
VESTEL MELTEM 3000 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANIM KILAVUZU



Değerli Müşterimiz,
Elektrikli süpürge 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: Elektrikli süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir 
durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebil-
mek için bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
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JJ Güvenlik bilgileri
Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği 
ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir. Bu kullanım kıla-
vuzunu her zaman cihazınızla 
birlikte muhafaza edin.

•	 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 
kullanılmak üzere ticari olmayan 
kullanımlar için süpürme yapma 
amacıyla tasarlanmıştır.

•	 Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. 
Belirtilmiş olan açıklamanın 
dışındaki kullanımlar, kullanım 
amacına uygun olmayan kulla-
nım olarak kabul edilir.

•	 Cihazınızı sadece kullanım 
amacına göre kullanın.

•	 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.

•	 Elektrikli süpürgenin bağlantı-
sını yapmadan önce cihazınızı 
kullanacağınız yerdeki elektrik 
voltajının cihazın bilgi etiketinde 
belirtilen voltajla aynı olduğunu 
kontrol edin.

•	 Elektrik çarpması riskini önleye-
bilmek için elektrikli süpürgenizi 
açık hava koşullarında ve ıslak 
zeminler üzerinde kullanmayın.

•	 Kuru zemin fırçası parçalarının 
bakımı veya temizlenmesi sıra-
sında lütfen cihazınızın elektrik 
fişini prizden çekin. Aksi halde 
elektrik çarpması riski oluşabilir 
veya kuru zemin fırçası aniden 
hareket edebilir.

•	 Elektrik kablosunun geri sarıl-
ması sırasında, kablonun aniden 
hareket edip yaralanmalara 
neden olmaması için kabloyu 
elinizle kontrol edin.

•	 Fişi prizden çıkartırken mutlaka 
fişten tutun ve dışa doğru çekin, 
kablodan çekmeyin.
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•	 Cihazınızı elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin veya elektrik 
kablosundan çekerek taşımayın.

•	 Cihazınızın elektrik kablosunu 
kapılara sıkıştırmayın, keskin 
kenarlara ve köşelere temas 
edecek şekilde bulundurmayın, 
cihazınızı elektrik kablosunun 
üzerinden yürütmeyin ve elekt-
rik kablosunu ısı kaynaklarından 
ve ıslak alanlardan uzak tutun.

•	 Elektrikli süpürgeniz elektrik fişi-
ne takılı durumdayken cihazınızı 
gözetimsiz olarak bırakmayın.

•	 Cihazınızı kullanmadığınız du-
rumlarda veya cihazınızın te-
mizlik ve bakımını yapmadan 
önce, toz torbasını değiştir-
meden önce cihazınızı açma/
kapama düğmesinden kapatın 
ve elektrik fişini prizden çekin. 
Cihaz çok güçlü olduğundan 
çalıştırdığınızda veya kulla-
nımdayken elektrikli süpürgeyi 
sıkıca tutun.

•	 Elleriniz ıslak durumdayken 
elektrikli süpürgenize veya 
elektrik fişine dokunmayın. 
Cihazınızı elleriniz ıslakken kul-
lanmayın.

•	 Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri ço-
cuklar ile fiziksel, duyusal veya 

akli yetenekleri azalmış veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler, cihazın güvenli bir şekilde 
kullanımı konusunda gözetim 
altında tutuldukları veya cihazın 
güvenli kullanımı hakkında bilgi-
lendirildikleri ve olası tehlikeleri 
anladıkları takdirde kullanabi-
lirler.

•	 Çocuklar, cihazla oynamadıkla-
rından emin olunması amacıyla 
gözetim altında tutulmalıdır. 
Çocukların cihazla bir oyuncak 
gibi oynamalarına izin vermeyin 
ve yakınınızda çocuklar ya da 
tehlikeleri fark edemeyecek ki-
şiler varsa elektrikli süpürgenizi 
daha dikkatli kullanın.

•	 Temizleme ve kullanıcı bakımı, 
gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

•	 Bu süpürgeyi açık hava koşulla-
rında kullanmayın.

•	 Süpürgeyi çocukların yakınında 
kullandığınızda ya da cihazınızı 
gözetimsiz olarak bıraktığınızda 
daha dikkatli olun.

•	 Süpürgenin içine herhangi bir 
cisim sokmayın.

•	 Cihazınızın hava giriş ve çı-
kışlarının herhangi bir cisimle 
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tıkanmamasına dikkat edin.
•	 Elektrikli süpürgenizi kullanırken 

hava girişine atık girmemesine 
dikkat edin, eğer elektrikli sü-
pürgenizde toz, kumaş parça-
ları, saç yumağı veya herhangi 
bir cisim nedeniyle bir tıkanma 
görürseniz elektrik fişini prizden 
çekerek tıkanmaya sebep olan 
maddeleri temizleyin.

•	 Elektrikli süpürgenizin hava 
giriş ve çıkışlarına ve hareketli 
parçalarına saç, giysi, parmaklar 
veya vücudun temas etmesine 
izin vermeyin.

•	 Cihazınızı toz torbası olmadan 
kullanmayın.

•	 Halı tozu veya zemin tozlarının 
emiş işleminden sonra lütfen 
elektrikli süpürgenizin toz tor-
basını dökün. Aksi halde bu 
tozlar hava akışını azaltabilir ve 
cihazınızda kalıcı hasar oluşma-
sına yol açabilir.

•	 Elektrikli süpürgenizi sıcak kül, 
yanan sigara veya kibritler vb. 
gibi maddelerin vakumlama iş-
lemini yapmak için kullanmayın.

•	 Elektrikli süpürgenizde su, ya-
nıcı ve parlayıcı sıvıların (te-
mizleme çözeltileri, fotokopi 

maddesi toneri, uçucu madde-
ler, asbest, asbest tozu, benzin 
veya parfüm vb.) vakumlama 
işlemini yapmayın ve elektrikli 
süpürgenizi bu sıvılar üzerinde 
kullanmayın. Bu maddeler tara-
fından üretilen duman yangına 
veya patlamaya neden olabilir.

•	 Elektrikli süpürgenizle merdi-
ven temizliği yaparken cihazın 
düşmemesi için daha da dikkatli 
olun. Elektrikli süpürgenizi san-
dalye, masa vb. üzerinde değil, 
doğrudan zeminin üzerinde 
bulundurun.

•	 Kesinlikle cihazı tüm filtrelerini 
takmadan kullanmayın aksi 
takdirde cihazınız zarar görebilir.

•	 Elektrik kablosunu cihaza dola-
mayın, aksi halde elektrik kab-
losunun yalıtımı hasar görebilir. 
Elektrik kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için kabloyu 
kullanmaya devam etmeyin. Ci-
hazınızın elektrik kablosu veya 
elektrik fişi hasar görmüşse, 
cihazınızı yetkili servise götürün.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo-
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği tak-
dirde kullanılmalıdır.

•	 UYARI: Cihazınızı asla aşağı-
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daki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz elektrik kablosu, fişinde 

bir hata veya hasar var ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle gö-

rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse,

 - Cihaz açık hava koşullarında 
kalmışsa veya suyun içine düş-
müşse.

•	 Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ci-
hazınızın elektrik fişini prizden 
çekin ve yetkili servisle irtibata 
geçin.

•	 Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yara-
lanmalara ve yangına neden 
olabilir.

•	 Cihazın içinde kullanıcının mü-
dahale edebileceği parçalar 
bulunmamaktadır. Cihazın 
içindeki elektrik bağlantıları-
na dokunulduğunda ve/veya 
cihazın elektriksel ve mekanik 
yapısı değiştirildiğinde elektrik 
çarpması tehlikesi vardır. Her-
hangi bir arıza meydana gelirse, 
cihazı kendiniz tamir etmeye 
kalkışmayın.

•	 Aksi halde cihaz garanti kapsa-
mı dışında kalacaktır.

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

•	 Bu cihaz için uzatma kablosu 
veya adaptör kullanmayın.

•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço-
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

•	 Cihazınızı ilk kez kullanmadan 
önce toz torbasının yerine düz-
gün takılıp takılmadığını kontrol 
edin.

•	 Cihazınızı kullanmadan önce, 
elektrik süpürgenizin plastik 
parçalarına, filtresine ve moto-
runa zarar verebilecek olan ze-
minde bulunabilecek büyük ve 
keskin maddeleri temizlemenizi 
öneririz.

•	 Elektrik süpürgenizi sıcak fırınla-
rın veya ısıtıcı cihazların yanında 
saklamayın. Elektrik süpürgenizi 
kazayla hasar görmeyeceği kuru 
bir ortamda saklayın.

•	 UYARI: Elektrik kablosunu sarı 
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ile işaretle belirtilen maksimum 
uzunluğa kadar çekin. Kesinlikle 
kabloyu kırmızı işarete kadar 
çekmeyin, aksi takdirde kablo 
sarma mekanizması hasar gö-
rebilir.

•	 Cihazınızı cam veya metal 
parçaların temizliği için kul-
lanmayın. Plastik, çimento, taş 
tozu veya un kaplı yüzeylerde 
vakumlama işlemi yapmayın.

•	 Vakumlama işlemi sırasında 
ince tozlar cihazınızın toz tor-
basının gözeneklerinin tıkanma-
sına sebep olabilir. Bu durum, 
toz torbasının içindeki havanın 
geçişine engel olur. Böyle bir 
durumda cihazınızın toz torba-
sı tamamen dolu olmasa bile 
değiştirin.

•	 UYARI: Aksesuarları takıp 
çıkarmadan, toz haz haznesini 
açmadan veya boşaltmadan, ek 
parçaları takmadan/çıkarmadan 
ya da bakım veya sorun gider-
me kontrollerine götürmek üze-
re taşımadan önce daima cihazı 
kapatıp fişini elektrik prizinden 
çıkarın.

•	 ÖNEMLİ: Girişin, hortumun 
veya uzatma borusunun tıkan-
ması halinde, cihazı kapatın ve 
tekrardan başlatmadan önce 

tıkanıklığı giderin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Cihazı “Temizlik ve Bakım” bö-

lümünde anlatıldığı gibi düzenli 
bir şekilde temizleyin. Cihazın 
temizlik ve bakımına başlama-
dan önce mutlaka cihazın fişini 
prizden çekin.

•	 Cihazı suya daldırmayın. Elekt-
rik süpürgenizin gövde yüzeyini 
benzin veya yağlı temizleme 
maddeleri ile temizlemeyin. 
Nemli bez ile cihazın gövdesini 
silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle 
parlatabilirsiniz.

•	 UYARI: Cihazınızın yüzeyini 
sildiğiniz bezi iyice kuruttuğu-
nuzdan emin olun, cihazınızın 
elektrikli parçalarının içine su 
girmesi cihazınızda ciddi hasar-
lara sebep olacaktır.

•	 UYARI: Filtrelerin belirli ara-
lıklarla kontrol edilip temizleyin. 
Yıkanabilir filtreler söz konusu 
olduğunda, bunların tekrardan 
elektrikli süpürgeye yerleştirme-
den önce tamamen kuru olduk-
larından emin olun. Deterjanla 
yıkamayın. Sadece ılık(maks. 
40°C.) su kullanın.
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•	 Elektrikli süpürgeniz, aşırı ısınma 
durumunda cihazın çalışmasını 
durduran bir güvenlik aygıtına 
sahiptir. Elektrikli süpürgenizin 
çalışması durursa, güç düğme-
sini kapatın ve hava girişinde 
veya çıkışında engelleme olup 
olmadığını kontrol edin. Elektrik 
süpürgenizi çalıştırmadan önce 
koruma sisteminin sıfırlanması 
için yaklaşık 1 saat bekleyin.

•	 Eğer elektrik süpürgeniz çalış-
mazsa veya güvenlik aygıtı sü-
pürgeyi tekrar kapatırsa, cihazın 
kontrol veya tamiri için yetkili 
servis ile iletişime geçin.

•	 UYARI: Aksesuarları takmadan 
veya çıkarmadan önce daima 
elektrik fişini prizden çıkarın.

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.

Enerji Etiketi İle 
İlgili Uyarılar
Bu elektr ik süpürgesi genel 
amaçlı bir süpürgedir. Enerji eti-
ketine ilişkin belirtilen değer-
ler, önceden tanımlanmış ölçüm 
yöntemlerine(EN60312-1 uyarın-
ca) göre tespit edilmiştir.

Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir. Üretici fir-
ma, bu kullanım kılavuzundaki tali-
matlara uyulmaması, cihazın kulla-
nım amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen de-
ğişiklikler 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 MEL-

TEM 3000 
ELEKTRİKLİ 
SÜPÜRGE 

Çalışma Gerili-
mi (V), Frekans 
(Hz) 

220-240V, 
50/60 Hz

Giriş Gücü 
(W )

1400 W

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

•	 AEEE yönetmeliği' ne uygundur.

Bu ürün 2014/30/EU (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketleme-
sine Dair Avrupa Birliğinin EU/665/2013 
sayılı Tüzüğüne paralel olarak
Tedarikçinin ismi veya ticari markası : 
Vestel
Model tanımlayıcısı : VESTEL MELTEM 
3000 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Enerji verimlilik sınıfı : F
50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan 
yıl başına düşen enerji tüketimi 57,4 kWh. 
Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kul-
lanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.
Halı temizleme performans sınıfı : E
Sert zemin temizleme performans sınıfı :B
Toz yayma sınıfı :G
Ses gücü seviyesi : 79 dB
Anma gücü : 1400 W

JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. 
Görseller temsilidir.

2

5

3

678

1

4

9

10

1. Ön kapak
2. Kablo Sarma Düğmesi
3. HEPA filtre(Izgara altında)
4. Açma/kapama düğmesi
5. Güç Ayar Düğmesi
6. Toz Torbası Dolu Göstergesi
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7. Hortum girişi
8. Taşıma Sapı
9. Toz torbası tutacağı
10. Toz torbası

123
12

11

14

13

15

16

10

7
8
9

4
5

6

17

123
12

11

14

13

15

16

10

7
8
9

4
5

6

17

1. Kablo Sarma Düğmesi
2. HEPA filtre(Izgara altında)
3. Açma/kapama düğmesi
4. Güç Ayar Düğmesi
5. Toz Torbası Dolu Göstergesi
6. Hortum
7. Taşıma Sapı
8. Ön Kapak
9. Hortum Girişi

10. Metal Teleskobik Boru
11. Ayarlama Mekanizması
12. zemin Fırçası
13. Tekerlek
14. Elektrik Kablosu
15. Fırça Park Yeri
16. Hepa Filtre Izgarası
17. Tutma Sapı

Aksesuarlar
Cihazınızla birlikte bir adet hortum, bir adet 
zemin fırçası, bir adet uzatılabilir metal te-
leskobik boru, bir adet 2'si 1 arada Dar Uçlu 
ve Toz Fırçası.

zemin Fırçası

2'si 1 arada İnce Uçlu Süpürme/
Fırça Aparatı

 

Metal 
Teleskobik 

Boru

 

Hortum

JJ Kurulum
•	 Cihazınızın kurulumunda izlenecek 

adımlar maddeler halinde açıklanmıştır. 
Bu maddelere dikkat ederek kurulumu 
gerçekleştiriniz.

•	 Toz torbasını kontrol edin. Öncelikle, 
toz torbasının yerinde olup olmadığını-
kontrol edin.

•	 Hortumu elektrikli süpürgeye bağlayın. 
Elektrikli süpürgenizin gövdesinde bulu-
nan hortum giriş kanalına hortumu düz 
bir şekilde yerleştirin, alt kısmını sokun 
ve sabitleninceye kadar sağ tarafa doğru 
çevirin, şimdi hortum yerine yerleşmiş 
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durumdadır. Aynı şekilde sola çevrilerek 
çıkarılır.

•	 Hortumun teleskopik metal boruya 
bağlantısını yapın. Teleskopik borunun 
kalın ucuna hortumun uzatma borusunu 
geçirin, ardından yavaşça sola ve sağa 
döndürerek birbirine sıkı bir biçimde 
geçmesini sağlayın.

•	 Teleskobik boru hortuma takıldıktan 
sonra teleskobik borunun üzerindeki 
mandalı öne doğru itip borunun arka 
kısmını çekerek borunun boyu ayarlana-
bilir. Mandaldan elinizi çekin ve borunun 
yuvasına oturmasını sağlayın.

1

2

•	 Teleskopik borunun ince ucuna zemin 
fırçasını takın, ardından yavaşça sola ve 
sağa döndürerek birbirine sıkı bir biçim-
de geçmesini sağlayın.

•	 Aksesuarları takmadan veya çıkarma-
dan önce daima cihazın fişini prizden 
çıkarın. Temizlenecek yere göre, metal 
teleskobik boruya farklı temizleme baş-
lıklarından birini takabilirsiniz.

•	 Zemin fırçasını: zeminin türüne göre 
ayarlanabilir olup halı veya yer temiz-
liğinde,

•	 2'si 1 arada İnce Uçlu Süpürme/Fırça 
Aparatını: Toz alma fırçalı ve fırçasız 
olmak üzere iki farklı şekilde dar yerler, 
sandalyeler, köşeler ve çatlakların temiz-
liğinde kullanabilirsiniz.

•	 zemin fırçası üzerindeki ayarlama 
mekanizması ile fırça temizlenecek 
yüzeye uygun hale getirilir. Halı ve ki-
limleri temizlemek için fırçanızı normal 
durumda(kıl fırçalar gizli), parke, marley, 
muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar 
gibi sert yüzeyleri çizmeden temizlemek 
için ayarlama mekanizmasının konu-
munu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde 
temizlik yapın.

Ayarlama 
Mekanizması

JJ Kullanımı
Kullanımınıza bağlı olarak, kabloyu uygun 
uzunluğa kadar yavaşça çekin, cihazınızın 
elektrik fişini, cihazın üzerindeki bilgi etike-
tinde yazan güç kaynağı değerine uygun 
bir elektrik prizine takın ve Açma/Kapama 
Düğmesine yavaşça basın, elektrikli süpür-
geniz çalışmaya başlayacaktır.
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DİKKAT: Elektrik kablosunu sarı işareti gö-
rene kadar dışarıya doğru yavaşça çekerek 
uzatın, kırmızı işaretten daha fazlasını dışarı-
ya çıkartmayın.Aşırı ısınmadan kaçınmak için 
kullanıma geçmeden önce daima kabloyu 
ideal uzunluğunda kullanın.
•	 Cihazınızı taşımak için taşıma sapından 

kaldırınız.
•	 Kablonun Geri Sarılması: Elektrik fişin-

den tutarak elektrik kablosunu prizden 
çekin, kablo sarma düğmesine yavaşça 
basın, cihazınızın elektrik kablosu içeri 
doğru çekilecektir.

•	 Cihazınızın emiş gücünü ayarlamak için 
Emiş Gücü Ayar Düğmesinin seviyesini 
değiştiriniz.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 UYARI: Temizlik ve Bakım işlemine 

başlamadanönce güvenlik bilgileri bölü-
mündebelirtildiği üzere cihazınızı kapatın 
ve fişiniprizden çekin.

•	 UYARI: Cihazı suya daldırmayın. 
Elektriksüpürgenizin gövde yüzeyini 
benzin veyayağlı temizleme maddeleri 
ile temizlemeyin.Nemli bez ile cihazın 
gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir 
bezle parlatabilirsiniz.

•	 UYARI: Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz 
bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, 
cihazınızınelektrikli parçalarının içine su 
girmesicihazınızda ciddi hasarlara sebep 
olacaktır.

•	 UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Filtre-
lericihaza takmadan önce kuruduğundan 
eminolun.

Toz Torbasının Değiştirilmesi
•	 Elektrik süpürgenizden ideal verim ala-

bilmeniz için toz torbasını düzenli olarak 
boşaltmalısınız. Aksi takdirde hava akışı 
ve temizleme gücü zayıflayacaktır. Toz 
torbasında toplanan toz maksimum 
işaretine ulaşırsa ve performans düşerse 
toz torbası temizlenmelidir.

•	 Toz torbasını boşaltmak için cihazı 
kapatıp fişini prizden çekin. Hortum 
bağlantısından hortumu sökün ve toz 
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torbası haznesini tutacağı yukarı doğru 
itip kapağı kaldırarak açın.

•	 Toz torbasını tutamağından dışarıya 
doğru sürüyün ve ardından toz torbası 
haznesinden çıkarın.

•	 Maksimum güçte toz torbası dolu gös-
tergesi kırmızıya döndüğünde,giriş ağzı 
toz, kir vb. maddelerletıkanmış durum-
dadır. Hemen toz torbasınıtemizleyin 
veya dolu durumda olan toztorbasını 
yeni bir toz torbası ile değiştirin.

•	 Eğer toz torbası boşaltıldıktan sonra 
bile emiş gücü belirgin şekilde zayıfsa, 
Motor Koruma (Hava Giriş) filtresini 
temizleyinveya hortumun tıkalı olup 
olmadığını kontrol edin.

Motor Filtresinin 
Temizlenmesi
•	 Toz torbasını çıkarttıktan sonra filtreyi 

tutamağından yukarıya doğru sürüyerek 
dışarı çıkarın.

•	 Filtreyi plastik tutamağından ayırın ve ılık 
su altında durulayarak temizleyin.

•	 Tekrardan takmadan önce iyice kuru-
maya bırakın. Kuruduktan sonra  filtreyi 
tutamağına  takıp yerine yerleştirin.

•	 Toz torbasını yerine takın.
•	 Toz torbası haznesini kapatıp kapağını 

yerine itin. Toz torbası tutamağı  üze-
rinde yer alan yay, kapak kapanırken 
toz torbası ağzının doğru yöne doğru 
ittirilmesini sağlar.
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HEPA(Çıkış) Filtrenin 
Değiştirilmesi
•	 HEPA(çıkış) filtresini 6 ayda bir temiz-

leyin veya değiştirin.
•	 Cihazı kapatıp fişini çekin.
•	 Klipsinden tutup yukarı doğru iterek 

filtreyi çevreleyen ızgarayı açın. Izgarayı 
çıkardığınızda filtre tam olarak karşınızda 
olacaktır.

•	 Filtreyi çıkarın.

•	 Soğuk su altında durulayıp tamamen 
kurumaya bırakın.

•	 Filtreyi tekrar yerine takın veya yeni bir 
filtreyle değiştirin. Filtrenin düzgün bir 
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

•	 Izgarayla sıkıca kapatın. Izgaranın düz-
gün bir şekilde yerine oturduğundan 
emin olun.

•	 UYARI: Cihazı daima filtresi yerine 
takılıyken kullanın aksi takdirde güç kay-
bına yol açıp motorun hasar görmesine 
neden olabilir.
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•	 UYARI: Filtreleri temizlemeden önce 
cihazın fişini prizden çıkarın.

•	 UYARI: Filtreleri bulaşık makinesine 
koymayın.

•	 UYARI: Filtreleri kurutmak için saç 
kurutma makinesi kullanmayın.

Saklanması
•	 Cihazı kapatın.
•	 Cihazın elektrik fişini prizden çıkarın.
•	 Elektrik kablosunu kablo sarma düğme-

sine basarak geri sarın.
•	 Cihazın kullanımı sırasındaki durakla-

malarınızda, zemin fırçasını arka askı 
bölümüne asabilirsiniz.

JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar 
doğrultu sunda sorunu çözmeye çalışabi-
lirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına 
devam etmiyor sa Vestel İletişim Merkezi ile 
irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve ileti-
şim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Elektrikli süpürge 
çalışmıyor.

Prize uygun şekilde takıl-
mamış. Sıkıca prize takınız.

Prizde elektrik yok. Sigorta veya şalteri kontrol ediniz.

Açma/kapama düğmesine 
basılmamış. Açma/kapama düğmesine basınız.

Yanmış sigorta/atmış şalter. Sigortayı değiştirin veya şalteri kaldırın. 

Elektrikli süpürge 
almıyor.  / Emiş 
gücü çok düşük

Güç Ayar Düğmesi düşük 
seviyededir. Seviyeyi yükseltin.

zemin süpürme başlığı, 
teleskobik boru veya hortum  
tıkanmıştır.

zemin fırçasını tıkayan kirleri temizleyin. 
zemin fırçası, teleskopik boru veya hor-
tumda tıkanma olup olmadığını kontrol 
edin. Tıkanma varsa temizleyin ve cihazı 
tekrar çalıştırın.

Hortum tam takılı değildir. Hortumun yerine oturup oturmadığını 
kontrol ediniz.

Toz torbası yerine düzgün 
şekilde takılmamıştır veya 
dolmuştur.

Toz torbasının nasıl takıldığını gözden 
geçirin. Toz torbasını  boşaltın.

Filtreler kirlenmiştir/tıkan-
mıştır. Filtreleri temizleyiniz.

Aksesuar takı l ı 
iken emiş düşük.

Aksesuar doğru şekilde 
takılmamış.

Aksesuarların doğru şekilde takıldığından 
emin olun.

Elektrikli süpürge 
toz kaçırıyor.

Toz torbası dolu. Toz torbasını boşaltınız.
Toz torbası doğru şekilde 
takılmamış.

Toz torbasının nasıl takıldığını gözden 
geçiriniz.

Filtrelerden biri tam yerleş-
memiş.

Filtreleri çıkarın, temizleyin ve yerine 
takınız.

Düğmeye basıl-
dığında elektrik 
kablosu zor sarı-
lıyor.

Elektrik kablosu sarılırken 
cihaza takılmıştır.

Elektrik kablosunu dikkatlice bir miktar 
gevşetin. Ardından düğmeye bir kez 
daha basın.
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SORUN SEBEBİ ÇÖZÜM

Motor  normal 
olmayan sesler 
çıkartıyor.

Tıkanma olabilir.

Cihazı hemen durdurun. zemin süpürme 
aparatı, teleskobik boru veya  hortumda 
tıkanma olup olmadığını kontrol edin. 
Tıkanma var ise giderin.

Ürün çalışırken 
aniden durdu. Termik atmış.

Toz torbası ve filtreleri temizleyin. Elekt-
rikli süpürgeyi kapatıp fişini çekin. 1 (bir) 
saat bekledikten sonra elektrikli süpürgeyi 
tekrar çalıştırın.

Toz torbası dolu 
göstergesi kırmı-
zıya döndü.

Aksesuarlar/hortum/boru/
filtreler/toz torbası tıkanmış 
olabilir.

Aksesuarlar/hortum/boru/filtreler/toz 
torbasının tıkanmadığından emin olun.

Toz torbası dolmuş olabilir. Toz torbasını boşaltın.
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 gerektiği-
ni 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 kullanımını desteklemek 
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre-
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne-
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi 
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve 
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl-
mamalıdır.

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
Cihazın ilgili filtrelerini sıklıkla temizlemeniz 
veya değiştirmeniz hem cihazın perfor-
mansını artıracak, hem de temizlik sürenizi 
azaltarak enerji tasarrufu sağlayacaktır.
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Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korun-
ması 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 bede-
linden 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 : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek



• Vestel Müşteri Hizmetleri tüm kanallardan iletilen taleplerinizi alır.

• Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerçekleştirir.

• Talebiniz hakkında sizi bilgilendirir.

• Talebiniz doğrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini sağlar.*

• Talebinizi teşekkür alma hedefiyle sonuçlandırır.

MÜŞTERİ HiZMETLERi

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

MEMNUN ETMEK GÖREViMiZ
TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFiMiZ

Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

iOS ANDROID

0850 222 4 123
vestel.com.tr

vmh@vestel.com.tr







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

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


