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Väskkrok (A) monteras runt körhandtagssidornas rör och används för att hänga lättare väskor eller dylikt på.
För att inte hindra hjulens rörelser bör väskan placeras centrerat bakom ryggstödet med ett handtag på varje
väskkrok.

A

Tänk på
•
•
•
•

Tipprisken ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas bakåt och väskkrokarna belastas.
Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.
Rullstol med utökad sits och ryggvinkling bör inte utrustas med väskkrokar.
Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att de är utdragna i aktivt läge.

•

Det ligger på vårdaren/användarens ansvar att kontrollera tipprisken och se till att tippskydd används.
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Bag hooks (A) attach to the vertical portions of the push bar and are used to hang lighter bags or other items.
To not interfere with the movement of the wheels, bags should be placed in the middle of the back support
with a handle on each bag hook.

A

Keep in mind
•
•
•
•
•

Tipping risk is increased if the wheelchair seat and/or back are tilted back and the bag hooks are loaded.
Bag hooks should not be loaded with more than 5 kg total.
Wheelchairs with increased seat or back tilting should not be equipped with bag hooks.
Check that the wheelchair is equipped with anti-tip devices and that they are set to the active position.
Responsibility lies with the caregiver and user to check tipping risk and ensure that anti-tip devices are
used.
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