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Değerli Müşterimiz,
Tablet cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış 
bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde tablete ait talimat ve resimler 
bulunmaktadır.
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.

• UYARI: Verilerin veya bileşenlerin hasar görmesini veya kullanı
cıların zarar görmesini önlemek için önemli talimatlara uyulması gerekir.
Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları 
ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.
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 J Güvenlik uyarıları
• Hasarlı güç kabloları, priz veya 

fişleri kullanmayın.
• Islak elle güç kablosuna ve cihaza 

dokunmayın. Bu durum sizde 
ve cihazınızda hasarlara sebep 
olabilir.

• Pili üretici tarafından onaylan
mayan başka hiçbir cihazla şarj 
etmeyin.

• Cihazın ekranını çizilebilece
ğinden üzerinde hiçbir nesne 
koymayın.

• Üretici tarafından onaylanmayan 
başka bir dokunmatik kalem ve 
türevleri kullanmayın.

• Tabletinizi kesinlikle sökmeye 
kalkmayın.

• Ürünün temizliğini yaparken, 
ürünü kapatın ve güç kablosunu 
çıkartın.

• Cihazınızı ısıtıcıların yanına yak
laştırmayın.

• Cihazın üzerinde bulunan boya, 
logo gibi malzemeleri kazımayın.

• Cihazınızın ekranı kırılır veya 
çatlarsa kullanmayın.

• Cihaz aksesuarları ile birlikte 
kullanırken, sökme ve takma 

işlemleri sırasında dikkatli olun.
• Güç kablosu, kulaklık gibi ak

sesuar kablolarını birbirlerine 
dik bir şekilde, sağasola doğru 
oynatmadan kullanın.

• Cihazınızı asla aşağıdaki durum
larda kullanmayın:

  Cihaz veya elektrik kablosu ha
sarlı ise,

  Cihaz düşürülürse, gözle görü
lür hasar belirtisi varsa, düzgün 
çalışmazsa,

  Cihaz, elektrikli parçalar görü
lecek şekilde hasar görmüşse. 
Eğer belirtilen durumlardan bi
risi tespit edilirse, hemen cihazın 
elektrik fişini prizden çekin ve 
yetkili servisle irtibata geçin. Ha
sarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı 
parçaları ciddi yaralanmalara ve 
yangına neden olabilir.

• Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendiniz 
tamir etmeye kalkışmayın.

• Cihazı sökmeyin. Cihazın içinde 
kullanıcı tarafından tamiri yapıla
bilecek parça yoktur.

• Üretici tarafından tavsiye edil
meyen aksesuarların kullanılması 
cihaz hasarına ve yaralanmalara 
neden olabilir.
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• Ürün ve batarya ile ilgili bir sorun 
oluşursa, gerekli onarım ve ba
tarya değişimi işlemi sadece yet
kili servis tarafından yapılmalıdır.

• Cihazı çok soğuk veya sıcak, toz
lu, nemli veya kuru ortamlarda, 
yağmur altında kullanmayın.

• Cihazın kullanım esnasında düş
mesine izin vermeyin.

• Kişisel verilerin kaybının ön
lenmesi için, verileri her zaman 
PC'de yedekleyin.

• Tableti sert cisimler üzerine 
düşürmeyin, sürtmeyin veya bu 
cisimlerin arasına sıkıştırmayın; 
bu durumlar tabletin yüzeyinin 
zarar görmesine, pilinin gevşe
mesine, veri kaybına veya diğer 
donanımın zarar görmesine yol 
açabilir.

• Kablosuz teçhizatın yasak ol
duğu veya cihazın kullanımının 
girişim veya tehlike oluşturacağı 
alanlarda cihazınızı kullanmayın. 
Tüm ilgili kısıtlamalara uyun.

• Uyumsuz ürünler kullanmayın. 
Sadece orijinal aksesuarlar ve 
pil kullanın.

• Cihazı benzin istasyonlarında 
veya yakıt veya kimyasalların 
yakınında kullanmayın.

• Ürünü araba veya ağır makineler 
sürerken kullanmayın.

Adaptör Bilgileri
Marka: JUKE
Model: JK050200S37EUVU
Giriş: 100240V AC,50/60HZ
Çıkış: 5.0V  2.0A  10W

Çevresel Koşullar
• Ürünün çalışma ortamı 0  40º 

C ortam sıcaklığı ve %20 – 80 
arası bağıl nemde olmalıdır.

 UYARI:  Muhtemel 
işitme hasarını önlemek için, uzun 
periyotlar için yüksek ses ayar sevi
yelerinde dinleme yapmayın.Aşırı 
yüksek ses kalıcı işitme kaybına yol 
açabilir.
• Yazılım güncellemesi veya in

dirimi esnasında gücü aniden 
kesmeyin. Bu durum veri kaybı
na ve/veya sistem hatasına yol 
açabilir.

• Bu cihaz kapalı mekanlarda ev 
tipi kullanılmak üzere tasarlan
mıştır.

• Cihaz ticari ya da toplu kullanıma 
uygun değildir. Cihazınızı sadece 
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açıklanan kullanım amacına göre 
kullanın.

• Bu kullanım kılavuzunda açıklan
mış olan talimatları izleyin.

• UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanıldığında 
veya kullanımı başka bir şekilde 
yapıldığında, tehlikeli durum
lar yaratabilir. Kullanım amacı 
dışında kullanılması cihazın ga
rantisinin iptaline sebep olur. 
Bu tür hasarlar sadece kullanıcı 
tarafından karşılanır.

Kullanım Kılavuzu İle 
İlgili Önemli Bilgiler
• Bu kılavuzdaki bazı sözcükler 

veya ifadeler özel bir biçimde 
vurgulanmıştır.

• Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan 
bilgiler, telif hakları kanunlar tara
fından korunmaktadır.

• Kılavuzda yer alan yazı, resim 
vb. bilgilerin hiçbirinin telif hakkı 
sahiplerinin yazılı izni alınmadan 
kopyalanması, herhangi yollarla 
çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

• Kılavuz ile birlikte sağlanan ürü
nün tersine mühendislik uygu
lanması ve parçalanması kesin
likle yasaktır.

• Kılavuz içerisindeki tüm görsel 
öğeler temsilidir, gerçeği yansıt
mayabilir.

Taşıma ve Nakliye 
Konusunda Dikkat Edilmesi 
Gereken Bilgiler
• Cihazı nakliye sırasında düşür

meyin ve darbelere karşı koru
yun.

• 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 firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, yet
kili olmayan onarım işlemleri, cihaz 
üzerinde izin verilmeyen değişiklik
ler yapılması ve üretici firma tarafın
dan onaylanmamış yedek parçaların 
kullanılması nedeniyle oluşabilecek 
hasar ve yaralanmalar için herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.
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 J Teknik Özellikler
Model: V TAB Z1
Boyut: 244*172*9.2mm
Ağırlık: 450g
LCD Ekran: 10.1" 800*1280 IPS LCD panel
PC Arayüzü: Micro USB
İşlemci: MT8168B
İşletim Sistemi: Android™ 10
Dahili Hafıza: 64GB 
RAM: 4GB
Kapasite Genişletme: 256GB
Girişler: USB TypeC, Mikro SD
Müzik İşlevi: AMR/MP3/WAV
Video İşlevi: MP4/3GP/AVI/H.264
WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n
Ön/Arka Kamera: 2.0MP/5.0MP
Güç Adaptör: 5V/2A
Pil: 3.8V/5000mAh typ.

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

Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.  

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine  
uygundur.

Google, Android, Google Play ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı
İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi cihazın 2014/53/EU sayılı direk
tife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde 
mevcuttur:
https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari
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Kablosuz Yerel Ağ Özellikleri
Frekans Aralığı Güç Çıkışı
11b: 15.5dBm / 35mw
11g: 14dBm / 25mw
11a: 13.8dBm / 23mw
11n: 12.7dBm / 18mw

Ürün Kutu İçeriği
Kullanım Kılavuzu (Garanti Kartı ile birlikte), 
Adaptör, Mikro TYPEC Kablosu.

 J Genel Görünüm
Bu kullanım kılavuzunda, görsellerde verilen 
özellikler ve kutu içeriğinde bildirilen parça
lar modellere göre farklılık gösterebilir.
Görseller temsilidir.

1. Ön Kamera
2. USB TYPE-C Girişi: PC bağlantısını 

sağlar.
3. Mikro SD Girişi: SD kartını takılacak 

yeri gösterir.
4. Kulaklık Girişi: Kulaklık bağlantı nok

tasını gösterir.

5. +: Sesi arttırmak için kullanılır.
6. -: Sesi azaltmak için kullanılır.
7. Güç tuşu: Uyuma/uyanma moduna 

girmek için kısa süreli basın, AÇMA/
KAPAMA için uzun süreli basın

8. Arka Kamera
9. Hoparlör: Tablet çalma sesi ve müzik 

buradan duyulur.

 J Kullanımı
• Cihazınızı Açma veya Kapama

Cihazı Açma
• Kapalıyken " " düğmesine uzun süre 

basmak cihazı çalıştırır.
• Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın 

kurulumunu yapmak için ekranda yer 
alan talimatları takip edin.

• Dokunmatik ekranda insan vücudunun 
yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan 
bir tabaka bulunur. En iyi performans 
için, dokunmatik ekrana parmak ucu
nuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran 
kalemi veya normal kalem gibi sivri araç
ların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

 J Kurulum
• Hoş geldiniz Ekranında istediğiniz Dili 

seçin ve ileri okuna dokunun.
• Kablosuz ağları arar ve ağ listesi ekranda 

görüntülenir. Modeminizi seçerek bağ
lantı sağlayabilirsiniz.
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Google Play
• Google Play Market girişi için 

Google hesabı olması gereklidir. Bu 
ürün Google tarafından resmi onaylı, 
lisanslı bir üründür.

• Mevcut hesap: E posta adresinizi girin 
kısmı mevcut Google hesabı ile giriş 
yapmak için kullanılır.

• Yeni hesap: Yeni Google hesabı oluş
turmak için kullanılır.

• Ana ekrandan, Uygulamalar [ ] se
çeneğini yukarı sürükleyerek uygulama 
listesine giriş yapın.

• Önceki ekrana dönmek için [ ] seçe
neğine dokunun, cihaz etkin programı 
kapatacaktır.

• Ana ekrana dönmek için [ ] seçe
neğine dokunun. Geri alma işlemini 
gerçekleştirir.

• Son eriştiğiniz uygulamalar listesini  
açmak için [ ]seçeneğine dokunun.

Bildirimler Panelini Kullanma
• Bildirim panelini açmak için ekranın üst 

tarafına dokunulup aşağıya doğru çekilir.
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• Ayarlar:  sembolüne dokunarak 
ayarlar menüsünü açabilirsiniz.

•  : Kullanıcı veya profili ekleyebilir
siniz.

• Şarj Göstergesi: Piliniz o anki şarj du
rumunu gösterir.

• Parlaklık:  Sem
bolünü sağa veya sola kaydırarak ekran 
parlaklığını azaltıp arttırabilirsiniz.

• Kablosuz:  Kablosuz internet bağ
lantısı özelliğini etkinleştirmenizi veya 
devre dışı bırakmanızı sağlar.

• Bluetooth: Bir çeşit kablosuz bağlantı 
tipidir. Veri aktarımı yapılmasını sağlar.

Rahatsız Etmeyin
• Rahatsız etmeyin ayarı açık olduğunda 

ses ve titreşim kapatılır.alarmlar, medya 

sesleri,dokunma sesleri,hatırlatıcılar et
kinlikler hariç. İzinler kapatıldığında bu 
bölümler de dahil olur

• Uçak Modu: Ürününüzün kablosuz 
internet gibi veri alışverişini iptal eder.

• Otomatik Döndür: Ekranı otomatik 
döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre 
dışı bırakmanızı sağlar.

Cihazınızı Özelleştirme
AYARLAR

• Kablosuz ve Bluetooth: Kablosuz ve 
Bluetooth bildirimler panelini kullanma 
bölümünde anlatılmıştır.

• Veri tasarrufu: Tabletinizde yüklü olan 
uygulamaların seçilen tarihler arasında 
internetten ne kadar büyüklükte veri 
kullanıldığını göstermektedir.

• Diğer: Uçak modu ve VPN ayarı yapılır.
CİHAZ AYARLARI
• Pil: Pil yüzdesi ve ortalama kullanım 

süresini bu ekrandan görebilirsiniz.
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• Ekran: Duvar kağıdı, parlaklık, uyku, 
hafif uyku, yazı tipi boyutu, bu menüden 
ayarlanır.

• Ses: Ses düzeyleri, varsayılan bildirim 
sesi, dokunma sesleri, ekran kilidi sesi bu 
ekrandan ayarlanır.

• Uygulama ve Bildirimler : Yüklenen 
uygulamaları bu ekrandan görebilirsiniz.

GÜVENLİK VE KONUM 
• Konum: Konum özelliğini etkinleştirmenizi 
veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
• Güvenlik: Ekran güvenliği, şifreleme, şif
reler, cihaz yönetimi, kimlik bilgileri deposu 
ayarlanır.

Hızlıca Kaydır
Dokunmatik Ekranı Kilitleyin veya Kilidi 
Açın
• Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınız

da, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır 
ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçek

leşmesini önlemek için otomatik olarak 
dokunmatik ekranı kilitler. Dokunmatik 
ekranı manuel olarak kilitlemek için  
tuşuna basarak aşağıdaki tercihlere göre 
kilidi açabilirsiniz.

• İlk kurulumda kaydırma modunda gele
cektir. Kilidi açmak için,  düğmesine 
basarak kilit simgesini herhangi bir 
yönde sürükleyin. Kilit açılarak ana ekran 
gelecektir.

• Desen: Desen kilidini çalışır hale ge
tirmek için en az 4 noktayı parmağınızı 
sürükleyerek bir model çizin.

• Pin: Pin kilidini çalışır hale getirmek için 
en az 4 basamaklı rakam girerek kilidi 
kullanabilirsiniz.

• Şifre: Şifre kilidini çalışır hale getirmek 
için en az 4 rakam veya harften oluşan 
şifre girerek kilidi kullanabilirsiniz.

Hesaplar
• Hesap Ekle: Mevcut bulunan eposta 

adreslerinizi eklemenize yarar.
• Google: Google ayarlarının yapılmasını 

sağlar.
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Sistem
• Dil ve Giriş: Dil, klavye ve giriş yöntem

leri bu ekrandan ayarlanır.
• Tarih ve saat: Saat diliminizi seçin, saat 

ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri 
değiştirin.

• Yedekleme:Verilerinizi yedeklemek için 
kullanır.

• Seçenekleri Sıfırlama:Fabrika verilerine 
dönebilirsiniz.

• Birden çok kullanıcılı:Kullanıcı veya profili 
ekleyebilirsiniz.

• Sistem güncellemesi: Ürünün yazılım 
güncellemesi ve sürüm kontrolünü bu 
ekrandan yapabilirsiniz.

• Birden çok kullanıcı: Kullanıcı veya 
profili ekle yebilirsiniz.

Mikro SD Kart kullanımı
Mikro SD Kartı Takma
• Mikro SD Kartı cihazın sol yan tarafında 

bulunan yuvaya takın, bir klik sesi duyana 
kadar ittirin.

• Bellek kartı içindeki dosyaları tarayın.
• Cihazdaki gereken dosyaları Menü 

>Dosya yöneticisi(FILE)> depolama 
cihazları  kataloğundan görüntüleyebilir 
ve kullanabilirsiniz.

Mikro SD Kartı Çıkarma
• Mikro SD Karttan tüm açık dosyaları 

kapatın, daha sonra Ayarlar/Depolama 
bölümünden SD kartın bağlantısını kesin 
seçeneği seçin.Sistem Mikro SD Kartın 
güvenli şekilde çıkarıldığını belirtecektir. 
Mikro SD Kartı çıkarmak için parmak 
ucunuzla itin.

• NOT: Mikro SD Kartı zorla sokmayın. 
Bu kart sadece bir yöne doğru takılabilir.

• NOT: Mikro SD Kartı kaldırmadan 
önce çıkarmayın, aksi takdirde kart zarar 

görebilir.
• NOT: Bellek kartı yazma korumalı ise, 

veriler biçimlendirilmeyecek ve yazılma
yacaktır. Lütfen bu tür işlemlerden önce 
yazma korumasını kaldırın.

• NOT: Kartın bu cihazla uyumlu olması 
için, tanınmış firmaların bellek kartlarını 
kullanmanız önerilir.

• NOT: Lütfen uygulama yazılımı veya 
oyunların varsayılan ayar olarak cihaza 
(bellek kartına değil) yüklü olduğunu 
unutmayın.

Bilgisayara bağlamak
• USB kablosunun bir ucunu PC'ye, 

diğerini ise cihaza bağlayın. Görselde 
belirtilen bağlantı bildirimi görüntülen
dikten sonra dosyaları cihaz veya PC'ye 
kopyalayabilirsiniz.

Ana ekran
Ana ekrana geçiş
Ana ekran durumunda, parmaklarınızı ekran 
üzerinden hızlıca kaydırarak ana ara yüzü 
değiştirebilirsiniz.
Uygulama simgelerini ekrana taşımak
Taşımak istediğiniz uygulama simgeleri, 
birkaç saniye basılı tuttuğunuzda hareketli 
model haline geçecektir, (uygulama simgesi 
büyüyecektir) daha sonra simgeyi istediğiniz 
konuma taşıyın.
Uygulamaları silmek
Silmek istediğiniz uygulama simgelerine 
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birkaç saniye basılı tutun, simgeyi 'Yüklemeyi 
Kaldır' yazısına taşıyın. Simge büyüdüğünde 
ekranda 'Yüklemeyi Kaldır' yazısı belirecektir, 
bundan sonra uygulamayı silebilirsiniz.

 J Temizlik ve Bakım
• Tabletinizi temizlemek için, takılı olan tüm 

kabloları çıkarın ve  düğmesini birkaç 
saniye boyunca basılı tutun. Gelen ileti 
penceresini onaylayarak tableti kapatın. 
Kir ve lekeleri temizlemek için tabletin 
ekranını tablet temizleme bezi(ürün ile 
birlikte verilmez) ile temizleyin.

• UYARI: Ekrana kesinlikle sıvı dökme
yiniz.

• UYARI: Tabletinizi temizlemek için 
ekran temizleyici, ev temizlik malzemesi, 
aerosollü sprey, çözelti, alkol, amonyak 
veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

 J Saklanması
Tabletinizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, 
takılı ise mikro SD kartınızı tabletinizden 
çıkarın, sonra tabletinizi koruyucu bir çantaya 
koyun ve doğrudan güneş ışığı almayan, iyi 
havalandırılan ve kuru bir yerde saklayın.

 J Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki 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.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.

sevilayk
Sticky Note
Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM
Tablet internete bağ
lanmıyor.

Gelen sinyal çok za
yıf veya yok.

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir 
yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir 
yere gidin ve tekrar deneyin.

Dokunmatik ekran geç 
cevap veriyor.

Elleriniz ıslak, tab
lette yazılım veya 
dokunmatik ekran 
hasarlı olabilir.

Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin 
kuru olduğundan emin olun. Herhangi bir 
yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı 
yeniden başlatın. Dokunmatik ekran çizik veya 
hasarlıysa, Vestel İletişim Merkezi veya size en 
yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

Tablet donuyor. Tablette fazla uygu
lama çalışıyor.

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden 
işlevsellik kazanmak için programları kapa
manız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. 
Cihazınız donarsa ya da cevap vermezse, güç 
düğmesine 1015 saniye basılı tutun. Cihaz 
kapanacaktır. Cihazı tekrar açın.

Tablet bip sesi çıkarıyor 
ve pil simgesi yanıp 
sönüyor.

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili 
yeniden şarj edin.

Tablet kamerayı baş
latırken hata mesajı 
veriyor.

Yeterli hafıza yok 
veya pil zayıf.

Pili şarj edin.
Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınız
dan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.

Müzik dosyalarını açar
ken hata mesajı veriyor.

Müzik dosyası koru
malı veya tabletiniz 
dosya türünü des
teklemiyor.

Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için 
doğru lisansa veya anahtara sahip olduğu
nuzdan emin olun. Cihazınızın dosya türünü 
desteklediğinden emin olun.

Tablet, PC ye bağlan
dığında bağlantı kuru
lamıyor.

USB cihazla uyumlu 
değil veya PC ye 
son sürüm driverler 
yüklü değil.

Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile 
uyumlu olduğundan emin olun.
PC nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve 
güncellenmiş olduğundan emin olun.
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 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki bu 
sembol, ürünün ev atığı gibi 
muamele görmemesi gerektiği
ni gösterir. Bunun yerine elekt
rikli ve elektronik donanımın geri 
dönüşümünü yapan geçerli 
toplama noktasına teslim edil
melidir. Bu ürünün doğru şekilde 

imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık 
muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile il
gili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye 
yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşü
mü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak
tır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ay
rıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları 
imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza 
ile temasa geçin.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Kullanmadığınız zamanda cihazın wifi, blue
tooth gibi özelliğini kapalı duruma getirmeniz ; 
ihtiyacınıza göre parlaklık ve ses seviyesini azalt
manız enerjiyi verimli kullanmanızı sağlayacaktır.
Pilin Doğru Şekilde Atılması

(Ayrı toplama sistemlerine sahip 
ülkeler içindir) Pil, kılavuz ve am
balajı üzerindeki işaret bu üründe
ki pilin diğer ev atıkları ile birlikte 
atılmaması gerektiğini göstermek
tedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal 

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66’da 
belirtilen referans değerlerin üstünde civa, kad
miyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Bu ürün 
ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından değiştiri
lemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen 
servis sağlayıcınız ile temasa geçin. Pili çıkarma
ya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, 
ezmeyin veya delmeyin.Ürünü imha etmeyi 
amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden işlen
mesi ve onarılması için atık toplama alanında 
gerekli önlemler alınacaktır.

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

Üretim Yeri: 
Shenzhen Juke Electronics Co., Ltd
Adres: 4F A Building, Ganghuaxing In
dustrial Park, No. 2 Chongqing Road, Qi
aotou Community,Baoan District,518104 
Shenzhen, Guangdong, P.R.China
Tel: 075527311966
Fax: 0755 27363761
E-mail: liupei@greatwall.com.cn 

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

No:199 34394 Şişli/ İSTAN
BULTÜRKİYE

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



SiZiN iÇiN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

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

Aradığınız pek çok cevabı 
cozumuvar.vestel.com.tr

internet sitemizde bulabilirsiniz. 

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

kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel 
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.

iOS ANDROID

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

0850 222 4 123
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0850 222 4 123

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 5 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


