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Запобіжні заходи
УВАГА! Під час роботи цей прилад, а також 
його доступні частини нагріваються до високих 
температур.Слід бути особливо обережними, щоб 
не торкатися нагрівальних елементів.Діти віком до 
8 років мають знаходитися на небезпечній відстані 
від приладу, якщо неможливо забезпечити 
постійний контроль над ними.Дозволяється 
користування цим приладом дітьми віком від 8 
років, а також особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими можливостями або 
особами без належного досвіду і знань, якщо 
вони перебувають під постійним контролем або 
проінструктовані щодо правил з небезпечного 
користування приладу і усвідомлюють ступені 
ризику. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 
Операції з очищення і догляду не повинні 
виконуватися дітьми без належного контролю.

УВАГА! Небезпечно залишати без нагляду плити 
з жиром або олією, тому що це може призвести 
до пожежі.
НІ В ЯКОМУ РАЗІ не слід намагатися погасити 
полум’я/пожежу водою. Необхідно вимкнути 
прилад і накрити полум’я, наприклад, кришкою 
або вогнетривким покривалом.

УВАГА! Небезпека пожежі: не залишайте речі на 
варильних поверхнях.

Забороняється використання апаратів для 
очищення парою або високим тиском.

Витріть насухо всі наявні на кришці рідини, перш 
ніж відкрити її. Не закривайте скляну кришку 
(якщо вона наявна), якщо газові пальники або 
електричні конфорки залишаються нагрітими.

Не передбачено увімкнення приладу за допомогою 
зовнішнього таймеру або окремої системи 
дистанційного керування.

УВАГА! використання невідповідних захисних 
пристроїв варильної поверхні може призвести до 
нещасних випадків.

УВАГА: У разі поломки скла плити:
- негайно вимкнути всі конфорки і будь-які 
електричні нагрівальні елементи і відключіть 
пристрій від мережі
- не торкайтеся поверхні пристрою.
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Допомога
Cлiд повiдомити:
• модель приладу (Mod.)
• серійний номер (S/N)
Цю інформацію можна знайти на табличці з характеристиками, яка 
розташована на холодильному відділенні внизу ліворуч.
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Опис приладу
Загальний вигляд
1. Підтримуюча Решітка для ПОСУДУ
2. ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ
3. Ручки управління ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
4. Запалювання для ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ
5. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите 
конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой 
посуды.

• Регуляторы газовых конфорок служат для регуляции пламени.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для автоматического 

зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном гашении пламени 

перекрывает подачу газа.

! Найбільший слот вписується в свічці запалювання.
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Установка
! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будьласка, прочитайте 
уважно цю інструкцію повикористанню. Вона містить важливу інформацію 
збезпечної експлуатації, монтажу та догляду за плитою.

! Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною дляподальших 
консультацій в майбутньому. У разі передачіплити новим власникам, 
необхідно також передати їм цюінструкцію.

Встановлення
! Тримайте пакувальні матеріали в недоступному длядітей місці. Це може 
призвести до удушення (дивітьсяЗапобіжні заходи та поради).

! Прилад повинен бути встановлений кваліфікованимфахівцем відповідно 
до інструкцій. Неправильнаустановка може завдати шкоди людям і 
тваринам абоможе призвести до пошкодження майна.

! Ця плита може бути встановлена і використовуватисятільки в постійно 
провітрюваних приміщеннях відповідно до чинних національних норм.
Вимоги, які повинні дотримуватися:
• Приміщення має бути обладнане системою витяжноївентиляції, 

що вилучає будь-які продукти згоряння. Цеможе бути витяжка або 
електричний вентилятор, якийавтоматично запускається кожного разу, 
коли плитуувімкнено.

В димохід або відвід системи димоходів 
(тільки для кухонних приладів)

Безпосередньо
назовні

• В приміщенні також повинна бути забезпеченаправильна циркуляція 
повітря, при цьому продуктигоріння повинні вилучатися своєчасно.
Швидкість потоку повітря повинна бути не менше 2м3/год за кВт 
встановленої потужності.

Система циркуляці ї  пов ітряможе 
отримувати повітрябезпосередньо 
знавколишнього середовища задопомогою 
труб з внутрішнімперерізом не менше 
100см2;отвори не повинні бутиуразливі до 
будь-якогоблокування.

Система може такожзабезпечити 
н е о бх і д н и й п о в і т р о о бм і н  д л я  н е 
м і с ц е в о г о з г о р я н н я ,  у  в и п а д к у 
колизабруднене повітря надходитьз 
сусідніх кімнат, які маютьвитяжні труби 
з циркуляцієюповітря, як описано 
вище.Однак, ці кімнати не повиннібути 
комунальними,спальними або кімнатами, 

якіможуть представляти небезпеку пожежі.

• Пiд чаc інтенсивного і тривалого використання пристрою може 
знадобитися додаткова вентиляція, (для підвищення механічної 
потужності всмоктування, якщо він вже існує) наприклад відкриття 
вікнa або більш ефективнa вентиляція.

Встановлення  плити
Наступні запобіжнізаходи, які необхідно дотримуватися при 
встановленніплити:

A

Приклади вентиляційних
отворів для відводу повітря з
продуктами горіння.

Збільшений вентиляційний
отвір між вікном і підлогою

Сусіднє
приміщення

Приміщення, що
має вентилюватися

• Кухонні шафи, прилеглі до плити і над нею повиннібути розташовані 
на відстані не менше 200 мм від краюплити.

• Bитяжки повинні бути встановлені відповідно до їхінструкцій з 
експлуатації та установки і на відстані неменше 650 мм від плити 
(дивітьсямалюнок).

• Pозташування настінних шаф поруч з витяжкою маєбути на висоті не 
менше 420 мм від поверхні (дивітьсямалюнок).

Якщо плита встановлюєтьсяпід шафою, 
тоді відстань міжшафою і плитою має 
бутимінімум 700 мм.

• Місце для встановлення плити повинно відповідатирозмірам, які 
вказані на малюнку.

 Кріплення для плити, які надаються в комплектідозволяють Вам 
закріпити плиту до стільниці, яка маєтовщину від 20 до 40 мм. Для 
забезпечення надійноїфіксації плити до стільниці, ми рекомендуємо 
Вамвикористовувати всі кріплення.

555 mm
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• Перш ніж закріпити стільницю, необхідно розташувати ущільнення (з 
комплекту постачання) по периметру поверхні, як показано на малюнку.

Діаграма фіксації кріплень

 
Розташування кріплення Розташування кріплення
до стільниці H=20mm до стільниці H=30mm

 Спереду

 
Розташування кріплення Ззадудля
до стільниці H=40mm

! Використовуйте кріплення, які надаються в “комплектіпоставки”

600mm min.
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• У випадку, якщо під плитою не встановлена вбудованадуховка, то 

для утримання тепла необхідно встановитидерев’яну панель, як 
утеплювач. Вона повинна бутирозміщена на відстані не менше 20 мм 
від нижньоїчастини плити.

Вентиляція
Для забезпечення достатньої вентиляції, необхідно знятизадню панель 
шафи. Бажано встановити духовку такимчином, щоб вона спиралася на 
дві підставки з дерева, абона абсолютно плоску поверхню з розмірами 
не менше 45х 560 мм(дивіться малюнки).

 

560 mm. 45 mm.

! Варильну поверхню можна встановлювати лише понад вбудованими 
духовками, оснащеними охолоджувальним вентилюванням.

Електричне підключення
Плита обладнана триполюсним кабелем живленняпризначеним для 
роботи зі змінним струмом при напрузіі частоті зазначених на табличці 
(вона розташована нанижній частині приладу). Заземлюючий дріт в кабелі 
маєзелений і жовтий колір. Якщо разом з плитою має бутивстановлена 
електрична вбудована духовка, то їхелектричні підключення повинні 
бути встановленіокремо, як для електробезпеки так і для більш 
зручноговилучення духовки.

Підключення кабелю живлення до мережі
Встановити стандартизований штепсель відповідно донавантаження, 
вказаного на табличці.Багатополюсний вимикач з мінімальною відстанню 
3 ммміж контактами, відповідно до електричногонавантаження і 
місцевими стандартами,має бути розміщений між плитою і мережею в 
разіпрямого підключення до електричної мережі.Вимикач повинен бути 
придатним для підключення домережі і повинен відповідати діючим 
правиламелектробезпеки (провід заземлення не повиненперериватися 
вимикачем). Кабель живлення не повинніконтактувати з поверхнею, яка 
має температуру вище50°С.

! Монтажник повинен переконатися у правильностіелектричних з’єднань, які 
були під’єднані і що вонивідповідають правилам техніки безпеки.

Перед підключенням до джерела живлення,переконайтеся у тому, що:
• плита заземлена і відповідає діючим нормам;
• pозетка повинна бути розрахована на максимальнуспоживану потужність 

плити, яка вказана в таблиці;
• напруга відповідає діапазону значень, зазначеного втаблиці;
• pозетка повинна бути сумісна з вилкою плити. Якщорозетка несумісна 

з вилкою, запитайте фахівців зтехнічної підтримки, щоб замінити її. Не 
використовуйтеподовжувачі та трійники.

! Кабель живлення і розетки повинні бути легко доступні,після 
встановлення плити.

! Кабель не повинен бути зігнутим або затиснутим.

! Кабель повинен регулярно перевірятися і підлягатизаміні тільки 
уповноваженими техніками (дивітьсяПідтримку).

! У випадку недотримання вище вказаних заходівбезпеки, виробник не 
несе ніякої відповідальності.

Підключення газу
Плита повинна бути підключена до основного місцяпостачання газу або 
газового балона у відповідності зчинним національним законодавством. 
Передвиконанням з’єднання, переконайтеся, що плита сумісна згазом, 
який Ви хочете використовувати. Якщо це не так,дотримуйтесь інструкцій, 
зазначених у пункті “Адаптаціядо різних типів газу”. При використанні 
зрідженого газу збалона, необхідно встановити регулятор тиску, 
якийвідповідає чинному національному законодавству.

! Переконайтеся, що тиск газу відповідає значенням,зазначеним у 
таблиці 1 (“пальники і насадки”). Цедозволить забезпечити надійну 
роботу і довговічністьВашої плити при збереженні ефективного 
споживанняенергії.

Зв’язок з твердими трубами (мідь чи сталь)
! Підключення до газової системи повинні здійснюватисятаким чином, 
щоб не призвести до будь-яких деформаційна плиті.
Існує регульовані труби L-форми на рампі живленняплити, які фіксуються 
прокладками, для того щобзапобігти витік газу. Прокладки необхідно 
замінити післяповороту труби (за умови фіксації з плитою). Вхід подачігазу 
на плиту здійснюється через циліндричну різьбову1/2 вхідну частину 
охоплюваного з’єднання.

Підключення гнучкої безшовної труби з нержавіючоїсталі з 
різьбовим кріпленням
Вхід подачі газу на плиту здійснюється черезциліндричну різьбову 1/2 
вхідну частину охоплюваногоз’єднання. Ці труби мають бути з’єднані 
так, щоб їхдовжина в розгорнутому стані не перевищувала 2000 мм.Як 
тільки зв’язок був проведений, переконайтеся, щометалічна труба не 
стискається і не контактує зрухомими частинами.

! Використовуйте тільки ті труби та прокладки, яківідповідають чинним 
національним нормам.

Перевірка герметичності з’єднання
! Коли процес установки завершиться, перевіртефіксацію труб за 
допомогою мильної рідини. Ніколи невикористовуйте горючі речовини.

Електричні 
з'єднання

Таблиця

(дивіться таблицю)
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17
25

Швидкий (R)

Напівшвидкий (S)

Допоміжний (A)

Встановлення
тиску

Пальник

157

132

110

3.00

1.90

1.00

Номін. Доп.

1.00

0.80

0.50

Потік*
(л/год.)

(мм) (Г20)

125

100

72

(мм)

4.7

2.6

2.0

286

181

95

Характеристики пальників і форсунок

Діаметр
  (мм)

Теплова 
потужність

кВт (тепл.згор.*)

Насадка
  1/100

Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)

*  При 15°C і 1013,25 мбар-сухий газ
   Природний газ  P.C.S. = 37.78 MJ/m3

Природний газ 
(Г20/20 мбар)

Регулювання 
первинного 

повітряТаблиця 1

Вхідний
отвір
1/100
(мм)

73

66

54

A

S R

S
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! Положення відповідних газових пальників показано на кожній 
ручціуправління.

Газові пальники
Кожен пальник може бути встановлений на один знаступних параметрів 
за допомогою відповідної ручкиуправління:

● Виключений

 Максимальний

 Мінімальний

Щоб запалити один з пальників, підведіть запаленийсірник або 
запальничку близько до пальника і, в той жечас, натисніть і прокрутіть 
відповідну ручку протигодинникової стрілки до максимального значення.
Так як пальник забезпечений захисним пристроєм, ручкаповинна бути 
натиснута протягом приблизно 2-3 секунд,щоб дозволити автоматичному 
пристрою підтриматиполум’я до запалення пальника.
На деяких моделях функція кнопка підпалення суміщена з ручкою 
регулювання. Якщо у Вас така варильна поверхня то ви можете бачити 
підпалювач, але не кнопку.Для того щоб запалити конфорку натисніть 
відповідну ручку та поверніть її проти годинникової стрілки до положення 
“Велике”, продовжуйте тримати ручку натиснутою, доки полум’я не 
займеться.

! Якщо полум’я випадково гасне, вимкніть ручкууправління і почекайте 
1 хвилину, перш ніж намагатисязапалити знову.

Щоб вимкнути пальник, поверніть ручку загодинниковою стрілкою до 
упору (при досягненні “●” позиції).

Практичні поради по експлуатації пальника
Для забезпечення ефективної роботи пальників:
• Використовуйте відповідний посуд для кожногопальника (дивіться 

таблицю), так щоб полум’я невиходило за межі нижньої частини посуду.
• Завжди використовуйте посуд з плоским дном ікришкою.
• Коли вміст каструлі досягає точки кипіння, повернітьручку до мінімуму.

24 - 26

16 - 20

10 - 14

Конфорка Ø Діаметр посуду (cм)

Швидка (R)

Напівшвидка (S)

Допоміжна (A)

Для визначення типу конфорки дивіться схеми, наведені впараграфі 
“Характеристики конфорок і форсунок”.

! Переконайтеся, що каструлі не перекриваються краю варильної панелі 
в той час як він використовується.

Правильне позиціонування FTGH пальника

Запобіжні заходи та поради
! Ця плита була розроблена і виготовлена відповідно доміжнародних 
стандартів безпеки. З метою Вашої безпекиповинні бути ретельно 
прочитані наступні попередження.

Загальні вимоги до безпеки
• Дана вбудована плита відноситься до класу 3.
• Газові плити вимагають регулярного повітрообмінудля підтримки 

її ефективної роботи. При установціплити, дотримуйтесь 
інструкцій у пункті”встановлення” плити.

• Ці інструкції дійсні тільки для країн, символи якихвказані в 
таблиці з серійним номером.

• Це обладнання розроблене для побутового використання в домашніх 
умовах і не призначене для застосування на підприємствах 
промисловості та торгівлі.

• Не допускається установка приладу поза приміщенням, навіть під 
укриттям. Надзвичайно небезпечно піддавати пристрій дії дощу і вітру.

• Не торкайтеся до плити з оголеними ногами або змокрими або 
вологими руками і ногами.

• Прилад повинен використовуватися тільки повнолітніми особами, 
для приготування їжі відповідно до інструкцій, наведених в 
дійсному посібнику. Будь-яке інше використання пристрою 
(напр. для обігрівання кімнати) є невідповідним та небезпечним. 
Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження, 
викликане невідповідним та неправильним використанням 
пристрою.

• Прилад повинен використовуватися тільки дорослими,для 
приготування їжі відповідно до інструкцій у цьомупосібнику.

• Отвори, що використовуються для вентиляції івідведення тепла ніколи 
не повинні бути закриті.

• Завжди переконуйтесь у тому, що ручки перебувають у “●”/“○” 
положенні, коли плита не використовується.

• При відключенні плити завжди витягуйте вилку зрозетки, але не 
тягніть за кабель.

• Ніколи не проводьте очистку або технічнеобслуговування, поки Ви 
не витягнули вилку з розетки.

• У випадку несправності, ні за яких обставин ненамагайтеся 
ремонтувати прилад самостійно. Ремонтздійснений недосвідченими 
особами може призвести дотравми або більшої несправності 
приладу. Контактисервісного центру (дивіться Підтримка).

• Завжди переконуйтесь, що ручки каструль повернуті доцентру плити, 
щоб уникнути випадкових опіків.

• Не закривайте скляну кришку (якщо є в наявності),коли газові пальники 
або електричні плити все ще гарячі.

• Не залишайте електричні плити увімкненими безпосуду, покладеного 
на них.
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• Не використовуйте нестійкий або деформований посуд.
• Люди з обмеженими фізичними і розумовимиздібностями 

(включаючи дітей) та недосвідчені особи, тахто не знайомий з 
правилами користування плитою неповинні нею користуватися. 
Ці особи повинні,принаймні, бути під контролем тих, хто бере на 
себевідповідальність за їх безпеку або отримати попередніінструкції, 
що стосуються роботи цієї плити.

• Не дозволяйте дітям гратися з плитою.
• Не передбачено увімкнення приладу за допомогою зовнішнього 

таймеру або окремої системи дистанційного керування.

Утилізація
• При утилізації пакувальних матеріалів: дотримуйтесьмісцевих 

норматив, для їх повторного використання.
• Європейська Директива 2012/19/EU з утилізаціїелектричного та 

електронного обладнання (WEEE)вимагає, щоб старі електропобутові 
прилади викидалиразом із звичайним міським сміттям. Старі 
приладимають бути зібрані окремо для оптимізації їх утилізаціїта 
переробки їх матеріалів і зменшення впливу наздоров’я людини 
і навколишнє середовище. Символзакресленого “сміттєвого 
контейнера” на приладі нагадуєВам про Ваші зобов’язання, щодо його 
окремноїутилізації. Споживачі повинні звернутися до місцевихорганів 
або продавця для отримання інформації проправильну утилізацію свого 
старого приладу.

Охорона і дбайливе відношення до довкілля
• Готуйте їжу в закритих каструлях так сковорідках з кришками, що 

добре прилягають. Використовуйте якомога менше води. Готування 
без кришки значно збільшить споживання енергії.

• Використовуйте каструлі і сковорідки з рівним плоским дном.
• Якщо ви готуєте страву, що потребує багато часу, варто використовувати 

скороварку, яка в готує два рази швидше і зберігає третину енергії.

Обслуговування та догляд
Відключення електроживлення
Відключіть плиту від мережі електроживлення передпроведенням будь-
яких робіт з нею.

Очищення пристрою
! Не використовуйте абразивні або агресивні миючізасоби, таких як 
засоби для виведення плям,антикорозійні засоби, пральні порошки та 
абразивнігубки: вони можуть подряпати поверхню виробу.

! Ніколи не використовуйте для очистки прилади звисоким тиском та не 
робіть очистку з використаннямпари.

• Як правило, достатньо, вимити плиту вологою губкою іпротерти її  
кухонною ганчіркою.

• Знімні частини пальників необхідно часто мити теплоюводою з милом 
і видаляти будь-які спалені речовини.

• Ковпачки не слід ставити в посудомийну машину, щоб запобігти 
помутніння алюмінієвих частини

• Для плит які автоматично запалюються, зовнішнічастини електронних 
пристроїв освітлення необхідночасто очищати і перевіряти на наявність 
забруднень уотворах для газу.

• Перед початком приготування їжі, поверхня плити повинна бути 
очищена за допомогою вологою тканиною, щоб видалити пил 
або раніше приготовленої їжі. Поверхня плити повинна регулярно 
очищатися з розчином теплої води і м’якого миючого засобу.

• На нержавіючій сталі можуть залишитись розводи віджорсткої води, 
яку залишили на поверхні протягомтривалого часу, або від агресивних 
миючих засобів, щомістять фосфор. Після очищення і ретельної 
сушкивидаліть краплі води, які ще залишились.

! Не використовувати на газових пальниках розтиначі, тостери або 
решітки для готування м’яса на грилі з неіржавіючої сталі.

Обслуговування газового крану
З часом, кран може застрягти або важко повертатися.Якщо це станеться, 
кран необхідно замінити.

! Ця процедура повинна виконуватися кваліфікованим фахівцем, 
рекомендованим самимвиробником.

Усунення несправностей
Може трапитися так, що прилад не працює належним чином або взагалі 
не працює. Перш ніж звертатися до сервісногоцентру за допомогою, 
перевірте все, що Ви можете. По-перше, переконайтеся, що немає ніяких 
перерв у газі таперевірте електротехнічне обладнання, і, зокрема, чи 
відкриті газові клапани у мережі.

Пальник не горить або навіть немає полум’я навколо пальника.
Перевірте:
• Чи не забиті газові отвори на пальнику.
• Чи всі знімні деталі конфорки правильно встановлені.
• Чи немає поблизу приладу протягів.

Полум’я гасне в моделях з запобіжним пристроєм.
Переконайтеся в тому, що:
• Ви натиснули ручку до кінця.
• Ви тримаєте ручку натиснутою досить довго, щоб активувати пристрій 

безпеки.
• Газові отвори не заблоковані в області розташування запобіжного 

пристрою.

Пальник не горить, коли встановлений мінімум.
Переконайтеся в тому, що:
• Газові отвори, не заблоковані.
• Чи є протяги поблизу плити.
• мінімальна установка була налаштована належним чином.

Посуд нестійкий.
Переконайтеся в тому, що:
• Дно посуду абсолютно плоске.
• Посуд знаходиться в правильному положенні в центрі пальника.
• Решітка для підтримки посуду знаходиться в правильному положенні.
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UK • Очищення пальника FTGH:

Avoid soaking
NO ammollo

Ne pas laisser
tremper

cream
soap

40°C

BRUSH
Spazzolare

Brosser

SCRUB
Strofinare

Frotter

DRY
Asciugare

Sécher

RINSE
Risciacquare

Rincer

1
2

34

Cepillar
Escovar
Borstelen
Fırçalayın
Прочистить щеткой
Щеткамен тазалау
Βούρτσισμα
Očistit kartáčem
Bürsten
Kefélés
Wyczyścić szczotką
Periaţi
Očistiť kefou
Nuvalykite šepetėliu
Notīrīt
Harjata
הברישו
Почистете с четка

Fregar
Esfregar
Poetsen
Ovalayın
Потереть
Ысқылау
Τρίψιμο
Otřít
Reiben
Dörzsölés
Czyścić pocierając
Frecaţi
Otierať
Patrinkite kempinėle
Paberzt
Hõõruda
קרצפו
Търкайте

1 2 3 4
Enjuagar No remojar
Enxaguar Sem amolecimento
Spoelen  Niet weken
Durulayın Islatmayın
Ополоснуть Без замачивания
Шаю  Суға малып қоюға болмайды
Ξέβγαλμα Όχι μούλιασμα
Opláchnout Nenamáčet
Abspülen Nicht einweichen
Öblítés  Nincs áztatás
Spłukać  Nie namaczać
Clătiţi  Fără înmuiere 
Opláchnuť Nenamáčať
Nemirkykite Nuplaukite
Nemērcē Noskalot
Loputada Mitte leotada
אל תטבלו  שטפו
Изплакнете НЕ накисвайте

Secar
Secar
Drogen
Kurulayın
Высушить
Кептіру
Στέγνωμα
Osušit
Trocknen
Szárítás
Wytrzeć do sucha
Uscaţi
Osušiť
Nušluostykite
Noslaucīt
Kuivatada
יבשו
Изсушете

Для України:
ТОВ «Вірлпул Україна»
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Телефон гарячої лінії в Україні: 0-800-501-15-00

012-15

ВІРЛПУЛ EMEA C.П.A
BУЛ. КAPЛO ПIЗAКAHE, 1,
20016 ПEPO (MIЛAH), ITAЛIЯ

ФАБРИКA: WHIRLPOOL peгіoні EMEA C.п.A.
AДPECA: Bia Пьяні Ді Mapicкьo н° 48
60044 Mapicкьo Ді Фaбpiaнo (AH)  Італія   
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