
 VESTEL DESİBEL K650 
BLUETOOTH KULAKLIK 

SİYAH/GRİ/BEYAZ  
KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Kulaklık 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 talimatlara uyun.

• UYARI: Ciddi yaralanma 
riskini belirtir.
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JJ Güvenlik uyarıları
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk 

kullanımı, güvenliği, kullanım amaç
ları, cihazınızın temizliği ve bakımı 
ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

•	Kullanım kılavuzunu güvenli bir 
yerde saklayın ve cihazınızı ödünç 
verdiğinizde bu kullanım kılavuzu
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nuda cihazınızla birlikte verin.
•	Cihazınızın çalıştırılması, sorun 

giderilmesi ve temizliğiyle ilgili 
talimatlara uyun.

•	Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari 
olmayan (ev tipi) kullanımlar için 
müzik ve ses yayını dinlemek ama
cıyla tasarlanmıştır.

•	UYARI: Cihazın kullanım amacı 
dışında kullanılması tehlikeli du
rumlar yaratabilir ve cihazın garan
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tisinin iptaline sebep olur.
•	Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar 

kullanıcı tarafından karşılanır.
•	Piller, güneş altında ya da benzeri 

yüksek ısı kaynaklarına maruz bıra
kılmamalıdır.

•	UYARI: Ambalaj malzemeleri bo
ğulmaya neden olabilir. Çocukların 
erişebileceği yerlerden uzak tutun.

•	Küçük parçaların yanlışlıkla yutul
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masını önlemek için ürünü küçük 
çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayın.

•	Güç adaptörünü yalnızca tip 
levhası üzerindeki bilgilere göre 
bağlayın ve çalıştırın.

•	Cihaz yalnızca adaptöründe, elekt
rik kablosunda ve cihazın gövde
sinde hiçbir hasar görünmediği 
takdirde kullanılmalıdır.

•	Cihazınızı asla aşağıdaki durumlar
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da kullanmayın:
  Cihazın adaptörü, elektrik kab
losu, gövdesi hasar gördüyse ve  
elektrikli parçalar görülecek şekil
deyse,
  Cihaz su veya diğer sıvılarla temas 
etmişse.

•	Eğer yukarıdaki durumlardan en 
az birisi tespit edilirse, hemen ci
hazınızı kapatın ve yetkili servisle 
irtibata geçin.
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•	Hasarlı bir cihaz ya da cihazın ha
sarlı parçaları ciddi yaralanmalara 
ve yangına neden olabilir.

•	Cihazın içinde kullanıcının müda
hale edebileceği parçalar bulun
mamaktadır.

•	Herhangi bir arıza meydana ge
lirse, cihazı kendiniz tamir etmeye 
kalkışmayın. Aksi halde cihaz 
garanti kapsamı dışında kalacaktır.

•	Üretici tarafından tavsiye edilme
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yen aksesuarların kullanılması cihaz 
hasarına ve yaralanmalara neden 
olabilir.

•	Cihazınızı tehlikeli bir konumda 
kullanmayın.

•	Cihazın adaptörünü, elektrik fişini 
elleriniz ıslak durumdayken prize 
takmayın ve prizden çıkarmayın.

•	Kulaklığı ıslak saçla ya da yağmurlu 
havada dışarıda kullanmayın.
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•	Cihazın ıslanması bozulmasına 
neden olabilir.

•	  UYARI: Yüksek ses kulakta 
kalıcı duyma kaybına neden ola
bilir.

•	UYARI: Muhtemel işitme hasarını 
önlemek için, uzun periyotlarda 
yüksek ses ayar seviye lerinde din
leme yapmayın.

•	Sesi, çevrenizde olan biteni duya
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mayacağınız kadar açmayın.
•	Ürünü dikkatli bir şekilde kullanın 

ve olası zararlı durumlarda kullanı
ma ara verin.

•	Bisiklet, motosiklet, araba vb. kul
lanırken kulaklığı takmayın. Aksi 
takdirde trafik kazası meydana 
gelebilir. Ayrıca, trafikte kulaklık 
kullanımı birçok bölgede yasaktır.

•	Bu kulaklık su geçirmez değildir. 
Yangın ve elektrik çarpması riskini 
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önlemek için, kulaklığı sıvıyla dolu 
kapların (örneğin vazo, saksı) ya
kınına koymayın ve damlama, sıç
rama, yağmur, nem gibi durumlara 
maruz bırakmayın.

•	Yanan mumlar gibi çıplak alev 
kaynaklarını ürünün üzerine veya 
yakınına koymayın.

•	Doğrudan güneş ışığına, ısıya, aşırı 
toza maruz kalan bir yerde ürünü 
kullanmayın veya bu yerlerde 
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saklamayın.
•	Üründeki delikleri kapatmayın, 

yabancı cisim sokmayın.Üzerini 
örterek havalandırmaya engel 
olmayın.

•	Bu ürünün küçük çocuklar tarafın
dan kullanımı ve oynanması uygun 
değildir.

•	UYARI: Bu cihazı başka bir elekt
rikli ekipman üzerine koymayın.
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Temizlik ve Bakımda 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine 

daldırarak temizlemeyin.
•	Temizlik ve bakım işlemine baş

lamadan önce cihaza takılı kablo 
varsa tüm kabloları çıkarıp cihazı 
kapatın.
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Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	Taşıma ve nakliye sırasında cihazı

nız, aksamlarına zarar gelmemesi 
için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

•	Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	Cihazı nakliye sırasında düşürme
yin ve darbelere karşı koruyun.

•	Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan arı 
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JJ Teknik Özellikler
Model Vestel Desibel K650 

Bluetooth Kulaklık 
Siyah/Gri/Beyaz

Bluetooth V4.0
Bluetooth Profili A 2 D P,  AV RC P, 

HFP, HSP
RF Mesafesi 10 m
Hoparlör Çıkışı 10/20m W
Frekans Tepkisi 2020K Hz
Giriş Gücü 5V 200mA
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Batarya 300 mAh şarj edi
lebilir LiPo batarya

Port 1 Adet Micro Usb, 1 
Adet 3.5mm Aux Girişi

Oynatma Süresi 16 Saat
Şarj Olma Süresi 2 Saat
ANC Çalışma Sü
resi

8 Saat

Gürültü Azaltma 
Performansı

22 dB

Ağırlık 221g
Boyut 164*179
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•	Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

•	AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün 2014/53/EU (Elektro
manyetik Uyum luluk Yönetme
liği) sayılı Avrupa Direktifine 
uygundur. 
Bu cihaz, Atık Elektrikl i  ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliğine uygundur.
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Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı
İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş. bu cihazın 
2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu 
beyan eder. AB uygunluk beyanı nın tam 
metni internet adresinde mevcuttur:
https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyan
dokumanlari
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JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. 
Görseller temsilidir.

Kutu İçeriği
1 adet bluetooth kulaklık
1 adet USB şarj kablosu
1 adet ses kablosu
1 adet kullanım kılavuzu
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1. Ses + / Önceki
2. Bluetooth Açma/Kapama Düğmesi
3. Ses  / Sonraki
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4. Bluetooth LED
5. USB Şarj Portu
6. Mikrofon
7. ANC LED ışığı
8. 3,5 m Port
9. ANC düğmesi
10. Kulaklık Pedi
11. Kafa Bandı
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JJ Kullanım
Fonksiyon Gerekli İşlem
Açma Cihaz kapalıyken 2 no'lu tuşa 3 saniye boyunca 

basılı tutun. (Kırmızı LED ışığı yanar, bir bip sesi 
gelir, ışık mavi yanıp söner.)

Eşleme moduna 
girme

Kapalı güç modunda 2 no'lu tuşa 5 saniye boyunca 
basılı tutun. (Dönüşümlü olarak Mavi LED ve 
Kırmızı LED hızlıca yanıp söner ve toplamda iki 
bip sesi duyulur.)

Eşleme Eşleme modunda, eşleme işlemini gerçekleştirmek 
için Bluetooth fonksiyonu olan bir cep telefonu 
veya herhangi bir bluetooth özellikli ana cihaz 
kullanın. (Detaylar için eşleme hakkındaki bölüme 
göz atın.)

Ses arttırma Sesi arttırmak için 1 no'lu Ses yükseltme/Önceki 
düğmesine basılı tutun.



2322

Fonksiyon Gerekli İşlem
Ses kısma Sesi kısmak için 3 no'lu Ses kısma/Sonraki düğ

mesine basılı tutun.
Önceki Önceki şarkı için 3 no'lu Ses yükseltme/Önceki  

düğmesine kısa süreyle basın ve bırakın.
Sonraki Sonraki şarkı için 1 no'lu Ses kısma/Sonraki düğ

mesine kısa süreyle basın ve bırakın.
Kapatma Cihaz açıkken 2 no'lu tuşa 3 saniye boyunca basın. 

(Bir bip sesi duyulur ve LED tamamen kapanır.)
Oynatma/durak
latma

Cihaz bağlıyken ve şarkı oynatıcı açıkken şarkıyı 
oynatmak için 2 no'lu tuşa basın. Cihaz şarkı 
oynatırken şarkıyı duraklatmak için de yine 2 no'lu 
tuşa basın.

Düşük pil uyarısı Kırmızı LED'in yanıp sönmesi şarjın bittiğini 
gösterir.

Şarj işlemi Şarj aletini cihazın 5 no'lu Mikro USB bağlantı 
noktasına takın. (Kırmızı LED yanar.)

Çağrı yanıtlama Gelen çağrı söz konusu olduğunda kısa süreyle 2 
no'lu tuşa basın.

Çağr ı  son lan
dırma

Çağrı devam ederken kısa süreyle 2 no'lu tuşa 
basın.
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Fonksiyon Gerekli İşlem
Son çağrı yapılan 
numarayı yeniden 
arama

Cihaz bağlı ve müzik oynatılıyorken 2 no'lu tuşa 
iki kez basın.

Arama reddetme Arama zili çalarken çağrıyı reddetmek için 2 no'lu 
tuşa 12 saniye basılı tutun.

Çok noktalı  bağ
lantı (Multipoint 
Technology)

Eşleme modunda çok noktalı bağlantıyı etkinleş
tirmek için öncelikle kulaklığınızı birinci telefona 
eşleştirin ve telefonun eşlenen cihaz listesinden  
DESIBEL K650 isimli cihazı bağlayın. İkinci tele
fonun bluetooth bağlantısını açın. Kulaklığı eşleme 
moduna getirmek için 2 no’lu tuşa bir kere basın. 
Kulaklığı ikinci  telefona bağlamak için telefonun  
eşlenen cihaz listesinden DESIBEL K650 isimli 
cihaza tıklayın. Kulaklık iki telefona da bağlanmış 
olacaktır. Çok noktalı bağlantıyı kesmek içinse 2 
no'lu tuşa iki kez basın.
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Eşleme
•	Kulaklığınızı bluetooth bağlantısı ile kullan

mak için öncelikle kulaklığınızı bir telefon 
veya bilgisayar ile eşlemeniz gerekir. Blu
etooth kulaklığınız belirli bir cep telefonu 
ile eşlendiğinde bu şekilde kalacak ve ortak 
kapsama alanında bulunduklarında birbirle
rini otomatik olarak tanıyacaklardır.

NOT: Eğer fabrika ayarlarına döndürme 
işlemini yaparsanız, kulaklık ve eşlediğiniz 
telefon/bilgisayar birbirini otomatik olarak 
tanımayacak ve tekrar eşleme işlemini yapma
nız gerekecektir.
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Telefon eşleme
•	Kulaklığınız kapalıyken 2no'lu tuşa 5 saniye 

boyunca basılı tutun. LED gösterge ışığı 
dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte 
hızlıca yanıp söner ve toplamda iki bip sesi 
duyulur. Kulaklık eşleme moduna girmiştir.

•	Telefonunuzun bluetooth özelliğini açın 
ve yeni cihazları arayacak şekilde tarama 
yaptırın.

•	“DESIBEL K650” öğesini seçin. Telefonu
nuzun sorması halinde, şifre olarak 0000 
(dört adet sıfır) girin veya bağlantıyı kabul 
edin. Başarılı şekilde eşleme yapıldıktan 
sonra, LED durum göstergesi kırmızı ve 
mavi renkte yanıp sönmeyi keser sadece 
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mavi renkte yanıp söner.
•	Artık telefonunuzla müzik dinleyebilir, TV/

film izleyebilir, oyun oynayabilir; gelen 
tüm sesleri veya şarkıları kulaklığınızdan 
duyabilirsiniz. Ayrıca cihazı kullanarak oy
natıcınızı da kontrol edebilirsiniz. Örneğin 
ses seviyesini arttırabilir veya sonraki şarkıya 
geçebilirsiniz.

•	Ses Kablosu ile Müzik Dinleme: Kulaklığı, 
ürün ile birlikte verilen ses kablosunu kulla
narak mobil cihazınız veya PC'nizdeki 3,5 
mm'lik jack girişine bağlayın.

•	Mobil cihazınızın veya bilgisayarınızın müzik 
çalarını açıp kulaklığınızla müziğin keyfini 
çıkarın.
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NOT: Arama fonksiyonları bu modda etkisiz 
hale gelir.

NOT: Kulaklık daha önce bir aygıtla eşleş
mişse hem ilgili aygıt hem de kulaklık açıkken 
ve ikisi arasındaki mesafe en fazla 1metreyken 
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otomatik bağlantı oluşur. Kulaklığı başka bir 
aygıtla eşleştirmek isterseniz ilk aygıtla ku
rulmuş olan Bluetooth bağlantısını kesmeniz 
gerekir. Böylece kulaklık, başka bir aygıt arayıp 
onunla eşleşir.
NOT: Kulaklık aynı anda 2 aygıta bağlanabilir. 
Bir aygıtla müzik oynatırken diğerini elinizle 
duraklatabilirsiniz. Bu durumda, Bluetooth 
bağlantısı devam eder. Oynatma yapmak için 
farklı bir cihaza geçebilirsiniz.

Gürültü Önleme Fonksiyonu
ANC düğmesini(9) “Açık(ON)” tarafına 
kaydırdığınızda yeşil LED(7) yanar. Böylelikle, 
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kulaklığınızı gürültü önleme modunda kulla
nabilirsiniz. Gürültü önleme fonksiyonunu 
kullanmak istemediğinizde ANC düğmesini 
“Kapalı(OFF)” tarafına kaydırmanız yeterlidir. 

Şarj işlemi
Yeni kulaklığınızda eşleme ve birkaç arama 
yapacak kadar güç bulunmaktadır.
Bu cihaz, AC şarj aletine veya mikro USB 
portuna sahip bir USB şarj aletine bağlanabilir. 
İlk kez kullanmadan önce cihazınızı en az 6 
saat boyunca şarj edin.
Pil seviyesi düştüğünde, LED durum göster
gesi kırmızı yanıp söner ve sesli uyarı verir. 
Kulaklığın tamamen şarj olması ortalama, 
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kullanılan güç kaynağına göre değişmekle 
beraber, 2 saat kadar sürmektedir.  Şarj sıra
sında, LED durum göstergesi sürekli kırmızı 
yanar ve şarj işlemi tamamlandıktan sonra bu 
ışık maviye döner.

NOT: Kulaklığınızı uzun süre şarj etmediğiniz 
takdirde, pilinin kullanım ömrü kayda değer 
şekilde azalacaktır. Bu nedenle kulaklığınızı 
ayda en az bir defa şarj etmenizi öneriyoruz.
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Pilin şarj ve kullanım süresi, ortam sıcaklığına 
ve kullanım sıklığına göre değişir.
Kulaklığın şarj portunun yakınına metal 
nesneler koymayın. Aksi takdirde, tehlikeli 
elektriksel olaylar veya anormal ısınma mey
dana gelebilir.

Kulaklığın hizmet ömrü boyunca kullanılması 
gereken, şarj edilebilir lityum iyon pili değiş
tirmeye çalışmayın.
Kullanılmış pilleri/elektronik eşyaları, normal 
katı atıklarla birlikte atmayın zira bu ürünler, 
zehirli maddeler içerir.
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JJ Temizlik ve Bakım
•	Temizliğe başmadan önce cihazı kapatın, 

elektrikle bağlantısını kesin.
•	Cihazınızı suyun ve diğer sıvıların içine 

daldırmayın.
•	Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir 

bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve aşındı
rıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.

•	Bluetooth kulaklığı temizlemek için herhangi 
bir seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.
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JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit 
ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultu
sunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam 
etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Kulaklık açık fa
kat çalışmıyor.

Kulaklığın şarjı 
yetersiz ola
bilir.

İlk kullanımdan önce pilin 6 
saat boyunca şarj edildiğin
den emin olun.Şarj olmaya 
başladığında LED yanar. Şarj 
sırasında LED ışık kırmızıdan 
maviye döndüğünde, piliniz 
tamamen şarj olmuştur.

Çalma sırasında 
ses gelmiyor.

Bağlantı prob
lemi olabilir.

Cihazınız ile telefon veya 
bilgisayar arasındaki bağ
lantıyı kontrol edin. Bağlantı 
sağlanamamışsa lütfen tekrar 
bağlayın. Kulaklığın eşlendi
ğinden ve hedef telefonunuz 
veya diğer komut veren cihaz 
ile bağlantı kurduğundan emin 
olun.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Kulaklık ikinci bir 
telefona bağlan
mıyor.

Bağlantı prob
lemi olabilir.

Birinci telefon ile eşleme 
yaptıktan sonra kulaklığı eş
leme moduna alın. Ardından 
ikinci telefon ile bağlantı 
yapın. 
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Kulak l ı k ,  B lu
etooth özellikli 
Smart  TV i le 
bluetooth üze
rinden bağlantılı 
iken cihazlardan 
biri kapataç yap
ması/yapılması 
d u r u m u n d a n 
sonra bağlantıda 
kopukluk, Kulak
tan gelen seste 
kesiklik, Tek rar 
bağlantı kurama
ma, problemleri 
olabilir. 

Bağlantı ku
r u l a m a m ı ş 
olabilir.

TV’nin bluetooth özelliği ve 
kulaklık kapatılıp açıldıktan 
sonra bağlantı tekrar kurul
malıdır.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

İletişim mesafesi 
kısa, ses bozu
luyor.

Yakınlarda 2,4 
G H z  d a l g a 
boyunu kul
lanan başka 
cihaz olabilir.

Yakınlarda 2,4 GHz dalga 
boyunu kullanan başka cihaz 
olmadığını (mikrodalga fırın, 
kablosuz radyo vb. dâhil) ve 
sinyal yolunun engellenme
diğini doğrulayın.



Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması
Ürünün üzerinde veya bilgi 
etiketinde yer alan bu işaret, bu 
cihazın kullanım ömrünün so
nunda diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtmektedir. Kontrol edilme
yen 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 şe
kilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını 
sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli 



geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüre
ceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü 
satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim 
kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer tica
ri atıklarla karıştırılmamalıdır.
Ambalaj bilgisi 
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir mal
zemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.
Enerji tasarrufu için öneriler
Kullanmadığınız zamanlarda kulaklığı kapatın. 
Cihazı çok yüksek sesle kullanmak enerji 



kullanımını arttırır. Çok yüksek sesle cihazı 
kullanmamanızı tavsiye ederiz.
Kulaklığın kablolu bir şekilde kullanılabileceği 
yerlerde bluetooth un kapatılması ve kabloyla 
kullanılması enerji tasarrufu sağlar.
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 zaman aşımı 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 değiştiril
mesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, 
üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilme
sinin 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: 
Shenzhen Vtsonic Co., Ltd
Adres: No. 35, 2nd Industrial Rd. ,Tangxiayong 
Village, Songgang Street, Bao'an District, Shenz
hen, China
Tel: 867553368 3515
Eposta: info@vtsonic.com 
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
http://www.vestel.com.tr/destek
WhatsApp: 0536 075 4 123
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Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


