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Değerli Müşterimiz,
Akıllı saatimizi tercih etmekle kaliteli bir ürün satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde akıllı saate ait talimat ve 
resimler bulunmaktadır.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları 
dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek üzere saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

• DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.
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JJ Güvenlik Bilgileri
•	 UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik 

çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu 
dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.

•	 Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu 
kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda, kılavuzda açıklan dığı şekilde kullanılmak üzere akıllı 
saat olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Ticari kullanımlar için 
uygun değildir.

•	 UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında tehlikeli durumlar yara-
tabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar 
kullanıcı tarafından karşılanır.

•	 UYARI: Ürün IEC/EN 60950-1 standardına uygun, Limitli Güç Kaynağı olan SELV 
bir kaynaktan şarj edilmelidir. Ürünü sadece sınırlı güç kaynağı olarak kullanılabilen 
USB portlarına bağlayarak şarj edilmelidir.

•	 Cihaz şarj olduğundan şarj ettiğiniz porttan cihazı çıkartın.
•	 Cihaz 0°C - 40°C’lik ortam sıcaklığında kullanılmalıdır.
•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği 

yerlerden uzak tutun.
•	 Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
•	 Cihazı sıcaklık yayan nesnelerin yakınında kullanmayın.
•	 Cihaz ile ilgili arıza veya problem görülmesi durumunda mutlaka servis ile temasa 

geçin. Tamir işlemini kendiniz yapmayın.
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•	 Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve 
yaralanmalara neden olabilir.

•	 Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
•	 Şarj kablosunu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak 

alanlardan uzak tutun.
•	 Temizlemeden önce cihazı şarj yerine takılı ise çıkartın. Kuru bir bezle silin.
•	 Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın.
•	 Su geçirmezlik: Dalarken, denizde yüzerken ve saunadayken cihazı kullanmayın. 

Ancak, havuzda yüzerken veya soğuk suyla duş alırken ve sığ denizde kullanılabilir.
•	 Şarj etmek için orijinal kablosunu kullanın.
•	 Lütfen senkronizasyon işlemini saatin bağlantısını gerçekleştirdikten sonra başlatın.
•	 Saati uzun süre boyunca yüksek neme, yüksek sıcaklığa veya düşük sıcaklığa maruz 

bırakmayın.

Piller
•	 Pili sökmeyin, delmeyin ve pile zarar vermeyin. Pili değiştirilemeyen cihazların yerleşik 

pillerini sökmeyin. Pili çıkarmak için keskin nesneler kullanmayın.
•	 Pil ömrü, kullanım ve çevre gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
•	 DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiği takdirde patlama riski oluşur.
•	 DİKKAT: Kullanılmış pilleri talimatlar uyarınca elden çıkarın.
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Sağlık Uyarısı
•	 Kalp pili veya başka bir yerleşik elektronik cihaz kullanıyorsanız lütfen kalp atışı izleme 

bilekliğini kullanmadan önce doktorunuza danışın.
•	 Saatin optik kalp atışı sensörü yeşil yanar ve yanıp söner. Epilepsiniz varsa veya 

yanıp sönen ışık kaynaklarına karşı hassassanız lütfen doktorunuza bu ürünü kullanıp 
kullanamayacağınızı sorun.

•	 Bu cihaz, sensörler yardımıyla günlük faaliyetlerinizi izler. Bu verilerin amacı; adım, 
uyku, mesafe, kalp atışı ve kalori gibi günlük hususlarda sizi bilgilendirmektir. Ancak, 
bu bilgiler tamamen doğru olmayabilir.

•	 Cihaz, aksesuarlar, kalp atış sensörleri ve ilgili diğer veriler tıbbi amaçlar doğrultusunda 
değil, eğlence ve fitness amacıyla sağlanır. Bunlar, herhangi bir hastalık veya belirti 
teşhisi, izleme, tedavi ya da önleme için uygun değildir. Kalp atış verileri yalnızca 
referans amaçlıdır. Verilerde meydana gelebilecek sapmalardan doğan hiçbir sonuçtan 
şirketimiz sorumlu tutulamaz. 

Bisiklet Uyarısı
•	 Lütfen her zaman dikkatli olun ve bisikletinizi güvenli bir şekilde kullanın. Bisikletinizin 

ve donanımınızın bakımının doğru şekilde yapıldığından ve tüm bileşenlerin doğru 
şekilde takıldığından emin olun.

•	 Veri kaybını önlemek için saat verilerini 7 günde bir yedekleyin.
•	 Deniz suyu, asidik ve alkali çözeltiler, kimyasal reaktifler ve diğer korozif sıvılarda 

saatin su geçirmezlik özelliği yoktur. Yanlış veya uygunsuz kullanımdan doğan hasar 
ve kusurlar garanti kapsamına girmez.

•	 Spor modu, tek seferde 6 saate kadar egzersiz süresini destekler.
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•	 Su geçirmezlik seviyesi 5 ATM olan saat soğuk duşu ve yüzmeyi destekler fakat 
dalışa uygun değildir.

•	 Günlük kullanımda saati çok sıkı şekilde kullanmaktan kaçının. Saatin parçalarının kuru 
cilde temas ettiğinden emin olun.

•	 Kalp atışınız ölçülürken kolunuzu sabit tutun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat 
Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri
•	 Taşıma ve nakliye sırasında cihazın, aksamla rına zarar gelmemesi için orijinal 

kutusunda tutulmalıdır.
•	 Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
•	 Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve dar belere karşı koruyun.
•	 Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar 

garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
•	 Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması 

ve bakımı, cihazı nızla 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.
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JJ Teknik Özellikler
Model Vestel Akıllı Saat Siyah/Mavi/Kırmızı
Bluetooth 
versiyonu BLE 4.0

Ekran 1,3 inç renkli ekran
Pil kapasitesi 210 mAh
Su geçirmezlik 
seviyesi. 5 ATM

Çalışma sıcaklığı -20°C—40°C
Şarj Voltajı 5V±0,2V
Ürün ağırlığı 39g
Şarj olma sıcaklığı 10°C-45°C

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

Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyum-
luluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktifle-
rine uygundur.
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Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

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:
https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari

JJ Ürün Kutu İçeriği
•	 Kullanım kılavuzu (garanti belgesi ile birlikte), akıllı saat, şarj kablosu, 

yedek kayış.
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JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilen-
dirme amaçlıdır. Par çalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsilidir.
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Kullanmadan Önce
•	 Saati, resimde gösterildiği şekilde şarj yerine oturtun. Kablonun diğer ucunu 

da 5V, 0.5mA lik şarj kaynağına takın. Örnek olarak bilgisayarınızın USB 
girişine takarak şarj edin. Saat ilk kez kullanılacağı zaman etkinleştirilebilmesi 
için şarj edilmesi gerekir.

•	 Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
•	 Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında akıllı saat hemen 

açılamaz.
•	 Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
•	 Saatin takılması: Bilek bandını, bilek kemiğinizden bir parmak mesafesi 

uzaklığa takın ve sıkılığını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın.
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NOT: Çok gevşek olması, kalp atışı verilerinin doğruluğunu etkileyebilir.
•	 Kayışın değiştirilmesi: Düğmeyi iterek bilek bandını çıkarın. Kullanmak 

istediğiniz kayışı takın.

Düğme
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JJ Kullanımı
Tuş Fonksiyonlarının Açıklaması
Sol ve Sağ Tuş

Sol tuşa uzun basın:

Sağ tuşa kısa basın:

Sağ tuşa uzun
basın: Açılır.

Bir önceki ara yüze
dönersiniz.Spor seçeneğine

hızlı erişim
sağlarsınız.

Sol tuş ayar adımları: Fonksiyon listesi > Ayarlar > Uzun basın 
Sol tuşa kısa basıp ekranı sağa sola kaydırıp ekrandaki menüyü değişti-
rebilirsiniz.
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Saat Ana Ara Yüz işlemi
Sol tuşa basıp ekranı sağdan sola kaydırıp ardından, aşağıdan yukarıya 
kaydırdığınızda ekranda ayarlar bölümü görülecektir. Ayarlara basıp en üst 
menüye (arayüz) basarak saatin arka ekran görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

Ekrana uzun bastığınızda kadranı değiştirme ara yüzü  
görüntülenir.

Ekranı kaydırarak farklı ara yüzlere girin.

Ekran Verileri Görünümü (Varsayılan Kadran)

sembolü günlük attığınız adım sayınızı gösterir.
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 VFit+ mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonunuzdan ayarladığınız 
günlük hedef adım sayınızın yüzde kaçına eriştiğinizi gösterir.

Fonksiyon Tanıtımı

Spor penceresine girip farklı spor modları seçebilirsiniz. Spor modunu 
uygulama üzerinden değiştirebilirsiniz.
Kalp atış hızı sembolü: Kalp atış hızı testi  yaparak o günkü kalp atış 
verilerinizi kontrol edin.
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Rahatla sembolü: Solunumunuzu düzenleyip modunuzu iyileştirin.

Alarm sembolü: Alarmı görüntüleyin, kapatın veya açın. Mobil uygulama 
ile alarmı kurmanız gerekir.

Müzik sembolü: Müziklerinizi cep telefonunuzdan kontrol edin (saate 
müzik kaydedilemez.)
Zamanlayıcı sembolü: Zamanlama ve geri sayım fonksiyonunu kullanın.
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Spor kayıtları sembolü: Güncel sporları kaydedin. Eğer herhangi bir kayıt 
yok ise kayıt yok ifadesi görülür.

Aktiviteyi sonlandırmak için sağ tuşa uzun basın. Eğer süre yetersizse ekranda 
uyarı çıkacaktır. Aktiviteyi sonlandırmak için onay tuşuna basın.

Ayarlar sembolü: Arka plan (kadran ara yüzü), ekran parlaklığı değiştirilebilir 
ve cihaz kapatılabilir.
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Kapat sembolü ardından yeşil sembole basıldığında cihaz kapanacaktır.

NOT: Daha fazla fonksiyon (uyku) ve işlem için lütfen cep telefonunuzdan 
VFit+ uygulamasının yazılımına bakın.
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Spor Başlatma
Spora giriş

•	 Spor sembolü:   tıklayıp spor türünü seçin. Ardından, spor geri sayımını 
otomatik olarak yapma işlevini etkinleştirin.

•	 Spor sırasında sporu duraklatmak için sağ tuşa kısa basın. Sporu eski haline 
getirmek için sağ tuşa kısa basın.

•	 Spor sonu: Sporu sona erdirmek için sağ tuşa uzun basıp ekrandaki 
sonlandırma düğmesine basın.

Menstrüal Döngü Takibi
•	 Menstrüal döngü takibi fonksiyonu, menstrüal değişiklikleri kaydetmek 

için kullanılır. Bu fonksiyon, menstrüal döngüyü takip eder ve ovülasyonu 
hesaplar (telefondan uygulama üzerinden etkinleştirilmelidir).
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Saatin Bağlanması
Uygulamanın İndirilmesi
QR kodunu taratın veya VMarket/App Store/Google Play mağazalarından" 
VFit+ " uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.

NOT:Ekipman sisteminin donanım platformu, aşağıdaki gereklilikleri 
karşılamalıdır.

iOS 8.0 ve üzeri Android 4.4 ve üzeri Bluetooth Desteği 4.0
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Bağlama İşlemi
•	 Bilekliği bluetooth bağlantısı ile kullanmak için öncelikle bir akıllı telefon ile 

eşlemeniz gerekir. Cep telefonunuzda Bluetooth ve GPS’i açın.
•	 Akıllı telefonunuzda VFit+  uygulamasının ana sayfasından Cihazlarım’a 

basın.
•	 Açılan sayfada Cihaz Ekle butonuna basın ve ardından Vestel Akıllı 

Saat'i seçin.
•	 Uygulamadaki  yönlendirmeleri takip ederek bağlanmayı bekleyin.
•	 Bağlantı başarılı olduktan sonra cihazınızı Cihazlarım sayfasından yönet-

meye başlayabilirsiniz.
•	 Eğer bağlantı gerçekleşmezse, cihazınızı kapatın ardından açın ve işlemleri 

tekrar gerçekleştirin.
•	 Kullanıcı profilini oluşturun. Kadın veya erkek seçin, telefonun ekranındaki 

yönergelere göre bilgilerinizi girin. 
•	 NOT: Bağlama işlemi sırasında, VFit+  uygulaması, sizden GPS ve 

Bluetooth’u etkinleştirmenizi ve VFit+ uygulamasına, cep telefonunuzdaki 
GPS’e erişim izni vermenizi isteyecektir.
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Veri Senkronizasyonu
•	 Günlük kullanımda, saat her türlü ürün verisini tespit edebilir. Kullanıcı, 

senkronizasyon yapmadan önce uygulama üzerinden Bluetooth yardımıyla 
saati bağlamalıdır.

•	 Mobil uygulamada, sol üstte bulunan Yenile tuşuna basarak senkronizasyon 
seçeneği görünür.

NOTLAR:
•	 Saatte veri kaybı yaşamamak için verilerinizi lütfen en geç 7 günde bir 

senkronize edin.
•	 Saatin uyarılması için, aynı zamanda cep telefonunun Bluetooth ayarları 

ara yüzünde eşlenen saate de bağlı olduğunu kontrol edin.
•	 Telefonunuzu açın, Ayarlar > Bluetooth > Arama bölümüne gidin ve bağlı 

cihazları kontrol edin. Vestel Akıllı saatin bağlı olmasını sağlayın.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın.
•	 Cihazı suya daldırmayın. Cihazın yüzeyini benzin veya yağlı temizleme 

maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz,  
sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.

•	 Cihazı kullanırken kuru, temiz olmasına ve bileğinizde çok sıkı olmamasına 
özen gösterin.
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JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklama-
lar doğrultusunda veya uygulama üzerinden kullanıcı ekranında problemler 
bölümünde açıklamaları dikkate alarak sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun Sebebi Çözüm

Saat için mobil uygulama 
araması başarısız oldu.

Aplikasyon yazılımı 
güncel olmayabilir.

VFit+ uygulamasını en gün-
cel versiyona yükseltmeniz 
önerilir. Tüm programları ka-
patıp Bluetooth’u yeniden 
başlattıktan sonra bağlantı 
kurmanız önerilir. Cep telefonu 
sisteminin Android 4.4 veya 
IOS 8.0 ve üzeri sürümleri 
desteklediğinden emin olun.
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Sorun Sebebi Çözüm

Saat hiçbir alarmı, mesajı 
ve aramayı almıyor.

Uygulamadaki 
akıllı anımsatma 
fonksiyonu ve çağrı 
anımsatma seçeneği 
kapalı olabilir.

Akıllı telefonda 
Ayarlar>>Pil>>Pil 
optimizasyonu>>Tüm 
uygulamalar yolundan VFit 
uygulaması Optimize etme 
olarak ayarlanabilir.

Saat hiçbir alarmı, mesajı 
ve aramayı almıyor.

Uygulamadaki 
akıllı anımsatma 
fonksiyonu ve çağrı 
anımsatma seçeneği 
kapalı olabilir.

Uygulamadaki akıllı 
anımsatma fonksiyonunu ve 
çağrı anımsatma seçeneğini 
açıp saate senkronize etmeniz 
gerekir.

Bluetooth eşleştirme-
si düzgün yapılmamış 
olabilir.

Telefonun saatle eşleştirilmesi 
Bluetooth aracılığıy-
la yapılmalıdır. Saatin cep 
telefonun Bluetooth’una bağlı 
olduğundan emin olun.
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Sorun Sebebi Çözüm

Bluetooth’un bağlantısı 
sürekli kesiliyor.

Saat ile cep telefonu 
arasındaki mesafa  
fazladır.

Saat ile cep telefonu arasın-
daki mesafe çok fazlaysa 7 
metreden sonra Bluetooth 
bağlantısı yavaşlar.

Cep telefonunun 
Bluetooth fonksi-
yonunun anormal 
olması da bağlantı 
kalitesini etkiler.

Cep telefonunun bluetooth 
fonksiyonunun çalıştığından 
emin olun.

Saat verileri, cep tele-
fonuyla son 7 güne ait 
verileri saklar.

Saatin verileri, cep 
telefonuyla en geç 7 
günde bir senkronize 
edilir. Saat, yalnızca 
son 7 güne ait verileri 
saklar.

Bu bir problem değildir.

Yeniden başlatma ve fab-
rika ayarlarına sıfırlama 
nasıl yapılıyor.

İlgili bölümlere basıl-
ması gerekmektedir.

Kapatma: Yeniden başlatmak 
için: Saat > Ayarlar > Kapatma 

Fabrika ayarlarına sıfırlamak 
için: Saati uygulamaya 
bağlayın > Uygulamayı açın > 
Cihaz modeli > Diğer ayarlar 
kısmına gidin.
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Sorun Sebebi Çözüm

Saatimi taktığım zaman 
cep telefonunun Blue-
tooth’unu açık tutmam 
gerekir mi?

Adım sayma, uyku ve 
alarm fonksiyonları 
için saati sürekli ola-
rak cep telefonunuza 
bağlı tutmanız ge-
rekmez.

Yalnızca egzersiz yaparken 
saat kullanmanız gerekiyorsa 
saatinizi cep telefonunuza 
bağlayarak egzersiz sonrasın-
da verileri senkronize şekilde 
görüntüleyebilirsiniz.

Arama uyarısı ,  mesaj 
uyarısı ve telefonu bulma 
fonksiyonları çalışmıyor.

Bluetooth eşleştirme-
si düzgün yapılmamış 
olabilir.

Arama uyarısı, mesaj uyarısı 
ve telefonu bulma fonksiyon-
ları için telefonun Bluetooth 
özelliğini açmanız ve telefonla 
olan bağlantıyı sürdürmeniz 
gerekir.

NOT:Uygulama için  oluşturulmuş 2 tane hesabımız bulunmaktadır. Eğer 
uygulamayla ilgili sonuç alamazsanız, görüş, öneri ve sikayetlerinizi aşağıdaki 
mail adreslerine bildirebilirsiniz.
ios.support@vestel.com.tr 
android.support@vestel.com.tr



24

 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması
Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın 
kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye 
ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer 

atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanı-
mını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılma-
sını sağlayın. Bu cihazin çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye 
ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi 
ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün geri dönüşüm için diğer ticari 
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj 
atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği 
ambalaj toplama noktalarına atın.
Enerji tasarrufu için öneriler
Spor modunda saatiniz daha çok güç tüketecektir. Lütfen saatinizi ihtiyacınız 
doğrultusunda kullanın.
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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 zama-
naşımı 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.
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.
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Üretim Yeri: 
Shenzen DO Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres:11th Floor,3# Building, Guole Tech Park, Lirong Road, Dalang, Longhua 
District, Shenzhen, Guandong, 518109, P.R.China
Tel:+ 86 0755 82529675  

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
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

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


