
10000 mAh Beyaz
10000 mAh Gümüş

10000 mAh Altın

Vestel Taşınabilir Batarya 

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Taşınabilir bataryamızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın 
almış bulunmaktasınız.
Kılavuzun içerisinde bataryanıza ait talimatlar bulunmaktadır. Bataryanızı 
kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
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JJ  Güvenlikle İlgili 
Önemli Bilgiler

•	 Bataryanızı hızlı bir biçimde tanımak için 
lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek 
üzere saklayın.

•	 Talimatlara her zaman uyun.
•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak 

üzere ticari olmayan ev tipi kullanımlar için 
akılllı telefon/tablet şarj etmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Cihazınızı sadece kullanım 
amacına göre kullanın.

•	 UYARI: Cihazın kullanım amacının 
dışında kullanılması hasar veya tehlikeli 
durum ya ratabilir ve cihazın garantisinin 
iptal ine sebep olur.  Bu şart larda 
oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından 
karşılanır.

•	 Cihazı sadece açıklanan kullanım amacına 
göre kullanın.

•	 Cihazı kullanmadan önce lütfen şarj edin.
•	 Cihazı  yüksek s ıcakl ık larda veya 

nemli ortamlarda bulundurmayın ve 
kullanmayın.

•	 Cihazı güneş ışığına maruz bırakmayın.
•	 Yangın ve patlama olmasını önlemek için 

cihazın ateşe veya suya atmayın.
•	 Cihazı lütfen çocukların ulaşamayacağı 

bir yerde muhafaza edin.
•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri boğulmaya 

neden olabilir. Ço cukların erişebileceği 
yerlerden uzak tutun.

•	 Cihazı sallamayın, vurmayın ve darbeye 
maruz bırakmayın.

•	 UYARI:  Cihazınızı asla aşağı daki 
durumlarda kullanmayın:

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

 - Cihaz düşürülürse, gözle gö rülür hasar 

belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görü lecek şekilde 

hasar görmüşse,
 - Cihaz açıkhava koşullarında kalmışsa veya 

suyun içine düş müşse.
Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit 
edilirse, hemen ci hazınızın elektrik fişini 
prizden çekin ve müşteri iletişim merkezi ile 
iletişime geçin.
•	 Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı 

parçaları ciddi yara lanmalara ve yangına 
neden olabilir.

•	 Cihazın içinde kullanıcının mü dahale 
edebileceği parçalar bulunmamaktadır. 
Cihazın için deki elektrik bağlantılarına do-
kunulduğunda ve/veya cihazın elektriksel 
ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik 
çarp ması tehlikesi vardır. Herhangi bir 
arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz 
tamir etmeye kalkış mayın. Aksi halde 
cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

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

•	 Cihazdan sıvı sızıyorsa ve bu sıvı göz ile 
temas ettiyse, gözlerinizi ovalamayın. 
Hemen temiz suyla yıkayın ve tıbbi 
yardım almak için hastaneye gidin.

•	 Cihaz çalışıyorken sıcaklığının yükselmesi 
normal bir durumdur.Lütfen kullanım 
sırasında veya sonrasında bataryayı 
beslemeden çıkartın.

•	 Cihazı kağıtla veya diğer nesnelerle 
kapatmayın.

•	 Cihazı araba ve benzeri yerlerde 
gözetimsiz kullanmayın.

•	 Cihazı kullanmadan önce, yanlış gerilim 
ya da güç nedeniyle hasar görmesini 
önlemek için lütfen kullanacağınız 
yerdeki güç ve gerilimin cihazla uyumlu 
olduğundan emin olun.

•	 Mobil güç kaynağı uzun bir süre boyunca 



kullanılmıyorsa, cihazın kullanım ömrünü 
korumak için lütfen her üç ayda bir şarj/
deşarj edin.

•	 Cihazı kullanırken ve tam deşarjdan 
sonra, dijital ürüne her zaman güç 
sağlayabilmek için lütfen ürünü tamamen 
şarj edin.

•	 DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille 
değiştirildiği takdirde patlama riski oluşur.
Kullanılmış pilleri talimatlar uyarınca 
elden çıkarın.

Taşıma ve Nakliye 
Sırasında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar
•	 Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, 

aksamlarına zarar gel memesi için orjinal 
kutusunda tutulmalıdır.

•	 Taş ıma s ı ras ında  ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü şürmeyin ve 
darbelere karşı koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden sonra 
taşıma sırasında oluşan arızalar ve 
hasarlar garanti kap samına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
•	 Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 

bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici 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 hasar ve yaralanmalar için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

JJ Teknik Özellikler
Kapasite 3,7 V/10000mAh

(37 wh)
Giriş DC 5V=2,1 A
Çıkış DC 5V=2,1 A (Toplam)
Şarj Olma 
Süresi

~6 saat

Şarj Olma 
Sıcaklığı

0°C~45°C

Deşarj Olma 
Sıcaklığı

-10°C~50°C

Saklama 
Sıcaklığı

-20°C~70°C

Ağırlık ~198 g
Boyut
(UXGXY)

132 x 73 x 15 mm

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

•	 AEEE yönetmeliği'ne uygundur.

Bu ürün 2014/30/ EU (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.
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JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

1. Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi
2. Mikro USB girişi
3. USB çıkışı
4. Entegre kablo
5. LED ışıklar
6. Mikro USB çıkışı
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JJ Kullanımı
•	 Güç Açma/Kapama düğmesine basın. 

Led ışıklar yanar.

LED Işık Güç 
Yüzdesi

LED1, 
LED2, 
LED3, LED4 
açık

%75~100

LED1, 
LED2, LED3 
açık

%50~75

LED1, LED2 
açık

%25~50

LED1 açık %0~25

•	 Şarj cihazı akıl l ı  telefonlar, tablet 
bilgisayarlar ve DC 5V USB girişli 
dijital elektronik ürünlerin birçoğuyla 
uyumludur.

Taşınabilir Bataryanın 
Şarj Edilmesi
•	 Cihazı şarj etmek için mikro USB 

kablosunu (Ürünle birlikte verilmez.) 
girişe bağlayın.

•	 Kablonun diğer ucunu bilgisayara ya da 
DC 5V USB şarj cihazına bağlayın.

•	 LED ışık yanıp sönerek şarj olduğunu 
gösterir.

•	 Ürün tamamen şarj olduğunda dört adet 
LED ışık aynı anda yanar.

Akıllı Telefonları ya da Dijital Ürünleri Şarj Etmek 
için Taşınabilir Bataryanın Kullanılması
•	 USB kablosunu kullanarak taşınabilir bataryayı şarj etmek istediğiniz cihaza bağlayın.
•	 Deşarj işlemi doğru biçimde gerçekleşiyorken LED ışık yanar.

giriş
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•	 Açma/kapama düğmesine basın.LED 
ışık yanar.

•	 30 saniye sonra, herhangi bir cihaz 
takılmazsa taşınabilir batarya otomatik 
olarak güç tasarrufu moduna geçer.

•	 Açma/kapama düğmesine basın. Kalan 
güç %5'in altındaysa, LED ışık yanıp 
sönmeye devam ederek taşınabilir 
bataryanın şarj edilmesi gerektiğini 
bildirir.

Temizlik ve Bakım
•	 Cihazınızı  temizlemek icin, takılı olan 

tum kabloları cıkarın ve açma/kapama 
duğmesine basarak kapatın.

•	 Kir ve lekeleri temizlemek icin cihazlı 
nemli bir bez ile temizleyin.

•	 UYARI: Cihaza kesinlikle sıvı dokmeyin.
•	 UYARI: Cihazı temizlemek için ev 

temizlik malzemesi, aerosollu sprey, 
çozelti, alkol, amonyak veya aşındırıcı 
maddeler kullanmayın.

Saklanması
•	 Cihazı uzun bir sure kullanmayacaksanız, 

cihazı kapatın  sonra koruyucu bir 
çantaya koyun ve doğrudan guneş 
ışığı almayan, iyi havalandırılan ve kuru 
biryerde saklayın.

JJ 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 

geçin.
•	 Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun Sebebi Çözüm
Taşınabilir batarya şarj 
olmuyor.

Mikro USB kablosu girişe tam 
olarak takılmamış olabilir.

Mikro USB kablosunun girişe tam 
olarak yerleştiğinden emin olun.

Kablonun diğer ucu 
bilgisayara ya da DC 5V 
USB şarj cihazına tam olarak 
takılmamış olabilir.

Kablonun diğer ucunun bilgisayara 
ya da DC 5V USB şarj cihazına 
tam olarak  yerleştiğinden emin 
olun.

Mikro USB kablosu bozulmuş 
olabilir.

Başka bir Mikro USB kablosu ile 
şarj etmeyi deneyin.

Taşınabilir batarya 
akıllı telefonu/tableti 
şarj etmiyor.

Taşınabilir batarya boşalmış 
olabilir.

Taş ınabi l i r  Bataryanın Şar j 
Edilmesi bölümünde anlatıldığı 
şekilde bataryayı şarj edin.

Şarj etmek için kullanılan kablo 
yerine oturmamış olabilir.

Kablonun yerine tam olarak 
oturduğundan emin olun.

Kablo hasarlı olabilir. Başka bir USB kablosu ile deneyin.
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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 geçer l i  toplama 

noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün 
doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, 
ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre 
ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz 
sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. 
Malzemelerin 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 temasa geçin.
Pilin Doğru Şekilde Atılması

Pil

(Ayrı toplama sistemlerine 
sahip ülkeler içindir) Pil, 
kılavuz ve ambalajı 
üzerindeki işaret bu üründeki 
pilin diğer ev atıkları ile 
birlikte atılmaması 

gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya 
Pb kimyasal sembolleri pilin EC 
Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans 
değerlerin üstünde civa, kadmiyum veya 

kurşun içerdiğini gösterir. Bu ürün ile 
birlikte gelen pil kullanıcı tarafından 
değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile 
temasa geçin. Pili çıkarmaya veya ateşe 
atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin 
veya delmeyin.
Ürünü imha etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil 
ürünün yeniden işlenmesi ve onarılması 
için atık toplama alanında gerekli önlemler 
alınacaktır.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Kullanmadığınız zamanda cihazı açma/
kapama düğmesinden kapatmanız enerjiyi 
verimli kullanmanızı sağlayacaktır.



Üretim Yeri: Çin

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
http://www.vestel.com.tr/destek

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 
bedel inden indi r im is teme,seç iml ik 
haklarından birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı 
kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 
ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.



• Vestel Müşteri Hizmetleri tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.

• Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerçekleştirir.

• Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

• Talebiniz doğrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

• Talebinizi teşekkür alma hedefiyle sonuçlandırır.

MÜŞTERİ HiZMETLERi

* Tüketici 4. adımda memnun kalmadığı takdirde 2. adıma geri dönülür. 
  Süreç tekrar gerçekleştirilir, 2. adımdan devam edilir.

MEMNUN ETMEK GÖREViMiZ
TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFiMiZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

iOS ANDROID

0850 222 4 123
vestel.com.tr

vmh@vestel.com.tr
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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.trGeri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


