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1 Stakle VacStation (andre er i kuro

1.Dele oversikt VacStation

1. Hoved enhet m /motor
2. Sugeslange
3. Sugehette
4. Volumkontroller
5. Strømledning

Siden
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2 Symboler

2. Symboler
WARNING

Hvis instruksjonene ikke følges riktig, kan driften føre til
farer for produktet eller brukeren/pasienten.

NOTE

Ytterligere informasjon, forklaring av drift og ytelse.
Serienummer
Katalognummer
Produksjonsdato
Lot av produksjon

LOT

Beskyttende jord (jord)
Type B brukt del
Sikring
WEEE-direktivmerking
Holdes tørt
55 C

Temperature begrensning

20 C
80%

Fuktighetsbegrensning
20%
106kPa

Begrensning av atmosfærisk trykk
70kPa

Produsentens LOGO
EC mariking
E C REP

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
Se bruksanvisningen

!

Refer til manuell

Siden
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3 Innledning

3. Innledning
3.1 Anvendelsesomfang
VacStation brukes til å redusere boreaerosoler, slitasjepulver og kvikksølvdamp
under tannbehandlinger før de sprer seg.
Denne enhetent må kun brukes i sykehusmiljøer, klinikker eller tannlegekontorer
av kvalifisert tannpersonell.

3.2 Sikkerhetsanvisninger
1. Vennligst les denne håndboken før bruk.
2. VacStation må plasseres stående når den brukes. Legging på siden eller opp
ned er forbudt, fordi dette vil forårsake skade på maskinen eller forkorte levetiden.
3. Når du skifter ut filteret, vær oppmerksom på om gummirammen er flat, ellers
vil luftlekkasje oppstå og sugekraften vil bli redusert.
4. Når du bruker spenneknappen, må du passe på å trykke på toppdekselet delvis,
og fest deretter spenneknappen, ellers vil spenneknappen bli skadet.
5. Hovedfilteret er tungt, så vær forsiktig når du skifter det ut. VacStation er tung,
så vær forsiktig når du flytter den.
6. Når du skifter ut det primære effektfilteret, bør det bemerkes at den tette siden
vender mot filteret, og den sparsomme siden vender mot luftinntaket.

WARNING

1. Enheten brukes kun til å redusere boreaerosoler, slitasjepulver og kvikksølvdamp
under tannbehandlinger før de sprer seg, det kan ikke brukes for å forhindre
spredning av virus.
2. Apparatet må ikke plasseres i fuktige omgivelser eller hvor som helst hvor den
kan komme i kontakt med noen form for væsker.
3. Ikke utsett enheten for direkte eller indirekte varmekilder. Enheten må betjenes og
lagres i et trygt miljø.
4. Enheten krever spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) og må installeres og drives i henhold til EMC-informasjonen.
Bruk spesielt ikke enheten i nærheten av lysrør, radiosendere, fjernkontroller og ikke
bruk dette systemet i nærheten av det aktive HF-kirurgiske utstyret på sykehuset.
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler
Siden
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3 Innledning
og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del
av VacStation, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan nedbrytning av
ytelsen til dette utstyret føre til. Ikke bruk eller oppbevar ved høye temperaturer.
Overhold de angitte drifts- og lagringsbetingelsene.
5. Hvis det oppstår uregelmessigheter i apparatet under behandlingen, slår du den
av. kontakte byrået.
6. Åpne eller reparer aldri apparatet selv, ellers må garantien ugyldiggjøres.

Siden
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4 Installere VacStation

4. Installere

VacStation

4.1 Fjern transport beskyttende

skum

Før du bruker maskinen for første gang, må du ta ut skummet for
transportbeskyttelse nederst på hovedfilterenheten, ellers vil maskinen ikke fungere
normalt. Se følgende trinn for å fjerne skummet.

Trinn

Diagrammatisk skisse

Beskrivelse

1

Fjern toppdekselet:
Openn fire spenner (mmarked av
blåpiler) ogfjerne toppdekselet.

2.

Ta uthovedfilterenheten:
Ta
ut
tetningsbåndog
filterelementer i rekkefølge. Ta
deretter ut hovedfilterenheten
nolukket avden stiplede linjen.

3

Fjern skummet:
Ta ut skummet som er installert
nederst i hovedfilterelementet.
Skummet kan kastes i henhold til
lokal lov og forskrifter

Siden
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4 Installere VacStation

4

Installer hovedmotorboksen:
Installer delene i rekkefølge og
fest fire spenner.

4.2 Installere VacStation
1

Montering av sugedyse: Skru
mutteren, fest sugedysen til
retningskanalen.

2

Installasjon av retningsbestemt
kanal:
Koble
retningskanalen
til
toppdekselet.

NOTE

Retningskanal bør installeres
vertikalt og på plass på
toppdekselet, ellers vil sugeevnen
bli degradert.

Siden
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4 Installere VacStation

3

Koble til strømledningen:
Sett
den
ene
enden
av
strømledningen inn im ain
motorhuset, og den andre enden
inn i et strømuttak.

NOTE

Bare den originale
strømledningen kunne brukes.

4

Koble til volumkontroller:
Koble den ene enden av
tilkoblingsledningen
til
volumkontrolleren og den andre
enden av tilkoblingsledningen til
grensesnittet på hovedmotorhuset
som vist på bildet.

Siden
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5 Brukergrensesnitt

5. Brukerrensesnitt
Slå på strømmen
Trykk på strømbryteren 4 to " "
Volum opp
Trykk på volum opp-tasten 3 for å endre
luftvolumet fra 1 til 10.
Volum ned
Trykk på volum ned-tasten 2 for å endre
luftvolumet fra 10 til 1.
Slå på strømmen
Trykk på strømbryteren 4 til " ".

1 Skjermvisning
2 Volum ned
3 Volum opp
4 Strømbryter
Slå på cotroller
Trykk på volumkontrollerens strømbryter
6 til side "ON".

6

Voluminnstilling
Drei volumet forå bytte luftvolum fra 1 til
10, mot klokken fra 10 til 1.
Slå av kontrolleren
Trykk på volumkontrollerens strømbryter
6 til side "OFF".

5.Voluminnstillingsknapp
6.Volumkontrollerens
strømbryter

Siden
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6 Bruksanvisning

6. Bruksanvisning
WARNING

Ikke blokker luftinntaket kunstig for å unngå skade på motoren. Når filteret er
blokkert, må du skifte filteret umiddelbart for å unngå skade på motoren.
NOTE

Før første gangs bruk må du passe på å fjerne skummet som er plassert under
hovedfilteret. Når du bruker spenneknappen, må du passe på å trykke på
toppdekselet delvis, og fest deretter spenneknappen, ellers vil spenneknappen bli
skadet.
Fest
retningsretningsluftkanalen,
juster
retningen
på
retningsretningsluftkanalen i henhold til ulike anledninger, koble til strømforsyningen,
slå på strømbryteren (uten å sette inn et eksternt tastatur for å justere luftvolumet),
verdien som vises på dette tidspunktet er luftvolumgiret ved siste avslutning. Når du
starter opp, displayet viser tosifret verdi, som angir luftvolumområdet: 01-10, hvis det
ikke er noen operasjon innen 3 minutter (inkludert nøkkelboksen og maskinen ▲
eller ▼ nøkkel), vises den kumulative strømningsverdien, ogstrømningsverdien er
en tresifret verdi (flyt Verdien er at når viften roterer 5,76 millioner omdreininger, er
den kumulative verdien 001, som akkumuleres i multipler på 5,76 millioner
omdreininger.)

6.1

Innstilling for luftvolum
Totalt 01 ~ 10 ti-speed luftvolum kan stilles inn. Klikk på ▲

eller ▼ for å angi luftvolumet. Når 01 vises, er luftvolumet det
minste; når 10 vises, er luftvolumet det største.

6.2 Koble til volumkontrolleren for justering av luftvolum
Når volumregulatoren for luftvolumregulering er koblet til, mislykkes ▲- eller
▼ -tasten på maskinen, og luftvolumet kan bare justeres med knappen på
kontrolleren. Når luftvolumet er stort, er maskinens sugekapasitet sterk. Det
anbefales å w orkunder tilstanden av stort luftvolum.
Siden
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6 Bruksanvisning

6.3 Slå av
Slå av strømtasten på det eksterne tastaturet, og vinduet vil vise "av" før du slår
av.

WARNING

Ikke bruk enheten kontinuerlig i mer enn 1 time hver gang. Pass på at det ikke
er samlet vann på sugemunnstykket.
Ikke slå av apparatet så snart tannprosedyrene er ferdige, hold enheten i
gang i ytterligere 15-30 minutter, sørg for at det ikke finnes vann eller damp i
retningskanalen og sugedysen.

Siden

13 / 25

7

Vedlikehold

7. Vedlikehold

Komponentene i figuren er:
1: Hovedmotorhuset
2: Montering av hovedfiltre
3: Sekundær filterhet
4: Primær filter bomull
5: Rubber pad
6: Toppdeksel
7: Retningskanal
8: Sugedyse

7.1 Rengjøring og desinfisering
7.1.1 Fremgansmåte
For hygiene og sanitære sikkerhetsformål må komponentene (sugedysen) rengjøres
og desinfiseres før hver bruk for å forhindre kontaminering. Dette gjelder den første
bruken, samt bruk de påfølgende bruksområdene. Komponentene (retningskanal,
hovedmotorboks, strømledning og volumregulator)skal rengjøres og desinfiseres
regelmessig i henhold til bruken. Følg dine nasjonale retningslinjer, standarder og
krav til rengjøring og desinfeksjon. Reprosesseringsprosedyrer har bare begrensede
implikasjoner
for
dette
tanninstrumentet.Begrensningen
av
antall
reprosesseringsprosedyrer bestemmes derfor av funksjonen / slitasjen på enheten.
Fra behandlingssiden er det ikke noe maksimalt antall tillattreprosessering. Enheten
skal ikke lenger brukes på nytt ved tegn på vesentlig nedbrytning. Ved skade bør
enheten behandles på nytt før den sendes tilbake til produsenten for reparasjon.
Siden
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7

7.1.2

Vedlikehold

Generelle anbefalinger

⚫

Brukeren er ansvarlig for steriliteten av produktet for den første syklusen og hver
videre bruk samt for bruk av skadede eller skitne instrumenter, der det er aktuelt
etter sterilitet.

⚫

For din egen sikkerhet, vennligst bruk personlig verneutstyr (hansker,
vernebriller, etc.).

⚫

Bruk bare en desinfiserende løsning som er godkjent for effekten (VAH/DGHMnotering, CE-merking og FDA-godkjenning) og i samsvar med DFU hos
produsenten av desinfiserende løsning.

⚫

Vannkvaliteten må være praktisk for de lokale forskriftene, spesielt for det siste
sildtrinnet eller med vaskemaskin-desinfiseringsmiddel.

⚫

Ikke bruk blekemiddel- eller kloriddedesinfeksjonsmidler.

Desinfeksjonskomponenter
Sugedyse

Retningsbestemt kanal

Strømledning

Volumkontroller

Hovedmotorboks

Wipe alle overflater med en klut lett fuktet med etanol for desinfeksjon (etanol 70 til 80
vol%) minst 2 min, gjenta i 5 ganger.
NOTE

Ikke bruk noe annet enn etanol for desinfeksjon (etanol 70 til 80 vol%).
Ikke bruk for mye etanol som det går inn i maskinen og skade komponentene inne.

Siden
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7

7.2

Vedlikehold

Filtererstatning

7.2.1 Hvor ofte skal man bytte filter?
Komppåents

Frekvens
Enkumulativ
Holdbarhet
strømning

Primær filter bomull
1Måned

Display 010 og
dens multipler

3~6Måned

Display 030 og
dens multipler

6~12Month

Display 060 og
dens multipler

Sekundær filtermontering

Montering av hovedfilter

NOTE

Erstatt relevant filter så lenge nødvendig brukstid eller akkumulert flyt
Når LED-vinduet viser " " sirkulært, må filteret skiftes ut.

oppstår.

7.2.2 Slik erstatter du filtre
Slipp de fire spenneknappene på kanten av det øvre dekselet på maskinen, og
plukk opp toppdekseldelen, primærfilterbomull, sekundær filtermontering og
hovedfilter. Bytt ut hovedfilteret meden ny. Kontroller at det nye hovedfilteret er riktig
plassert, og at vifteuttaket som er koblet til bunnen av filteret, er ledende.
NOTE

Når du skifter filter, slår du av strømbryteren først.

Siden
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8 Feilsøking

8. Feilsøking
Når det oppstår et problem eller en feil, må du kontrollere maskinen med tabellen
nedenfor før du kontakter forhandleren for raskt å eliminere vanlige problemer eller
funksjonsfeil. Hvis problemet eller feilen ikke er løst, må du kontakte forhandleren.

Problem eller
funksjonsfeil

Grunner

Løsninger

Vinduet blinker
"OFF" og med
klokken """
vekselvis, alarmer,
viften slutter å virke.

Luftinntaket
fullstendig
blokkert

Slå av strømmen, kontroller om
retningluftkanalen og sugedysen er
blokkert av utenlandske saker, og i så
fall rydde dem opp. Hvis problemet
ikke er løst, åpne det øvre dekselet
og kontroller om det er fremmed
legemer som blokkerer luftinntaket
inne i maskinen, og i så fall rydde
dem opp. Etter disse trinnene starter
du maskinen på nytt og observerer
etter ett minutt om den fortsatt
alarmerer, i så fall erstatter du filteret

LED-vinduet viser
"ERR", alarmer,
viften og
motorstoppfungerer.

Vifteeller
linjekontrolldelen
er unormal

er

Slå av strømmen og start maskinen
på nytt for å kontrollere om den
fungerer som den skal, og kontroller
viften hvis ikke.

Siden
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9 Tekniske data

9. Tekniske data
Produsent

Changzhou Sile Medisinsk Teknologi Co,Ltd

Model (andre er)

VacStation (andre er i kuro

Mål

53cm x 46 cm x 60 cm x 1 cm (Pakke)

Duct

75mm x 1500 mm

Vekt

21kg x10%

Input

220V AC ±10 % for europeisk standard/110V AC
±10 % for amerikansk standard

Power (andre er)

250W Maks

Foksygenerer
effektiviteten
(0,3um)

99.97%

Spappa press

3000Pa (andre er i 1998)

Blåse hastighet

14m /s

Volum (filter inkludert)

3,7 m3/min

Elektrisk
sikkerhetsklasse

KlasseI.

Enpplied del

B

Driftsforhold

Transport- og
lagringsforhold

Bruk: i lukkede rom
Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 40 °C
Relativ fuktighet: <80%
Driftshøyde < 3000 m over havet
Omgivelsestemperatur: -20 °C ~ +55 °C
Relativ fuktighet: 20% ~ 80 %
Atmosfærisk trykk: 70kPa ~ 106kPa
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10 EMC-tabeller

10. EMC-tabeller
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp
VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor.
Kunden eller brukeren av VacStation bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.
Samsvar

Elektromagnetisk
veiledning

RF-utslipp CISPR 11

Gruppe 1

VacStation bruker RF-energi
bare for sin interne funksjon.
Rf-utslippene er derfor svært
lave og vil sannsynligvis ikke
forårsake
forstyrrelser
i
elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp CISPR 11

Klasse B

Harmoniske utslipp IEC61000-3-2

Klasse A

Spenningssvingninger/flimmerutslippIEC
61000-3-3

Overholder

Utslippstest

miljø

-

VacStation er egnet for bruk
i alle bedrifter, inkludert
innenlandske bedrifter og de
som er direkte koblet til det
offentlige
lavspente
strømforsyningsnettet
som
leverer bygninger som brukes
til innenlandske formål.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor.
Kunden eller brukeren av VacStation bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

Testnivå for IEC
60601

Samsvarsnivå

Siden
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10 EMC-tabeller
Elektrostatisk
utladning (ESD) IEC
61000-4-2

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

+/- 2 kV, +/- 4 kV,
+/- 8 kV, +/- 15 kV
luft

+/- 2 kV, +/- 4 kV,
+/- 8 kV, +/- 15 kV
luft

Elektrisk rask
transienter/utbrudd
IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz
repetisjonsfrekvens

±2 kV
100 kHz
repetisjonsfrekvens

Strømkvaliteten bør
være et typisk
kommersielt eller
sykehusmiljø.

Bølge
IEC 61000-4-5

Linje til linje: ±0,5
kV, ±1 kV

Linje til linje: ±0,5
kV, ±1 kV

Jordlinje: ±0,5 kV,
±1 kV, ±2kV

Jordlinje: ±0,5 kV,
±1 kV, ±2kV

Strømkvaliteten bør
være et typisk
kommersielt eller
sykehusmiljø.

Spenningsfall
IEC 61000-4-11
0% UT; 0,5 syklus
ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°, og 315°
0% UT; 1 syklus og
70% UT; 25/30
sykluser
sinusfase ved 0°

0% UT; 250/300
syklus

0% UT; 0,5 syklus
ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°, og 315°
0% UT; 1 syklus og
70% UT; 25/30
sykluser
sinusfase ved 0°
0% UT; 250/300
syklus

Gulv bør være tre,
betong eller
keramiske fliser.
Hvis gulvene er
dekket med
syntetisk materiale,
bør den relative
fuktigheten være
minst 30 %.

Strømkvaliteten bør
være et typisk
kommersielt eller
sykehusmiljø. Hvis
brukeren av
enhetene krever
fortsatt drift under
strømbrudd,
anbefales det at
enheter drives,
danner en
avbruddsfri
strømforsyning eller
et batteri

Spenningsavbrudd
IEC 61000-4-11

Siden
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10 EMC-tabeller
Nominell
effektfrekvens
magnetfelt IEC
61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Strømfrekvens
magnetfelt bør
være på nivåer
karakteristisk for en
typisk plassering i
et typisk
kommersielt eller
sykehusmiljø.

Merk: UT: nominell spenning(er); F.eks. 25/30 sykluser betyr 25 sykluser ved 50Hz eller
30 sykluser ved 60 Hz

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller
brukeren av VacStation bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

Testnivå for IEC 60601

Samsvarsnivå

Gjennomførte disturbances indusert av
RF-felt
IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz – 80 MHz, 6 V i ISMbånd være-tween 0,15 MHz og
80 MHz, 80 % AM ved 1 kHz

3V

Utstrålte RF EM-felt
IEC 61000-4-3

3 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz,
80 % AM ved 1 kHz

3V/m

Elektromagnetisk miljø veiledning
P-ortable og mobilt RFkommunikasjonsutstyr bør ikke
brukes nærmere noen del av
VacStation,inkludert kabler, enn
den anbefalte
separasjonsavstanden som er
beregnet fra ligningen som
gjelder for frekvensen av
senderen.

Anbefalte
minimumseparasjonsavstander
Se tabellen for mobilt
kommunikasjonsutstyr for RF i

Siden
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10 EMC-tabeller
Se tabellen for mobilt
kommunikasjonsutstyr for RF i
"Anbefalte
minimumseparasjonsavstander"

Nærhetsfelt fra RF
trådløst
kommunikasjonsutstyr

"Anbefalte
minimumseparasjonsavstander"

Complies
(andre er)

IEC 61000-4-3

Anbefalte minimumseparasjonsavstander
I dag har mange RF trådløse utstyr blitt brukt på ulike helseinstitusjoner der medisinsk utstyr og
/ eller systemer brukes. Når de brukes i nærheten av medisinsk utstyr og/eller systemer, kan det
medisinske utstyret og/eller systemenes grunnleggende sikkerhet og essensielle ytelse
påvirkes. VacStation er testet med testnivået immunitet i tabellen nedenfor og oppfyller de
relaterte kravene til IEC 60601-1-2:2014. Kunden og/eller brukeren skal bidra til å holde en
minimumsavstand mellom RF trådløst kommunikasjonsutstyr og VacStation som anbefalt
nedenfor.
Test
Frekvens
(MHz)

Band
(MHz)

385

380-390

450

430-470

Tjenesten

TETRA 400
(andre
er i seg
selv)
GMRS 460
(andre er i
kraft)
FrS
460
(andre
kan

Modulering

Pulsmodulering
18 Hz

Fm
± 5 kHz avvik
1 kHz sine

Maksimal
effekt
-Jeg har
ikke
noe å
si.

Avstand
-Jeg har ikke
noe å si.

Testnivå
for
immunitet
(I/o)

1.8

0.3

27

2

0.3

28
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være
på den
siden)
710
745
780
810
870

704-787

800-960
930
1720
1845

1970

2450

17001990

24002570

5240
5500

51005800

5785

LTE
Bånd
13, 17
GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-bånd 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE
Band
1,3,4,25;
Umts
Bluetooth
Wlan
802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-bånd 7
Wlan
802.11
a/n (andreog fn-renn

Pulsmodulering
217 Hz

0.2

0.3

9

Pulsmodulering
18 Hz

2

0.3

28

Pulsmodulering
217 Hz

2

0.3

28

Pulsmodulering
217 Hz

2

0.3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0.2

0.3

9

WARNING

1.

2.

Bruk av annet tilbehør og kabler enn de som er spesifisert eller levert av
produsenten av VacStation, kan føre til økt elektromagnetiske utslipp eller
redusert elektromagnetisk immunitet fra VacStation og føre til feil bruk.
Kabelinformasjon:
kabek Navn

Cstand Lengde (m)

forseglet eller ikke

merknad
(andre er)

Endapter

1.8

nei

/

Bruk av VacStation ved siden av eller stablet med annet utstyr bør unngås fordi
det kan føre til feil drift. Hvis slik bruk er nødvendig, bør VacStation og annet
utstyr observeres for å kontrollere at de fungerer normalt.
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11. Uttalelse
Levetid
Levetiden til VacStation-serien produkter er 3 år..
Vedlikehold
Produsent vil gi kretsdiagrammer, komponentdellister, beskrivelser,
kalibreringsinstruksjoner for å hjelpe servicepersonell i dele reparasjon.
Disposisjon
Pakken skal resirkuleres. Metalldeler av apparatet kastes som skrapmetall.
Syntetiske materialer, elektriske komponenter og trykte kretskort kastes som
elektrisk skrap. Vennligst ta deg av dem i henhold til lokale miljøvernlover og forskrifter.
Rights (andre er i seg selv)
Alle rettigheter til å modifisere produktet er reservert til produsenten uten
ytterligere varsel. Bildene er bare for referanse. De endelige tolkningsrettighetene
tilhører CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Den
industrielle design, indre struktur, etc, har hevdet for flere patenter av SIFARY,
noen kopi eller falske produkt må ta juridiskansvar.
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Changzhou Sile Medcial Technology Co., Ltd
Legg til: NO.99, Qingyang Road, Xuejia
City, 213000 Jiangsu, Kina
Tlf: +86-0519-85962691
Faks: +86-0519-85962691
Epost: eføy@sifary.com
Web: www. eighteeth .com (2015).com

County,Xinbei District,

Changzhou

Llins Service & Consulting GmbH
Tlf: +49 175 4870819
Legg til: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland
Epost: Llins.Service@gmail.com
Iersion: 01
IFU-6835001 (andre kan være på denne siden)
Jegfulgte: 2020.04. 10.
Alle rettigheter reservert.
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