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“CLICK”
MIN: 2" / 5

0mm

MAX: 6" / 1
50mm



FE / LDPE

2.55lbs
1.16kg

FE

0.65lbs
0.29kg

FE / EVA / 
LDPE
1.35lbs
0.62kg

FE / EVA / 
LDPE
0.95lbs
0.43kg

FE / EVA

3.05lbs
1.38kg

E

MAX
300lbs
136kg

8

16.25"
413mm

22"
559mm

27.25"
699mm

2-9"
51-229mm

31"
787mm

Ø1.50" / 38.1mm

150kg
330lbs
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Svenska
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ÖVERSIKT

Tack för att du har valt Smart-Rail 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 Smart-Rail 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 Smart-Rail. 

Smart-Rail är en sänggrind med 2 lägen: stängd och öppen. I det stängda 
läget spärras grinden i stödramen för att underlätta placering av person i 
sängen. I det öppna läget är grinden upplåst från stödramen och kan 
svängas ut till optimalt läge för att underlätta när en person ska sitta och 
stå. Smart-Rail är ENDAST avsedd för måttlig vertikal belastning för att 
tillhandahålla stöd för personer med nedsatt rörlighet när dessa sitter och 
står upp eller justerar sin ställning i sängen. Smart-Rail installeras mellan 
madrassbotten och madrassen, och fästs med en säkerhetsrem. 
Smart-Rail kan justeras på höjden för att anpassas efter madrassens 
tjocklek. I öppet läge kan Smart-Rail justeras på höjden för att anpassas 
efter användarens längd. Maxvikten för en användare av den här produkten 
är 150 kg. Produkten är inte avsedd att stödja full kroppsvikt. Smart-Rail 
ska inte användas på något annat sätt än enligt beskrivningen ovan.

VARNING – PATIENTEN KAN FASTNA (se extra riktlinjer)

Risken för att patienten fastnar (med lemmar, nacke, huvud, torso) mellan 
stolpen och närliggande objekt (t.ex. säng, toalett osv.) kan reduceras eller 
elimineras med hjälp av följande strategier:
1. Se till att stolpens avstånd från närliggande objekt är betydligt mindre 
eller större än vad som krävs för att patienten ska fastna.
2. Ta hänsyn till situationer som kan förändras över tid eller till följd av 
användning, t.ex. madrassens fjädring, patientens rörelser, förändrat 
sängläge med elmanövrerad säng osv.
3. Förstå att produkten inte är avsedd att fungera som en fysisk 
avspärrning eller ett hinder från att resa sig ur sängen.

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/SMART-RAIL  FIGUR A.

1. Stång med gångjärn (x 1)
2. Förlängningsben (x 2)
3. Sidoram (x 2)
4. Bakre ram (x 1)
5. Planskiveram (x 1)
6. Låskrage (x 1)

SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN  FIGUR B.

Smart-Rail är avsedd för användning när sänghjulen är låsta.
Smart-Rail är ENDAST avsedd för måttlig vertikal belastning.
Smart-Rail är inte avsedd att stödja full kroppsvikt.
Barn ska inte leka med eller hänga i Smart-Rail.
Smart-Rail ska inte användas med elektriska sängar eller sjukhussängar.
Smart-Rail ska inte användas med lätta madrasser och madrassen måste 
täcka sängramen helt.

RAMMONTERING    FIGUR C. 
 
1. Sätt in sidoramen i bakre ramen och lås fjäderlåsen.
2. Montera sidoramarna i planskivan med skruvar och fjäderbrickor.

INSTALLATION   FIGUR D.

1. Ligg i sängen och observera midjans position.
2. Sätt in stången mellan resåren och madrassen och anpassa svängröret 
på planskiveramen med midjelinjen.
3. Montera gångjärnsstången i svängröret på planskivan.
4. Sätt på låskragen på gångjärnsstången. Kontrollera att logotypen på 
låskragen är vänd uppåt.
5. Dra åt ställskruven i låskragen för att ställa in höjden på 
gångjärnsstången i låst läge. Obs! För att minimera risken för att fastna i 
sängen är största avståndet mellan madrassens ovandel och 
gångjärnsstången 4 tum/10,2 cm.
6. Sätt på plastbussningar på gångjärnsstångens ändar.
7. Sätt in förlängningsbenen i gångjärnsstången.
8. Anpassa hålen och montera låstappar för att ställa in höjden på 
gångjärnsstången i öppet läge.
9. Kontrollera att gångjärnsbenen är mellan 2-6 tum/50-150 mm från 
golvet när gångjärnsstången är i låst läge.
10. Vira remmen mellan ramen och sängramens vinkelprofil.
11. Dra åt remmen så att stödstången är ordentligt åtsittande mot sidan av 
sängen.

TEKNISKA UPPGIFTER

Se figur E.

PRODUKTANVÄNDNING

Se figur F.
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7. Plastbussning (x2)
8. Låspinne (x2)
9. Säkerhetsrem (x1)
10. 10-32 Skruv (x4)
11. Fjäderbricka   (x4)
12. Insexnyckel (x1)
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