
VESTEL KÖPÜK 5000 SÜT 
KÖPÜRTÜCÜ VE ISITICI

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Süt köpürtücü 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 ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

• UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir 
durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleye
bilmek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
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JJ Güvenlik uyarıları
UYARI: Cihazınızı kullanmaya 
başlamadan önce tehlikeli bir du
rum, yangın, elektrik çarpma sı ve 
kişisel yaralanma risklerini önleye
bilmek için bu kılavuzda açıklanan 
güvenlik önlemlerine her zaman 
uyun.
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları, temizliği ve bakımı ile 
ilgili önemli bilgiler içermekte
dir.

•	 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun ve talimatlara uyun.

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

•	 Bu cihaz, evde veya aşağıdakiler 
gibi benzer kapalı mekanlarda 
ticari olmayan kullanımlar için 
süt köpürtmek, süt veya su ısıt
mak ve sıcak çikolata hazırlamak 
amacıyla tasar lanmıştır:

  Mağazaların, ofislerin ve diğer 
çalışma ortamlarının personel 
mutfakları;

  Çiftlik evleri;
  Otel, motel ve diğer konaklama 

tesislerinin müşterileri tarafın
dan odalarında kullanım;

  Yatak ve kahvaltı sunan yerler.
UYARI: Cihazın kullanım ama
cının dışında kullanılması hasar 
veya tehlikeli durum yaratabilir ve 
cihazın garantisinin ipta line sebep 
olur. Bu şartlarda oluşabilecek ha
sarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
Cihazı yalnızca tip etiketi üze
rindeki bilgilere göre bağlayın ve 
çalıştırın. Evinizdeki şebe kenin 
cihazınızın tip etiketi üzerinde 
belirtilen güç ve voltaj değerleri 
ile uygun olduğundan emin olun.
•	 Cihazı sadece AC akımına ve 

topraklı prize bağlayın.
•	 Cihazınızın elektriksel güvenli

ği, cihazınızın elektrik bağlantısı 
ancak tamamen topraklanmış 
korumalı bir prize yapıldığında 
sağlanabilir.   Üretici firma, top rak 
korumalı olmayan bir prizin kulla
nılması sonucunda oluşa bilecek 
yaralanmalardan veya maddi 
hasarlardan sorumlu değildir.

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

•	 Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar 
ve fiziksel, duyusal ya da zihin sel 
engeli olan ya da deneyimi ve bil
gisi yetersiz olan kişiler tarafından 
sadece, sorumlu bir kişinin nezareti 
altında veya cihazın güvenli kul
lanımı konu sunda bilgilendirilmiş 
olmaları ve kullanımdan kaynak
lanan tehlikeleri anlamış olmaları 
ha linde kullanılabilir.

•	 Çocukların cihazla oynaması 
yasaktır.

•	 Küçük çocukları cihazdan uzak 
tutun ve cihazınızın kablosunun 
tezgahtan aşağı sarkmasına izin 
vermeyin. Küçük çocuklar tara
fından kablo aşağıya çekilebilir 
ve cihaz devrilerek yaralanma lara 
neden olabilir.

•	 Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 
yaşından büyük ve gözetim altın
da olmadıkça çocuklar ta rafından 
yapılmamalıdır.

•	 Cihaz çalıştıktan sonra su ek
lemeyin.

•	 Cihaz çalışırken gövde sıcak olur, 
asla dokun mayın. Sapı ve düğme
leri kullanın.

•	 Hareket eden parçalara dokun
mayın.

•	 Hazneyi doldurmak için sadece 
soğuk su veya süt kullanın.

UYARI: Boğulma tehlikesini ön
lemek için ambalaj malze melerini 
bebek ve çocuklardan uzak tutun. 
Bu ambalaj malze mesinin oyuncak 
olarak kullanıl masına izin vermeyin.
•	 Kullanımdan sonra cihaz sıcak 

olabilir.
•	 Fişi her kullanımdan sonra, ha

talı çalışma durumunda veya 
te mizlikten önce prizden çekiniz.

•	 Cihazı taban ünitesini ve elekt rik 
fişini su ya da diğer sıvılara sokma
yın. Cihazı suya daldır mayın.

•	 Cihazınız sadece kendi taban 
ünitesi(altlık) ile birlikte kulla
nılabilir.

•	 Taban ünitesini temiz ve kuru 
tutun.

•	 Aşırı su konması durumunda 
, kaynaması esnasında cihazın 
ağzından fışkırabilir, kaynar suya 
temas etmeyin.

•	 Cihazınızın çalışması esnasında, 
cihazınızdan sıcak buhar çıka bilir 
ve cihazınızın parçaları çok sıcak 
olabilir.
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•	 Su kaynarken kapağını açmayın 
ve kapağın kapalı olduğundan 
emin olunuz.

•	 UYARI: Yanma tehlikesini ön
leyebilmek için;

  Vücudunuzun tüm kısımlarını 
buhar çıkışından uzak tutun.

  Cihazınızın temizliğini yapma
dan önce, cihazın tamamen 
soğumuş durumda olduğundan 
emin olun.

  Cihazınızın kapağını açarken 
dikkatli olun, kaynar su damlaları 
taşabilir.

  Suyun, sütün ve çikolatanın se
viyesi Max(En fazla) ve Min(En 
az) seviyeleri arasın da olma
lıdır ve değerler teknik özellik 
tablosunda verilmiştir. Cihaz 
çok fazla su, süt, çikolata koy
duğunuzda kaynayarak etrafa 
fışkırabilir.

  Parçaları sökmeden ve takma
dan önce ve cihazı temizleme
den önce soğumasına izin verin.

  Sıcak yüzeye dokunmayın. 
Sadece sapları veya düğmeleri 
kullanın.

•	 Cihazınızı içinde sıvı bulunma
dığı halde çalıştırmayın, aksi 
halde cihazınız hasar görecektir.

•	 Yanlış kullanımı sonucunda po
tansiyel yaralanma riski vardır.

•	 Bu ürün çalışma sırasında sürekli 
tüketici nezareti ve kontrolü 
gerektirmektedir.

•	 Cihazınızı eğimli yüzeylerde 
kullanmayın.

•	 Cihazınızı kuru, düz ve dengeli, 
su bulunmayan ve ısıya maruz 
kalmayacağı bir yüzeye yerleş
tirin.

•	 Mobilya bir tezgahın üst yüzeyi, 
cihazınızın kauçuk ayaklarına za
rar verebilecek malzemeler içe
rebilir. Gerekiyorsa, cihazınızın 
ayak kısmının altına koruyucu 
bir altlık yerleştirin.

•	 Cihazınızı çok sıcak, ıslak veya 
çok nemli ortamlara yerleştir
meyin ve yanıcı malzemelerin 
yakınına koymayın.

•	 Küçük çocukların cihazın sıcak 
yüzeylerine erişemeyeceği bir 
yer seçin.

•	 Cihazınız bir duvarın veya dola
bın içine yerleştirilmeye uygun 
olarak tasarlanmamıştır.

•	 Acil durumlarda cihazınızın 
elektrik devresinin hızlı olarak 
kesilebilmesi için cihazınızın 
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elektrik fişi kolay erişilebilir bir 
yerde bulunmalıdır.

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

•	 Elektrik kablosu zarar görmüşse, 
herhangi bir tehlikenin önlen
mesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya müşteri iletişim mer
kezine ile iletişime geçin.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği tak
dirde kullanılmalıdır.

•	 Cihazınızı asla aşağıdaki du
rumlarda kullanmayın:

  Cihaz veya elektrik kablosu 
hasarlı ise,

  Cihaz düşürülürse, gözle gö
rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

  Cihaz, elektrikli parçalar görü
lecek şekilde hasar görmüşse,

  Cihaz, güç kablosu veya elektrik 
fişi su ya da diğer sıvıların içine 
düşmüşse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi 
tespit edilirse, hemen ci hazınızın 

elektrik fişini prizden çekin ve yet
kili servisle irtibata geçin.
•	 Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 

hasarlı parçaları ciddi yara
lanmalara ve yangına neden 
olabilir.

•	 Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendi
niz tamir etmeye kalkışmayın. 
Cihazın içinde kullanıcı tarafın
dan tamiri yapılabilecek parça 
yoktur.

•	 Üretici firma tarafından öne
rilmeyen aksesuar kullanımı 
yangına, elektrik çarpmasına ve/
veya kişisel yaralanmaya neden 
olabilir.

•	 Cihazınızın iç kısmını açmayın. 
Cihazın içindeki elektrik bağ
lantılarına dokunulduğunda 
ve/veya cihazın elektriksel ve 
mekanik yapısı değiştirildiğinde 
elektrik çarpması tehlikesi vardır.

•	 Elektrik kablosunu tehlikeye 
sebep olmayacak şekilde uzatın.
Kabloyu, keskin kenarlar üze
rinden çekmeyin, sıkıştırmayın. 
Sıcak ve ıslak alanlardan uzak 
tutun. Kablo cihazın sıcak par
çalarıyla temas etmemelidir.

•	 Cihazı açıkhavada kullanmayın.
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•	 Cihazı sıcak bir gazlı veya elekt
rikli ocağın veya ısıtılmış bir 
fırının yakınına yerleştirmeyin.

•	 Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun ve kablosundan 
tutarak çıkartmayın.

•	 Islak ellerinizle fişi tutmayın.
•	 Elektriğe bağlamadan ve parça

larını takmadan önce cihazı ve 
tüm parçalarını kurutun.

•	 Cihazı, elektrik fişine her zaman 
ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.

•	 Bu cihaz harici bir zamanlayıcı 
veya ayrı bir uzaktan kumanda 
sistemiyle çalıştırılmamalıdır.

•	 Bu cihaz için uzatma kablosu 
kullanmayın.

•	 Ürünün sıcak parçalarına do
kunmaktan kaçının.

•	 Cihazı kaldırmadan önce soğu
masını bekleyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken  
Güvenlik Bilgileri
Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö
lümünde anlatıldığı gibi düzenli bir 
şekilde temizleyin. Cihazın temizlik 
ve bakımına başlama dan önce 

mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
•	 Cihazı suya daldırmayın. Elekt

rik çarpmasını önlemek için 
cihazınızı suyla temizlemeyin, 
cihazınızı temizlemek için yu
muşak bir bez kullanın.

•	 Cihazın temizlenmesi sırasında 
aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanmayın.

•	 Nemli bez ile cihazın gövdesini 
silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle 
parlatabilirsiniz.

UYARI: Cihazınızın yüzeyini sil
diğiniz bezi iyice kuruttuğu nuzdan 
emin olun, cihazınızın elektrikli par
çalarının içine su girmesi cihazınız
da ciddi hasar lara sebep olacaktır.
•	 Temizlik sırasında kesici, delici, 

sivri uçlu v.b. zarar verici araçlar 
kullanmayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Taşıma ve nakliye sırasında 

cihazınız, aksamlarına zarar gel
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.
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•	 Cihazı nakliye sırasında dü
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

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

Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir.Üretici firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen 
değişiklikler yapılması ve üretici 
firma tarafından onaylanmamış 
yedek parçaların, aksesuarların 
kullanılması nedeniyle oluşabilecek 
hasar ve yaralanmalar için herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.

JJ Teknik Özellikler

Model 
VESTEL KÖPÜK 
5000 SÜT KÖPÜR-
TÜCÜ VE ISITICI

Çalışma Gerilimi 
(V), Frekans (Hz) 

220V-240V AC 
50/60 HZ

Güç( W ) 550-650W
Susuz Çal ı şma 
Süresi 20 ± 2 s

Reset Süresi 30 s
Min Sıcak Süt Kö
püğü Kapasitesi 150 ml

Maks Sıcak Süt 
Köpüğü Kapasitesi 300 ml

Min Soğuk Süt 
Köpüğü Kapasitesi 150 ml

Maks Soğuk Süt 
Köpüğü Kapasitesi 300 ml

Min Sıcak Süt Ka
pasitesi 150 ml

Maks Sıcak Süt 
Kapasitesi 500 ml

Min Sıcak Çikolata 
Kapasitesi 150 ml

Maks Sıcak Çiko
lata Kapasitesi 300 ml

•	 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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JJ Genel Görünüm
•	 Görseller yalnızca cihazın parçaları 

hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Par
çalar cihaz mo deline göre farklı olabilir. 
Resimler temsilidir.

1

2

3

4

5

1. Kapak
2. Tutma Sapı
3. Gösterge Ekranı
4. Gövde
5. Taban

JJ Kullanmadan Önce 
•	 Mükemmel bir tat için, su kullanarak 2 

veya 3 kez suyu ısıtın. Cihazı kapatın ve 
5 dakika boyunca soğumasını bekleyin. 
Sonra bir kez daha su ısıtın.

•	 Cihaz ın ız ın  i l k  kez  ku l lan ı lmas ı 
sırasında,cihazınızda kullanılan malzeme
den kay naklanan bir koku duyabilirsiniz. 
Bu koku kısa bir süre sonra kaybolacaktır

Kullanımı
•	 Haznede iki adet maksimum ve bir adet 

minimum çizgisi bulunmaktadır.

•	 En yukardaki Max çizgisi sıcak süt için 
maksimum seviyeyi gösterir.

•	 Alttaki Max çizgisi süt köpüğü veya sıcak 
çikolata için maksimum seviyeyi gösterir.

•	 En alttaki çizgi ise hazneye konulması 
gereken en az sıvı miktarını gösterir. 
Bu seviyenin altında sıvı varken cihazı 
çalıştırmayın.

Sıcak süt için maksimum seviye

Minimum sıvı miktarı

Süt köpüğü veya sıcak çikolata 
için maksimum seviye

Süt ve Süt Köpüğü Hazırlama
•	 Süt çırpıcısını kullanın. Dikey olarak yer

leştirin mıknatıs tutacaktır.
•	 Teknik özellik tablosunda belirtilen de

ğerler arasında kalacak şekilde hazneyi 
soğuk süt ile doldurun.

Süt Çırpıcı

•	 Kapağı kapatın. Çırpıcının düzgün yer
leştiğine dikkat edin.

•	 Tip etiketine uygun bir prize cihazın 
fişini takın.

•	 Süt veya Süt köpüğü  hazırlama düğme
sine basarak istenilen fonksiyona getirin.
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•	 İşlem tamamlandıktan sonra ışık söne
cektir. (Tahmini tamamlanma süresi  so
ğuk köpürtme için 120 sn, sıcak köpürtme  
için  200 sn, sıcak süt için 300 sn’ dir.)

•	 Sıcak köpürtme sıcaklığı: 67.5°C’dir.

Sıcak Çikolata Hazırlama
•	 Çikolata  çırpıcısını  süt çırpıcısının üze

rine yerleştirin.

Süt Çırpıcısı

Çikolata 
çırpıcısı

•	 Dikey olarak haznenin içine yerleştirin 
mıknatıs tutacaktır.

•	 Teknik özellik tablosunda belirtilen de
ğerler arasında kalacak şekilde hazneyi 
soğuk süt ile doldurun.

•	 Parçalanmış çikolatayı ekleyin.Toz halin
deki çikolata ile performans daha yüksek 
olacaktır.

•	 Kapağı kapatın. Çırpıcının yerine  düz
gün yerleştiğinden emin olun.

•	 Tip etiketine uygun bir prize cihazın 
fişini takın.

•	 Sıcak çikolata düğmesine iki kere basarak 
istenilen fonksiyona getirin. Kırmızı ışık 
yanıp sönmeye başlayacaktır.

•	 3 saniye sonra otomatik olarak işlem baş
layacaktır. İstediğiniz zaman sıcak çikola
ta düğmesine basarak durdurabilirsiniz.

•	 İşlem tamamlandıktan sonra ışık söne
cektir. Tahmini tamamlanma süresi 350 
sn’dir. 

Boşta Çalıştırma Koruması
Cihazınız içinde sıvı olduğu sürece çalıştırıl
malıdır ancak farkında olmadan hazne içinde 
sıvı yokken çalıştırdığınızda, cihazınızın 
gösterge ışıkları kırmızı ve mavi olarak yanıp 
söner ve otomatik olarak kapanır. Böyle bir 
durum ile karşılaştığınızda cihazı tabandan 
alın, 20 saniye soğuması için bekleyin. Ar
dından sıvıyla doldurup açın, cihaz normal 
modda çalışacaktır.
Tekrar Çalıştırma Süresi
İşlemden sonra,  teknik özellik tablosunda 
belirtilen maksimum değerleri geçmeyecek 
şekilde su veya süt koyun ve tekrar çalışması 
için 30 saniye bekleyin.
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JJ Temizlik ve Bakım
•	 Güvenlik bilgileri başlığı altında 

anlatıl dığı üzere cihazın temizlik 
ve bakımına başlamadan önce 
mutlaka cihazın fişini prizden 
çekin ve soğumasını bekleyin.

•	 Aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanmak tan kaçının. Zorlu 
lekeleri çıkarmak için sabun 
kullanılabilir.

•	 Gövdeyi, altlığı, elektrik kablo
sunu veya fişi suya daldırmayın. 
Diğer aksesuarlar bulaşık maki
nesinde yıkanabilir.

•	 Gövdeyi temizlemek için yu
muşak ve nemli bir bez kullanın. 
Bulaşık makinesinde yıka mayın.

•	 Her kullanımdan sonra, ayrı
labilen tüm parçaları sıcak ve 

sabunlu suyla temiz leyin.
•	 Lekeleri çıkarmak için, ürünün 

dış yüze yini nemli, yumuşak bir 
bezle silin.

Saklanması
•	 Süt köpürtücüyü saklamadan önce 

cihazın fişini çekin, hazneyi boşaltın ve 
cihazın tamamen soğumasına izin verin.

•	 Cihazı temizleyin ardından çocuklardan 
uzak, kuru ve soğuk bir yerde tutun.

•	 Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğ
rultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam et
miyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en 
yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. 
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor. Cihazın fişi prize uygun 

şekilde takılmamış.
Sıkıca prize takın.

Süt Köpüğü veya Sıcak 
Çikolata yapmıyor.

İlgili özelliğin açma/ka
pama düğmesine basıl
mamış olabilir.

İstenilen özelliğin açma/kapama 
düğmesine basıldığından emin 
olun.

Cihazın tekrar çalışması için 
beklemek gerekiyor.

Çalışma aralığı 30 sn’dir. 
Tekrar çalıştırmak için 
belirtilen süre kadar bak
lenmelidir.

Normal bir durum.
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Cihazınızın 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.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
•	 Kullanmadığınız zamanlarda cihazın 

fişini prizden çıkartın.
•	 İhtiyacınız kadar su/süt koyun.
Ambalaj Bilgisi
 Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.

Müşteri’nin Seçimlik Hakları
 Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarın
ca ayıplı olduğunun 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 indirim 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 değiştirilmesini isteme, seçimlik hak
larından birini ise Satıcıya, üretici veya 
ithalatçıya karşı kullanılabilir.

•	 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme 
veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir.

•	 Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
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Üretim Yeri:  TOP Electric Appliances 
Industrial Ltd.
Adres: 19 Beixing Avenue, Huadong Town, 
Huadu District, Guangzhou, China
Tel: :86 20 86796388
Eposta: tophuman@topele.com.cn

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :  Levent 199 Büyükdere 

Cad. No:199  34394 Şişli/
İSTANBULTÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123
Eposta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek
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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

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) 7 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


