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Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Robot Builder
Μοντέλο: JMJQR01IQI
Υλικά: ABS, PC
Αριθμός τεμαχίων: 978
Βάρος: 2500g
Διαστάσεις: 380 × 320 × 95 mm
Ηλικία: 10 έτη +
Τάση εισόδου: 14V
Είσοδος: 1.0A
Μπαταρία: Li-polymer

Χωρητικότητα μπαταρίας: 18.315Wh
Ελεγκτής: Bluetooth
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.0
BLE συχνότητα λειτουργίας: 2402MHz ~ 2483MHz
Ισχύς μετάδοσης: 0dbm
2.4G Ραδιοσυχνότητα: 2402MHz ~ 2483MHz
Ισχύς μετάδοσης: 0dbm
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

Περιεχόμενα Συσκευασίας
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Παρουσίαση Προϊόντος
1. Κεντρική μονάδα

1. Mικρόφωνο
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Κουμπί τροφοδοσίας
4. Ηχείο
5. Θύρες κινητήρα
6. Θύρες επέκτασης
7. Βύσματα
8. Κουμπί Reset

2. Μετασχηματιστής
Χρησιμοποιήτε μόνο το μετασχηματιστή ρεύματος που συνοδεύει το Mi Robot Builder.

A

B

C

D

Oι θύρες A, B, C, και D μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόρτιση

Φόρτιση: Kόκκινη ένδειξη
Πλήρης φόρτιση: Πράσινη ένδειξη

3. Κινητήρας
Άξονας μετάδοσης κίνησης

Βύσματα
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Συναρμολόγηση Mi Robot Builder
1. Πριν ξεκινήσετε
Τοποθετήστε τα μικρότερα κομμάτια στο κουτί αποθήκευσης και τα μεγάλα κομμάτια στις σακούλες κομματιών.
2. Συναρμολογήστε τα κομμάτια
Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης ή κάντε λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης από τη Βοήθεια στην εφαρμογή Mi
Robot Builder για τη συναρμολόγηση των κομματιών.
3. Ελέγξτε το ρομπότ σας
Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής είναι πλήρως φορτισμένος όταν το ρομπότ βρίσκεται στην πρώτη του χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι οι κινητήρες είναι καλά συνδεδεμένοι με τα κομμάτια.
Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο Mi Bunny στον κινητήρα και στον ελεγκτή είναι στραμμένο προς την ίδια κατεύθυνση.
Επιβεβαιώστε ότι τα βήματα συναρμολόγησης είναι σύμφωνα με τις οδηγίες.
Ενεργοποίηση του Mi Robot Builder
1. Επιλέξτε ένα ανοιχτό επίπεδο πάτωμα με αρκετό χώρο για το ρομπότ
σας.
2. Τοποθετήστε το ρομπότ σας κάθετα στο πάτωμα.
3. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Το ρομπότ σας θα ενεργοποιηθεί, θα
προσαρμόσει το κέντρο βάρους του και θα ισορροπήσει.
Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε μια ηχητική ειδοποίηση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ σας είναι σε κάθετη στάση. Μπορεί
να πέσει στο πλάι καθώς ρυθμίζει το κέντρο βάρους του. Οι χρήστες μπορούν να κρατούν ελαφρώς το ρομπότ για να αποφύγουν την πτώση του.
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Εγκατάσταση της εφαρμογής
1. Λήψη εφαρμογής
Σαρώστε τον παρακάτω κώδικα QR ή μεταβείτε στο Play Store ή στο App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε
το «Mi Robot Builder».

2. Σύνδεση του ρομπότ σας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας. Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Robot
Builder και πατήστε το εικονίδιο Bluetooth στην επάνω αριστερή γωνία για να συνδέσετε το ρομπότ σας.
Bluetooth

Βοήθεια Ρυθμίσεις

3. Ενημερώσεις λογισμικού και υποστήριξη
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση μέσω Wi-Fi). Ανοίξτε την εφαρμογή
και συνδεθείτε στο ρομπότ σας και στη συνέχεια πατήστε Ρυθμίσεις (Settings) → Ενημερώσεις συστήματος (System
Updates) → Ενημερώσεις λογισμικού (Firmware Updates). Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για την ενημέρωση του
λογισμικού.
Σημείωση:
• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων. Διαφορετικά, οι παράμετροι μπορεί να επαναρυθμιστούν και το ρομπότ να έχει δυσλειτουργία.
• Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική μονάδα είναι πλήρως φορτισμένη πριν την ενημέρωση.
• Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από την κεντρική μονάδα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
• Ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) στην εφαρμογή για να μάθετε περισσότερα
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Έγκριση FCC / Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τη Παράγραφο 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο
όρους:
(1) H παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Προσοχή: Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν λάβει τη ρητή έγκριση του υπευθύνου για την τήρηση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.
Σημείωση: Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές
Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τη Παράγραφο 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν δημιουργεί, χρησιμοποιεί
και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με
τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία
εγγύηση ότι η παρεμβολή δε θα υπάρξει σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτό το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα που είναι σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο όπου είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.
- Συμβουλευτείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.
Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών ανάμεσα στη
συσκευή και το σώμα σας.
Προφυλάξεις
• Μην αποσυναρμολογείτε τον ελεγκτή και τον κινητήρα.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε ηλιακό φως, θερμότητα ή περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 60 °C
(140 °F).
• Κρατάτε το προιόν ή τα επημέρους κομμάτια του μακριά από φωτιά.
• Μη βραχυκυκλώνετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
• Μη συνθλίβετε, τρυπάτε ή χτυπάτε το προϊόν.
• Μην καταπίνετε μικρά κομμάτια που περιέχονται στη συσκευασία.
• Κρατάτε τα κινούμενα μέρη της συσκευής (κινητήρες) μακριά από τα μαλλιά σας.
• Τα παιδιά κάτω των 10 ετών πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικες ενώ παίζουν με το προϊόν.
• Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν, καθώς αυτό περιέχει μικρά μέρη που μπορούν
να προκαλέσουν πνιγμό.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με επαρκή εξαερισμό.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προβλήματα

Πιθανές αιτίες

Λύσεις

Το κουμπί τροφοδοσίας
δεν ανταποκρίνεται

Η μπαταρία του ελεγκτή είναι χαμηλή

Φορτίστε τον ελεγκτή

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω Bluetooth

Ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος

Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή

Το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι
απενεργοποιημένο

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας

Η ενδεικτική λυχνία είναι
κόκκινη μετά από αναβάθμιση του λογισμικού
και παρουσιάζεται ένας
ήχος σφάλματος

Το Bluetooth αποσυνδέθηκε

Συνδεθείτε μέσω Bluetooth ξανά

Η μπαταρία του ελεγκτή είναι χαμηλή

Φορτίστε τον ελεγκτή

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος

Το Bluetooth αποσυνδέθηκε

Συνδεθείτε μέσω Bluetooth ξανά

Δεν έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη
στην εφαρμογή

Πατήστε το κουμπί Έναρξη

Η ενδεικτική λυχνία δεν
αλλάζει σε κόκκινο κατά
τη φόρτιση

Ο μετασχηματιστής ρεύματος δεν είναι
σωστά συνδεδεμένος

Συνδέστε σωστά το μετασχηματιστή
ρεύματος

Ο κινητήρας δεν είναι καλά συνδεδεμένος.

Συνδέστε τον κινητήρα στη θύρα A ή B

Ο κινητήρας δεν είναι καλά συνδεδεμένος.

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι καλά
συνδεδεμένος

Ο κινητήρας είναι εγκατεστημένος σε
λάθος κατεύθυνση

Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του κινητήρα
είναι σε συμφωνία με τον ελεγκτή

Η μπαταρία του ελεγκτή είναι χαμηλή

Φορτίστε τον ελεγκτή

Το ρομπότ δεν έχει συναρμολογηθεί
σωστά

Διαβάστε τις οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε συναρμολογήσει σωστά το ρομπότ

Το ρομπότ δε μπορεί να
ισορροπήσει

Το ρομπότ περπατάει
τρεμάμενο
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Δεν είναι δυνατή η χρήση
της εφαρμογής για τον
έλεγχο του ρομπότ

Το Bluetooth αποσυνδέθηκε

Συνδεθείτε μέσω Βluetooth ξανά

Δεν είναι δυνατή η
φόρτιση

Χρησιμοποιείτε μη συμβατό μετασχηματιστή ρεύματος

Χρησιμοποιήστε συμβατό μετασχηματιστή
ρεύματος

Πατήστε το κουμπί Reset εάν δε μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω λύσεις.
Αποδεκτά εύκαμπτα καλώδια για μονάδες ισχύος συνδεδεμένες με καλώδιο
Τύπος εύκαμπτου καλωδίου

Μέγιστο μήκος (m)

NISPT-2 2X18AWG

1.5 (m)

Δηλώνουμε ότι αυτό το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις της Oδηγίας
2009/48 / ΕΕ.

Φιλική διάθεση προς το περιβάλλον
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται χωριστά. Η διάθεση σε κοινόχρηστο σημείο συλλογής μέσω ιδιωτών είναι δωρεάν. Ο ιδιοκτήτης των παλαιών
συσκευών είναι υπεύθυνος να τις φέρει σε αυτά τα σημεία συλλογής ή σε παρόμοια σημεία. Με αυτήν τη μικρή προσωπική προσπάθεια, συμβάλλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών και στη μεταχείριση τοξικών ουσιών.
Δικαιούχος προϊόντος: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευαστής: Beijing AIQI Technology Co., Ltd. (εταιρεία ομίλου Mi)
Διεύθυνση: Room 1203, Block D, Jinyu Jiahua Mansion, No.9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing, P.R. China
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Robot Builder που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info
Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και
διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία
τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα
ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό
αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή
αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς
κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα
καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
7. Απώλεια κομματιών που περιέχονται στη συσκευασία.
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Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του
χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει
να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η
Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την
εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε
ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν
εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο
το Ελληνικό Δίκαιο.
Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
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Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
Το
προϊόν και
η συσκευασία
τηνοδηγίες
παρακάτω
εξοπλισμός
συμμορφώνεται
με τιςφέρουν
ισχύουσες
και τις ένδειξη.
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Κανονιστική
ειδοποίηση
για χρήστες της του
E.E. προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25,
Ανατρέξτε
στη
δήλωση συμμόρφωσης
H Xiaomi
Inc., δηλώνει
ότι ο ασύρματος
εξοπλισμός
176
71, Καλλιθέα,
Αθήνα,
για τη σχετική
ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

διατάξεις της της
οδηγίας
1999/5/EΚ.
Απόρριψη
συσκευής
Απόρριψη
της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει
το σύμβολο
απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε
πάνω στο προϊόν
ή στη συσκευασία
τουπερισυλλογής
προϊόντος υπάρχει
24
το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα, αλλά να τοΕάν
παραδώσετε
στο κατάλληλο
σημείο
γιατοτην
σύμβολο απόρριψης
τότε δε
θα πρέπει
να πετάξετε
το προϊόν να έχει
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
τέτοιων
προϊόντων
ενδέχεται
μαζί με τα κοινά
απορρίμματα,
αλλά να το παραδώσετε
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
Γιαοικιακά
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά με την
στο κατάλληλο
σημείο
περισυλλογής
για την αποκομιδής
ανακύκλωση οικιακών
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το δήμο
σας,
την υπηρεσία
ηλεκτρικού
και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η
ανεξέλεγκτη
απόρριψη
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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