
Venus E2 Plus Dual

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik Bilgileri

Genel Görünüm

•Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayınız.
•Islak elle güç kablosuna ve cihaza dokunmayınız bu durum sizde ve 
cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
•Üretici tarafından onaylanmayan başka bir dokunmatik kalem ve 
türevleri kullanmayınız. 
•Ürünün temizliğini yaparken, ürünü kapatınız ve güç kablosunu 
çıkartınız.
•Cihazınızı ısıtıcıların ve yüksek basınçlı kapların yanına yaklaştırmayınız.
•Cihazı aksesuarları ile birlikte kullanırken, sökme ve takma işlemleri 
sırasında dikkatli olunuz.
•Güç kablosu, kulaklık gibi aksesuar kablolarını birbirlerine dik bir şekilde, 
sağa sola doğru oynatmadan kullanınız.
•Cihazı, üretici tarafından onaylanmayan başka bir adaptör ile şarj 
etmeyiniz. Sadece ürün ile beraber verilen şarj adaptörünü kullanınız.
•Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
-Cihazın gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek 
şekildeyse,
-Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
•Eğer belirtilen durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın 
ve yetkili servisle irtibata geçiniz.
•Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve 
yangına neden olabilir.
•Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamak-
tadır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı  kendiniz tamir etmeye 
kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. 
•Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz 
hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
•Ürün ve pili ile ilgili bir sorun oluşursa, gerekli onarım ve pil değişim 
işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 
•Cihazı çok soğuk veya sıcak, tozlu veya nemli ortamlarda kullanmayınız.
•Cihazınızdan yayılan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar 
ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce duyu cihazını üreten 
firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarının duyu 
cihazlarını etkileyip etkilemediğini belirleyiniz.
•Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta tutunuz; cep 
telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası parazitlenmeyi azaltmak 
için çağrıları cevaplandırırken cep telefonunu kalp pilinin ters tarafındaki 
kulağınızda tutunuz. Cep telefonundan gelen parazitlenme ile ilgili 

şüpheleriniz varsa lütfen hemen telefonu kapatınız.
•Cihazınızı ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi radyo frekansı yayan 
cihazların ya da aletlerin yakınında kullanmayınız.
•Hastaneler, sağlık tesisleri, uçak ve havaalanları tarafından belirtilen 
kurallara uyunuz.
•Telefonunuza bilinmeyen internet sitesinden yazılım indirmeyiniz. Kötü 
amaçlı yazılım olabilir ve telefonunuza zarar verebilir. Bu tür zararlardan 
üretici firma sorumlu değildir.
•Telefonunuz şarj edilirken veya normal kullanım sırasında ısınabilir. 
Telefonunuzun aşırı ısınması durumunda açık olan uygulamaları kapatınız.
•Telefonunuzu veya aksesuarlarınızı açık ateşe veya yanan tütün ürünlerine 
maruz bırakmayınız.
•Kullanmadığınız zaman şarj cihazını elektrik prizinden ve cihazdan çekiniz.
•Şarj aletinin özelliklerinde tanımlanan AC güç kaynağını kullanınız. Uygun 
olmayan elektrik voltajının kullanılması, bir yangına veya şarj aletinin 
bozulmasına sebep olabilir.
•Cihazınızı, pili ve şarj aletini çarpma nedeniyle hasar görebileceği yerlere 
koymayınız. Aksi takdirde, pil sızıntısına, cihazın bozulmasına, aşırı 
ısınmaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
•Kulaklığın yanına iğne gibi sivri metalleri koymayınız. Kulaklık bu nesneleri 
çekebilir ve cihazı kullanırken size zarar verebilir.
•Telefonunuzun aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere 
bırakmayınız, telefonunuz yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenarlara 
sahip veya söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar 
içerir.
•Cihazın hava akışını engelleyecek ve aşırı ısınmasına sebep olabilecek 
kullanımlardan kaçınılmalıdır.
•Yağmurlu ve şimşekli havalarda telefonunuzu dışarda kullanmayınız.
•Araç kullanırken ahizeyi kullanmayınız. Kulaklık ile görüşme yapınız ve 
araç kullanırken asla mesaj yazmayınız. 
•Arama yaparken telefonu gövde veya kulağınızdan 15 mm mesafede 
tutunuz.
•Benzin istasyonlarında cihazınızı kullanmayınız.
•Cihazı manyetik alanlardan uzak tutunuz.
•Cihazın arka kapağı takılı değilken kullanmayınız.
•Cihazdaki kamera flaşını insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın 
yerlerde kullanmayınız.
•Cihazı kullanım amacı dışında başka bir işlem için kullanmayınız aksi 
takdirde cihazın garantisinin iptaline sebep olur.
•Cihazın, şarj aletlerinin giriş ve çıkışlarına yabancı madde sokmayınız. Aksi 

halde patlama veya yangına sebep olabilir.
•Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuduğunuzdan ve 
anladığınızdan emin olunuz.
•Acil durum aramasında bağlantı her koşulda sağlanamayabilir.
•Adaptör telefonun yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Fişi 
adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak işlev görür.
Çevresel Koşullar;
Ürünün çalışma ortamı 0 - 35˚C ortam sıcaklığı ve %20 – 80 arası bağıl 
nemde olmalıdır.
•UYARI: Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlar için yüksek 
ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayınız.      

UYARI : TÜRKÇE KARAKTERLERİN TAMAMINI İHTİVA EDEN ETSI TS 123.038 
V8.0.0 VE ETSI TS 123.040 V8.1.0 TEKNİK ÖZELLİKLERİNE UYGUNDUR.

Aksesuar Bilgileri
  Adaptör 
  Marka : Vestel
  P/N: VS-ADP-5V-1A-SP-A
  Model: A806A-050100U-EU1
  Giriş : 100-240V AC 50/60 Hz 0.2A
  Çıkış : 5V DC 1A
UYARI: Ürün, bilgileri verilmiş olan bu şarj cihazı (adaptör) ile şarj 
edilmelidir. Gerektiğinde adaptör AC güç bağlantısını kesmek için 
kullanılabilir.
Adaptör, 2000 metre üzerinde kullanıma uygun değildir.
  USB Kablo P/N: 1301070-00000-03 
  Kulaklık P/N: INE-347-MWT 

Pil
Marka: Vestel
Model: VS-BAT-2350-9.04-SPHC50V
3.85V/min 2350mAh, typ 2350mAh
Maksimyum şarj voltajı: 4.4V
                                                                                                       
Lütfen hasarlı şarj cihazı veya pil kullanmayınız. 
Lütfen pili uygun şekilde kullanınız ve pili kısa devre yapmayınız. 
Patlamaya yol açabileceğinden pili yüksek sıcaklıkta bırakmak veya ateşe 
atmak yasaktır. 

Kullanılmış piller ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır, tedarikçisine geri 
döndürülmelidir veya uygun geri dönüşüm merkezlerine atılmalıdır.  
Pil değiştirme zamanı kalan kapasitesine, pil türüne ve şarj cihazına bağlı 
olarak değişir. Pil 500 defadan daha çok şarj edilebilir ama kayıplar 
olacaktır. Lütfen bekleme süresi normalden gözle görülür derecede daha 
kısa olmaya başladığında yeni bir pil alınız. 
Lütfen telefonunuz için belirtilen ve yetkili şarj cihazı ve pil alınız. 
Lütfen çok uzun süre şarj etmeyiniz. Aksi durumda pil zarar görür ve pil 
ömrü kısalır. 
Aşırı sıcak ve soğuk ortamlar şarj seviyesini etkiler. Lütfen önceden normal 
sıcaklığa kadar soğutunuz veya ısıtınız (lityum pil 0 santigrat derecenin 
altındaki sıcaklıklardan etkilenir).

DİKKAT : PİL YANLIŞ TÜRDE BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ 
DOĞAR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF 
EDİNİZ.

Kullanım Kılavuzu İle İlgili Önemli Bilgiler
• Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler, telif hakları kanunlar tarafından 
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 ürünün tersine mühendislik uygulanması ve 
parçalanması kesinlikle yasaktır.
• Kılavuz içerisindeki tüm görsel öğeler temsilidir, gerçeği yansıtmayabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazı nakliye sırasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
• 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, 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.
Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri                                                                                                       
Lütfen orijinal parçalar veya üretici tarafından verilen parçaları kullanınız. 
Orijinal olmayan parça kullanırsanız telefonun performansı azalabilir, hatta 
sağlığınız tehlikeye bile girebilir.
Cep telefonu elektromanyetik alan üretir, lütfen cep telefonunuzu bilgisayar 
diski gibi manyetik bellek alanlarının yakınına yerleştirmeyiniz. Televizyon, 
telefon, radyo ve kişisel bilgisayar gibi elektrikli ekipmanların yanında cep 
telefonu kullanıldığında performansı parazitlenme yüzünden düşebilir.
Lütfen uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız. 
Yalnızca uzman kişiler telefonu tamir edebilir veya otomobilde cep 
telefonuyla ilişkili ekipmanın kurulumunu yapabilir. 

                        İşbu belge; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. telsiz 
ekipmanı tipi Akıllı Telefonun 2014/53/AB sayılı Direktif’e uygun olduğunu 
beyan eder. 

                   Bu cihaz, atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü 
                   yönetmeliğine uygundur.

 Teknik Özellikler

• Bu cihazın ve kılavuzun özellikleri önceden bilgi verilmeden 
değiştirilebilir.
• AEEE yönetmeliğine uygundur.

Model Adı Venus E2 Plus Dual
Boyutlar 143.8 * 72.45 * 8.8 mm
Ağırlık 159,5 gr
İşlemci MSM8909 1.3GHz Quadcore

Hafıza 16 GB

RAM 2 GB
Maks. Hafıza 64 GB’ a kadar (Mikro SD)
Ekran 5” HD (1280x720) 
Sim Dual , Nano

Kamera
Arka 8 Mp 
Ön 5 Mp 

Pil Kapasite 2350 mAh

Taşıyıcı Max. İletilen RF 
Çıkış Gücü (dBm)

2G

GSM 
Frekansı

900
1800
1900

32,27
29,67
29,58

GPRS Evet
EDGE Evet

3G WCDMA Frekansı
900 (Band 8)
2100 (Brand 1)

24.08
22.3

4G
LTE 
Frekansı

800 (Band 20)
900 (Band 8)
1800 (Band 3)
2100 (Band 1)
2600 (Band 7)

22.39
22.3
22.11
22.14
22.33

WLAN
WIFI

BT
Konumlandırma

Ek Yazılımlar
Bluetooth 4.0

WLAN 11b_11Mbps
WLAN 11g_6Mbps
WLAN 11n_2.4GHz

13.3
15.1
14.9

9.36
GPS+Glonass

Volte, Vilte, Vowifi

UYARI: Bu kılavuzda ve resimlerde yer alan bilgiler ve ürün paketinde 
yer alan parçalar modele göre değişiklik gösterebilir.

Telefonun Arka Kapağını Açma

İşaretli bölgedeki tırnaktan kaldırarak arka kapağı açabilirsiniz.

UIM/SIM Kartı Takmak ve Çıkarmak
Arama yapmadan önce UIM / SIM kart mutlaka takılmış olmalıdır. UIM/SIM 
kart takılmadan önce, lütfen telefonu kapatınız ve pili çıkarınız. UIM / SIM 
kart takılırken, kart üzerindeki çipin metal kısmının aşağı bakacak şekilde 
olduğuna dikkat ediniz. Telefona takılı bulunan UIM / SIM kartı çıkartmak 
için, kartı aşağı doğru çekiniz.

Çift SIM veya UIM kart kullanma
İki SIM veya UIM kart takarsanız, tek cihazda aynı yada farklı servis 
sağlayıcılarına ait iki telefon numarasını aynı anda kullanabilirsiniz.
SIM veya UIM kartları etkinleştirme
Ana ekranda, Ayarlar - SIM kartlar üzerine dokunun. Bir SIM veya UIM kartı 
seçin ve anahtar tuşuna dokunarak etkinleştirin.

SIM Kartlar Menüsü
SIM kartlarınızı veya UIM kartlarınızı etkinleştirin ve SIM kart ayarlarınızı 
özelleştirin.
Ayarlar - SIM kartlar ekranına gidin
•Hücresel veri: Veri hizmeti için bir SIM veya UIM kartı seçin.
•Çağrılar: Sesli aramalar için bir SIM veya UIM kart, ya
da her zaman sor seçeneklerinden birini seçin.
•SMS iletileri: SMS Mesajı ve MMS mesajı gönderme için bir SIM veya UIM 
kart, ya da her zaman sor seçeneklerinden birini seçin.

Kartlar Arasında Geçiş Yapma & Arama & Mesajlaşma
İki SIM veya UIM kartı arasında Arama uygulamasında
Mesaj uygulamasında ve Mobil veri kullanımında  istenen kart için  Ayarlar 
- SIM kartlar menüsünden seçim yapılabilir. Her iki menü içinde Her zaman 
sor seçeneği seçildiğinde, Arama yapılmak veya SMS/ MMS atılmak 
istendiğinde SIM sorgulama ekranı çıkacaktır. Bu ekrandan kullanılması 
istenen SIM veya
UIM kart seçilmelidir.

SD Kartı Takmak ve Çıkarmak
SD kartı takmak için ilk önce telefonun arka kapağını ve pili çıkarın.  SD 
kartı, SD kartın sarı renk pinleri aşağıya bakıcak şekilde yuvasına takın. 
UYARI : SD kart takılma / çıkarılma bildirimi ve tanıma bilgisi için akıllı 
telefonun kapatılıp açılması gerekmektedir.

Pili Takmak ve Çıkarmak
Pili sökebilmek için ilk önce telefonun arka kapağını çıkarınız. Görselde 
belirtildiği gibi pil çıkartılabilir.

Pilin Şarj EdilmesiTelefonu ilk defa kullanmadan önce, 
pilin tamamen doldurulması önerilmektedir.

UYARI : Mikro USB soketi telefona takılırken USB simgesi 
üstte olacak şekilde takılmalıdır. Ters takılması ve 
zorlanması durumunda telefon zarar görür.

UYARI : Pil şarjdayken telefon görüşmesi yapmak risklidir.

Ana Ekran

Durum Çubuğu
Durum çubuğundan, telefonun durumunu gösteren sembollere bakarak şu 
bilgilere ulaşabilirsiniz; Şebeke sinyal gücü, pil durumu, saat, USB bağlantı 
durumu ve veri hizmeti bilgisi.

Bildirim Göstergesi
Bildirim göstergesini açabilmek için, durum çubuğuna iki parmağınız ile 
hafifçe dokunarak aşağıya doğru çekiniz. Böylelikle bildirimlere ve 
kablosuz ağ seçeneklerine erişebilirsiniz. Hafifçe dokunulduğunda, ‘Geri 
Tuşu’ bildirim göstergesini kapatır.

Uygulama Sembolleri
(Ekran Kısayolları)
Arzu edilen sembole hafifçe dokunulduğunda ilgili uygulama açılır. 
Uygulama Menüsü Uygulamalara ulaşmak için ana Menü listesi arayüzüne 
giriş yapınız.
Uygulama Menüsü
Uygulamalara ulaşmak için ana menü listesi arayüzüne giriş yapınız.

Çağrı Yapma
Uygulama menüsü içinde ya da ana ekrandaki telefon sembolüne 
tıklayarak numara klavyesini açabilirsiniz. Aramak istediğiniz numarayı 
yazınız ya da arama geçmişinden veya kişilerden bir numara/kişi seçiniz ve 
arama sembolüne basınız.

NOT:  SIM kart kişilerini Telefona almak için Telefon >     > İçe/Dışa aktar > 
SIM karttan içe aktar adımlarını takip ediniz. 

Sesler
Zil sesi ve Varsayılan Bildirim sesini değiştirmek için Ayarlar > Ses 
adımlarını takip ediniz. 

Uluslararası Arama
Uluslararası Arama yapmak için, ‘0’ tuşuna basılı tutarak (+) işaretini 
yazınız. Aramak istediğiniz ülkenin uluslararası kodunu giriniz (Örn: Türkiye 
için +90) ve başında sıfır olmadan numaranın devamını yazınız.

Acil Durum Araması
Telefonunuza sim kart takılı ve çalışıyor ise, acil durum numarasını (İtfaiye, 
Ambulans vb.) girerek arama yapabilirsiniz. Telefonunuza herhangi bir 
UIM/SIM kart takılı değilse veya pin kodunu girip telefonu açmadıysanız pin 
kodu sorgulama ekranında da acil durum araması yapabilirsiniz.

Aramayı Reddetme/Cevaplama
Ekran kilitliyken bir başkası sizi aradığında, aramayı cevaplamak için 
ortadaki sembolü              cevaplama sembolüne sürükleyiniz, aramayı 
reddetmek için ise reddetme sembolüne             sürükleyiniz. Ekran kilidi 
açıkken bir başkası sizi aradığında ise aramayı cevaplamak için cevaplama 
sembolüne                        dokununuz. Reddetmek içinde reddetme 
sembolüne                      dokununuz.

Arama Ayarları
Arama tuş takımı ara yüzünden Menü tuşuna dokunun ve arama ayarlarına 
girmek için ayarları seçiniz.

Son Kişilerden Kaldırma
Kişi üzerine tıklandığında AYRINTILAR seçilerek sağ üstteki çöp kutusu 
tıklandığında kişi aramalardan silinir.

Hızlı Aramadan Kaldırma
Kişinin üzerine basılı tutarak yukarıda çıkan KALDIR yazısına taşınması 
gerekir.

Çağrı Geçmişi
Ana Ekranda veya uygulama menüsünde iken telefon tuşuna basarak son 
kişiler sekmesine tıklayınız ve böylelikle kayıtlı arama geçmişini 
görüntüleyiniz. 
       Gelen Aramalar  
       Giden Aramalar
       Cevapsız Aramalar
Çağrı geçmişinden istediğiniz bir kişi yada numaranın sağ tarafındaki 
“Arama simgesine” dokunarak arama yapılabilir, “Ayrıntılar” tuşuna 
tıklayarak ayrıntıları kontrol edebilirsiniz.

Kurulumlar
Kablosuz
Kablosuz bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde ağlar 
sekmesinden görebilirsiniz. Kablosuz menüsünden Açık/Kapalı tuşu ile 
kablosuz özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Mevcut erişilebilir ağlar 
listesinden bağlanmak istediğinize tıklayınız. Ayrıca üç nokta menüsünden 
“yenile” seçeneğine dokunarak listeyi güncelleyebilirsiniz.
Mobil Veri
Mobil veri bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde mobil 
veri sekmesinden görebilirsiniz. Mobil veri bağlantısını aktif etmek için, 
sağında bulunan tuşu kaydırarak, mobil veri özelliğini açabilir ya da 
kapatabilirsiniz. Mobil veri aktif olduğunda GSM/WCDMA/LTE ağı ile 
interneti kullanabilirsiniz.

Diğer Kurulumlar
Uçak modu: Uçak modunu açınız veya kapatınız.
VPN ayarları: Size özel internet ağınızı kurabilir ve yönetebilirsiniz.
Bağlanabilir ve Taşınabilir Hotspot: GSM ağınızı bir modem gibi 
kullanarak, mobil verinizi paylaşıma açabilirsiniz.
Talkback
Talkback açık olduğunda cihazınız görme engellilere ve az gören 
kullanıcılara yardımcı olmak için geri bildirim sağlar.  Talkback özelliğini 
açmak için Ayarlar==> Erişilebilirlik ==> Talkback açık konuma getirilir.
Talkback özelliğini başlatmak ve kapatmak için, ses açma ve kapanma 
tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutuktan sonra yönergeleri izleyiniz.
Pil
Ayarlar > Pil sekmesinden, pilin şarj durumunu, boşaltım durumu, geçerli 

güç tüketimini, her bir uygulamanın tüketim yüzdesini görüntüleyebilirsi-
niz.             

Temizlik ve Bakım
Belirtilen tavsiyelere uymanız durumunda cep telefonunuzu uzun süre 
memnun kalarak kullanabilirsiniz.
• Lütfen cep telefonunuzu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayınız, 
yoksa elektronik ekipmanın ömrü azalabilir, pil hasar görebilir veya bazı 
parçalar eriyebilir.  
• Lütfen cep telefonunuzu düşük sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayınız, 
yoksa cep telefonunuzun içine giren su buharı normal sıcaklıkta cep 
telefonunuzu çalıştırdığınızda cep telefonunuzun devre kartına hasar 
verebilir. 
• Lütfen cep telefonunuzu atmayınız, sarsmayınız ve kaba davranmayınız, 
yoksa iç devre kartları zarar görebilir. 
• Lütfen cep telefonunuzu temizlerken nemli ve antistatik bez kullanınız ve 
cep telefonunuzun yüzeyini temizlerken deterjan gibi kimyasal maddeler 
kullanmayınız. Lütfen temizlemeden önce cep telefonunuzu kapatınız. 
• Lütfen kullanımını aksatabileceğinden cep telefonunuzu boyamayınız. 
• Lütfen flaşı açıkken cep telefonunuzu gözünüze çok yakın tutmayınız.
• Cep telefonunuz veya pili ıslakken cep telefonunuzun içindeki etiket 
hasar görürse satış sonrası servis tedarikçisi garanti süresi içinde olmasına 
rağmen üreticinin kalite güvencesini garanti edemez. 
Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, belirtilen 
açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Telefon Başlatılamıyor              
Güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutunuz. Pil temasının kötü 
olmadığından emin olunuz. Lütfen pili çıkarıp tekrar takınız ve güç 
düğmesine bir daha basınız.
Ekran donar ve cevap vermesi çok uzun zaman alırsa, telefonu yeniden 
başlatmak amacıyla Güç Tuşuna 15 saniye boyunca basılı tutmayı 
deneyiniz.
Pilin bitip bitmediğini kontrol ediniz. Bitmişse pili şarj ediniz. Telefonu 

başlatınız. Telefon kilidi etkinse şifre girmeniz istenecektir. Telefonu 
kullanabilmeniz için telefon kilidi şifresini giriniz.
PIN kodunu giriniz. PIN kodu kilidi etkinse PIN kodunu girmeniz gereklidir.
PUK kodunu giriniz, PIN kodunu üst üste üç defa yanlış girerseniz kartınız 
kilitlenir ve ağ operatörü tarafından verilen PUK kodunu girmeniz gerekir.

UIM/SIM Kart Hatası                                                                                   
1.UIM/ SIM kartının altından yapılmış olan metal kısmı kirli olabilir. Bu metal 
kısmı temiz bir bezle siliniz.
2.UIM/ SIM kartı doğru takılmamış olabilir. Lütfen UIM/ SIM kartını Kullanım 
Kılavuzuna göre doğru şekilde takınız.
3.UIM/ SIM kartı hasarlı: Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.

Şebekeye Bağlanılamıyor                                                                                                           
Zayıf Sinyal: Sinyal gücünün yüksek olduğu bir yere gidip tekrar deneyiniz. 
Şebeke servis tedarikçisinin ağ kapsama alanı dışında UIM/SIM kartı 
geçersiz. Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.
Çağrı Yapılamıyor                                                                                                             
Lütfen Ara tuşuna bastığınızdan emin olunuz.
Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin 
olunuz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.
Düşük Çağrı Kalitesi                                                                                                                   
Lütfen ses düzeyinin uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Telefonun sinyal gücü zayıf bir yerde kullanımı: Örneğin radyo dalgaları 
uzun binalar veya bodrum gibi yerlerde iyi iletilmez.
Arayan Kişiler Size Ulaşamıyor 
Lütfen telefonunuzun açık ve şebekeye bağlı olduğundan emin olunuz.
Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin 
olunuz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.

Arayan Kişiler Sizi Duyamıyor             
Lütfen mikrofonun açık olduğundan emin olunuz. 
Lütfen telefonun alt kısmında yer alan mikrofonu ağzınıza yakın tutunuz. 

Telefonunuz İnternete Bağlanamıyor 
Lütfen ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz.

Lütfen telefonunuzun ağ bağlantı ayarlarını kontrol ediniz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın internet servisinin açık olduğundan emin olunuz.
Sonra tekrar deneyiniz veya yerinizi değiştiriniz.

Kısa Bekleme Süresi 
Bekleme süresi şebekelerin sistem ayarlarına bağlıdır. Sinyal gücü kötü 
olan bir bölgede olabilirsiniz. Telefonunuz servis yokken baz istasyonu 
bulmak için sinyal göndermeye devam edecektir. Bu durumda pil gücü 
hızla azalacaktır ve bekleme süresi kısalacaktır. Lütfen sinyal gücü yüksek 
olan bir yere gidiniz veya sinyal gücü kötü bir yerdeyseniz telefonu 
kapatınız.

Şarj Olmuyor
Kötü Bağlantı: Lütfen fişinin prize doğru şekilde takılı olduğundan emin 
olunuz.
Kir Birikmiş: Lütfen telefonun ve pilin bağlantı yuvalarını temiz bezle siliniz
0˚C altında veya 35˚C derecenin üstünde şarj etmeyiniz. Lütfen başka bir 
yerde şarj ediniz. 
Pil veya şarj cihazı hasar görmüş ve yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor 
olabilir. 
Bu bilgiler sorununuzu çözmek için yeterli olmadıysa lütfen telefonunuzun 
modelini ve seri numarasını, lisans veya sigorta bilgisini ve sorununuzun 
tam açıklamasını bildirip yerel satış sonrası teknik servis ile irtibata geçiniz

Özgül Soğurma Oranı (SAR) Sertifikası Bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı 
radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa 
Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet 
sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarakta adlandırılır) 2,0 W/ Kg 
seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller. Venus E2 Plus 
Dual’ın üst SAR limiti yüz bölgesine yakın tutulurken her 10 gram doku 
başına 0.628 W/kg tüm vücutta ise 1.688 W/kg olarak ölçülmüştür. Cihaz, 
bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi 
yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin 
bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız enerji 
yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam 
olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Satış Bölgeleri
Avrupa – Afrika – Orta Doğu - BDT

Venus E2 Plus Dual İçindeki Zararlı Maddeler Veya Elementler Listesi
O : Bu parçanın homojen malzemesinde yer alan madde ve elementlerin 
içeriği SJ/ T 11363-2006 standardının gerekliliklerinin altındadır.
x : Bu parçanın homojen malzemesinde yer alan madde ve elementlerin 
içeriği SJ/ T 11363-2006 standardının gerekliliklerinin üstündedir. Ancak 
insan vücuduna zararlı değildir.

Çevre Dostu Kullanım Süresi (EFUP)
                             Bu ürünün çevre dostu kullanım süresi (EFUP) 20 yıl olup 
                             logosu soldaki şekilde gösterilmiştir. Pil gibi değiştirilebilir 
                             parçaların çevre dostu kullanım süresi (EFUP) bu ürünün  
                             EFUP süresinden farklı olabilir. EFUP süresi yalnızca Venus 
E2 Plus Dual bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanım amacına 
uygun olarak kullanıldığında geçerli olacaktır. 
Açıklama: SJ/T 11363-2006 standardının gerekliliklerine göre Venus E2 Plus 
Dual cihazının parçalarının %90’dan fazlasının toksik olmayan ve zararsız 
çevre dostu malzemeden üretildiğini beyan ederiz. Zararlı malzemelerin 
kullanımını azaltmaya ve standart gerekliliklerini aşan parçaları 
değiştirmeye devam edeceğiz. Özellik tasarımı ve diğer sebepler yüzünden 
model parçaları yanında kulaklık, veri kablosu, vb. verilmeyecektir. Lütfen 
gerçek ürün içeriğine göre limitlere bakarak içindeki maddeleri öğreniniz.

Trafik Güvenliği                                                                                                                   
Araba kullanırken telefonda konuşuyorsanız tetikte olup yerel 
düzenlemelere uymalısınız.
Varsa ahizesiz cihaz kullanılmalıdır. 
Kablosuz telefonunuzu bulması kolay bir yerde tutun.
Telefonun karşısındaki kişiye araba kullandığınızı söyleyin. Gerektiğinde 
trafik sıkıştığında veya kötü havalarda telefonu kapatınız. 
Emniyet hava yastıkları, frenler, hız kontrol sistemi ve yakıt enjeksiyon 
sistemi kablosuz iletişimden etkilenmemelidir. Yukarıda geçen 
sorunlarla karşılaşırsanız lütfen araba bayisiyle irtibat kurunuz. 
Lütfen yakıt doldururken cep telefonunuzu kapatın. Aynı durum çift 
yönlü kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu yerlerde de 
geçerlidir. Lütfen cep telefonunuzu yanıcı ve patlayıcı maddelerle bir 
arada bulundurmayınız, yoksa çıkan kıvılcımlar yangına sebep olabilir. 
Lütfen cep telefonunuzu uçaktayken uçak kalkmadan önce kapatınız. 
Haberleşme sistemlerine parazit olmasını önlemek için cep 
telefonunuzu uçakta kullanmayınız. Güvenlik yönetmeliklerine göre cep 
telefonunuzu uçak kalkmadan önce mürettebattan izin almadan 
kullanamazsınız. 
Lütfen uçuş sırasında cep telefonunuzun alarm saati yüzünden 
açılmamasına dikkat ediniz. 

Çalışma Ortamı                                                                                                                       
Lütfen izin verilmediğinde veya tehlike söz konusuysa cep telefonunuzu 
kapatınız. Cep telefonunuzu diğer cihazlara bağlarken Kullanım 
Kılavuzunu okuyup güvenlik talimatlarını daha iyi öğreniniz. Cep 
telefonunu uyumlu olmayan ürünlerle bağlamak yasaktır.
Memnuniyetiniz ve kişisel güvenliğiniz için cep telefonunuzu normal 
çalışma pozisyonunda (üst kısmı kulağa ve anteni omzun üst kısmına 
gelecek şekilde) kullanmanız gereklidir.
Lütfen cep telefonunuzu 0 ile 35°C arasında kullanınız.

EUT 35 Santigrat Derece.
Elektronik Cihaz                                                                                                                  
Elektronik cihazların çoğu radyo mesajlarını engeller, lütfen üreticilerin 
tavsiyelerini takip ediniz. 
Kalp Pili: Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta 
tutunuz; cep telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası 

parazitlenmeyi azaltmak için çağrıları cevaplandırırken cep telefonunu 
kalp pilinin ters tarafındaki kulağınızda tutunuz. Cep telefonundan 
gelen parazitlenme ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen hemen telefonu 
kapatınız.
Odyofon: Bazı dijital kablosuz cep telefonları odyofonlara parazit 
yapabilir. Bu durumda lütfen odyofon üreticisi ile irtibata geçiniz.
Diğer Medikal Cihazlar: Diğer kişisel medikal cihazları kullanıyorsanız 
lütfen bu cihazın radyo dalgalarını engelleyip engellemediğini 
öğrenmek için üretici ile irtibata geçiniz. Rehabilitasyon merkezleri 
civarında cep telefonu kullanımını yasaklayan ibareler gördüğünüzde 
lütfen cep telefonunuzu kapatınız. 
Otomobil Kurulumu: Kablosuz sinyali otomobilinizde kurulu olan 
elektronik cihazları etkileyebilir, lütfen üreticiden ilgili bilgileri alınız. 

Acil Arama                                                                                                                  
Venus E2 Plus Dual, diğer cep telefonları gibi kablosuz sinyali kullanır ve 
her durumda bağlanma garantisi vermez. Bu yüzden lütfen tıbbi acil 
arama gibi önemli görüşmelerde yalnızca kablosuz cep telefonuna bağlı 
kalmayınız. 
Cep telefonunuz yeterli sinyal alan bir ağ servis alanında çağrı yapmak 
ve almak üzere kullanılabilir. 
Acil arama yapmak için lütfen bekleme modunda yerel acil durum 
numarasını giriniz ve arama yapmak için “Ara” tuşuna basınız.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması
                                 (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Ayrı toplama 
                                 sistemlerine sahip ülkeler içindir.) Ürünün, 
                                 aksesuarlarının ve ilgili belgelerin üzerinde bulunan 
                                 bu işaret, ürünün ve elektronik  aksesuarlarının (örn: 
                                 şarj cihazı, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte 
                                 atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz 
olarak imha edilmemesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı 
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırınız ve 
malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için 
geri dönüştürülmesini sağlayınız. Ev kullanıcıları bu ürünü çevresel 
açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl 
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile 
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri 

ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına 
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer 
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Pilin Doğru Şekilde Atılması
                              (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. 
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
• Kullanmadığınız zaman GPS , bluetooth, wifi ve 3G’yi kapatmak size 
enerji tasarrufu sağlar.
• Cep telefonunuzun en çok pil tüketen kısmı ekrandır. Enerji tasarrufu 
için ekran parlaklığını düşük seviyede kullanınız.
• Telefonunuzu bir ısıtıcının veya güneşin altına sakın koymayınız. 
Çünkü aşırı sıcak hem pilinizin ömrünü kısaltır hem de başka sorunlara 
yol açar.
Ambalaj Bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. 
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.
Müşterinin Seçimlik Hakkı
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 garanti 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 gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait 
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkan 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, 

Cihazınızın T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce tespit ve ilan edilen kullanım 
ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek 
parça bulundurma süresi) 5 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi
45030 Manisa - Türkiye
Tel : 0850 222 4 123 Web : www.vestel.com.tr/destek
E-posta : vmh@vestel.com.tr
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Durum Çubuğu

Farklı Ekrana Geçmek 
için Kaydırın

Arkaplanda Çalışan
Uygulamalar
Anasayfa

Geri Tuşu

Uygulama İkonu

1.  Kulaklık Girişi
2. Şarj Yuvası
3. +/- Ses Tuşları
4. Güç Tuşu
5. Ön Kamera
6. Kulak Hoparlörü

7. Yakınlık ve Ortam Işığı Sensörü
8. Arka Kamera
9. Flaş
10. Dahili Hoparlör
11. Mikrofon

sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici 
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Google Play ve diğer markalar Google LLC kuruluşunun ticari 
markalarıdır.

İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı 
tipi Akıllı telefonun 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan 
eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde 
mevcuttur: doc.vosshub.com



UYARI: Bu kılavuzda ve resimlerde yer alan bilgiler ve ürün paketinde 
yer alan parçalar modele göre değişiklik gösterebilir.

Telefonun Arka Kapağını Açma

İşaretli bölgedeki tırnaktan kaldırarak arka kapağı açabilirsiniz.

UIM/SIM Kartı Takmak ve Çıkarmak
Arama yapmadan önce UIM / SIM kart mutlaka takılmış olmalıdır. UIM/SIM 
kart takılmadan önce, lütfen telefonu kapatınız ve pili çıkarınız. UIM / SIM 
kart takılırken, kart üzerindeki çipin metal kısmının aşağı bakacak şekilde 
olduğuna dikkat ediniz. Telefona takılı bulunan UIM / SIM kartı çıkartmak 
için, kartı aşağı doğru çekiniz.

Çift SIM veya UIM kart kullanma
İki SIM veya UIM kart takarsanız, tek cihazda aynı yada farklı servis 
sağlayıcılarına ait iki telefon numarasını aynı anda kullanabilirsiniz.
SIM veya UIM kartları etkinleştirme
Ana ekranda, Ayarlar - SIM kartlar üzerine dokunun. Bir SIM veya UIM kartı 
seçin ve anahtar tuşuna dokunarak etkinleştirin.

SIM Kartlar Menüsü
SIM kartlarınızı veya UIM kartlarınızı etkinleştirin ve SIM kart ayarlarınızı 
özelleştirin.
Ayarlar - SIM kartlar ekranına gidin
•Hücresel veri: Veri hizmeti için bir SIM veya UIM kartı seçin.
•Çağrılar: Sesli aramalar için bir SIM veya UIM kart, ya
da her zaman sor seçeneklerinden birini seçin.
•SMS iletileri: SMS Mesajı ve MMS mesajı gönderme için bir SIM veya UIM 
kart, ya da her zaman sor seçeneklerinden birini seçin.

Kartlar Arasında Geçiş Yapma & Arama & Mesajlaşma
İki SIM veya UIM kartı arasında Arama uygulamasında
Mesaj uygulamasında ve Mobil veri kullanımında  istenen kart için  Ayarlar 
- SIM kartlar menüsünden seçim yapılabilir. Her iki menü içinde Her zaman 
sor seçeneği seçildiğinde, Arama yapılmak veya SMS/ MMS atılmak 
istendiğinde SIM sorgulama ekranı çıkacaktır. Bu ekrandan kullanılması 
istenen SIM veya
UIM kart seçilmelidir.

SD Kartı Takmak ve Çıkarmak
SD kartı takmak için ilk önce telefonun arka kapağını ve pili çıkarın.  SD 
kartı, SD kartın sarı renk pinleri aşağıya bakıcak şekilde yuvasına takın. 
UYARI : SD kart takılma / çıkarılma bildirimi ve tanıma bilgisi için akıllı 
telefonun kapatılıp açılması gerekmektedir.

Pili Takmak ve Çıkarmak
Pili sökebilmek için ilk önce telefonun arka kapağını çıkarınız. Görselde 
belirtildiği gibi pil çıkartılabilir.

Pilin Şarj EdilmesiTelefonu ilk defa kullanmadan önce, 
pilin tamamen doldurulması önerilmektedir.

UYARI : Mikro USB soketi telefona takılırken USB simgesi 
üstte olacak şekilde takılmalıdır. Ters takılması ve 
zorlanması durumunda telefon zarar görür.

UYARI : Pil şarjdayken telefon görüşmesi yapmak risklidir.

Ana Ekran

Durum Çubuğu
Durum çubuğundan, telefonun durumunu gösteren sembollere bakarak şu 
bilgilere ulaşabilirsiniz; Şebeke sinyal gücü, pil durumu, saat, USB bağlantı 
durumu ve veri hizmeti bilgisi.

Bildirim Göstergesi
Bildirim göstergesini açabilmek için, durum çubuğuna iki parmağınız ile 
hafifçe dokunarak aşağıya doğru çekiniz. Böylelikle bildirimlere ve 
kablosuz ağ seçeneklerine erişebilirsiniz. Hafifçe dokunulduğunda, ‘Geri 
Tuşu’ bildirim göstergesini kapatır.

Uygulama Sembolleri
(Ekran Kısayolları)
Arzu edilen sembole hafifçe dokunulduğunda ilgili uygulama açılır. 
Uygulama Menüsü Uygulamalara ulaşmak için ana Menü listesi arayüzüne 
giriş yapınız.
Uygulama Menüsü
Uygulamalara ulaşmak için ana menü listesi arayüzüne giriş yapınız.

Çağrı Yapma
Uygulama menüsü içinde ya da ana ekrandaki telefon sembolüne 
tıklayarak numara klavyesini açabilirsiniz. Aramak istediğiniz numarayı 
yazınız ya da arama geçmişinden veya kişilerden bir numara/kişi seçiniz ve 
arama sembolüne basınız.

NOT:  SIM kart kişilerini Telefona almak için Telefon >     > İçe/Dışa aktar > 
SIM karttan içe aktar adımlarını takip ediniz. 

Sesler
Zil sesi ve Varsayılan Bildirim sesini değiştirmek için Ayarlar > Ses 
adımlarını takip ediniz. 

Uluslararası Arama
Uluslararası Arama yapmak için, ‘0’ tuşuna basılı tutarak (+) işaretini 
yazınız. Aramak istediğiniz ülkenin uluslararası kodunu giriniz (Örn: Türkiye 
için +90) ve başında sıfır olmadan numaranın devamını yazınız.

Acil Durum Araması
Telefonunuza sim kart takılı ve çalışıyor ise, acil durum numarasını (İtfaiye, 
Ambulans vb.) girerek arama yapabilirsiniz. Telefonunuza herhangi bir 
UIM/SIM kart takılı değilse veya pin kodunu girip telefonu açmadıysanız pin 
kodu sorgulama ekranında da acil durum araması yapabilirsiniz.

Aramayı Reddetme/Cevaplama
Ekran kilitliyken bir başkası sizi aradığında, aramayı cevaplamak için 
ortadaki sembolü              cevaplama sembolüne sürükleyiniz, aramayı 
reddetmek için ise reddetme sembolüne             sürükleyiniz. Ekran kilidi 
açıkken bir başkası sizi aradığında ise aramayı cevaplamak için cevaplama 
sembolüne                        dokununuz. Reddetmek içinde reddetme 
sembolüne                      dokununuz.

Arama Ayarları
Arama tuş takımı ara yüzünden Menü tuşuna dokunun ve arama ayarlarına 
girmek için ayarları seçiniz.

Son Kişilerden Kaldırma
Kişi üzerine tıklandığında AYRINTILAR seçilerek sağ üstteki çöp kutusu 
tıklandığında kişi aramalardan silinir.

Hızlı Aramadan Kaldırma
Kişinin üzerine basılı tutarak yukarıda çıkan KALDIR yazısına taşınması 
gerekir.

Çağrı Geçmişi
Ana Ekranda veya uygulama menüsünde iken telefon tuşuna basarak son 
kişiler sekmesine tıklayınız ve böylelikle kayıtlı arama geçmişini 
görüntüleyiniz. 
       Gelen Aramalar  
       Giden Aramalar
       Cevapsız Aramalar
Çağrı geçmişinden istediğiniz bir kişi yada numaranın sağ tarafındaki 
“Arama simgesine” dokunarak arama yapılabilir, “Ayrıntılar” tuşuna 
tıklayarak ayrıntıları kontrol edebilirsiniz.

Kurulumlar
Kablosuz
Kablosuz bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde ağlar 
sekmesinden görebilirsiniz. Kablosuz menüsünden Açık/Kapalı tuşu ile 
kablosuz özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Mevcut erişilebilir ağlar 
listesinden bağlanmak istediğinize tıklayınız. Ayrıca üç nokta menüsünden 
“yenile” seçeneğine dokunarak listeyi güncelleyebilirsiniz.
Mobil Veri
Mobil veri bağlantısını bildirim ekranından veya ayarlar menüsünde mobil 
veri sekmesinden görebilirsiniz. Mobil veri bağlantısını aktif etmek için, 
sağında bulunan tuşu kaydırarak, mobil veri özelliğini açabilir ya da 
kapatabilirsiniz. Mobil veri aktif olduğunda GSM/WCDMA/LTE ağı ile 
interneti kullanabilirsiniz.

Diğer Kurulumlar
Uçak modu: Uçak modunu açınız veya kapatınız.
VPN ayarları: Size özel internet ağınızı kurabilir ve yönetebilirsiniz.
Bağlanabilir ve Taşınabilir Hotspot: GSM ağınızı bir modem gibi 
kullanarak, mobil verinizi paylaşıma açabilirsiniz.
Talkback
Talkback açık olduğunda cihazınız görme engellilere ve az gören 
kullanıcılara yardımcı olmak için geri bildirim sağlar.  Talkback özelliğini 
açmak için Ayarlar==> Erişilebilirlik ==> Talkback açık konuma getirilir.
Talkback özelliğini başlatmak ve kapatmak için, ses açma ve kapanma 
tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutuktan sonra yönergeleri izleyiniz.
Pil
Ayarlar > Pil sekmesinden, pilin şarj durumunu, boşaltım durumu, geçerli 

güç tüketimini, her bir uygulamanın tüketim yüzdesini görüntüleyebilirsi-
niz.             

Temizlik ve Bakım
Belirtilen tavsiyelere uymanız durumunda cep telefonunuzu uzun süre 
memnun kalarak kullanabilirsiniz.
• Lütfen cep telefonunuzu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayınız, 
yoksa elektronik ekipmanın ömrü azalabilir, pil hasar görebilir veya bazı 
parçalar eriyebilir.  
• Lütfen cep telefonunuzu düşük sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayınız, 
yoksa cep telefonunuzun içine giren su buharı normal sıcaklıkta cep 
telefonunuzu çalıştırdığınızda cep telefonunuzun devre kartına hasar 
verebilir. 
• Lütfen cep telefonunuzu atmayınız, sarsmayınız ve kaba davranmayınız, 
yoksa iç devre kartları zarar görebilir. 
• Lütfen cep telefonunuzu temizlerken nemli ve antistatik bez kullanınız ve 
cep telefonunuzun yüzeyini temizlerken deterjan gibi kimyasal maddeler 
kullanmayınız. Lütfen temizlemeden önce cep telefonunuzu kapatınız. 
• Lütfen kullanımını aksatabileceğinden cep telefonunuzu boyamayınız. 
• Lütfen flaşı açıkken cep telefonunuzu gözünüze çok yakın tutmayınız.
• Cep telefonunuz veya pili ıslakken cep telefonunuzun içindeki etiket 
hasar görürse satış sonrası servis tedarikçisi garanti süresi içinde olmasına 
rağmen üreticinin kalite güvencesini garanti edemez. 
Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, belirtilen 
açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Telefon Başlatılamıyor              
Güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutunuz. Pil temasının kötü 
olmadığından emin olunuz. Lütfen pili çıkarıp tekrar takınız ve güç 
düğmesine bir daha basınız.
Ekran donar ve cevap vermesi çok uzun zaman alırsa, telefonu yeniden 
başlatmak amacıyla Güç Tuşuna 15 saniye boyunca basılı tutmayı 
deneyiniz.
Pilin bitip bitmediğini kontrol ediniz. Bitmişse pili şarj ediniz. Telefonu 

başlatınız. Telefon kilidi etkinse şifre girmeniz istenecektir. Telefonu 
kullanabilmeniz için telefon kilidi şifresini giriniz.
PIN kodunu giriniz. PIN kodu kilidi etkinse PIN kodunu girmeniz gereklidir.
PUK kodunu giriniz, PIN kodunu üst üste üç defa yanlış girerseniz kartınız 
kilitlenir ve ağ operatörü tarafından verilen PUK kodunu girmeniz gerekir.

UIM/SIM Kart Hatası                                                                                   
1.UIM/ SIM kartının altından yapılmış olan metal kısmı kirli olabilir. Bu metal 
kısmı temiz bir bezle siliniz.
2.UIM/ SIM kartı doğru takılmamış olabilir. Lütfen UIM/ SIM kartını Kullanım 
Kılavuzuna göre doğru şekilde takınız.
3.UIM/ SIM kartı hasarlı: Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.

Şebekeye Bağlanılamıyor                                                                                                           
Zayıf Sinyal: Sinyal gücünün yüksek olduğu bir yere gidip tekrar deneyiniz. 
Şebeke servis tedarikçisinin ağ kapsama alanı dışında UIM/SIM kartı 
geçersiz. Şebeke servis tedarikçisi ile irtibata geçiniz.
Çağrı Yapılamıyor                                                                                                             
Lütfen Ara tuşuna bastığınızdan emin olunuz.
Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin 
olunuz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.
Düşük Çağrı Kalitesi                                                                                                                   
Lütfen ses düzeyinin uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Telefonun sinyal gücü zayıf bir yerde kullanımı: Örneğin radyo dalgaları 
uzun binalar veya bodrum gibi yerlerde iyi iletilmez.
Arayan Kişiler Size Ulaşamıyor 
Lütfen telefonunuzun açık ve şebekeye bağlı olduğundan emin olunuz.
Lütfen telefon faturanızın veya ödemenizin gününün geçmediğinden emin 
olunuz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın geçerli olduğundan emin olunuz.

Arayan Kişiler Sizi Duyamıyor             
Lütfen mikrofonun açık olduğundan emin olunuz. 
Lütfen telefonun alt kısmında yer alan mikrofonu ağzınıza yakın tutunuz. 

Telefonunuz İnternete Bağlanamıyor 
Lütfen ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz.

Lütfen telefonunuzun ağ bağlantı ayarlarını kontrol ediniz.
Lütfen UIM/SIM kartınızın internet servisinin açık olduğundan emin olunuz.
Sonra tekrar deneyiniz veya yerinizi değiştiriniz.

Kısa Bekleme Süresi 
Bekleme süresi şebekelerin sistem ayarlarına bağlıdır. Sinyal gücü kötü 
olan bir bölgede olabilirsiniz. Telefonunuz servis yokken baz istasyonu 
bulmak için sinyal göndermeye devam edecektir. Bu durumda pil gücü 
hızla azalacaktır ve bekleme süresi kısalacaktır. Lütfen sinyal gücü yüksek 
olan bir yere gidiniz veya sinyal gücü kötü bir yerdeyseniz telefonu 
kapatınız.

Şarj Olmuyor
Kötü Bağlantı: Lütfen fişinin prize doğru şekilde takılı olduğundan emin 
olunuz.
Kir Birikmiş: Lütfen telefonun ve pilin bağlantı yuvalarını temiz bezle siliniz
0˚C altında veya 35˚C derecenin üstünde şarj etmeyiniz. Lütfen başka bir 
yerde şarj ediniz. 
Pil veya şarj cihazı hasar görmüş ve yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor 
olabilir. 
Bu bilgiler sorununuzu çözmek için yeterli olmadıysa lütfen telefonunuzun 
modelini ve seri numarasını, lisans veya sigorta bilgisini ve sorununuzun 
tam açıklamasını bildirip yerel satış sonrası teknik servis ile irtibata geçiniz

Özgül Soğurma Oranı (SAR) Sertifikası Bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı 
radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa 
Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet 
sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarakta adlandırılır) 2,0 W/ Kg 
seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller. Venus E2 Plus 
Dual’ın üst SAR limiti yüz bölgesine yakın tutulurken her 10 gram doku 
başına 0.628 W/kg tüm vücutta ise 1.688 W/kg olarak ölçülmüştür. Cihaz, 
bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi 
yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin 
bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız enerji 
yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam 
olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Satış Bölgeleri
Avrupa – Afrika – Orta Doğu - BDT

Venus E2 Plus Dual İçindeki Zararlı Maddeler Veya Elementler Listesi
O : Bu parçanın homojen malzemesinde yer alan madde ve elementlerin 
içeriği SJ/ T 11363-2006 standardının gerekliliklerinin altındadır.
x : Bu parçanın homojen malzemesinde yer alan madde ve elementlerin 
içeriği SJ/ T 11363-2006 standardının gerekliliklerinin üstündedir. Ancak 
insan vücuduna zararlı değildir.

Çevre Dostu Kullanım Süresi (EFUP)
                             Bu ürünün çevre dostu kullanım süresi (EFUP) 20 yıl olup 
                             logosu soldaki şekilde gösterilmiştir. Pil gibi değiştirilebilir 
                             parçaların çevre dostu kullanım süresi (EFUP) bu ürünün  
                             EFUP süresinden farklı olabilir. EFUP süresi yalnızca Venus 
E2 Plus Dual bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanım amacına 
uygun olarak kullanıldığında geçerli olacaktır. 
Açıklama: SJ/T 11363-2006 standardının gerekliliklerine göre Venus E2 Plus 
Dual cihazının parçalarının %90’dan fazlasının toksik olmayan ve zararsız 
çevre dostu malzemeden üretildiğini beyan ederiz. Zararlı malzemelerin 
kullanımını azaltmaya ve standart gerekliliklerini aşan parçaları 
değiştirmeye devam edeceğiz. Özellik tasarımı ve diğer sebepler yüzünden 
model parçaları yanında kulaklık, veri kablosu, vb. verilmeyecektir. Lütfen 
gerçek ürün içeriğine göre limitlere bakarak içindeki maddeleri öğreniniz.

Trafik Güvenliği                                                                                                                   
Araba kullanırken telefonda konuşuyorsanız tetikte olup yerel 
düzenlemelere uymalısınız.
Varsa ahizesiz cihaz kullanılmalıdır. 
Kablosuz telefonunuzu bulması kolay bir yerde tutun.
Telefonun karşısındaki kişiye araba kullandığınızı söyleyin. Gerektiğinde 
trafik sıkıştığında veya kötü havalarda telefonu kapatınız. 
Emniyet hava yastıkları, frenler, hız kontrol sistemi ve yakıt enjeksiyon 
sistemi kablosuz iletişimden etkilenmemelidir. Yukarıda geçen 
sorunlarla karşılaşırsanız lütfen araba bayisiyle irtibat kurunuz. 
Lütfen yakıt doldururken cep telefonunuzu kapatın. Aynı durum çift 
yönlü kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu yerlerde de 
geçerlidir. Lütfen cep telefonunuzu yanıcı ve patlayıcı maddelerle bir 
arada bulundurmayınız, yoksa çıkan kıvılcımlar yangına sebep olabilir. 
Lütfen cep telefonunuzu uçaktayken uçak kalkmadan önce kapatınız. 
Haberleşme sistemlerine parazit olmasını önlemek için cep 
telefonunuzu uçakta kullanmayınız. Güvenlik yönetmeliklerine göre cep 
telefonunuzu uçak kalkmadan önce mürettebattan izin almadan 
kullanamazsınız. 
Lütfen uçuş sırasında cep telefonunuzun alarm saati yüzünden 
açılmamasına dikkat ediniz. 

Çalışma Ortamı                                                                                                                       
Lütfen izin verilmediğinde veya tehlike söz konusuysa cep telefonunuzu 
kapatınız. Cep telefonunuzu diğer cihazlara bağlarken Kullanım 
Kılavuzunu okuyup güvenlik talimatlarını daha iyi öğreniniz. Cep 
telefonunu uyumlu olmayan ürünlerle bağlamak yasaktır.
Memnuniyetiniz ve kişisel güvenliğiniz için cep telefonunuzu normal 
çalışma pozisyonunda (üst kısmı kulağa ve anteni omzun üst kısmına 
gelecek şekilde) kullanmanız gereklidir.
Lütfen cep telefonunuzu 0 ile 35°C arasında kullanınız.

EUT 35 Santigrat Derece.
Elektronik Cihaz                                                                                                                  
Elektronik cihazların çoğu radyo mesajlarını engeller, lütfen üreticilerin 
tavsiyelerini takip ediniz. 
Kalp Pili: Cep telefonlarını kalp pillerinden en az 6 inç (15 cm) uzakta 
tutunuz; cep telefonu göğüs cebinde taşınmamalıdır; olası 

parazitlenmeyi azaltmak için çağrıları cevaplandırırken cep telefonunu 
kalp pilinin ters tarafındaki kulağınızda tutunuz. Cep telefonundan 
gelen parazitlenme ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen hemen telefonu 
kapatınız.
Odyofon: Bazı dijital kablosuz cep telefonları odyofonlara parazit 
yapabilir. Bu durumda lütfen odyofon üreticisi ile irtibata geçiniz.
Diğer Medikal Cihazlar: Diğer kişisel medikal cihazları kullanıyorsanız 
lütfen bu cihazın radyo dalgalarını engelleyip engellemediğini 
öğrenmek için üretici ile irtibata geçiniz. Rehabilitasyon merkezleri 
civarında cep telefonu kullanımını yasaklayan ibareler gördüğünüzde 
lütfen cep telefonunuzu kapatınız. 
Otomobil Kurulumu: Kablosuz sinyali otomobilinizde kurulu olan 
elektronik cihazları etkileyebilir, lütfen üreticiden ilgili bilgileri alınız. 

Acil Arama                                                                                                                  
Venus E2 Plus Dual, diğer cep telefonları gibi kablosuz sinyali kullanır ve 
her durumda bağlanma garantisi vermez. Bu yüzden lütfen tıbbi acil 
arama gibi önemli görüşmelerde yalnızca kablosuz cep telefonuna bağlı 
kalmayınız. 
Cep telefonunuz yeterli sinyal alan bir ağ servis alanında çağrı yapmak 
ve almak üzere kullanılabilir. 
Acil arama yapmak için lütfen bekleme modunda yerel acil durum 
numarasını giriniz ve arama yapmak için “Ara” tuşuna basınız.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması
                                 (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Ayrı toplama 
                                 sistemlerine sahip ülkeler içindir.) Ürünün, 
                                 aksesuarlarının ve ilgili belgelerin üzerinde bulunan 
                                 bu işaret, ürünün ve elektronik  aksesuarlarının (örn: 
                                 şarj cihazı, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte 
                                 atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz 
olarak imha edilmemesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı 
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırınız ve 
malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için 
geri dönüştürülmesini sağlayınız. Ev kullanıcıları bu ürünü çevresel 
açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl 
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile 
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri 

ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına 
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer 
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Pilin Doğru Şekilde Atılması
                              (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. 
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
• Kullanmadığınız zaman GPS , bluetooth, wifi ve 3G’yi kapatmak size 
enerji tasarrufu sağlar.
• Cep telefonunuzun en çok pil tüketen kısmı ekrandır. Enerji tasarrufu 
için ekran parlaklığını düşük seviyede kullanınız.
• Telefonunuzu bir ısıtıcının veya güneşin altına sakın koymayınız. 
Çünkü aşırı sıcak hem pilinizin ömrünü kısaltır hem de başka sorunlara 
yol açar.
Ambalaj Bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. 
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.
Müşterinin Seçimlik Hakkı
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 garanti 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 gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait 
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkan 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, 

ÜRETİCİ FİRMA:
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Whatsapp : 0536 075 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 
Şişli/İSTANBUL-Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Whatsapp : 0536 075 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

MALIN
Cinsi    :  ......................................................................................................
Markası   :  ......................................................................................................
Modeli   :  ......................................................................................................
Seri No.   :  ......................................................................................................

SATICI FİRMANIN
Ünvanı   :  ......................................................................................................
Adresi   :  ......................................................................................................
       ......................................................................................................
Telefon / Faks  :  ......................................................................................................
E-Posta Adresi  :  ......................................................................................................
Fatura Tarihi   :  ......................................................................................................
Fatura No.   :  ......................................................................................................
Kaşe ve İmza  :  .....................................

ALICININ
Adı Soyadı   :  .....................................................................................................
Adresi   :  .....................................................................................................
       .....................................................................................................
Telefon   :  .....................................................................................................
Teslim Tarihi ve Yeri :  .....................................................................................................

Azami Tamir Süresi :  20 Gün
Garan� Süresi  :  2 Yıl

AKILLI TELEFON
VESTEL

Genel Müdür
Ergün GÜLER

GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti  süresine eklenir. 
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayisi,acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya 
üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi 
halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
 a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından 
bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti 
geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinden ya da yetkili 
servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi 
gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
a) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) 
oluşabilecek arızalar,
d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve 
arızalar,
e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti 
alınacaktır.
5. Garanti Belgesi’nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı 
yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi 
ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
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 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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sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici 
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Google Play ve diğer markalar Google LLC kuruluşunun ticari 
markalarıdır.

İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı 
tipi Akıllı telefonun 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan 
eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde 
mevcuttur: doc.vosshub.com

Parça Adı

Tehlikeli Madde Ve Elementler

Kurşun
(Pb)

Cıva
(Hg)

Kadmiyum.
(Cd)

Hekzavalan
Krom
(Cr(VI))

Polibromlu
Bifeniller
(PBB)

Polibromlu 
Difenil
Eterler
(PBDE)

Durum O O O O O O

Ana Bilgisayar X O O O O O

Donanım
Cihazları

X O O O O O

Şarj X O O O O O

Pil X O O O O O

Veri Kablosu X O O O O O

Kulaklık X O O O O O

Ambalaj
Malzemesi

X O O O O O


