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SIKKERHEDEN FØRST
Advarselsvejledningerne, markeret med et symbol, omhandler
vigtige oplysninger, der skal tages i betragtning for at undgå
mulig personskade. Du anmodes derfor om at gennemlæse alle
disse vejledninger, og efterfølge dem.

ADVARSLER I VEJLEDNINGEN
ADVARSEL
Dette symbol henviser til vejledninger der skal efterfølges for
at forhindre ulykker, der kan føre til alvorlige personskader eller
død.
VIGTIGT
Dette symbol henviser til vejledninger der, hvis de ikke følges,
fører til mekanisk svigt, maskinskade eller beskadigelse.
BEMÆRK
Dette symbol henviser til tips eller vejledninger der kan være
nyttige under anvendelse af udstyret.

ADVARSEL
Fastgør aldrig dette udstyr til
væskeforstøvning på andet end de dertil
beregnede modeller. Garantien kan blive
ugyldig, hvis det gøres.
DERTIL BEREGNET MODEL: EBZ8000,
EBZ8001
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1. Specifikationer
Disse data gælder, når “Væskeforstøveren” er monteret på EBZ8000, EBZ8001.
Model
Væskeforstøver til EBZ8000, EBZ8001
Formål
Sprøjtning af landbrugskemikalier og koldt
vand til skadedyrs- og
ukrudtsbekæmpelse samt vækstkontrol.
Kemisk væsketanks kapacitet
liter
14
Pumpe
Længdedækning
Vandret
m
22
Lodret
m
14
Maksimal vandabsorbering
liter / min.
5,5
Specifikationerner kan ændres uden varsel.

2. Advarselssymboler på maskinen
Læs brugsvejledningen før maskinen
tages i brug.

Bær hoved-, øjen- og øreværn.

Advarsel/Opmærksomhed

Sikre at børn, omkringstående og hjælpere opretholder en afstand på 15 meter fra maskinen.
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Hvis advarselsskiltet falder af eller bliver snavset
og det ikke længere er læseligt, skal du kontakte
forhandleren hvorfra du købte udstyret for at bestille
nye skilte, der derefter skal fastsættes de påkrævede steder på udstyret.
Foretag aldrig ændringer på maskinen.
Maskinens garanti bortfalder hvis du ændrer på
blæsere og derefter bruger den eller hvis du ikke
overholder retningslinjerne i denne betjeningsvejledning.
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3. For sikker brug
Vær venlig at læse Brugervejledningen grundigt, før dette
produkt tages i brug, så det betjenes korrekt. Følgende
er forholdsregler, der skal overholdes, for at produktet
kan anvendes uden problemer. Andre steder i
vejledningen anvendes advarselsmærket til at henlede
opmærksomheden på disse forholdsregler.

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG
• Dette produkt er først og fremmest designet til at
sprøjte kemikalier, der bekæmper skadedyr og ukrudt.
Vær venlig ikke at anvende det til noget andet formål,
da det kan forårsage uforudsete ulykker.
• Da dette produkt anvender landbrugskemikalier, der
fordrer omhyggelig betjening, kan misbrug være
farligt. Dette produkt må ikke anvendes, når man er
træt eller på anden måde ved dårligt helbred, eller
når man er ude af stand til at vurdere afstande korrekt
eller betjene udstyret korrekt, f.eks. efter at have
indtaget medicin mod forkølelse eller alkohol.
Desuden må børn eller andre personer, der ikke kan
læse og forstå indholdet i denne vejledning, under
ingen omstændigheder tillades at anvende produktet.
• Motorens udstødningsgas indeholder giftig
karbonmonoxid. Vær venlig ikke at anvende produktet
indendørs, i huse med vinyl, tunneller eller andre
steder med dårlig ventilation.

• Dette produkt må ikke anvendes i følgende situationer:
1. Når produktet kan vælte eller i andre situationer, hvor
det er vanskeligt at betjene.
2. Efter solnedgang eller på andre tidspunkter, hvor det
er vanskeligt at se ordentligt, og det er svært at
overskue sprøjtearealet.
3. Når vejret er dårligt (regn, tåge, kraftig vind, lyn og
torden osv.).
• Sørg for at en person med tilstrækkelig erfaring giver
vejledning i betjeningen, inden den egentlige
sprøjtning begynder, når det skal anvendes første
gang.
• Træthed mindsker koncentrationsevnen og øger faren
for uheld. Afsæt rigelig tid, når arbejdet planlægges,
så hvert sprøjteforløb højst varer 30-40 minutter med
pauser på 10-20 minutter ind imellem. Desuden må
der ikke sprøjtes i mere end 2 timer på nogen enkelt
dag.

• Pas godt på denne Brugervejledning og læs i den fra
tid til anden for at få flere oplysninger.
• Når dette produkt sælges eller udlånes, skal denne
Brugervejledning følge med.
FORHOLDSREGLER INDEN DER SPRØJTES
• Sørg for at have den korrekte beskyttelsesdragt, hovedbeklædning, gummihandsker og –støvler,
ansigtsmaske, sikkerhedsbriller, et håndklæde,
beskyttelsescreme osv., så kemikalierne ikke kan
komme i berøring med huden eller ned i lungerne.
Sørg for at være iført dette beskyttelsesudstyr, mens
der sprøjtes, så enhver fare for skader forebygges.

1. Beskyttende
hovedbeklædning
2. Sikkerhedsbriller
3. Beskyttelsesmaske
4. Gummistøvler
5. Øreværn
6. Tildækning af halsen
7. Beskyttelsesdragt
8. Gummihandsker
9. Beskyttelsesdragt

• Kemikalier skal opbevares i en aflåst
opbevaringsboks, skab eller på et andet sikkert sted,
der er uden for børns rækkevidde.
• Læs omhyggeligt kemikaliernes brugsvejledning og
sørg for at sætte dig grundigt ind i hvor giftige, de er,
hvordan de skal anvendes osv.
• Vær venlig at tage alle relevante hensyn til det område,
hvor der skal sprøjtes, så det omhyggeligt sikres, at
vandforsyning, floder, søer, damme osv. ikke bliver
forurenede, eller at det ikke på nogen måde skader
beboerne, forbipasserende, dyrehold osv.
• Forbered dig selv rent fysisk dagen før, der skal
sprøjtes, f.eks. ved at reducere indtagelsen af alkohol
eller ved at undgå sent nattearbejde.
• Børn, dyr, osv. skal forhindres i at komme ind på det
område, hvor der skal sprøjtes.
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• Inden der sprøjtes, skal man sørge for at være helt
forberedt ved at inspicere sprøjtedyserne og
kontrollere om noget er unormalt, f.eks. løse skruer
eller sprøjteslangens tilslutninger, lækkende
brændstof, defekte eller ødelagte væskepakninger
eller skader på bærebåndet.

DK-3

Mist Kit for EBZ8000 / EBZ8001

3. For sikker brug
FORHOLDSREGLER NÅR KEMIKALIER
TRANSPORTERES
• Kemikalier skal håndteres med stor forsigtighed, når
de transporteres, så man er sikker på, at ingen
kemikalier spildes fra iturevne sække, knuste flasker
eller løse stoppropper.
• Kemikalier må ikke transporteres i samme beholder
som fødevarer.
FORHOLDSREGLER NÅR
SPRØJTEUDSTYRET TRANSPORTERES
• Sprøjteudstyret må ikke transporters, mens der er
kemikalier eller brændstof i tanken, da disse væsker
kan lække som følge af stød og bump under
transporten.
• Sørg for at anvende et reb eller lignende, når
sprøjteudstyret transporters i et køretøj, så det
fastgøres solidt til lasttraileren i opretstående stilling.
Udstyret må ikke transporteres med cykel eller
motorcykel, da det er farligt.
FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE
BRÆNDSTOF
• Brændstoffet i dette produkts motor er "blandet benzin", hvilket inkluderer brændstof, der er yderst
brandfarligt. Brændstofbeholderne må ikke fyldes op
eller lagres, hvor der er den mindste fare for
antændelse fra forbrændingsanlæg, brændere, bål,
køkkenkomfurer, elektriske gnister, svejsningsgnister
osv.

• Det er farligt at ryge, mens der sprøjtes eller fyldes
nyt brændstof på. Det skal undgås under alle
omstændigheder.
• Stop altid motoren, når der skal påfyldes brændstof,
og se efter, at der ikke er nogen form for åben ild i
nærheden, inden der fyldes på.
• Alt brændstof, der spildes ved påfyldning af
brændstof, skal tørres helt op med en klud eller
lignende, før motoren startes.
• Efter der er fyldt brændstof på, forsegles
brændstofbeholderen, brændstoftankens dæksel
lukkes helt tæt, og motoren startes mindst 3 meter
væk.
FORHOLDSREGLER NÅR DER PÅFYLDES
KEMIKALIER
• Inden der fyldes kemikalier i tanken, skal det
kontrolleres, at mellemventilen er lukket.
• Stram tankdækslet, så det sidder helt fast, efter der
er påfyldt kemikalier. Sidder dækslet ikke helt stramt,
kan det blive løsnet, mens der sprøjtes – med deraf
følgende fare for fysisk udsættelse for kemikalierne.
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• Påfyld ikke kemikalier over 14 liter.
• Forskellige kemikalier må ikke blandes.
• Vask den kemiske væsketank og dysen helt ren, når
der skiftes kemikalietype.
FORHOLDSREGEL NÅR MOTOREN STARTES
• Sørg endelig for at holde børn, dyr osv. på god
afstand, når motoren startes, og når der sprøjtes.
FORHOLDSREGLER MENS DER SPRØJTES
• Da beskyttelsespåklædning generelt er dårligt
ventileret, og dermed belaster kroppen, er der fare
for at få hedeslag eller anden sygdom, når der
arbejdes med det i lange perioder og ved høje
temperaturer. Sørg for at undgå at sprøjte på varme
dage, men tilrettelæg arbejdet til tidligt om morgen
eller sen eftermiddag, når temperaturerne er
forholdsvis lave, og vinden er svag.
• S ø r g f o r a t t a g e a l l e re l e v a n t e h e n s y n t i l
sprøjtningsperioden, vindretningen osv., når arbejdet
påbegyndes, så det sikres, at det ikke forårsager
støjplage eller kemisk fare for beboere i nærheden,
forbipasserende, landbrugsafgrøder og så videre.
• Pas på at holde godt fast i grebet hele tiden, mens
der sprøjtes, og vær omhyggelig med ikke at pege
dysen i den retning, hvor der er mennesker eller dyr.
• Hold omhyggeligt øje med vindretningen, mens der
sprøjtes, og sørg for altid at have vinden i ryggen, så
du ikke kommer til at sprøjte kemikalier på dig selv.
• Begynder du at føle dig bare en lille smule utilpas,
mens der sprøjtes, skal lægen straks konsulteres. Når
du taler med lægen, skal han vide navnet på det
anvendte kemikalie, hvordan det blev anvendt osv.
• Vippes sprøjteudstyret, kan kemikaliet lække ud
gennem lufthullerne i dækslet. Sørg altid for at stå
godt fast og holde balancen, mens der sprøjtes.
• Rør ikke ved tændrørene eller tændrørsledningerne,
mens motoren kører, da det kan give elektrisk stød.
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3. For sikker brug
• Rør ikke ved lyddæmperen, tændrørene eller andre
metaldele med de bare hænder, mens motoren kører,
eller umiddelbart efter motoren er standset, da de høje
temperaturer kan give forbrændinger.

FORHOLDSREGLER EFTER SPRØJTNINGEN
• Husk endelig at forsegle ubrugte kemikalier og
opbevare dem uden for børns rækkevidde.
• Kemikaliebeholderne må ikke blot kasseres, men skal
bortskaffes på sikker vis, sådan som myndighederne
har bestemt det. Desuden skal der passes
omhyggeligt på, at det vand, hvormed
sprøjteredskaberne rengøres, behandles sådan, at
det ikke kommer til at udgøre et faremoment.
• Inspicér og vedligehold al beskyttelsespåklædning,
-masker, -handsker og andet beskyttelsesudstyr, så
det er parat til næste forløb.
• Efter arbejdet er færdigt, og der er ryddet op efter
kemikalier og sprøjteværktøjer, skal du straks gå i bad
eller grundigt vaske hænder, fødder, ansigt osv. med
sæbe, desuden skal munden vaskes ud.
• Du skal skifte alt det tøj, du har været iført, inklusive
undertøjet, og det skal vaskes grundigt. Tøj, der har
været anvendt til sprøjtning, må ikke bæres igen næste
dag.
• Efter du har sprøjtet, må du ikke drikke alkohol, og du
skal sørge for at få hvilet ud ved at gå tidligt i seng.
Føler du dit bare en smule utilpas, skal du til lægen
snarest muligt.
ANDRE FORHOLDSREGLER
• Når du er beskæftiget med sprøjtearbejde i en
længere periode, skal du sørge for at få regelmæssige
helbredsundersøgelser.
• Vær venlig at sprøjte på en planlagt måde, hvor
sprøjtningens dato og klokkeslæt, de anvendte
kemikalier, de skadedyr der bekæmpes, arbejdets
indhold, varighed og andre oplysninger hver dag
noteres.
• Tag højde for følgende punkter, når der vælges eller
anvendes beskyttelsesudstyr.
a) Beskyttelsespåklædning
Vælg påklædning, der føles kølig, med god ventilation og er vandtæt. Sørg desuden for kun at bære
ting, der gør, at sprøjtearbejdet kan udføres
fuldstændig behageligt og sikkert.
b) Sprøjtehætte
Brug en hætte med skygge, der er vandtæt og dækker
nakken og skuldrene.

c) Handsker
B e n y t h a n d s k e r, s o m k e m i k a l i e r i k k e k a n
gennemtrænge, og som ikke glider, selv ikke hvis du
sveder under arbejdet.
d) Gummiforklæde
Vær iført et langt, tykt og bredt forklæde, som stænk
fra kemikalier ikke kan gennemtrænge, når der
blandes kemikalier.
e) Beskyttelsesbriller, -masker osv.
V æ l g e g n e d e b e s k y t t e l s e s b r i l l e r, - m a s k e ,
gummistøvler, øjenvask og beskyttelsescreme osv.,
hvor du især er opmærksom på standarder og
anbefalinger fra organisationer, der fremmer
sikkerheden for landbrugsarbejde.

FORHOLDSREGLER FOR VEDLIGEHOLDELSEN
• For at vedligeholde produktets funktioner, skal de
vedligeholdelsesinspektioner, der er anført i denne
vejledning, udføres regelmæssigt. Når der er behov
for vedligeholdelses- eller udskiftningsdele, som ikke
er anført i denne vejledning, så vær venlig at rette
henvendelse til din produktleverandør eller nærmeste
ZENOAH produktforhandler.
• Motoren må aldrig blive ved med at køre, mens der
inspiceres eller vedligeholdes.
• Sprøjteudstyret må ikke ændres, og motoren må heller
ikke afmonteres. Det kan medføre sammenbrud og
alvorlige ulykker, mens der arbejdes med det.
• Rør ikke ved lyddæmperen eller tændrørene med de
bare hænder, lige efter motoren er standset. Der er
fare for at få forbrændinger på grund af den høje
temperatur.

• Vær venlig kun at anvende originale ZENOAH
reservedele eller mærker, som ZENOAH har udpeget,
når dele skal udskiftes.
VEDLIGEHOLDELSE AF MÆRKATER
1. Sørg for at advarselsmærkater holdes rene og uden
pletter eller lignende.
2. Bliver advarselsmærkater snavsede eller hvis de
skaller af, skal nye bestilles fra leverandøren.
3. Aftør alt snavs og fugtighed, når de nye mærkater
sættes på.
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4. Klargøring
KOMPONENTER
(stk.)
(A) Tanksamling .............................. 1
(B) Ventilsamling ............................. 1
(C) Væskeforstøvers dysesamling .. 1
(D) Ramme ..................................... 1
(E) Plade ......................................... 1
(F) Plade ......................................... 2
(G) Plade ......................................... 2
(H) Afstandsstykke ......................... 1
(I) Rør ............................................ 1
(J) Skrue 5 x 14 .............................. 4
(K) Skrue 5 x 20 .............................. 2
(L) Skrue 5 x 25 .............................. 6
(M) Slange ....................................... 1
(N) Klipholder ................................. 4
(O) Klemme ..................................... 1

(M)
(B)
(C)
(A)
(N)

(E)

(G)

(F)

(H)
(O)

(D)

SAMLING
1. Tag rygpolstringen af rygpladen.

(J)

(L)

(K)

(I)

5. Indstil tanken (A) som det ses på billedet, og fastgør
den med pladen (E), 2 plader (F) og 4 skruer (J).
6. Tilslut slangen (M) til spolen og tanken (A), og fastgør
den med 2 klipholdere (N).
(A)
(N)

(2)
(1)

(1) Rygplade
(2) Rygpolstring

2. Sæt rammen (D) præcist ind i rillen i rygpladen og
fastgør den med 2 plader (G) og 6 skruer (L).
3. Fastgør afstandsstykket (H) med 2 skruer (K).
4. Sæt rygpolstringen tilbage på plads.
(D)
(L)

(F)
(J)

(M)

(E)

(N)

(1)

(F)
(J)
(1) Spole

7. Forbind væskeforstøverens dysesamling (C) med røret
(I).
8. Forbinde ventilsamlingen (B) med tanken (A) og
forstøverens dysesamling (C) og gør dem fast med 2
klipholdere (N).

(L)
(G)
(N)
(N)

(B)

(G)
(H)
(L)
(L)
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(K)

(I)

TILSPÆNDINGSMOMENT
3,5 ± 0,5 N·m

(C)
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5. Betjening
HVORDAN BRUGES DET
1. Hæld opløsningen i tankens, mens mellemventilen er
lukket.

ADVARSEL
• Påfyld ikke kemikalier over 14 liter.
• Forskellige kemikalier må ikke blandes.
2. Justér opløsningens strømning og sprøjterækkevidde
ud fra arbejdsforholdene.

ADVARSEL
• Inden der udføres sprøjtearbejde, skal der kommes
vand i tanken, og væskeforstøveren betjenes, så man
er sikker på, den ikke lækker eller har nogen
mekaniske fejl.
• Reparer den, hvis den lækker eller har nogen fejl,
inden der sprøjtes med opløsningen.

Ventilbevægelse

Udledningshastighed
(lit/min.)

1
2
3
4

1,0
2,1
3,8
5,5

Max. længdedækning
Vandret retning
Lodret retning

22 m
14 m

Opløsningens strømning ændres ved at ændre tallet
øverst på ventilen ved væskeforstøverens dyse.
Figuren viser positionen 5,5 lit/min.

6. Vedligeholdelse
ADVARSEL
Sprøjterækkevidden ændres ved at skubbe klokkens
position, efter låseringen er løsnet.

Vær sikker på, at motoren er standset og afkølet,
inden der udføres nogen reparation på blæseren.
Berøring med den roterende blæserventilator eller
den varme lyddæmper kan medføre personskader.
• Udskift kun med ZENOAH reservedele. Hvis det ikke
gøres, kan der medføre dårlig ydeevne, muligvis
tilskadekomst, og garantien kan blive ugyldig.
• Inspicer enheden hver gang, den anvendes, for løse
spænder, lækager osv. Udskift beskadigede dele.

(A) Udtrukket position: Lang afstand, der sprøjtes med
small vinkel
(B) Indskubbet position: Kort afstand, der sprøjtes med
bred vinkel

D
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3. Start motoren og bær enheden på ryggen.
4. Mens omdrejningsleddet holdes med højre hånd,
bevæges gasgrebet opad, og mellemventilen drejes
til åben position.
5. Når sprøjtearbejdet er færdigt, lukkes mellemventilen,
og motoren standses.
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7. Opbevaring
Når alle arbejdsprocedurer er færdige, og der ikke er
planer om at anvende udstyret igen i en længere periode,
så udfør følgende pasning før opbevaringen, så der ikke
bliver problemer på grund af tidsmæssige forandringer.
1. Rengør den kemiske væsketank og dysen.
2. Fjern snavs fra sprøjteudstyret, undersøg om der er
nogen skader eller noget sidder løst, og findes der
noget galt, så sørg for at det bliver ordentligt rettet,
så enheden er klar næste gang, den skal bruges.
3. Dræn al væske ud af brændstoftanken.
4. Start motoren og lad den køre i tomgang, indtil der
ikke er mere brændstof i karburatoren, og motoren
stopper af sig selv.

5. Fjern tændrøret og kom nogle få dråber (1-2 cc.) 2takts olie i motoren. Efter der er trukket i startsnoren 2
eller 3 gange, sættes tændrørene tilbage i den
oprindelige positions og stoppes i sammentrykket
position.
6. Efter der er kommet antikorrosionsolie på gasgrebet
og andre metaldele, tildækkes sprøjteudstyret, og det
opbevares indendørs på et sted med lidt luftfugtighed.

8. Bortskaffelse
Sørg for at overholde den stedlige lovgivning, når du
bortskaffer maskinen, dens brændstof eller olie.

Begrænset garanti
Hvis der skulle opstå nogen fejl på produktet under normal
betjening inden for garantiperioden, vil den fejlbehæftede del
blive erstattet eller repareret uden beregning af en ZENOAH
autoriseret forhandler.
GARANTI PERIODE: 1 år (6 måneder hvis det er til professionel
brug, og 30 dage hvis det er til udlejningsformål) fra den
oprindelige købsdato.
KØBEREN SKAL AFHOLDE OMKOSTNINGER TIL AT TRANSPORTERE ENHEDEN TIL OG FRA ZENOAH FORHANDLEREN.
KØBEREN VIL IKKE BLIVE OPKRÆVET FOR FEJLFINDINGSARBEJDE, DER FØRER TIL AT PÅVISE, AT EN GARANTERET
DEL ER FEJLBEHÆFTET, HVIS FEJLFINDINGSARBEJDET
UDFØRES HOS ZENOAH FORHANDLEREN.
KØBEREN ELLER EJEREN ER ANSVARLIG FOR, AT DEN
KRÆVEDE VEDLIGEHOLDELSE UDFØRES SOM DEFINERET
AF PRODUCENTEN I BRUGERHÅNDBOGEN.
ENHVER GARANTERET DEL, SOM IKKE ER KLASSIFICERET
TIL AT BLIVE UDSKIFTET SOM NØDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE, ELLER SOM KUN ER KLASSIFICERET TIL REGELMÆSSIG KONTROL I RETNING AF REPARATION ELLER
”UDSKIFTNING EFTER BEHOV” ER GARANTERET I
GARANTIPERIODEN. ENHVER GARANTERET DEL, SOM ER
KLASSIFICERET TIL AT BLIVE UDSKIFTET SOM NØDVENDIG
VEDLIGEHOLDELSE, ER GARANTERET I TIDSPERIODEN OP
TIL DET FØRST PLANLAGTE UDSKIFTNINGSPUNKT FOR DEN
DEL.
ENHVER UDSKIFTNINGSDEL, SOM ER TILSVARENDE I
YDELSE OG HOLDBARHED, KAN BRUGES I IKKE-GARANTI
VEDLIGEHOLDELSE ELLER REPARATIONER, OG VIL IKKE
REDUCERE FIRMAETS GARANTIPLIGT.

DK-8

FIRMAET ER ERSTATNINGSPLIGTIGT FOR SKADER PÅ ANDRE
MOTORKOMPONENTER, HVIS DE ER FORÅRSAGET AF FEJL
PÅ GARANTEREDE DELE, DER STADIG ER UNDER GARANTI.
GARANTIEN GÆLDER IKKE FOR DE ENHEDER, SOM ER
BLEVET BESKADIGET PGA. FORSØMMELIGHED I INSTRUKTIONEN, DER ER OPLISTET I BETJENINGSVEJLEDNINGEN
OMKRING RIGTIG BRUG OG VEDLIGHOLDELSE AF
ENHEDERNE: UHELD, MISBRUG, ÆNDRING, FORKERT
SMØRING, BRUG AF ANDRE DELE ELLER TILBEHØRSDELE
END DE AF FIRMAET ANGIVNE, ELLER ANDRE ÅRSAGER,
DER ER UDEN FOR FIRMAETS KONTROL.
DENNE GARANTI DÆKKER IKKE DE DELE, DER ER
UDSKIFTET PGA. SLID ELLER HARMLØSE ÆNDRINGER I
DERES FREMTRÆDEN.
DER ER IKKE ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER.
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER INKLUSIVE DE HANDELSMÆSSIGE OG DEM MED EGNETHED TIL EN BESTEMT
ANVENDELSE ER BEGRÆNSET TIL TO (2) ÅRS HJEMMEBRUG [ET (1) ÅR FOR ENHVER ANDEN ANVENDELSE] FRA
DEN OPRINDELIGE LEVERINGSDATO.
ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF UHELD ELLER
FØLGESKADER UNDER ENHVER OG ALLE GARANTIER ER
IKKE OMFATTET.
HVIS DU ØNSKER YDERLIGERE INFORMATIONER, SKAL DU
RINGE TIL DIT NÆRMESTE SERVICECENTER, ELLER INSPICERE ZENOAH WEBSITE http://www.zenoah.net

