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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER NØJAGTIGT FØR BRUG.
ADVARSEL - Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug. Enhver anden brug anbefales 
ikke af producenten og kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden personskade eller 
materiel skade.
Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger skal altid følges ved brug af elektrisk udstyr:

12. Træk altid stikket ud, når det ikke er i 
brug, eller når du flytter enheden. Træk kablet 
ud af stikkontakten ved at afbryde 
strømforsyningen. Træk aldrig i selve kablet.

13. Tøm altid vandtanken, før apparatet 
opbevares.

14. Børn eller kæledyr skal altid overvåges 
nøje, når enheden er i nærheden af   dem.

15. Læg ikke strømkabler under gulvtæpper 
eller dæk dem med tæpper eller tæpper. Læg 
altid 
kabler på en sådan måde, at der ikke er risiko 
for at snuble over dem.

16. Enheden må aldrig udsættes for direkte 
sollys under drift eller opbevaring.

17. Send enheden til en kvalificeret 
servicetekniker til reparation. Reparationer 
udført af lægfolk 
kan føre til beskadigelse af enheden eller 
personskade og ejendom og kan ugyldige alle 
garantikrav.

18. Undgå at bruge en forlængerledning, da 
dette kan forårsage overophedning og 
brandfare. Brug 
kun forlængerkabler efter at have kontrolleret, 
at de er i perfekt stand.

19. Betjen ikke enheden uden luftfilter.
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1. Enheden må ikke betjenes med en beskadiget ledning eller stik og heller ikke efter at der 
opstår en funktionsfejl, eller efter at den er blevet tabt er blevet beskadiget på en eller anden 
måde. I disse tilfælde bedes du kontakte en autoriseret reparations- og vedligeholdelsesservice 
for kontrol og reparation.

2. For at undgå skader bør denne enhed altid placeres i opretstående position. Anbring enheden 
på en plan, stabil overflade.

3. Kontroller den elektriske spænding i dit hjem og sikre dig før idriftsættelse, at denne svarer til 
de nominelle værdier, der er angivet for enheden.

4. Denne enhed skal bruges i en omgivelsestemperatur på 1 ° C til 40 ° C.

5. Sørg for, at luftindgangs- og udløbsåbningerne ikke er blokeret eller tildækket.

6. Anbring ikke enheden for tæt på gardiner eller andre genstande - Mindste afstand 40 cm.

7. Når du bruger "WASH MODE          " til hurtigere at tørre vådt tøj i rummet, så sørg for, at alt tøj 
er i en sikker afstand fra enheden for at undgå at der kan dryppe vand på enheden.

8. Anbring aldrig noget på enheden og tildæk ikke med nogen form for materiale under drift.

9. Dette produkt er KUN beregnet til husholdningsbrug eller let kontorbrug og er ikke beregnet til 
kommerciel, industriel eller udendørs brug.

10. Som en sikkerhedsforanstaltning mod elektriske stød må du aldrig putte enheden, stikket eller 
kablet i vand eller oversprøjte det med væsker.

11. Tryk altid på "ON / OFF" -knappen          , inden du trækker strømkablet ud af stikkontakten, 
da dette ellers kan beskadige enheden.

12. Træk altid stikket ud, når affugteren ikke er i brug, eller når du flytter den. For at trække stikket 
ud, så træk i selve stikket og ikke i ledningen.

13. Tøm altid vandtanken, før apparatet gemmes væk.

14. Hold øje med børn eller kæledyr når de er i nærheden af apparatet.

15. Læg ikke strømkabler under et gulvtæppe eller en løber. Læg altid kabler på en sådan måde, 
at der ikke er risiko for at snuble.

16. Enheden må aldrig udsættes for direkte sollys under drift eller opbevaring.

17. Send enheden til en kvalificeret servicetekniker til reparation. Reparationer udført af lægfolk 
kan forårsage skade på enheden eller på personer og skade på ejendom og ugyldiggør alle 
garantikrav.

18. Brug om muligt ikke en forlængerledning, da dette kan føre til overophedning og udgøre en 
brandfare. Kontrollér et evt. forlængerkabel for korrekt funktion, inden brug.

19. Betjen ikke enheden uden luftfilter.

Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk tilstand, sensoriske eller mentale 
evner eller personer uden passende erfaring og uden viden, medmindre du bliver bedt om det med henblik på at bruge 
enheden af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, er blevet instrueret eller overvåget af en sådan person. 
Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.



FUNKTIONER

• Kompressorløs affugter: bruger affugtningsrotorteknologi

• Miljøvenligt: uden skadelige gasser og stille

• Affugtning: 10 l / dag (20 ° C RH 60%)

• Vandtank kapacitet: 3,5 l

• Elektronisk ventilationsgitter

• Vasketøjstilstand: inklusive strømbesparende funktion

til brug om sommeren og turbofunktion om vinteren.

• Timer op til 8 timer: for ekstra bekvemmelighed

• Driftstemperaturområde: 1 ° C til 40 ° C

• Let og bærbar med håndtag

• Aftagelig vandtank med håndtag

• Automatisk genstart efter strømsvigt: Efter

strømmen er genoprettet  fortsætter enheden med

at arbejde med den indstilling der blev valgt før

strømmen forsvandt.
Komfort

og
Velsign dig
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Håndtag

Kontrolpanel

Automatisk ventilationsgitter

Luftudkast

Vandstands-
visningsvindue

Tank

Håndtag til at trække
vandtanken ud med

Luftfilter

Tilslutning af netledning 

Kabelbindere

Strømkabel 

Luftindtag

Åbning for afløbsslange
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KONTROLPANELET

"Tank fuld "- lampe
Denne indikator lyser, når tanken er fyldt med vand eller er 
installeret forkert.

Kontrol lampe
Denne indikator lyser, når enheden ikke fungerer korrekt.

Timer display

Ventilationsgitter display

Funktionsdisplay

8H
! 4H

2H

DD322FW KLASSISK

Timer -knap

Indstillingsknap for

Ventilationsgitter

Knap til tørremodus

Knappen Tøjvask

Tænd / sluk -knap
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BETJENING

8H
! 4H

2H

DD322FW KLASSISK

Tænde og slukke

Slut stikket til en passende stikkontakt. For at tænde enheden tryk på
"ON / OFF" -knappen. For at slukke enheden igen tryk på "ON / OFF" knappen.
Bemærk: I tilfælde af strømsvigt (automatisk genstart)
Efter genoprettelse af strømforsyningen efter et strømsvigt genstarter enheden 
automatisk og fortsætter med at køre med de indstillinger, der var valgt før 
strømsvigt.

Disse inkluderer tørremodus, pendulfunktionen og den 
resterende tid i timermodus.

Bemærk: Efter slukning af enheden
Efter enheden er slukket på "ON / OFF" -knappen, fortsætter blæseren med at 
køre i to minutter. Dette er normalt og bruges til at afkøle og beskytte de 
interne komponenter.

Træk IKKE stikket ud af stikkontakten i løbet af disse to minutter, men vent til 
blæseren holder op med at køre.
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BETJENING

TØRREMODUS

For at vælge "Auto" - "Economy mode" - eller "højere" niveau "TØRREMODUS" -
tryk knap:

Auto Sparedrift Høj

MODE BESKRIVELSE

For at opnå en konstant, behagelig relativ luftfugtighed (RF) i 
rummet

Enheden sikrer automatisk en konstant luftfugtighed på 55-60% 
relativ luftfugtighed i rummet.
Ventilatorhastighed og opvarmningsniveau justeres automatisk.

Auto

55% RF

Til drift med lav blæserhastighed
Enheden affugter automatisk ved en lav og stille 
blæserhastighed.

Sparedrift
Økonomi -tilstand

55% RF

Super tørring for at undgå kondens
Høj kapacitet Enheden sikrer automatisk en konstant luftfugtighed på 40-45% 

relativ luftfugtighed og forhindrer kondens i rummet.45% RF

(Bemærk: Et toleranceområde på ± 10% RF gælder for den angivne RF. Det kan variere 
afhængigt af rumtemperaturen.)

VASKETØJMODUS

Til tørring af tøj eller kontinuerlig drift tryk på"Vaskemodus“

Normal Hurtig

MODE BESKRIVELSE

Velegnet til at spare strøm
Tøjtørring
 normalt

Enheden forsyner automatisk tør, varm luft og understøtter 
tørring af vasketøj på lavt trin.

Velegnet til hurtig tørring af tøj
Tøjtørring høj Enheden sørger automatisk for varmluftstilførsel til 

hurtigere tørring af vasketøj på højt trin

6.



BETJENING

AUTOMATISK PENDULFUNKTION

Brug "PENDULUM" til at vælge ventilationsgitterets vinkelknap
Opad

at trykke.

Holde (LED OFF)

MODE BESKRIVELSE
OVER

Det automatiske ventilationsgitter svinger i et 
opadgående område på ca. 100°.

Opad

Det automatiske ventilationsgitter svinger 
luften i et område på ca. 50° foran affugteren.

FORAN

Fremad

LANGT

Bredt Det automatiske ventilationsgitter svinger i 
et breddeområdet på ca. 150°.

Holde Ved tryk på knappen "PENDULUM" stopper svingningen af 
det automatiske ventilationsgitter, og LED'en slukker.

TIMER TILSTAND

Tryk på knappen for at vælge den ønskede tørretid (2, 4 eller 8 timer) Tryk på "TIMER".
Enheden slukker automatisk ved slutningen af den indstillede tid. LED'en viser den 
resterende tid, mens tiden er gået (4 eller 2 timer).

Hvis "TIMER" ikke er indstillet (LED'en er slukket), kører enheden i kontinuerlig drift, 
medmindre tanken allerede er fuld.

2 h         4 h               8 h

Kontinuerlig drift (LED OFF)

Tip: brug timeren i vasketilstand for at spare energi.

7.
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BRUG AF DIN AFFUGTER

8H

4H

2H

!

DD322FW KLASSISK

Timer
Enheden slukker efter den indstillede tid (2, 4 eller 8 timer).

Pendul funktion
Afhængigt af dine krav skal du vælge funktionen Bred, Foran eller Opad. 
For at stoppe pendulfunktionen skal du trykke på pendulknappen, indtil LED'en 
slukker.

Vasketøjstilstand

Brug vasketøjstilstanden til at tørre dit tøj. Enheden tørrer luften kontinuerligt, 
indtil du skifter til en af de driftstilstande, der er beskrevet nedenfor: Høj, 
Økonomi eller Auto.

Tip: Det tager normalt 2 til 4 timer at tørre en potion vasketøj. 
For at spare strøm kan det være en god idé at betjene affugteren via timeren.

Brug ikke vasketøjstilstanden i normal daglig drift. Du kan bruge denne 
tilstand i 2 til 3 dage til at opnå ekstremt tørre forhold i meget fugtige rum og 
derefter skifte tilbage til økonomitilstand.

Hurtig tøjtørring
Til hurtig tørring af dit tøj i en kort periode eller til hurtig tørring af et meget 
fugtigt rum. Din affugter kører derefter i høj / turbo-tilstand. Over tid vil det 
skifte til et lavere niveau, såfremt luftfugtigheden falder.

Tøjtørring normalt
Brug denne økonomiske vasketøjstilstand under drift til hurtigere at 
skifte til energibesparende tilstand.
Tip: Brug kun denne vasketilstand sparsomt, og skift til økonomitilstand for at 
spare mere energi, så snart dit vasketøj er tørt, eller rumfugtigheden er faldet til 
55% relativ luftfugtighed (RF).
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Tørremodus

Høj - Tørrer luften til ca. 45% relativ luftfugtighed, og på dette tidspunkt 
stopper affugtningen, hvorved kun blæseren fortsætter med at køre for at 
kontrollere luftfugtigheden. Hvis den relative luftfugtighed stiger, skifter 
systemet tilbage til affugtning.
Tip: Brug dette niveau de første par dage i meget fugtige rum, og skift derefter 
til økonominiveauet for at spare energi.
 Økonominiveau - Tørrer luften til ca. 55% relativ luftfugtighed og 
kører derefter i økonomi blæsertilstand for at kontrollere luftfugtigheden. Hvis 
den relative luftfugtighed stiger, skifter systemet tilbage til affugtning.

Tip: Indstil dette niveau i normal husstand niveau for at opretholde et sundt 
fugtighedsniveau på 55% til enhver tid. (Bakterier og skimmelsvamp kan ikke 
formere sig ved denne værdi.)

 Auto -Samme som økonomimodus, bortset fra at blæseren skifter 
mellem normal og økonomitilstand afhængigt af den relative luftfugtighed og 
temperatur, efter at et fugtighedsniveau på 55% RF er nået for at finde en 
balance mellem energibesparelser i økonomitilstand og hurtigere tørring ved 
høj hastighed.

RF = relativ luftfugtighed

Fuld visning
Lyser når tanken er fuld eller er sat forkert i.

! Kontrol display
Lyser når:
1. Filteret skal rengøres.
2. Enheden skal køle af. Sluk og lad den være slukket i 30 minutter, og tænd 

den derefter igen. Dette er normalt.
3. Ved lav luftfugtighed eller lave temperaturer.
4. Ved høje temperaturer over 35 °C.
Tip: Når kontrolindikatoren lyser, skal du trække stikket ud. Flyt kun enheden 
ind i et andet rum, når den er afkølet, eller hvis omgivelsesforholdene tillader 
det, skal du slutte den til en stikkontakt og tænde den igen. Sørg for, at 
affugteren er i sikker afstand fra andre objekter (se enhedsliste på næste side).
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Opstilling af affugter

60 cm på tværs
den øverste kant

Luftudgang

Placér enhed i opretstående 
stilling på en stabil, plan overflade. 
(Sørg for at enheden ikke står på 
sit eget kabel.)

Sørg for, at enheden er i en sikker 
afstand fra vægge eller møbler (se 
grafik til højre). Luftindtag

(Tilbage)
Sørg for, at tøj er i en sikker 
afstand fra luftudkastet og 
mindst 60 cm for at 
forhindre, at der drypper 
vand ind i enheden. mere end 20 cm

mere end 20 cm

mere end 50 cm mere end 20 cm

Placering af din affugter:
For de bedste resultater placeres 
affugteren centralt i bygningen, 
f.eks.  på en trapperepos eller i en 
korridor.

Så længe alle indvendige døre er 
åbne, trækkes overskydende fugt fra 
alle rum i huset naturligt mod 
affugteren og behandles der.

Advarsel !
Opsæt ikke affugteren i et kosteskab, fyrrum eller lille 
uventileret værelse eller lignende, og ikke i små, 
lukkede områder eller i nærheden af radiatorer eller 
varmekilder som f.eks. en tørretumbler, komfur osv. 
Dette for at undgå overophedning.

Brug ikke denne affugter i støvede eller industrielle 
omgivelser, da der ellers kan komme små partikler ind 
i affugteren. Dette fører derefter til funktionsfejl og 
garantien bortfalder. 1 2

FAST AFLØB
En slange med en indvendig diameter på 12 mm kan 
tilsluttes til kontinuerlig dræning.
1. Fjern tanken.
2. Der er et gennemgående hul i nederste venstre 

hjørne på bagsiden af  enheden
3. Før slangen gennem denne åbning.
4. Fjern proppen fra drænhullet på bagsiden af 

tanken. Opbevares et sikkert sted til senere 
brug.

5. Tryk slangen på, og slut den godt til
tankens afløbsåbning.

6. Sæt tanken korrekt i igen.

3 4.
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VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af filter
Tip: For ren luft og for at forlænge din affugters levetid, skal filteret rengøres hver 
anden uge.
Rengøring

1. Sluk for enheden, og fjern filteret fra enheden.
2. Rengør filteret med rent vand, tør eller rengør med en støvsuger, før det 

genbruges.
3. Udskift filteret.
4. Hvis filteret er dækket af støv, påvirker det luftstrømmen og enhedens ydeevne. 

Kontroller filteret nu og da for at sikre, at alt støv er fjernet.

Sørg altid for, at der ikke er små partikler eller

Advarsel ! Små dele kommer ind i affugteren gennem 
luftindtaget. Støvophobning i enheden kan føre til 
funktionsfejl og overophedning.

Rengøring af udstyr

1. Sluk for enheden, vent til blæseren stopper, og træk derefter ledningen ud.
2. Rengør overfladen med en blød, fugtig klud.
3. Efter rengøring tørres forsigtigt af med en tør klud.
4. For at undgå skader bør enheden ikke vaskes med vand. Lad heller ikke vand 

komme ind i luftindtaget og -udløbet.

Inden nedpakning

1. Sluk for enheden, vent til blæseren stopper, og træk netstikket ud.
2. Rengør og tør tanken. Lad enheden dryppe af i cirka et døgn.
3. Rengør filteret og enheden. Dæk enheden til for at

forhindre støvophobning. Opbevares lodret på et køligt og tørt sted.
4. Beskyt mod direkte sollys.
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TØMNING AF TANKEN

1. Når tanken er fuld, lyser "Fuld" / "styring" -LED'en, og enheden slukker.
2. Så længe enheden stadig er i drift, må den ikke flyttes, og tanken må ikke fjernes, 

da vand kan lække og beskadige enheden eller forårsage elektrisk stød.
3. Fjern tanken ved at trække den ud

ved den nederste del og løfte den
forsigtigt ud.

4. Fjern først tankdækslet, hæld
derefter vandet i tanken ud.
Rengør, sæt dækslet på, og sæt tanken 
i igen.

A. Træk tanken ud B. Løft i håndtaget

F. Tjek at gummiproppen 
stadig er på plads i 
åbningen.

C.  Fjern dækslet D. Tøm vandet ud E.  Sæt dæksel på igen. G  Placér tank igen

BEMÆRK VENLIGST:

• Rengør om nødvendigt tanken med rent vand. For at undgå at beskadige enheden må 
du ikke bruge rengøringsmidler, opløsningsmidler, slibemidler eller varmt vand. 

• Fjern eller beskadig ikke flyderen i tanken, ellers fungerer enheden ikke korrekt.

• Tankdækslet skal sidde tætsluttelnde. 

• Hvis tanken ikke er korrekt placeret vil "Fuld/Kontrol- LED" lyse.
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FEJLSØGNING

Følgende er normalt:
1. Ventilatoren fortsætter med at køre i ca. 2 minutter, efter at enheden er blevet slukket.
2. Enheden fungerer ved stuetemperaturer på 1-40 ºC. Uden for dette område, eller når 

luftindløbet eller -udløbet er dækket, kan        lyse op.
3. Enheden har en opvarmningsfunktion, som kan øge rumtemperaturen.

Hvis din affugter pludselig holder op med at fungere eller 
bør du kontrollere følgende først.

LED lyser,

Hvis enheden holder op med at fungere:
Er el-ledningen trukket ud, eller har der været strømafbrydelse? 
Er tanken indsat korrekt?

Kontroller, fjern og genindsæt tanken. Sørg for, at enheden er på en plan og glat 
overflade.

Hvis funktionen er dårlig:
Er en dør eller et vindue åbent? 
Er der eller opstår der damp i rummet?
Er rummet for stort?
Er filteret snavset? Rengør venligst. Bemærk venligst instruktionerne 
for rengøring af filteret.
Er luftindtaget eller -udløbet dækket?
Prøv vasketilstand, og lad maskinen køre i denne tilstand i et døgn.

Er enheden dækket?
Er enheden blevet opsat i den nødvendige minimumsafstand fra vægge eller genstande? 
(Se side 10, Opstilling af affugter.)

Ved overdreven støjende drift:
Er enheden på en vandret glat og plan overflade? Flyt enheden, og tænd den igen. 

Er luftfilteret snavset? Rengør filter.

BEMÆRK VENLIGST:

1. Hvis            LED lyser, sluk for enheden, træk el-ledningen ud, kontroller og rengør filteret.
Hvis det er snavset, skal du fjerne eventuelle partikler, der har sat sig over luftindløbet 
eller -udløbet. Vent derefter mindst 10 minutter, inden stikket sættes i stikkontakten 
igen og tændes for enheden.

2. Ved lave temperaturer og lav luftfugtighed lyser den muligvis op ! -LED

for at forhindre enheden i at blive overophedet. Placer enheden i et varmere
og mere fugtigt rum, og vent 30 minutter, før du tænder den.
Prøv ikke selv at reparere, da dette kan resultere i elektrisk stød og ugyldiggøre 
din garanti.
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FEJLFINDING

Lugtdannelse fra affugteren

Når du tænder affugteren første gang og lejlighedsvis bagefter, kan du mærke en lugt 
fra affugteren. Dette skyldes zeolit -tørrematerialet og er ikke et tegn på, at affugteren 
er defekt og det er ikke skadelig for mennesker eller dyr.

Duften er skabt af, at zeolitten har absorberet lugte som f.eks  fra cigaretter, kosmetik, 
hårspray, byggematerialer og nye møbler, og denne lugt frigives derefter i rummet, når 
tørremidlet opvarmes. Denne lugt er også blevet beskrevet som en brændende eller sur 
lugt. Dette er normalt, det varer ikke længe og er ikke et tegn på en defekt.

Mængde vand akkumuleret

Når du bruger din affugter første gang, skal den arbejde hårdere på at reducere 
luftfugtigheden i rummet for at nå setpunktsværdien for f.eks. 55-60% relativ luftfugtighed 
(i automatisk tilstand). Derfor opsamles meget vand, og tanken skal derfor tømmes oftere. 
Så snart rummet bliver mere tørt, samles der mindre vand i affugteren, og ventilatoren 
kører på et lavere niveau. Dette er normalt. Når den ønskede relative luftfugtighed er 
nået, opvarmes luften fra affugteren ikke, og enheden kører kun ved en lav 
blæserhastighed. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for 
affugtning, og affugteren kun kontrollerer luften for den relative fugtighed for at 
kontrollere, om affugtning er nødvendig.

Hvis du opdager, at der stadig er kondens på dine vinduer, eller du har brug for at tørre 
luften endnu mere, skal du bruge det høje læserhastighedsniveau eller turbo-
vasketilstand, hvor affugteren tørrer luften endnu længere ned til en RF-værdi på 40-45% 
RF. Dette kan være nødvendigt for enkeltruder eller hvis udetemperaturen falder til under 
nul.

Ventilation

Affugteren må ikke opsættes i et lille indelukket rum. Placer affugteren i et godt 
ventileret område, f.eks. Et badeværelse, i korridoren, på en trapperepos eller i et 
ventileret rum. Sørg for, at enheden ikke er placeret i nærheden af  varmekilder, f.eks. 
Radiatorer eller enheder, der genererer varme (f.eks. Tørretumbler eller komfur). 
Luftindtaget og -udløbet må ikke blokeres.
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SPECIFIKATIONER

Model: DD322FW CLASSIC 

Driftstemperaturområde: 1ºC til 40ºC

Affugtning: 10 l / dag (20 ºC, 60% relativ luftfugtighed)

Vandtankens kapacitet: 3,5 l

Strømforbrug (Høj / lav): 725 W / 420 W 

Netspænding: 230V ~ 50Hz

Nettovægt: 7,8 kg

Bruttovægt: 9,5 kg

Netto dimension (H x B x D): 416 mm x 520 mm x 186 mm 

Brutto dimension (H x B x D): 485 mm x 605 mm x 247 mm
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SERVICE OG GARANTI

Opbevar venligst disse garantioplysninger på et sikkert sted

Eco Air garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale eller udførelse i 
en periode på to (2) år fra købsdatoen. Dette krav er kun gyldigt i forbindelse med 
købsbevis.

Denne enhed skal betjenes under de anbefalede forhold og med den netspænding, der 
er angivet på enheden. Ved ethvert forsøg på at vedligeholde eller ændre enheden 
bortfalder garantien. Det faktiske produkts udseende kan afvige lidt fra illustrationen. 
Denne garanti kommer ud over dine lovbestemte rettigheder, som ikke påvirkes af den.

Yderligere oplysninger findes på www.ecoairgb.com/de/support
Dette produkt blev fremstillet i overensstemmelse med EU -direktiverne 2006/95 / EF og 
2004/108 / EF.

Vi anbefaler, at du registrerer alle købsoplysninger for denne enhed herunder 
og opbevarer din originale salgskvittering sammen med denne vejledning. 
Opbevar disse dokumenter på et sikkert sted i tilfælde af garantikrav.

Købsdato: _______________________

Forhandlerens navn: _______________________

Serienummer: _______________________

beholder dit hjem
sikker og ren

WEE / EC2601UR

Alle rettigheder forbeholdes
C150

2 års fabrikationsgaranti
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