomatik Menü
•	 " " düğmesini saat yönünde çevirerek 

dilediğiniz menüyü seçin. Ekranda oto-
matik ısıtma, sebze, balık, et, makarna, 
patates, pizza ve çorba anlamına gelen 
"A-1" "A-8" görünecektir.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla "tuşuna basarak 
onaylayın.

•	 Menü tablosundaki geçerli ağırlığı ayarla-
mak için " " düğmesini çevirin.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basarak 
pişirme işlemine başlayın.

Örnek : "Otomatik Menü" özelliğiyle 350 
gr'lık bir balık pişirmek isterseniz.
•	 Ekranda "A 3" simgesi görünene kadar "

" düğmesini çevirin.
•	 Onaylamak için "Başlat/+30Sn./Onayla" 

tuşuna basın,
•	 Balığın ağırlığını seçmek için "350" gö-

rününceye kadar " " düğmesini çevirin.
•	 P i ş i rme  i ş l emine  baş lamak  i ç in 

"Başlat/+30Sn./Onayla" tuşuna basın.

Otomatik Menü Tablosu
Menü Ağırlık Ekran

A-1
Otomatik 

Isıtma

200 g 200 g
400 g 400 g
600 g 600 g

A-2
Sebze

200 g 200 g
300 g 300 g
400 g 400 g

A-3
Balık

250 g 250 g
350 g 350 g
450 g 450 g

A-4
Et

250 g 250 g
350 g 350 g
450 g 450 g

A-5
Makarna

50 gr. (450 ml. soğuk su ile) 50 gr.
100 gr. (800 mi. soğuk su ile) 100 gr.

A-6
Patates

200 g 200 g
400 g 400 g
600 g 600 g

A-7
Pizza

200 g 200 g
400 g 400 g

A-8
Çorba

200 ml 200 ml
400 ml 400 ml

Çok Aşamalı Pişirme
Pişirme işlemi için en fazla 2 aşama ayarlaya-
bilirsiniz. Çok aşamalı pişirmede ilk aşama nız 
buz çözme ise ilk aşamanın yerini buz çözme 
fonksiyonu alacaktır.
Örnek : Yiyecekleri, 5 dakikalık buz çözme 
işleminden geçirmek ve 7 dakika %80 mik-
rodalga gücü kullanmak istediğinizde, işlemi 
aşağıda açıklanan şekilde gerçekleştirebi-
lirsiniz:
•	 "Ağırlık/Zaman Buz Çözme" tuşuna iki 

kez basın. Fırın ekranında "dEF2" görü-
lecektir.

•	 Buz çözme zamanını seçmek için ekranda 
"5:00" görülene kadar " " düğmesini 
çevirin.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna bir kez 
basın, ekranda "P100" görülecektir.

•	 "Mikro./ Izgara/Kombi." tuşuna bir kez 
daha basın veya %80 mikrodalga gücünü 
seçmek için " " düğmesini çevirin.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla" tuşuna basarak 
işleminizi onaylayın, ekranda "P 80" 
görüle cektir.

•	 Pişirme süresini seçmek için ekranda 
"7:00" görülene kadar " " düğmesini 
çevirin.

•	 "Başlat/+30Sn./Onayla " tuşuna basarak 
pişirmeyi başlatabilirsiniz. Alarm ilk aşama 
için bir kez uyarı sesi verecek, buz çözme 
süresi azalmaya başlayacak; alarm ikinci 
kez pi şirme işlemine başlarken bir kez 
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daha uyarı sesi verecektir. Pişirme işlemi 
tamamlandığında alarm beş kez uyarı 
sesi verir.

Sorgulama Fonksiyonu
•	 Mikrodalga, ızgara ve kombinasyon 

pişirme durumlarında,"Mikro./ Izgara/
Kombi." tuşuna basın, mevcut güç 3 
saniye boyunca ekranda görülecektir. 3 
saniye sonra fırın önceki durumuna geri 
dönecektir;

•	 Pişirme durumunda, süreyi sorgulamak 
için " Saat/Timer " tuşuna basın ve süre 
3 saniye boyunca ekranda görülecektir.

Çocuk Kilidi Fonksiyonu
Kilitleme : Bekleme durumundayken "Dur-
dur/iptal " tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidi 
nin aktif hale geldiğini belirten uzun bir sinyal 
uyarı sesi duyulacak ve saat ayarlanmışsa o 
anki saat ekranda görülecek, aksi halde LED 
ekranda  görülecektir.
Kilitlemenin iptal Edilmesi : Fırınınızda 
çocuk kilidi aktif durumundayken "Durdur/
İptal" tuşuna 3 saniye basın, çocuk kilidinin 

iptal edildiğini belirten uzun bir sinyal uyarı 
sesi duyulacaktır.

JJ Temizlik ve Bakım
UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine başlama-
dan önce cihazınızı kapatın ve fişini prizden 
çekin. Cihazı suya daldırmayın.
•	 Kullanımdan sonra fırının içini nemli bir 

bezle yavaşça silin.
•	 Aksesuarları sabunlu suyla normal şekilde 

yıkayın.
•	 Kapağın çerçevesi, contası ve yakınındaki 

parçalar düzenli olarak nemli bir bezle 
dikkatlice temizlenmelidir.

JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit 
ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultu-
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam 
etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgi-
lerine web sitesinden ulaşabilirsi niz.

Normal
Mikrodalga fırın TV yayınını 
etkiliyor.

Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV yayını etkile 
nebilir. Bu, mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli fan gibi 
küçük elektrikli cihazların parazitine benzer. Bu durum 
normaldir.

Sönük fırın lambası Düşük güçlü mikrodalga pişirme esnasında, fırın lambası 
sönük görünebilir. Bu durum normaldir.

Kapakta buharlaşma, çıkışlardan 
sıcak hava çıkışı

Pişirme sırasında, yiyecekten buhar çıkabilir. Buharın 
çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak, bir 
kısmı da fırın kapağı gibi soğuk yerlerde birikecektir. Bu 
durum normaldir.
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Fırın, içinde yiyecek olmadan 
yanlışlıkla çalıştırıldı.

Fırını, içinde yiyecek olmadan çalıştırmak yasaktır. Bu 
durum çok tehlikelidir.

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Fırın çalışmıyor.

Elektrik fişi iyice takılmamış. Fişi prizden çıkarın. 10 saniye sonra 
tekrar takın.

Sigorta atmış veya devre 
kesicisi çalışıyor. Yetkili servis çağırın.

Prizde sorun var.
Prizi diğer elektrikli cihazlarla test
edin.

Fırın ısınmıyor. Kapak düzgün kapatılma-
mış. Kapağı iyice kapatın.

Mikrodalga fırın çalıştı-
ğında cam döner tabla 
ses çıkarıyor

Kirli makara sürgüsü ve fırın 
tabanı.

Kirli parçaları temizlemek için "Te-
mizlik ve Bakım" kısmına bakın.
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JJ Montaj Talimatları
Lütfen montaj yapmadan önce kılavuzu 
dikkatle okuyun.
Lütfen Not Edin

Elektrik bağlantısı
Fırın bir fişe sahiptir ve sadece doğru monte 
edilmiş topraklı bir prize takılmalıdır. İlgili yö 
netmeliklere uygun olarak, priz sadece kalifiye 
elektrikçi tarafından monte edilmiş olmalı ve 
bağlantı kablosu sadece kalifiye elektrikçi 
tarafından değiştirilmelidir. Montaj sonrasın- 
da fişe erişilemiyorsa, montaj tarafında en 
az 3 mm'lik bir temas boşluğuna sahip tüm 
kutuplu bir izolasyon şalteri bulunmalıdır.
Ankastre dolabın cihaz arkasındaki yüzeyi 
boş olmalıdır.
Minimum montaj yüksekliği: 85 cm
Hava deliklerini ve emme boşluklarını ka-
patmayın.
NOT: Elektrik kablosunu sıkıştırmayın veya 
bükmeyin.

JJ Kurulum Talimatları
Lütfen kurulumdan önce talimatları dikkatle 
okuyun.

Ürün montajı için belirtilen ölçüler dahilinde 
montaj işlemi yapılmalıdır.

Montaj işlemi montaj kılavuzuna göre ya-
pılmalıdır.
Braket ve sabitleme vidası montaj kılavuzu 
kullanılarak konumlandırılmadır.

Montaj kılavuzu, montaj kabini içerisine orta 
noktaya yerleştirilir. Vida ve braket boşlukları 
açılır.

Vida A

Braket

Orta Nokta

iki vida ile braket, belirlenen konuma sabit-
lenir.



18

Vida A

Braket

Ürün, montaj konumuna yerleştirilerek braket 
ile bağlantısı sağlanır.

Montaj konumuna yerleştirilen ürün, ön sabit-
leme vidası ile konumuna sabitlenir.

Vida B
Montaj Deliği
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Cihazının Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürünün üzerinde veya bilgi 
etiketinde yer alan bu işaret, 
bu cihazın kullanım ömrünün 
sonunda diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiği-
ni belirtmektedir. Kontrol 
edilmeyen atık imhasının 

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını 
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık 
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının 
sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek 
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre-
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne-
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi 
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve 
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl-
mamalıdır.

Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel yönetimin be lirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
•	Buz	 çözme	 işlemini	 kullanmadan	önce,	
buz çözme uygulayacağınız ürünü önce-
likle dondurucu kısımdan soğutucu kısma 
indirerek çözünme sağlayabilirsiniz. Böylece 
mikrodalgada uygulayacağınız buz çözme 
süresi kısalacaktır. Ürününüz ile tabla bo-
yutları doğrultusunda birden fazla yiyeceği 
birlikte ısıtabilirsiniz.
•	Pişirme	 işlemi	yerine	mikrodalga	ürünü-
nüzü ısıtma amaçlı olarak kullanmanız enerji 
tasarrufu sağlayacaktır.

Üretim Yeri : Midea Electric Trading 
(Singapore) Co. Pte. Ltd/ 
Guangdong Midea Kitchen Appliances Manu-
facturing Co.,Ltd
Adres :NO.6 Yong An Road, Beijiao, Shun de, 
Foshan, GuangDong Çin
Tel :86-757-2360 1698
E-posta :huanghui@midea.com.cn

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :  Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 

34394 Şişli/ İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp: 0536 075 4 123
Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğu-
nun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya 
çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden 
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;
1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek 
sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden in-
dirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
4.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştiril-
mesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, 
üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde 
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvuru-
larını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem 
Heyetlerine yapabilir.
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Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


