
EV SİNEMA SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL DESİBEL VSB 501 SOUNDBAR



Değerli Müşterimiz,
Ev Sinema Sistemi 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 
ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu 
dikkatlice okuyun.Talimatlara her zaman uyun.

Yıldırım işareti, ürünün muhafazası içinde tehlikeli düzeyde 
voltaj olduğu konusunda kullanıcıyı uyarmak için kullanılır. 
Ürünün iç bileşenlerine dokunmak, elektrik çarpması riskine 
yol açabilir.
Ünlem işareti, kullanıcıyı, önemli kullanım talimatlarının varlığı 
konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.

Elektrik çarpması ve yangın riskini azaltmak için kapağı aç
mayın. Servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun.
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 J Güvenlik uyarıları
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri

DİKKAT
  ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

AÇMAYIN
 

  

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ

AÇMAYIN

• Uygun güç kaynaklarını kulla
nın. Ürünü kullanım kılavuzunda 
anlatıldığı veya ürün üzerinde 
işaretlendiği gibi uygun bir güç 
kaynağına takın.

• Cihazın fişinin takıldığı priz ko
layca erişilebilir olmalıdır.

• Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 
ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları, cihazınızın 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.

• Cihazın bağlantısını yapmadan 
önce cihazınızı kullanacağınız 
yerdeki elektrik voltajının ve 
frekansının cihazın tip etiketinde 
belirtilen voltaj ve frekansla aynı 

olduğunu kontrol edin.
• Elektrik fişi kolayca erişilebilir 

olmalıdır.
• Ürünün üzerinde ve kullanıcı 

kılavuzunda bulunan tüm uya
rılara uyun.

• Cihazı ve başka nesneleri güç 
hattına ya da diğer elektronik 
cihazların üzerine koymayın.

• Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
ticari olmayan (ev tipi) kulla
nımlar için tasarlanmıştır. Dış 
alanda, eğlence araçlarında 
veya teknelerde kullanım için 
tasarlanmamış veya bu alanlar   
da test edilmemiştir.

• UYARI: Cihazın kullanım ama
cı dışında kullanılması tehlikeli 
durumlar yaratabilir ve cihazın 
garantisinin iptaline sebep olur.

• Bu ürünü küvet, lavabo, mutfak 
lavabosu ve çamaşır yıkama 
lavabosu yakınında, nemli ze
min katlarda, yüzme havuzu 
yakınlarında veya su veya nemin 
mevcut olduğu diğer alanlarda 
kullanmayın.

• Cihaz üzerine su damlatılma
malı veya sıçratılmamalıdır ve 
vazo gibi içinde su bulunan 
nesneler cihaz üzerine yerleş



2

tirilmemelidir. Üniteyi havalan
dırmanın iyi olduğu yatay, düz 
ve sağlam bir yüzeye kurun. 
Havalandırma açıklıklarını asla 
kapatmayın. Aksi takdirde, 
aşırı ısınmadan kaynaklı arızalar 
meydana gelebilir.

• Bu şartlarda oluşabilecek hasar
lar kullanıcı tarafından karşılanır.

• Piller güneş ışığı, ateş ve benzeri 
yüksek ısı kaynaklarına maruz 
bırakılmamalıdır.

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

• Cihazınızı asla aşağıdaki du
rumlarda kullanmayın:

  Cihazın gövdesi hasar gördüyse 
ve elektrikli parçalar görülecek 
şekildeyse, Cihaz su veya diğer 
sıvılarla temas etmişse,

  Cihaz normal çalışmıyorsa veya 
düşürüldüyse

  Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ciha
zınızı kapatın ve yetkili servisle 
irtibata geçiniz.

• Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yara
lanmalara ve yangına neden 

olabilir.
• DİKKAT: Elektrik çarpması ris

kini azaltmak için hiçbir kapağı 
sökmeyin. Cihazın içinde kulla
nıcının müdahale edebileceği 
parçalar bulunmamaktadır.

• Herhangi bir arıza meydana 
gelirse, cihazı kendiniz tamir et
meye kalkışmayınız. Aksi halde 
cihaz garanti kapsamı dışında 
kalacaktır.

• Cihazın kapaklarının açılması 
veya çıkarılması sizi tehlikeli 
voltaja veya diğer tehlikelere 
maruz bırakabilir.

• Yangın veya elektrik çarpması 
tehlikelerini önlemek için duvar 
prizleri, uzatma kabloları veya 
üçlü prizlere aşırı yükleme yap
maktan kaçının.

• Yalnızca üretici tarafından tav
siye edilen yedek parçaları/
aksesuarları kullanın aksi durum 
cihaz hasarına ve yaralanmalara 
neden olabilir.

• Şimşek çaktığında veya uzun 
süre kullanılmadığında ürünün 
hasar görmemesi için cihazın 
fişini çekin.

• Cihazı tehlikeli bir konumda 
kullanmayın.
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• Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun.

• Islak ellerinizle fişi tutmayın.
• Teslim alınan ürünün sıcaklı

ğı 5°C'nin altındaysa ürünü 
ambalajından çıkarın ve oda 
sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

• Cihazı ve aksesuarlarını ateşin 
ve doğrudan güneş ışığı dahil 
olmak üzere başka ısı kaynak
larının yakınına koymayın. Aşırı 
toza maruz kalan bir yerde ürü
nü kullanmayın veya bu yerlerde 
saklamayın.

• Cihazı kullanmıyorsanız kapalı 
tutun. Üniteyi uzun süre kullan
mayacaksanız kapatın ve AC 
güç beslemesini kesin.

• Cihazı kapalı alana kurmayın. 
Havalandırma için ürünün çev
resinde en az 10 cm boşluk 
bırakın.

• Üründeki delikleri kapatmayın, 
yabancı cisim sokmayın. Üzerini 
örterek havalandırmaya engel 
olmayın.

• Bu ürünün küçük çocuklar tara
fından kullanımı ve oynanması 
uygun değildir.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
• Ürünün temizliğinde sadece 

hafif nemli yumuşak bez kulla
nın. Temizlik sıvıları ve solventler 
ürüne zarar verebilir.

• Temizlik ve bakım işlemine 
başlamadan önce cihazın fişini 
prizden çekin.

• Bu ürünü, su veya diğer sıvılar 
içine daldırarak temizlemeyin.

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

cihazınız, aksamlarına zarar gel
memesi için orjinal 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.

Piller
• UYARI: Pilleri doğrudan güneş 

ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı 
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sıcağa maruz bırakmayın.
• Biten pili uzaktan kumanda

ya pilin takılması bölümünde 
anlatıldığı şekil ve tipteki pille 
değiştirin.

• Şarj edilebilir pil kullanmayın.
• Pilin akmış olması halinde uzak

tan kumandayı kullanmayın.
• Pilden akan sıvıya temas etme

yin. Temas halinde suyla yıkayın.
• DİKKAT: Pilin yanlış türde 

bir pille değiştirilmesi patlama 
riskine neden olur. Pili yalnızca 
aynı veya eşdeğer türde bir pille 
değiştirin.

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.

 J Teknik Özellikler
Model VESTEL DESİBEL 

VSB 501 SOUND
BAR

Sound bar  güç 
kaynağı

AC ~100  240V, 
50/60Hz

Çalışma ortamı 
Sıcaklık  

 10~+35

Sound bar güç çı
kışı (Maks.)

25WX2

Frekans tepkisi 3dB (70Hz~20kHz)
Max. Ses Seviyesi 
(dB)

99 dB

Aux Var
Optik Var
HDMI(Arc) Var
Bluetooth Var
USB Var (wma, mp3, aac, 

wav)
Duvara monte edi
lebilir

Evet

Duvara montee
dilebilir

Evet

• Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

• AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün 2014/53/EU (Elekt
romanyetik Uyum luluk Yönet
meliği) sayılı Avrupa Direktifine 
uygundur.  
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elekt
ronik Eşyaların Kontrolü Yönet
meliğine uygundur.
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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/uygunlukbeyandoku-
manlari

Kutu İçeriği
• Rca ses kablosu, soundbar için 1 

adet güç kablosu, kullanım kılavuzu, 
kumanda ve askı aparatı 

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

ÖN PANEL

1. Hoparlör
2. Gösterge ışığı
3. Uzaktan kumanda sensörü

YAN PANEL

 

1. Bekleme
2. Kaynak

3. Ses azaltma
4. Ses artırma

Gösterge ışığı
• Kırmızı: BEKLEME modunda.
• Mavi: Bluetooth modunda.
• Yeşil: AUX IN modunda.
• Sarı: Optik modunda
• Mor: HDMI ARC modunda.
• Açık mavi: USB modunda.

Duvara montaj
Soundbar’ın duvara monte edilmesi 
• Yaralanmayı önlemek için sound bar ci

hazı, aşağıdaki kurulum talimatlarına uy
gun şekilde duvara sıkıca sabitlenmelidir.

• Duvara yaklaşık 6 mm çapında iki delik 
açın ve bu delikler arasında 660 mesafe 
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bıraktığınızdan emin olun. Bunun için 
sağdaki resme göz atabilirsiniz.

• Ürünle birlikte verilen iki adet dübeli, 
duvarda açtığınız iki deliğe takın ve ar
dından iki vidayı da takıp sıkın. Bunun için 
sağdaki resme göz atabilirsiniz (Şema 1).

• Sağdaki resimde gösterildiği gibi (Şema 
2), vida başları ile duvar arasında 4 mm 
boşluk bırakmaya özen gösterin.

• Sağdaki resimde gösterildiği şekilde 
(Şema 3), monte edilmiş soundbar’ı, 
duvardaki tespit vidalarına asın

4mm

660mm

Şema 1

Şema 2

Şema 3

22

33

44

55

11

ARKA PANEL

1. AC giriş soketi
2. HDMI (ARC girişi)
3. USB
4. Optik Dijital Ses Girişi
5. AUX Girişi

 J Kullanımı
Bağlantılar
AUX GİRİŞİ
Bu sound bar cihazında, ses girişi terminal
lerinden oluşan ekstra gruplar mevcuttur. 
VCD, CD, VCR, DVD oynatıcı gibi harici 
cihazlardan gelen analog stereo ses sinyal
lerini kullanabilirsiniz.
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Ses kablosunu kullanarak VCD, CD, VCR, 
DVD oynatıcının stereo ses çıkış terminalle
rini bu sound bar cihazının AUX IN girişine 
bağlayın.
İlgili sinyal kaynağı AUX IN’dir. Gösterge 
ışığı sabit yeşil yanarken uzaktan kumandada 
bulunan [3] düğmesine basarak bu kaynağı 
kullanabilirsiniz.
Optik Giriş
Optik kabloyu kullanarak bu sound bar ci
hazının optik girişini VCD, CD, VCR, DVD 
oynatıcının optik çıkışına bağlayın.
ARC (SES DÖNÜŞ KANALI)
Ses dönüş kanalı fonksiyonu olan ARC, 
optimum senkronize ses kalitesini elde et
mek amacıyla LCD televizyonun dijital ses 
çıkışında kullanılır.
HDMI kablosunu kullanarak bu sound bar 
cihazının HDMIARC giriş portunu, LCD 
televizyonun ARC çıkış portuna bağlayın.
TV’yi ARC modunda bağladıktan sonra ses 
çıkışı olmuyorsa TV’nin dijital ses çıkışının 
PCM olarak ayarlanması gerekir.

Ses Girişi

OPTICAL

Optik Giriş

Optical Çıkış

AUX IN

AUX Çıkışı

SES GİRİŞİ

SES ÇIKIŞI

AUX Giriş

Ses Çıkışı
BLUETOOTH
Uzaktan kumandada yer alan STANDBY  
düğmesine basarak sound bar cihazını 
açın. Ardından, uzaktan kumandada yer 
alan [3] düğmesine basarak Bluetooth 
modunu açın. Mavi Bluetooth göstergesi 
hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu, sound bar 
cihazının Bluetooth sinyali aradığını gösterir. 
Akıllı telefonunuzu kullanarak sound bar 
cihazının Bluetooth sinyalini aratın, listeden 
HSB340SW ögesini seçin, parola girmeniz 
istenirse 0000 parolasını girin. Sound bar, 
senkronize olarak cep telefonunuzdan şarkı 
çalmaya başlar. Bu sırada, Bluetooth göster
ge ışığı sabit şekilde mavi yanmaya devam 
ederek bağlantının başarılı olduğunu belirtir.
Bluetooth bağlantısını kapatmak için akıllı 
telefonunuzdan Bluetooth bağlantısını kesin.
Not: #Bluetooth bağlantı mesafesi 10 
metredir.
Cihazınızdaki HSB340SW modeli silin
memiştir.
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Bluetooth modunda Oynat, Durdur, Sonra
ki, Önceki, Ses+/ gibi seçenekler de etkindir.

 J Uzaktan kumanda
Uzaktan Kumandanın 
Kullanımı
• Uzaktan kumandanın pillerini takın. 

Uzaktan kumandayı, ön panelde bulunan 
uzak panele tutun. Uzaktan kumanda, 
sensöre en fazla 8 metre mesafede, sol 
ve sağ taraflardan ise yaklaşık 30 dere
celik açıyla çalışır.

Pilin Takılması
1. Uzaktan kumandanın arka tarafında 

bulunan pil bölmesinin kapağını çıkarın.  

2. İki adet AAA/1,5V pili bölmeye takın. 
Bunu yaparken, pilleri bölmede belirtilen 
+ ve  sembollerine uygun yerleştirmeye 
dikkat edin.

3. Kapağı tekrar takın.

2

7

6

1

3

4

5

8

9

11

10

12

1. Bekleme
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2. Ses Artırma
3. Önceki
4. Oynat/Duraklat
5. Ses Azaltma
6. Bluetooth
7. Arc
8. Eq
9. Sessiz
10. Sonraki
11. Kaynak 12 Optik

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Üniteyi açmak için bu düğmeye 
basın. Üniteyi bekleme moduna 
almak için bu düğmeye tekrar 
basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

BT (Bluetooth) moduna gir
mek için bu düğmeye basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Bu düğmeye arka arkaya ba
sarak BLUETOOTH, AUX 
IN,USB, OPTICAL IN ve 
ARC modları arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Bu düğmeye arka arkaya basa
rak Eq1, Eq2 ve Eq3 ekolayzer 
modları arasında geçiş yapa
bilirsiniz. Eq1 (mod göstergesi 
beyaz ışık olarak 3 saniye ya
nıp söner) MÜZİK, Eq2(mod 
göstergesi yeşil ışık 3 saniye 
yanıp söner) FİLM, Eq3 (mod 
göstergesi kırmızı ışık 3 saniye 
yanıp söner) HABERLER, Eq4 
(mod göstergesi açık mavi ışık 3 
saniye yanıp söner) ise ÖZEL 
için kullanılır.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

ARC moduna girmek için bu 
düğmeye basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT
OPTİK moduna girmek için bu 
düğmeye basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Oynatmayı geçici olarak durak
latmak için bu düğmeye basın. 
Oynatmaya devam etmek için 
tekrar basın. 
Bluetooth bağlantısını kesmek 
için bu düğmeye 3 saniye basılı 
tutun.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Bir sonraki parçaya geçmek için 
bu düğmeye basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Bir önceki parçaya dönmek için 
bu düğmeye basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Sesi geçici süreliğine kapatmak 
için bu düğmeye basın. Tekrar 
açmak için bu düğmeye bir 
daha basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Sesi açmak için [VOLUME+] 
düğmesine basın.

STANDBY

ARC

EQ

OPT

Sesi kısmak için [VOLUME] 
düğmesine basın.

 J Temizlik ve Bakım
• Temizliğe başlamadan önce cihazı kapa

tın, elektrikle bağlantısını kesin.
• Cihazınızı suyun ve diğer sıvıların içine 

daldırmayın.
• Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli 

bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve 
aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.

• Cihazı  temizlemek için herhangi bir 
seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.
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 J Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğ
rultusunda 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 Sebebi Çözüm
Güç yok AC güç kablosu, güç kayna

ğına bağlı değildir veya sıkıca 
bağlanmamıştır.
Prizde elektrik olmayabilir.

Lütfen AC güç kablosunun güç kaynağına 
sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
Prizde elektrik bulunduğundan emin olun.

Ses
Ses yok veya 
bozuk geliyor.

Ses kabloları sıkı bir şekilde 
takılmamıştır.
Ses minimum seviyeye ayar
lıdır.
Ses kapalıdır.
Bluetooth cihaz eşleşmemiş 
olabilir.

Ses kablolarını sıkı bir şekilde takın.
Sesi açın.
Sesi açmak için uzaktan kumandada
ki    [SESSİZ] düğmesine basın.
[OYNAT/ DURAKLAT] düğmesine 
basın.
Bluetooth cihazın çalışmasını kontrol edin.

Uzaktan ku-
manda çalış-
mıyor.

Uzaktan kumandada pil yok
tur.
Pil bitmiştir.
Uzaktan kumandayı sensöre 
tutmuyorsunuzdur.
Uzaktan kumanda, çalışma 
menzilinin dışındadır. Ünite 
kapalıdır.

İki adet AAA/1,5V pili kumandaya takın.
Pili yenisiyle değiştirin.
Uzaktan kumandayı sensöre tuttuğunuz
dan emin olun.
Uzaktan kumandanın, çalışma menzili 
içerisinde olduğundan emin olun.
Üniteyi kapatın ve AC çıkışıyla olan bağ
lantısını kesin. Ardından, üniteyi tekrar açın.

C i h a z d a n 
herhangi bir 
komuta yanıt 
gelmiyor.

Cihazın yazılımı kilitlenmiş 
olabilir.

Cihaz fişin prizden çıkarın. 1 dakika sonra 
tekrar takın.
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 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki 
bu sembol, ürünün ev atığı 
gibi muamele görmemesi 
gerektiğini gösterir. Bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
donanımın geri dönüşümünü 
yapan geçerli toplama nok

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru 
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün 
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan 
sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçla
rını önlemeye yardımcı olursunuz. Malze
melerin geri dönüşümü, doğal kaynakları 
korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri 
dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 
lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi 
veya ürünü satın aldığınız mağaza ile tema
sa geçin.
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.

Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız 
lütfen uygun geri dönüşüm 
için toplama sistemlerini veya 
tesislerini kullanınız.Bu saye
de çevre ve insan sağlığında 
meydana gelebilecek potan
siyel zararların engellenmesi

ne katkıda bulunmuş olursunuz.
Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda 
,piller için ''tekerlekli konteyner şekil'' altında 
''Pb'' işareti yer alır.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Cihazı kullanmadığınız durumda fişi prizden 
çekin. Bekleme modunda tutmayın.



Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarın
ca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış 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.

Üretim Yeri: 
Guangzhou Panyu Juda Car Audio Equ
ipment Co., Ltd
Adres: No.5 Building, No.139,Zhouxing 
Street, Wanzhou Village, Dongchong Town, 
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, 
China
Tel: + 86 20 22900528

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

No:199 34394 Şişli/İSTANBUL
TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123
Eposta : 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) 7 yıldır.

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.



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) 7 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


