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Wi-Fi indikator - Vises når enheten er tilkoblet Wi-Fi nettverk (Kun T60-SW). 

Temperatur Hold / Timerfunksjon.

Justere valgfrie innstillinger.

Dato og klokkeslett.

Away: Setter forhåndsinnstilt temperatur mens du er borte fra lokalene. OPT 

(Optimal): Viser ON/OFF for “Adaptiv/Optimal Start”.

Luftfuktighet:
- Hvis luftfuktigheten er mindre enn 30%, vil pekeren være i det røde området
- Hvis luftfuktigheten er mellom 30% og 60%, vil pekeren være i det grønne området
- Hvis luftfuktigheten er mer enn 60%, vil pekeren være i det grå området

Power - AV/PÅ.

Holiday: Vises når termostat er i feriemodus.

Schedule: Forhåndsprogrammering / tidsplan.

Menyknapp / Funksjonsinnstillinger.

Senk temperaturinnstillingen / forrige side i funksjonsinnstillinger. 

Øk temperaturinnstillingen / neste side i funksjonsinnstillinger. 

Innstilling av temperaturvisning.

Romtemperaturvisning.

°C eller °F -visning.

Varmeindikator.

Oversikt
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Modusvalg

T60 kan enten brukes som termostat eller tidsur.

Termostatmodus  –  Tid og temperaturinnstilling. Termostaten kan programmeres til 
en spesifikk temperatur i løpet av en bestemt tid.

T60 gir tre programmeringsalternativer:
• Ukedag / helg (5 + 2) -programmering. Lar deg redigere fire tidsperioder for 

ukedagene og fire tidsperioder for lørdag og søndag.
• Syv dagers programmeringsmodus, kan programmeres hver dag med fire 

tidsperioder.
• Fire timers modus. Hver dag kan redigeres med 4 tidsperioder.
Tid-/klokkemodus - lar bare tidsinnstillingen slå PÅ eller AV. Denne modusen ignorerer 
temperatur.

Følg disse trinnene for å skifte mellom de to modusene:

Press symbolet        for funksjonsinnstillinger.

Bruk piltaster            for å gå til seksjon 5/5. Finn ‘Work Mode Selection’, trykk 
på den og velg "selection interface"

Ved ‘Heating Mode’ eller ‘Timer Mode’ vil termostaten resettes og starte valgt 
modus.
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Åpne MyComfort House og registrer en konto. Kontoen er nødvendig for å lagre 
innstillingene hvis en ny eller flere enheter brukes.

Fullfør følgende seksjoner 02-11 via appen.

Logg på kontoen.

Trykk symbolet

Trykk på ‘Stedsnavn’ for å legge til eiendommen, for eksempel Hjem / Kontor osv..

Trykk symbolet        

Trykk symbolet        

Trykk symbolet        

for å bekrefte boligen

for å gå tilbake til hovedskjerm

og velg enhetstype, for eksempel romtermostat

Legg til enhetens plassering.

Velg romnavn fra listen eller skriv manuelt inn.

Trykk på ‘Next’.

Skriv inn WiFi-password og trykk ‘Next’.

På T60-SW, trykk ikonet for              funksjonsinnstillinger.

Finn ‘App Matching’ og trykk på denne.

Vent til enhetene kobles sammen. (Dette kan ta noen minutter).

Appen vil vise ‘Er koblet til WiFi’ og vil vise ‘App Matching Successful’ på 
kontrolleren.

Oppstart

Denne siden gjelder bare hvis du har kjøpt Wi-Fi-versjonen  
av termostaten, T60-SW

Paring av T60-SW thermostaten med App.

Bruk kun 2.4GHz-båndet, hvis du benytter deg av en dual-band router.

Last ned gratis T60-app fra Apple Store eller Google 
Play Store ved å søke opp MyComfort House.
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          Away-modus  

Away Modus er en snarveiknapp som enkelt kan endres til en forhåndsinnstilt 
temperatur når du forlater lokalene. Temperaturmrådet er 7-35 ° C, standard er 7 ° C.

I Away-modus vil T60 bare slå på oppvarmingen hvis / når romtemperaturen synker 
under den innstilte borttemperaturen, dette er konfigurert       i 
funksjonsinnstillinger. Hvis oppvarmingen er slått på i Away Mode, vil 
flammesymbolet vises.
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MODE 1 - TERMOSTAT MODE / Betjening av hovedskjerm

 Luftfuktighet

Viser luftfuktigheten innendørs. Når du trykker på ikonet, viser displayet samtidig 
temperaturen og fuktigheten. Hastigheten kan kalibreres i funksjonsinnstillinger, 
avsnitt fuktighetssensor.
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           Hold Mode (Timer Funksjon)

Temperatur Hold-funksjonen lar deg manuelt overstyre det gjeldende 
driftsprogrammet og stille en annen temperatur for en ønsket periode.

           Optimal Start / Adaptiv Start  

Termostaten har en optimal / tilpasningsdyktig funksjon som automatisk endrer 
oppstartstid for oppvarming, for å sikre at det innstilte temperaturpunktet er nådd i 
løpet av en programmert periode.

Termostaten samler inn data og beregner hvor mye tidligere varmesystemet må slås 
av / på for å oppnå det innstilte temperaturpunkt. Den faste endringshastigheten er 15 
minutter, antall minutter for temperatur på 1 ° C.

Velg/trykk “ON”       i OPT Optimum-boksen, hvis du vil at oppvarmingen skal 
fungere med optimal / tilpasningsdyktig funksjon.

Velg/trykk “OFF”       i OPT Optimum-boksen, hvis du bare vil at oppvarmingen skal 
starte på begynnelsen av et settpunkt.
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                      ikonene 

Trykk på "Hold" på oppføringen i innstillingsgrensesnittet.

Trykk på den andre / tredje kolonnen for time / minutt, bruk 
for å velge ønsket "Hold Time".

                      for å velge ønsket "Hold"- Trykk på den første kolonnen i “Hold temp”, bruk 
temperatur. Temperaturområdet er 5 ° C - 45 ° C.

Trykk symbolet                                          for å lagre og gå tilbake til hoveddisplayet, eller trykk på "Avbryt" for å 
slette innstillingen

Du vil se indikasjonen “Hold ** ° C, Venstre **: **” vises øverst på skjermen. Tiden vil 
telle ned varigheten og deretter gå tilbake til det normale programmet.

           Holiday-Modus

T60 vil opprettholde denne temperaturen i løpet av ferien og vil deretter automatisk gå 
tilbake til programmodus når du kommer tilbake.

           for innstilling av

           for innstilling av

Trykk på “Holiday” og gå inn i innstillingsgrensesnittet.

For høytidsstart, trykk på kolonnen År / måned / dag. Bruk ikonene 
år / måned / dag-verdiene under høytidsstart.

For høytid, trykk på kolonnen År / måned / dag. Bruk ikonene 
år / måned / dag-verdiene under høytidsslutt.

Trykk på ikonet      for å lagre og gå tilbake til hovedskjerm.
Vises ”Ferie til ** / ** **: **” eller trykk på “Avbryt” for å slette innstillingen.

                      Tidsplanlegging

Trykk på ikonet               og gå inn i funksjonsinnstillingene

Finn alternativet ”Plan”, trykk på det og gå inn i innstillingsgrensesnittet.           
Det er fire alternativer: Ukedag / helg, 7 dager, 24 timer eller ingen.

For eksempel å sette programmodus til 7 dager.

Trykk på ikonet foran "7 dager", og det vil endre til
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Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

Trykk på “Schedule” på hoveddisplayet og gå inn i “Edit” -grensesnittet.

På redigeringssiden, fra mandag til søndag, kan du velge å redigere.

Trykk "Mandag" og gå inn i mandagens innstillingsgrensesnitt, Fire tidsperioder, 
kan velges.

De valgbare periodene er: Morning / Day / Evening / Night

     (Hver periode har                             valg)

Ved programmet for mandag:

for å sette ønsket “time”.
Morgen
Trykk på første kolonne i ‘Time’, bruk ikonene           
Trykk på andre kolonne i ‘Time’, bruk ikonene           for å sette ønsket “Minutt”.

For å sette ønsket 
For eksempel: Tidsinnstillingen er 04 (timer): 00 (minutter) 
Trykk på den tredje kolonnen i ‘Temperatur’, bruk ikon 
temperatur.
For Eksempel: Temperaturinnstillingen er 27°C

Day
Tilsvarende morgenprogrammet.
For eksempel: Tidsinnstillingen er 10 (timer): 40 (minutter) 
For eksempel: Temperaturinnstillingen er 24°C

Evening
Tilsvarende morgenprogrammet.
For eksempel: Tidsinnstillingen er 20 (timer): 30 (minutter) 
For eksempel: Temperaturinnstillingen er 26°C

Natt
Tilsvarende morgenprogrammet.
For eksempel: Tidsinnstillingen er 24 (timer): 00 (minutter) 
For eksempel: Temperaturinnstillingen er 28°C

Four Time Periods
04:00-10:40: I løpet av denne tidsperioden vil temperaturen forbli på 27°C 
10:40-20:30: I løpet av denne tidsperioden vil temperaturen forbli på 24°C 
20:30-24:00: I løpet av denne tidsperioden vil temperaturen forbli på 26°C 
24:00-04:00: I løpet av denne tidsperioden vil temperaturen forbli på 28°C
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Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger

Finn “Language” språkvalg, og trykk på denne.

Velg ditt ønskede språk

Trykk på ikonet      to ganger for å lagre og gå tilbake til hovedmenyen.

Funksjonsinnstillinger

Språk
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Valg av tidssone

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn “Time Zone Selection” og trykk på denne for valg av tidssone.

Velg din ønskede tidssone.

Trykk på ikonet       to ganger for å lagre og gå tilbake til hovedmenyen.
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          Klokkeinnstilling

Følg disse trinnene for å stille klokken:

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn “Clock Setting” og trykk på denne for klokkeinnstillinger.

Trykk kolonnen for Year / Month / Day, bruk ikonene                      for å sette verdiene.

Trykk på kolonnen “Time”, bruk ikonene                      for å sette timer/minutter.

Trykk på ikonet                for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen
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            modus:

Dimming av lyset settes til                        modus:
Manuell justering av panellyset.

Bruk ikonene

Trykk på ikonet

           for å justere til ønsket lysstyrke         

        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen

        Lysinnstilling

Dimming av omgivelseslys: Når funksjonen er aktivert, lyssensoren vil oppdage 
når bakrunnslyset skal dempes hvis omgivelseslyset dempes. Når lyset i rommet 
skrus av, vil bakgrunnslyset på T60 dempes slik at det ikke lyser opp i rommet.

        Standbyskjerm

        Låseskjerm

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Trykk på “Standby Screen” for valg av grensesnitt.

Det er fire valg, 3 Min / 10 Min / Just Night / Never, for innstilling av tid før 
skjermen går i stand-by.

   ikonet For eksempel, sette tiden for for stand-by etter 10 minutter: trykk      på        
på for “10 Min” og det endres til

Trykk på ikonet                         for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn alternativet “Screen Lock”, trykk på det for funksjonsinnstilling .
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Trykk på ikonet       for funksjonsinnstillinger

Finn "Backlight", og trykk på denne for innstilling av bakgrunnslyset.

Dimming av lyset settes til
Automatisk justering av panellyset.
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Master Key

8657

Lås, Pin                      Valg

For eksempel, sett pinkoden til 5209

 for å velge 5
 for å velge 2
 for å velge 0

Trykk første kolonnen og bruk ikoner           
Trykk andre kolonne og bruk ikoner           
Trykk tredje kolonne og bruk ikoner            
Trykk fjerde kolonne og bruk ikoner            for å velge 9

Trykk på ikonet       for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen        

Innstillingen vil være effektiv etter at termostaten har vært i stand-by

Merk: For å låse opp T60. Angi den firesifrede pinkoden. Hvis du glemmer 
PIN-koden.
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         Nettverksinnstilling       Gjelder kun for for T60-SW

Trykk på ikonet               for funksjonsinnstillinger

Finn valget “Network Setting”, trykk på den og gå inn i innstillingene.

Finn ditt nettverk og marker dette.

Trykk på ikonet       for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

      Paring til App (Smart Config)                             Gjelder kun for T60-SW

Trykk på ikonet       for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Pairing to App”, Tryll denne for automatisk skanning.

Finn ditt nettverk og marker dette.

Trykk på ikonet                for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen
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Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Temp Format”, og velg dette for temperaturformat.

Det er to valg °C / °F.

Trykk på ikonet      foran °C or °F,og det vil endres til  

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

       Temperaturformat
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        Temperaturgrenser

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Temp Limit ”, og velg dette for temperaturgrenser.

                         for min. temp. mellom 5-44°C.Trykk på første kolonne, bruk ikonene 

Trykk på andre kolonne, bruk ikonene                     for max. temp. mellom 6-45°C.

Trykk på ikonet                for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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 Tidsplan

Trykk på ikonet               for funksjonsinnstillinger

Finn valget ”Schedule“, trykk denne for tidsplaninnstillingene.
Det er fire valg: Weekday/Weekend, 7 Days, 24 Hours or None.

For eksempel å sette programmodus til syv dager.

Trykk på ikonet  foran "7 Days", og det vil endres til  
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 Bryterdifferansen

Denne funksjonen lar deg øke koblingsdifferansen til termostaten
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          Frostsikring

Termostaten går automatisk inn i frostsikringsmodus når romtemperaturen synker 
under frostsikringstemperaturen. Temperaturområdet er 7-17 ° C. Standard er 7 ° C og 
passer for de fleste applikasjoner.

Systemet er standard til 0,5 ° C, noe som betyr at når temperaturen er satt til 20 ° C, 
vil termostaten begynne å varme opp ved 19,5 ° C og stoppe ved 20 ° C. 

Hvis standardverdien er 1 ° grad, start oppvarmingen ved 19 ° C, stopp ved 20 ° C. 
Koblingsdifferansen kan stilles inn mellom 0,5 °C og 3 °C.

          Utgangsforsinkelse

For å forhindre hurtig veksling kan en utgangsforsinkelse legges inn. Dette kan 
stilles inn fra 0-15 minutter. Standard er 0, noe som betyr ingen forsinkelse. 
Denne funksjonen hjelper til med å forhindre "Kort syklus".

 Borte

En forhåndsinnstilt temperatur mens du er borte fra huset. Området er 7-35 ° C, 
standard er 7 ° C. Følg disse trinnene for å endre / stille inn temperaturen:

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Away”, trykk på denne for "borte"-innstillinger.

Bruk ikonene             for å stille inn temperaturene.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Defrost”, og velg denne for frostsikringsinstillinger.

Temperatur 

Bruk ikonene 

Trykk på ikonet

          Valg.

for å stille inn temperaturene.

for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Sensor Selection”, trykk på denne for sensorvalg.

Trykk på ikonet       for hvilken sensor som ønskes kalibrert.

Innebygd sensor (Default): Trykk for valg av kalibrering.
Romsensor: Trykk for valg av kalibrering.
Kun gulvsensor: Trykk for valg av kalibrering.

Velg den valgte verdien, du må deretter forskyve termostaten for å gjenspeile den 
faktiske målte temperaturen, luft eller gulv.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

          Sensorvalg og kalibrering

Sensorvalg. Du kan velge hvilken sensor som skal brukes, det er fem alternativer:

• Innebygd sensor (standard)
• Romføler (ekstern sensor)
• Bare gulvsensor (ekstern sensor)
• Innebygd og gulvføler
• Rom- og gulvføler

Merk: Når du aktiverer “Remote Air & Floor Sensor”, brukes gulvføleren som en 
gulvbegrensende sensor og er designet for å forhindre at gulvet overopphetes.

Merk: Romføleren må ikke brukes til å kontrollere elektrisk gulvvarme. Bare gulvfølere 
er tilgjengelige, eller begge deler (rom- og gulvføler) skal brukes.

Hvis valgfri luft- eller gulvføler ikke leveres av Thermo, må en 10k sensor brukes sammen 
med termostaten.

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Sensor Selection”, trykk på denne for sensorvalg.

Trykk på ikonet        for hvilken sensor som ønskes brukt.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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Temperaturkalibrering av sensorene. Du kan kalibrere sensorene med ± 5 ° C i trinn på 
0,5 ° C, på følgende måte:
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       Fuktighetssensor - Kalibrering

Dette alternativet lar deg kalibrere fuktighetssensoren. Du bør bare kalibrere 
sensoren hvis avlesningen avviker fra den faktiske luftfuktigheten.

Du kan kalibrere sensoren med ± 30% i trinn på 1% på følgende måte:

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Humidity Selection”, trykk på denne for innstillinger av fuktighetssensor. 

Trykk på ikoner            for å justere og stille inn den målte romfuktigheten.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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         Åpent vindu -funksjon

Funksjonsbeskrivelse: Termostaten slår av varmen i 15 minutter, hvis den oppdager at 
temperaturen synker med mer enn tre grader på under ett minutt.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen på følgende måte:

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Open Window Function”, trykk på denne for innstillinger ved åpent vindu 

Trykk på ikonet                            for aktivering eller deaktivering av funksjonen.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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         Gulvtemperaturbegrensning

Funksjonen er tilgjengelig når gulvføleren er aktivert. Du kan stille en 
gulvtemperaturgrense mellom 20-45 °C, standard er 28 °C.

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Floor Temp Limit”, trykk på denne for innstillinger av gulvtemperatur.

Trykk på ikoner                      for å sette temeraturene
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Funksjonen velges på hoveddisplayet.

         Sommertid (DST)

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “DST”, trykk på denne for valg av sommertid.

Auto DST                         Alternativer

Det er tre alternativer: European Union /US & Canada / Australia & New Zealand 

Trykk på ikonet          foran ditt valg, og det vil endre til

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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04Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

         Optimal start / adaptiv start.

        Arbeidsmodus

Velg om du vil at termostatene skal fungere i oppvarmingsmodus eller tidsurmodus. 
Termostaten starter på nytt og går inn i ønsket modus.

Merk! Forsikre deg om at du vet hvordan de forskjellige modusene fungerer. 
Beskrivelse av tidtakermodus (modus 2 - tidsklokke) på side 20 i brukerhåndboken.

         Systeminformasjon

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “System Information”, trykk på denne for systeminformasjon.

Versjonsnummer og ID-nummer kan komme til nytte i tilfelle garanti.

Trykk på ikonet        for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.
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Resett til fabrikkinnstillinger

Trykk på ikonet      for funksjonsinnstillinger.

Finn valget “Reset To Factory Se�ttings”, trykk denne for valg av tilbakestilling.

Trykk på “Reset To Factory Settings”

Termostaten vil restarte automatisk.

Advarsel!
Reset vil gjøre at du mister de gjeldende innstillingene og går tilbake til 
fabrikkinnstillingene.
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Trykk på “Schedule” på hovedskjermen.

Velg ‘Weekday’ eller ‘Weekend’ og gå inn i innstillingene.

Fire tidsperioder, Morning / Day / Evening / Night, kan velges i menyen.
   (Hver periode har ON/OFF                                ikonvalg)

for valg av ønsket time

 for valg av ønsket minutt 

for valg av ønsket time

for valg av ønsket minutt

Trykk på ‘Hour’ rammen på "PÅ" -tid, og bruk ikonene          

Trykk på ‘Minute’ rammen på "PÅ" -tid, og bruk ikonene           

Trykk på ‘Hour’ rammen på "AV" -tid, og bruk ikonene             

Trykk på ‘Minute’ rammen på "AV" -tid, og bruk ikonene

Repeter disse trinnene for alle tidsinnstillinger.
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MODE 2 - TIME CLOCK

Klokkeinnstillinger

Følg disse trinnene for å klokkeinnstillingene, kun i klokkemodus.

Boost Modus

Boost-funksjonen lar deg overstyre termostaten utenfor de programmerte tidene og 
manuelt slå på den ønskede tidsperioden.

Denne funksjonen overstyrer termostaten i ønsket tid. Dette kan være å overstyre 
"på" eller overstyre "av". Følg disse trinnene for å aktivere Boost.

Trykk på “Boost” på hovedskjermen

Velg ønsket ‘Boost’ til ON or OFF.             

Trykk på ‘Hour’ -rammen og bruk ikonene                      for å velge ønskede timer.

01

02

03
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Trykk på ‘Minutes’ -rammen og bruk ikonene for å velge ønskede minutter.

Trykk på ikonet                for å lagre og gå tilbake til hovedskjermen.

Gjenstående boost-tid, vil vises på toppen av skjermen. 

For å avbryte ‘Boost’, trykk ‘Boost’ og velg "cancel".

04
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Notater
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Driftsspenning / Tilførsel 85-230VAC, 50/60Hz

Standby-effekt < 1.0W

Merkestrøm / Relé 16A resistiv last, 230V

Innstillingsområde, temperatur 5-45°C

Gulvbegrensning, temperaturområde 20-45°C

Av/På differensial ±0.5°C

Fuktighetssensor, luft 0-100%

Driftsmodus

Tre programmeringsvalg: 
Ukedag/Helg (5 + 2)
-  endre/sett 4 perioder per dag 
Syv dagers programming (7)
-  endre/sett 4 perioder per dag 
24 timers modus
-  endre/sett 4 perioder

Hold / timer-modus:
- aktiver og juster boost-perioden på opptil 24 timer ved å
stille inn temperaturområde på valgfri innstilling

Hjem / Borte-modus:
- termostaten slår på oppvarmingen hvis 
romtemperaturen faller under den innstilte verdien.

Feriemodus:
- kalenderbasert og forhåndsprogrammert.

AV-modus:
- frostsikring inkludert, ved justerbart temperaturområde

Batteri backup 2 måneder

Wireless standard, for T60-SW Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G)

Apparat- og beskyttelsesklasse Klasse II - IP20

Dimensjoner (H/W/D) 86/96/44 mm

Innbygningsdybde 30 mm

Installasjontype Påvegg

Tilkobling 2.5 mm², Skrueklemmer

Tilkoblingstverrsnitt Maks 2.5 mm²

Skjermstørrelse 3.5” - Farge, kapasitiv  berøringsskjerm

Skjermoppløsning 480x320 TFT

Valgfri ekstern gulvsensor NTC (10 kΩ), Class II, 3 meter

Valgfri ekstern romsensor NTC (10 kΩ), Class II, 3 meter

Maks lengde sensorkabel 50 m, 2 x 1.5 mm²

CE-merking
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

TEKN
ISK SPESIFIKASJO

N
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Thermo AS         
Eternitveien 45

3470 Slemmestad

Tlf.: 66 76 09 50 
thermo@thermo-varme.no 

www.thermo-varme.no

For siste oppdateringer 
vennligst besøk vår hjemmeside




