
GEBRUIKSAANWIJZING
SNL-C 2020 / SNL-M 2020

NACHTLAMP  
MET BEWEGINGSSENSOR

 
Lees de handleiding zorgvuldig door voor een veilig en correct 
gebruik van het product. U kunt deze gebruiksaanwijzing ook 

digitaal downloaden: www.jaxmotech.de/downloads
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EG-CONFORMITEITS- 
VERKLARING

Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product voldoet aan 
alle relevante geharmoniseerde EU-voorschriften.  
U vindt de volledige conformiteitsverklaring op internet via  
www.jaxmotech.de/downloads.

De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen kleine af-
wijkingen vertonen ten opzichte van het daadwerkelijke ontwerp 
van uw apparaat. Ook kan het apparaat in de tussentijd al verder 
zijn verbeterd. Volg in dergelijke gevallen de instructies zoals ze 
beschreven staan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om 
dergelijke aanpassingen te doen; deze hebben invloed op de 
werking van het apparaat.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen of 
drukfouten aan te brengen.
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1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES  
ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE GEBRUIK!
Lees de veiligheidsvoorschriften goed door voordat u het 
apparaat voor het eerst gebruikt. Deze informatie dient ter 
bescherming van uw gezondheid. Als u zich niet houdt aan de 
veiligheidsvoorschriften, kan dit leiden tot ernstige gezondheids-
schade, in het ergste geval met fatale gevolgen.
Correct gebruik 
De nachtlamp met bewegingssensor van het merk SEG, model 
SNL-C 2020 en SNL-M 2020, is uitsluitend bedoeld als lamp 
voor oriëntatie in het donker.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik, 
huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingsgebieden en is 
niet bedoeld voor commercieel gebruik. 
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten, 
droge ruimtes. 
Gebruik het apparaat alleen in overeenkomst met het beoogde 
gebruik. 
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Bij niet correct gebruik kan de veiligheid en werking van het 
apparaat niet langer gegarandeerd worden en vervallen alle 
aanspraken op garantie.

 WAARSCHUWING! 
Zorg dat het apparaat niet wordt gebruikt door iemand die niet 
bekend is met de gebruiksaanwijzing. Kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale 
vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis mogen dit 
apparaat gebruiken, mits dit onder toezicht gebeurt of mits ze 
zijn geïnstrueerd in een veilig gebruik van het apparaat, en dus 
begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. 
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. 
Bewaar het apparaat en de toebehoren op een plaats die niet 
toegankelijk is voor kinderen. Houd het apparaat en de 
aansluitingen buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
Laat kinderen niet zonder toezicht achter met het apparaat en 
het verpakkingsmateriaal. Zij kunnen de folie of kleine 
onderdelen inslikken of inademen en hierdoor stikken.
De schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden die de 
gebruiker moet uitvoeren, mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en dit onder toezicht gebeurt.
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 GEVAAR! 
•  Tijdens het opladen worden de USB-stroomadapter (niet bij de 

levering inbegrepen) en de nachtlamp voelbaar warm. Dat is 
normaal.

•  Sluit het apparaat nooit op de voeding aan om de batterij op te 
laden als het apparaat, de USB-oplaadkabel of de USB-stroom-
adapter (niet bij de levering inbegrepen) zichtbare beschadigingen 
hebben.

•  Als het apparaat, de behuizing of de afdekkingen beschadigd 
zijn, moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld. 

•  Trek in geval van gevaar of bij een fout onmiddellijk de USB-stroom-
adapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het stopcontact.

•  Dit apparaat heeft een batterij die alleen door een gekwalifi -
ceerde expert mag worden vervangen. Open het apparaat niet 
om de batterij te vervangen als u deze niet meer kunt opladen 
of als de batterij snel leeg loopt. Neem contact op met de 
leverancier waarbij u het product hebt gekocht.

•  Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Als uw apparaat 
niet goed werkt, neem dan contact op met de leverancier 
waarbij u het product hebt gekocht. 

•  Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die 
overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit 
product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die 
noodzakelijk zijn ter bescherming tegen bronnen van gevaar. 



6

•  Vervang beschadigde componenten alleen door passende 
originele reserveonderdelen.

•  Beschadigde USB-oplaadkabels worden niet vervangen. Als 
de USB-oplaadkabel beschadigd is, gooi deze dan weg en 
vervang door een soortgelijke USB-oplaadkabel.

• Gebruik nooit een defect apparaat. 
• Gebruik nooit een apparaat dat gevallen is.
•  Gebruik het apparaat niet wanneer de kunststofonderdelen 

scheuren of barsten hebben of vervormd zijn.

 GEVAAR! 
•  Houd bij het uitpakken de onderdelen van de verpakking 

(plastic zakjes, piepschuim stukken) buiten het bereik van 
kinderen. VERSTIKKINGSGEVAAR! 

•  Sluit het apparaat voor het opladen van de batterij niet aan op 
de voeding tot alle verpakkingsdelen en transportverpakkingen 
volledig zijn verwijderd.

•  Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-
oplaadkabel, die met behulp van een USB-adapter (niet bij de 
levering inbegrepen) is aangesloten op het stroomnet. Voor 
probleemloos opladen adviseren wij een USB-adapter van het 
type DC5V. Anders bestaat er een RISICO OP ONTWIKKELING 
VAN HITTE EN VUUR!
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•	 Alle beschadigde aansluitkabels moeten door een gekwalifi-
ceerde expert (elektrotechnicus) worden vervangen. 

•  Gebruik bij het aansluiten van het apparaat aan de voeding geen 
stekkerdozen, meervoudige stopcontacten of verlengkabels.

•  Om het apparaat op te laden, mag de USB-stroomadapter (niet 
bij de levering inbegrepen) alleen in een correct geaard en 
uitsluitend aan het apparaat toegewezen stopcontact worden 
gestoken. Anders kunnen er gevaarlijke ongevallen of 
beschadigingen aan het apparaat ontstaan.

•  De USB-adapter (niet bij de levering inbegrepen) en de geaarde 
contactdoos moeten na de installatie van het apparaat te allen 
tijde goed toegankelijk zijn.

•  Let erop dat de USB-oplaadkabel niet geknikt wordt en leg 
deze niet op scherpe randen.

•  Let erop dat de USB-oplaadkabel niet over de rand van een 
tafel of een ander meubelstuk hangt om beschadigingen te 
voorkomen. 

•  De technische gegevens van uw stroomvoorziening moeten 
overeenkomen met de waarden, die worden aangegeven op 
het typeplaatje.

•  Het stroomcircuit moet zijn uitgerust met een stroomonderbreker 
voor de noodstop van het apparaat.

•  Verander niets aan het apparaat. GEVAAR VOOR  
ELEKTRISCHE SCHOK!
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•  Koppel het apparaat voor onderhouds- of reinigingswerk-
zaamheden van de voeding af. GEVAAR VOOR  
ELEKTRISCHE SCHOK!

•  Om het apparaat van het stroomnet te halen, moet de 
stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het 
stopcontact getrokken worden. 

• Houd het apparaat niet aan de USB-oplaadkabel vast.
•  Ook als het apparaat is uitgeschakeld staat er spanning op 

zolang de aangesloten USB-adapter (niet bij de levering 
inbegrepen) in het stopcontact zit.

•  Het apparaat is pas van het stroomnet losgekoppeld als de 
USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) uit het 
stopcontact is gehaald.

•  Onweer kan elektronische apparaten beschadigen. Wij 
adviseren het apparaat tijdens onweer van het stroomnet te 
halen.

•  Koppel het apparaat los van het stroomnet als er vreemde 
voorwerpen in het apparaat komen.

•  Koppel het apparaat voor onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden en voor het vervangen van toebehoren van de voeding af. 

•  Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of andere 
vloeistoffen, reinig het niet onder stromend water en plaats het 
niet in de vaatwasmachine.

•  Raak de USB-stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) 
nooit met natte handen aan.
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•  Laad het apparaat niet buitenshuis op en gebruik het niet 
buiten.

•  Plaats het apparaat niet op een plek, waar het met water/regen 
in contact kan komen om schade aan de isolaties van de 
elektrische inrichtingen te voorkomen.

•  Plaats het apparaat niet op de hoek of rand van oppervlakken 
om vallen te voorkomen.

•  Berg het apparaat zo op dat het niet in een badkuip of wasbak 
kan vallen.

•  Als het apparaat tijdens het opladen in het water valt, grijp dan 
nooit naar het product. Trek de stroomadapter (niet bij de 
levering inbegrepen) er meteen uit.

•  Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden wij aan de 
stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen) van het 
stroomnet te halen zodra het apparaat volledig opgeladen is.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 WAARSCHUWING! 
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR!
•  Dek het apparaat tijdens gebruik en opladen niet af (met 

bijvoorbeeld een deken of een doek). 
•  Let erop dat het apparaat en de USB-oplaadkabel niet in aanraking 

komen met warmtebronnen (bijv. kookplaten, gasvlammen).
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•  Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of 
ontvlambare dampen.

•  Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
•  Als er rook ontstaat, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit 

en trek de stekker uit het stopcontact.
•  Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals:

– hoge luchtvochtigheid of natheid
– extreme temperaturen
– direct zonlicht
– open vuur

 WAARSCHUWING! 
 GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN EN 
VERGIFTIGING DOOR LEKKENDE BATTERIJEN!
• Open de batterij nooit.
• Lekkend accuzuur kan tot chemische brandwonden leiden.
•  Vermijd contact van accuzuur met huid, ogen en slijmvliezen. 

Draag in geval van een lekkende batterij altijd beschermende 
handschoenen.

•  Spoel bij contact met accuzuur de betreff ende plaatsen 
onmiddellijk met veel schoon water af en raadpleeg een arts.
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2 LEVERINGSOMVANG
Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen 
 meegeleverd zijn:
•	Nachtlamp met bewegingssensor inclusief:

– Ophangelement
•	Toebehoren:

– USB-oplaadkabel
–  Zelfklevend metalen bevestigingsplaatje voor wandmontage 

met magneet op de nachtlamp
– Standaard

•	Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs 
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3 OVERZICHT VAN HET APPARAAT
1. Ingebouwde magneet
2. Helderheidsinstelling (LOW / HIGH)
3. Laadaansluiting voor de batterij
4. Ophangelement voor lussen
5. Aan-/Uit-/Auto-schakelaar
6. Standaardbevestiging
7. Zelfklevend metalen bevestigingsplaatje 
8. Standaard

1

2

3

5

4

6

7

8
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4 INGEBRUIKNAME
Uitpakken
1.  Pak het apparaat voorzichtig uit. Neem de afvoerinstructies 

van de verpakkingsmaterialen in hoofdstuk 9 – AFVOEREN 
in acht.

2.  Verwijder eventuele transportbeveiligingen zoals stickers en 
de beschermfolie van het apparaat. Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen om resten van de transportbeveiligingen 
te verwijderen.

3.  Controleer voor het opladen van de batterij of de meegeleverde 
USB-oplaadkabel of het apparaat zelf niet beschadigd zijn.

4.  Controleer of de levering compleet is, zie hoofdstuk  
2 – LEVERINGSOMVANG.

5.  Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het 
 stroomnet. 

Opladen van het apparaat
1.  Voor het eerste gebruik moet de nachtlamp met behulp van 

de meegeleverde USB-oplaadkabel met een USB-stroom-
adapter (niet bij de levering inbegrepen) volledig worden 
opgeladen.

2.  Verbind het apparaat met de USB-oplaadkabel via de  
batterijlaadaansluiting (3).
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3.  Verbind de USB-oplaadkabel met het stroomnet met behulp 
van een USB-stroomtadapter (niet bij de levering inbegrepen) 
en sluit deze aan op de voeding. 

4.  Het apparaat begint met opladen en de nachtlamp licht  
blauw op. 

5.  Bij het gebruik van een USB-adapter van het type DC5V, 
duurt het opladen ca. 3 uur. 

6.  Zodra het apparaat volledig is opgeladen, gaat het blauwe 
lampje uit. 

7. Koppel het apparaat van de voeding af.
8.  Het apparaat kan bij een hoge helderheid (100%) met een 

opgeladen batterij ca. 20 uur draadloos worden gebruikt. Bij 
een lager ingestelde helderheid (20%) kan het apparaat ca. 
200 uur draadloos worden gebruikt.



15

5 BEDIENING
 OPMERKING! 

Let er voor de bediening op dat de batterij opgeladen is en het 
apparaat van de voeding gehaald is.

1.  Gewenste lichtmodus instellen
Zet de schakelaar ON/OFF/AUTO (5) in de gewenste stand:
ON Normaal nachtlicht - licht brandt constant.
OFF Licht is permanent uitgeschakeld.
AUTO  Bewegingssensor wordt geactiveerd. Het licht gaat 

automatisch aan zodra er beweging binnen een 
omtrek van 120° en een afstand van 3 meter wordt 
waargenomen. Het licht schakelt na 30 seconden 
automatisch weer uit.

2.  Helderheidsniveau instellen
Zet de schakelaar (2) op het gewenste helderheidsniveau:
LOW Lage helderheid op 20% 
HIGH Hoge helderheid op 100%
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3. Nachtlamp plaatsen
 OPMERKING! 

•  De nachtlamp moet tussen 0,7 en 2 meter boven de grond 
geplaatst worden.

•  De nachtlamp moet parallel aan de horizontale beweging 
worden neergezet, zodat een menselijk lichaam optimaal kan 
worden gedetecteerd. De bewegingssensor reageert nauwe-
lijks op verticale bewegingen.

•  Zet de nachtlamp niet bij een geopend raam. Naar binnen 
stromende warme of koude lucht kan de bewegingssensor 
beïnvloeden.

•  De afstand tussen twee nachtlampen moet minstens 1,5 meter 
bedragen.

De nachtlamp kan op drie manieren geplaatst worden:
•  Eenvoudige wandmontage met magneet (1) op de nachtlamp 

en zelfklevend metalen bevestigingsplaatje (7) op de muur. 
Zorg ervoor dat de metalen bevestigingsplaat (7) op een vlakke 
en schone ondergrond wordt geplakt. Bij bevestiging op 
metalen oppervlakken is het zelfklevende metalen bevestiging-
splaatje niet nodig, maar kan de nachtlamp met de magneet (1) 
direct op het metalen oppervlak worden geplaatst.
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•  Standaard om neer te zetten op planken of tafels – hierbij 
plaatst u de meegeleverde standaard (8) in de standaard-
houder (6).

•  Bevestig voor het ophangen aan bijv. aan haken, deurgrepen of 
meubelknoppen, een lus (niet bij de levering inbegrepen) aan 
het ophangsysteem (4). 
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6 REINIGING EN ONDERHOUD
 WAARSCHUWING!

•  Voordat er reinigingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden, moet het apparaat uitgeschakeld zijn en losgekoppeld 
worden van de voeding.

•  De batterij kan tijdens het opladen warm worden. Laat het 
apparaat voor de reiniging volledig afkoelen.

•  Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of andere 
vloeistoff en.

• Let erop dat er geen water in het apparaat komt.

Reiniging van de oppervlakken 
Reinig de oppervlakken van het apparaat met een licht vochtige 
zachte doek.
• Gebruik geen ruwe, agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
• Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen
• Gebruik geen schuurmiddelen
• Gebruik geen etherische oliën

Deze aanwijzingen gelden voor alle oppervlakken van uw 
apparaat. Het oppervlak van het product kan door gebruik van 
dergelijke middelen worden beschadigd.
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7 PROBLEMEN OPLOSSEN
 GEVAAR! 

Als er storingen optreden tijdens het gebruik, controleer dan met 
behulp van de volgende tabel of u het probleem zelf kunt 
oplossen. Alle andere reparaties zijn niet toegestaan. Hierdoor 
komt de aanspraak op garantie te vervallen. 

Probleem Oplossing

Licht gaat niet 
aan.

Is het apparaat opgeladen? Staat de ON/OFF/
AUTO-schakelaar op de stand ON of AUTO? 

Licht is zwak. Is het apparaat opgeladen? Staat de helder-
heid in positie „HIGH“?

Batterij laadt 
niet op.

Zijn de USB-adapter (niet bij de levering inbe-
grepen) en de geaarde contactdoos correct 
aangesloten? Is de USB-oplaadkabel correct 
aangesloten? Is de zekering doorgebrand? Is 
de stroomonderbreking actief? Is het stop-
contact kapot?
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8 TECHNISCHE GEGEVENS
Apparaatsoort: Nachtlamp met  
  bewegingssensor
Modelnaam: SNL-C 2020 / SNL-M 2020
Batterij: Lithium-ion-accu 3,7V met 600 mAh
Vermogen bij een  
opgeladen batterij: ca. 20 uur bij 100% helderheid 
  ca. 200 uur bij 20% helderheid
Stroomsterkte:  40 mA 
Vermogen:  max. 1,5W
Kleurtemperatuur: 4000K
Productafmetingen: Diameter 7,9 cm / diepte: 3,3 cm
Nettogewicht apparaat:  ca. 70 g

Technische wijzigingen voorbehouden!



21

9 AFVOEREN
1.  Houd bij het uitpakken de onderdelen van de verpakking 

(plastic zakjes, piepschuim stukken) buiten het bereik van 
kinderen. VERSTIKKINGSGEVAAR! 

2.  Niet meer gebruikte en oude apparaten moeten naar een 
recyclepunt worden gebracht. In geen geval aan open vlam 
blootstellen.

3.  Oude apparaten zijn geen onbruikbaar afval. Door een mi-
lieuvriendelijke afvoer worden vele waardevolle grondstoffen 
hergebruikt.

4.  Als elektrische apparaten op stortplaatsen of op de vuilnisbelt 
worden weggegooid, kunnen er stoffen, die schadelijk zijn 
voor de gezondheid in het grondwater terechtkomen. Hier-
door komen deze stoffen in de voedselketen terecht en dit 
kan leiden tot schade voor uw gezondheid en uw levensk-
waliteit.

5.  Voordat u een oud apparaat weggooit, zorgt u ervoor dat het 
niet meer werkt! Dit betekent dat de USB-oplaadkabel altijd 
losgekoppeld en verwijderd moet worden. Nu kunt u het 
apparaat weggooien!

6.  De in dit apparaat gebruikte materialen zijn recyclebaar en 
voorzien van de bijbehorende informatie. Door uw oude ap-
paraat, de materialen ervan of de verpakking vakkundig weg 
te gooien, draagt u bij aan de bescherming van ons milieu.
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7.  Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde 
containers conform de lokale voorschriften van uw woon-
plaats.

8.  Als er in uw woonomgeving geen geschikte afvoercontainer 
is, breng deze materialen dan naar een geschikt gemeentelijk 
inzamelpunt.

9.  Nadere informatie is te verkrijgen bij uw leverancier of bij 
gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven. 

Verpakking weggooien
 Scheid de verschillende materialen van de verpakking. 

Voer papier en karton af bij het oud papier en folie bij 
de inzameling van recyclebaar materiaal. 

Correcte afvoer van gebruike elektrische en elektronische 
apparaten (elektronisch afval):  

Het symbool van de doorgestreepte afvalbak geeft aan 
dat elektrischeI elektronische apparatuur gescheiden 
moet worden ingezameld. Volgens de Europese 
regelgeving mogen gebruikte elektrische en elektroni-

sche apparaten niet meer worden behandeld als normaal 
huishoudelijk afval, maar moeten ze op daarvoor aangewezen 
recyclingstations worden ingeleverd. De gemeentelijke reinigings-
diensten hebben hiervoor inzamelpunten geopend, waar 
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particulieren hun oude apparatuur kosteloos kunnen afleveren. 
Neem contact op met uw gemeente of de gemeentelijke 
reinigingsdienst omtrent de mogelijkheden. 

Batterijen en accu’s mogen niet bij het huishoudelijk afval!
Als consument bent u wettelijk verplicht om alle 
batterijen en accu‘s, ongeacht of deze schadelijke 
stoffen* bevatten of niet, naar een inzamelpunt in uw 
gemeente/wijk of de winkel te brengen zodat ze op 

een  milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.
*met de aanduiding: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
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10  GARANTIE VAN DE FABRIKANT /
SERVICE

•  Wij bieden een garantie van 3 jaar op uw apparaat en de handels-
garantie die ingaat op de datum van de factuur of van de pakbon.

•  Binnen de garantietermijn worden bij vertoon van de aankoop-
bon of de pakbon alle opgetreden productie- en/of materiaal-
fouten gratis verholpen door reparatie en/of vervanging van 
defecte onderdelen of (naar onze keuze) door het apparaat met 
een gelijkwaardig artikel zonder gebreken te vervangen.

•  De fabrikant is niet aansprakelijk voor letselschade of materiële 
schade door:
– ondeskundig gebruik of onderhoud 
– onjuiste wijzigingen aan het apparaat
– onjuist transport
– niet naleven van de veiligheidsvoorschriften
– bliksem, water, vuur, ongeval

•  Breekbare onderdelen zoals glas, plastic of gloeilampen vallen 
niet onder de garantie.

• Beschadigde USB-kabels worden niet vervangen. 
•  De garantie vervalt als het product door een niet door ons 

geautoriseerde derde wordt geopend en/of er veranderingen 
zijn aangebracht aan het product.

•  Bij niet correct gebruik kan de veiligheid en werking van het 
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apparaat niet langer gegarandeerd worden en vervallen alle 
aanspraken op garantie.

•  Elk ander gebruik dan is beschreven in deze gebruiksaanwijzing 
is verboden en leidt ertoe dat er geen beroep kan worden 
gedaan op garantie of aansprakelijkheid.

•  Drukfouten en wijzigingen aan het apparaat, de gebruiks-
aanwijzing of de verpakking zijn voorbehouden.

Indien u een klacht wilt indienen, adviseren we u eerst contact op 
te nemen met de leverancier waarbij u het product hebt gekocht.
Indien reparatie nodig is, neem dan contact op met onze hotline 
via het volgende servicenummer: + 31 026 4792323.

Houd de volgende informatie bij de hand voor een snelle afhandeling:

SEG Nachtlamp met bewegingssensor 
SNL-C 2020 / SNL-M 2020
Technische service 
Sertronics Nederland BV 
PvM Gld Rood 22 
6666 LT Heteren 
Nederland
Tel: + 31 026 4792323 (maandag t/m vrijdag van 08:00u –17:00u)
E-mail: klantenservice@sertronics.nl 



Jaxmotech GmbH
Ostring 60 
66740 Saarlouis 
Duitsland
Tel:  +49 6831 5059800
E-mail: service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de


