
 

 

 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE PENTRU INCALZITORUL 

SOLO SMART & DUAL SMART 

 Va rugam sa pastrati instructiunile in loc sigur 
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AMAZE 420W – PANOUL ELECTRIC DE PERETE SMART  

CITITI ȘI RETINETI ACESTE INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA INAINTE 
DE A INCEPE INSTALAREA PRODUSULUI 

Bine ati venit in familia AMAZE!  Va mulțumim pentru alegerea și achizitionarea produsului nostru. 
Panoul incalzitor Amaze Smart asigură o încălzire eficientă a încăperilor la un cost redus. Folosind 

tehnologia convectiei naturale, caldura este generată în spatele încălzitorului, în spațiul dintre panou 
și perete, ceea ce duce la o eficiență ridicată a căldurii care circulă în cameră, creând căldură 

confortabilă în întreaga cameră. 
 

NU ACOPERI! 

 

Vă rugăm să urmați pas cu pas instrucțiunile prezentate în 
această broșură pentru a vă asigura că instalarea este corectă. 

Model: 420SS - SOLO Model 420SS - DUAL 
Product Code: AH420EUS / AH420UKS Product Code: AH420EUDS / AH420UKDS 

 



ATENTIONARI 
1) Suprafața aparatului este FIERBINTE în timpul utilizării, deci vă rugăm să fiți prudent, deoarece este un 

aparat de încălzire. 
2) NU ASEZAȚI CORDONUL ÎN SPATELE ÎNCĂLZITORULUI. 
3) 3) Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul cu nimic, nici umed nici uscat. Acoperirea 

panoului ar putea provoca un pericol de incendiu. 
4) Panourile de încălzire Amaze sunt create pentru montarea pe perete si nu trebuiesc folosite în nici o 

circumstanță în altă poziție. 
5) Suprafața aparatului este sigură la atingere datorită conductivității sale termice scăzute. Cu toate 

acestea, copiii sau orice altă persoană cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de 
experiență sau de cunoștințe nu trebuie lăsate nesupravegheate, deoarece contactul prelungit cu 
suprafața poate duce la răni, deoarece suprafața este totuși fierbinte. 

6) Acest aparat nu este adecvat pentru a fi utilizat în baie. 
7) Aparatul este prevăzut cu un cablu cu 2 fire, orice modificare a cablului sau modificarea/ scoaterea 

ștecăr-ului din fabricație anulează garanția produsului. 
8) Înainte de a găuri peretele, verificați dacă zona este lipsită de țevi sau fire electrice încorporate în perete. 
9) Aparatele nu trebuie amplasate sub sau în dreptul unei prize electrice. 
10) Atunci când porniți încălzitorul pentru prima dată, poate apărea un miros ușor în prima si/sau a doua zi. 

Acest lucru este normal și este cauzat de umiditatea reziduală din panou și nu prezintă pericol pentru 
sănătate. 

11) Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost 
supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de 
siguranța acestora . 

12) Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 
13) Panourile de încălzire Amaze sunt fabricate astfel încât să reziste la o alimentare constantă între 230-

240V AC. Clienții din regiunile care au frecvent supratensiuni / vârfuri sau surse de alimentare neregulate 
sunt sfătuiți să folosească un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii. Garanția noastră nu 
acoperă daunele rezultate din aceste cauze . 

14) Pentru Incălzitoarele AMAZE service-ul poate fi asigurat numai de catre persoane autorizate. 
15) Pentru a deconecta încălzitorul de la priza de perete, trageți de stecăr. NU trageți de cablu deoarece se 

pot deteriora priza și/sau stecăr-ul. 
16) FOLOSIȚI PRELUNGITOR PENTRU CABLU NUMAI daca este nevoie de 10Amp sau mai mult si în 

acest caz nu rulati prelungitorul sub mocheta, covoare, rulouri sau alte lucruri similare si aranjati cablul in 
asa fel incat sa evitati trecerea peste cablu sau prelungitor( NU călcați peste cablu). 

17) Acest produs este destinat numai pentru utilizare în interior și numai pentru încălzirea unei încăperi fără 
materiale sau substanțe inflamabile în imediata apropiere a încălzitorului. 

18) Pentru montare trebuie să se utilizeze numai setul de accesorii de fixare furnizat. 
19) În cazuri rare încălzitorul poate dezvolta crăpături. Dacă se întâmplă acest lucru, siguranța și performanța 

încălzitorului nu vor fi afectate de defectele cosmetice.. 
20) Produsul va fi reparat sau înlocuit în cazul oricărui defect de fabricaţie (exclusiv uzura sau eroziunea normale) 

anunţat în termen de 3 (trei) ani de la cumpărarea iniţială. Orice obligaţie a Amaze-Heaters LLC  va fi 
condiţionată de stocarea şi instalarea corespunzătoare a produsului (conform instrucţiunilor Amaze-Heaters LLC) 
presupunând că de la data livrării: - produsul a fost folosit şi întreţinut în conformitate cu instrucţiunile şi/sau 
etichetelede pe produs; - nu s-au făcut reparaţii şi/sau modificări de către cumpărător sau o terţă parte. 
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NU ACOPERIȚI PANOUL 



1) Inainte de a începe descărcaţi aplicaţia  EWeLink Smart disponibilă pe Apple 
sau Google Play Store. 

 

2) Deschideti  Smart App și apăsaţi pe butonul  “REGISTER” din colţul din 
dreapta jos al ecranului. 

 

3) Urmați instrucțiunile pentru a vă inregistra. 
 

4) După înregistrare, deschideţi aplicaţia EWeLink Smart App pe telefonul sau 
tableta dvs. și logaţi-vă cu user-ul si parola pe care le-aţi creat.  

5) Daţi click pe semnul  “+” în aplicaţia EWeLink Smart App și urmaţi 
instrucţiunile pentru a adauga aparatul dvs. 

 

6) Conectați la priză și porniți încălzitorul Amaze. Comutatorul de pe partea 
laterală a panoului ar trebui să fie în poziţia ON și lumina trebuie să fie 
aprinsă. Aceasta indică faptul că aveţi conexiune la încălzitor. A doua lumină 
rotundă roșie (b) nu va fi iluminată în acest moment. 

 

7) Apăsaţi butonul Negru de pe modulul  SONOFF WiFi din spatele panoului 
IMEDIAT ce aţi pornit panoul.  Punctul mic si rotund  va  lumina roșu (Point 
6 – b) ceea ce arată că panoul este acum pornit și operaţional. 

 

8) Atunci când lumina verde clipește, apăsați și țineți apăsat butonul negru 
mic al modulului WiFi SONOFF de pe spatele panoului timp de 5 secunde 
până când clipește de 3 ori la rând în mod continuu așa cum este indicat în 
secţiunea "Adăugaţi dispozitivul" din Aplicaţia EWeLink Smart App pentru a 
conecta încălzitorul cu dispozitivul. 

 

9) Urmaţi instrucţiunile din aplicaţia EWeLink Smart App pentru a vă conecta 
dispozitivul la WiFi și a alegeți un nume pentru produs. Dispozitivul ar 
trebui să fie conectat acum și pregătit pentru programare. 

 

10) Atunci când lumina verde pe SONOFF este aprinsă permanent, produsul 
dvs. Amaze este acum conectat la WiFi și pregătit pentru programare. 
Acum puteţi să programaţi încălzitorul dvs. cu diferite setări de timp și orare 
din aplicaţia EWeLink conform cerinţelor dvs. personale..  

 

ACUM PUTEȚI CONTINUA CU INSTALAREA 

PANOULUI  AMAZE  HEATER 

W i F i  S e t u p  G u i d e  –   
A T E N Ț I E !  S e t a ț i   W i F i  î n a i n t e  d e  i n s t a l a r e a  p a n o u l u i  

2)  
 
3 )  
 
4 )  

1 )  

6 )  

5 )  

8 )  

9 )  

10)  

7 )  

a  

b  
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INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE PAS-CU-PAS 

1) Utilizaţi șablonul din cutie pentru a marca găurile pentru găurire, asiguraţi-vă 
că șablonul este drept înainte de a marca găurile. 

2) Perforaţi cele 4 gauri marcate 

3) Introduceţi ancorele alese (pentru zidărie sau rigips) în interiorul găurilor pe 
care le-aţi forat. 

4) Dacă alegeţi ancorele de rigips, vă rugăm să înșurubaţi ușor fiecare ancora în 
orificiul din perete cu o șurubelniţă Phillips. 

5) Introduceţi șurbul lung în coloana de montare și înșurubaţi-l în ancora din 
perete  până când se fixează bine pe perete. Repetaţi acest lucru pentru toate 
cele 4 găuri. 

6) Fixaţi încălzitorul pe cele 4 puncte de montare prin alinierea punctele de 
montare cu orificiile și apăsaţi încălzitorul spre perete până când capetele 
filetate apar prin orificiile încălzitorului. 

7) Înșurubaţi capacele  cu degetele pe capetele expuse ale punctelor de fixare 
pentru a menţine panoul în siguranţă. 

PENTRU DUAL SMART – VĂ RUGĂM URMAȚI IN CONTINUARE  
INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS: 

8) *Dacă instalați încălzitorul DUAL SMART,  instalați colțarele DUAL pe cele 
două puncte  inferioare de montare (jos) și înșurubați capacele de capăt pe 
capetele expuse ale punctelor de montare pentru a le menține în siguranță . 

9) * Glisaţi dispozitivul de protecţie termică DUAL Heatguard între cele două 
caneluri din spatiile create la colţurile inferioare. 

10) *Acum luați celelalte două colțare si fixați-le pe colțurile superioare. 

11) * Înșurubaţi ultimele două capace  între HEATGUARD și încălzitor cu 
degetele pentru a ţine încălzitorul și HEATGUARD fix pe poziţie 

 

I M PORTANT NOTI CE:  

Se t aţ i   WiFi  I naint e  d e  in st a lar e a  pan ou lu i  

pe  pe r e te 
1)  

2 )  

3 )  

4 )  

5 )  

6 )  

7 )  

NU ACOPERIȚI PANOUL 
 

I N C L U S E  I N  P A C H E T :  

U n e l t e  n e c e s a r e :  

 

Dry wall 
Wall anchor (4X) 

Masonry wall 
Wall anchor (4X) Screw (4X) Mounting  

Post (4X) 
Mounting post 
cap nut (4X) 

Electr ic  Drill 

Medium sized 
Phillips 
Screwdriver 

7mm Drill  Bit 
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Dacă aveți întrebări cu privire la produs, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați 
prin intermediul asistenței noastre pentru clienți 24/24 la adresa 

contact@energipedia.ro / contact@econo-heat.ro 
sau vizitați  website-ul 

www.amazeappliances.com 
Echipa noastră va fi mai mult decât bucuroasă să vă ajute. 

BUCURĂ-TE de PANOUL AMAZE HEATER! 
 

 

Garantie 
IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ ATAȘAȚI DOVADA ACHIZIȚIEI LA ACEST DOCUMENT. ÎN CAZUL UNEI CERERI DE 
GARANȚIE VA FI OBLIGATORIU SA FURNIZAȚI CUMPĂRĂRII. 
Amaze Appliances International garantează că Panoul Amaze Heater este lipsit de defecte de fabricație, sub rezerva 
următoarelor condiții: 

Garanție reprezintă reparația sau înlocuirea prodsului în cazul producerii unor defecte de fabricație (care exclud uzura 
sau eroziunea normală) notificate către Amaze Appliances International în termen de 3 ani de la achiziționarea inițială. 

1) Orice răspundere a Amaze Heat International  este condiționată de faptul că mărfurile au fost depozitate și 
instalate în mod corespunzător (în conformitate cu instrucțiunile de instalare a aparatelor Amaze) și, de la data 
livrării, respectand urmatoarele 

a.  Aparatul a fost folosit și întreținut în conformitate cu instrucțiunile Amaze Appliances și / sau etichetarea 
produsului; 

b. Nu au fost efectuate reparații sau modificări ale produsului de către cumpărător sau de către o terță parte 
2) Garanţia presupune de regulă substituirea produsului şi exclude condiţii, garanţii sau obligaţii de orice tip, 

implicite sau explicite, legale sau de altă natură, legate de adecvarea pentru scopul propus sau de calitatea 
manoperei, a materialului sau a proiectului, până la limita la care o astfel de excludere este permisă de lege. 
Amaze Heat International nu acceptă nici o răspundere pentru niciun fel de lucrări de manoperă efectuate de 
instalatorii aprobaţi (definiţi mai sus), aceştia fiind subcontractanţi independenţi. 
 

Limitare a răspunderii 
1) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres în aceste Condiţii de vânzare, și dacă nu se prevede contrariul în 

Legea privind protecția consumatorului a țării specifice de vânzare din Europa sau din restul lumii 
Amaze Heat International nu poartă răspunderea faţă de cumpărător (sau angajaţii, personalul, 
subcontractanţii sau cumpărătorii ulteriori) privind daune directe, indirecte, incidentale sau pe cale de 
consecinţă de orice natură rezultate (înurma contractului, a legislaţiei sau pe altă cale) ca urmare a 
instalării sau folosirii produsului. Aceasta înseamnă că, orice pierdere, deteriorare sau vătămare cauzată 
datorită utilizării sau instalării acestor bunuri, nu este răspunderea legală a Amaze Appliances 
International (CO GB) Ltd sau oricare dintre filialele sale 

2) Cu excepția cazului în care se prevede contrariul în actul privind Protecția Consumatorului din țara in 
care se vinde produsul, pentru orice responsabilitate a vânzătorului care a fost exclusă, compania 
Amaze Appliances International (CO GB) Ltd (membrii săi, angajații săi și agenți) este protejată împotriva 
tuturor acțiunilor, acțiunilor și revendicărilor aduse împotriva sa (membrii, angajații sau agenții acesteia), 
de către o terță parte în temeiul, în legătură cu instalarea și / sau utilizarea și / sau furnizarea bunurilor. 
Prin prezenta, Cumpărătorul (şi orice cumpărător ulterior) protejează Amaze Appliances International 
(CO GB) Ltd (membrii,angajaţii şi agenţii acesteia) împotriva tuturor acţiunilor, procedurilor şi plângerilor 
de orice fel ridicate împotriva lui (a membrilor, angajaţilor şi agenţilor acestuia) de către orice terţă parte 
în legătură cu instalarea şi/sau utilizarea produsului. 
 

AMAZE APPLIANCES INTERNATIONAL 
European Headquarters 
Canterbury 
United Kingdom 

EMAIL 
info@amazeappliances.com 
WEB 
www.amazeappliances.com 
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NU ACOPERIȚI PANOUL 
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	IMPORTANT NOTICE:
	Setați  WiFi Inainte de instalarea panoului
	pe perete
	Web
	Email
	Garantie
	IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ ATAȘAȚI DOVADA ACHIZIȚIEI LA ACEST DOCUMENT. ÎN CAZUL UNEI CERERI DE GARANȚIE VA FI OBLIGATORIU SA FURNIZAȚI CUMPĂRĂRII.
	Amaze Appliances International garantează că Panoul Amaze Heater este lipsit de defecte de fabricație, sub rezerva următoarelor condiții:
	Garanție reprezintă reparația sau înlocuirea prodsului în cazul producerii unor defecte de fabricație (care exclud uzura sau eroziunea normală) notificate către Amaze Appliances International în termen de 3 ani de la achiziționarea inițială.
	Orice răspundere a Amaze Heat International  este condiționată de faptul că mărfurile au fost depozitate și instalate în mod corespunzător (în conformitate cu instrucțiunile de instalare a aparatelor Amaze) și, de la data livrării, respectand urmatoarele
	Limitare a răspunderii
	Cu excepţia cazurilor prevăzute expres în aceste Condiţii de vânzare, și dacă nu se prevede contrariul în Legea privind protecția consumatorului a țării specifice de vânzare din Europa sau din restul lumii Amaze Heat International nu poartă răspundere...
	contact@energipedia.ro / contact@econo-heat.ro
	sau vizitați  website-ul
	www.amazeappliances.com
	Echipa noastră va fi mai mult decât bucuroasă să vă ajute.
	BUCURĂ-TE de PANOUL AMAZE HEATER!
	.
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	AMAZE APPLIANCES INTERNATIONAL

	AMAZE 420W ELECTRISCHE SMART WANDPANEELVERWARMERS
	LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U UW NIEUWE AMAZE-PRODUCT INSTALLEERT
	WELKOMbij de AMAZE-familie.Bedanktvoor het kiezen en kopen van ons product.
	De Amaze Smart Paneelverwarmers bieden efficiënte kamerverwarming tegen een lage kost. Met behulp van een natuurlijke convectietechnologie wordt achter de verwarmer warmte opgewekt in de ruimte tussen het paneel en de muur, wat leidt tot een efficiënt...
	NIET BEDEKKEN
	Let op de stapsgewijzeinstructies in ditboekjeomeenprobleemlozeinstallatietegaranderen.
	DE VERWARMER NIET BEDEKKEN
	Wi-Fi-installatiehandleiding –
	Installeer de Wi-Fi VOORDATu uwpaneel
	installeertaan de muur
	Voordat u kunt beginnen, moet u de EWeLink Smart Application downloaden die verkrijgbaar is bij de Apple of Google Play Store.
	Open de Smart App en druk op de knop ‘REGISTREREN’ rechtsonder op het scherm.
	Om u teregistreren, volg deinstructie op de Smart App.
	Open na de registratie de EWeLink SmartApp op uw smartapparaat (telefoon of tablet) en meld u aan met uw nieuwe aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
	Klik op het teken‘+’op de EWeLink Smart App en volg de instructiesomuwapparaat toe tevoegen.
	Sluit uwAmaze-verwarmer aan en schakel die in. De tuimelschakelaar (a) aan de zijkant van het paneel moet in de AAN-stand staan en het lampje moet branden. Dit geeft aan dat uw verwarmer voorzien is van stroom. Het tweede rode ronde lampje (b) zal op ...
	Druk EENMAAL op de zwarte knop in de SONOFF Wi-Fi-module aan de achterkant van het paneel om het aan te zetten. Het kleine ronde rode lampje (punt 6 - b) zal branden om aan te geven dat uw paneel nu AAN staat en operationeel is.
	Wanneer het groene lampje knippert, houdt u de kleine zwarte knop op de SONOFF Wi-Fi-module aan de achterkant van het paneel 5 SECONDEN ingedrukt totdat het 3 keer na elkaar knippert, zoals aangegeven in het ‘Gedeelte apparaat toevoegen’ van de EWeLin...
	Volg de instructies op de EWeLink Smart Appom uw apparaat met uw Wi-Fi te verbinden en kies een naam voor het product. Het apparaat moet nu zijn aangesloten en klaar om te programmeren.
	Wanneer het groene lampje op de SONOFF permanent brandt, is uw Amaze-product nu gekoppeld aan uw Wi-Fi en klaar om te programmeren. Naargelang uw persoonlijke behoeften kunt u nu uw verwarmer programmeren met de verschillende tijdinstellingen en schem...
	U KUNT NU VERDERGAAN MET DE INSTALLATIE VAN UW
	AMAZE-PANEELVERWARMER
	2)
	3)
	4)
	1)
	6)
	5)
	8)
	9)
	10)
	7)
	a
	b
	EENVOUDIGE STAPSGEWIJZE INSTALLATIE-INSTRUCTIES
	Gebruik de bijgeleverde sjabloon om de gaten voor het boren te markeren. Zorg ervoor dat de sjabloon waterpas is terwijl u de gaten markeert.
	Boor de 4 gaten die u hebtgemarkeerd.
	Steek de gekozen pluggen (gemetselde muur of droge muur) in de geboorde gaten.
	Als u kiest voor een plug voor een droge muur, schroef dan de plug voorzichtig in het gat in de muur met een kruiskopschroevendraaier.
	Steek de lange schroef in het montageblokje, schroef deze vast in de plug in de muur en schroef verder totdat deze stevig bevetsigd is in de muur. Herhaal dit voor de 4 gaten.
	Hang de verwarmer opaan de 4 montageblokjes door die montageblokjes uit te lijnen met de gaten en druk de verwarmer tegen de muur totdat de schroefdraaduiteinden door de openingen van de verwarmer verschijnen.
	Schroef de dopmoeren met uw vingers op de blootgestelde uiteinden van de montageblokjes om het geheel te beveiligen.
	VOOR DUAL SMART – VOLG HIERONDER DE EXTRA INSTRUCTIES:
	* Als u de DUAL SMART wandpaneelverwarmer installeert, installeer dan de DUAL-hoekbeugels aan de twee onderste montageblokjes en schroef de dopmoeren op de blootgestelde uiteinden van de montageblokjes om het geheel beveiligd te houden voordat u de tw...
	* Schuif de DUAL-hittebeschermer in de twee groeven in de onderste hoekbeugels.
	* Schuif de twee bovenste DUAL-beugels nu op de HITTEBESCHERMER en plaats ze in de twee bovenste montageblokjes.
	* Schroef met uw vingers de laatste twee dopmoeren tussen de HITTEBESCHERMER en de verwarmer om de verwarmer en de HITTEBESCHERMER stevig op hun plaats te houden.
	DE VERWARMER NIET BEDEKKEN
	Inbegrepen in uwverpakking:
	Welkgereedschaphebt u nodig:
	Plug voordrogemuur (4X)
	Plug voorgemetseldemuur (4X)
	Schroef (4X)
	Montageblokje (4X)
	Dopmoervoormontageblokje (4X)
	Elektrische boor
	Middelgrote
	kruiskop-schroevendraaier
	Boor van 7 mm
	BELANGRIJK BERICHT:
	Installeer de Wi-Fi VOORDATu uwpaneelinstalleertaan de muur
	1)
	2)
	3)
	4)
	5)
	6)
	7)
	Als u vragen hebt over het product, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via onze 24-uurs klantendienstvia:
	info@amazeappliances.com
	Of bezoekonze website
	www.amazeappliances.com
	En ons team helpt u graagverder.
	GENIET VAN UW AMAZE-PANEELVERWARMER
	.
	Garrantie
	BELANGRIJK: GELIEVE UW BEWIJS VAN BETALING/ONTVANGST TE BEVESTIGEN AAN DEZE BIJSLUITER. U WORDT GEVRAAGD HET AANKOOPBEWIJS TE VOORZIEN ALS U EEN GARANTIEVORDERING VOORLEGT.
	AmazeAppliances International garandeert dat uw Amaze Paneelverwarmer vrij is van fabricagefouten, onder de volgende voorwaarden:
	Deze garantie dient om de goederen te repareren of te vervangen in het geval van fabricagefouten (met uitsluiting van een normale slijtage) en die binnen 3 jaar na de oorspronkelijke aankoop bij AmazeAppliances International worden gemeld.
	Elke aansprakelijkheid op Amaze Heat International hieronder is afhankelijk van het feit dat de goederen correct zijn opgeslagen en geïnstalleerd (in overeenstemming met de installatie-instructies van AmazeAppliances) en vanaf de leveringsdatum.
	Gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies en/of de productopschriften van AmazeAppliances;
	Er geen reparaties of wijzigingen zijn aangebracht door de koper of een derde.
	De garantie is een vervanging en sluit alle expliciete of impliciete (wettelijke of anderszins) voorwaarden, garanties of verplichtingen van welke aard dan ook uit die verband houden met de geschiktheid voor het doel of de kwaliteit van vakmanschap, m...
	Beperking van aansprakelijkheid
	Behoudens een uitdrukkelijke bepaling in deze Verkoopvoorwaarden en behoudens andersluidende bepalingen in de Beschermingswetgeving voor Consumenten van het specifieke land van verkoop binnen Europa of de rest van de wereld, is AmazeAppliances niet aa...
	DE VERWARMER NIET BEDEKKEN
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	NE PAS COUVRIR
	AVERTISSMENTS
	NE PAS COUVRIR LE PLANCHER DE CHAUFFAGE
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	NE PAS COUVRIR LE RECHAUD
	Perceuse
	électrique
	Medium sized
	Phillips Screwdriver
	Fiche de perceuse de 7mm
	info@amazeappliances.com
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