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1. Generelt 
Du har valgt en Flexarm med Ring og Tudkop/Flexarm med Flaskeholder 
og Tudkop fra Jysk Handi.  

 
Læs hele brugervejledningen, så du får størst mulig glæde af din Flexarm med 

Ring og Tudkop/ Flexarm med Flaskeholder og Tudkop. Opbevar 
brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der 

anvender produktet. Brugervejledningen kan også downloades på vores 
hjemmeside www.jyskhandi.dk under REHAB produkter. 
 
Vær opmærksom på, at der kan forekomme afsnit i denne brugervejledning, der ikke er 

relevant for deres produkt. 
 

 

Dette ikon finder du de steder i brugervejledningen, hvor der er 
forholdsregler og informationer som har sikkerhedsmæssig betydning.  

 

 

Her skal brugervejledningen læses omhyggeligt for, at opnå korrekt og sikker 

brug af produktet. 

 

1.1. Produktbeskrivelse 
Flexarm med Ring og Tudkop samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er et 

hjælpemiddel udviklet til brugere med nedsat funktion som ønsker, at være mere 
selvhjulpne ved indtag af drikkevare. 

 
De forskellige modeller af Flexarmen fremgår af denne oversigt: 
 

Flexarm 

Med Ring og Tudkop 

500 mm 

Med Ring og 

Tudkop 600 mm 

Med Flaskeholder og 

Tudkop 500 mm 

Med Flaskeholder 

og Tudkop 600 mm 

    

Vare nr. 21 60 50 Vare nr. 21 60 60 Vare nr. 21 60 51 Vare nr. 21 60 61 

HMI nr.: 48 332 HMI nr.: 48 331 HMI nr.: 48 330 HMI nr.: 29 851 

 

http://www.jyskhandi.dk/
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1.1.1. Identifikation 

Produkterne er pakket i en enhedsemballage med produktlabel. 
 

 

Enhedsemballage 
 

 

Produktlabel 

 

1.2. Produktformål 
I det følgende afsnit beskrives formål, målgruppe og anvendelse af Flexarm med Ring og 
Tudkop samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop. 

1.2.1. Formål 

Systemet er udviklet som en fleksibel holder til en tudkop, en flaske eller dåse samt et 

glødesikkert cigaretrør til Flexarm. 
 
Flexarmen giver personer med nedsat funktion mulighed for, at være mere selvhjulpen i 

drikke- og rygesituation. 
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1.2.2. Målgruppe 

Børn og voksne med følgende diagnoser: 
Parkinson, CP (spastikere – Cerebral parese), ALS, Sclerose, muskelsvind, gigt, 

lammelser, begrænset funktion i arm/ skuldre, HS (Huntingson), Hjerneskade, 
rygmarvsskadet, personer med funktionsbegrænsninger. 

1.2.3. Anvendelse 

Flexarm anvendes til: 
- at holde den medleverede tudkop  

- at holde en almindelige flaske eller en dåse 
- at holde et Glødesikkert cigaretrør til Flexarm fra Jysk Handi 

1.3. Produktafgrænsning 
Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er udelukkende 

beregnet til, at holde den medfølgende tudkop, drikkevarer i standard flaske eller dåse 
samt et Glødesikkert cigaretrør til Flexarm fra Jysk Handi. 

1.3.1. Sikkerhedsadvarsler 

 

Flexarm med ring må ikke anvendes sammen med andre kopper, krus eller 

tudkopper anvist af Jysk Handi. 

  

 

Flexarm må ikke anvendes sammen med andre fastgørelses komponenter 
end anvist af Jysk Handi. 

  

 

Jysk Handi påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller 

sammensættes på anden vis, end angivet i denne brugervejledning. 

1.3.2. Sikkerhedsgrænser 

 

Udskift altid tudkoppen, hvis den virker uhygiejnisk eller ustabil. 

 

 

 

Dåser med et indhold som er mindre end den 

almindelige 0,33 liter standard dåse eller flaske, 
kan falde ud af flaskeholderen. 
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1.3.3. Levetid 

Den forventede levetid på dette produkt er mellem 2 og 5 år, når det anvendes dagligt 
og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og 

den korrekte brug, der fremgår af denne brugervejledning. 
 
Den effektive levetid på flexarmen kan varierer afhængigt af hyppighed og intensitet af 

brugen. 
 

Tudkoppen har en forventet levetid på 6 – 8 måneder med et dagligt brugsmønster, hvor 
brugeren anvender tudkoppen til indtag af 3 og 6 kopper, samt en daglig maskinopvask. 

 
Levetiden på tudkoppen vil afhænge af det individuelle formål og brugs mønster. 
 

Udskift altid tudkoppen hvis den virker uhygiejnisk.  

1.3.4. Maksimal belastning 

Flasken eller dåsen som anvendes i Flexarmen må maksimalt veje 600 gram. 
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1.4. Produkt certificering 
Produktet er udviklet, fremstillet og afprøvet med baggrund i følgende dokumenter: 

1.4.1. Lovgivning 

Produktet er i overensstemmelse med Direktiv 93/42/EØF- 21.09.2007 – Medicinsk 
udstyr. 

 
Udstyret er CE mærket og er i overensstemmelse med de væsentlige krav i 

bekendtgørelsen 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr. 
 
Klassificering: Medicinsk udstyr Klasse 1 

1.4.2. Standarder 

Produktet er udarbejdet efter og lever op til følgende standarder og dokumenter. 

 

Standard Beskrivelse 

DS/EN 12182 

3. Udgave - 2012.06.29 

Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse 

Generelle krav og prøvningsmetoder 

DS/EN ISO 14971 

6. Udgave - 2012.12.21 

Medicinsk udstyr 

Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr 

DS/EN ISO 15233-1 

2. Udgave - 2012.08.01 

 

DS/EN 980.2008 

 

Medicinsk udstyr 

Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende 

information 

Del 1: Generelle krav 

DS-EN ISO 9999 

8. Udgave - 2012.11.15 

Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse 

Klassifikation og terminologi 

1.4.3. ISO Klassifikation 

Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er klassificeret i 
henhold til DS-EN ISO 9999. 
 

ISO Klassifikation: 24 – 24 – 03 - 04 

1.4.4. Testrapporter 

Der er gennemført og lavet rapporter på følgende test: 
- Vægtbelastningstest 

- Vaske og rengøringstest 
- Fastholdelsestest 
- Tudkop mikrobølgeovn 

- Levetidstest 
- Transporttest 
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2. Produkt oversigt 
De forskellige dele af Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og 

Tudkop har følgende benævnelser: 
 

2.1. Flexarm med Ring og Tudkop 
 

1. Flexsokkel 
2. Svanehals 

3. Skruetvinge 
4. Tudkop 
5. Skruebeslag 

6. Ring 
 

Position nummer 1, 2 og 6 er også omtalt som Flexarm. 
 
Position nummer 3 og 5 er også omtalt som beslag. 
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2.2. Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 
 

1. Flexsokkel 
2. Svanehals 
3. Skruetvinge 

4. Tudkop 
5. Skruebeslag 

6. Flaskeholder 
 

Position 1, 2 og 6 er også omtalt som Flexarm. 

 
Position nummer 3 og 5 er også omtalt som beslag. 
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3. Produktanvendelse 
De følgende afsnit beskriver installation og betjening af Flexarm med Ring og Tudkop 

samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop. 
 

Afhængig af brugerens evner kan der være behov for hjælp til, at klargøre de ønskede 
drikkevare. 
 

Flexarmen sættes fast i den ønskede holder, tilrettes og formes til den ønskede position, 
de klargjorte drikkevare placeres i ringen eller flaskeholderen. 

 
Der skal anvendes et sugerør for, at kunne indtage drikkevare placeret i flexarmen. 
 

Samme Flexarmen kan anvendes i flere forskellige holdere. Brugeren kan eksempelvis 
have en holder placeret på sin kørestol. Brugeren kan ligeledes have en holder placeret 

på et bord ved en hvilestol eller ved sin seng. 
 
Flexarmen og drikkefunktionen flyttes således med brugeren, til det ønskede 

opholdssted. 
 

 
Før anvendelse og brug skal følgende sikkerheds anvisninger følges.  
 

 

Kontroller at kanten på tudkoppen er hel og intakt.  

En defekt kant på tudkoppen kan medføre, at tudkoppen falder ud af ringen. 

  

 

Kontroller at skruebeslaget er korrekt fastspændt, det må ikke sidde løs. 

  

 

Kontroller at skruetvingen er korrekt fastspændt, den må ikke sidde løs. 

  

 

Tudkoppen tages ud af ring eller flaskeholder, når varme drikke hældes op. 

Derved undgås risiko for, at spilde varme drikke på brugeren. 
 

Varme drikke bevirker, at tudkoppen bliver varm at håndtere. 
  

 

Kan Flexarmens positionen ikke fastholdes under brug, skal Flexarmen 
udskiftes. 
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3.1. Fastgørelse af beslag 
Før Flexarmen kan tages i brug skal et af de holdende beslag fastgøres. 

 
Det holdende beslag monteres på en vandret flade, således Flexarmen står lodret når 
den er monteret i beslaget. 

 
Vælg det beslag som er bedst egnet til det sted, hvor brugeren skal anvende Flexarmen.  

 
 

3.1.1. Skruetvinge 

Skruetvingen er anvendelig til midlertidig fastgørelse på en bordkant eller lignende. 
 

Fordelen ved skruetvingen er, at den let kan flyttes til et andet bord uden brug af 
monterings værktøj. 

 

 

Ved montering på bordkant sikres, at 
skruetvingen er skubbet helt ind til 

bordkanten. 
 

Skruetvingen fastspændes ved hjælp af 
fingerskruen. 
 

Skruetvingen kan spænde på en 
bordplade som er max. 48 mm tyk. 
 

OBS: Skruetvingen kan efterlade 

spændemærke. 

 

 

Monteres kun på plane vandrette flader. 
 

Ved montering på skæve eller runde flader, opnås der ikke en stabil 
fastholdelse. Der er stor risiko for, at skruetvinge går løs eller falder af under 
tilretning og brug. 
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3.2. Skruebeslag 
Skruebeslaget er beregnet til en fast og blivende montage. 

 
Når skruebeslaget er monteret med 2 skruer, er det en meget stabil holder til 
Flexarmen.  

 
Fordelen ved skruebeslaget er, en meget stabil fastgørelse samt et minimum af 

pladsbehov. Det gør skruebeslaget velegnet til brug på kørestole og lignende udstyr. 
 

 

Skruebeslaget fastgøres med 2 stk. 

undersænkede skruer. 
 

Skruestørrelse: 
Ø4x20mm – Ø5x20mm 

 
 
Til træ anbefales spånskruer. 

 
Til plast eller tynd plade anbefales en 
selvskærende skruer. 

 

 

Skruebeslaget kan monteres og anvendes 
på 2 forskellige måder. 

 
1. Montering under en plan flade, vil 

skjule en stor del af beslaget og 
montage skruerne. 
 

2. Montering oven på en plan flade, 
kan anvendes når beslaget skal 

placeres midt på en plan flade. 
 
Skruebeslaget anvendes så den bedste 

løsning og placering til brugeren opnås. 
 

 

 

 

Monteres kun på plane vandrette flader. 
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3.2.1. Montering på kørestol 

 

Ved montage på kørestol anbefales en 
fast montering med skruebeslag. 

 
En god placering på mange kørestole er 

under et armlæn, hvor skruebeslaget 
monteres, så det vender bagud. 
Se tegningen. 

 
 

 
Skruebeslaget kan også monteres på 
andre lignende vandrette plane flader.  

 

3.2.2. Montering på møbler 

 

Skruebeslaget kan monteres på 
bordplader, sengemøbel, sengekant og 
andre lignende steder. 
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3.3.  Flexarm 
Før Flexarmen kan anvendes, placeres den i det ønskede beslag. 

Flexarmen formes, drejes og vrides herefter rundt til den ønskede position opnås. 

3.3.1. Fastgørelse til beslag 

 

Flexarmen fastgøres til beslagene ved, at 

trykke den firkantede flexsokkel ned i 
beslaget. 

 
Flexarmen klikker fast og holdes nu på 
plads i beslaget. 

 

 

 

Kontroller, at Flexsokkelen er trykket helt ned i 
holderen før brug. 

Pilen angiver hvor det ses, om flexsoklen er 
korrekt trykket ned i holderen. 
 

Kan den ikke trykkes ned skal evt. skidt eller 
andre forhindringer fjernes fra holderen. 

3.3.2. Afmontering fra beslag 

 

Flexarmen afmonteres ved at trække den 

op og fri af beslaget. 
 

Den samme Flexarm kan således bruges i 
flere forskellige beslag. 
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3.3.3. Positionering 

 

Flexarmen kan formes i alle retninger. 
 

Flexarmen bringes i den ønskede position 
ved, at trykke, trække og vride. 
 

Bedste resultat opnås ved, at bruge 
begge hænder til formning af forløbet, 

frem til den ønskede position. 
 
Flexarmens fleksibilitet gør det muligt 

hurtigt, at ændre indstilling og position 
efter brugerens ønsker og behov.  

 

 

Eksempel på Flexarme med forskellig 
funktioner og med forskellig form til 

forskellig position. 
 
 

 

 

Det anbefales, at Flexarmen helt afmonteres fra beslaget, når brugeren skal forflyttes til 
og fra kørestolen. 
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3.4. Ring 
Der kan kun anvendes en tudkop eller et Glødesikkert cigaretrør i Flexarm med ring. 

 

 

Før tudkoppen sættes i ringen skal ringen 
være indstillet i vandret position. 

 
Tudkoppen placeres i ringen. 
 

 

 

3.5. Flaskeholder 
Der kan anvendes tudkop, flaske, dåse og Glødesikkert cigaretrør i Flexarm med 

flaskeholder. 
  

 

Før tudkop, dåse eller flaske sættes i 

flaskeholderen skal flaskeholderen være 
indstillet i vandret position. 

 
Tudkop, dåse eller flaske placeres i 
flaskeholderen. 
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3.6. Tudkop 
For klargøring og servering af drikkevare. 

 

 

Låget tages af. 
 

Drikkevare hældes op. 
 
Låget sættes på og trykkes fast. 

 
Tudkoppen sættes derefter ned i Ring 

eller Flaskeholder. 
 

For at drikke når tudkoppen er placeret i 
Flexarmen, skal der anvendes et sugerør. 
 

Sugerøret skal sættes ned i gennem 
drikke tuden. 

 
Tudkoppen kan også anvendes uden brug af Flexarm. 

 
Til brug ved liggende personer, kan mængden af væske begrænses ved, at sætte en 

finger for hullet oven på låget.  
 

3.7. Efter brug 
1. Tudkop fjernes og rengøres / flaske eller dåse fjernes. 

2. Flexarmen afmonteres eller bringes til en passiv position. 

Se afsnit om rengøring og vedligeholdelse for yderlig information. 

 

3.8. Opbevaring 
Flexarmen kan opbevares f.eks. i passiv position på kørestolen eller helt afmonteres. 
 

Der er ingen specielle krav til opbevaring af Flexarm og Beslag. 
 
Tudkoppen bør ikke opbevares i direkte sollys. 
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4. Vedligeholdelse 
For at sikre, at Flexarmen fungerer sikkert og optimalt er det nødvendigt med en 

løbende vedligeholdelse, rengøring og funktionskontrol. 

4.1. Vedligehold 
Ved normalt daglig brug udføres følgende vedligehold og rengøring: 
 

Dagligt: 
Rengøring af tudkop 

 
Kvartalsvis: 
Grundig rengøring af alle dele 

 
Årligt: 

Hovedrengøring af alle dele 
 
Ved behov: 

Vedligeholdelse af skruetvinge foretages efter grundig afvaskning / iblødsætning. 
 

 

Det er nødvendig, at smøre spændeskiven 
og spændeskruen på skruetvingen, efter 
det har været i kontakt med 

rengøringsvand. 
 

Smøres med få dråber almindelig 
symaskineolie der hvor pilene angiver. 
 

Smøring af skruetvingen sikre, at 
tilstrækkelig fastspænding kan opnås. 
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4.2. Rengøring 
Ved almindelig og daglig brug rengøres Flexarmen hver dag. 

 
Anvendes Flexarmen i perioder foretages rengøring, hver gang Flexarmen har været i 
brug.  

 

 

Brug aldrig sprit, syrer, baser eller opløsningsmidler. 

 

4.2.1. Rengøring af tudkop 

Tudkoppen rengøres daglig som andet almindeligt service. 

 
Der kan med fordel anvendes opvaskemaskine. 
 

4.2.2. Rengøring af flexarm og beslag 

Flexarmen og beslag vaskes med en våd svamp, klud eller børste. 

 
Brug almindelige rengøringsmidler til husholdning. 
 

Er Flexarm eller beslag meget snavset, kan den med fordel lægges i blød i 2 min. i en 
opvaskebalje og rengøres med en almindelig opvaskebørste. 

 
Tør Flexarmen af med en tør blød klud efter rengøring. 

4.3. Eftersyn 
Følgende ting skal med drift og sikkerhed for øje kontrolleres i de angivende intervaller. 

 

Eftersyn Beskrivelse Interval 

Skruetvinge og Skruebeslag Skal sidde fast og være 

stabil. 

Daglig før brug 

Tudkop / Ring / Flaskeholder Skal være hel og uden 
skader. 

Daglig før brug 
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5. Fejlsøgning 
Skemaet indeholder en fejlbeskrivelse, en mulig årsag samt en instruktion til håndtering 

af fejlen. 
 

Skemaet indeholder de fejlbeskrivelser som kan have sikkerhedsmæssig relevans. 
 

Fejlbeskrivelse Mulig årsag Håndtering 

Flexarmen holder ikke sin 
position. 

Slidtage af svanehalsen. Flexarm udskiftes. 

Flexsokkel klikker ikke fast i 

holderen til flexsoklen. 
(skruebeslag eller 
skruetvinge) 

Skidt eller snavs i selve 

holderen til flexsoklen. 
 
Fjedrende låseskrue er 

ødelagt. 

Rengør holderen. 

 
Udskift holderen om 
nødvendigt. 

Tudkop sidder ustabil. Slidtage eller beskadiget 

kant. 

Udskift tudkoppen. 

Skruetvinge kan ikke 
fastspændes. 

Spændeskiven på enden af 
spændeskruen er løs eller 

skæv.  

Udskift skruetvingen. 

Skruebeslaget vrikker og 

sidder løs. 

Fastspændingsskruerne 

sidder løs. 

Fastskrues et andet sted 

med nye skruehuller. 

Flaskeholder eller ring er 

blevet skæv. 

Flexarmen har været i 

klemme. 

Flexarm med ring eller 

flaskeholder udskiftes. 

 
Se afsnit 6 for liste med reservedele. 
 

 
 

 
 



Flexarm 
Brugervejledning 

TD.09.02 Side 22 af 27 
Rev.02 

6. Reservedele 
Til Flexarm med Ring og Tudkop og Flexarm med Flaskeholder og Tudkop findes 

følgende reservedele: 
 

Vare nr.: Varenavn: Foto 

21 65 50 Flexarm med ring 500mm 

 

21 65 60 Flexarm med ring 600mm 

 

21 65 51 Flexarm med flaskeholder 500mm 

 

21 65 61 Flexarm med flaskeholder 600mm 

 

21 30 00 Skruetvinge 

 

21 31 00 Skruebeslag 

 

21 00 00  Tudkop 

 

 
Reservedele kan bestilles ved Jysk Handi. 
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7. Tilbehør 
Der findes følgende tilbehør til Flexarm. 

7.1. Glødesikkert cigaretrør til Flexarm 

Glødesikkert cigaretrør  

Standard til Flexarm Solid til Flexarm 

  

Vare nr. 21 03 10 Vare nr. 21 03 20 

HMI nr.: 72 202 HMI nr.: 73 989 

 
 

Det Glødesikkert cigaretrør anbringes i Flexarmen og brugere med ufrivillige bevægelser 
kan ryge uden selv, at skulle fastholde det Glødesikre cigaretrør. 

 

 

For yderligere oplysninger om brug og 
placering af Glødesikkert cigaretrør til 
Flexarm, henvises til den separate 

brugervejledning fra Jysk Handi der 
omhandler. 

 
”Glødesikkert cigaretrør” 
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8. Tekniske data 
Produktet er sammensat af flere forskellige delemner med forskellige data, som det 

fremgår af de nedenstående tabeller og skemaer.  
 

 Alle længdemål er angivet i mm. 
 Alle rummål er angivet i ml. 
 Alle vægtmål er angivet i g. 

 

8.1. Specifikationer 

8.1.1. Flexarm 

Dimensioner for de forskellige modeller af Flexarmen 
 
 

 

Vejledende målskitser 

 

 

Model L L1 L2 H H1 Øi d 

Flexarm med Ring og Tudkop 500 mm 
500 

90 

610 
 20 

69 20 
Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 500 mm 95  

Flexarm med Ring og Tudkop 600 mm 
600 680 

 20 

Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 600 mm 95  
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8.1.2. Tudkop 

Beskrivelse: 

Flergangsbæger halvtransparent mælkehvid. 

Låg med tudkop og Ø8 hul til doseringsbegrænsning ved sengeliggende brug. 

Bæger og tudlåg er steriliserbare. 

Tåler kolde og varme drikke. 

Tåler opvarmning i mikrobølgeovn. 

Tåler maskinopvask. 

Specifikationer: 

Materiale: Polypropylene, godkendt til kontakt med fødevare. 

Indhold: 200 ml 

Vægt: 40 gram 

Mål: Alle mål i mm, se målskitse. 

 

 

Vejledende målskitse 

 

 

Må ikke anvendes til smeltning af smør og lignende i mikrobølgeovn, da 
temperaturer over 130°C vil ødelæge tudkoppen. 
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8.2. Vægt 
 

Egenvægt for delkomponenter gram 

Flexarm med Ring 500 mm 650 

Flexarm med Flaskeholder 500 mm 720 

Flexarm med Ring 600 mm 660 

Flexarm med Flaskeholder 600 mm 770 

Skruebeslag 70 

Skruetvinge 160 

Tudkop 40 

 

8.3. Materialer 
Flexsokkel, svanehals, ring, flaskeholder, skruebeslag og skruetvinge er fremstillet af 

messing, stål og aluminium, som er overfladebehandlet med ugiftig maling og pulverlak. 
 

Tudkoppen er fremstillet af et plastmateriale som er godkendt til kontakt med 
levnedsmidler. 
 

8.4. Miljømæssige forhold 
 

 Opbevaring Brug og Transport 

Temperaturer -10°C til +50°C +5°C til +40°C 

Luftfugtighed 20% til 75% 

Lufttryk 800 hPa til 1060 hPa 
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9. Bortskaffelse 
Vi opfordrer til miljøbevidsthed og at genbruge dette produkt via nærmeste 

genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.  
 

Produktet består af flere forskellige materialer som bortskaffes og genbruges på 
forskellig vis. 
 

Flexarm og beslag er lavet af metal og skal bortskaffes som affaldsmetal gennem den 
lokale genbrugsstation. 

 
Tudkoppen er lavet af plastmateriale og skal bortskaffes som hårdt plastmateriale 
gennem den lokale genbrugsstation. 

 
Bortskaffelse af affald skal altid ske i overensstemmelse, med den gældende lovgivning 

vedrørende håndtering af affald i det enkelte land. 

10. Garanti 
Garantien dækker: 

• Alle materiale- og produktionsfejl i to år fra leveringsdatoen, forudsat at sådanne 
fejl fandtes før leveringen. 

 

• Alle produktionsfejl- og mangler skal omgående indberettes.  
 

• Jysk Handi kan vælge at reparere fejlen eller at udskifte komponenten. Den 
garanti, som Jysk Handi yder, dækker ikke yderligere omkostninger (transport, 
emballage, arbejdstid, diverse udgifter osv. er for kundens regning). 

 
Garantien dækker ikke: 

• Skader, der er opstået under transporten, som ikke anmeldes til speditøren straks 
ved leveringen. 

 

• Reparationer udført af uautoriserede centre og personale. 
 

• Dele, der udsættes for almindeligt slid. 
 

• Forsætlig ødelæggelse eller skader, der forårsages af ukorrekt brug af produktet. 

 
• Jysk Handi forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden 

forudgående varsel. 
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