
VESTEL AV 4510 B 
VANTİLATÖR
KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Vantilatör 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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 J Güvenlik Uyarıları
• Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

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

• Kullanım kılavuzunu güvenli bir 
yerde saklayın, talimatlara uyun 
ve cihazınızı ödünç verdiğinizde 
bu kullanım kılavuzunu da ciha-
zınızla birlikte verin.

• Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari olma-
yan kullanımlar için ortamdaki 
havaya yön vererek hava akışını 
sağlayıp serinlemek amacıyla 
üretilmiştir. Bu cihaz, ev tipi ve 
benzeri kullanım içindir.

UYARI: Cihazınız kullanım amacı-
nın dışında kullanılması hasar veya 
tehlikeli durum yaratabilir ve ciha-
zın garantisinin iptaline sebep olur. 
Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar 
kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
• Vantilatörün montajını  tamam-

lamadan, kesinlikle fişini prize 
takmayın.

• Vantilatörünüzün bağlantısı-
nı yapmadan önce cihazınızı 
kullanacağınız yerdeki elektrik 
voltajının cihazın bilgi etiketinde 
belirtilen voltajla aynı olduğunu 
kontrol edin.

• Cihazı sadece AC akımına ve 
topraklı prize bağlayın.

• Olası elektrik çarpmalarını ön-
lemek için cihazınızın elektrik 
prizindeki topraklama hattının 
ve elektrik kaçağı koruma dev-
resinin uygun durumda oldu-
ğundan emin olun.

• Elektrik çarpması ve yaralanma  
riskini önleyebilmek için cihazı-
nızı açık hava koşullarında, ıslak 
zeminler üzerinde ve pencere-
de kullanmayın.  

• Fişi prizden çıkartırken mutlaka 
fişten tutun ve dışa doğru çekin, 
kablodan çekmeyin.

• Cihaz beyan artık çalışma akımı 
30 mA aşmayan bir artık akım 
cihazı (RCD) üzerinden bes-
lenmelidir.

• Cihazınızı elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin veya elektrik 
kablosundan çekerek taşımayın. 
Cihazınızın elektrik kablosunu 
kapılara sıkıştırmayın, keskin 
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kenarlara ve köşelere temas 
edecek şekilde bulundurmayın, 
elektrik kablosunu ısı kaynak-
larından ve ıslak alanlardan 
uzak tutun. Elektrik kablosu 
her zaman serbest durumda 
kalmalıdır.

• Cihazınızın kablosunu halı al-
tında bulundurmayın. Kabloyu 
kilim, yolluk, veya benzeri mal-
zemelerle kapatmayın. Kabloyu 
mobilyaların veya eşyaların 
altından yönlendirmeyin. Ciha-
zınızın kablosunu geçiş alanla-
rından uzakta bulunan bir yerde 
düzenleyerek kabloya takılma-
ların önlenmesini sağlayın.

• Cihazı sadece düz, kuru zemin-
de kullanın.

• Cihazınızı kullanmadığınız du-
rumlarda, bir yerden başka bir 
yere taşırken, parçalarını takar-
ken veya çıkartırken, temizlik 
ve bakımını yapmadan önce 
elektrik fişini prizden çekin.

• Elleriniz ıslak durumdayken 
vantilatöre  veya elektrik fişine 
dokunmayın ve kullanmayın.

• Bu ürün, çocukların yakınların-
da kullanıldığında yetişkinlerin 
gözetimi gerekir.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde 
kullanılmasıyla ilgili kendilerine 
gözetim veya talimat verilmiş-
se ve içermiş olduğu tehlikeler 
kendileri tarafından anlaşılmış-
sa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir.

• Çocuklar cihaz ile oynama-
malıdır. Çocukların cihazla bir 
oyuncak gibi oynamalarına 
izin vermeyin ve yakınınızda 
çocuklar ya da tehlikeleri fark 
edemeyecek kişiler varsa ciha-
zınızı kullanırken daha dikkatli 
kullanın.

• Temizleme ve kullanıcı bakımı, 
gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

• Cihazınızı özellikle küçük ço-
cukların dokunabileceği bir yere 
yerleştirmeyin.

• Cihazınızı çalışır durumdayken 
gözetimsiz olarak bırakmayın.

• Cihazınızı herhangi bir hız kont-
rol cihazı ile birlikte kullanmayın.

• Cihazın muhafaza parçasını 
çıkartmadan önce cihazınızın 
elektrik fişinin prizden çekildi-
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ğinden emin olun. Vantilatörü 
parçalarına ayırdığınızda, ciha-
zın elektrik fişini prize takmadan 
önce cihazınızın parçalarını 
tamamen birleştirin.

• Vantilatörünüzün muhafaza 
parçası kaldırılmışsa ya da ha-
sarlıysa cihazınızı çalıştırmayın.

• Cihazınız çalışır durumdayken 
parmaklarınızı ya da kalem veya 
benzeri maddeleri asla vantila-
tör ızgarası bölümünden içeri 
sokmayın.

• Cihazınızın içine herhangi bir 
cisim sokmayın.

• Cihaza herhangi sıvı püskürt-
meyin.

• Cihazınızda ilave parçaların 
kullanılması tavsiye edilmez ve 
tehlikelere neden olabilir.

• Cihazınızın hava giriş ve çı-
kışlarının herhangi bir cisimle 
tıkanmamasına dikkat edin.

• Cihazı iyi havalandırılmış alan-
larda kullanın. Hava girişlerinin 
veya egzoz açıklıklarının bek-
lenmedik şekilde tıkanmasının 
önlenmesi için, kullanım esna-
sında duvar veya köşelere en 
az 20 cm uzaklıkta tutulmalıdır. 
Vantilatör, perde veya benzeri 

eşyaların hemen altında veya 
yanında bulundurulmamalıdır.

• Cihazınızın elektrik kablosu 
veya elektrik fişi hasar görmüş-
se, herhangi bir tehlikenin ön-
lenmesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya müşteri iletişim 
merkezi ile iletişime geçin.

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

• UYARI: Cihazınızı asla aşağı-
daki durumlarda kullanmayın:

 - Cihaz elektrik kablosu, fişinde 
bir hata veya hasar var ise,

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

 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse,

 - Cihaz açık hava koşullarında 
kalmışsa veya suyun içine düş-
müşse.

• Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ci-
hazınızın elektrik fişini prizden 
çekin ve yetkili servisle irtibata 
geçin.
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• 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 onarımı yapılabilecek parça 
yoktur. Cihazınız üzerinde her-
hangi bir değişiklik yapmayın.

• Sadece üretici tarafından öne-
rilen orijinal yedek parça ve 
aksesuar kullanın.

• UYARI: Boğulma tehlikesini 
önlemek için ambalaj malze-
melerini bebek ve çocuklardan 
uzak tutun. Bu ambalaj malze-
melerinin oyuncak olarak kulla-
nılmasına izin vermeyin.

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

• Vantilatörün devrilmesini önle-
mek için cihazınız çalışır durum-
dayken cihazınızı düz ve sabit 
bir yüzeye yerleştirin.

• Bu cihazı yüksek sıcaklıklardan, 
açık alevden ve diğer ısıtma 
cihazlarından  uzak tutun. Kuru, 
serin ve gölge bir yerde bu-

lundurun. Cihazınızı dış ortam 
koşullarında bulundurmayın, 
doğrudan güneş ışığına ve 
yağmura maruz bırakmayın. 
Cihazınızın yağmura maruz 
kalması, elektrik çarpması riskini 
meydana getirebilir.

• Vantilatörünüzü yanıcı ve/veya 
patlama riski olan maddelerin 
yakınında çalıştırmayın.

• Elektrik fişini sert bir şekilde 
çekmeyin.

• Cihazınızın, elektrik fişini erişe-
bileceğiniz bir şekilde yerleştirin.

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.

• Vantilatörün ızgarasını temizlik 
için sökmeden önce cihazınızın 
elektrik fişini prizden çekin.

• Cihazı suya daldırmayın. Elekt-
rik çarpmasını önlemek için 
cihazınızı suyla temizlemeyin, 
cihazınızı temizlemek için yu-
muşak bir bez kullanın.
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• Nemli sabunlu  bez ile cihazın 
plastik parçalarını temizleye-
bilirsiniz, sonra kuru bir bezle 
kurulayarak sabun artıklarını 
tamamen temizleyin.

• UYARI: Cihazınızın yüzeyini 
sildiğiniz bezi iyice kuruttuğu-
nuzdan emin olun, cihazınızın 
elektrikli parçalarının içine su 
girmesi cihazınızda ciddi hasar-
lara sebep olacaktır.

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

cihazınız, 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 teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici fir-
ma, bu kullanım kılavuzundaki tali-
matlara uyulmaması, cihazın kulla-
nım amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen de-
ğişiklikler 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 VESTEL AV 4510 
B VANTİLATÖR

ÇALIŞMA 
GERİLİ-
Mİ (V), 
FREKANS 
(Hz)

220-230V~50HZ

GÜÇ( W ) 55 W
• Ürünle birlikte verilen baskılı doküman-

larda, ürün üzerinde bulunan işaretle-
melerde 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 de-
ğişebilir.

• 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.

 J Genel Görünüm
Kullanım kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre 
farklı olabilir.
Resimler temsilidir.

18 17

19

20

NOT: Klips sökme aparatı, sadece klips 
sökmede kullanılır. Ayrıca vantilatör 
üzerinde herhangi bir yere monte edilme-
yecektir. 
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1. Klips
1.1. Klips Sökme Aparatı
2. Ön Kafes
3. Pervane Sabitleme Somunu
4. Pervane
5. Kafes Sıkma Somunu
6. Arka Kafes
7. Motor Mili
8. Salınım Butonu
9. Motor
10. Gövde
11. Gövde Tespit Vidası
12. Kumanda Düğmesi
13. Yükseklik Ayar Borusu
14. Yükseklik Ayar Bileziği
15. Sehpa Dış Borusu
16. Örtücü Kapak
17. Adaptör
18. Ayak

19. Rondela
20. Vida
21. Mafsal Ayar Vidası Kurulum
Vantilatör, ayakları ve takılı olmayan diğer 
parçaları ile birlikte paketlenmiştir.
Vantilatörü çalıştırmadan önce bunları 
takmalısınız.
UYARI: Ayakları ve takılı olmayan diğer 
parçaları takmadan vantilatörü asla çalış-
tırmayın.
Vantilatörü yalnızca dik konumda çalıştırın; 
ürünün herhangi başka bir konumda çalıştı-
rılması tehlikeli bir durum oluşturabilir.
A-Ayak Kısmının montajı :
1- Sehpa dış borusunu ters çeviriniz (15), 
rondela (19) ve vidayı (20) çıkarınız.
2- 5 Adet ayağı (18) sehpa dış boru (15) 
üzerindeki adaptöre (17) takınız.
3- Rondelayı (19) ayakların (18) ortasına 
gelecek şekilde adaptöre (17) yerleştirip 
vidalayınız.
4- Örtücü kapağı (16) sehpa dış borudan 
(15) geçirerek çapraz ayakların (18) üzerine 
yerleştiriniz.
5- Yükseltme borusunu (13) 5-10 cm yük-
selterek ayar bileziği (14) ile sıkınız. 
B- Gövdenin Montajı:
1- Gövdeyi (10) ayar borusuna (13) geçirip 
arkadaki gövde tespit vidası ile (11) sıkınız. 
C-Arka Kafesin Montajı:
1- Pervane sabitleme somununu (3) motor 
mitinin (7) üzerinden saat yönüne çevirerek 
çıkarınız.
2- Kafes sıkma somununu (5) saat yönünün 
tersine çevirerek çıkartınız.
3- Arka kafesi (6) milden (7) geçirerek 
motor (9) üzerindeki tırnaklara yerleştiriniz.
4- Kafes sıkma somununu (5) yerine takıp 
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saat yönüne çevirerek yavaşça sıkınız.
D- Pervanenin Montajı:
1- Pervaneyi (4), motor miline (7) tam 
oturacak şekilde yerleştiriniz.
Not: İşlemin doğru olarak yapılması çok 
önemlidir. Aksi takdirde çalışma esnasında 
pervane (4) boşlukta döner ve ürünün zarar 
görmesine neden olabilir.
2- Pervaneyi (4), sabitleme somunu (3) ile 
saat yönünün tersine sıkıştırarak sabitleyiniz.

Şekil 3: Klips Sökme Aparatı 
Kullanımı

Şekil 2

Bağlantı Şeması
Vantilatör Elektrik

KLEMENS

KONDANSATÖR

SWITCH

1

2

3

M
1

220-230 V      50 Hz
Fişli Kablo

Motor

Şekil 3: Klips Sökme Aparatı 
Kullanımı

Şekil 2

Bağlantı Şeması
Vantilatör Elektrik

KLEMENS

KONDANSATÖR

SWITCH

1

2

3

M
1

220-230 V      50 Hz
Fişli Kablo

Motor

E- Ön Kafesin Montajı:
1- Ön kafesi (2) üzerindeki askı klipsi yu-
karı gelecek şekilde arka kafesin üzerine 
yerleştiriniz.
2- Ürünle birlikte verilen plastik klipsleri (1) 
şekil: 4'teki gibi eşit aralıklarla ön ve arka 
kafesi içine alacak şekilde takınız.

Şekil 4: Kafese Klips  Takılması

Askı Klipsi
1

2

3

4

5

F- Salınım Butonu (8) Montajı:
Motor muhafazası (9) üstündeki deliğe 
vantilatörle birlikte verilen salınım butonunu 
(8) monte ediniz.

 J Kullanımı
• Vantilatörü kullanmadan önce, düz ve 

sabit bir yüzeyde bulunduğundan emin 
olun. Eğimli bir zeminde bulunması du-
rumunda hasar görebilir.

• Cihazınızı  tip etiketine uygun voltajda 
kullanınız.

• Cihazınızı çalıştırmak için kumanda 
düğmesini (13) saat yönünde 1,2,3 ko-
numlarından herhangi birisine getiriniz.

• 0: Kapalı      1: Düşük hız         2: Orta hız           
3: Yüksek hız

• Salınım: Cihazınızı salınımlı çalıştırmak 
için motor üzerindeki salınım butonuna 
(8) basınız. Salınım hareketini durdur-
mak için salınım butonunu yukarı doğru 
çekiniz. 

• Öne arkaya eğim pozisyonu el ile ayar-
lamak için 21 nolu vidayı gevşetip sıkınız.
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• NOT: Yükseltip alçaltmadan önce van-
tilatörü kapatın.

• Cihazı tamamen kapatmak için hız kade-
mesi ayar tuşunu “0” konumuna getirip 
ve fişini prizden çekin.

Temizlik ve Bakım
• Temizlik ve bakım işlemine başlamadan 

önce cihazın fişini her zaman prizden 
çekin.

• Cihazın kapalı ve tüm elektrik çıkışları ile 
bağlantısının kesildiğinden emin olun.

• Kasayı hafif nemli, pamuksuz bir bez 
ile silin.

• Alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren 
temizlik sıvısı kullanmayın.

• Cihaz üzerine veya yakınına aerosol 
spreyi sıkmayın.

• Boşluklara sıvı dökülmesine veya yabancı 
cisim girmesine izin vermeyin.

• Hoparlör ızgaralarına veya diğer boşluk-
lara keskin nesneler sokmayın.

• DİKKAT: Vantilatörün kafes ve pervane 
temizliği gerektiğinde; kafes ve pervane 

demonte edilerek yapılmalıdır. Temizlik 
bittikten sonra kafes ve pervane tekrar 
monte edilmelidir.

 J Saklanması
Cihazın kullanılmadığı durumlarda prize 
takılı olmadığından emin olun. Vantilatörü 
saklarken, orijinal kartonu içine koyup daha 
sonra kullanmak üzere serin ve kuru bir yerde 
saklayabilirsiniz.

 J 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. 
Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. 
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafın-
dan oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer 
almaktadır.

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Cihaz  çalışmıyor.

Cihazın fişi prize uygun 
şekilde takılmamış. Sıkıca prize takın.

Evin sigortaları atmış 
olabilir Sigorta veya şalteri kontrol edin.

Hız kademesi ayar tuşu 
“0” konumunda kalmış 
olabilir.

Hız kademesi ayar tuşunun “0” 
konumundan farklı bir konumda 
olduğundan emin olun.

Salınım yapmıyor. Salınım açılmamıştır. Mo-
tor ünitesi arızalı olabilir. Salınım butonu üzerine basın.

Gürültülü çalışıyor. Yabancı partiküller yapış-
mış olabilir. Yabancı partikülleri temizleyin.



10

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
Cihazın içinde yeterli hava dolaşımının 
sağlanması için temizlik ve bakımına özen 
gösterin. Bu şekilde cihazın verimi artacak-
tır. Mümkün olduğunca cihazı düşük hızda 
çalıştırın. Kullanmadığınızda cihazı kapatın.
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 
zaman aşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-
delinden 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 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: 
Türkiye’de üretilmiştir.
Üretici 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
http://www.vestel.com.tr/destek
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.

 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.
Ambalaj Bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya 
diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin 
be lirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



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 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.


