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- Ürün Bilgileri

Ürün Bilgisi

ZHIYUN ürünlerini kullandığınız için teşekkür ederiz. ZHIYUN ™ ürünleri size daha profesyonel 
çekim keyfi sunar. Film yapımcıları için doğan en son amiral gemisi telefon sabitleyicisi olarak, 
Smooth 4 farklı fonksiyon tuşları ile donatılmıştır. Kamera parametre ayarlarında gezinebilir, 
yakınlaştırma ve odaklamayı gerçekleştirebilir. Yeniden tasarlanan dört çalışma ve kullanım 
modu ile daha gelişmiş görüntüleri çekebilir. Smooth 4, harika ve yenilikçi kamera asistanınız 
olacaktır.Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Paket Içeriği

Bu ürün, aşağıda listelenen ürünleri içerir. Paket içiriğinde bir eksik varsa, lütfen ürünü satın 
aldığınız Zhiyun satıcınız ile görüşün.

Tripod 1 

/# ı6/' USB Kablosu 1 1 
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Smooth 4 Hakkında     -

Smooth 4 Hakkında

Roll Açısı Sıkma Vidası-.P.:,;:;-,A�..,....,,:;�� 

Telefon Tutucu

Zoom/Focus Halkası 

Kontrol Paneli       -----,.....,,_..,,n 

1/4" Vida Deliği       ----"""-Jv 

Telefon Tutucu
Döndürme Vidası---::,,<',...,.---::,�.i"'½lı:\.... 

Tilt Motoru

Roll Motoru

Kilit Alanı-----------<ı 

Type-C USB Portu-----1' 

Tetik Tuşu   -------++--tıo ı  
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Koruyucu Kap

Mobil Şarj Girişi

Pan Motoru



- Pil ve Şarj Bilgileri

Pil ve Şarj Bilgileri 

Smooth 4 dahili Li-ion piller ile çalışır. Smooth 
4'ün ilk kullanımı sırasında lütfen pilleri tam şarj 
edin.

Şarj yöntemi: Paketin içinde bulunan Type-C 
kablosunu bir ucunu adaptöre, diğer ucunu 
Smooth'e bağlayın. Adaptör kutu içerisinde yer 
almamaktadır.

Kurulum 

Tripod Kurulumu
Tripodu hazırlayın ve dengeleyicinin altındaki 1/4 "vida yuvasına yerleştirerek çevirin. Tripodu 
düz bir yüzeyde açın.
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Kurulum      -

Telefonun Yerleştirilmesi
Kamera kelepçesini itin ve basılı tutun, akıllı telefonu eğme ekseni motoruna olabildiğince yakın 
bir yere kaydırın ve sıkın. Mobil Kelepçe Başparmak Vidasını da arkadan gevşetebilir ve telefonu 
dikey hale getirmek için kelepçeyi çevirebilirsiniz.

A Smooth 4 üzerine telefon yerleştirmeden asla Smooth 4'ü açmayın.
Dengeleme
Akıllı telefonun seviyesinde kalmaması ve monte edildiğinde eğilmeyi sürdürmesi halinde, akıllı 
telefonun sabit ve dikey konumda kalmasını sağlayarak, yatay kolu (Şekil 2'de işaretli kırmızı) 
kaydırarak yer çekimini ayarlamak için Roll Ekseni Başparmak Vidasını gevşetin. Normal işlemlerin 
sağlanması için akıllı telefonun dengeli bir şekilde dengelendikten sonra Başparmak Vidasını sıkın.

, 

1 

' 

1 

'---- �����------✓ 

A Yerçekimi merkezinin uygun şekilde ayarlanması, çalışma sırasında daha iyi güç tasarrufu sağlar. Daha 
sabit çalışır. Yerçekimi merkezi düzgün bir şekilde ayarlanmazsa, motorlarda daha fazla güç tüketimine neden 
olabilir ve tork çıkışını büyük ölçüde etkileyebilir.
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- Sabitleyicinin Kullanımı

Kontrol Paneli

O Menü/Geri Tuşu [ MENU] 
• Ayar menüsüne girmek için düğmeye bir kez 
basın;
• ayar menüsünde, ayarları kaydetmek ve 
önceki seçeneğe dönmek için düğmeye basın; 

O Zoom/Focus El Çarkı 
• El çarkı, telefon kamera odağının odak 
uzaklığını ve yakınlaştırma oranını ayarlar.

8 El Çarkı Zoom/Focus Değiştirme Tuşu [ -$- J 
• Bir kez basarak geçiş yapabilirsiniz.
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• 

• 

• 

Buttons on the Back 

• Düğme ışığı yandığında, yandaki el çarkı, telefon 
kamera lensinin yakınlaştırmasını kontrol eder.
• Düğme ışığı kapalıyken, yandaki el çarkı, telefon 
kamera lensinin odağını kontrol eder.

8 Ekran Ayar Tuşu [ DISP. J 
• Çekim ayarlarını görüntülemek / kapatmak 
için düğmeye bir kez basın;
• albüm modunda, fotoğraf ayarlarını 
görüntülemek için düğmeye bir kez basın;
• uygulamada otomatik olarak "Tam Otomatik 
Mod" a geri dönmek için düğmeye uzun basın. 

Sabitleyicinin Kullanımı  -

O Çözünürlük Oranı / Kare Hızı Seçme Düğmesi G Batarya Seviye Göstergesi
• Işıklar, pilin ne kadar kaldığını gösterir.
• 0-25%: bir mavi ışık; 
• 25-50%: iki mavi ışık; 
• 50-75%: üç mavi ışık;
• 75-100%: dört mavi ışık. 

[161] 
Çözünürlük oranı / kare hızı ayar menüsüne 
girmek için düğmeye bir kez basın.

O Kamera Değiştirme Tuşu [ <lı,] 
Ön ve arka telefon kameraları arasında geçiş 
yapmak için düğmeye bir kez basın.

8 Albüm Modu Tuşu [ CEI I 

0 "PhoneGo" Mod Tuşu - Tam Hız Takip 
Modu Tuşu
Bu tuşa bastığınızda, sabitleyci 

Fotoğraf ve videolarınızu izlemek için bu            Tam Hız Takip Modu   _ "PhoneGo".
 tuşa bir defa basın.          Smooth 4 tüm hareketlerinizi son hızda takip
O Onay/LED Flaş Tuşu [ +]  eder.
• Bu tuşu bir kez bastığınızda onay işlemini          4D Takip Modu (F) Tuşu
gerçekleştirir;
• Uzun bastığınızda flaşı açar/kapatır. 

• Bu tuşa basarak Takip moduna 
geçebilirsiniz. 

41) Pozlama Telafisi Tuşu [ [;il J • Düğmeye iki kez bastığınızda tilt ve roll ekseni
Pozlama telaf is ini  değişt irmek iç in tuşa      motoru başlangıç durumuna geri  döner.
bir defa basarak ayar menüsüne girin. 

41!) Başparmak Tekerleği 
Q 1. Bekleme modunda, kamera ayarlarını 
değiştirebilirsiniz. 

Ayarlar arasında dolaşmak için çarkı çevirin. 
G) Fotoğraf Tuşu [ O I
Fotoğraf çekmek için bir kez basın. 

$ Video Tuşu [ e ı

Bir kez basarak kayba başlayın/durdurun.

G) Mod Değiştirme Tuşu
• PF modu için yukarı kaydırın(Pan Following); 
• L modu için aşağı kaydırın (Locking).

G) Güç Tuşu [ C) ] 
• Sabitleyiciyi kapatmak/açmak için tuşa 2 
saniye basılı tutun.
• Bekleme/Uyanma modu için bir kez tuşa 
basın. 
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2. Yukarıda belirtilen fonksiyon düğmelerinin 
bir kısmı sadece sabitleyici telefondaki ZY Play 
uygulamasına bağlandığında kullanılabilir.



-   Sabitleyicinin Kullanımı

Kullanım Modları

Buttons on 
the Freni 

rn 
w 

Buttons on 
the Freni 

rn 
w 

Pan-Followlng Mod : Eğim ekseni ve silindir  Locklng mod : Tüm açılar kilitlenir ve telefon 
el ekseni motorları kilitlenir ve telefon yatay     hareketlerini takip etmez.
yönde hareket etmek için kolu takip eder. 

Buttons on 
the Back 

® 
Full Follow Mod : Roll ekseni kilitlenir ve 
telefon eğimi ve yatay yönde hareket etmek 
için kolu takip eder.
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Buttons on 
the Back 

® 
Full-speed Followlng Mod Tuşu • 
"PhoneGo" Mod : Roll ve Pan ekseni kilitlenir 
ve telefon eğimi ve yatay yönde hareket etmek 
için kolu takip eder.

Sabitleyicinin Kullanımı -

Standby Moda Hızlı Geçiş

Dengeleyici açıkken, yatay kolu elle yatırın, 
yatay kol Sabitleme Kilidi otomatik olarak 
kilitlenir ve sabitleyici bekleme moda girer. 
Sabitleyiciyi açmadan veya uyandırmadan 
önce sabitleyiciyi Sabitleme Kilidinden el ile 
ayırın.

Sabitleyiciyi uyandırmak için tek bir düğmeye 
basın veya yatay kolu yatay konuma getirin.

Manuel Konumlandırma

Pan Following veya Locking modundayken, 
telefonu istediğiniz açıya çevirebilir, sonra 
serbest bırakabilirsiniz. Böylece telefon açısı 
sabitlenebilir. Pan Following modunda, Tilt 
açısını manuel olarak ayarlayabilir ve Locking 
modunda, Tilt eksenini ve Pan ekseni açısını 
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
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- Sabitleyicinin Kullanımı

Telefonun Şarj Edilmesi

Telefonu şarj etmek için, kablonun bir ucu sabitleyicideki Mikro USB bağlantı noktasına, diğer 
ucu telefon şarj bağlantı noktasına bağlamanız gerekir. Ardından sabitleyici telefonu şarj 
etmeye başlar.

il zhiyu�tech.com 

Uygulama Kullanımı -

Uygulamayı İndirme

Uygulamayı ZHIYUN'un resmi web sitesi www.ZHIYUN-TECH.com 
adresinden veya soldaki QR kodunu (Android 5.0 üstü veya iOS9.0 üstü) 
tarayarak indirin. iOS veya Android kullanıcıları, APP Store / Android 
Store'da "zy Play" olarak aratarak da uygulamayı indirebilirler.

A 1. Smooth 4'ten ZY Play uygulamasıyla fonksiyonlardan en iyi yararlanın.

2. ZHIYUN uygulaması düzenli güncellemeye tabidir. Daha fazla 
fonksiyon bulmak için şimdi deneyin. 

Bağlanma

Temel Özelliklerin Tanıtımı 

�--�I
ZY Play � --�

Stabilizer Calibration 
. . 
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1- Sabitleyici açın. Ardından telefonun bluetooth özelliğini açın.
2- ZY Play uygulamasını açın ve dengeleyiciyi bağlamak için "Cihazınızı Bağlayın" a dokunun.

Kamera Netlik ve
Zoom Kontrolü

Kamera Ayarlarının 
Hızlıcı Değiştirilmesi

Sabitleyici Kalibrasyonu

Sabitleyici Ayarının
Yapılması

Fotoğraf ve Video
Çekimi

Obje Takibi

Time Lapse

Panoramik Çekim



- Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme

Sabiyleyici Ne Zaman Kalibrasyon Edilir? 

İhtiyaç olduğunda lütfen sabitleyiciyi kalibre ediniz.
Ne Zaman 

1.Sabitleyiciyi çalıştırdığınızda Tilt açısında hafif bir sapma varsa. 
2.Sabitleyiciyi çalıştırdığınızda Roll açısında hafif bir sapma varsa. 
3.Sabitleyici açıkken, kullanım sırasında sabitleyici sürekli küçük açı 

düzeltmeleri yapıyorsa. 
1.Kalibrasyona rağmen Tilt açısında gözle görülür bir açı sapması varsa.
2.Sabitleyici uzun bir süre kullanılmamışsa. 
3.Kullanılan ortam sıcaklıkları arsında aşırı bir derece farkı varsa. 

Başlatmadan ve dengeleyicinin altı taraflı kalibrasyonundan sonra kameranın 
Tilt ve Roll açısında hafif bir sapma olması hala yüksek seviyededir.

Başlatma Yöntemi

Nasıl 

Stabilizerden

Altı Taraflı
Kalibrasyon

Motor Hassas
Ayarı

./ı 
l 

Sabitleyiciyi etkinleştirdikten ve bekleme moduna girdikten sonra, dengeleyiciyi yere koyun ve 
30 saniye kadar bekleyin, ardından dengeleyicinin başlatılması tamamlanır.

A Açı sapması, başlatmadan sonra devam ederse, prosedürü izleyerek tekrar deneyin. 
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Kalibrasyon ve Yazılım Güncelleme   -

Altı Taraflı Kalibrasyon

Uygulama yoluyla altı taraflı kalibrasyon:
Lütfen daha fazla bilgi için “APP Operasyonları” na bakınız; Sabitleyiciyi ZY Play - Bluetooth 
ile bağlayın, "kalibrasyon"a girin ve uygulama talimatını takip ederek altı taraflı kalibrasyonu 
bitirin.

Q Altı kenarlı kalibrasyon, telefon kelepçesinin altı kenarını dik yüzey seviyesine dikey yapmaktır. 

Motor Hassas Ayarı

Daha fazla bilgi için lütfen “APP Operasyonları” na bakınız. Sabitleyiciyi bluetooth üzerinden  
ZY Play'e bağlayın. "PTZ" girin ve gerçek ihtiyaçlarınıza göre eğim ve dönüş ekseni açısının 
değerini ayarlayın.

Yazılım Güncelleme Adımları

Yazılım Güncelleme...

o 

Üretici yazılımı yükseltmeye ve kalibrasyona hazır hale getirmek için sabitleyiciyi Mikro USB 
kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
1.ZHIYUN'UN Resmi Web sitesini ziyaret edin: www.zhiyun-tech.com  tıklayın ve "download" 
bölümünden firmware güncelleme eğitim paketini ve sürücüleri bulun. Kalibrasyon aracı ve 
en son firmware'i indirin. (USB sürücü kurulumu Mac ve Win10 sistem için gerekli değildir). 
2.Sabitleyiciyi MicroUSB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın, sabitleyiciyi açın ve sürücünün  
kurulumunu tamamlayın.
3. Açma düğmesine uzun basarak sabitleyiciyi açın. Ardından mod tuşuna basılı tutup bekleme 
moduna geçin.
4.İndirmiş olduğunuz "Zhiyun Gimbal Tools" açın ve talimatları takip ederek yazılım 
güncelleştirmesini gerçekleştirin.
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- Temel Özellikler

Çalışma Voltajı

Çalışma Akımı

Şarj Giriş Voltajı

Şarj Girişi 

Çıkış Voltajı

Güç Giriş Akımı

Pil

Tilt Açısı 

Roll Açısı

Pan Açısı

Çalışma Sıcaklığı 

Çalışma Süresi

Şarj Süresi
Şarj Edibilen Sıcaklık 
Aralığı

Taşıma Kapasistesi
Yatay Kol Ayar 
Mesafesi

Clamp Mesafesi

Uygulama Alanı

Min. 

120mA 

-10"C 

-5°C 

75g 

62mm 

Standard 
7.4V 

5V 

5V 

2000mAh*2 
240° 

240° 

300° 

25°C 
12h 
3h 

10mm 

Max. 

2500mA 

2000mA 

2000mA 

45°C 

+60°C 

210g 

Açıklama 

Experimental Data' 
Experimental Data' 

85mm 
Clampe sığan tüm tele 

"1" Bu sıcaklık değerine erime sıcaklık noktası denir. Sabit atmosfer basıncı altında her maddenin 
erime sıcaklığı farklı olduğu için maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
"2" Batarya ömrü: batarya ömrü bir pilin kontrol edilen şartlar altında ne kadar şarj ve deşarj 
edilebildiğidir. Ayrıca, düşük sıcaklık, az şarj ve düşük şarj süresi bunu etkiler.

Q Bu kılavuzdaki tüm veriler, Zhiyun laboratuvarlarının iç deneylerinden elde edilir. Farklı senaryolar
     altında, veriler bir ölçüde farklıdır. Lütfen Smooth 4'ün gerçek kullanımına bakın. 
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Sorumluluk Reddi ve Uyarılar -

ZHIYUN Smooth 4 kullandığınız için teşekkür ederiz. Burada yer alan bilgiler, güvenliğinizi ve 
yasal hak ve sorumluluklarınızı etkiler. Kullanmadan önce doğru yapılandırmayı sağlamak için 
bu belgenin tamamını dikkatlice okuyun. Buradaki talimat ve uyarıları okumama ve takip 
etmemeniz, sizin veya başkalarının ciddi yaralanmasına veya cihazınızda veya mülkünüzde 
hasara neden olabilir. ZHIYUN, bu belge ve Smooth 4 ile ilgili tüm ilgili dokümanların nihai 
açıklaması ve bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Lütfen ziyaret edin. www.ZHIYUN-TECH.com en son ürün bilgileri için. 
Bu ürünü kullanarak, bu belgeyi dikkatlice okuduğunuzu ve buradaki hüküm ve koşullara 
uymayı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Bu ürünü kullanırken ve 
bunların herhangi bir sonucu olarak kendi davranışınızdan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. 
Bu ürünü yalnızca uygun ve tüm şartları, önlemleri, uygulamaları, politikaları ve kılavuzları 
ZHIYUN tarafından yapılmış ve kullanılabilir hale getirilmesine uygun olan amaçlar için 
kullanmayı kabul etmektesiniz. 
ZHIYUN bu ürünün kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, 
yaralanma veya herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar, burada belirtilenlerle 
sınırlı olmamak üzere, güvenli ve yasal uygulamaları gözlemleyeceklerdir. 
ZHIYUN Guilin Zhishen Information Technology Co LTD'nin ticari markasıdır. (bundan sonra 
"ZHIYUN" veya "ZHIYUN tech" olarak anılacaktır) ve bağlı ortaklıkları. Burada belirtilen tüm 
ürün isimleri veya markalar, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sözlük 

Aşağıdaki terimler, ürün literatüründe, bu ürünü çalıştırırken çeşitli Olası zarar düzeylerini 
belirtmek için kullanılır.

UYARI: Doğru şekilde takip edilmeyen prosedürler, maddi hasar, ciddi kaza veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. 
DİKKAT: Düzgün bir şekilde takip edilmeyen prosedürler, mal hasarı ve ciddi yaralanmalara 
neden olabilir. 
DUYURU: Düzgün bir şekilde takip edilmediği takdirde, mal hasarı veya küçük yaralanmalara 
neden olabilir.

Okuma İpuçları 

Sembol Açıklamaları:       Ç} Operasyonel ve Kullanım İpuçları A Önemli Notlar 
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- Sorumluluk Reddi ve Uyarılar

Uyarı 

Kullanmadan önce bu ürünün özelliklerine aşina olmak için kullanım kılavuzunun tamamını 
okuyun. Ürünü düzgün çalıştırmamak, ürüne veya kişisel mülkiyete zarar verebilir ve ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. Bu sofistike bir üründür. Dikkatli ve sağduyu ile çalıştırılmalıdır ve 
bazı temel mekanik yetenekler gerektirir. Bu ürünü güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmamanız 
ürünün veya diğer mülkün yaralanmasına veya hasarlanmasına neden olabilir. Bu ürün, doğrudan 
yetişkin gözetimi olmayan çocuklar için tasarlanmamıştır. Uyumsuz bileşenlerle ya da ZHIYUN 
tarafından sağlanan ürün belgelerinde belirtilen dışında kalan ürünlerle kullanmayın. Buradaki 
güvenlik yönergeleri, güvenlik, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir. Ürünün doğru çalışması için, 
montaj, kurulum veya kullanımdan önce, kullanım kılavuzundaki tüm talimatları okumadan 
kullanmanız, ürünün hasar görmesini veya ciddi yaralanmasını önlemek için gereklidir.

Güvenli Kullanım Güvenlik Yönergeleri
■ DİKKAT

1)Smooth 4, yüksek hassasiyetli bir kontrol cihazıdır. Darbe, düşme ya da dış kuvvete maruz 
kaldığında Smooth 4 arızalanabilir.
2)Smooth 4 açık olduğunda gimbal ekseninin rotasyonunun dış kuvvet tarafından 
engellenmediğinden emin olun.
3)Smooth 4 su geçirmez değildir. Smooth 4 ile herhangi bir sıvı veya temizleyici temas kaçının. 
Temizlik için kuru bez kullanılması tavsiye edilir.
4)Kullanım sırasında toz ve kumdan Smooth 4'ü koruyun. 

■ UYARI 
Pilleri kullanırken, şarj ederken veya depolarken yangın, ciddi yaralanmalardan ve maddi 
hasarlardan kaçınmak için yandaki güvenlik yönergelerine uyunuz. 
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■ DUYURU 
Pil Kullanımı
Kullanmaya başlamadan önce pillerin tam olarak şarj edildiğinden emin olun.

Sorumluluk Reddi ve Uyarılar -

Pillerin Şarj Edilmesi
Piller tam olarak dolduğunda şarj etmeyi otomatik olarak keser. Tam şarj olduğunda pilleri şarj 
aletinden çıkartın.

Pillerin Saklanması
1. 10 gün boyunca kullanılmayacaksa pili %40-%65 oranında şarj edin. Bu, pil ömrünü büyük 

ölçüde uzatabilir. 
2. Voltaj çok düşük olduğunda pil hazırda bekleme moduna girer. Bataryayı şarj edin, kış 

uykusundan çıkarır. 
3. Kullanılmadığında sabitleyiciden pilleri çıkarın ve özel bir kapta saklayın.

Pil Boşaltma 
Eğer pi tam olarak boşalmazsa, pil geri dönüşüm kutusuna bırakın veya profesyonel bir batarya 
imhasına/geri dönüşüm acentasına başvurun.

zhiyu�tech.com DJ 



- Garanti Şartları

Garanti Süresi

Garanti, fatura kesim tarihinden itibaren Türkiye Tek Resmi İthalatçısı Zoom İthalat tarafından 
Türkiye'ye getirilen ürünler için 24 aydır.  

Garantinin Kapsamadığı Alanlar 
1. Yetkisiz onarım, yanlış kullanım, çarpma, ihmal, yanlış anlaşılma, ıslanma, kaza ve yetkisiz 
değişiklik tabi ürünler. 
2. Uygunsuz kullanıma maruz kalan veya etiketlerinin veya güvenlik etiketlerinin yırtılmış veya 
değiştirilmiş olan ürünler. 
3. Garanti süresi dolmuş ürünler. 
4. Yangın, sel, ışıklandırma, vb.mücbir sebep sonucu oluşan hasarlar.

Garanti Prosedürü 

Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda Türkiye yetkili servisi Tolga Aras Profesyonel Teknik 
Servis ile iletişime geçiniz.

Hoca Paşa Mahallesi, Ankara Caddesi Okumuş İş Hanı No 6 Kat 4 Daire 5   Sirkeci / Fatih / İSTANBUL

0 (212) 511 51 61

m zhiyu�ıech.com zhiyu�ıech.com m 



- İletişim
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Zhiyun-Tech
Tel: +86-773-2320856 
Web: www.zhiyun-tech.com 
E-mail: service@zhiyun-tech.com 
Adres: Creative lndustrial Park,GuiMo Road,QiXing District, Guilin 541004, Guangxi, China. 

m zhiyu�tech.com 

Certificate of Quality 

This product is confırmed to meet quality standards and 
permitted tor sale after strict inspection. 

QC lnspector: 

Kılavuzun son versiyonunu www.zhiyun-tech.com adresinden 
indirebilirsiniz.
ZHIYUN, bir ZHISHEN. 
Copyright©2017-2018 ZHISHEN markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Zoom İthalat Fotoğraf Ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0 (212) 269 76 76
Web: www.zoomithalat.com
E-mail: info@zoomithalat.com
Adres: Hobyar Mahallesi, Yalıköşkü Cad. Aslan Han No:22 Kat.1 Sirkeci / İstanbul

Bu kılavuzun çevirisi Volkan Yetilmezer tarafından yapılmıştır.




