
Bilbarnstolen som formar sig efter barnet!

 BRUKSANVISNING

Cosmic Comfort
 (5 mån – 5/6 år)
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Den behagliga resan
Trygghet är det viktigaste för oss föräldrar. Att man kan vara lugn i vet-
skapen om att barnet har det så bra som det bara är möjligt. Även i bilen.
 
Därför konstruerade vi Cosmic Comfort S. Stolen som är både säker och 
dessutom ovanligt bekväm för ditt barn. Så att du som förälder kan få en 
riktigt skön biltur.
 
Den behagliga resan kan börja!
 

Viktigt att veta!
För att din Cosmic Comfort S ska ge maximalt skydd och hålla sig fräsch är 
det viktigt att du noga följer monteringsanvisningarna och skötselråden.
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Bakåtvänt är säkrast!
Lagen säger att barn kortare än 135 cm ska använda ett extra skydd tillsammans 
med säkerhetsbältet. Men det är vi vuxna som har ansvaret för att våra barn sitter 
rätt i bilen.

I de nordiska länderna låter vi ofta våra barn åka bakåtvänt när de är små.
Därför skadas eller omkommer det färre småbarn i trafiken här.
 
Cosmic Comfort S är i första hand avsedd för bakåtvänd montering. Placeras 
den bakåtvänd fram ska kockkudden antingen monteras bort eller kopplas ur 
fysiskt, till exempel genom att vrida om en nyckel. 

Cosmic Comfort S kan dessutom användas framåtvänd. Men bara av barn som 
väger 15 - 25 kg. 

Sidokrockkudde är oftast inte något problem. Men i allt som har med krock-
kuddar att göra bör du antingen studera bilens instruktionsbok alternativt 
rådfråga bilfabrikanten eller närmaste återförsäljare. 

E-godkänd
Cosmic Comfort S är E-04-godkänd för bakåtvänd montering för barn i grup-
pen 0–25 kg i framsäte och 0-25 kg i baksäte. Stolen är även E-04-godkänd för 
barn i gruppen 15–25 kilo för framåtvänd montering på samtliga platser i bilen 
med trepunktsbälte.
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Säker montering
AKTA GRACO har en noggrann kvalitets- och säkerhetskontroll. Detta för att 
produkten ska fungera perfekt när den når dig. Därför är det viktigt att du noga 
följer anvisningarna nedan.
 
Varning för krockkudde!
Bilbarnstolen får inte placeras fram om krockkudden inte först kopplats från eller 
tagits bort. Barn kortare än 135 cm bör heller inte åka framåtvänt i framsätet. 
Om din bil har sidokrockkuddar bör du rådgöra med bilens återförsäljare eller 
se bilens instruktionsbok.  
 
Kasta emballaget!
Under transporten skyddas Cosmic Comfort S av ett kraftigt plastemballage. 
Detta kan vara en livsfarlig leksak för barn. Släng det därför omgående i 
plaståtervinningen.
 
När passar Cosmic Comfort S?
Vi rekommenderar att ditt barn åker bakåtvänt i Cosmic Comfort S från ca fem 
månader till ca fyra år. OBS! Tidigast från ca tre år (15 kg) kan ditt barn åka fram-
åtvänt. På sid 22 visas hur Cosmic Comfort S monteras framåtvänd.   
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Cosmic Comfort S formar 
sig efter ditt barn
Cosmic Comfort S är konstruerad för att vara enkel att använda och ge ditt 
barn maximal säkerhet och komfort.

Sidokollisionsskydd
Cosmic Comfort S har ett sidokollisionsskydd som ger barnet extra skydd om 
bilen blir påkörd från sidan.

Stabil konstruktion
Cosmic Comfort S har en robust, lätt konstruktion. Stommen är i energi-
absorberande cellplast medan ytterskalet betår av en förstärkt hårdplast.  

Praktisk bältessträckare
Du spänner enkelt bilbarnstolens bälten med en enda rörelse. När barnet ska  
tas ur eller sättas i stolen förlänger du stolens bälten genom att trycka in 
knappen under vredet för vilolägesjustering. 

Justerbart viloläge
Cosmic Comfort S låter dig justera viloläget även när ditt barn sitter i stolen. 
Med ett enkelt handgrepp ställer du in precis rätt läge.

Extra bekväm stoppning
Cosmic Comfort S är stoppad med Comfort Foam som formar sig efter 
ditt barn och gör den extra skön att sitta i. Bekvämt för ditt barn och för 
dig som får en lugnare bilresa.

Lutningsindikator
Cosmic Comfort S har en lutningsindikator som visar när stolens lutning är säker. 
Viktigt, eftersom tester visar att för stor lutning försämrar stolens skydd.

Garanti!
Spara kvittot. Från och med inköpsdagen har 
du 1 års garanti på tillverknings- och materialfel. 
AKTA GRACO lämnar 2 års produktgaranti, 
spara kassakvittot. Kontakta din återförsäljare 
vid reklamation eller garantifråga.

Skötselråd
•	 Tvätta	hela	stolen	då	och	då	med	milt	disk-	
 medel och ljummet vatten.
•	 Grenspännet	kan	bli	kladdigt	av	saft	och	kex.		
 Rengör i varmt vatten och lite diskmedel.
•	 Klädseln	tvättas	i	30°	fintvätt.	Dropptorka.		
 (Torktumla inte!) Använd inte tvättmedel 
 med blekmedel.
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Förbered Cosmic Comfort S rätt

(1) För att justera höjden på huvudskyddet, mon-
tera först bort axelbanden, se bild 42-43. Flytta 
sedan huvudskyddet till önskad höjd och för ige-
nom axelbanden först genom huvudskyddet.

(2) För sedan igenom axelbanden genom stolens 
hål och fäst på baksidan, se bild 43.                                 

(3) För sedan igenom huvudskyddets nedre resår-
fästen genom stolen, ovanpå axelbanden.

(4) Fäst ihop de två resårbanden.

1

3

2

4

Viktiga funktioner

Enhandssträckaren
(5) Tryck på knappen (A) för att dra ut bilbarnstolens egna bälten. Dra ut axelbältena så långt som möjligt (B). 
Tryck på låsets röda knapp (C) för att öppna bältena och lägg dem åt var sida (D). Vik fram grenbandet (E) med 
låset och dess skyddsmudd. Placera barnet i stolen (F) med grenbandet mellan benen på barnet. För ihop 
bältets låsklaffar (G), enligt bilden och tryck in dem i låset (H) med ett klick. Justera vid behov bältets höjd i 
ryggen, se bild 1-4. Spänn slutligen bilbarnstolens bälten genom att dra i rem men (I) på stolens framsida, den 
sk enhandssträckaren.

Justerbart viloläge
(6) Sittvinkeln kan justeras steglöst med ratten (A). Medurs = viloläge och moturs =sittläge.Bältena ska alltid gå genom de hål i bilbarnstolens rygg som ligger närmast 

barnets axlar! Kontrollera med jämna mellanrum om du behöver flytta bältena.
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(11) I vissa bilar kan förankringsbanden fästas i 
fasta öglor. Det kan finnas olika typer av fasta öglor 
och till vissa bilar kan man köpa öglor som tillbehör. 
Hör med din återför säljare om vad som gäller för 
just din bil.

(12) Vissa bilar har fasta öglor av vävband som man 
kan fästa förankringsbanden i.
(13) På vissa bilar (Audi, Volkswagen, Seat) ersätter 
man sprinten som sitter mitt i stolen med en gul 
bygel. I denna fäster man förankringsbanden.

(14) Man kan även fästa förankringsbanden i golv-
skenan som finns under stolen under förutsättning 
att du kan trä bandet genom eventuellt utrymme 
mellan golv och skena.

(15) Förankringsbanden kan även fästas nedtill i sto-
lens ryggstöd. Ta ändarna på banden och dra dem 
genom glipan mellan säte och rygg (A) vid kanterna 
av stolen. När du får ut bandets ände på baksidan 
(B), trä låset igenom öglan (se bild C). Dra därefter 
spännet och remmen under passagerarstolen så de 
kommer fram vid passagerarstolens benutrymme i 
sätets framkant.

(7) Vid bakåtvänd montering ska stödbygeln alltid 
vara utfälld. Se till att frontbandet (A) dras under 
röret (B) så att det går lätt att spänna axelbanden. 

(8) Förankringsbanden är fästa på stolens ryggsida 
från fabrik. Lösgör dem genom att trycka på de 
gröna knapparna (A och B).

(9) För att ge bättre benutrymme kan bilbarnstolen 
placeras med ”klacken” nedanför sittdynans fram-
kant. Bilbarnstolen får luta mot instrumentpanelen 
men fäll även ut stödbenet (B).

(10) Bilbarnstolen kan även placeras uppe på sitt-
dynan. Bilbarnstolen får snudda vindrutan men får 
inte vila mot den. Montera bilbarnstolen med bilens 
trepunktsbälten och med förankringsbanden som 
följde med samt med stödbenet (B).

Cosmic Comfort S kan monteras bakåtvänd på flera 
sätt. På sid 26 - 27 visas montering i de vanligaste 
bilarna. Är du osäker, fråga närmaste återförsäljare  
av ditt bilmärke.

OBS! Koppla ur främre krockkudden om Cosmic 
Comfort S ska monteras i framsätet.

Bakåtvänt i framsätet
Här följer olika alternativ för att fästa förankringsbanden.

Säkra bilbarnstolen  

7

9

8

10

11

14

13

15

12

C

Grundläggande.  

Bakåtvänt i framsätet.   

Bakåtvänt i baksätet. 

Framåtvänt (+ 15 kg).
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(16) Öglorna för att fästa förankringsbanden kan 
också sitta i bakkanten på stolsfästena.

(17) Förbered förankringsbanden för montering av 
stolen genom att dra ut dem så att ca 20 cm juste-
ringslängd återstår.

(20) Kontrol lera att banden inte går mot vassa 
kanter eller eventuella handtag (A) som ändrar bil-
sätets inställning (enligt C) när förankringsbandens 
låsspänne dras upp på fram sidan av passagerarsto-
len, (B) är korrekt.

(21) Förankringsbanden fästs ihop med bilbarn-
stolens låstunga (A) som sitter i stolens baksida.
Lutningsindikatorn (B) ska peka i det gröna fältet.

(18) Ögla ihop de två förankringsbanden till ett 
långt band enligt ovan.

(19) Bandet läggs på framsidan av bilstolens rygg-
stöd och släpps ner på var sida om ryggstödet. De 
förs ihop och träs under stolen så att de kommer 
fram vid passagerarstolens benutrymme i sätets 
framkant.

(22) Nästa steg är att sätta fast bilbarnstolen med 
bilens eget trepunktsbälte. Börja med att klicka 
fast det i sitt vanliga lås. 

(23) Dra ut den del av bältet, midjebältet, som lig-
ger på sittdynan.

Bakåtvänt i framsätet Bakåtvänt i framsätet

16

18

17

19

20

22

21

23

OBS! Vid montering i framsäte: Sätt medföljande skyddstejp på baksidan av Cosmic Comfort S 
där den lutar mot instrumentpanelen för att undvika repor.
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(26) Efterjustera midjebältet (A) och dra sedan hårt 
i diagonalbältet (B). Spänn förankringsbanden vid 
låsets bandändar (C). Bilbarnstolen får vila mot 
instrumentpanelen (D) men fäll även ut stödbenet 
(se bild 27-28). Montering klar!

(24) För in midjebältet under bilbarnstolens stöd-
bygel. 

(25) Trä midjebältet över stödbygelns horn (A) och 
(B) på stolen (på både sidor markerade med blått). 
Efterjustera genom att spänna bilbältet och förank-
ringsbanden (se bild 26). 

Varning för airbag!
En bakåtvänd bilbarnstol, bältesstol, bältes kudde 
eller ett babyskydd får inte placeras i framsätet om 
det finns krockkudde på passagerarsidan. Om din 
bil har sidoairbags, rådgör med generalagenten 
innan du monterar bilbarnstolen. Barn kortare än 
140 cm bör inte åka framåtvänt i framsätet.

Bakåtvänt i framsätet

(27) Fäll ut stödbenet. (28) Dra ut den röda knappen och justera längden 
på stödbenet så det vilar stadigt mot golvet. 

OBS! Använd alltid stödbenet.  

Bakåtvänt i baksätet

24

26

25 27 28
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Bakåtvänt i baksätet (med trepunktsbälte)

(29) Använd alltid stödbenet (se bild 27-28). 
Bilbarnstolen placeras bakåtvänt i baksätet. För 
ihop bilens trepunktsbälte till ett band.

(30) För därefter in bilens trepunktsbälte under 
stolen.

(31) Lås fast bilens trepunktsbälte som vanligt. (32) För sedan upp bältet över bygeln enligt (A )
och (B). Efterspänn båda banden i trepunktsbältet 
ordentligt.

29

31

30

32

Bakåtvänt i baksätet (med trepunktsbälte)

28 29

(33) Bilbarnstolen kan förankras på följande sätt: 
Om det finns fasta öglor, trä förankringsbanden 
enligt (A). Man kan även för ankra banden i golv-
skenorna, se bild 14. Om fast ögla saknas träs ban-
den mellan stolsrygg och säte (se bild 15). Istället 
för att trä banden fram under stolen dras de nu 
bakåt mot bilbarnstolens bakkant.

(34) När diagonalbandet sitter riktigt bra spänner 
du för ankringsbanden (C) på båda sidorna genom 
att dra i låsens bandändar. Montering klar!

33 34

OBS! Använd alltid stödbenet.  
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Bakåtvänt i baksätets mittplats (med tvåpunktsbälte)

(35) Mittplatsen i baksätet är den säkraste platsen för 
bilbarnstolen. Använd stödbenet även här, se bild 27-28. 

(36) Om du har tvåpunktsbälte, mata ut bilens 
midjebälte så mycket du kan och för in det under 
stolen. (OBS! Vid trepunkts bälte på mittplats bak, 
se bild 29-34.

(37) Lås fast bilens midjebälte som vanligt. (38) För sedan upp midjebältet innanför hornen      
(enligt A och B).

OBS! Vid montering på mittplats bak: Sätt medföljande skyddstejp över 
skruvarna på Cosmic Comfort Ss sidor. Skruvarna kan annars skada din bilklädsel.

35

37

36

38

Bakåtvänt i baksätets mittplats (med tvåpunktsbälte)

(39) Bilbarnstolen kan förankras på flera sätt. Man 
kan fästa förankringsbanden i golvskenan som 
finns under stolen (se bild 14). Om fästögla finns 
kan denna användas (B). Förankringsbanden kan 
även fästas nedtill i stolens ryggstöd (A), se bild 15. 
Spänn alla remmar och bälten noga.

(40) Efterjustera och spänn bilbältet och förank-
ringsbanden. Börja med att dra fram midjebältet 
och dra sedan åt ordentligt vid (A). När det sitter 
riktigt bra spänner du förankringsbanden på båda 
sidor. Montering klar!

39 40

OBS! Använd alltid stödbenet.  
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Framåtvänt för större barn

(41) Barnstolens egna remmar tas bort vid framåt-
vänt åkande för barn med vikt 15-25 kg. Tryck in 
knappen (A). Dra ut remmarna (B) så långt du kan.

(42) Lösgör bilbarnstolens axelband från spännet 
på bak sidan av stolen.

(44) Dra ut remmarna genom stolsryggen.

41

44

42

(43) Tag loss axelbanden genom att föra dem ut ur 
sina metallspännen.

43

Framåtvänt för större barn

(46) Vik upp sittdynan. Rulla ihop axelbanden.

(47) Placera låset i hål (B) och axelbanden i hål (C) 
och (D). Montering klar!

47

46

(45) Dra låset samt gren- och axelband genom 
klädseln i sittdynan.

45
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Framåtvänt för större barn

(48) Placera stolen framåtvänd i bilens säte. OBS! 
denna montering av bilbarnstolen får endast ske 
på platser med trepunktsbälte. Dra trepunktsbältet 
över barnet och klicka fast i sitt vanliga lås.

(50) Bilbältet bör ligga så nära barnets axel som 
möjligt. Om bilbältet skaver finns bältesmudd som 
tillbehör. Midjebältet skall ligga så lågt som möjligt 
över barnets ben. Inte över magen. 

(49) För diagonalbandet under huvudskyddet. 
Huvudskyddet ska justeras så att nedre delen 
av sidorna hamnar strax ovanför barnets axel 
(se bild 1-4).

48

50

49

Med säkerhet mot en trygg resa. 
Alice fyra år i Cosmic Comfort S.
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Här passar Cosmic Comfort S
Cosmic Comfort S är konstruerad för bilar utrustade med trepunktsbälten (enligt 
ECE-reglemente 16) men passar eventuellt inte på alla platser. Hör med din återför-
säljare om din bil inte finns i tabellen eller om du är minsta tveksam. Stolen får även 
användas bakåtvänd med tvåpunkts midjebälte.

Cosmic Comfort S monteras normalt bakåtvänd och får endast användas 
framåtvänd av barn som väger mellan 15 och 25 kg.

Lexus:  LS200, LS430, GS430, IS200   

Mazda:  5, 6
  3, RX-8 
  
Mercedes-Benz: A, B, C, E, S Class, 
  CLK, CLS, Coupé

MG Rover:  ZR/25, ZS/45, ZT/75

Mini:  One, Cooper, Cooper S   

Mitsubishi: Colt, Grandis,      
  Lancer, Outlander, Pajero
   
Nissan:  Almera, Micra, Primera, Note
  Pathfinder
  X-Trail      

Opel:  Astra, Vectra
  Corsa, Zafira, Meriva     

Peugeot:  1007, 107, 206, 307, 607 
  407, 807   

Porsche:  Cayenne
  
Renault:  Clio, Modus, Scenic 
  Megane, Laguna
   
SAAB:  9-3, 9-5, 900, 9000   

Seat:  Ibiza, Cordoba, Leon, Leon
     
Skoda:  Fabia, Octavia, Suberb   

Subaru:  Impreza, Legacy, Forester, Outback,   

Suzuki:  Liana, Swift, Ignis, Grand Vitara    
  Jimny   

Toyota:  Aygo, Corolla, Avensis , Celica    
  Yaris, Corolla Verso, RAV 4, Land Cruiser 
  
Volkswagen: Golf, Passat, Polo, Toureg, Touran     
  New Beetle   

Volvo:  S40, V50, S60, V70, S80, XC90, 850
  

+ =  Ja  
–  =  Nej    
O =  Endast på platser utan krockkudde eller med fysiskt frånkopplad krockkudde. 

O + –

O + +
O + –

– + +
– + –

O + +

O + –

O + +
– + –

O + –
O + +
– + +

– + –
O + +
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O + +

O + +
 
O + +
O + +

O + +

O + +

O + +

O + +

O + +
O + –

O + –
O + +

O + +
O + –

O + +

Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166   

Audi:  A2, A3, A4, A6, A8,Q7     
       
BMW:  1, 3, 5 och 7 serie. X3, X5     
     
Cadillac:  SRX 
  STS, CTS, BLS
    
Chevrolet:  Evanda, Matiz, Kalos, 
  Lacettti, Nubira 
 
Chrysler:  Neon, Sebring, 300C 
  PT Cruiser, Voyager 
  
Citroen:  C1, C2, C3, C4, C6, 
  C8, Picasso, C5, Berlingo

Dodge:  Caliber   

Fiat:  Stilo, Stilo 95, Panda, 500  
  Punto, Croma

Ford:  Ka, Fiesta, Mondeo
  Fusion, Focus, Focus C-max, Maverick
 
Honda:  CR-V, FR-V, Jazz, Civic 
  Accord
   
Hyundai:  Santa Fe, Tucson, Gets, Trajet, Accent     
  Coupe, Elanta, Sonata
   
Jaguar:  X-type, S-Type, XF, XJ   

Jeep:  Cherokee, Grand Cherokee   

KIA:  Opirius, Carens, Carnival, Cerato     
  Sorento, Sportage, Picanto
  Magentis, Rio
   
Land Rover: Freelander, Discovery, Range Rover 

O + +
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O + +

– + +
– + –

– + +
– + –

– + +
– + –

O + –
O + +

O + +
 
O + –
O + +

O + –
O + +

– + +
– + –

– + +
– + –

– + +

– + +

– + +
– + +
O + +
 
0 + +

Fram Bak Bak
              Ytter     Mitten

Fram Bak Bak
              Ytter     Mitten
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