FAQ
- Om min bil inte står med i fordonslistan, kan jag inte använda den då?
Våra bilbarnstolar är godkända enligt ECE R44/04-standarden, vilket är ett universellt
godkännande. Så om bilbarnstolen passar i din bil så går den att använda. Vi jobbar
ständigt med att uppgradera fordonslistan. Vi kan dock inte garantera hur bra
bilbarnstolen passar i just din bil, det beror på hur stor bilen är, hur mycket lutning eller
benutrymme man behöver ha för sitt barn och hur mycket plats som krävs i
framförvarande säte.
- Var kan jag hitta instruktionsmanualen för min Axkid-produkt, på er hemsida?
En manual som PDF kan du hitta på produktsidan för din produkt, se www.axkid.com
- Var hittar jag manualen till min bilbarnstol?
Babyskydd: Brukar ligga i babyskyddet vid köp.
Bilbarnstol: På undersidan av stolen.
Bältesstol: Brukar vid inköp ligga inuti klädseln i ryggen.
Bälteskudde: Brukar finnas med i påsen runt produkten vid köp.
- Måste man alltid använda stödbenet när man har bilstolen bakåtvänt?
Ja, när du använder bilbarnstolen bakåtvänt måste du använda stödbenet. Det är så
stolen är testad och godkänd.
Måste man använda underförankringsband på Duofix om man fäster den med
ISOFIX?
Ja, du måste alltid använda underförankringsband på Duofix när du fäster den med
ISOFIX. Stolen är även godkänd att fästas med bilens trepunktsbälte, bakåtvänt upp till
25 kg, men då måste man också använda underförankringsbanden.
-

När jag installerar min bilbarnstol är bältesklämmorna väldigt svåra att få
hopklämda, ska det vara så?
Ja, det är inget konstigt att det är svårt att få ihop bältesklämmorna. De är så på grund
av att trepunktsbältet ska spännas åt så hårt som möjligt.
-

- Hur vet jag att lutningen är korrekt på min bilbarnstol?
En rekommenderad lutning för små barn är ca 30–35 grader. En lagom lutning för större
barn är mellan 5–15 grader. Appen ”Kompass” i en iPhone har ett inbyggt vattenpass som
man kan mäta lutningen med. Lutningen ska alltid passa barnet, men de generella
rekommendationerna säger att barnet ska sitta så upprätt som möjligt.
- Hur långt ut på bilsätet kan jag installera Minikid/Wolmax?
Du kan installera Minikid/Wolmax i bilen med klacken utanför kanten, det finns ett streck
på klacken som visar hur långt ut du får installera bilbarnstolen.
-

Hur högt upp i sätet kan jag installera era bakåtvända bilbarnstolar?
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Våra bakåtvända bilbarnstolar kan du placera så högt upp i sätet som möjligt, om barnet
inte behöver något benutrymme.
Om bältesklämman har blivit lös och ej klämmer åt bältet längre, vad ska jag
göra då?
Kontakta i första hand din återförsäljare där du köpte din produkt.
-

- Kan jag installera en bilbarnstol från Axkid mot sätet framför?
Ja det kan du göra, se bara till att installera bilbarnstolen för sig – utan att den nuddar
sätet framför. När du gjort klart det och bilbarnstolen är monterad, kan du föra bak
framförvarande säte och ha det kloss an till din bilbarnstol.
- Kan jag installera en bilbarnstol från Axkid utan att nudda sätet framför?
Ja det går bra.
- Hur mycket ska stödbenet luta vid korrekt installation?
Det är viktigt att du kontrollerar att stödbenet ligger i en vinkel över 10 grader från sätets
baksida. Du kan kontrollera detta genom att se till att stödbenet ligger längre bort från
sätet än den vertikala linjen.
- Hur lång livslängd har en bilbarnstol?
Vi rekommenderar en livslängd på 8 år från att bilbarnstolen används och är installerad.
Den kan alltså stå i butik i exempelvis 2 år och därefter användas i 8 år. Babyskydd har
en livslängd på 6–7 år vid användning. Det har med plasten att göra, att den är mer
känslig mot skillnader i temperaturer när den står installerad i bilen, men också på grund
av att testerna förändras kontinuerligt.
- Var ser jag hur gammal stolen är?
På stolens undersida finns det två klockor som visar år och månad då stolen tillverkades.
Vårt bilsäte har för brant lutning. Hur kan jag minska lutningen på
bilbarnstolen?
Våra bilbarnstolar har alla flera olika främre lutningsfunktioner. Testa att använda dessa
först för att få bättre lutning på bilbarnstolen. Hjälper inte detta, utan du behöver
fortfarande ha mer lutning, så rekommenderar vi vårt tillbehör ”Lutningskil”.
-

- Hur ska nackstödet positioneras för att skydda barnet bäst?
Det är bra om halva örat är innanför nackstödet. Detta ger ditt barn ett fullgott skydd för
huvudet.
Är det okej att använda de sju fasta höjderna på nackstödet under hela tiden
man använder stolen bakåtvänt?
Ja, det går bra. När barnet är lite äldre kan man även använda stolens unika funktion där
nackstödet automatiskt ställer in sig efter barnets längd.
-

- Hur hårt ska bältet sitta mot barnets kropp?
Det ska sitta så hårt så att du får in max 2 fingrar mellan barnets kropp och bälte.
-

Kan jag ta av stolens klädsel?
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Ja det kan du göra, titta gärna på vår film om hur du tar av och på klädseln om du är
osäker på hur man gör.
- Kan jag tvätta stolens klädsel i maskin?
Ja, du kan köra ett 30 eller 40-graders snabbprogram.
- Får man lika mycket lutning på Wolmax som på Minikid?
Ja på ett ungefär, då lägsta och högsta lutningsläget på Minikid ska vara detsamma som
de två lägena som Wolmax har.
- Kan jag använda en gammal Babyfix Base till en ny Babyfix och vice versa?
Ja det fungerar, så länge någon av delarna inte är äldre än 8 år gammal. Då
rekommenderar vi att ni återvinner babyskyddet och/eller basen.
- Hur länge kan jag använda babydynan?
Du kan använda babydyan hur länge du/ditt barn vill och trivs med den. Dock
rekommenderar vi att ta bort den när barnet blir längre, för att frigöra utrymme i
bilbarnstolen så att ditt barn kan åka bakåtvänt länge.
- Har ni en adapter så jag kan sätta mitt Babyfix babyskydd på min barnvagn?
Ja, vi har en adapter till babyskyddet som har Maxi Cosi-fästen. Först behöver man
barnvagnens adapter som är till Maxi Cosi och sen våra adaptrar på det. Det blir alltså
adapter på adapter.
- Kan jag köpa fler förankringsband till min bilbarnstol?
Ja, du kan köpa förankringsband hos våra återförsäljare.
- Till vilken ålder är det lämpligt att barnet sitter bakåtvänt?
Det säkraste för barnet är att sitta bakåtvänt så länge som möjligt; åtminstone till 5 års
ålder, men gärna längre. Det är 5 gånger säkrare att sitta bakåtvänt än framåtvänt.
Hur lång kan mitt barn vara och fortfarande kunna sitta i era bakåtvända
bilbarnstolar?
I våra bakåtvända bilbarnstolar kan man sitta upp till max 25 kg, cirka 6 år, och upp till ca
125 cm.
-

- Kan jag använda min bilbarnstol i bakre mittsätet i min bil?
Ja, du kan använda våra bilbarnstolar på alla säten med godkänt trepunktsbälte.
- Kan jag börja använda bilbarnstol 9-25kg innan mitt barn väger 9kg?
Ja du kan börja använda Minikid innan ditt barn väger 9 kg, om du har en nyare Minikid
som är godkänd från 0 kg. Dock är det väldigt viktigt att barnet kan sitta själv utan stöd,
innan du/ni byter. Vi rekommenderar alltid att använda babyskydd fram tills att barnet
kan sitta själv, då de minsta bebisarna sitter mycket bättre och får bättre support i ett
babyskydd. Vi kan dock inte rekommendera att byta innan 9 kg om du har en stol som är
godkänd från 9 kg.
-

Om bilbarnstolen varit med i en krock, stor eller liten, vad ska jag göra då?
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Vi rekommenderar alltid att byta ut stolen vid minsta lilla plåtskada på bilen. Bättre att
vara på den säkra sidan. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag i första hand, i Sverige
brukar de utan att tveka byta ut din bilbarnstol till en ny.
- När är stolen urväxt?
Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när barnet väger mer än vad bilbarnstolen är
godkänd för, eller när toppen av barnets öron når överkanten på nackstödet.
Detta gäller oavsett om du installerat med ISOFIX eller med trepunktsbälte.
- Vilka av era stolar är Plusgodkända?
Minikid, Rekid och Wolmax. Kombistolar kan ej bli plusgodkända på grund av att det inte
klarar tester framåtvänt, även om de klarar testet bakåtvänt. Därför är inte Duofix och
Kidzone plusgodkända. Och plustestet gäller inte för babyskydd eller framåtvända
bältesstolar, därför är inga andra av våra produkter testade.
Kommer ECE R44/04 godkända bilbarnstolar sluta att tillverkas på grund av isize reglementet?
Nej, så som det ser ut nu så kommer vi inte att sluta tillverka bilbarnstolar godkända
enligt ECE R44/04.
-
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