
VHT-402 WIFI 
HAVA TEMİZLEYİCİ

KULLANIM KILAVUZU



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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 J Güvenlik uyarıları
• UYARI: Cihazınızı kullanma-

ya başlamadan önce tehlikeli 
bir durum, yangın, elektrik 
çarpması ve kişisel yaralanma 
risklerini önleyebilmek için bu 
kullanma kılavuzunu dikkatlice 
okuyun. Talimatlara her zaman 
uyun.

• Bu kullanım kılavuzu, cihazı-
nızın ilk kullanımı, güvenliği, 
kullanım amaçları, temizliği ve 
bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.

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

• Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari ol-
mayan kullanımlar için havayı 
temizlemek amacıyla tasarlan-
mıştır. Bu cihaz, ev tipi kulla-
nım içindir.

• UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanıldığın-
da tehlikeli durumlar yaratabilir 
ve cihazın garantisinin ipta-
line sebep olur. Bu şartlarda 
oluşabilecek hasarlar kullanıcı 
tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri 
• Hava temizleyiciyi yalnızca bu 

kılavuzda belirtildiği şekilde 
kullanın.

• Cihazı açmadan önce filtresinin 
doğru bir şekilde takıldığından 
emin olun. Cihazı filtre olmadan 
çalıştırmayın.

• Filtreyi, öncelikle plastik amba-
lajını sökmeden kullanmayın. 
Aksi takdirde ürün havayı filt-
relemez, aşırı ısınabilir ve yangın 
tehlikesi doğurabilir.

• Cihazı sudan, ıslak ve nemli 
alanlardan uzak tutun. Cihazı 
asla suya veya başka bir sıvı-
ya daldırmayın. Banyo, duş, 
yüzme havuzu veya ünitenin 
ıslanabileceği benzer yerlerde 
kullanmayın.

• Cihazı ısı kaynaklarından (fırın, 
kalorifer veya kurutucu) en az 
15,2 cm uzakta düz bir yüzeyde 
kullanın.

• Cihazı yanıcı gaz, buhar, metal 
tozu, aerosol (sprey) ürünleri ve 
endüstriyel yağ dumanlarının 
olduğu yerlerde kullanmayın. 
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Patlama ya da yangına neden 
olabilir.

• Hava kanallarının önünü kapat-
mayın veya hava temizleyiciyi 
yatak veya koltuk gibi yumuşak 
bir yüzeye yerleştirmeyin. Ciha-
zın üzerini örtmeyin.

• Hava ızgaralarına veya kanalla-
rına parmaklarınızı veya yabancı 
nesneleri asla sokmayın.

• Çocuklar hava temizleyicinin 
yakınındayken onları gözetim 
altında tutun.

• Cihazın hiçbir deliğine/açıklığı-
na bir nesne koymayın.

• Cihazın üstüne oturmayın ve 
ağır nesneler koymayın.

• Cihazın içinin kuru kalmasını 
sağlayın. Nem birikimini önle-
mek için ürünü sıcaklığın ciddi 
oranda değiştiği odalara ve 
klimaların altına koymaktan 
kaçının.

• Cihazda temizlik ve bakım 
yapmadan önce (örneğin hava 
filtresini değiştirmeden önce) 
fişi mutlaka prizden çekin.

• Cihazı sadece AC akımına ve 
tip etiketine uygun sağlam bir 
topraklı prize bağlayın. Cihazı 
akım kısma şalteri ile kontrol 

edilen bir prize takmayın.
• Cihazın fişini çekmeden önce 

hava temizleyiciyi her zaman 
kapatın.

• Hasar görmüşse, düzgün ça-
lışmıyorsa, fiş veya kablo ha-
sarlıysa ürünü kullanmayın. 
Ürünü kendiniz tamir etmeye 
çalışmayın.

• UYARI: Bu hava temizleyiciyi 
katı hal hız kontrol birimleriyle 
(örneğin kısma anahtarı) kul-
lanmayın.

• Cihazı çocukların ve sağlığı 
yerinde olmayan kişilerin erişe-
meyeceği yerlerde tutun.

• Başlarında denetleyici bir kimse 
olmadan bu kişilerin cihazları 
kullanmalarına izin vermeyin.

• Çocuklar cihaz ile oynamama-
lıdır.

• Denetim olmadan çocuklar ta-
rafından cihazda temizleme ve 
kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

• Bu cihaz, denetim altında tu-
tulmaları veya cihazın güvenli 
kullanımına dair bilgilendirilme-
leri ve ilgili tehlikeleri anlamaları 
koşuluyla, yaşları 8 ve üzerinde 
olan çocuklar ile fiziksel, işitsel 
veya akli yetenekleri yetersiz 
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olan veya tecrübe ve bilgi ek-
sikliği bulunan kişiler tarafından 
kullanılabilir.

• Kullanmadan önce, elektrik 
kablosunu/besleme kablosunu 
açarak düzleştirin. Cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

• UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

• Fişi her kullanımdan sonra veya 
hatalı çalışma durumunda priz-
den çekin.

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

• Bağlantı kablosu zarar görmüş-
se, herhangi bir tehlikenin ön-
lenmesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya Vestel Müşteri İle-
tişim Merkezi ile iletişime geçin.

• Cihazınızı asla aşağıdaki du-
rumlarda kullanmayın:
- Cihaz veya elektrik kablosu 

hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle 

görülür hasar belirtisi, tuhaf 
ses, koku varsa veya düzgün 
çalışmazsa,

- Cihaz, elektrikli parçalar 
görülecek şekilde hasar 
görmüşse.

• Eğer bu durumlardan birisi tes-
pit edilirse, hemen cihazınızın 
elektrik fişini prizden çekin ve 
yetkili servisle irtibata geçin. 
Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yara-
lanmalara ve yangına neden 
olabilir.

• Cihazın içinde kullanıcının mü-
dahale edebileceği parçalar 
bulunmamaktadır. Cihazın 
içindeki elektrik bağlantılarına 
dokunulduğunda veya cihazın 
elektriksel ve mekanik yapısı 
değiştirildiğinde elektrik çarp-
ması tehlikesi vardır. Herhangi 
bir arıza meydana gelirse, cihazı 
kendiniz tamir etmeye kalkış-
mayın. Aksi halde cihaz garanti 
kapsamı dışında kalacaktır.

• Üretici tarafından tavsiye edil-
meyen aksesuarların kullanılma-
sı cihaz hasarına ve yaralanma-
lara neden olabilir.

• Cihazı, takılı olduğu prize yakın 
tutun.
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• Elektrik kablosunu tehlikeye 
sebep olmayacak şekilde uzatın. 
Elektrik kablosunun, çocuklar 
tarafından erişilebilecek şekil-
de kenarlardan sarkmasına izin 
vermeyin.

• Kabloyu, keskin kenarlar üze-
rinden çekmeyin, sıkıştırmayın. 
Sıcak ve ıslak alanlardan uzak 
tutun.

• Kabloyu halı, kilim vb. nesneler-
le örtmeyin. Kabloyu mobilya 
ve cihazların altına koymayın.

• Kabloyu, insanların çok geçtiği 
yerlerden uzak tutun. İnsanların 
takılıp düşmeyeceği bir yerde 
bulundurun.

• Kabloda düzenli olarak hasar 
kontrolü yapın.

• Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun ve kablosundan 
tutarak taşımayın.

• Islak veya nemli ellerinizle fişi 
takıp çıkarmayın, cihaza do-
kunmayın.

• Cihazı açık hava koşullarında 
(güneş, yağmur vb.) bırakmayın.

• Bu cihaz için uzatma kablosu ve 
adaptor kullanmayın.

• Asla deliklerin içine herhangi 

bir cisim düşürmeyin ya da 
sokmayın.

• Aşağıdaki durumlarda fişi priz-
den çekin:
- Temizlik ve bakım işleminden 

önce,
- Kullanımdan hemen sonra.

• Cihazın üzerine tırmanmayın 
veya oturmayın. Düşerseniz ya 
da cihaz devrilirse yaralanabi-
lirsiniz.

• Bu cihaz bir UV-C vericisi içer-
mektedir.

• Cihazın yanlış amaçlarla kul-
lanılması veya muhafazasının 
zarar görmesi tehlikeli UV-C 
radyasyonu kaçağına neden 
olabilir. UV-C radyasyonu, 
küçük dozlarda bile gözlere ve 
cilde zarar verebilir.

• Açık bir şekilde zarar görmüş 
cihazlar çalıştırılmamalıdır.

• UV-C vericisinin değiştirilmesi-
ne izin verilmez.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
• Temizlemeden önce cihazın 

fişini prizden çekin.
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• Cihazı tozdan ve kirden koru-
yun.

• “Temizlik ve Bakım” bölümünde 
anlatıldığı gibi cihazı temizleyip, 
bakımını gerçekleştirin.

• Gövde, nemli bir bezle temiz-
lenebilir, sonra kuru bir bezle 
parlatılabilir.

• Filtre kullanım ömrü kullan-
ma sıklığı ve kullanılan mekan 
özelinde değişmekle beraber 
ortalama 3-6 aydır. Cihaz üze-
rindeki filtre değişim ışığı yandı-
ğında lütfen filtrenizi değiştirin.

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

cihazın, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

• Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

• 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 tek-

nik bilgiler, kullanım talimatları, 
cihazın çalıştırılması ve bakımı, 
cihazınızla ilgili son bilgileri 
içerir. Üretici firma, bu kulla-
nım kılavuzundaki talimatlara 
uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen 
değişiklikler yapılması ve üretici 
firma tarafından onaylanmamış 
yedek parçaların kullanılması 
nedeniyle oluşabilecek hasar ve 
yaralanmalar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.
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 J Teknik Özellikler

Model
VHT-402 
WIFI HAVA 
TEMİZLEYİCİ

Çalışma
Gerilimi (V),
Frekans (Hz)

220-240V ~ 
50/60HZ

Güç 38W
CADR 
(Partikül bazlı) 400M3/H

Ses ≤49DB
• Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 

haber verilmeden değiştirilebilir.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
• Ür ü n l e  b i r l i k t e  v e r i l e n  b a s k ı l ı 

dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan 
işaretlemelerde ve www.vestel.com.
tr adresinde beyan edilen değerler, 
ilgili standartlar uyarınca laboratuvar 
ortamında elde edilen değerlerdir. Bu 
değerler, ürünün kullanım ve ortam 
şartlarına göre değişebilir.

B u  ü r ü n  2 0 1 4 / 5 3 / E U 
(Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği) sayılı  Avrupa 
Direktifine uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliğine uygundur.

Basitleştirilmiş 
Uygunluk Beyanı
İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz 
ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı 
direktife uygun olduğunu beyan eder. AB 

uygunluk beyanının tam metni internet 
adresinde mevcuttur:
www.vestel.com.tr/
uygunlukbeyandokumanlari
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 J Genel Görünüm
• Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı 
olabilir. Resimler temsilidir.

9 1

6

7

8 İyi Orta Kötü

4

3

2

5

Yeşil Turuncu Kırmızı

1. Hava kalitesi ışıklı halkası 2. Elektrik kablosu
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3. Arka giriş
4. Sensör kapağı
5. Yükseltme yapısı
6. Ön hava girişi

7. Filtre
8. Hava çıkışı
9. Kontrol paneli
Ön Panel

Açma/Kapama

Hız

Gün Işığı/İyonizer

Uyku

Wi-Fi

Filtre

Otomatik

1

2

6

3

4

5

1. Wi-Fi
2. Filtre değişimi
3. Otomatik modu
4. Fan hızı
5. Gün Işığı/ İyonizer
6. Uyku modu
7. Açma/Kapama Düğmesi

 J Kurulum
• Hava temizleyiciyi kullanmadan önce, 

aşağıdaki 4 adımı uygulayarak ürünü 
doğru şekilde kurup yerleştirin ve 
ardından güç kaynağına bağlayın.
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Kullanmadan Önce
• Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarın.
Kullanmadan Önce
Cihazın Bağlanması
"Vestel  Evin Aklı”  Uygulamanın 
İndirilmesi
QR kodunu taratın veya VMarket/App 
Store/Google Play mağazalarından "Vestel 
Evin Aklı" uygulamasını arayın. Uygulamayı 
telefonunuza indirin ve kayıt olun.

Bağlama İşlemi
• Akıllı telefonunuzda Vestel Evin Aklı 

uygulamasının ana sayfasından Cihaz 
Ekle’ye basın.

• Açılan sayfada Vestel Hava temizleyici 
yi seçin.

• Uygulamadaki yönlendirmeleri takip 
ederek Hava Temizleyicinizi kurulum 
moduna alın ve Devam Et butonuna 
basın.

• Hava Temiz ley ic in iz i  bağ lamak 
istediğiniz Wi-Fi ağını seçin, seçmiş 
olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini girerek 
Devam Et butonuna basın.

• Hava Temizleyicinize uygulamada 
görünmesini istediğiniz isimi verip, 
Devam Et butonuna basın.

• Cihazınızın kurulmasını bekleyin.
• K u r u l u m u n  b a ş a r ı l ı  o l d u ğ u n u 

gösteren bildirimi onaylayıp cihazınızı 
kullanabilirsiniz.

• Eğer kurulum başarısız olursa, Tekrar 
Dene butonuna basarak kurulum 
adımlarını tekrar gerçekleştirin.

NOT: Vestel Evin Aklı uygulamasını 
kullanarak robota Wi-Fi ağına bağlı 
olduğu sürece istediğiniz yerden kumanda 
edebilirsiniz.
Ekipman sisteminin donanım platformu, 
aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır.

iOS 8.0 ve üzeri Android 4.4 ve üzeri

 J Kullanımı
Açma
Elektrik prizine bağlayın ve güç düğmesine 
kısaca basın.
Simgeler ve ekran görünümü

 Uyku modu
Uyku modunda ünite, en düşük fan hızında 
ses bir şekilde çalışır. Bu modda uyku modu 
ışığı yanar diğer tüm göstergeler kapalıdır. 
Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran 30 
saniye süreyle açılır. 30 saniye içinde 
tekrar herhangi bir tuşa basarsanız uyku 
modu iptal olur ve otomatik moda geçiş 
yapılır. 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye 
basmazsanız ekran kapanır sadece uyku 
modu ışığı yanmaya devam eder.

 Otomatik modu
Fan Hızı, iç mekan hava kalitesine göre otomatik 
olarak ayarlanacaktır.
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 Wi-Fi
Makineye, uygulama ile uzaktan kumanda 
edilebilir. Öncelikle uygulamayı cep telefonuna 
yükleyin ve ardından ağ bağlantısı işlemini 
uygulayın.
Ağı Wi-Fi ile eşleştirmek için Wi-Fi düğmesine 5 
saniye boyunca basın. Bunun ardından makineye 
telefondaki uygulamadan bağlanabilirsiniz
Wi-Fi göstergesi yanıp sönüyorsa makine ağ ile 
eşleşme aşamasındadır. Wi-Fi göstergesi yavaş 
yanıp sönüyorsa, makine AP eşleştirmesi ağ 
modundadır. Wi-Fi göstergesi yanıp sönmüyor 
ve sürekli yanıyorsa makine İnternet’e başarıyla 
bağlanmış demektir.

 Fan hızı
Fan hızları arasında manuel olarak geçiş yapmak 
için fan hızı düğmesine basın.

 Gün Işığı/ İyonizer
Gün Işığı/ İyonizer fonksiyonunu açmak/
kapamak istediğinizde bu düğmeye 
basın. Gösterge yanar. Gün Işığı/ İyonizer 
fonksiyonu, 2 saat kesintisiz çalıştıktan sonra 
1 saat durur. Ardından yarım saat çalışıp 1 
saat durur ve bu döngüyü tekrar eder. Hava 
temizleyiciyi her açtığınızda Gün Işığı/ 
İyonizer fonksiyonunu bu işlemi yapar.
Gün Işığı/ İyonizer  kullanımı güvenlik  için, 
filtre kapağı açıldığında Gün Işığı/ İyonizer  
ışığı otomatik olarak kapanır ve ayrıca 
temizleyici çalışmayı durdurur.

 Filtre değişimi
Filtre değiştirme zamanı geldiğinde filtre 
değişimi göstergesi beyaz yanıp söner.
Yeni bir filtre taktıktan sonra sıfırlamak için 
düğmeye 5 saniye basın. Işık sönecektir.

 J Temizlik ve Bakım
• Temizliğe başlamadan önce, elektrik 

fişini prizden çıkarın.
• Hava temizleyicinin çizilmesini önlemek 

için aşındırıcı / kostik temizleme 
solüsyonları kullanmayın. ovma bezleri 
ile temizlik yapın. Temiz bir havluyu 
sabun ve suyla hafifçe nemlendirin.

• Kontrol panelini temizleyin, ardından 
yumuşak bir bez veya kağıt havlu 
ile hafifçe kurutun. Zarar vermemek 
için hava temizleyicinin elektronik 
bileşenlerine sıvının sızmasına izin 
vermeyin.

Filtre
• Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi 

tavsiye edilir. Filtrelerinizin değiştirilmesi, 
ihtiyaç duyduğunuz hava kalitesini 
sağlayacaktır. Aşırı kirli filtreler hava 
temizleyicinizin sağlayabileceği temiz 
hava seviyesini düşürebilir.

• Filtre kullanım ömrü kullanma sıklığı ve 
kullanılan mekan özelinde değişmekle 
beraber ortalama 3-6 aydır. Cihaz 
üzerindeki filtre değişim ışığı yandığında 
lütfen filtrenizi değiştirin. Ön hava girişi 
temizliği aylık periyotlarla yapılmalıdır. 
Ana filtre temizlenemez. Kullanım ömrü 
dolduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.
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Filtrelerin değiştirilmesi

1. Ön hava girişini çıkartın.
Açmak için hava girişini alttan çekip çıkartın.

2. Filtreyi çıkartın.
Yükseltme anahtarını açık konumuna çevirin, 
filtre şeridini çekerek çıkarın.

Bakım ve filtre değişimi
Filtrelerin değiştirilmesi

 
3. Filtre paketini çıkartın
Lütfen filtrenin plastik torbasını çıkartın ve 
ardından filtreyi ve hava girişini geri takın.

 
4. Yeni filtreyi kabinin içine yerleştirin ve 
yükseltme anahtarını kapalı konumuna 
çevirip ön hava girişini tekrar takın.

5. Yeni bir filtre taktıktan sonra sıfırlamak 
için düğmeye 5 saniye basın. Işık sönecektir.
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 J Saklanması
Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa 
belirtilen maddelere dikkat edilmelidir:
Cihazı kaldırmadan önce fişinin çekilmiş 
olduğundan emin olun.

 J Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar 
d o ğ r u l t u s u n d a  s o r u n u  ç ö z m e y e 
çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam 
etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Cihaz açılmıyor veya  
kontrol düğmeleri 
etkisiz.

Cihaza elektrik gitmiyor 
olabilir. Açma/Kapama düğmesine basın.

Fiş prize tam olarak 
yerleşmemiş olabilir.

Fişin prize tam olarak yerleştiğinden 
emin olun.

Filtre kapağı tam olarak 
yerleşmemiş olabilir.

Filtrenin kapağının yerine tam olarak 
oturduğundan emin olun.

Cihaz gürültülü 
çalışıyor, hava akışı 
belirgin miktarda 
azalmış.

Filtre paketinden 
çıkartılmamış ve yerine 
düzgün bir şekilde 
yerleştirilmemiş olabilir.

Filtrenin paketinden çıkartıldığına 
ve yerine düzgün bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun.

Cihazın önü açık 
olmayabilir.

Cihazı kapatın, engelleri ortadan 
kaldırın. Cihazın her tarafından en az 
60cm açıklık olduğundan emin olun.

Cihazdan garip bir 
koku geliyor.

 Etrafta kötü koku olabilir.  Kokuyu ortadan kaldırın ve cihazı belli 
bir süre çalıştırın.

 Filtrenin kullanım dışı 
olmuş olabilir.  Filtreyi temizleyin.
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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 gerektiğini 
bel i r tmektedir.  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 çevresel 
olarak güvenli geri dönüştürme için nereye 
ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak 
üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel 
kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm iç in diğer t icar i  at ık lar la 
karıştırılmamalıdır.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
• Kullanmadığınızda cihazı kapatın.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalaj ı ,  geri  dönüştürülebi l i r 
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 
Korunması Hakkında Kanun hükümleri 
uyarınca 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 
bedel inden indir im 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 haklarından 
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.

Üretim Yeri: 
Qingdao Londs Environmental Technology 
Co.,Ltd.
Adres: 100 Meters East,Dongwangtuan 
Comunıty  Neighborhood 
Committee,Chengyang Street 
Office,Chengyang District,Qingdao, 
P.R.China

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: 0850 222 4 123



SiZiN iÇiN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki 
iletişim kanallarında sizin için buradayız. 

Aradığınız pek çok cevabı 
cozumuvar.vestel.com.tr 

internet sitemizde bulabilirsiniz. 

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza 
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, 

kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel 
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.  

iOS ANDROID

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 123
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0850 222 4 123

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: 0850 222 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.


