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2 |  Wprowadzenie

Wprowadzenie

Mikrofon stołowy to urządzenie wspomagające słyszenie 
oraz streamer telewizyjny. Przesyła dźwięk bezpośrednio do 
bezprzewodowych aparatów słuchowych 2,4 GHz. 
Główne tryby użytkowania:

•	 Mikrofon stołowy: przesyłanie głosu mówcy z wybranego 
kierunku w następujących trybach:

o Automatyczny

o Manualny

– Pojedynczy kierunek

– Podwójny kierunek

o Wszechkierunkowy

•	 Zdalny mikrofon: przesyłanie głosu osoby 
noszącejurządzenie

•	 TV Streamer: strumieniowe przesyłanie audio przy użyciu 
wejścia microUSB

Strumieniowanie – Dźwięk przesyłany bezprzewodowo 
z mikrofonu stołowego bezpośrednio do aparatów
słuchowych.
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Zawartość opakowania

•	 Mikrofon stołowy

•	 Zasilacz oraz kabel: USB-to-MicroUSB

•	 Wtyczki dla krajów:

o USA

o Europa

o Australia

o Anglia

•	 Instrukcja użytkowania

•	 Woreczek

•	 Słuchawki przewodowe

•	 Kabel do strumieniowania TV

•	 Smycz

•	 Silikonowe opakowanie
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7. Wejście Audio 3.5mm

8. Głośnośc +/-

9. Mikrofony

1. Wejście MicroUSB

2. Kierunkowość - przycisk

dotykowy

3. Wskaźniki

4. Tryb automatyczny

5. Przycisk zmiany trybu

6. Przycisk zasilania
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10. Przycisk parowania

11. Magnetyczny zaczep do zawieszenia smyczy
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1. Wejście MicroUSB

•	Ładowanie	za	pomocą	kabla	USB-MicroUSB

•	Strumieniowanie	dźwięków	za	pomocą	kabla	TV

2. Kierunkowość - przycisk dotykowy

•	Manualny	wybór	jednego	lub	podwójnego	kierunku

3. Wskaźniki

•	Wskażnik	wybranej	kierunkowości

•	Wskażniki	operacyjne	informujące	o:

o Poziomie naładowania

o Zasilaniu

o Poziomie baterii

o Statusie parowania

o Głośności

o	Łączności	Line-in/out

4. Tryb automatyczny

•	Włączony	wskazuje	na	tryb	Automatyczny

•	Wyłączony	wskazuje	na	Wszechkierunkowość	lub

   tryb Manualny

5. Przycisk zmiany trybu

•	Przełącza	między	trybem	Automatycznym,

   a Wszechkierunkowym

6. Przycisk zasilania

•	Naciśnij,	aby	Włączyć/Wyłączyć

7. Wejście 3.5mm audio jack

•	Do	podłączenia	słuchawek	przewodowych

8. Głośność +/-

•	Dostosowanie	poziomu	głośności

9. Mikrofon

•	Zbiera	głos	mówcy

10. Przycisk parowania

•	Łączy	z	aparatami	słuchowymi

11. Magnetyczny zaczep do powieszenia

•	Do	używania
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Wskaźniki
Wskaźniki operacyjne

Ładowanie

Zielone wskaźniki informują o
poziomie naładowania baterii.
Każdy wskaźnik reprezentuje
około 1 godziny. Migający
zielony wskaźnik informuje o
aktualnym poziomie
naładowania.
Jeśli urządzenie jest ładowane
podczas użytkowania,
wszystkie zielone wskaźniki na
krótko przerywają działanie
innych funkcji, dopóki
akumulator nie będzie w pełni
naładowany.

Pomarańczowe wskaźniki
informują o naładowaniu
baterii umożliwiającym
działanie urządzenia mniej
niż 2 godziny.

Czerwony wskaźnik informuje
o naładowaniu baterii
umożliwiającym działanie
urządzenia mniej niż 1
godzinę. Migający wskazuje
na rozładowaną baterie.
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Położenie produktu

Aby uzyskać najlepszą
wydajność, upewnij się, że
przyciski głośności i zasilania
skierowane są w Twoją stronę.

Połączenie Line-in

Biały górny wskaźnik
wskazuje	połączenie	Line-in
(np. Dźwięk telewizora).

Połączenie Line-out

Biały dolny wskaźnik
wskazuje	połączenie	Line-in
(słuchawki).

Głośność +

Biały górny wskaźnik
miga, gdy głośność jest
zwiększana.

Głośność -

Biały dolny wskaźnik miga,
gdy głosność jest
zmniejszana.



Wskaźniki parowania

Migający
niebieski
“nawias”

Szuka
aparatów
słuchowych

Stały
zielony

“nawias”

Parowanie
zakończone

Stały
czerwony
“nawias”

Parowanie
przerwane/
nieudane
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Wskaźniki strumieniowania

Automatyczny

Wskaźnik Trybu
Automatycznego (O) stały
niebieski.

Niebieski	wskaźnik	informuje
o aktywnym kierunku
słuchania

Manualny pojedyńczy/
podwójny

Jeden lub dwa niebieskie
wskaźniki informują o
wybranym kierunku/
kierunkach słuchania.

Wszechkierunkowy

Wszystkie niebieskie
wskażniki włączone.

Sprawdź „Parowanie” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat
parowania aparatów sluchowych.
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Użytkowanie

1. Aby włączyć Mikrofon 
stołowy,wciśnij przycisk Zasilania

2. Zielony wskaźnik poinformuje o 
poziomie naładowania baterii.

3. Upewnij się, że aparaty słuchowe są 
włączone.

4. Aby uruchomić strumieniowanie, 
otwórz aplikację Thrive na 
smartfonie i uruchom tryb 
strumieniowanie na ekranie 
Akcesoria.

5. Aby dostosować poziom głośności 
strumieniowanego dźwięku wciśnij 
przycisk +/-

6. Aby wyłączyć strumieniowanie, 
wyłącz Mikrofon.

Uwaga: Jeśli używasz mikrofonu po raz pierwszy,
najpierw należy sparować aparaty słuchowe z
urządzeniem. Patrz Parowanie z aparatami słuchowymi
„Parowanie” na stronie 13.

Parowanie

Aby Mikrofon stołowy działał z aparatami słuchowymi,
najpierw należy go sparować z każdym aparatem
słuchowym. Ta czynność wykonywana jest tylko raz,
ponieważ mikrofon stołowy i aparaty słuchowe powinny się
automatycznie rozpoznawać.

Aby sparować Mikrofon stołowy z aparatami słuchowymi:

1. Upewnij się, że Twoje aparaty słuchowe nie są 
podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth®.  
Aby to zrobić:

•	
•	 Wyłącz Bluetooth w Twoim telefonie.

•	 Wyłącz znajdujące się w pobliżu akcesoria TV lub zdalny 
mikrofon + , które wcześniej sparowałeś z aparatami 
słuchowymi

•	 Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe.  
Uwaga: W przypadku systemu CROS wyłącz zarówno 
aparat słuchowy, jak i nadajnik CROS. Włącz tylko aparat 
słuchowy, upewniając się, że nadajnik CROS pozostaje 
wyłączony.

* Typowy zasięg działania wynosi do 10 metrów (~ 30 stóp). Zasięg działania może 
zostać zmniejszony przez czynniki środowiskowe, takie jak przeszkody, zakłócenia i 
położenie ciała. Możliwe są większe odległości operacyjne, chociaż
jakość dźwięku i łączność mogą się pogorszyć.



2. Umieść aparaty słuchowe w odległości 15cm od 
Mikrofonu.

3. Przytrzymaj Przycisk Parowania przez 2 sekundy i umieść 
15cm (6”) 15cm (6”) Mikrofon stołowy ekranem do góry 
na płaskiej powierzchni. Migające niebieskie “nawiasy” 
oznaczają, że urządzenie jest gotowe do sparowania.
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4. Dla 2 aparatów słuchowych:

Lewy
Nawias

Prawy
Nawias

Status parowania
Następny	

krok

Oba aparaty
zostały sparowane

Ukończony

Tylko lewy aparat
został sparowany

Powtórz
1 – 3

Tylko prawy aparat
został sparowany

Powtórz
1 – 3

Oba aparaty nie
zostały sparowane

Powtórz
1 – 3

5. Dla 1 aparatu słuchowego:

Lewy
Nawias

Prawy
Nawias

Status parowania
Następny	

krok

Lewy	aparat
został sparowany

Ukończony

Prawy aparat
został sparowany

Ukończony

Lewy	aparat	nie
został sparowany

Powtórz
1 – 3

Lewy	aparat	nie
został sparowany

Powtórz
1 – 3
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Codzienne użytkowanie

Włączanie zasilania
Wciśnik przycisk zasilania przez 
1 sekundę.

Wyłączanie zasilania
Wciśnik przycisk zasilania przez 
1 sekundę. Zielony wskażnik poinformuje 
o poziomie naładowania baterii, 
następnie urządzenie wyłączy się.

Słaba bateria
Wskażniki świecą na czerwono.
Równolegle sygnał dźwiękowy jest
przesyłany do aparatów słuchowych 
co 15 minut.

Ładowanie akumulatora
Podłącz koniec kabla microUSB do 
gniazda microUSB w mikrofonie 
stołowym. Podłącz koniec USB kabla 
ładującego do gniazda USB w zasilaczu. 
Pełne naładowanie zasila mikrofon 
stołowy na 12 godzin strumieniowania. 
Całkowite naładowanie urządzenia 
zajmuje około 2 godzin.

 

Tryb strumieniowania konwersacji

Mikrofon stołowy to wszechstronne i inteligentne urządzenie.

Automatycznie podąża za głównym źródłem dźwięku (mowy) 
w cichych lub hałaśliwych środowiskach akustycznych, aby 
zapewnić najlepsze zrozumienie mowy. Mikrofon stołowy 
pozwala wyłączyć tryb automatyczny i ręcznie wybrać do 
dwóch mówców w grupie. Tryb Wszechkierunkowy jest 
zoptymalizowany do dyskusji w dużej grupie w cichych 
środowiskach akustycznych.

Tryb grupowy

Umieść mikrofon stołowy na środku stołu, aby dobrze słyszeć 
grupę ludzi. Aby jeszcze lepiej rozumieć mowę, zawsze zbliżaj 
mikrofon stołowy do rozmówcy.

Automatyczny Gdy zaświeci się wskaźnik
trybu automatycznego,
mikrofon stołowy głównym
mówcą.
Jeśli wskaźnik trybu
automatycznego jest
wyłączony, dotknij przycisk
Tryb Automatyczny /
Wszechkierunkowy, aby go
włączyć.



Strumieniowanie TV (Line-in)
Strumieniowanie dźwięku z telewizora do aparatów 
słuchowych.

Włóż kabel strumieniowania
TV do gniazda microUSB
Mikrofonu stołowego.
Włóż wtyczkę 3,5 mm kabla
TV do przesyłania
strumieniowego do gniazda
audio telewizora.

Aby naładować mikrofon
stołowy podczas przesyłania
strumieniowego dźwięku z
telewizora, możesz włożyć
wtyczkę microUSB kabla
ładującego do gniazda
microUSB
Włóż wtyczkę USB kabla
ładującego do gniazda
zasilania.
Podłącz zasilacz do gniazdka
ściennego.
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Jedno źródło dźwięku Stuknij dowolny wskaźnik
aby skupić się na
określonym źródle dźwięku
(mowy).

Dwa źródła dźwięku Naciśnij	i	przytrzymaj	
(1 sekundę) drugi wskaźnik,
aby skupić się na
dodatkowym źródle
dźwięku (mowy).

Wszechkierunkowy Naciśnij	przycisk	Trybu
Automatyczny /
Wszechkierunkowy, aby
słuchać wielu osób w cichych
środowiskach akustycznych.
Naciśnij	przycisk	Trybu
Automatyczny /
Wszechkierunkowy, aby
powrócić do trybu
automatycznego.



20 |  Codzienne użytkowanie Codzienne użytkowanie | 21

Włączanie/Wyłączanie Auto Strumieniowania

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z mikrofonu stołowego
można uruchamiać lub zatrzymywać na różne sposoby:

•	 Włączenie Mikrofonu stołowego: Autostrumieniowanie 
włączy się automatycznie

•	 Pilot: Jeśli protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, 
naciśnij przycisk Ulubione.

•	 Kontrola użytkownika aparatu słuchowego: Jeśli 
protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, wykonaj 
odpowiegni “gest” (np. długie naciśnięcie kontrolki 
użytkownika) może rozpocząć / zatrzymać transmisję.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku zatrzyma się również po
wyłączeniu mikrofonu stołowego.

W aparatach słuchowych odtwarzany jest dźwięk
sygnalizujący rozpoczęcie / zakończenie transmisji audio.

Noszenie Mikrofonu stołowego

Mikrofon stołowy można nosić
na dołączonej smyczy. Powinien być
umieszczony na środku w odległości  
20 cm (8 ”) od ust mówcy.

Smycz

•	Przymocuj	zaczep	magnetyczny	z	tyłu	
mikrofonu stołowego. Upewnij się, że jest 
prawidłowo włożony i zabezpieczony.

•	Umieść	smycz	na	szyi.	Aby	wyregulować	
długość, przytrzymaj cylinder i pociągnij 
zamknięcie.

•	Kiedy	mikrofon	stołowy	jest	noszony	
przez mówcę, górny wskaźnik zaświeci się 
na 3 sekundy.



22 |  Montaż zasilacza Słuchawki przewodowe | 23

Montaż zasilacza

Mikrofon stołowy zawiera różne 
konfiguracje wtyczek do użytku w różnych 
krajach. Jeśli zasilacz wymaga montażu:

1. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla 
Twojego kraju.

2. Wsuń wtyczkę do zasilacza.

3. Aby usunąć wtyczkę, naciśnij 
przycisk i wysuń wtyczkę z kabla.

Słuchawki przewodowe
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1. Miękki uchwyt

•	 Opcjonalnie, dla indywidualnego dopasowania  

i komfortowego noszenia

2. Nasadki douszne (małe/średnie/duże)

•	 Dla precyzyjnego dopasowania

3. Pilot

•	 Szybki dostęp do funkcji

4. Głośność +/-

•	 Dostosowanie głośności strumieniowanego 

dźwięku

5. Przełącznik trybów

•	 Przełącza tryby Manualny oraz Wrzechkierunkowy 

Przełącznik trybów

6. Wtyczka Audio 3,5mm

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Jeden lub oba
aparaty
słuchowe
nieoczekiwanie
przestają
strumieniować
dźwięk

Aparaty słuchowe
mogą być poza 
zasięgiem.
bezprzewodowym.

Zmniejsz zasięg do
Mikrofonu stołowego.

Poziom naładowania
baterii jest za niski do 
strumieniowania
dźwięku.

•	Wymień	baterie	na	
nową.
•	Naładuj	akumulator.

Duży przedmiot, taki jak 
meble lub ściana, może
osłabiać sygnał.

Aparaty słuchowe 
powinny znajdować się 
w zasięgu Mikrofonu 
stołowego.

Utracono połączenie
bezprzewodowe z
Mikrofonem stołowym.

Aby ponownie 
uruchomić strumień 
audio, wykonaj
czynności opisane w 
sekcji Włącz/ Wyłącz 
przesyłanie
strumieniowe audio.

Strumieniowany
dźwięk jest
zniekształcony

Niski	poziom	baterii	w
Mikrofonie stołowym.

Naładuj	Mikrofon	
stołowy.

Głośność źródła
dźwięku nie jest
wystarczająca.

Dostosuj poziom 
głośności źródła 
dźwięku, aż do 
uzyskania lepszej 
jakości.

Strumieniowany
dźwięk jest
niespójny

Urządzenie może
znajdować się na
granicy zasięgu.
bezprzewodowego.

Przenieś urządzenie
Bluetooth bliżej 
Mikrofonu stołowego.



PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Strumieniowany
dźwięk jest
za głośny lub
za cichy

Głośność 
strumieniowanego
dźwięku z Mikrofonu
stołowego dźwięku nie
jest wystarczająca.

Naciśnij	przycisk
głośności + lub - na
Mikrofonie stołowym.

Tryb Mikrofonu
stołowego:
Problem z
usłyszeniem
mówcy w
hałaśliwym
otoczeniu

Mikrofon stołowy
może znajdować
się zbyt daleko od
mówcy.

Przesuń Mikrofon 
stołowy
bliżej ust mówcy.

Tryb Zdalnego
Mikrofonu :
Problem z
usłyszeniem
mówcy w
hałaśliwym
otoczeniu

Mikrofon stołowy
może być przykryty
odzieżą lub źle
położony.

Zapewnij odpowiednie
ułożenie Mikrofonu
stołowego u mówcy.

Strumieniowa
-ny dwięk nie
jest słyszalny
w aparatach
słuchowych

Aparaty słuchowe nie
są sparowane z
Mikrofonem stołowym.

Postępuj zgodnie z
instrukcjami w sekcji
Parowanie.

Brak przychodzącego
sygnału audio.

•	Włącz	elektroniczne
źródło dźwięku.
•	Wyłącz	wyciszenie
lub zwiększ głośność
w elektronicznym
źródle dźwięku.

Urządzenie
nie
odpowiada

Możliwy błąd
urządzenia.

Naciśnij	przycisk	
zasilania
przez 8 sekund, aby
wymusić wyłączenie.
Włącz urządzenie.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wymagane informacje

Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna 
z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Instrukcje dotyczące usuwania starej elektroniki

Producent informuje, iż lokalne przepisy mogą wymagać, aby Mikrofon stołowy 
został zutylizowany w ramach lokalnego procesu recyklingu / utylizacji elektroniki.

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla personelu zajmującego się utylizacją 
/ recyklingiem. Podczas utylizacji Mikrofonu stołowego dołącz instrukcje 
użytkowania.

Tylko dla personelu zajmującego się utylizacją /
recyklingiem

Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Aby usunąć tę baterię:
•	Wyłącz	urządzenie.
•	Podważyć	połowę	obudowy	małym	śrubokrętem.
•	Przetnij	przewody	akumulatora,	aby	zapobiec	przypadkowemu	zwarciu.
•	Podważ	akumulator	za	pomocą	szerokiego	płaskiego	ostrza.

Przeznaczenie

Mikrofon stołowy to urządzenie wspomagające słyszenie, które przesyła dźwięk za
pomocą słuchawek przewodowych lub aparatów słuchowych 2,4 GHz. Gdy jest
noszony przez mówcę lub używany w hałaśliwym otoczeniu, działa jako zdalny
mikrofon. Może być również używany jako Streamer TV po podłączeniu do wyjścia
audio telewizora.

Mikrofon stołowy został zaprojektowany zgodnie ze standardami 
Międzynarodowej	Kompatybilności	Elektromagnetycznej.	Nadal	jednak	mogą	
występować zakłócenia spowodowane przez zakłócenia linii energetycznej, 
wykrywacze metali na lotniskach, pola elektromagnetyczne z innych urządzeń 
medycznych, sygnały radiowe i wyładowania elektrostatyczne.

Mikrofon stołowy należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką zwilżoną wodą z
mydłem.
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Jeśli używasz innych urządzeń medycznych lub nosisz wszczepialne urządzenia
medyczne, takie jak defibrylatory lub rozruszniki serca, i obawiasz się, że mikrofon
stołowy może powodować zakłócenia pracy urządzenia medycznego, skontaktuj 
się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby uzyskać informacje 
na temat ryzyka zakłóceń. Mikrofonu stołowego nie należy używać podczas 
procedury MRI ani w komorze hiperbarycznej. Mikrofon stołowy nie posiada 
formalnego certyfikatu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, takich 
jak kopalnie węgla lub niektóre fabryki chemiczne.

Korzystanie z urządzenia w samolotach

Mikrofonu stołowego nie należy używać w samolotach, chyba że personel 
pokładowy wyraźnie na to zezwoli.

Regulacje międzynarodowe

Mikrofon stołowy jest zatwierdzony do pracy na częstotliwościach radiowych
właściwych dla twojego kraju lub regionu i może nie zostać zatwierdzony do użytku
poza twoim krajem lub regionem.

Należy	pamiętać,	że	działanie	podczas	podróży	międzynarodowych	może	
powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych lub inne 
urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia działania mikrofonu 
stołowego.

Mikrofon stołowy został zaprojektowany do pracy i przechowywania w zakresie
temperatur od -10˚C (14˚F) do 45˚C (113˚F) i zakresie wilgotności względnej 10%
-95%.

Zgodnie z przepisami obowiązują nas następujące ostrzeżenia:
UWAGA:	Należy	unikać	używania	mikrofonu	stołowego	bezpośrednio	przy	innym
sprzęcie elektronicznym, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.
Jeśli takie użycie jest konieczne, zwróć uwagę, czy Twój aparat słuchowy i inny 
sprzęt działają normalnie.
UWAGA: Korzystanie z akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych
niż dostarczone przez producenta mikrofonu stołowego może spowodować wzrost
emisji elektromagnetycznej i zmniejszenie odporności elektromagnetycznej oraz 
może pogorszyć działanie.
UWAGA: Jeżeli przenośny sprzęt komunikacyjny o częstotliwości radiowej jest
używany bliżej niż 30 cm (12 ”) od mikrofonu stołowego, może to spowodować
pogorszenie działania aparatu słuchowego. W takim przypadku odsuń się od
sprzętu komunikacyjnego

Pomimo, że Mikrofon stołowy nie jest formalnie certyfikowany (stopień ochrony IP) 
na ochronę przed kurzem lub wnikaniem wody, zgodnie z IEC 60529, został
przetestowany do poziomu IP 52. Oznacza to, że mikrofon stołowy jest chroniony
przed kurzem.

Baterii mikrofonu stołowego nie można wymienić. Mikrofon stołowy nie zawiera
żadnych	części,	które	mogą	być	naprawiane	przez	użytkownika.	Nie	otwieraj	go	ani
nie modyfikuj.

Nie	podłączaj	mikrofonu	stołowego	do	żadnych	urządzeń	nieopisanych	w	tym
podręczniku. Przewidywany okres użytkowania mikrofonu stołowego wynosi 3 lata.

Bezprzewodowość - opis techniczny

Mikrofon stołowy działa w paśmie 2,4-2,4835 GHz z maksymalną efektywną mocą
promieniowania wynoszącą 8 dBm z typem modulacji transmisji 1M12FXD i 
pasmem 1,1 MHz. Sekcja odbiornika radia ma szerokość pasma 2 MHz.
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Informacje prawne

FCC ID: 2AS2V-TM10
IC: 24964-TM10

Informacje FCC/IC

To urządzenie jest zgodne z punktem 15 przepisów FCC oraz z przepisami ISED
Canada. Urządzenie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie 
musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą
powodować niepożądane działanie tego urządzenia.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia ze strony radia 
oraz odbiornika telewizyjnego spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje 
tego urządzenia. Takie modyfikacje są równoznaczne z przyjęciem przez 
użytkownika wyłącznej odpowiedzialności za stosowanie urządzenia

Niniejszym	Nuance	Hearing	oświadcza,	że	mikrofon	stołowy	jest	zgodny	ze	
wszystkimi wymaganiami oraz odpowiedniednimi przepisami dyrektywy 2014/53 / 
UE. Kopie deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem 
info@nuancehear.com

Nuance Hearing
24 Raoul Wallenberg
St. Tel Aviv 6971920
Israel

Nuance Hearing
Packhorse	Lane
Bibury Cirencester
GL7	5NT	England

Starkey	Laboratories	Poland	Sp.zo.o.
Wirażowa 119
2-145 Warszawa

Utylizuj w odpowiedni sposób

Zapoznaj się z instrukcją obsługi
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