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bedre helse for dine dyr
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Tillykke med din nye Photizo! 

Du er nu den stolte ejer af en Photizo® Vetcare.  
Du kan forvente dig flere år med problemfri og optimal drift af Photizo® Vetcare. 

Stor indsats, tanker, engagement og forskning er blevet brugt for at kunne tilbyde 
dig denne fantastiske, kvalitets enhed.  
Vi håber at dette apparat vil hjælpe dig i behandling, smertelindring og generel 
helse, til dit dyr – og du vil blive ligeså begejstret som mange andre kunder. Vi er 
stolte af at være din ny partner på vejen til velvære.

 
Venligst besøg vores hjemmeside for mere information: www.caball.biz 
og Facebook Photizo Denmark.  
Forhandler side: www.photizo.info

Introduktion 

Gennem tiderne (som den tidligste form for lysbehandling) har sollys været kendt 
for at have både helende egenskaber og give velvære og virke smertelindrene. Lys 
er energi, og energi opretholder livet - det kan ikke blive ødelagt, men det kan 
også blive forvandlet til andre former. 

Photizo® Vetcare er en LED-enhed som afgiver rødt og infrarødt lys som trænger 
gennem huden for at stimulere energiproduktion og andre metabolske processer i 
aktuelle områder. Infrarødt lys er en af de få fysiske behandlinger som fungerer for 
at skabe en helbredende effekt. 

Celler, som er skadet og ødelagt,  kan faktisk blive forynget og repareret af lys.  
Light Emitting Diodes (LED) leverer ikke nok kraft til at skade vævet, men de 
leverer nok energi til at fremme naturlig selvhelbredende og smertelindring. Med 
sin kraft er den optimeret for at være meget effektiv.  
LED-enheden er en praktisk apparat til fremstilling af lys på specifikke 
bølgelængder, og flere studier har fastslå at det er selve lyset ved bestemte 
bølgelængder som bl.a er det terapeutiske i naturen.  
Alle biologiske systemer har en unik absorbtions (optagelses) -spektrum som 
bestemmer hvilke bølgelængder af stråling som vil blive optaget for at producere 
en givet terapeutisk effekt. De synlige røde og usynlige infrarøde lysbølger, deler 
spekteret som har vist sig at have meget letoptagelige og unikke terapeutiske 
effekter på levende væv. 

http://www.caball.biz
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LED enheden tillader også lysstrålen at sprede sig ud i stedet for at være en smal 
lysstråle. Vidvinkel diffusion av LED gør den enklere at bruge, fordi lysudslippene 
derved er i stand til at trænge gennem et bredere overfladeareal, og dette resulterer 
i en raskere behandlingstid for det bestemte område. 

Photizo® Vetcare har one-touch, forhåndsprogrammerede, effektive doser af nær 
infrarød LED lys for behandling af smerter og lignende betændelsestilstande. 
Photizo® Vetcare sikrer præcis og enkel dosering af den rette mængden joules / 
doser for det ønskede område. 

3 
Hvad kan jeg behandle med PHOTIZO® VETCARE? 

Photizo® Vetcare er beregnet til at behandle:  
• Husdyr -hunde og katter  

• Stor Opdræt - storfe, sauer, geiter, grise, etc. • Heste 

Photizo® Vetcare lindrer smerte, stimulerer cellerne til at reparere og helbrede, 
reducere hævelse og betændelse, samt stimulere immunsystemet i akutte 
traumatisk forhold. Photizo® Vetcare er effektiv i behandling af kroniske smerter 
og betændelsestilstande forbundet med ledegigt og belastningsskader. Photizo® 
Vetcare stimulerer helbredelse, lindrer smerte, hævelse og betændelse, reducerer 
muskelspasmer, og øger omfanget i blod- og lymfeårer, for at sikre udskillelse af 
affaldsprodukter og tilføring af oxygen, næringsstoffer og koncentrationer af 
medisiner i området som behandles. 

Hudsygdomme: f.eks  
Sår, rifter, hyaloma flåttbitt nekrose, hot-spots, bylder, sadel sår, habronema, 
dødkjøtt, kroniske slikke sår, blåmerker, øre infeksjon, pyoderma ( bakterie 
infeksjoner), pododermatitis (pote infektion), hud allergier, eksem, etc. 

Muskel- og knoglesmerter: f.eks  
Leddegigt, senebetændelse, myositt ( muskel infektion), ledbånds- / sene- 
forstuvning / overbelastningsskader, blå mærker, brud, nakke- og rygsmerter, 
splinter, belastningsskader, synovitt (led hinne betennelse), ødem, hematomer, 
muskelskader, muskelkramper, triggerpunkter, seromas, mastitt (jurbettenelse), 
etc. 

Post-op:  
Alle områder som har vœret behandlet kirurgisk, incl. hud transplantation . 
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Andet:  
Hornhinden, mavesår, viral / herpes-relaterede forhold, bihulebetændelse, retro-
orbikuler traumer. 

Læs retningslinjer og brugsanvisningen nøje før behandling og brug af Photizo® 
Vetcare for at sikre optimal og rigtig brug. 

4 
FORHOLDSREGLER  
Vær opmærksom på at Photizo® Vetcare må ses som supplerende behandling, og 
kan bruges i forbindelse med medicinsk behandling, leverandør og distributører af 
Photizo® Vetcare vil altid anbefale brug af enheden i samråd med terapeut. 
Photizo® Vetcare er ikke ment som en erstatning for vanlige medicinsk 
behandling, medicin og / eller behandling. Producent, leverandør og distributører 
af Photizo® Vetcare kan på ingen måde blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, 
tab eller ødelæggelser, pådragelser ved brug af enheden udenfor de anbefalede 
retningslinjer og anviste behandlinger. Vær også opmærksom på at ikke alle 
tilstande vil ha samme effekt af lysterapi. Ikke brug udelukkende Photizo® 
Vetcare om det er behov for medicin, antibiotika eller soppdrepende behandlinger. 
Men ved brug av Photizo® Vetcare i sammenhæng med medicinsk behandling, vil 
vœre meget positivt, da virkningen af medicin vil blive bedre.  
 
Kræft:  
Lysterapi hverken kurere eller forårsage kræft. Ikke brug lysterapi på nogen kræft 
eller mistanke om kræft masse. Lysterapi kan ikke forårsage kræft - ingen 
mutations effekter er påvist for LED-baserede lys terapi enheder i nogen 
medicinsk eller videnskabelig litteratur til dags dato. Det lys som produceres av 
Photizo® Vetcare er infrarød og nær-infrarød, ikke-ioniserende lys og er i modsat 
ende af lysspekteret til skadelig ultraviolet (UV) lys. Denne Photizo® Vetcare kan 
imidlertid vœre nyttig ved behandling af mange af de bivirkninger ved 
kræftbehandling, som mukositt, en smertefuld bivirkning af strålebehandling. 

Graviditet:  
Lys terapi behandling er en tryg og effektiv behandling under svangerskab/ 
drægtighed. Virkningerne af rødt eller infrarødt lys terapi er ikke blevet testet 
under svangerskab. Fosteret kan ikke blive negativt påvirket af lys, vil vi ikke 
anbefale å bruge Photizo® Vetcare på områder direkte over fosteret. 

Epilepsi:  
Nogen studier tyder på at synlig pulserende lys ved frekvenser i 5-10 Hz 
spredningen kan fremkalde anfald. Photizo® Vetcare gir ikke puls i 5-10 Hz 
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serien, men alle med anfaldslidelser bør undgå at se direkte på lysstrålen fra 
sonden som et forebyggende tiltag. 

Overbehandling;  
Det vil ikke resultere i hurtigere helbredelse eller lindring af smerte. Overdreven 
daglig brug kan føre til overstimulering og forsinket heling (hæmmende effekt).  
Hos nogen patienter med kroniske tilstande, kan initial behandling med lysterapi 
føre til små ubehag. Dette er på grund af kroppens respons på opstart af 
helbredelsesprocessen. Dette er ikke en årsag til bekymring, og behandlingen bør 
fortsætte. 

Ingen øyebeskyttelse er nødvendig, men siden lyset er svært lyst, ikke se direkte 
ind i lystrålen. 

Venligst tag hensyn til at efter behandling, kan dyret syne en falskt billede af 
bedring, på grund af den smertestillende virkning. Ikke overbelast det behandlede 
området. Ved skade anbefales behandling efter aktivitet, ikke før. 

5 
Det er trygt at bruge Photizo® Vetcare på:  
Vækstplager i unge dyr. Patienter med metalimplantater. 

Forberedelse til behandling  
Rengøring, vedligehold og opbevaring.  
Photizo® Vetcare skal rengøres før og efter brug ved hjælp af en ren klud og 
kirurgiske sprit eller kirurgisk alkohol hvis nødvendig. Photizo® Vetcare skal altid 
opbevares på et sikkert og tørt sted, fortrinsvis i opbevaringsposen. Forsigtighet 
bør tages når du arbejder med enheden, og den må ikke bruges eller lægges i vand. 
Photizo® Vetcare har omfattende produkt service og vedligeholdsgaranti. 
Photizo® LED dioder kan udføre op til 50 000 timer dten en betydelig tab af kraft. 

Rens/barber huden/pels før påføring af behandlingen, da urenheder/pels og skidt 
kan blokere lyset. Det er godt at barbere det berørte område, da pels kan også 
hindre indtrængning af lys. Rengør sonden som anvist før behandlingen starter.  
Du kan beskytte sonden mod skidt ved at dække den med gennemsigtig plast. 

Starte behandling:  
Placer sonden i direkte kontakt med huden/pelsen, på området som skal behandles, 
og tryk på strømknappen. Enheden vil bippe 2 gange.  
Hold sonden i samme position til enheden bipper to ganger igen. Den slår fra 
automatisk. Dette indikerer en dosis. Hvis dobbelt eller tredobbelt dosis er 
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nødvendig (se tabel nedenfor), så sonden i samme position og gentag dosen som 
anvist. Forskyd sonden til næste sted. Tryk på strømknappen igen. 

Gentag til hele berørte området er dækket/behandlet. 

 
Hvordan fungerer PHOTIZO® VETCARE ved smertelindring, 
healing og immunstimulering?

 

Akutte skader: 
Photizo® Vetcare stimulerer energiproduktion (ATP) inde i cellen, med op til 
250x, og dermed stimuleres cellerne til at fungere på et optimalt niveau. Det 
stimulerer og regulerer yderligere DNA og RNA syntesen - programmerne inden i 
cellen – til at følge korrekt helbredelsesproces, og regulerer dannelsen af arvæv / 
dødkødsdannelse.  
Dette øger den naturlige helbredelsesproces med op til 30-40%, og reducerer 
sandsynligheden for overskydende arvævs-dannelse og komplikationer. Photizo® 
Vetcare stimulerer endorfin og serotonin produktionen. Dette er kroppens egen 
smerte og afslappende "medicin". Photizo® Vetcare reducerer effektivt den 
inflammatoriske processen som er forårsaget af skade, ødelæggelser eller 
overtræning og reducerer muskelkramper og triggerpunkter. Photizo® Vetcare 
bistår i at reducere hævelse ved at øge blodårer og lymfe aktivitet, for at fjerne 
overflødig affaldsprodukter fra det skadede eller betændte området. Dette 
reducerer tryk og irritation på nerveender som ellers kan føre til større smerter, 
men øger blodstrømmen ind til området, så at vævet kan absorbere flere 
næringsstoffer og oxygen. Dette bidrager også til at reducere overskydende sår, og 
reducere risikoen af sekundære bakterielle infektioner. 

6 
Den øgede blodtilførsel til området, sikrer højere koncentrationer af lokal og 
systemisk medicin leveret til det berørte område. Photizo® Vetcare stimulerer 
immunceller, til at reagerer mod infektioner. 

Photizo® Vetcare stimulerer optimal celle tilstand (hud, knogle, nerve, kapsel, 
brusk og muskelvæv) for å opretholde friskt væv. Dette kan bidrage til at hindre 
degeneration af væv, som nerver, knogle / led og blodkar. 

Belastningsskader og kroniske tilstande:  
Helbredende faser af væv sker i tre faser, nemlig betændelse, spredning og 
organiserings fase. Kroniske "skader" eller overforbrug og betændelsesreaktioner 
opstår når vævet ikke fuldfører denne cyklus. Vævet forbliver i den 
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inflammatoriske fase og udvikler sig ikke ind i proliferation (selve helbredelsen af 
celler og væv) eller organisation fase. For at disse "skader" skal kunne helbredes, 
behøver kroppen stimulering i cellens programmer (DNA og RNA), f.eks 
færdiggørelse af betændelse fase og gå til den virkelige helbredelsesfasen. Når 
inflammationsprocessen organiserer i arvæv formation, fører det til 
sammenvoksninger som hæmmer normal "glidning" af muskel og væv fiber, 
forårsager irritation, og yderligere betændelse, simpelthen starten på en ond sirkel. 
Photizo® Vetcare vil aflaste muskelspasmer, stimulere smertefulde triggerpunkter, 
reducere betændelsesprocesser og lindre smerter, og dermed  
bryde den onde cirkel, give vævet muligheden til at starte helbredelsesprocessen 
hvis mulig, eller i kroniske lidelser, opnå smertefrie perioder. Vær opmærksom på 
at behandlingen med Photizo® Vetcare vil ikke kunne nedbryde 
sammenvoksninger, men skal styre de inflammatoriske processer og ubehag, og 
reducere risikoen for mere arvævs dannelse. Start med at behandle så hurtigst som 
muligt når problemet starter, da dette vil hjælpe med til at forhindre kroniske 
problemer.  
Kroniske muskelkramper og triggerpunkter er sædvanligvis et resultat af langvarig 
overforbrug eller reaksjonell muskel beskyttelse i muskelgrupperne, dette hindrer 
naturlig restitution og udskilning af affald, og hindrer tilførsel af vigtige 
næringsstoffer og oxygen. 

Kronisk smerte:  
Alle typer leddegigt og irreversible ledskader, kroniske muskelspasmer, trigger / 
akupunkturpunkter  
Photizo® Vetcare stimulerer endorfin og serotonin produktion. Dette er kroppens 
egen smerte og afslappende "medicin". 

Effektivt reducerer betændelsesprocessen som er forårsaget af skade eller 
overforbrug. Reducerer og myke opp muskelkramper og slipper trange 
triggerpunkter. Bidrager til at reducere hævelse ved at øge blodårer og lymfe 
størrelse for at fjerne overflødige affaldsprodukter fra det aktuelle området. Dette 
reducerer tryk og irritation på nerveender som forårsager større smerte. Øget 
blodgennemstrømning ind i området, sikrer at vævet kan absorbere flere 
næringsstoffer og oxygen. 

Behandling på akupunkturpunkter har gode behandlingsresultater. 
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Vilkår og behandling:  
Venligst tag hensyn til følgende:  
For effektiv behandling, små dyr og husdyr behøver forskellige dosis.  
Photizo® Vetcare er programmeret til at give én gang behandling.  
For bedste resultat på forskellige typer dyr, må du følge retningslinjer for 
behandling nedenfor: 

Se eget behandlingsskema som ligger med i din Photizo Vetcare box. 

Blødt vævs problemer: muskler, sener og ledbånd: 
 

Akutte skader: 
Begynd med at behandle de skader og smertefulde området en gang (1) daglig, i ti 
(10) dage. Derefter hvis forholdene fortsat er tilstede eller dyret fortsat oplever 
ubehag, behandles to (2) til tre (3) ganger i ugen. I tilfælde af akut smerte, kan du 
behandle to gange (2) daglig i to (2) til tre (3) dage, men så gå tilbage til en gang 
(1) daglig i ti dage.  
Hvis muskelspasmer og smertefulde triggerpunkt er til stede, inkluder disse 
områder i behandlingen også. Behandling af akupunkturpunkter er også anbefalet, 
og har gode behandlingsresultater. 

Kroniske og belastningsskader:  
Behandle det berørte område en gang (1) daglig i fem (5) til syv (7) dage; derefter 
tilbage til behandling to (2) til tre (3) gange i ugen i op til tre (3) uger. Hvis 
ubehag/smerte fremdeles er mærkbart, gå tilbage til behandling én gang (1) en 
uge. Hvis problemet vedvarer, må du revurdere tilstand, eller referere til en 
dyrlæge. 

Mastitt/Jur bettændelse:  
Ku: Behandle direkte over det berørte juret, med to doser to (2) til tre (3) gange i 
ugen, til tilstanden forsvinder. Ikke stop med lokale eller systemiske medicin. 
Husdyr: Behandl berørte området, én gang (1) daglig indtil tilstanden forsvinder. 

Problem Husdyr Storfe og hester

Hud problem 1 dosis 1 dosis
Overfladisk 
muskel / sene / ligament

1 dosis 2 dosis

Dybe  
muskel / sene / ligament

1 dosis 3 dosis

Led og knogler 1 dosis 2 dosis
Akupunkturpunkter 1 dosis 1 dosiss
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Hudproblemer; 
Akutte skader: Begynd behandling så snart som mulig for at stimulere celle 
reparation. Behandle alle akutte hudskader daglig til helbredet.  
Som f.eks Sår, rifter, hyaloma flåttbitt nekrose, hot-spots, bylder, sadel sår, 
habronema, stolt kjøtt, acral slikke granulomas, blåmerker, otitis externa, 
pyoderma, pododermatitis, hud allergier, eksem, etc. 

Kroniske hudproblemer:  
Behandle engang (1) daglig i fem (5) til syv (7) dage, derefter behandle to gange 
(2) ugentlig. Man kan reducere behandling når forholdet stabiliserer sig til en gang 
(1) ugentlig, for at opretholde sund hud. Infektionstilstande, f.eks abscesser, hot 
spots, habronema, Coryne bactereosis, etc .: Behandling med Photizo® Vetcare, er 
ikke en erstatning for antibiotika eller andre receptpligtige medicin, men vil bistå i 
helbredelses processen ved at stimulere immunforsvaret, fremskynde helbredelses, 
og hjælpe medicin som skal leveres til de berørte områder. Kirurgisk drenering av 
abscesser er i nogen tillfælle er anbefalet, før optimal behandling vil være effektiv. 

Led problemer, stress frakturer og bruskskader: 
Akutte skader: Begynd behandling så snart som mulig. Behandle hele 
forbindelseslinien eller det skadede område. Behandle daglig i ti (10) dage, og gå 
tilbage til behandling tre (3) gange i ugen frem til helbredet.  
Kroniske led tilstande som leddegigt, hofteledsdysplasi: Behandle gang 
(1) daglig i fem (5) til syv (7) dager for at reducere betændelsesprocessen og 
kontrollere smerte. Derefter behandl to (2) til tre (3) gange i ugen i to (2) uger. 
Reducer behandlingsfrekvensen når tilstanden stabiliserer sig til en gang (1) 
ugentlig. Behandl hele forbindelseslinien, front, sider og bag. 

Dybe blå mærker og hematomer: 
Begynd at behandle så snart som mulig efter at skaden er opstået, og behandle hele 
det berørte området. I tilfælde af ødem er til stede, anbefales også behandle de 
nœrliggende lymfeknuder, for at sikre hurtigere oprydning af affaldsstoffer, og 
proteinforbindelser. Behandl daglig til det er helbredt. 

Post-operative behandlinger:  
Begynd behandlingen direkte etter operationen, specielt kirurgi på heste. 
Behandling vil hjælpe til med at forebygge arvæv og dødkøds dannelse. Behandl 
daglig i fem (5) til ti (10) dage.  
Behandlingen gir fordele som smertelindring, raskere healing, mindre arvæv / 
dødkøds dannelse, immunstimulering og mindre fare for hævelser. 



�11

Annet:  
KUN anbefalet behandling af en kvalificeret dyrlæge!  
Øjenskader, hornhinde , viral / herpes-relaterede forhold, bihulebetændelse, retro- 
orbicular traumer. 

Øjenskader:  
Selv om Photizo® Vetcare lys er lys, vil det ikke skade øjet, og behandling af 
øjenskader vil forbedre helbredelse. Hvis dyret bliver bange for lyset, kan man 
udføre behandling fra siden af hovedet, da lyset trænger igennem knoglen. 
Behandl (1) gang daglig i fem (5) til syv (7) dage. 

Infektionstilstande:  
Virale / herpes relaterede tilstande, bakterielle eller soppinfeksjoner: 
Venligst ikke afslut medicinering. Behandle tre (3) til fem (5) gange i ugen i fire 
(4) uger, eller til tilstanden er blevet bedre. Photizo® Vetcare stimulerer lokale og 
systemiske immunsystem, og kan føre til at kroppen til at danne antistoffer mod 
patogenet. 

OPLADNING FØRSTE GANG - LAD OP OVER NATTEN!

Lades minimum 4 timer hvis den løber helt tom.  
Bør gå tom en gang i mellem for længere holdbarhed på batteriet. Batteriet får 
maksimal kapacitet etter 2-3 gange med fuld opladning hen over natten ( eller 
mere end 4 timers opladning) Photizo® Vetcare fungerer på batteri eller strøm 
220V.  Kun original lader kan bruges!

For at slå til, tryk på strømknappen. Indikation lyset kommer på og enheden bipper 
to ganger.  
Når behandlingscyklus er færdig, vil det bippe to gange og slå fra automatisk.  
For at slå enheden fra i løbet af en behandlingscyklus, tryk og hold strømknappen 
nede i 1 sekund. 

Når enheden kører på batteri, vil indikation lyset vise grønt, orange eller rød. Når 
batteriet er tomt, vil den slå fra automatisk og bipper to ganger. Enheden vil ikke 
være i stand tilslå til igen før den er koblet til strømledningen. Er man midt i en 
behandling kan man fint fuldføre dette med tilknytning til strømledning. Enheden 
bør efter at været løbet tør - lades i min. 4 timer.(gerne natten over) 

Når du sætter den til strøm, vil den bippe en gang, og efter en 3 sekunders 
forsinkelse vil indikationslyset begynder at blinke. Hvis batteriet er fladt, vil det 
begynde at blinke rødt, og derefter grønt eftersom batteriet lades. Når batteriet er 
fuldt ladet, vil indikations lyset stoppe med at blinke, og være på permanent grønt, 
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min. 4 timer før det er fuldladet selv om det i den grønne lampe i nogen tilfælde 
lyser tidligere. 

Når du tager strømmen fra, vil enheden bippe en gang og ladesignallampen 
slukke. 

Fejlsøgning: 

Specifikationer:  
Enheden har light emitting diode (LED) med høj effektive røde og infrarøde 
lysdioder. 

Effekt: 1 300 mW  
Rækkevidde: 4.7cm2  
Bølgelængde: 633nm rød, 850nm infrarød 

Nett: 100 ~ 240VAC  
Batteri Spænding: 7.2V DC Batterilader: 12V, 1A  
Vægt: 280 gram 
Lading: 3 - 4 timer  
Cykluser per opladning: 100 -130 

Standard tilbehør:  
Strømledning  
Brugsanvisning  
Opbevaringspose 

Photizo® Vetcare blevet udviklet af et team af fysioterapeuter, biologer, dyrlæger, 
og ingeniører for at lave et forenklet, brugervenligt system. Vi er stolte over at 
dette produkt er lavet efter de højeste standarder, og lavet kun med komponenter 
af ypperste kvalitet.  
 

Problem Løsning
Enheden tænder ikke Batteriet må lades 
Enheden lader ikke Er laderen kobles til enheden / 

plugget i på elektrisk forsyning og 
tændt? Alle tilkoblinger sidder som 
de skal? 

2 store LED ionene ser ikke ud til at 
være på / til at fungerer 

 Disse LED bølgelengde ligger 
indenfor det usynlige område og 
dermed vil ikke blive set med det 
blotte øje
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Vær opmærksom på at PHOTIZO® VETCARE ikke er en erstatning for 
medicinske råd eller behandling, men er en hjælpende behandlingsenhed. Ikke 
antage at alle forhold er egnet for behandling med lysterapi. 

PHOTIZO® VETCARE ER IKKE et diagnostisk værktøj, og er ikke ment til at 
erstatte medicinsk behandling. 

KONTAKT 
Caball Consulting Tlf: +45 2815 5673/76 

E-post: i post@photizo.info Nettsted: www.caball.biz 
Forhandler side: www.photizo.info

ADVARSEL! 

Bare bruge PHOTIZO® BATTERILADER som følger med enheden for at lade 
batterierne. Anden lader vil skade batterierne eller PHOTIZO® VETCARE 

GARANTI 

Dette produkt kommer med en 1-års indleverings garanti fra købsdato, og 2 års 
reklamationsret, forud for at oprindelige købsbevis er udstedt. INGEN garantikrav 
som stammer fra forkert behandling, batterilækage, utilsigtet brug, vandskader, 
eller organisk skade løsemiddel vil blive erstattet. Batterier er udtrykkelig undtaget 
under denne garanti. Vær opmærksom på at specifikationer kan variere fra dem 
præsenteret i denne manual.  
Hvis du behøver hjælp eller oplever fejl, tag kontakt med din nærmeste forhandler 
eller mail Caball Consulting på post@photizo.info . 

http://www.caball.biz

