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Tisztelt Felhasználó!
Köszönjük, hogy termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket
bizalmával. Kérjük, hogy az alábbi üzembe helyezési és kezelési útmutatót
figyelmesen olvassa el, mivel csak az útmutató alapján, helyesen felszerelt
készülék esetében tudjuk a megfelelő működést garantálni.
Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a szereléssel vagy a
készülék használatával kapcsolatban, vevőszolgálatunk készséggel áll a
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.
Vevőszolgálat és szakszerviz:
Levélcím:
SEAWING Kft.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
Telefonszám: (+36) (22) 510-170* hétfő – péntek: 800 – 1630 óráig
E-mail:
vevoszolgalat@seawing.hu
Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:
INFORMÁCIÓ
Hasznos tudnivalók, információk
 FIGYELEM!
Biztonsági előírások: Ennél a jelölésnél található figyelmeztetések és
útmutatások az Ön és a készüléke védelmét szolgálják.

1. Általános ismertető
A SwimLock öltözőszekrényzár SwimID közelítő (proximity) azonosító
óraszíjjal működtethető (nyitható és zárható) zár. Elsősorban fürdők,
sportlétesítmények vendégeinek öltözőszekrényeinél alkalmazható.
A zár vezérlővel, memóriával szerelt. A memóriájában eltárolja saját
azonosítóját, valamint annak a vendég-azonosítónak a kódját, amellyel
bezárták. A nyitással, zárással, működéssel kapcsolatos eseményeket
szintén megőrzi.
Zárás és nyitás előtt a kártyát a vezérlőhöz kell közelíteni (1 cm-en belül), és
ha a kártya engedélyezett, akkor max. 10 másodpercen belül a kart el kell
fordítani a megfelelő irányba. Az engedélyezést vagy a helyes műveletet a
vezérlő zöld színnel jelzi, a várakozást sárgával, míg az elutasítást pirossal.
Speciális esetben a várakozást piros színnel is jelezheti.
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Főbb tulajdonságok:
 Egyszerű kezelhetőség: A vendég proximity azonosító óraszíjjal

nyitja és zárja a szekrényét. A szekrény tetszőleges számban
nyitható és zárható, de minden esetben csak azzal az azonosítóval
nyitható, amellyel azt előzőleg bezárták. A vendég az
azonosítójával bezárt szekrényen kívül más szekrényt nem tud
kinyitni.
 Mesterkártya, főkulcs kezelés: Mesterkártyának nevezzük azt az

öltözőszekrény zárakhoz adott proximity kártyát, amellyel a zárakat
programozni lehet. Segítségével a zárakhoz ún. „főkulcsot” tudunk
érvényesíteni. A főkulcs minden olyan szekrényzárat nyit, amelyet
előzőleg a mesterkártyával felprogramoztak az adott főkulcsra.
 Autonóm működés: A SwimLock öltözőszekrény zár elemmel

működik, kábelezést nem igényel.
 Programozás, esemény lekérdezés: A készülék több mint 100

eseményt tárol. Eltárolt adatok: zárás vagy nyitás, sikeres vagy
sikertelen, speciális kártyák használata, táp bekapcsolás elem
cserekor, esemény időpontja percnyi pontossággal, és a kártya
sorszáma stb. Az események az esemény kiolvasó kártyával
olvashatók ki, és a kártyáról a SwimLine alkalmazásban
jeleníthetők meg.

2. Felszerelés
2.1 Öltözőszekrények nyitásiránya
Az öltözőszekrények elhelyezésénél és az ajtólapok felszerelésénél
ügyelni kell arra, hogy a szekrényajtók azonos irányba nyíljanak.
Összenyíló ajtókra SWIMLock zár nem szerelhető!

1. ábra
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2.2 Ajtólap előkészítése
A SWIMLOCK szekrényzár felszerelése előtt az ajtólapot elő kell
készíteni a 8. MELLÉKLET ábrája szerinti furatolással.
Az ajtólap vastagsága min. 15 mm - max. 20 mm lehet.
Az ajtólap belső oldalán a zár mechanika (1. ábra/2.) rögzítése
különbözik fa, illetve lemez ajtó esetében, ezért különbözőképpen kell
furatolni a mechanika rögzítő csavarokhoz (1. ábra/11.):
- Fa ajtó esetén: az ajtólap belső oldalán két 2 mm es 10 mm
mélységű zsákfuratot kell készíteni.
- Lemez ajtó esetén: az ajtólap belső oldalán két 3.2 mm
átmérőjű átmenő furatot kell fúrni. Ügyelni kell arra, hogy a
lemezajtónak legyen belső oldali tartólemeze (akár utólag
szerelten), amire a zár mechanikát (1. ábra/2.) fel lehet szerelni
úgy, hogy a rögzítő csavarok furatai az ajtólap külső lemezét nem
roncsolják.
A fentiek figyelembe vételével készítse elő az ajtólapot a furatok
elkészítésével.

2.3 Felszerelés
Tételek:
1. Elektronika
2. Zár mechanika
3. Elempakk
4. Elemtartó fedél
5. Dugó 1.
(zárást jelző szimbólummal)
6. Dugó 2.
(nyitást jelző szimbólummal)
7. Rögzítő csavarok M3x30
(4db)
8. Fogazott alátétek M3 (2db)
9. Alátét M3 (2db)
10. Alátét lemez (fa ajtó
esetén)
11. Mechanika rögzítő csavar
3.9x13 (2db)
12. Elemtartó
fedelének
csavarja
M3x6 Torx
13. Csatlakozók
14. Elemcsatlakozók

2. ábra

1. Az ajtólap előkészítése után (lásd a 2.2. részben) a zár
mechanikát (2.) a furatoknak megfelelően tegyük a helyére, és
fűzzük át a 12 mm átmérőjű átmenő furaton.
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2. Rögzítsük a mechanikát a rögzítő csavarokkal (11.).
3. Csatlakoztassuk a mechanikát az átfűzött csatlakozóval az
elektronikához (13.)
4. Rögzítsük az elektronikát a rögzítő csavarokkal először kívülről
(7.), majd a belső oldalról az alátét lemez (10. - fa ajtó esetén),
valamint az alátétek (9. – 8.) felhasználásával.
5. Csatlakoztassuk az elempakkot a mechanika csatlakozójához
(14.). Az elempakk készülékre kapcsolása után 5 másodpercig a
LED kijelző zölden villog. Ha az elemcsatlakozás után a kijelző
nem zölden villog, akkor meg kell ismételni a csatlakoztatást úgy,
hogy előtte a készülék tápvezetékeit rövidre zárjuk pár
másodpercig. A készülék alapállapotba megy át, a LED nem
világít.
6. Tegyük a helyére az elemtartó fedelet (4.), és rögzítsük alulról az
M3x6 Torx típusú csavarral (12.).
7. A külső oldal elektronikáján dugjuk a rögzítő csavarok fölé a zárási
– nyitási iránynak megfelelően a zárást jelző dugót (5.) és a nyitást
jelző dugót (6.)
8. Programozzuk a zárat. (Ld.: Szekrényzár programozása fejezet)
9. A készülékhez adott mesterkártya segítségével érvényesítsük a
főkulcsot a záron. (Ld.: Mesterkártya érvényesítése fejezet)

3. A rendszerben használatos kártyák típusai
Mesterkártyának nevezzük azt az öltözőszekrény zárakhoz adott
proximity kártyát, amely segítségével a zárakhoz ún. „főkulcsot” lehet
érvényesíteni.
Tartsuk biztonságos helyen, csak az arra jogosult személyek
férhessenek hozzá!
A főkulcskártya a zárak nyitására szolgál, azokat a szekrényzárakat
nyitja, amelyekre a főkulcs azonosítója a mesterkártyával feltöltésre
került. Főkulcs bármely, a rendszerhez szállított azonosítóból
készíthető, de a vendég azonosítóként a továbbiakban már nem
használható. Egy főkulcs érvényesíthető az összes szekrényzárra,
vagy szekrény szektorokra, szekrény csoportokra. Így, ha a vendég
nem tudja a szekrényét nyitni (elvesztette az azonosítóját), a főkulcs
kezelésével megbízott személy nyithatja a szekrényt a megfelelő
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főkulcs bemutatásával. Minden zárban maximum két főkulcs
érvényesíthető.
Tartsuk biztonságos helyen, csak az arra jogosult személyek
férhessenek hozzá!
Az elemellenőrző kártya segítségével megtudhatjuk a zár elemének
állapotát.
A programozó/dátumbeállító kártyával a zárakat
felprogramozni az előzetesen beállított paraméterekkel.

tudjuk

Eseménytár kiolvasó kártya az események kiolvasására szolgál.
Vendég azonosító: A rendszerben érvényesített,
azonosítására szolgáló óra-alapú azonosító.
Feladata:
- Vendég azonosítás;
- Szolgáltatások igénybevétele
- Öltözőszekrény használat

vendégek

4. A SwimLock öltözőszekrényzár programozása
Az öltözőszekrényzárak programozása SwimLine alkalmazásból, a
rácsatlakoztatott
IDPro-USB
író-olvasó
készülékkel
megírt
programozó
kártyával
történik.
A
programozással
az
öltözőszekrényzár megkapja a mester kártya számát, a két főkulcs
kártyájának számát, egyedi sorszámát, a működési üzemmódját,
valamint azt, hogy milyen irányban nyílik a szekrényajtó (milyen
irányban kell zárnia, illetve nyitnia).
A szekrényzárak programozásához szükséges feltételek:
- telepített SWIMLINE program
- IDPro-USB író-olvasó készülék
- USB-Virtual COM driver a hordozható PC-re telepítve (lásd a
telepítő CD-n).
A programozáskor az alábbi feladatok elvégzésére van szükség:
- a SwimLine programban:
 szekrényadatok felvitele,
 mesterkártya és főkulcs kártyák érvényesítése,
 programozó kártya készítése a SwimLine programban,
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ezután a szekrényzár programozása (programozó kártya és
mester kártya bemutatása a zárnak)

A szekrényzárak a SwimLine programban érvényesített ún.:
programozó kártyával programozhatók fel. Erre abban az esetben
lehet szükség, ha egy zárat le kellett cserélni, vagy valamilyen ok
miatt új számot kell adni a szekrénynek. Egy lépésben csak egy zár
programozható.
A programozás során a szekrényzár „megtanulja”, hogy
 mi az ő mesterkártyája,
 mi az ő egyedi sorszáma,
 mi az ő üzemmódja,
 milyen irányban nyílik (jobbos / balos),
 valamint a mesterkártya érvényesítése után mi az ő főkulcsa.

4.1 Szekrénysor alapadatainak felvétele
1. Indítsa el a SwimLine program BEÁLLÍTÁSOK modul Rendszer
elemekRendszer konfiguráció menüpontját.
2. A megjelenő ”Rendszer konfiguráció” ablak bal oldalán
megjelenő hierarchikus struktúrából válassza az Öltözőszekrény
elemet.

3. ábra – Rendszer konfiguráció

3. Kattintson az ’Öltözőszekrények szerkesztése’ műveletre. Az
adatpanel (4. ábra) megjeleníti a szekrénysorok és szekrények
azonosítására szolgáló paneleket, amelyek kezdetben üresek.
A szekrénylistában hat oszlop látható:
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-

Kód: a szekrénysor rövid azonosító kódja
Név: a szekrénysor megnevezése.
Szabad: A szekrénysor szabad szekrényeinek száma
Fennt.: A szekrénysorban fenntartott szekrények száma
Üzemsz.: A szekrénysorban üzemen kívüli szekrények száma.
6. oszlopban egy grafikon mutatja a szabad és a foglalt
szekrények arányát.

4. ábra – Szekrénysorok listája

4. Kattintson az ’Adatok szerkesztése’ csoport ’Új szekrénysor’
műveletre. A megjelenő adatlapon (5. ábra) töltsük ki a mezőket:

5. ábra – Szekrénysor adatai

-

Kód: a szekrénysor rövid azonosító kódja, pl.: A1, N1, F1, stb.
Kitöltése kötelező!
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Név: a szekrénysor elnevezése, pl.: A szektor 1 sor, Női 1 sor,
Férfi 1 sor, stb. Kitöltése kötelező!
- Blokk: Válassza ki a megfelelő blokkot.
- Szekrényszám: A szekrénysorban kezelendő szekrények
száma. Kitöltése kötelező!
- Ajtósorok szám: Az öltözőszekrény ajtósorainak száma.
- Ajtók típusa: Nyitás irány.
5. Ha a beírt adatok megfelelőek, érvényesítse a <Mentés> gombbal.
Amennyiben a mégsem kívánjak a szekrénysor adatokat rögzíteni,
akkor a <Mégsem> gombra kattintson.
6. Az érvényesítés hatására megjelenik a szekrénysor a listapanelen,
valamint mellette (a szekrénysor kijelölt állapotában) a megadott
szekrényszámnak megfelelően a szekrények listája (4. ábra).
-

4.2 Mesterkártya érvényesítése
1. A rendszerben a mesterkártya és főkulcs kártya érvényesítéshez
kattintson az „Öltözőszekrény összerendelés, szerkesztés” felületen
a ”Programozás” csoport ”Mesterkártya beolvasása” elemére.

6. ábra – Mesterkártya megadás

2. Először a rendszerben használt Főkulcs 1. és Főkulcs 2. kártyákat
kell betanítani a rendszernek.
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7. ábra - Rendszerkártyák

3. Kattintsunk a „Csere” linkre,
bemutatására felszólító ablak:

megjelenik

a

főkulcskártya

8. ábra – Főkulcskártya bemutatására felszólító ablak

4. Majd kattintsunk a „Kártyaírás” linkre, megjelenik a mesterkártya
bemutatására felszólító ablak (9. ábra):

9. ábra – Mesterkártya érvényesítése

A későbbiek során a programozó kártya ezt a mesterkártyát fogja
érvényesíteni a programozandó záron.

4.3 Programozó kártya készítése
A programozáshoz az ún. ”programozó kártya” használható, amely
bármely, a rendszerhez szállított óra-alapú azonosító lehet. A
programozó kártyaként használt azonosító nem adható ki a
továbbiakban vendég- azonosítóként!
1. Lépjen az ”Öltözőszekrénysorok listája” ablakra (4. ábra).
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2. Válasza ki a programozandó szekrényzárat a megfelelő sorra és
szekrényre kattintással.
3. Kattintson a ”Programozás” csoport ”Programozó kártya
készítése” elemére, amely megjeleníti a programozó kártyaként
használni kívánt azonosító bemutatását kérő ablakot (10. ábra):

10. ábra – Programozó kártya készítése

4. Közelítse a programozó kártyát az író-olvasóhoz 1 cm-en belülre. A
sikeres adat felírást a készülék egy rövid sípszóval és a zöld LED
felvillantásával jelzi.

4.4 Szekrényzár programozása
1. Menjen az adott öltözőszekrényhez, és a programozó kártya
bemutatásával érvényesítse az adatokat a szekrényzáron.
A sikeres programozást a készülék három zöld LED felvillantásával,
a sikertelent pedig egy felvillanó piros LED jelzi.
2. Közelítse a zárakhoz adott mesterkártyát az író-olvasóhoz 1 cm-en
belülre, amíg a készülék el nem olvassa a mesterkártyán lévő
adatokat.
A sikeres olvasást a készülék 10 mp-ig tartó folyamatos sárga, a
sikertelent egy piros LED felvillantásával jelzi.

4.5 1. sz Főkulcskártya csere mesterkártyával
Abban az esetben ha bármilyen oknál fogva cserélni kell a főkulcs
kártyát a menet a következő:
1. Közelítse a zárakhoz az adott mesterkártyát az író-olvasóhoz 1 cmen belülre, amíg a készülék el nem olvassa a mesterkártyán lévő
adatokat.
A sikeres olvasást a készülék 10 mp-ig tartó folyamatos sárga, a
sikertelent egy piros LED felvillantásával jelzi.
2. A 10 mp-ig tartó sárga jelzés ideje alatt közelítse a zárhoz az új
főkulcskártyát az író-olvasóhoz 1 cm-en belülre, amíg a készülék el
nem olvassa azt.
A sikeres olvasást a készülék egy zöld, a sikertelent egy piros LED
felvillantásával jelzi.
Sikeres olvastatás hatásra az 1. főkulcs cseréje megtörténik.
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4.6 Mesterkártya cseréje mesterkártyával
Abban az esetben ha bármilyen oknál fogva mesterkártyát cserélni kell,
a menet a következő:
Kétszer közelítse a zárhoz az cserélendő mesterkártyát, majd egyszer
az újat.
A cserélendő mesterkártya első mutatáskor a készülék 10 mp-is tartó
folyamatos sárga jelzést ad. Ez idő alatt közelítse 2-szor is a cserélendő
mesterkártyát a készülékhez. A 2. mutatáskor a készülék 5 mp-es
folyamatos piros jelzést ad. Ez idő alatt közelítse az új mesterkártyát a
készülékhez. A 3. mutatáskor a készülék 1 zöld LED jelzést ad, és a
mesterkártya csere megtörténik.

4.7 Főkulcskártyák törlése mesterkártyával
Abban az esetben ha bármilyen oknál fogva törölni kell a főkulcs
kártyákat a menet a következő:
Háromszor közelítse a zárhoz az adott mesterkártyát.
Az 1. mutatáskor a készülék 10 mp-is tartó folyamatos sárga jelzést
ad. Ez idő alatt közelítse 2-szor is a mesterkártyát a készülékhez.
A 2. mutatáskor a készülék 5 mp-es folyamatos piros jelzést ad. Ez
idő alatt közelítse 3-szor is a mesterkártyát a készülékhez.
A 3. mutatáskor a készülék 1 zöld LED jelzést ad. A főkulcskártyák
törlése megtörténik.

5. Kártyahasználat
Szekrény zárása: A vendég az „óráját” 1 cm-en belül a szekrényzár
koncentrikus körökkel jelzett részéhez közelíti, egy rövid zöld jelzés látható
(a vezérlő engedélyezi a zárást), majd másodpercenként egy sárga jelzés
villan fel tíz alkalommal. Ez idő alatt a szekrény ajtaját be kell csukni és
elfordítani a kart zárás irányba. Ha minden rendben volt, akkor egy 1mpes zöld jelzés villan fel. Ha nem fordítjuk el a kart adott időn belül, akkor a
zár visszanyit, amit egy piros jelzéssel mutat.
Szekrény nyitása: A vendég az „óráját” 1 cm-en belül a szekrényzár
koncentrikus körökkel jelzett részéhez közelíti, egy rövid zöld jelzés látható
(a vezérlő engedélyezi a nyitást), majd másodpercenként egy sárga jelzés
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villan fel tíz alkalommal. Ez idő alatt a szekrény ajtaját ki lehet nyitni a kar
elfordításával nyitás irányba. Ha minden rendben volt, akkor egy 1mp-es
zöld jelzés villan fel. Ha nem fordítjuk el a kart adott időn belül, akkor a zár
visszazár, amit egy piros jelzéssel mutat.
Ha főkulccsal zárnak be egy vendég által használt szekrényt, akkor a
vendég nem tudja kinyitni. Ilyenkor egy piros és sárga jelzés látható.

6. Szekrény használat
6.1 Szabadon választható
A vendég szabadon választhat a nyitott öltözőszekrények közül. Azaz
érkezésekor keres egy üres, nyitott szekrényt, amelybe pakolja a ruháit,
egyéb csomagját. Majd ha végzett, az azonosítóját a zárhoz közelíti. Az
azonosítóba épített proximity kártya átadja egyedi kódját a zárba épített
vezérlőnek, és bezárja a zárat. A továbbiakban csak ezzel az azonosítóval
nyitható és zárható a szekrényzár.
Előnye: A vendég szabadon választhat a nyitott szekrények közül.
Hátránya: A rendszer nem engedi ki a vendéget addig, amíg a szekrényét
ki nem nyitja.

6.2 Fix szekrényosztás pénztárban
A pénztárban történő jegyvásárlás során a program oszt szekrényt a
vendégnek. A vendég adott esetben a fürdő területére kihelyezett
információs terminálokon keresztül maga is megtekintheti, ellenőrizheti,
hogy melyik öltözőszekrényt használhatja.

6.3 Szekrényosztás az információs terminál segítségével
Az öltözőkbe kihelyezett információs terminál végzi az összerendelést. A
vendég az azonosítóját az információs terminálhoz közelíti, melynek
következtében az információs terminál a kijelzőjén megjeleníti, hogy
hányas szekrényt osztotta. A vendég a későbbiekben csak ezt a szekrényt
tudja nyitni és zárni az azonosítójával.

7. Szerviz funkciók
7.1 Eseménytár kiolvasása
Egy speciális szervizkártyát kell a zárhoz helyezni és megvárni, amíg
3-szor felvillan a zöld jelzés (kb. 6 mp múlva). Ilyenkor a zárban lévő
események a bemutatott kártyára íródnak fel. Ezt a kártyát a
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számítógéphez csatlakoztatott író/olvasó készülék segítségével a
SwimLine programmal lehet kiolvasni és értelmezi.
1. Indítsa el a SwimLine program BEÁLLÍTÁSOK modul Rendszer
elemekRendszer konfiguráció menüpontját.
2. A megjelenő ”Rendszer konfiguráció” ablak bal oldalán
megjelenő hierarchikus struktúrából válassza az Öltözőszekrény
elemet.

11. ábra – Rendszer konfiguráció

3. Kattintson az ’Öltözőszekrények szerkesztése’ műveletre. Az
adatpanel
megjeleníti
a
szekrénysorok
és
szekrények
azonosítására szolgáló paneleket, amelyek kezdetben üresek.
4. Kattintson az ’Adatok szerkesztése’ csoport ’Eseménytár kezelése’
műveletre.

12. ábra – Szekrénysorok listája
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5. Helyezze a kártyát az olvasóra.

6. Kattintson az „Eszközből kiolvasás” műveletre. Hatására a kártyán
lévő események megjelennek.

7. A felületen lehetőség van az események XML formátumban történő
mentésére és a már mentett események visszatöltésére.

7.2 Zárelem állapot jelzés
Elem ellenőrzése egy speciális szervizkártya segítségével történik.
Ennek bemutatása után 1 mp-es zöld jelzés mutatja, ha még jó az
elem, és pirossal, ha már cserére szorul.
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8. Elemes classic szekrényzár fényjelzései
1. 3 x 0,15 másodpercre felvillanó zöld LED és hangjelzés: Korrekt
bekapcsoláskor mindig.
2. 0,15 másodperces felvillanó piros: Azonosítási hibák a kártyán.
Hibás mesterkártya mutatási szekvencia.
Nem létező vezérlő kártya.
3. 1 másodperc felvillanó piros: Érvénytelen kártya. Érvényes kártya rossz
futósorszámmal.
4. 0,15 másodperc felvillanó piros, 0,15 másodperc szünet, majd 0,15
másodperc sárga: Főkulccsal bezárt szekrényt akarnak vendég
kártyával nyitni.
5. 3 x 0,15 másodperc felvillanó zöld: Szerviz kártyák használata után.
6. Max.10másodpercig folyamatos sárga: Mester kártya első bemutatása
után. Főkulcs kártya bemutatása zárást engedélyező alkalmazásban.
7. Max.10másodpercig
bemutatása után.

folyamatos

piros:

Mester

kártya

második

8. 0,15 másodpercre felvillanó zöld folyamatos sárga leoltása után:
Főkulcs kártya tanításakor.
9. 0,15 másodpercre felvillanó zöld folyamatos piros leoltása után: Mester
kártya tanításakor.
10. Max. 10 x másodpercenként 0,15 másodpercre felvillanó sárga:
Várakozás mechanikus zárásra vagy nyitásra.
11. 1 másodperces zöld jelzés: Sikeres zárás vagy nyitás után.
12. 2 x 0,15 másodperces piros jelzés: Eseménytár kezelési hiba.
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9. Műszaki adatok
SwimLock Öltözőszekrényzár
Főbb jellemzők:





Közelítéses (proximity) kártya vagy korong olvasás/írás






Tápfeszültség: 4,5 V-os elempakk

Használható kártyák, korongok: Mifare Classic 1 Kbyte, S50 tip. chip
Esemény kiolvasáshoz használható kártya: Mifare Classic 4 Kbyte, S70 tip.
chip
Nyugalmi állapotú fogyasztás: tip. 30 uA
Elem élettartam: napi 20 nyitás/zárást feltételezve tipikusan 2 év
Tárolt események száma: min.100
* A helyi telepítési feltételektől függően.
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10.

MELLÉKLET

*: A *-gal jelölt érték függ a zárellendarab kialakításától.
**: A zár mechanikát a lemezajtó belső oldali lemezére kell rögzíteni. Ha nincs belső
oldali lemez, utólag kell tartólemezt a szekrénylap belső oldalára szerelni.

Szakszerviz
SEAWING Kft.
Telefonszám:
E-mail:

8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
(+36) (22) 510-170* hétfő – péntek: 800 – 1630
sales@seawing.hu
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