
VESTEL
BAMBU ELEKTRONİK TARTI

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın 
almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum 
ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu 
dikkatlice okuyun.
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JJ Güvenlik uyarıları
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları, temizliği ve bakımı ile 
ilgili önemli bilgiler içermekte-
dir.

•	 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun ve ilgili talimatlara uyun.

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

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda sa-
dece evsel kullanımlarda ağırlık 
tartmak için tasarlanmıştır, ticari 
kullanımlar için üretilmemiştir. 
Alım ve satım işlerinde kulla-
nılamaz.

•	 UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanılması 
hasar veya tehlikeli durum ya-
ratabilir ve cihazın garantisinin 
iptaline sebep olur. Bu şartlarda 
oluşabilecek hasarlar kullanıcı 
tarafından karşılanır.

•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-

cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

•	 Cihazın içinde kullanıcının mü-
dahale edebileceği parçalar 
bulunmamaktadır. Herhangi 
bir arıza meydana gelirse, cihazı 
kendiniz tamir etmeye kalkış-
mayın.Aksi halde cihaz garanti 
kapsamı dışında kalacaktır.

•	 Cihazınızı açık hava koşullarında 
kullanmayın.

•	 Cihazınıza çok fazla baskı uygu-
lamayın, cihazınızı çarpmayın ve 
düşürmeyin.

•	 Tartınız hassas bir cihazdır, ciha-
zınızı dikkatli kullanın.

•	 Platform ıslak olduğunda kay-
gandır. Kuru tutun. Tartıyı vü-
cudunuz ve/veya ayaklarınız 
ıslakken, örneğin banyo yaptık-
tan sonra kullanmayın.

•	 Tartının kenarına ya da ekranın 
bulunduğu alanın üzerine çık-
mayın.

•	 Engelli ya da fiziki olarak güçsüz 
olan kişilerin tartıyı kullanması 
durumunda daima başka bir 
kişinin yardımcı olması gerek-
mektedir.

•	 Cihaza vurmayın, darbe uygu-
lamayın veya  düşürmeyin.
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•	 Cihazın üzerine atlayarak çık-
mayın ya da üzerinde zıplama-
yın.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Cihazınızı nemli bir bezle te-

mizleyin ve cihazınızın içine su 
girmemesine dikkat edin.

•	 Cihazınızın temizliğinde kimya-
sal ve aşındırıcı temizlik malze-
meleri kullanmayın.

Piller
•	 Ürünle birlikte pil verilmemekle 

birlikte kullanım sırasında belir-
tilen noktalara özen gösterin:

•	 Pilleri doğrudan güneş ışığı, 
ateş vb. etkenlere veya aşırı 
sıcağa maruz bırakmayın.

•	 Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir 
arada kullanmayın.

•	 Biten pilleri kullanmadan önce 
pillerin takılması bölümünde 
anlatıldığı şekil ve tipteki pillerle 
değiştirin.

•	 Pillerden akan sıvıya temas 
etmeyin. Temas halinde suyla 
yıkayın.

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

cihazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.
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Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm tek-
nik bilgiler, kullanım talimatları, 
cihazın çalıştırılması ve bakımı, 
cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. 
Üretici firma,bu kullanım kılavu-
zundaki talimatlara uyulmaması, 
cihazın kullanım amacının dışın-
da kullanılması, yetkili olmayan 
onarım işlemleri, cihaz üzerinde 
izin verilmeyen değişiklikler ya-
pılması ve üretici firma tarafından 
onaylanmamış yedek parçaların 
kullanılması nedeniyle oluşabilecek 
hasar ve yaralanmalar için herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez.

JJ Teknik Özellikler

Model Vestel Bambu 
Elektronik Tartı

Maksimum 
Ağırlık 
Ölçümü

180 Kg.

M i n i m u m 
Ağırlık Öl-
çümü 

2 Kg

Hassasiyet 100 Gr.

Pil
2 X 1,5V AAA 
Piller (Ürün İle 
Birlikte Verilmez.)

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

• AEEE Yönetmenliği’ ne uygundur.

İlgili AB direktiflerine uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.
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JJ Genel Görünüm
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında 
bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz mo-
deline göre farklı olabilir.

kg

1
2

1. Ekran
2. Platform

Kullanmadan Önce
Pillerin Takılması
Ürünle birlikte pil verilmemiştir.
Kullanmaya başlamadan önce cihazın ar-
kasındaki pil yuvası kapağının tırnağını ok 
yönünde iterek açın.
2 x 1,5V AAA pili yönlerine dikkat ederek 
takın. Pil yuvasının kapağını takın.
Ekran aydınlanacaktır.

JJ Kullanımı

Tartıyı, halı ya da benzeri ürünle kaplanmış 
zemin üzerinde kullanmayın. Ölçüm doğru 
şekilde yapılamayabilir.
Tartıyı mermer, karo gibi sert bir zemin üze-
rine yerleştirin ve tartılmadan önce cihazın 
altında yabancı bir nesne olmadığından 
emin olun.

Yavaşça platformun üzerine çıkın, tartı oto-
matik olarak açılacaktır.
Tartılma sırasında hareket etmeden ölçüm 
işlemi tamamlanıncaya kadar platform üze-
rinde düzgün bir şekilde durun.
Ekranda gösterilen rakamlar sabitlendiğinde 
ağırlığınız ölçülmüş olacaktır.
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Otomatik Kapanma

Otomatik kapanma platformdan indiğinizde 
veya ekranda aynı ağırlık değeri yaklaşık 8 
saniye gösterliyorsa gerçekleşir.
Ağırlık Biriminin Değiştirilmesi

Birim Düğmesi

Birim düğmesi cihazın arkasındadır. Cihaz 
açıkken birim düğmesine basın.
Ekranda o sırada ayarlı ağırlık birimini gö-
receksiniz. Ağırlık birimini değiştirmek için 
düğmeye basın. Kg veya lb arasında birimler 
değişecektir.

Aşırı Yük Gösterimi

En fazla 180kg ölçülebilir. Bu değerden fazla 
bir ağırlık platformun üzerinde konduğunda 
aşırı yük olduğunu gösterir  sembol gözükür. 
Zarar görmesini önlemek için tartıdan inin.
Düşük Pil Gösterimi

Bu sembol pil gücünün düşük olduğunu 
gösterir. Lütfen yeni pil takın.
Yeniden Deneyin

Tartıdan indiğinizde  sembolü ekranda 
görülmesi durumunda, bu ağırlık ölçümünün 
hatalı olduğunu gösterir. Lütfen yeniden 
tartılın.
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JJ Temizlik ve Bakım
•	 Tartıyı nemli bir bezle temizleyin ve içine 

su girmesine izin vermeyin.
•	 Tartıyı temizlemek için benzen ya da 

tiner kullanmayın.
•	 Tartıyı suyla yıkamayın.
•	 Kimyasal/aşındırıcı temizlik malzemeleri 

kullanmayın.

Saklanması
•	 Cihazınızı serin ve kuru bir yerde mu-

hafaza edin.Doğrudan güneş ışığı veya 
bir klimanın altı gibi yüksek veya düşük 
sıcaklıklar ya da tozlu yerlerde, ani darbe 
veya sarsıntı riskinin olduğu alanlarda, 
paslandırıcı gazların ya da kimyasalların 
depolandığı alanlarda cihazı saklamayın.

•	 Cihazınızı daima yatay konumda bu-
lundurun.

•	 Tartıyı uzun süre kullanmayacaksanız 
(yaklaşık üç ay veya daha fazla) pilleri tar-
tıdan çıkarın. Ürünle birlikte pil verilmez.

JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar 
doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabi-
lirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına 
devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçiniz.
Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine 
web sitesinden ulaşabilirsiniz.



7

SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Cihaz açılmıyor.

Tartı düz bir zemine yer-
leştirilmemiş olabilir.

Tartıyı kullanırken lütfen düz ve sert
bir yüzeye yerleştirin.

Cihazın pili olmayabilir 
veya pil gücü çok düşük 
olabilir.

Pili yenisiyle değiştirin.

Piller yanlış takılmış 
olabilir.

Pillerin takılması bölümünde anlatıldı-
ğı şekilde takıldığından emin olun.

Cihazın ekranında hata 
sembolü görülebilir 
veya cihaz uzun süre 
kapanmıyor olabilir.

Pil bölümünde oynama 
olmuş olabilir.

Pili çıkartın. 3 saniye kadar bekleyerek 
pili tekrar yerleştirin.

Cihaz doğru ölçmüyor. Tartı düz bir zemine yer-
leştirilmemiş olabilir.

Tartıyı kullanırken lütfen düz ve sert
bir yüzeye yerleştirin.

 Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

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

tasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru 
şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün 
yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan 
sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçla-
rını önlemeye yardımcı olursunuz. Malze-
melerin geri dönüşümü, doğal kaynakları 
korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri 
dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 
lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi 
veya ürünü satın aldığınız mağaza ile tema-
sa geçin.
Ambalaj bilgisi
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze-
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya 
diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin 
be lirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler
Platformun üzerinde uzun süre nesne bırak-
mayın aksi halde  gücün açık kalmasına ve 
dolayısıyla pillerin bitmesine neden olacaktır.

Ürünle birlikte pil verilmemekle beraber  
cihazda kullandığınız pil bittiğinde;

Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız 
lütfen uygun geri dönüşüm için 
toplama sistemlerini veya tesis-
lerini kullanınız.Bu sayede çev-
re ve insan sağlığında meydana 

gelebilecek potansiyel zararların engelleme-
sine katkıda bulunmuş olursunuz.
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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 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be-
delinden indirim isteme,seçimlik haklarından 
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya 
karşı kullanılabilir.
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.

Üretim Yeri: Çin

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

No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : 44 44 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
http://www.vestel.com.tr/destek
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