KAMERA POSITION & MOTIV VISNINGS OMRÅDE
JK-DA, JK-DV, JK-DVF
(BREDFORMAT)

(BREDFORMAT)

(ZOOM & Pan-Tilt)

195cm

220 cm

85 cm
105 cm

Zoom (op)

100˚
70 cm

105 cm

Zoom (ned)

90 cm
145 cm

85 cm

145 cm
50cm

70 cm

50cm

50 cm

I

d e
t

(ZOOM)
90 cm

170˚

70 cm

130 cm
10 cm
130 cm
90 cm

JK Serie !
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10 cm
Zoom (højre)

Zoom (venstre)

DIMENSIONER

SPECIFIKATIONER

(mm)

JK-1MD, JK-1HD

Spænding
Strømforsyning
Forbrug

JK-1SD

185

27

135

JK-DA

: Max. 400rnA (JK-1MED, JK-1MD). Max. 200mA (JK-1HD).
Max. 95mA (JKW-BA)

Signal
Kommunikation
135

: 18V DC
: PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN
Max. 120mA (JK-1SD)

185

185

JK-1MED

JK-DV

27

80

: Når opkald modtaget ca. 1 min.

27

JK-DVF

29,5

: Opkaldstone. Billede & lyd, ca. 45 sec.
AUTOMATISK (Håndfri); For at modtage opkald fra dør
tastes kortvarigt på TALK tasten.

8

MANUELT (Tryk-for-at-tale/Slip-for-at-lytte); For at aktivere,

Videoskærm
Opløsning
Video signal
Nat-visning

209

173

129

tastes på TALK knappen i 1 sek. eller mere.

97
35,5
98

: NTSC, 1Vp-p/75Q
: Op til 50 cm fra kamera (5 Lux), med hvid LED belyst,

25

baggrund udover 50 cm kan intet ses.
135
Bagboks:
110 x 180 x 45 mm

JKW-BA

: 3.5 tommer TFT farve LCD.
: 525 linjer

AC-10S

IER-2

Døråbning
Tilvalgs tasten
Kabling

45

: 24V AC/DC, 500mA (N/O relækontakt)
: 24V AC/DC, 1.6A (N/O relækontakt)
: Dør til hovedstation: 2-leder, PVC kappet med PE

25

(polyethylen) isoleret ledere
55

68,5

125

83,5

120

108,5

Hoved til understation: 4-leder, PVC kappet med PE
(polyethylen) isoleret ledere.

Installationsafstand : Hoved/understation til dør: 50m (Ø0.65 mm) 100m (Ø1.0
88

61

98

mm)

33

MCWS1

KJKF

KABLING

65

SBML1

309

180

110

MGF-30

29

•

145

122,5

40
86

7

17

60

86

Anbefalet: 2-ledet, PVC kappet med PE (polyethylen) isoleret ledere. Brug aldrig enkelt
leder, parsnoede eller koaksial kabler

175

73
66

JK-1MED / JK-1MD: Fire-ledet kabling mellem svarstationer

•

99
135
Bagboks:
115 x 282 x 45 mm

100

175

Håndfri kommunikation aktiveres ved automatisk stemmeskiftsfunktion, dette kan forårsage uregelmæssig lyd i indendørs svarstationer ved høj baggrundsstøj udendørs.
Viste billeder på svarstationer er simulerede.

Udsendt af:

Deming Pris

ISO 9001

ISO 14001

Le ve re r si k k e rh e d som h ol de r
Deming Medalje

ISO 9001 –Certificeret ISO 14001 –Certificeret
JQA-0291

AIPHONE CO., LTD.

JK(E)1208A

JQA-EM0453
Hovedkvarter afdeling
Toyota fabrikken
Taiho afdeling

AIPHONE CO., LTD.

http://www.aiphone.com/

Håndfri Farvevideo med Bredformat, Zoom & PanTilt

Printet på
100%
genbrugs papir

Design og specifikationer kan ændres uden nødvendigvis at forbedres.

Marts 2009

JK Serien
Ny-udviklet bredt synsfelt
på ca.

Ændre synsfeltet og opnå ekstra

sikkerhed.

Med normal video system

JK seriens avancerede kamera og skærm udvider dit synsfelt op til 170° med
vidvinkel og klar billede kvalitet.

Panoramisk vidvinkel

Omtrent dobbelt så bred visning
som vores normale video serier!

Med normal video system

For at yde eﬀektiv sikkerhed, tilbyder JK serien et
nyudviklet vidvinkel kamera der sikrer at du kan se
et panorama perspektiv: en person i en kørestol, selv
en der forsøger at gemme sig for kameraet osv.

Ny-udvikling
fra Aiphone!

Aiphone's ny-udviklede ﬁske-øje linse er tilpasset for at indfange et bredt billede!
Motivet gennem en normal ﬁskeøje
– linse kan være bredt, men det har en
tendens til at blive uskarpt. For at
forbedre billedkvaliteten har Aiphone
udviklet den nye teknologi for at
modvirke uskarpheden!
Uden forvrængnings-tilpasning

1

Med forvrængnings-tilpasning

2

JK Serien
Ny-udviklet bredt synsfelt
på ca.

Ændre synsfeltet og opnå ekstra

sikkerhed.

Med normal video system

JK seriens avancerede kamera og skærm udvider dit synsfelt op til 170° med
vidvinkel og klar billede kvalitet.

Panoramisk vidvinkel

Omtrent dobbelt så bred visning
som vores normale video serier!

Med normal video system

For at yde eﬀektiv sikkerhed, tilbyder JK serien et
nyudviklet vidvinkel kamera der sikrer at du kan se
et panorama perspektiv: en person i en kørestol, selv
en der forsøger at gemme sig for kameraet osv.

Ny-udvikling
fra Aiphone!

Aiphone's ny-udviklede ﬁske-øje linse er tilpasset for at indfange et bredt billede!
Motivet gennem en normal ﬁskeøje
– linse kan være bredt, men det har en
tendens til at blive uskarpt. For at
forbedre billedkvaliteten har Aiphone
udviklet den nye teknologi for at
modvirke uskarpheden!
Uden forvrængnings-tilpasning

1

Med forvrængnings-tilpasning

2

JK Serien

2 Typer Indendørs
svarstationer

JK-1MD

Uden

Overvågning af indgang

Z oom & PanTilt
Zoom

Du kan zoome ind præcis hvor
du ønsker.

Skift billede til Zoomformat for at se detaljer. Skift mellem Bred og
Zoomformat kan let gøres ved at trykke på én knap.

Overvåg området omkring dørstationen i
både bredformat og zoomformat. For at
sikre anonymitet, kan lyde indefra ikke
høres i dørstationen

Standard billedhukommelse

Hovedstation m/Bredformat, Zoom & PanTilt farveskærm

Kun 27mm
Skift

BRED-FORMAT

ZOOM-FORMAT

Andre funktioner

PanTilt
Brug PAN/TILT tasten for at skifte kameravinklen i Zoomformat.

Håndfri & tryk-for-at-tale kommunikation
Du kan tydeligt identificere personer i f.eks. kørestole ved at
tilpasse kameravinklen.

Indstil til bedste kameravisning!
Det kan være at den forudindstillede kameravinkel til at modtage
gæstebillede ikke er den bedste til din indgang. Hvis det er
tilfældet kan du tilpasse og nulstille kameravinklen.
Mur

Dør

Når der kommer et kald fra dørstationen, tryk på
TALK tasten for at starte en håndfri samtale. I et
støjende miljø giver tryk-for-at-tale funktionen en
klar samtale.

Rum-til-rum samtale
Ved at tilføje den valgfrie Understation eller kun Audio Understation, kan
du tale mellem de to svarstationer.

Mur

eller

MGF-30
JK-DV

JK-1MED

Uden
MGF-30

Billedoptager

Med
MGF-30

Ekstern sensor tilslutning er muligt
Ved aktivering af ekstern sensor indikeres dette med lyd, lampe og skærmbillede.
* Aktivering kan kun indikeres på JK-1MED

Hovedstation m/Bredformat, Zoom, PanTilt farveskærm
& billedhukommelse

Kun 27mm

Modlys & Nat Tilpasning

JK-1MD
&
JK-1MED

Ved at trykke på ADJUST tasten kan motivet evt. gøres klarere.

Dag med stærkt modlys

Før tilpasning

JK-1MD
&
JK-1MED

Avanceret sikkerhed
Klar identifikation, selv om natten

Alarm

Når et kald modtages om natten
lyser LED lampen i dørstationen
automatisk og sender et klart
farvebillede til skærmen.

Blink

LED lampe indikerer hvem der taler

Efter tilpasning
K la r t

Overvågning & Tale ved indgangen om natten
Ved aktivering af overvågning om natten lyser LED lampen ikke op,
så du kan overvåge indgangen anonymt. Ved tryk på TALE tasten
lyser LED lampen op og lader dig tale til indgangsområdet.

Når du taler

Besøgende taler

Med ikonerne og tekst på tasterne ved du pr.
intuition hvordan de betjenes.

Nat med mindre lys
Hvad laver
du?

Efter tilpasning
K la r t

LED lampe tænder når du taler og slukker når du lytter.

Nem betjening

Du hører lyde udenfor

Før tilpasning

Ekstern Sensor

Alarm

Overvågning

Tilvalgs tasten
Kontrollerer en ekstern funktion, som f.eks. udendørs indgangslys,
portåbning etc.

Videosignal kan trækkes ud af Hovedstationen.
Til DVR, videooptager, ekstern monitor, billedeprinter osv.
3
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JK Serien

2 Typer Indendørs
svarstationer

JK-1MD

Uden

Overvågning af indgang

Z oom & PanTilt
Zoom

Du kan zoome ind præcis hvor
du ønsker.

Skift billede til Zoomformat for at se detaljer. Skift mellem Bred og
Zoomformat kan let gøres ved at trykke på én knap.

Overvåg området omkring dørstationen i
både bredformat og zoomformat. For at
sikre anonymitet, kan lyde indefra ikke
høres i dørstationen

Standard billedhukommelse

Hovedstation m/Bredformat, Zoom & PanTilt farveskærm

Kun 27mm
Skift

BRED-FORMAT

ZOOM-FORMAT

Andre funktioner

PanTilt
Brug PAN/TILT tasten for at skifte kameravinklen i Zoomformat.

Håndfri & tryk-for-at-tale kommunikation
Du kan tydeligt identificere personer i f.eks. kørestole ved at
tilpasse kameravinklen.

Indstil til bedste kameravisning!
Det kan være at den forudindstillede kameravinkel til at modtage
gæstebillede ikke er den bedste til din indgang. Hvis det er
tilfældet kan du tilpasse og nulstille kameravinklen.
Mur

Dør

Når der kommer et kald fra dørstationen, tryk på
TALK tasten for at starte en håndfri samtale. I et
støjende miljø giver tryk-for-at-tale funktionen en
klar samtale.

Rum-til-rum samtale
Ved at tilføje den valgfrie Understation eller kun Audio Understation, kan
du tale mellem de to svarstationer.

Mur

eller

MGF-30
JK-DV

JK-1MED

Uden
MGF-30

Billedoptager

Med
MGF-30

Ekstern sensor tilslutning er muligt
Ved aktivering af ekstern sensor indikeres dette med lyd, lampe og skærmbillede.
* Aktivering kan kun indikeres på JK-1MED

Hovedstation m/Bredformat, Zoom, PanTilt farveskærm
& billedhukommelse

Kun 27mm

Modlys & Nat Tilpasning

JK-1MD
&
JK-1MED

Ved at trykke på ADJUST tasten kan motivet evt. gøres klarere.

Dag med stærkt modlys

Før tilpasning

JK-1MD
&
JK-1MED

Avanceret sikkerhed
Klar identifikation, selv om natten

Alarm

Når et kald modtages om natten
lyser LED lampen i dørstationen
automatisk og sender et klart
farvebillede til skærmen.

Blink

LED lampe indikerer hvem der taler

Efter tilpasning
K la r t

Overvågning & Tale ved indgangen om natten
Ved aktivering af overvågning om natten lyser LED lampen ikke op,
så du kan overvåge indgangen anonymt. Ved tryk på TALE tasten
lyser LED lampen op og lader dig tale til indgangsområdet.

Når du taler

Besøgende taler

Med ikonerne og tekst på tasterne ved du pr.
intuition hvordan de betjenes.

Nat med mindre lys
Hvad laver
du?

Efter tilpasning
K la r t

LED lampe tænder når du taler og slukker når du lytter.

Nem betjening

Du hører lyde udenfor

Før tilpasning

Ekstern Sensor

Alarm

Overvågning

Tilvalgs tasten
Kontrollerer en ekstern funktion, som f.eks. udendørs indgangslys,
portåbning etc.

Videosignal kan trækkes ud af Hovedstationen.
Til DVR, videooptager, ekstern monitor, billedeprinter osv.
3

4

JK Serien

System
Standard

JK-1MD

DØR

RUM

1

2

DØRSTATIONER

Med Billedhukommelse

JK-1MED
SVARSTATIONER

Dørstation

Understation

Hovedstation

DØR

RUM

1

2

DØRSTATIONER

SVARSTATIONER

Dørstation

Hovedstation

Understation
Billedoptager

4

2

IER-2

2

2

4

2

Ekstra signalgiver

PT

PT

JK-DV

JK-DV

Video udgangssignal

Bredformat, Zoom & PanTilt Vandal-sikret
video dørstation, for direkte montering

PS18

JK-1MD

eller

Hovedstation m/Bredformat,
Zoom & PanTilt farveskærm

PS18

Understation
m/farveskærm

Hovedstation med bredformat, Zoom &
PanTilt farveskærm samt billedhukommelse

eller

JK-1MD, JK-DA & strømforsyning

•JKS-1AED

eller

4

JK-1MD, JK-DV & strømforsyning

PT

Bredformat, Zoom & PanTilt
Vandal-sikret video
dørstation, for indbygning

Bredformat, Zoom &
PanTilt video dør station,
PVC for direkte montering

: Strømforsyning PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN
: AC strømforsyning

4

JK-1MED, JK-DA & strømforsyning

•JKS-1AEDV

•JKS-1ADF

JK-DA

eller

Bokssæt

•JKS-1ADV

JK-DVF

JK-1HD

JK-1MED

eller

•JKS-1AD

eller

Video udgangssignal

Bredformat, Zoom & PanTilt Vandal-sikret
video dørstation, for direkte montering

JK-1HD

Bokssæt

PS18

IER-2

2

2

Ekstra signalgiver

JK-1SD

JK-1MD, JK-DVF & strømforsyning

Audio understation

JK-DA

Bredformat, Zoom &
PanTilt Vandal-sikret video
dørstation, for indbygning

Bredformat, Zoom &
PanTilt video dørstation,
PVC for direkte montering

O ptag & Afspil

Tilvalg

JK-1MED, JK-DV & strømforsyning

JK-DVF

•JKS-1AEDF

JK-1SD

JK-1MED, JK-DVF & strømforsyning

Audio understation

Med JK-1MED, du kan optage billeder af besøgende både manuelt og automatisk.

JKW-BA

Automatisk optagelse

Adapter for lang kabelføring
• Når afstanden mellem Dørstationen og hovedstationen er mere end 100m
kan afstanden øges til max. 300m med JKW-BA.

AC-10S

Kodetastatur, for
direkte montering

200m / 1.0mmØ

KJKF

Dørpanel med
kodetastatur (kun med
JK-DVF)

MGF-30

Vinkelbeslag
30°

100m / 1.0mmØ

2

JK-DV

JK-DV +
AC-10S

3 billeder i Zoom format

2

JKW-BA

Virker altid, selv når du ikke er til stede. Optagelsen starter når KALD tasten på
dørstationen aktiveres.
Optager 6 billeder pr. opkald (3 billeder i Zoom format, og 3 i Bredformat med den
oprindelige indstilling). Op til 40 billeder kan optages og 10 kan beskyttes mod
automatisk overskrivning.

JK-1MD/1MED
(eller svarstationen
længst væk)

3 Typer dørstationer

SBML1

MCWS1

Bordstander for
svarstationer

Bordstander for
audio svarstation

Kun zoom

Vælg den dørstation der bedst passer til dine behov.

Opsætning er intuitiv. Følg blot
menuen der vises på skærmen.

Vælg mellem 5 forskellige tekst sprog
5

Kun Bredformat

3 billeder i Bredformat

H urtig & Nem opsætning

JK-DV

Du kan ændre den oprindelige indstilling til kun zoom eller
bredformat

JK-DVF

JK-DA

Vælg mellem Engelsk, Fransk, Hollandsk, Spansk og Italiensk.

Manuel Optagelse

Optag billedet som du vil.
Optagelsen starter når du
trykker på REC tasten
mens du overvåger eller
taler med en besøgende.

Afspilning

Afspil LED blinker når der
er automatisk optagede
billeder. Tryk på PLAY for at
afspille.

6

JK Serien

System
Standard

JK-1MD

DØR

RUM

1

2

DØRSTATIONER

Med Billedhukommelse

JK-1MED
SVARSTATIONER

Dørstation

Understation

Hovedstation

DØR

RUM

1

2

DØRSTATIONER

SVARSTATIONER

Dørstation

Hovedstation

Understation
Billedoptager

4

2

IER-2

2

2

4

2

Ekstra signalgiver

PT

PT

JK-DV

JK-DV

Video udgangssignal

Bredformat, Zoom & PanTilt Vandal-sikret
video dørstation, for direkte montering

PS18

JK-1MD

eller

Hovedstation m/Bredformat,
Zoom & PanTilt farveskærm

PS18

Understation
m/farveskærm

Hovedstation med bredformat, Zoom &
PanTilt farveskærm samt billedhukommelse

eller

JK-1MD, JK-DA & strømforsyning

•JKS-1AED

eller

4

JK-1MD, JK-DV & strømforsyning

PT

Bredformat, Zoom & PanTilt
Vandal-sikret video
dørstation, for indbygning

Bredformat, Zoom &
PanTilt video dør station,
PVC for direkte montering

: Strømforsyning PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN
: AC strømforsyning

4

JK-1MED, JK-DA & strømforsyning

•JKS-1AEDV

•JKS-1ADF

JK-DA

eller

Bokssæt

•JKS-1ADV

JK-DVF

JK-1HD

JK-1MED

eller

•JKS-1AD

eller

Video udgangssignal

Bredformat, Zoom & PanTilt Vandal-sikret
video dørstation, for direkte montering

JK-1HD

Bokssæt

PS18

IER-2

2

2

Ekstra signalgiver

JK-1SD

JK-1MD, JK-DVF & strømforsyning

Audio understation

JK-DA

Bredformat, Zoom &
PanTilt Vandal-sikret video
dørstation, for indbygning

Bredformat, Zoom &
PanTilt video dørstation,
PVC for direkte montering

O ptag & Afspil

Tilvalg

JK-1MED, JK-DV & strømforsyning

JK-DVF

•JKS-1AEDF

JK-1SD

JK-1MED, JK-DVF & strømforsyning

Audio understation

Med JK-1MED, du kan optage billeder af besøgende både manuelt og automatisk.

JKW-BA

Automatisk optagelse

Adapter for lang kabelføring
• Når afstanden mellem Dørstationen og hovedstationen er mere end 100m
kan afstanden øges til max. 300m med JKW-BA.

AC-10S

Kodetastatur, for
direkte montering

200m / 1.0mmØ

KJKF

Dørpanel med
kodetastatur (kun med
JK-DVF)

MGF-30

Vinkelbeslag
30°

100m / 1.0mmØ

2

JK-DV

JK-DV +
AC-10S

3 billeder i Zoom format

2

JKW-BA

Virker altid, selv når du ikke er til stede. Optagelsen starter når KALD tasten på
dørstationen aktiveres.
Optager 6 billeder pr. opkald (3 billeder i Zoom format, og 3 i Bredformat med den
oprindelige indstilling). Op til 40 billeder kan optages og 10 kan beskyttes mod
automatisk overskrivning.

JK-1MD/1MED
(eller svarstationen
længst væk)

3 Typer dørstationer

SBML1

MCWS1

Bordstander for
svarstationer

Bordstander for
audio svarstation

Kun zoom

Vælg den dørstation der bedst passer til dine behov.

Opsætning er intuitiv. Følg blot
menuen der vises på skærmen.

Vælg mellem 5 forskellige tekst sprog
5

Kun Bredformat

3 billeder i Bredformat

H urtig & Nem opsætning

JK-DV

Du kan ændre den oprindelige indstilling til kun zoom eller
bredformat

JK-DVF

JK-DA

Vælg mellem Engelsk, Fransk, Hollandsk, Spansk og Italiensk.

Manuel Optagelse

Optag billedet som du vil.
Optagelsen starter når du
trykker på REC tasten
mens du overvåger eller
taler med en besøgende.

Afspilning

Afspil LED blinker når der
er automatisk optagede
billeder. Tryk på PLAY for at
afspille.

6

KAMERA POSITION & MOTIV VISNINGS OMRÅDE
JK-DA, JK-DV, JK-DVF
(BREDFORMAT)

(BREDFORMAT)

(ZOOM & Pan-Tilt)

195cm

220 cm

85 cm
105 cm

Zoom (op)

100˚
70 cm

105 cm

Zoom (ned)

90 cm
145 cm

85 cm

145 cm
50cm

70 cm

50cm

50 cm

I

d e
t

(ZOOM)
90 cm

170˚

70 cm

130 cm
10 cm
130 cm
90 cm

JK Serie !
v

b r e d
e

i
t
k
e
p
p e r s

10 cm
Zoom (højre)

Zoom (venstre)

DIMENSIONER

SPECIFIKATIONER

(mm)

JK-1MD, JK-1HD

Spænding
Strømforsyning
Forbrug

JK-1SD

185

27

135

JK-DA

: Max. 400rnA (JK-1MED, JK-1MD). Max. 200mA (JK-1HD).
Max. 95mA (JKW-BA)

Signal
Kommunikation
135

: 18V DC
: PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN
Max. 120mA (JK-1SD)

185

185

JK-1MED

JK-DV

27

80

: Når opkald modtaget ca. 1 min.

27

JK-DVF

29,5

: Opkaldstone. Billede & lyd, ca. 45 sec.
AUTOMATISK (Håndfri); For at modtage opkald fra dør
tastes kortvarigt på TALK tasten.

8

MANUELT (Tryk-for-at-tale/Slip-for-at-lytte); For at aktivere,

Videoskærm
Opløsning
Video signal
Nat-visning

209

173

129

tastes på TALK knappen i 1 sek. eller mere.

97
35,5
98

: NTSC, 1Vp-p/75Q
: Op til 50 cm fra kamera (5 Lux), med hvid LED belyst,

25

baggrund udover 50 cm kan intet ses.
135
Bagboks:
110 x 180 x 45 mm

JKW-BA

: 3.5 tommer TFT farve LCD.
: 525 linjer

AC-10S

IER-2

Døråbning
Tilvalgs tasten
Kabling

45

: 24V AC/DC, 500mA (N/O relækontakt)
: 24V AC/DC, 1.6A (N/O relækontakt)
: Dør til hovedstation: 2-leder, PVC kappet med PE

25

(polyethylen) isoleret ledere
55

68,5

125

83,5

120

108,5

Hoved til understation: 4-leder, PVC kappet med PE
(polyethylen) isoleret ledere.

Installationsafstand : Hoved/understation til dør: 50m (Ø0.65 mm) 100m (Ø1.0
88

61

98

mm)
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KABLING

65

SBML1

309

180

110

MGF-30

29

•

145

122,5

40
86

7

17

60

86

Anbefalet: 2-ledet, PVC kappet med PE (polyethylen) isoleret ledere. Brug aldrig enkelt
leder, parsnoede eller koaksial kabler

175

73
66

JK-1MED / JK-1MD: Fire-ledet kabling mellem svarstationer

•

99
135
Bagboks:
115 x 282 x 45 mm

100

175

Håndfri kommunikation aktiveres ved automatisk stemmeskiftsfunktion, dette kan forårsage uregelmæssig lyd i indendørs svarstationer ved høj baggrundsstøj udendørs.
Viste billeder på svarstationer er simulerede.

Udsendt af:

Deming Pris

ISO 9001

ISO 14001

Le ve re r si k k e rh e d som h ol de r
Deming Medalje

ISO 9001 –Certificeret ISO 14001 –Certificeret
JQA-0291

AIPHONE CO., LTD.

JK(E)1208A

JQA-EM0453
Hovedkvarter afdeling
Toyota fabrikken
Taiho afdeling

AIPHONE CO., LTD.

http://www.aiphone.com/

Håndfri Farvevideo med Bredformat, Zoom & PanTilt

Printet på
100%
genbrugs papir

Design og specifikationer kan ændres uden nødvendigvis at forbedres.

Marts 2009

