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P.T.Rail™

PT-WR(28/32)(R/L)-(PCW/SS)
(DC110 - RevE)

P.T.Rail™ Mast
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Manual Advantage-Rail 

AR-T, AR-PT 
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Advantage Pole™
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Advantage Rail™
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Förlängd Takplatta  
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Svenska

ÖVERSIKT

Tack för att du har valt P.T.Rail-systemet från HealthCraft. Läs igenom och se 
till att du förstår anvisningarna i den här handboken. Spara handboken för 
framtida bruk. Du ansvarar själv för att se till att ditt P.T.Rail-system monteras, 
installeras och underhålls ordentligt. Underlåtelse att följa anvisningarna i den 
här handboken kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du inte klarar 
av att utföra det arbete som beskrivs, rekommenderar vi att du låter en 
behörig hantverkare installera P.T.Rail-systemet. 

P.T.Rail är en högkvalitativ nedfällbar stödstång av handelskvalitet som är 
avsedd för användning bredvid en toalett. P.T.Rail har ett vinklat handtag 
som hjälper till att minska belastningen när du greppar den lägre 
stödstången. P.T.Rail är avsedd för måttlig belastning vertikalt och 
horisontellt för att tillhandahålla stöd vid sittande och stående ställning för 
personer med nedsatt rörlighet. P.T.Rail är avsedd att ENDAST belastas i 
nedfällt läge – stödhandtaget är inte avsett att belastas i något annat läge.
P.T.Rail-stödet är avsett att fällas upp när det inte används. Ett 
friktionsgångjärn ser till att den inte sänks oavsiktligt när den är i uppfällt 
läge. P.T.Rail installeras med lämpliga fästen på en bärande vägg. 

Golvhållaren är en golvmonterad enhet som är avsedd att fungera som 
monteringsplats för P.T.Rail (vid tillfällen då väggmontering inte är möjligt).
Golvhållaren installeras med lämpliga fästen på ett bärande golv. P.T.Rail 
kan justeras i höjdled på golvhållaren. Medföljande fästelement måste 
användas om P.T.Rail installeras i golvhållaren. 

Maxvikten för en användare av den här produkten är 181 kg. Obs! 
Produkten är inte avsedd att stödja full kroppsvikt. Varken P.T.Rail eller 
golvhållaren får användas på något annat sätt än enligt beskrivningen ovan.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

Den ursprungliga köparen får en begränsad livstidsgaranti som täcker fel i 
material och tillverkningen av produkterna. Garantin gäller inte produkter 
som har skadats till följd av felaktig användning, genom olyckshändelse, 
modifiering, normalt slitage, kontakt med eller missfärgning från 
trämaterial, eller användningen av frätande eller slipande rengöringsmedel. 

Köparen samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla HealthCraft 
Products Inc. skadelösa från alla betalningsskyldigheter, anspråk (med 
eller utan grund), förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive, men 
inte begränsat till, följdskador och rimliga arvoden) som uppstår till följd av 
köparens specifikation, tillämpning eller felaktiga användning av varor som 
beskrivs häri, samt köparens försummelse eller vårdslöshet. HealthCraft 
Products Inc. bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av tjänster 
som utförs av tredje part eller felaktig installation, felaktig användning eller 
tillämpning av varor som säljs av HealthCraft Products Inc. HealthCraft 
Products Inc. bär inget ansvar för eventuella vinster eller särskilda eller 
indirekta skador eller följdskador, eller för kostnaden av korrigerande 
arbeten som utförs utan godkännande från HealthCraft Products Inc. 
HealthCraft Products Inc. totala betalningsskyldighet ska inte under några 
omständigheter överstiga inköpspriset för varorna som anges häri. 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada 
K1T 3T7

Distribueras av Now Boarding AB i Sverige.

LEVERANSINNEHÅLL – P.T.RAIL  FIGUR A.

1. P.T.Rail
2. Fjäderbricka, 1/4" (× 5)
3. Plan bricka, 1/4" (× 5)
4. Träskruv, längd 1/4" x 3" (× 5)

LEVERANSINNEHÅLL – GOLVHÅLLARE  FIGUR B.

5. Golvhållare
6. Fästplatta
7. Skruv, 3/8"-16 × 3", S/S (× 4)
8. Plasthölje (× 4)
9. Vinyllock (× 4)

INSTALLATIONSVARNINGAR FÖR P.T.RAIL FIGUR C.

1. P.T.Rail ska installeras på väggar som är konstruktionsmässigt 
lämpliga. Använd kortlingar vid behov.
2. Om installation i betongvägg krävs rekommenderar vi hylsexpander 
eller kilankare som passar till golvkonstruktioner.
3. VARNING – Installera inte P.T.Rail om du inte känner till hur 
konstruktionen bakom väggen ser ut.
4. VARNING – Sätt inte fast P.T.Rail i metallreglar.
5. VARNING – Stödstången ska endast användas som stöd i nedfällt läge.
6. VARNING – Klämrisk mellan stödstången och väggplattan.
7. VARNING – Stödstången och badkaret är hala när de är våta.
Medföljande fästelement är endast avsedda att användas i 
träkonstruktion. Om du använder andra fästelement ska du se till att de 
håller för minst 272 kg.

INSTALLATIONSVARNINGAR FÖR GOLVHÅLLARE FIGUR D.

1. Golvhållaren ska installeras på golv som är konstruktionsmässigt lämpliga.
2. Det bästa är att passa in och fästa golvhållaren direkt i golvbjälklag.
3. Om konstruktionen på önskad installationsplats inte är godtagbar kan du 
använda kortlingar.
4. Om installation i betonggolv krävs rekommenderar vi minst 5/16" 
hylsexpander eller kilankare.
5. VARNING – Installera inte golvhållaren om du inte känner till hur 
konstruktionen under golvet ser ut.

FÖRESLAGNA PLACERINGAR AV P.T.RAIL FIGUR E.

För att fastställa den bästa möjliga installationsplatsen rekommenderar vi 
att du håller stödstången på plats och simulerar de olika rörelserna (t.ex. 
när man sätter sig, ställer sig upp, sträcker sig efter något osv.).
Rekommenderad höjd för stödstången är 81–86 cm.
Om du installerar stödstänger på båda sidor av toaletten, rekommenderar 
vi en bredd på 71–81 cm mellan de övre stödstängerna.

INSTALLATION AV P.T.RAIL I TRÄKONSTRUKTION FIGUR F.

1. Håll P.T.Rail på önskad plats och säkerställ att stödstången kan flyttas 
obehindrat åt alla håll och att utrymmet ovanför stödstången är tillräckligt 
för att den ska kunna fällas upp.
2. Använd väggplattan som mall och märk upp hålens placeringar.
3. Förborra lämpliga hål för fästelementen.
4. Sätt fast P.T.Rail i väggen med hjälp av lämpliga fästelement.

INSTALLATION AV GOLVHÅLLARE I TRÄKONSTRUKTION FIGUR G.

1. Sätt fast golvhållaren i golvet med hjälp av lämpliga fästelement.
2. Sätt fast fästplattan på baksidan av P.T.Rail.
3. Sätt i fästplattan med P.T.Rail från golvhållarens ovansida.
4. När P.T.Rail sitter i önskad höjd fäster du den genom att dra åt skruvarna.
5. Sätt dit vinyllocken för att täcka skruvhuvudena.

TEKNISKA UPPGIFTER

Se figur H.

PRODUKTANVÄNDNING

Se figur I.

EC REP

Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123

10. Mutter, 3/8"-16, S/S (× 4)
11. Fjäderbricka, 3/8", S/S (× 4)
12. Plan bricka, 3/8", S/S (× 4)
13. Insexnyckel, 5/16"


