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Eestikeelne

  VAAKUMPAKENDAJA  –  
KASUTUSJUHEND JA GARANTII

Lp ostja, “Laica” tänab Teid, et valisite meie toote, mis on valmistatud 
vastavalt rangetele teovõime ja kvaliteedi kriteeriumidele, et täielikult 
rahuldada Teie soove.

TÄHTIS TEAVE
ENNE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT 
HOIDKE KINDLAS KOHAS EDASPIDISTE TEAVETE TARVIS

See kasutusjuhend on toote lahutamatu koostisosa, mida 
peab säilitama kogu kasutusaja vältel. Seadme edasi and-
misel teisele omanikule, peab kaasa andma ka täieliku 
dokumentatsiooni.  Toote ohutu ja õige kasutamise taga-
miseks lugege tähelepanelikult läbi juhised ja hoiatused 
kasutusjuhendis, sest selles on tähtis teave ohutuse, kasu-
tamise ja hoolduse kohta. 

 Kui kaotate kasutusjuhendi või vajate täiendavat teavet ja 
selgitusi, võtke palun ettevõttega ühendust järgmisel aad-
ressil: 

 Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 - 36048 Barbarano Mossano 
(VI) - Italy - Tel +39 0444.795314 - info@laica.com -  
www.laica.it

SÜMBOLITE SELGITUS

 Hoiatus  Keeld  Tootekategooria

TURVAJUHISED

 • Enne kasutamist veenduge, et seade on töökorras ja sellel ei ole 
nähtavaid kahjustusi.  Kahtluste korral ärge kasutage seadet ja 
pöörduge jaemüüja poole. 

 • Hoidke plastkotte lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.  
 • Enne seadme ühendamist veenduge, et vahelduvvooluvõrgu 

pinge vastab seadme põhjal olevale plaadile märgitud  pingele. 
 • Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud eesmärgil ja 

kasutusjuhendis näidatud viisil.  Mis tahes teisel viisil kasutamine 
on väär ja ohtlik. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on 
tekkinud mittevastava või väära kasutamise tagajärjel.

 • Seda seadet tohivad kasutada 14-aastased ja vanemad lapsed. 
 • Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ilma 

vajalike teadmisteta isikud ei tohi seda seadet kasutada ega 
teha selle tehnilist hooldust ilma täiskasvanu järelvalveta.   Ärge 
lubage lastel seadmega mängida. 

 MINGIL JUHUL ärge jätke sisselülitatud seadet ilma 
järelvalveta.  Pärast kasutamist lülitage seade välja ja ühendage 
vahelduvvooluvõrgust lahti. 

 • Seadme rikke ja/või tõrke tekkimisel lülitage seade välja ning 
ärge üritage ise probleemi lahendada.  Remondiga seotud 
küsimustega pöörduge jaemüüja poole. 

 ÄRGE ÜHENDAGE ega ÜHENDAGE LAHTI, samuti ÄRGE KASUTAGE 
seadet märgade või niiskete kätega.

Kuj 1

Kuj 2

 ÄRGE TÕMMAKE voolujuhet või seadet ennast, et seda 
vooluvõrgust lahti ühendada.

 • Käsitsege seadet ettevaatlikult, kaitske seda põrutuste, järskude 
temperatuurimuutuste, niiskuse, tolmu, otsese päikese ja 
soojusallikate mõju eest.

 • Ühendage seade pistikupesast lahti kohe pärast kasutamist ja 
alati enne puhastamist. 

 • Elektrilise seadme vette kukkumisel ärge üritage seda välja võtta, 
vaid tõmmake viivitamatult toitejuhtme pistik seinakontaktist 
välja. 

 Hoiatus! Mingil juhul ÄRGE MUUNDAGE toitejuhet.  Kui see on 
vigastatud, pöörduge jaemüüja poole. 

 • Harutage juhe täielikult lahti ja hoidke seda soojusallikatest 
eemal.  

 Mingil juhul ärge kasutage adaptereid võimsusele, mis erineb 
seadme allosal oleval tehniliste andmete kleebisel näidatud 
pingest.

 • Selle seadme kaas ei kaitse vedeliku sissesattumise eest. 
 ÄRGE PUUDUTAGE sulatusriba, kui seade on sisse lülitatud.  

Põletusoht.
 MINGIL JUHUL ärge leotage seadet vees või muus vedelikus. 
 ÄRGE KASUTAGE seadet väljapool ruume. 

 HOIATUS! ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST

 • Ekstreemsetes kasutustingimustes (pinge ületab 10% võrra 
nominaalpinget ja temperatuur on umbes 40°C) võib seadme 
intensiivne kasutamine aktiveerida automaatse soojuskaitse 
funktsiooni. Sellisel juhul laske seadmel enne kasutamist jahtuda.

 Ärge tehke järjestikku rohkem kui 100 vaakumpakenda-
mist.  Selle piirangu ületamisel võib aktiveeruda seadme 
automaatse soojuskaitse funktsioon (sulatuskordade va-
hel on soovitav oodata vähemalt 15 sekundit).

 • Soovitav on kasutada LAICA toodetud või võrdväärse kvaliteediga 
vaakumpakendamise kotte.   Tähelepanu! Mittesobivate kottide 
kasutamine ei garanteeri optimaalset sulgemist vaakumiga. 

 ÄRGE HOIDKE vaakumpakendajat allalastud fikseerimiskäepide-
mega.

 • Vaakumpakendatava toote allosa ja koti ava vahele on soovitav 
jätta umbes  8-10 cm.

 • Seade ei ole ette nähtud professionaalseks kasutamiseks, vaid 
ainult olme vajadusteks.

SEADME KIRJELDUS  
1. Kaas
2. "Automatic / STOP” 

(automaatne / peatada) nupp
3. “Seal” (kinni sulatada) nupp
4. "Pulse vacuum” (impulssvaakum) 

nupp
5. “Canister” (karp) nupp
6. “Sealing setting” (sulatamise 

seadistus) nupp (tavaline – 
kahekordne – pikendatud 
kahekordne)

7. Indikaatorilambid
8. Karbi vooliku ühenduskoht
9. Karbi voolik
10. Fikseerimiskäepide
11. Kahekordne sulatusriba
12. Vaakumkamber / eemaldatav 

vedeliku kogumise anum
13. Õhu väljaimemise ava 
14. Tihendid
15. Sulatustihend
16. Lõikur
17. Lõikuriosa

7

2 3 4 5 6 8

12 13 171111 16

1 9 10 15

14



EE EEVAAKUMPAKENDAJA Kasutusjuhend ja garantii 

4 5

SEADME KIRJELDUS (vt kuj 1) 

1. Kaas
2. “Automatic / STOP” (automaatne / peatada) nupp
3. “Seal” (kinni sulatada) nupp
4. "Pulse vacuum” (impulssvaakum) nupp
5. “Canister” (karp) nupp
6. “Sealing setting” (kinnisulatamise seadistus) nupp  

(tavaline – kahekordne – pikendatud kahekordne)
7. Indikaatorilambid
8. Karbi vooliku ühenduskoht
9. Karbi voolik
10. Fikseerimiskäepide
11. Kahekordne sulatusriba
12. Vaakumkamber / eemaldatav vedeliku kogumise anum
13. Õhu väljaimemise ava 
14. Tihendid
15. Sulatustihend
16. Lõikur
17. Lõikuriosa

KOMPONENTIDE JA FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS  
1.  Kaas: võimaldab kotti hermeetiliselt sulgeda ja tekitab selles 

vaakumi.
2. “Automatic / STOP” (automaatne / peatada) nupp:

 • alustab automaatset õhu väljaimemist ja koti kinnisulatamise 
tsüklit;
 • blokeerib eelnevalt valitud funktsiooni.  

3.  “Seal” (kinni sulatada) nupp:
 •  seade ainult sulatab koti kinni
 •  automaatses tsüklis õhu väljaimemine katkestatakse ja kott 
sulatatakse automaatselt kinni.

4. “Pulse vacuum” (impulssvaakum) nupp: alustab 
impulssvaakumi protsessi; nupu vajutamisel algab õhu 
väljaimemine, nupu vabastamisel see katkestatakse.

5.  “Canister” (karp) nupp: algab õhu väljaimemine karpidest  
(ei ole komplektis).

6.  “Sealing setting” (kinnisulatamise seadistus) nupp: 
võimaldab valida pakendatavale tootele vastava kinnisulatamise 
viisi:
 • “single” (tavaline): seade sulatab tavaliselt; see seadistus 
sobib suurepäraselt kuivadele toodetele, näiteks leivale, 
pastale, küpsistele ja  sarnastele toodetele, mille pakendi 
kinnisulatamine nõuab vähe aega;
 • “double” (kahekordne): seade sulatab kinni kahekordselt; 
see seadistus sobib suurepäraselt niisketele toodetele, mis 
sisaldavad vedelikku ja niiskust, näiteks puu- ja köögiviljadele ja 
külmadele lihatoitudele, mille pakendamine nõuab kahekordset 
kinnisulatamist; 
 • “double extended” (pikendatud kahekordne): seade sulatab 
kahekordselt kinni, pikendades kinnisulatamise aega. See 
seadistus sobib suurepäraselt väga niisketele toodetele, näiteks 
lihale ja keedetud köögiviljale.

7.  Indikaatorilambid: näitavad toimuvaid toiminguid ja valitud 
funktsioone.

8.-9.  Karbi vooliku ühenduskoht: võimaldab komplektis oleva 
vooliku abil  ühendada karpidega.

10.Fikseerimiskäepide: kaane fikseerimiseks seadme alusele või 
sellelt vabastamiseks.

11. Kahekordne sulatusriba: teostab kinnisulatamist.
12.-13. Vaakumkamber / eemaldatav ja pestav vedeliku 

kogumise anum: tsoon, kus asub koti avatud ots, et õhku välja 
imeda ja koguda liigne vedelik.

14. Tihendid: tagavad hermeetilise sulgemise vaakumkambris, et 
luua kottides vaakumit.

15. Sulatustihend: tagab koti vajutamise sulatusribale.
16. Lõikur: lõikab rulli vajalikus suuruses kottideks.

TEHNILISED ANDMED
 - Pinge: 220-240 V vahelduvvool 50 Hz
 - Võimsustarve: 120 W
 - Kasutuskeskkonna tingimused: +10°C +40°C;  
suhteline niiskus ≤85%
 - Hoiukeskkonna tingimused: +10°C +50°C;  
suhteline niiskus ≤85%
 - MAKS. koti laius: 300 mm

 Komplektis olev rull on ette nähtud kasutamiseks toiduainetega. 

KASUTUSJUHISED

ETTEVALMISTUS
 • Enne iga kasutust puhastage hoolikalt vastavalt juhistele osas 

"Hooldus". 
 • Asetage seade lamedale kõvale pinnale, vabastades töötsooni 

takistustest seadme ees ning jättes piisavalt vaba ruumi, kuhu 
asetada pakendatavate toodetega kotid.

 • Veenduge, et vedeliku kogumise anum asub selleks ette nähtud 
kohas.

 • Ühendage seade vahelduvvoolu võrku.
 • Pange säilitatavad tooted ühtlaselt kotti. Veenduge, et koti pikkus 

ületab umbes 8 cm võrra säilitatava toote pikkust.
 • Tõstke kaas.

 Võite seadmes valida pakendatavale tootele vastava 
kinnisulatamise aja ja kordade arvu (vt “Funktsioonide 
kirjeldus”). Pärast vaikimisi olekut lülitub seade automaatselt 
“Sealing setting – single” funktsioonile. Seadistuste muutmiseks 
laske käepide alla.  Muudetud seadistus säilib seadme mälus kuni 
seadme lahti ühendamiseni vooluvõrgu pistikupesast.

KASUTAMINE KOTTIDEGA
1.  Sisestage koti lahtine ots vaakumkambrisse, nagu näidatud 

kujutisel 2. Asetage kott, mille üks ots on kinni, sileda poolega üles. 
 Veenduge, et koti siseosa kohas, kus toimub kinnisulatamine, on 

puhas ja ilma toidujääkideta.   Kott peab olema sirgeks tõmmatud 
ja kortsudeta.

2. Laske kaas alla ja fikseeride see seadme alusel, vajutades käepidet 
alla; süttib “Sealing setting” nupu lamp, viidates tehtud valikule 
(“single – double – double extended”).

3. Vajutage “Automatic / STOP” nuppu, et algaks õhu automaatne 
väljaimemine ja kinnisulatamise protseduur: süttib “Automatic  / 
STOP” nupu lamp. Kinnisulatamise etapil süttib “Seal” nupu lamp.

4. Oodake, kuni indikaatorilambid kustuvad. Avage kaas, tõstes 
käepidet üles.

5. Veenduge, et kott on korralikult kinni sulatatud, seejärel hoidke 
seda külmkapis, sügavkülmikus või sahvris.

KASUTAMINE RULLIDEGA
Rull võimaldab valmistada säilitatavale toiduainele sobiva pikkusega koti. 
1. Tõstke kaas.
2. Määrake koti pikkus vastavalt säilitatava toote pikkusele, lisades 

vähemalt 8 cm. 
3. Komplektis oleva lõikuriga lõigake rull soovitud pikkusega 

osadeks.
4. Asetage koti üks lahtine ots sulatusribale. Asetage kott, mille üks 

ots on kinni, sileda poolega üles. 
5. Vältige koti libisemist väljapoole  vaakumiosa / vedeliku kogumise 

anumat või sulatusribale.
6. Veenduge, et kott on täielikult sirgeks tõmmatud, puhas ning ei 

ole kokku volditud.
7. Laske kaas alla ja fikseeride see seadme alusel, vajutades käepidet 

alla; süttib “Sealing setting” nupu lamp, viidates tehtud valikule 
(“single – double – double extended”).

8. Vajutage “Seal” nuppu, et alustada kinnisulatamist. 
Kinnisulatamine on lõppenud, kui kustub indikaatorilamp.  Avage 
kaas, tõstes käepidet üles.

 Kontrollige, kas kott on hermeetiliselt suletud.
10. Jätkake, täites osas “KASUTAMINE KOTTIDEGA” kirjeldatud 

toimingud.

OSALINE VAAKUM
Õhu täielik väljaimemine automaatses režiimis võib kokku suruda õr-
nemad ja hapramad tooted (näiteks maasikad, marjad, leivakõrsikud, 
köögiviljad jne). Sellistel juhtudel võite kasutada manuaalset vaa-
kumpakendamist, et vajadusel katkestada õhu välja imemine. 
1. Asetage kott ja fikseerige seadme kaas, nagu on kirjeldatud osa 

"Kasutamine kottidega" punktides 1 ja 2.
 Vaakumi võib käsitsi saada kahel viisil:

a.  Vajutage “Automatic / STOP” nuppu, et algaks õhu väljaimemi-
ne. Jälgige tähelepanelikult õhu välja imemist kotist ja vajalikul 
hetkel katkestage õhu välja imemine, vajutades  “Seal” nuppu.

b. Vajutage “Pulse vacuum” nuppu kotist õhu välja imemiseks ja 
vajalikul hetkel katkestage õhu välja imemine, vajutades “Seal” 
nuppu.

2. Tõstke kaas ja kontrollige, kas kott on korralikult suletud.

KASUTAMINE KARPIDEGA (ei ole komplektis)
Kasutage “Laica” karpe.
Enne igat kasutuskorda veenduge, et kaas, karp ja karbi tihend on 
täiesti puhtad ja kuivad.
1.  Täitke karp maksimaalselt nii, et ülemise servani jääks vähemalt  

2 cm.
2.  Pange kaas peale ja, ainult mudelil VT3304, pöörake kaane 

ventilatsiooniklapp seisu “•SEAL”.
3.  Kinnitage karbi voolik, pistes selle ühe otsa seadme kaane 

ühenduskohta, kuid teine ots karbi kaane ühenduskohta.
4.  Vajutage fikseerimiskäepide alla ja fikseerige kaas seadme alusel.
5. Vajutage “Canister” nuppu, et alustada õhu automaatse 

väljaimemise protseduuri; süttib nupu indikaatorilamp.
 Oodake, kuni kustub indikaatorilamp. 
6. Võtke toru karbist välja ja pange karp tagasi külmkappi, 

sügavkülmikusse või sahvrisse.

VEDELIKE VAAKUMPAKENDAMINE 
Vedelike vaakumpakendamiseks tuleb need kõigepealt külmutada.
Pange vedel toode vastavasse nõusse ja hoidke umbes 12-18 tundi 
sügavkülmas, siis võtke nõust välja ja pange vaakumpakendamise 
kotti.   Imege õhk välja ja sulatage kott kinni, nagu selgitatakse 
osas „Kasutusjuhised – kasutamine kottidega”, seejärel pange kott 
sügavkülma. 
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HOOLDUS

 • Enne seadme puhastamist peske hoolikalt käed. 
 • Enne ja pärast kasutamist puhastage seadet kuiva või veidi niiske 

lapiga, ärge laske vedelikul seadmesse sattuda.
 • Pärast igat kasutuskorda eemaldage pehme lapiga sulatusribalt 

igasugused nailoni (koti) jäägid, tehke seda ettevaatlikult, et riba 
mitte vigastada. Puhastage sulatusriba ainult siis, kui see 
on jahtunud.

 • Pärast igat kasutuskorda võtke välja vedeliku kogumise anum 
ja peske seda hoolikalt jooksva vee all, et eemaldada kõik 
vedelikujäägid. Enne uuesti sisestamist selleks ette nähtud osasse 
veenduge, et see on täiesti kuiv.

 • Mingil juhul ärge kasutage kemikaale või abrasiivseid materjale.
 • Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas. 
 • Ärge pange seadet hoiule allalastud fikseerimiskäepide-

mega, et vältida sulatusriba ja tihendite deformatsiooni.

Saadavad varuosad
 • tihendid ja sulatustihend: kood AHI046,
 • vedeliku kogumise anum: kood AHI044,
 • karbi voolik: kood AHI039.

PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Seade ei tööta. Seade ei ole 

ühendatud 
vahelduvvooluvõrku. 

Ühendage seade 
vahelduvvooluvõrku.

Lülitus sisse 
soojuskaitse 
funktsioon.

Laske seadmel vähemalt 
30 minutit jahtuda, 
seejärel lülitage uuesti 
sisse.

Seade ei loo 
kotis täielikku 
vaakumit.

Kott võib olla katki. Veenduge, et kott on 
terve või vahetage see. 

Kott ei ole õigesti 
asetatud imemis- ja 
vedeliku kogumise 
osasse. 

Asetage kott nii, nagu 
on selgitatud osas 
“Kasutusjuhendid – 
kasutamine kottidega”.

Sulatusriba võib olla 
ülekuumenenud. Nii 
juhtub, kui sulatamist 
tehakse lühikese aja 
vältel palju kordi 
järjest. 

Oodake mõni minut, kuni 
sulatusriba jahtub. Jätke 
sulatuskordade vahele 
vähemalt 15 sekundit.

Pärast koti 
kinnisulata-
mist ei säili 
kotis vaakum

Kott võib olla katki. Veenduge, et kott on 
terve või vahetage see. 

Koti serv ei ole puhas. Veenduge, et sulatuskoht 
ei ole määrdunud, seal 
ei ole puru, rasva jms.  
Avage kott ja proovige 
veel kord.

Kott sulab 
ning seda 
ei sulatata 
õigesti kinni.

Koti sulatamise tsoon 
ei ole puhas ja sirge.

Veenduge, et kott on 
seestpoolt puhas ning 
sirgeks tõmmatud.

Valitud “double 
extended” (piken-
datud kahekordne) 
sulatusaeg on liiga 
pikk.

Vähendage sulatusaega, 
vajutades “Seal Setting – 
double” nuppu

SEADMEST VABANEMINE

 Seadme allosal olev sümbol viitab kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete liigiti kogumisele 

 (direktiiv 2012/19/EL – EEIA).
Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda olmeprügisse, vaid 
viige vastavasse kogumiskohta või andke edasimüüjale, kui ostate 
sama tüüpi uue seadme, mida kasutate samade funktsioonidega.  Kui 
utiliseeritava seadme mõõt on väiksem kui 25 cm, võib selle tagasta-
da jaemüügi poodi, mille pindala on suurem kui 400 m², ning ei pea 
ostma uut sarnast seadet.
Elektri- ja elektroonikaseadmete liigiti kogumine toimub vastavalt 
Euroopa keskkonnakaitse poliitikale, et kaitsta keskkonda ning pa-
randada selle kvaliteeti, vältides võimalikku kahjulikku mõju inimeste 
tervisele, mida võivad põhjustada sellistes seadmetes leiduvad kah-
julikud ained või seadmete ja nende osade väär kasutamine. Tähele-
panu! Elektri- ja elektroonikaseadmetest väär vabanemine võib olla 
karistatav.

 See seade on ettenähtud kasutamiseks olmes. 
 Vastavus, mida kinnitab CE märgis seadmel, viitab 
direktiivile 2014/30/EL elektromagnetilise ühilduvuse kohta ja direk-
tiivile 2014/35/EL elektriseadmete kohta, mis on ettenähtud kasuta-
miseks teatud pinge piirides.  See toode on elektrooniline seade, mis 
on testitud, tagamaks, et kinnitada vastavust praegustele tehnilistele 
teadmistele selle kohta, et see ei häiri lähedalasuvate seadmete tööd 
(elektromagnetiline ühilduvus) ning selle kasutamine on ohutu, kui 
seda tehakse vastavalt kasutusjuhendis antud nõuannetele. 
Kui seade ei tööta normaalselt, katkestage selle kasutamine ning vaja-
dusel võtke ühendus otse tootjaga.

GARANTII

Sellele seadmele kehtib 2-aastane garantii alates ostukuupäevast, 
mida peab tõendama edasimüüja pitsat või allkiri ostukviitun-
gil, mille peab säilitama koos garantiidokumendiga. See ga-
rantiiperiood vastab kehtivatele normatiivaktidele ning kehtib ainult 
juhul, kui tarbija on eraisik.  “Laica” tooted on ette nähtud kasutami-
seks olmes, mistõttu on keelatud nende kasutamine äritegevuses. 
Garantii kehtib ainult tootmisdefektidele ning ei hõlma juhtumeid, kui 
vigastused on tekkinud õnnetuste, keelatud kasutamise, hooletuse või 
väärkasutuse tagajärjel. Kasutage ainult komplekti kuuluvaid tarvi-
kuid: teiste tarvikute kasutamine võib annulleerida garantii.  Mingil 
juhul ärge avage seadet; kui selle avate või mingil viisil muundate, 
kaotab garantii kehtivuse. 
Garantii ei kehti osadele, mis kasutamise käigus kuluvad, samuti pata-
reidele, kui need kuuluvad standard komplekti. 
Garantii kaotab kehtivuse 2 aastat pärast ostupäeva. Sellisel ju-
hul tehakse tehnilist hooldust tasu eest. Teavet garantiile vastava 
või tasulise tehnilise hoolduse kohta saate, kui kirjutate aadressil  
info@laica.com. Kehtiva garantiiga toodete vahetus või remont on ta-
suta.  Kui seade ei tööta, võtke ühendus edasimüüjaga; ÄRGE SAATKE 
midagi otse LAICAle.
Kõik parandustööd, millele kehtib garantii (kaasa arvatud toote või 
selle mis tahes osa vahetus) ei pikenda vahetatud toote algset garantii 
kehtivuse aega.
Tootja ei vastuta mingite vigastuste eest, mis otseselt või kaudselt on 
tekitatud inimestele, esemetele või koduloomadele kasutusjuhendi 
juhiste mittetäitmise tõttu, eriti seoses seadme paigaldamise, kasu-
tamise või hooldusega. 
Seoses oma toodete kvaliteedi pideva täiustamisega jätab “Laica” en-
dale õiguse ilma eelneva etteteatamiseta toodet täielikult või osaliselt 
modifitseerida ning “Laica” või tema toodete edasimüüjad ei vastuta 
selle eest.



2-AASTANE GARANTII

Laica S.p.A.
Viale del Lavoro, 10 
36048 Barbarano Mossano (VI) - ITALY
Tel +39 0444.795314
Toodetud Hiinas

www.laica.it

Kuupäev



TAGLIANDO
DI CONTROLLO

VT3217

MACCHINA 
PER SOTTOVUOTO

HI63 - 06/2020

Jaemüüja pitsat

VT3217

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10

36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel +39 0444.795314 

Toodetud Hiinas

www.laica.it


