
KULLANIM KILAVUZU





Sayın Müşterimiz,
Vestel Akıllı Telefonu seçerek kaliteli bir VESTEL ürünü satın aldınız. Gerekli temizlik ve bakımı 
gösterdiğiniz sürece, cihazınız size uzun yıllar boyunca hizmet verecektir. Kılavuzda telefon için 
talimatlar ve resimler yer almaktadır. Cihazınızı zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz.

Önemli Güvenlik Bilgileri
Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu 
dikkatlice okuyunuz.

 UYARI: Verilerin veya bileşenlerin hasar görmesini veya kullanıcıların zarar görmesini 
önlemek için önemli talimatlara uyulması gerekir. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımı, 
güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu kılavuzu 
her zaman cihazınızla birlikte bulundurunuz.
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 Güvenlik Bilgileri

• Hasarlı güç kablolarını veya fişleri kullanmayınız.
• Güç kablosuna veya cihaza ıslak ellerle dokunmayınız, 
sizin ya da cihazın zarar görmesine neden olabilir.
• Cihazın üzerine herhangi bir nesne   koymayınız, 
cihazın ekranı çizilebilir.
• Cihazınızı yağmur altında kullanmayınız.
• Üretici tarafından onaylanmayan farklı türlerde 
işaretleme kalemleri kullanmayınız. Telefonun 
parçalarını kendi başınıza sökmeye kalkışmayınız.
• Cihazı temizlemeden önce  kapatınız ve güç 
kablosunu sökünüz.
• Cihazınızı ısıtıcılar  veya yüksek basınçlı cihazların 
yanında bırakmayınız.
• Cihazınızın boyasını, logosunu vb. sökmeye 
çalışmayınız.

• Cihazınızın  ekranı kırılırsa veya çatlarsa kullanmaya 
devam etmeyiniz.
• kCihazı aksesuarlarla ullanırken prize takma ve 
çıkarma işlemleri sırasında dikkatli olunuz.
• Güç kabloları, kulaklık gibi aksesuar kablolarını dikey 
olarak kullanınız, yatay hareket ettirmeyiniz.
• Telefonunuzun pilini üretici tarafından onaylanmayan 
faklı bir cihazla şarj etmeyiniz. Sadece ürün ile birlikte 
gelen şarj adaptörünü kullanınız.
• Cihazınızı aşağıdaki koşullarda asla kullanmayınız:
-Cihazın gövdesi hasar görmüşse ve elektrikli 
bileşenler açıktaysa,
-Cihaza su veya başka sıvılar temas etmişse.
• Yukarıdaki durumlardan herhangi biri görüldüyse, 
cihazı derhal kapatınız ve yetkili servise başvurunuz.
• veHasarlı bir cihaz ya hasarlı cihaz bileşenleri ciddi 
yaralanmalara veya yangına neden olabilir.
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• Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği 
parçalar bulunmamaktadır. Arızalanması durumunda 
cihazınızı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi 
takdirde cihazın garantisi geçersiz olacaktır. 
• Üreticinin önermediği aksesuarların kullanılması 
cihazın hasar görmesine ve kişisel yaralanmaya 
neden olabilir.
• Ürün veya pil ile ilgili bir sorun olduğunda gerekli 
onarım ve pil değiştirme işlemleri sadece yetkili 
servis tarafından gerçekleştirilmelidir. 
• Cihazı çok sıcakta veya çok soğukta, aşırı tozlu 
veya nemli ortamlarda kullanmayınız. Toz ve metal 
parçaları cihazın bazı parçalarının tıkanmasına neden 
olup düzgün çalışmasını engelleyebilir.
• Cihazınızdan yayılan radyo frekansları bazı 
işitme cihazlarıyla etkileşime girebilir. Cihazınızı 
kullanmadan önce işitme cihazınızın üreticisiyle 

iletişime geçiniz ve cihazınızdan yayılan radyo 
frekansının işitme cihazınızı etkileyip etkilemediğini 
öğreniniz.
• Cep telefonlarını kalp pilinizden en az 15 cm 
uzakta tutunuz; cep telefonunuzu göğüs cebinizde 
taşımayınız; parazit olasılığını en aza indirmek için 
cep telefonunuzu kalp pilinizin takılı olduğu taraf 
yerine diğer tarafta kullanınız. Cep telefonunuzun 
yaratacağı parazit ile ilgili herhangi bir sorununuz 
varsa, lütfen derhal telefonunuzu kapatınız.
• Cihazınızı ses sistemlerinin veya radyo kuleleri gibi 
radyo frekansı yayan cihazlar veya ekipmanların 
yakınında kullanmayınız.
• Şarj cihazını kablosundan çekerek sökmeyiniz.
• Yetkililerin hastaneler, sağlık kurumları, uçaklar ve 
hava limanları için belirlediği kurallara uyunuz.
• Cihazınızı kullanılması yasak yerlerde kullanmayınız.
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• Telefonunuza bilinmeyen web sitelerinden 
uygulama indirmeyiniz. Bunlar kötü amaçlı yazılımlar 
olabilir ve telefonunuza zarar verebilir. Bu tür 
hasarlardan üretici sorumlu değildir.
• Telefonunuz şarj olurken veya normal çalıştırma 
sırasında ısınabilir. Telefonunuz aşırı ısınırsa açık 
uygulamaları kapatınız.
• Telefonunuzu veya aksesuarlarını açık ateşe veya 
yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayınız.
• Şarj cihazınızı kullanmadığınızda prizden ve 
cihazdan sökünüz.
• Şarj cihazının teknik bilgilerinde belirtilen AC güç 
kaynağını kullanınız. Uygun olmayan güç gerilimi 
yangına veya şarj cihazınızın bozulmasına neden 
olabilir.
• Cihazınızı, pilini ve şarj cihazını darbeden hasar 
görebileceği yerlerde bırakmayınız. Aksi takdirde 

pilin sızıntı yapmasına, cihazın hasar görmesine, aşırı 
ısınmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
• Kulaklığınızın yakınlarına iğne gibi sivri metaller 
bırakmayınız. Kulaklık bu gibi nesneleri kendisine 
çekebilir ve cihazınızı kullanırken size zarar verebilir.
• Telefonunuzun aksesuarlarını  çocukların 
erişebileceği yerlere bırakmayınız; telefonunuz 
yaralanmaya neden olabilecek keskin kenarlı küçük 
parçalara veya söküldüğünde boğulma riskine neden 
olabilecek parçalara sahiptir.
• Cihazınızı hava akışını kesecek veya cihazın aşırı 
ısınmasına neden olabilecek şekilde kullanmaktan 
kaçınınız.
• Telefonunuzu yağmurlu ve fırtınalı havalarda 
dışarıda kullanmayınız.
• Telefonunuzu araç kullanırken elinizle 
kullanmayınız. Kulaklık kullanarak arama yapınız ve 
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araba kullanırken metin mesajı yazmayınız. 
• Arama yaparken telefonu kulağınızdan veya 
vücudunuzdan 15 mm uzakta tutunuz.
• Cihazınızı benzin istasyonlarında kullanmayınız.
• Bu cihazı manyetik alanlardan uzak tutunuz.
• Cihazınızın kamerasındaki flaş özelliğini kişilerin ve 
ev hayvanlarının gözlerinin yakınında kullanmayınız.
• Cihazı amacından farklı bir şekilde kullanmayınız; 
aksi takdirde cihazın garantisi geçersiz olabilir.
• Cihazın ve şarj cihazlarının giriş ve çıkış portlarına 
yabancı madde yerleştirmeyiniz. Aksi takdirde 
patlamalara veya yangına neden olabilir.
• Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım 
kılavuzunu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin 
olunuz.
• Acil durum çağrılarında her koşulda iletişim 
kurulması mümkün olmayabilir.

Çevresel Şartlar:
Cihazın kullanıldığı ortam sıcaklığı 0 ila 35˚C olmalı, 
bağıl nem ise %20 ila %80 arasında olmalıdır.
• UYARI: İşitme yetisine hasar verme olasılığını 
engellemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre 
müzik dinlemeyiniz.                                         

TÜRKÇE KARAKTERLERİN TAMAMINI İHTİ VA
EDEN ETSI TS 123. 038 V8.0.0  VE ETSI TS 123.040  V8.1.0
TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR.
Aksesuar Bilgileri
Adaptör
  Marka: Vestel
  Model: TPA-67050150VU
  Giriş Değerleri: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.3A
  Çıkış Değerleri: 5V DC 1500mA
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UYARI: Ürün belirtilen şarj cihazı (adaptör) ile 
şarj edilmelidir. Adaptör gerektiğinde AC güç 
bağlantısının kesilmesi için kullanılabilir.
2000 metrenin üzerindeki irtifalarda kullanıma uygun 
değildir.
  USB Kablo P/N:
  Kulaklık P/N: STM-A015052

 Kullanım Kılavuzu ile ilgili Önemli Bilgiler
• Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler telif 
hakları ile korunmaktadır.
• Bu kılavuzda yer alan metin, şekil vb. bilgilerin telif 
hakkı sahiplerinin izni olmadan kopyalanması ve
ya çoğaltılması yasaktır.
• Kılavuzla birlikte gelen ürün üzerinde ters 
mühendislik yapılması veya ürünün yok edilmesi 
yasaktır.
• Kılavuzdaki tüm görseller referans amaçlıdır, 

gerçekleri yansıtmayabilir.

 Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Taşıma sırasında cihazı düşürmeyiniz ve darbelere 
karşı koruyunuz.
• Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma 
sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti 
kapsamına girmemektedir.

 Sınırlı Sorumluluk
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler,kullanım  
talimatları, cihazın çalıştırılmasıve bakımı, cihazınızla
ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım 
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
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hasar   ve   yaralanmalar   için   herhangi  bir
sorumluluk kabul etmez.
Diğer Önemli Gü

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

venlik Bilgileri                                                                                                       
Lütfen orijinal veya üretici tarafından sağlanan parça-
ları kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanılması 
telefonunuzun performansını azaltabilir ve hatta 
sağlıkla ile ilgili riskler doğurabilir.
Cep telefonları elektromanyetik alan oluşturur, lütfen 
telefonunuzu bilgisayar diskleri vb. manyetik hafıza 
cihazlarının yakınına koymayın. Cep telefonları TV, 
telefon, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli ekipmanla-
rın yakınında kullanıldığında enterferanstan olumsuz 
etkilenebilir.
Lütfen uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız. 
Yalnızca yekili kişiler telefonu onarabilir veya araç 
içerisinde cep telefonu ile ilgili ekipmanları kurabilir. 

  Uyumluluk Yönetmeliği)sayılı Avrupa
Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik

  CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz atık elektrik ve elektronik ekipman
kontrolü ile ilgili direktif ile uyumludur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

• Cihazın teknik özelliklerinde ve bu kılavuzda, önce-
den bildirim yapılmaksızın düzenleme yapılabilir.

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi
telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu 
beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni in-
ternet adresinde mevcuttur:   
https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari  
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 Teknik Özellikler

Model Adı Venus e5
Boyutlar 154.75mm*74mm*8.45 mm
Ağırlık 160 g
İşlemci MediaTek P23 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz

Hafıza 32 GB

RAM 3 GB
Maks. Hafıza 256 GB ‘a kadar (Mikro SD)
Ekran Ekran 6.1HD+ (720*1560) 5 Nokta 
SIM Dual, Nano+Nano/TF Card

Kamera
Arka 13MP+2MP AF DUAL KAMERA
Ön 8 MP FF

Pil Kapasite 3400mAh typ.
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Taşıyıcı Max. İletilen RF Çıkış Gücü (dBm)

2G
GSM Frekansı

850
900
1800
1900

33
33
30.5
30.5

GPRS EVET
EDGE EVET

3G WCDMA Frekansı

850 (Band 5)
900 (Band 8)
1900 (Band 2)
2100 (Band 1)

23.5
23.5
23
23

4G LTE Frekansı

23
23
23.5
22

1800 (Band 3)

22.5
23.5

2550 (Band 38)

2100 (Band 1)

850 (B5)

800 (Band 20)
700 (Band 28A/B)

900 (Band 8)
2600 (Band 7)

23.5
23

Türkçe   - 10 -



WiFi
 

WLAN 11b_2.4GHz 2437 14
WLAN 11g_2.4GHz 2437 14
WLAN 11n_2.4GHz 2437 14
WLAN 11n_5GHz 5320 10
WLAN 11a_5GHz 5320 10

BT Bluetooth 4.2 2472 8
Ek Yazılımlar VoLTE, VoWifi, ViLTE
FM Radyo Evet
Konumlandırma GPS+GLONASS+BeiDou
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 Düğmelerin Genel İşlevleri

Düğmenin Adı Tek Dokunuş Dokunma ve Basılı Tutma

Son Uygulamalar Düğmesi  Son kullanılan uygulamaları 
listeler.

Ana Ekran Düğmesi Ana ekranı açar.

Geri Düğmesi Görüntülediğiniz önceki ekrana 
geri döner. Ekran klavyesi açık 
ise, ekran klavyesini kapatır.

Ana ekran düğmesi basılı
tutulduğunda Google Asistan 
çalıştırılır.
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Düğmenin Adı Tek Dokunuş Dokunma ve Basılı Tutma

Açma Kapama Tuşu Bu işlem ekranı kapatır (karartır) 
veya ekranı açar. Ayarlar>Sistem>
Erişilebilirlik menüsünden ayarlan-
dığında arama yaparken  kapatma  
işlevini de gerçekleştirebilir.

Telefonu kapatma ve yeniden başl-
atma iş lemlerinin yer aldığı bir m-
enü açılır.

Ses Düğmeleri Ses seviyesinin artmasını veya 
azalmasını sağlar.
Kamera uygulamasında resim 
çekilmesini sağlar.

Ses seviyesini hızla en yüksek veya 
en düşük seviyeye ayarlar. 
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 Genel Görünüm
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1.
2.

SIM tablası

Mikrofon 

5. Kulaklık girişi

3. Şarj yuvası

4. Dahili hoparlör

6. Kulak hoparlörü 

7. Ön kamera

9.
8. Ses düzeyi artırma / azaltma

Güç düğmesi

10. 

1 1 . 

Arka kamera

Flaş
12. Parmak izi



UYARI: Bu kılavuzda ve çizimlerde belirtilen bilgiler 
ile paket içeriğinde belirtilen içerikler modele göre 
değişiklik gösterebilir.

Kullanım                                 
UIM/SIM ile SD Kartın Yerleştirilmesi ve Sökülmesi
Telefonunuzda bir UIM / SIM kart ve bir SD yada

 için UIM / SIM kart iki bölümden oluşan bir yuva 
yer almaktadır. Daha küçük olan bölüm nano SIM 
kartlarına uygundur; daha büyük bölüm ise mikro

 SD kartlara ve nano uSIM kartlarına ygundur. Bir 
bölüm boş ise diğer bölümdeki kartın çalışmasını 
etkilemeyecektir. 

UIM / SIM kart her zaman bir arama yapmadan 
önce yerleştirilmiş olmalıdır. UIM/SIM veya bir SD 
kart yerleştirmeden önce telefonunuzu kapatınız. 
Bir UIM/SIM veya bir SD kart yerleştirmeden önce 
şekilde gösterilen talimatları takip ediniz. Kartları 

sökmek için yalnızca ilk iki adımı tamamlamanız 
ve muhafazayı sökmeniz yeterlidir. Muhafazayı 
söktükten sonra kartları çıkartabilirsiniz.
UYARI: UIM/SIM ve SD kart kurulumu, kaldırımı ile ilgili 
bildirimin alınması ve algılama bilgileri için telefon 
kapatılıp açılmalıdır.

UIM/SIM ile SD Kartın Yerleştirilmesi ve Sökülmesi Talimatı

Tasarım
Venus e5 metal çerçeve ve cam arka kapak olarak  

 NANO
SIM1

NANO  SIM2/
micro SD

NANO 
SIM1  micro SD

NANO SIM2/

tasarlanmıştır. Metal çerçevesi telefonunuzu darbelere
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karşı daha dirençli yapar. Dahası,  cam arka kapak 
anten performansını iyileştirecek ve ağa erişim 
açısından daha yüksek performans sağlayacaktır.
Cihazınızın arka kapağı sadece yetkili servislerce 
sökülmelidir. Cihazı açmaya çalışırken oluşacak 
hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.  
Cihazınızda arka kapağın açıldığını algılayan bir 
sistem bulunmaktadır. Cihazı kendiniz açacak 
olursanız, daha sonra kapatmış olsanız bile servis 
kapağın daha önce açılmış olduğunu görecektir. 
Bu nedenle cihazınızın garantisi otomatik olarak 
sonlanacaktır.

Pilin Şarj Edilmesi
Telefonu ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj 
etmeniz önerilir. 
Telefonunuzun arka kapağı ile ilgili olarak, pil 

sadece yetkili servis tarafından sökülmeli veya 
değiştirilmelidir. Pilin sökülmesi mümkün değildir, 
pilin sökülmeye çalışılması patlama / yangın gibi 
risklere neden olabilir.

UYARI: USB konnektörü çift 
yönlü olduğu için istenilen yönde 
bağlanabilir. Konnektör çok az 
güç harcayarak bağlanmalıdır. 
Zorlanması durumunda telefon 
zarar görebilir.
UYARI: Telefon şarj olurken 
arama yapmak riskli olabilir.

Türkçe   - 16 -



Dokunmatik Ekranın Kullanılması
Cihazınız 6.1” HD+ çoklu dokunmatik (5 noktalı) 
ekrana sahiptir. Dokunmatik ekranda görüntülenen
klavye, simgeler ve tuşlara elinizle (parmağınızla)
dokunarak işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Hafif Dokunma/Kısa Basılı Tutma/Tıklama
Uygulamalar genellikle hafif dokunma ile açılır
                                                
                                                                               

Dokunma ve Basılı Tutma
Ekrandaki bir nesneye (simge), kaydırmadan hafifçe 
dokunularak ilgili seçenekler açılabilir.          
                                                                                 

Sürükleme
Bir simgeye dokunun ve parmağınızı kaldırmadan 
simgeyi ekranda istediğiniz yere sürükleyin. Bu 

şekilde bir uygulamanın kısayolunu veya bir dosyayı 
taşıyabilirsiniz.                                                        

        
Kaydırma
Fotoğrafları, web sayfalarını ve benzer uygulamaları 
kolayca denemek üzere parmağınızı durdurmadan 
ekran yüzeyi üzerinde durdurmadan kaydırın 
(sürüklemeyin).                                                            
                                                                            
Hızlı Kaydırma
Kaydırmaya benzer bir harekettir ancak parmağınızı 
basılı tutarak ileri veya geri hareket ile daha hızlı 
kaydırma yapabilirsiniz.                                                   
             
Yeniden Boyutlandırma ve Parmak 
ile Yaklaştırma/Uzaklaştırma
İki parmağınızı (genellikle baş parmak ve işaret 
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parmak) birbirine yaklaştırarak uzaklaştırma işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz; benzer şekilde parmaklarınızı 
birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırma işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz.
NOT: Bu genellikle haritalarda, tarayıcılarda ve 
resimlerde kullanışlıdır.                                                                                                                    

Ekran Yönü
Bu özellik, cihazı sağa veya sola döndürdüğünüzde 
hareketi algılamasını ve buna uygun olarak yatay 
veya dikey pozisyon almasını sağlar. Ayarlar > Ekran 
> Ekranı otomatik döndür adımını takip ederek 
ekran yönünü  değiştirebilirsiniz.                                                     

    
Ortam Aydınlatma Sensörü
Ekran parlaklık  ayarlarınızda uyarlanan parlaklık 
modu etkinleştirilmişse,  ekran parlaklığı  ortam

 ışığına göre ayarlanacaktır. Ayarlar > Ekran > Uyarlanan 
parlaklık adımlarını takip ederek uyarlanan parlaklık 
modunu etkinleştirebilirsiniz.

Parmak İzi Okuma Sensörü
Telefonunuzda parmak izi okuma sensörü 
bulunmaktadır. Özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > 
Güvenlik ve Konum > Parmak izi adımlarını izleyiniz. 
Talimatları takip ederek bir parmak izi ekledikten 
sonra özelliği etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzu 
açmak, Play Store'da satın almalara izin vermek 
veya uygulama erişimine izin vermek için parmak 
izi okuma sensörünü kullanabilirsiniz. Telefonunuza 
birden çok parmak izi ekleyebilirsiniz ve eklenen tüm 
parmak izleri bu izinlere sahip olacaktır; bu nedenle 
eklenen parmak izlerinden haberdar olmanız önerilir.
Özelliği etkinleştirdikten sonra örneğin telefonu 
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uyku modunda veya cihazın ekranı kapalıyken açmak 
için açma / kapatma tuşuna basarak  telefonunuzu  
uyku modundan çıkarttıktan sonra parmak izi sen-
sörüne parmağınızı tutarak telefonunuzu açabilirsiniz . 

Venus e5'i  açma  ve kapatma
Venus e5'i  açmadan  önce lütfen  UIM/SIM kartın
takılı olduğundan emin olunuz. Buna karşın telefo-
nunuzda  bir UIM/SIM kartı takılı olmasa bile acil 
durum araması gerçekleştirebilir ve bazı özelliklerini 
kullanabilirsiniz. 

Venus  e5'inizi  açma
1. Ekran açılana kadar güç düğmesine basılı tutunuz.
2. UIM/SIM kartınıza bir PIN atadıysanız lütfen PIN 
kodunu giriniz.

Bilgi: Telefonun açılması biraz zaman alabilir. Lütfen 
bekleyiniz.

Venus  e5'inizi  kapatma
1. Telefon menüsü görüntülenene kadar Güç 
düğmesini  basılı  tutunuz.
2. Kapatmak için kapat yazısına dokununuz ve Venus 
e5'i  kapatmak için Tamam'ı seçiniz.
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Ana ekran

Durum Çubuğu

Farklı Ekrana Geçmek 
için Kaydırın

Arkaplanda Çalışan
Uygulamalar
Anasayfa

Geri Tuşu

Uygulama İkonu

Durum Çubuğu
Durum çubuğunda telefonun durumunu gösteren 
simgeleri gözlemleyerek aşağıdaki bilgilere 

erişebilirsiniz: Ağ sinyal gücü, pil durumu, saat ve veri 
hizmeti bilgileri.

Bildirim Ekranı
Durum çubuğuna parmağınızla hafifçe dokununuz ve 
bildirim ekranını açmak için aşağı çekiniz. Ardından 
kablosuz ağ seçenekleri, Bluetooth, otomatik 
döndürme, uçuş modu, ekran parlaklığı ve pil gibi 
bildirim ve özelliklere erişebilirsiniz. "Geri düğmesine" 
hafifçe dokunduğunuzda bildirim ekranı kapanır.

Uygulama Simgeleri
(Ekran Kısayolları)
İstediğiniz simgeye hafifçe dokunduğunuzda ilgili 
uygulama açılır. Uygulama Menüsü Uygulamalara 
erişmek için Ana Menü listesi arayüzüne giriniz.
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Uygulama Menüsü
Uygulamalara erişmek için ekranın alt orta kısmın- 

 Ana Menü lis-dan yukarı doğru kaydırma yaparak
tesi arayüzüne giriniz.

Arama Yapma
Uygulama menüsünden veya ana ekrandaki telefon 
simgesine dokunarak çağrı ekranına  erişebilirsiniz. 
Aramak istediğiniz numarayı giriniz veya arama 
geçmişi veya favorilerden bir numara/bir kişi seçiniz
ve arama simgesine dokununuz.
NOT: SIM karttaki kişileri telefonunuza aktarmak için 
Kişiler >  Ayarlar >İçe aktar > SIM kart  içe 
adımlarını takip ediniz.

aktar

Tonlar
Zil tonunu ve Varsayılan Bildirim tonunu değiştirmek 
için Ayarlar > Ses adımlarını takip ediniz.

Uluslararası Arama
Uluslararası arama yapmak için "0" tuşuna basılı 
tutarak (+) simgesini giriniz. Aramak istediğiniz 
ülkenin uluslararası kodunu giriniz (Örneğin: Türkiye 
için +90) ve önüne sıfır koymadan numaranın kalanını 
giriniz.

Acil Durum Araması
Telefonunuza bir SIM kart takılıysa ve çalışır 
durumdaysa, acil durum numarasını girerek bir arama 
yapabilirsiniz (itfaiye, ambulans vb.). Telefonunuzda 
bir UIM/SIM kart takılı değilse veya PIN kodunu girerek 
telefonu açamıyorsanız, PIN kod girme ekranından 
acil durum numaralarını arayabilirsiniz.
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Arama Reddetme/Yanıtlama
Birisi ekran kilitliyken sizi aradığında, aramayı 
cevaplamak için merkezdeki sembolü  yukarı 
kaydırın ve aramayı reddetmek için sembolü  
aşağı kaydırın.

Ekran açıkken birisi sizi aradığında, ekranın üst 
kısmında REDDET ve YANITLA seçeneği görüntülenir.

Arama Ayarları
Arama Ayarlarına erişmek için Çevirici (Telefon) 
uygulamasına erişiniz ve sağ üst köşedeki 
simgesinden Ayarlar > Çağrılar bölümüne erişiniz.

Son Kişilerden Kaldırma
Kişi üzerine dokunduktan sonra çağrı  ayrıntılarını 
seçtiğinizde çıkan menüden Sil seçeneğine 

tıklandığında son kişilerden kaldırılacaktır.

Hızlı Arama Listesinden Kaldırma
Kişiye dokunup basılı tutunuz ve açılan
menüden Kaldır seçeneğini seçiniz.

Arama Geçmişi
Ana Ekrandayken veya uygulama menüsündeyken 
telefon düğmesine basarak alt menüde son 

 giriniz;sekmesine  bu şekilde kayıtlı arama geçmişini 
görüntüleyebilirsiniz. 

 Gelen Aramalar  
 Giden Aramalar
 Cevapsız Aramalar
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Arama geçmişinde aramak istediğiniz kişi veya 
numaranın sağ tarafındaki "Arama simgesi" üzerine 
dokunarak arama yapabilirsiniz; kişi  üstüne  dokun- 

"Çağrıduktan  sonra  açılan  menüden  ayrıntıları" 
tuşuna dokunarak arama  ayrıntılarını kontrol 
edebilirsiniz.
Kurulum İşlemleri
Kablosuz
Kablosuz bağlantıyı bildirimler ekranından 
veya ayarlar menüsündeki kablosuz ya da ağlar 
sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Kablosuz 
menüsündeki Açma/Kapatma düğmesini kullanarak 
kablosuz özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz. 

Mobil Veri
Hücresel veri bağlantısını bildirimler ekranından veya 
ayarlar menüsündeki Veri kullanımı sekmesinden 

görüntüleyebilirsiniz. Hücresel veri bağlantısını 
etkinleştirmek için; düğmeyi sağa kaydırarak 
hücresel veri özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz. 
Hücresel veri etkinleştirildiğinde uygun  şebeke

İ üzerinden nternete erişebilirsiniz.

Diğer Ayarlar
Uçuş modu: Uçuş modunu açar veya kapatır.
VPN ayarları: Kendi özel ağınızı oluşturabilir ve 
yönetebilirsiniz.
Bağlanabilir ve Taşınabilir Bağlantı Noktası: GSM 
ağınızı modem gibi kullanarak mobil verilerinizi 
paylaşabilirsiniz.

Sesli Yanıt
Sesli Yanıt özelliği etkinleştirildiğinde cihaz görme 
engelli veya görüşü kısıtlı kullanıcılara yardımcı 
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olmak üzere geribildirim sağlar.  Sesli Yanıt özelliğini 
çalıştırmak için ses açma ve ses kısma düğmelerine 
aynı anda basın.
Pil
Şarj durumunu, pilin şarj bitme durumunu, mevcut 
güç tüketimini ve her uygulamanın tüketim yüzdesini 
Ayarlar > Sistem > Pil sekmesinden görüntüleyebilir-
siniz.

DİKKAT: e5'te çıkartılamayan bir pil  bulunmaktadır. 
Pili çıkartmaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Aksi 
takdirde yangın ya da patlama riski söz konusu 
olabilir. Pil sadece yetkili servisler tarafından 
değiştirilmelidir.

 Temizlik ve Bakım                                   
Aşağıda belirtilen önerileri izlemeniz durumunda 
telefonunuzu uzun bir süre keyifle kullanabilirsiniz.

• Telefonunuzu çok sıcak ortamlarda bırakmayınız; 
aksi takdirde elektronik ekipmanın kullanım ömrü 

• Telefonunuzu çok soğuk ortamlarda bırakmayınız; 
aksi  takdirde  elektronik  ekipmanın  kullanım  ömrü
azalabilir  pil  zarar  görebilir 
• Akıllı telefonunuzu düşürmeyin veya cihazın darbe 
almasına neden olmayın; aksi takdirde cihazınız hasar
görebilir veya arızalanabilir. Aynı şekilde eğilir veya
deforme olursa cihazınız zarar görebilir ya da parça-
ları bozulabilir.

. 

• Lütfen telefonunuzu temizlerken nemli ve an-
ti-statik bir bez kullanınız ve telefonunuzun dış yü-
zeyini temizlerken deterjan gibi kimyasal maddeler 
kullanmayınız. Lütfen telefonunuzu temizlemeden 
önce kapatınız. 
• Lütfen telefonunuzu boyamayınız; çalışmasını 
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etkileyebilir. 
• Lütfen telefonunuzun flaş özelliği çalışırken telefo-
nunuzu gözlerinize yaklaştırmayınız.
• Telefonunuz veya pili ıslandığında telefonunuzun 
içindeki etiket hasar görürse, telefonunuz garanti sü-
resinde olmasına karşın satış sonrası hizmet sağlayıcı 
tarafından kalite güvence sağlanamayabilir. 

 Sorun giderme

Cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit eder-
seniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu 
sorunu kendiniz çözebilirsiniz.
Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya 
dönmüyorsa, Vestel Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet 
sitesinde bulabilirsiniz.

Telefon çalışmaya başlamıyor              
Açma kapama tuşuna basınız ve en az 2 saniye ba-
sılı tutunuz. Ekran donmuşsa veya yanıt vermesi çok 
uzun sürüyorsa, Güç Tuşuna 15 saniye basılı tutarak
telefonu yeniden başlatınız.
Pil şarjının bitip bitmediğini kontrol ediniz. Bitmişse, 
pili yeniden şarj ediniz. Telefonu başlatınız. Telefon 
kilidi etkin ise bir parola girmeniz istenebilir. Telefonu 
kullanmak için telefon kilitleme şifresini giriniz.
UIM/SIM PIN kodu kilidi etkin ise PIN kodunu giriniz.
PIN kodunu üç kez üst üste yanlış girdiyseniz PUK 
kodunu giriniz, kartınız kilitlenecektir ve ağ operatörü 
tarafından sağlanan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Türkçe   - 25 -



UIM/SIM Kart Hatası                                                                                   
1.UIM / SIM kart yanlış yerleştirilmiş olabilir. Lütfen 
UIM/SIM kartı Kullanım Kılavuzunda gösterildiği şe-
kilde yerleştiriniz.
2.UIM/ SIM hasar görmüş olabilir: Ağ servis sağlayı-
cınıza başvurunuz.

Ağa Bağlanamıyor                                                                                                           
Sinyal Zayıf
Çekim gücünün daha yüksek olduğu bir yerde
yeniden bağlanmayı deneyiniz. UIM/SIM kart ağ

 servis sağlayıcının ağ kapsama alanı dışında geçersiz
 olacaktır. Ağ servis sağlayıcınıza başvurunuz.

Arama Yapılamıyor                                                                                             
Arama düğmesine bastığınızdan emin olunuz.
Lütfen ödeme tarihinizin veya telefon faturanızın 
tarihinin geçmediğinden emin olunuz.

UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.

Arama Kalitesi Kötü                                                                                                                   
Lütfen ses seviyenizin uygun olduğuna emin olunuz.
Telefonun çekim seviyesinin düşük olduğu bir 
konumda kullanımı: ses  kalitesinde  rahatsız  edici
etkilere neden olabilir.

Arayanlar Size Ulaşamıyor 
Telefonunuzun açık olduğundan ve ağa bağlı oldu-
ğundan emin olunuz.
Lütfen ödeme tarihinizin veya telefon faturanızın 
tarihinin geçmediğinden emin olunuz.
UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.

Arayanlar Sizi Duyamıyor             
Mikrofonun açık olduğundan emin olunuz. 
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Lütfen telefonun alt kısmındaki mikrofonu ağzınıza 
y
dan emin olunuz.
akın tutunuz ve mikrofonu eliniz ile kapatmadığınız- 

Telefonunuz İnternete Erişemiyor 
Ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz.
Lütfen telefonunuzun ağ bağlantı ayarlarını kontrol 
ediniz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın internet hizmetinin etkin 
olduğundan emin olunuz.
Lütfen yeniden deneyiniz veya konumunuzu de-
ğiştiriniz.

Kısa Bekleme Süresi 
Bekleme süresi ağ sistem ayarlarına bağlıdır. Ağ 
sinyalinin zayıf olduğu bir konumda olabilirsiniz. 
Telefonunuz, servis bulunamadığında baz istasyon 
bulmak için sinyal göndermeye devam edecektir. Bu 

durumda pil gücü hızla azalacak ve bekleme süresi 
kısalacaktır. Lütfen çekim gücünün daha iyi olduğu 
bir alana geçiniz veya çekimin kötü olduğu bir alan-
daysanız telefonunuzu kapatınız.

Pil Şarj Olmuyor
Adaptörün prize doğru şekilde bağlandığından ve
USB konnektörün  telefonunuza doğru şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunuz.
0˚C'de veya 35˚C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj 
etmeyiniz. Lütfen telefonunuzu tercihen oda koşul-
larında şarj ediniz.
Pil veya şarj aleti hasar görmüş olabilir ve değişti-
rilmesi gerekebilir. Pil hasar görmüş olabilir. Tele-
fonunuzun pili çıkartılamayacağı için sadece yetkili 
servisler tarafından değiştirilmelidir.
Bu bilgiler sorununuzu çözmek için yeterli değilse, 
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lütfen telefonunuzun modeli, seri numarası, lisansı 
veya garanti bilgileri ile sorununuzun ayrıntılı 
tanımı yla birlikte yerel satış sonrası teknik servise 
başvurunuz.

Belirli Emilim Oranı (SAR) Sertifikası ile ilgili Bilgiler
Cihazınız, insanların telsiz ve telekomünikasyon 
cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine 
maruz kalma oranını sınırlayan Avrupa Topluluğu 
(AT) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksi-
mum maruz kalma oranı (Belirli Emilim Oranı veya 
SAR olarak bilinir) 2.0 W/Kg'ın üzerinde olan mobil 
cihazların satışını yasaklamaktadır.  Venus e5'in  SAR

 limiti yüz alanına yakın olduğunda 10 gramlık doku 
başına 0,39  W/kg'dır;  tüm vücut için ise bu oran
0,76 W/ kg'dır. Cihaz sadece en yakın baz istas-

 FR nalo ilkereg niçi kemrednög laynis anunoy  ener-

jisini  yaymak üzere tasarlandığından normal kulla-
nım koşullarında gerçek SAR değeri bu değerden 
çok daha düşüktür. 
Cihazınız mümkün olduğunda enerji yayılımını oto-
matik olarak azalttığından maruz kaldığınız toplam 
RF enerjisini azaltmaktadır.

Satış Bölgeleri
Avrupa - Afrika - Orta Doğu - Bağımsız Devletler 
Topluluğu
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Ülke Kısıtlamaları
Bu cihazın WLAN özelliği sadece 5150 MHz ila 5350 MHz 
arasında çalıştırıldığında iç ortamda kullanımla sınırlıdır.

Ülke Sınırlama

Bulgaristan
Dış mekan kullanımı ve kamu hizmeti için
genel izin gereklidir.

İtalya
Kendi tesislerinin dışında kullanılıyorsa,
genel izin gereklidir. 

Yunanistan
Kapalı alanda kullanım sadece 5470 MHz ila
5725 MHz bant için.

Lüksemburg
Ağ ile servis kullanımı için genel bir izin 
gereklidir. (spektrum için gerekli değildir)

Norveç
Ny-Ålesund merkezinin 20 km çapındaki
coğrafi alanda telsiz iletişimi yasaktır.

Rusya Sadece kapalı alanda kullanılabilir.
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Parça Adı

Tehlikeli Ürünler ve Elementler

Kurşun 
(Pb)

Civa 
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Altı Değerlikli 
Krom
(Cr(VI))

Polibromlu 
Bifeniller
(PBB)

Polibromlu 
Difenil Eterler
(PBDE)

Durum O O O O O O

Ana bilgisayar X O O O O O

Donanım 
Cihazları

X O O O O O

Şarj X O O O O O

Pil X O O O O O
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Parça Adı
Kurşun

(Pb)
Civa 
(Hg)

Kadmiyum
(Cd)

Altı Değerlikli 
Krom
(Cr(VI))

Polibromlu 
Bifeniller
(PBB)

Polibromlu 
Difenil Eterler
(PBDE)

Veri Kablosu X O O O O O

Kulaklık X O O O O O

Ambalaj 
Malzemesi

X O O O O O

Venus e5'te Yer Alan Zararlı Maddeler ve Öğelerin Listesi
O : Bu bileşenin homojen maddelerindeki madde ve elementlerin içerikleri SJ/T 11363-2006 standardında 
belirtilen gereksinimlerden daha düşüktür.
X  : Bu bileşenin homojen maddelerindeki madde ve elementlerin içerikleri SJ/T 11363-2006 standardında belir-
tilen gereksinimlerden daha yüksektir. Buna karşın insan sağlığı için tehlikeli değildir. 
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Çevre Dostu Kullanım Süresi (EFUP)
Çevre Dostu Kullanım Süresi (EFUP), 
soldaki resimde ve logosunda 
görüldüğü üzere 20 yıldır. Pil gibi 
değiştirilebilir parçaların Çevre Dostu 

Kullanım Süresi (EFUP) bu ürünün EFUP değerinden 
farklı olabilir. EFUP değeri sadece Venus  e5'in
ın   amacına   uygun   ve   bu   Kullanım  Kılavuzunda
belirtildiği şekilde kullanılması durumunda geçerlidir. 
Açıklama: SJ/T 11363-2006 standardı gereksinimleri 
uyarınca Venus e5'in bileşenlerinin %90'ından 
fazlasının zararsız ve zehirli olmayan çevre dostu 
malzemelerden üretildiğini beyan ederiz. Zararlı 
maddelerin kullanımını azaltmaya ve standardın 
gereksinimlerini aşan bileşenlere geliştirmeye devam 
edeceğiz. 

Pil                                                                                                                      
Lütfen yetkili servislerce onaylanmayan bir şarj cihazı 
veya pil kullanmayınız. 
Pili yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak veya ateşe at-
mak yasaktır; aksi takdirde patlamaya neden olabilir. 
Pil sadece yetkili servisler tarafından değiştirilmelidir. 
Kullanılmış piller yetkili servislerce uygun geri dönü-
şüm merkezlerine gönderilmelidir.
Pil değişim süresi kalan kapasite, pilin şarj aleti 
türüne göre değişiklik gösterir. Pil 500'den fazla kez 
yeniden şarj edilebilir ancak bazı kayıplar görülebilir. 
Pil bekleme süresi gözle görülür şekilde kısaldığında 
lütfen yetkili servise başvurarak pili değiştiriniz. 
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Lütfen piliniz için belirtilen onaylı şarj cihazını satın 
alınız. 
Lütfen uzun süre şarjda bırakmayınız. Aksi takdirde 
pil hasar görecek ve pil ömrü azalacaktır. 
Aşırı sıcak ve soğuk ortamlar şarj seviyesini etkile-
yebilir. Lütfen ortamı sıcaklığını önceden artırın veya 
düşürün  ( lityum piller  0 °C derecenin altındaki 
sıcaklıklardan etkilenir).
Trafikte Güvenlik                                                                                                                
Araba kullanırken bir arama yapacaksanız yerel 
mevzuatlara uygun hareket ediniz ve dikkatli olunuz.
Mümkünse eller serbest modunda kullanınız. 
Kablosuz telefonu kolayca erişilebilecek bir yerde 
tutunuz.
Arama yaptığınız kişiye araba kullandığınızı belirtiniz. 
Gerekiyorsa, trafiğin arttığı durumlarda veya olumsuz 
hava koşullarında aramayı sonlandırınız. 

Güvenlik hava yastıkları, frenler, hız kontrol sistemi 
veya yakıt enjeksiyon sistemi kablosuz iletişimden 
etkilenmemelidir. Bu tür sorunlarla karşılaşırsanız 
lütfen aracınızı satın aldığınız satıcıya başvurunuz. 
Lütfen yakıt almadan önce telefonunuzu kapatınız. 
Bu durum çift yönlü kablosuz cihazların kullanımı-
nın yasak olduğu koşullar için de geçerlidir. Lütfen 
telefonunuzu yanıcı veya patlayıcı maddelerle birlikte 
bulundurmayınız, aksi takdirde kıvılcımlar yangına 
neden olabilir. 
Uçakla seyahat ediyorsanız lütfen kalkış öncesinde 
telefonunuzu kapatınız. İletişim sistemleriyle enter-
ferans yapmaması için lütfen uçakta telefonunuzu 
kullanmayınız. Güvenlik düzenlemeleri uyarınca 
telefonunuzu kalkış öncesinde uçuş ekibinden izin 
almadan kullanamazsınız. 
Telefonunuzun uçuş sırasında alarm ayarı nedeniyle 
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açılmaması için lütfen gerekli önlemleri alınız. 
Çalışma Ortamı                                                                                              
İzin verilmiyorsa veya tehlike durumunda lütfen te-
lefonunuzu kapatınız. Kullanım Kılavuzunu okuyunuz 
ve telefonunuzu başka cihazlara bağlarken izlemeniz 
gereken güvenlik talimatlarını öğreniniz. Telefonunu-
zu uyumlu olmayan cihazlara bağlamanız yasaktır.
Telefonunuzu rahatça ve kişisel güvenliğinizi tehlike 
atmadan kullanmak için normal çalışma konumunda 
kullanınız (üst kısmı kulağınıza, anten kısmı ise om-
zunuzun üst kısmına gelecek şekilde).
Lütfen telefonunuzu 0 ila 35°C arasındaki sıcaklıklarda 
kullanınız.

Elektronik Cihaz                                                                                                                  
Elektronik cihazların çoğu telsiz mesajlarını engeller, 
lütfen üreticilerin talimatlarını takip ediniz. 

Kalp pili
Cep telefonlarını kalp pilinizden en az 15 cm uzakta
tutunuz; cep telefonunuzu göğüs cebinizde taşı-
mayınız; enterferans olasılığını en aza indirmek 
için cep telefonunuzu kalp pilinizin takılı olduğu taraf 
yerine diğer tarafta kullanınız. Cep telefonunuzun ya-
ratacağı enterferans ile ilgili herhangi bir sorununuz 
varsa, lütfen derhal telefonunuzu kapatınız.

Odyofon 
Bazı dijital kablosuz cep telefonları odyofonlarla  en-
ter feransa neden olabilir. Lütfen bu gibi bir durumda 
yofon üreticisi ile iletişime geçiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar
Başka kişisel tıbbi cihazlar kullanıyorsanız, lütfen
bu cihazın telsiz dalgaları ile etkileşime girip gir-
mediğini öğrenmek üzere üreticiyle iletişime geçiniz. 
Rehabilitasyon merkezlerinin çevresinde cep tele-
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Araç Üzerine Kurulum 
Kablosuz sinyal aracınızda kurulu elektronik cihazları 
olumsuz etkileyebilir, lütfen üreticiden bilgi edininiz. 

Acil Durum Araması                                                                    
Venus e5  diğer cep  telefonları gibi kablosuz sinyaller 
kullanır ve her zaman bağlantı sağlanacağı garantisi 
vermez. Bu nedenle sadece tıbbi acil durum aramala-
rı gibi önemli aramalar için kablosuz cep telefonu ile 
arama yapmaya çalışmayınız. 
Cep telefonunuz yeterli çekim gücünün olduğu ağ 
servis alanlarda arama yapmak ve arama yanıtlamak 
için kullanılabilir. 
Acil durum araması yapmak için lütfen bekleme mo-
dunda yerel acil durum numarasını giriniz ve "Ara" 
düğmesine basınız.

Cihazınızın ve pilinizin çevreyle dost bir şekilde 
bertaraf edilmesi

(Ayrı bir atık toplama sistemi olan 
ülkeler için Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Ekipman) Ürün, aksesuarları 
ve ilgili belgelerdeki bu işaret bu 
ürünün ve elektronik aksesuarları-
nın (örneğin şarj cihazı, USB kablo-

su) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini 
göstermektedir. Düzgün imha edilmeyen atıkların 
çevreye ve insan sağlığına zararlı etkilerini engelle-
mek için bunları diğer atıklardan ayırınız ve sürdürü-
lebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dö-
nüştürüldüğünden emin olunuz. Ev kullanıcılarına, 
ürünün çevresel olarak güvenli şekilde imha edilmesi 
için ürünü nereye ve nasıl gönderebilecekleri hakkın-
da ayrıntılı bilgi almak üzere ürünü satın aldıkları sa-
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tıcıyla veya yerel yetkililerle iletişime geçmeleri öne-
rilir. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileri ile iletişime 
geçmeli ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve 
koşulları gözetmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesu-
arları imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalı-
dır.
Pillerin Doğru Şekilde İmha Edilmesi

(Farklı bir atık toplama sistemi olan ül-
keler için) Pil, kılavuz ve ambalaj üze-
rindeki işaret, bunların diğer ev atıkları 
ile birlikte imha edilmemesi gerektiği-

ni belirtmektedir. Hg, Cd veya Pb gibi kimyasal sim-
geler pilin AT Direktifi 2006/66 ile belirtilen referans 
değerlerin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun 
içerdiğini belirtmektedir. 
Enerji Tasarrufu için Tavsiyeler
• GPS, Bluetooth, Wi-fi ve 3G-4G özellikleri kullanıl-

madığında kapatılması enerji tasarrufu sağlar.
• Telefonunuzun en fazla güç tüketen bileşeni ekra-
nıdır. Ekran parlaklığı ayarının daha düşük seviyede 
kullanılması enerji tasarrufu sağlar.
• Telefonunuzu ısıtıcıya veya doğrudan güneş ışığına 
maruz bırakmayınız. 
• Aşırı ısı pilinizin kullanım ömrünü azaltır ve farklı
sorunlara yol açar.

Ambalaj Bilgileri
Ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeler-
den imal edilmiştir. Ambalaj atıklarını evsel atıklar 
veya başka atıklar ile birlikte bertaraf etmeyin, böl-
genizdeki belediyenin belirlediği ambalaj toplama 
alanlarına gönderin.
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Google, Google Play ve diğer markalar Google LLC. 
kuruluşunun ticari markalarıdır.



Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun 
anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çık-
mış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden 
itiba-ren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde; 

 kereridlib unuğudlo rızah eyemrev ireg ınalıtaS )1  
sözleşmeden
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 değiştir-
ilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcı-
ya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. 

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştiril-
mesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dön-
me veya ayıp oranında bedelden indirim hakların-
dan birini kullanabilir. 
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurula-
rını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem He-
yetlerine yapabilir.
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Üretim Yeri : 

COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED

P.R.C.

Adres : UNIT 5-6 16/F MULTIFIELD PLAZA 3-7A PRAT 
AVENUE TSIMSHATSUI KL 
Tel : 86 0755 3397 1000
E-posta : marketing@cooseagroup.com



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
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Cihazınızın T.C. 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) 5 yıldır. 

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA: 

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE 
Vestel Ticaret A.Ş. 

Tel : 0850 222 4 123                           E-posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek             WhatsApp: 0536 075 4 123
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