
 

 

 

Modele de  Carucioare 

DIAMOND - SAPHIRE S   - INDIVIDUAL - MIRROR 
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JUNAMA SPECIAL  -  S-LINE     -  GLOW    -   ONYX 

 
www.junama.ro 

   MANUAL DE  UTILIZARE  

 

   INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  

   

      RECOMANDARI DE     

FOLOSIRE SI INTRETINERE 
 

www.junama.ro – SC TINY TOTS BEBE SRL – 0745.64.92.92 

  Showroom : Bd-ul 21 Decembrie 1989 nr.48 – CLUJ-NAPOCA 

 

  

 

 

 

http://www.junama.ro/


 

 

Compania Tako Baby in Romania prin Distribuitorul 
si  Importatorul   Tiny Tots Bebe ( www.junama.ro ),Vă 
mulțumeste pentru achiziționarea produsului nostru. 

Sperăm că iți vom confirma  așteptările. 
 
PRODUSUL ESTE CONFORM PN-EN 1888: 2012 

(IDT EN 1888: 2012) PRIVIND SIGURANȚA 
COPILULUI. 

 
VĂ RUGĂM sa CITIȚI cu mare ATENȚIE acest  

Manual de intructiuni si montaj si  
                   Recomandarile de  Utilizare si 
Intretinere. 

 
IMPORTANT. 

Pastrați MANUALUL PENTRU a putea sa il studiati 
de 

 fiecare data cand o sa aveti nevoie. 
 

MENTIUNE : 
 

SASIUL CARUCIORULUI ,LANDOUL, MODULUL SPORT  

SAU SCAUNUL  AUTO(0-13KG - SCOICA) ESTE 

CONFORM STANDARDULUI PN-EN 1888: 2012 
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                                                              AVERTIZARE! 

 
• Lăsarea copilului în Carucior nesupravegheat reprezinta un PERICOL 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate dispozitivele  

de blocare sunt securizate. 

•  ASIGURATI-VA că ati luat copilul din carucior atunci când  

doriti sa il pliati. 

Nu asesati copilul in carucior inainte sa va asigurati ca ati fixat toate sistemele. 

• Nu permiteți copilului să se joace in carucior sau cu  acest produs. 

• LANDOUL: Acesta este destinat copiilor cu vârsta sub 6 luni – maxim 7luni. 

Folositi centurile de siguranta din pachet pentru momentele cand salteluta 

Landoului este inclinata la unghi mare (maxim). 

• MODULUL SPORT : ESTE DESTINAT copiilor cu varsta peste 6 luni fiind utilizat 

in conditii optime doar dupa ce copilul sta singur in fundulet. 

•  Folosiți întotdeauna centurile de siguranta pentru a Evita accidentele. 

• Nu folosiți saltea suplimentară în cărucior. 

• Acest produs nu este destinat ALERGARII sau SPORTULUI. 

SCOICA (SCAUN AUTO) – DESTINAT UTILIZARI – 0-13KG  

   SCOICA este dotata cu INSERT DE NOU-NASCUT cu 3 nivele de reglare. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că mecanismele de fixare ale modulului de 

transport, versiunea sport sau scaunul auto sunt asamblate corespunzător. 

• Nerespectarea acestor instrucțiuni poate reprezenta pericol pentru siguranța 

copilului. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele de securizare sunt 

activate, fixate.Verificati Rotile sa fie in lacasul lor daca le-ati detasat anterior. 

•  Carucioarul este, de asemenea, echipat cu Husa de ploaie și o plasă de insecte. 

• Țineți Capotinele departe de copii, poate fi cauza sufocării. 

• Acordați o atenție deosebită Capotinei și caruciorului în timpul rafalelor de  

vânt puternic , ploaie sau alte fenome meteorologice cu averse. 
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Intretinerea si Utilizarea in Siguranta 
 

 
 

• Evitați riscul de a folosi flacără deschisă, alte surse de căldură,  

cum ar fi încălzitoarele, aragazele etc., dacă se află în imediata apropiere a 

căruciorului. 

• Folosiți doar saltea livrată împreună cu CARUCIORUL. 

• Verificați în mod regulat mânerele, rotile  șisistemele de fixare,  interiorul 

caruciorului  pentru a verifica uzura sau deteriorarea. 

• Sarcina Suportului pahar este de max. 0,5 kg 

• Nu puneți sarcini suplimentare pe mânerul caruciorului,  

cu excepția suportului de pahar sau geanta din dotare.  

Poate influența stabilitatea Caruciorului. 

• Nu folosiți caruciorul pe scări rulante atunci când copilul  

se află în carucior. 

• Efectuați inspecția caruciorului  în mod regulat. 

• Folosiți doar accesorii prevăzute si agreate de catre producator. 

• Nu folosiți Caruciorul dacă vreun element este deteriorat, uzat sau pierdut. 

• Folosiți numai piese originale. 

 Utilizarea unor piese alternative poate fi periculoasă. 

• Caruciorul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0-36 de luni. 

• Caruciorul  este destinat transportării unui singur copil. 

Nu este permisă transportarea mai multor copii în același timp. 

Doar daca aveti carucior cu Sasiu special conceput pentru modelele de gemeni. 
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• Greutatea copilului purtată în versiunea MODUL Sport nu poate depăși 15 kg. 

• Greutatea copilului transportat în versiunea de LANDOU nu poate depăși 9 kg. 

• Sarcina maximă a coșului de cumparaturi este de 5 kg. 

• Sarcina maximă a  Gentii este de 2 kg. 

• Nu pierdeți controlul asupra Caruciorului cu copilul în interior pe suprafața 

înclinată, chiar dacă frâna este fixată. 

• Este necesar să folosiți frâna la fiecare oprire. 

• Frâna trebuie să fie asigurată la scoaterea și asezarea copilului in carucior. 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul și toate elementele sale  

funcționează corect. 

• Nu folosiți Caruciorul dacă vreun element este deteriorat. 

• Când pliați și desfășurați Caruciorul, asigurați-vă că copilul este 

 la distanță sigură. 

• Când reglați Caruciorul , asigurați-vă că elementele mobile ale caroseriei nu 

sunt în contact cu părțile corpului copilului. 

• Când treceti  peste o  bordură sau pe un altobstacol, ridicați Caruciorul prin  

suspensia acestuia apasand pe cadru pentru activare. 

• Nu utilizati caruciorul pe scări. 

• Depozitați Caruciorul și ambalajul într-un loc indisponibil copiilor. 

• Folosiți numai piese originale din caroserie, care sunt aprobate de producător. 

• Nu folosiți accesorii care nu sunt aprobate de producător. 
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        INTRETINEREA CARUCIORULUI 

 

Utilizatorul ar trebui să aibă grijă de întreținerea corectă    

 a CARUCIORULUI si a accesoriilor. 

Toate elementele de conectare și suruburile trebuie strânse și bine fixate si 

verificate periodic de utilizator. 

Este foarte important să ungeți regulat mecanismele de pivotare cu ajutorul 

Spray-ului pulverizator (lubrifiant uscat).   

Verificați-le în mod regulat ! 

Reparați sau înlocuiți-le dacă este necesar. 

După ungere, curățați suprafața cu o țesătură moale. 

Elementele cadrului împreună cu mecanismele de blocare 

 și mecanismele de pivotare trebuie curățate și lubrifiate  

în mod regulat. 

Acesta va asigura utilizarea fără probleme a Caruciorului. 

Nu faceți modificări ale produsului singur. 

Orice modificare duce la pierderea garantiei. 

Dacă doriți să faceți o reclamație, aveți întrebări despre produs sau utilizarea 

acestuia, contactați magazinul sau distribuitorul. 

Inspecția Caruciorului trebuie efectuată la fiecare 24 de luni. 

 Folosiți numai piese originale. 

Utilizarea unor piese alternative poate fi periculoasă. 
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CURĂȚARE 
 

Nu folosiți materiale abrazive pentru curățarea cadrului!  

Utilizați o laveta de Bumbac 100% umeda pentru  

                      curățare ușoara și uscați cu atenție. 

            NU FOLOSITI SOLUTII DE CURATARE CHIMICE ! 

În cazul cand Caruciorul este expus la apă sărată,curățați-l cu apă dulce. 

Uscați ATENT Capotinele sau protectiile de picioare înainte de utilizare. 

Toate țesăturile au fost testate cu privire la permeabilitatea apei, dar 

când Caruciorul este foarte umed, apa poate ajunge prin marginile 

inferioare și cusături, lăsând petele de apă pe Capotina. 

Se recomandă utilizarea Protectiei de ploaie pentru evitarea  

deteriorari ale caruciorului. 

Nu depozitați și nu pliați Capotina atunci când este umeda. 

Când caruciorul este umed, uscați-l cu Capotina deschisă. 

Nu depozitați niciodată în zona cu umiditate mare,  

deoarece poate cauza mucegai. 

Nu uscați în uscător și nu expuneți la lumina directă a 

soarelui atunci când uscați caruciorul. 

Nu calcati materialele . 

Produsul pe care doriți să îl trimite-ti la garantie ,trebuie trimis într-o stare 

curată. 
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              TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE 

Această garanție acoperă doar teritoriul țării în care produsul a fost vândut clientului 

prima dată de magazinul – distribuitor atestat oficial. 

 Garanția acoperă toate defectele de materiale și de producție prezente la achiziție sau 

dezvăluite de magazinul distribuitor sau de către primul proprietar.(client) .  

Dacă se constată defecte de material sau de producție, producătorul, la propria discreție, 

repara produsul gratuit sau îl înlocuiește cu unul nou.  

Pentru a utiliza această garanție, livrați produsul la magazinul din care a fost achiziționat 

prima dată sau la un alt magazin autorizat care vinde produsele Garantului sau la centrul de 

service al Garantului dintr-o țară dată și prezentați confirmarea de achiziție (chitanță sau 

factură) care indică data achiziției, numele magazinului și produsul. 

Vă rugăm să verificați completitatea produsului, precum și orice defecte la cumpărare și, 

în cazul vânzării prin corespondență, imediat după primire.  

În cazul în care este găsit un defect, încetați utilizarea produsului și livrați-l la magazinul din 

care a fost cumpărat . 

 Produsul care face obiectul reclamației de garanție trebuie livrat într-o stare curată și 

complet , ambalat corespunzator , de preferat in cutiile in care a fost livrat pentru a nu fi 

afectat pe timpul transportului.  

Garantia nu acopera defectiuni aparute din cauza livrari/transportului prin curier ,personal 

sau prin alte metode . 

În caz de îndoieli, contactați vânzătorul sau producătorul. 

 Această garanție NU acoperă  daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, condiții 

externe (apă, incendiu, accidente rutiere, altele).  
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Garanția este valabilă numai dacă produsul este utilizat conform manualului de 

utilizare, dacă a fost reparat / modificat de către persoane autorizate și numai dacă au 

fost utilizate piese și accesorii originale.  

Această garanție nu exclude, limitează sau suspendă orice alte drepturi ale cumpărătorului 

care rezultă din dispozițiile legii privind garanția pentru produsele vândute.    

                        

 GARANȚIA NU ACOPERA 

1. Uzură naturală datorată utilizării. 

2. Daune rezultate din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare 

în conformitate cu manualul de utilizare. 

3. Reparații efectuate de persoane neautorizate. 

4. Decolorarea țesăturilor datorită expunerii pe termen lung la 

soare. 

5. Daune mecanice la roți datorita utilizării necorespunzătoare . 

6. Pentru a vă asigura satisfacția deplină de la utilizarea 

produsului nostru, compania își rezervă dreptul de a introduce 

modificări în proiectarea caruciorului fără obligația de a informa 

clienții.               

                                              ELIMINAREA 

 Nu uitați să aruncați produsul. 

Reglementările privind eliminarea deșeurilor pot fi diferite în fiecare țară. 

Vă rugăm să contactați compania locală de eliminare a deșeurilor pentru a vă asigura că sunt 

luate măsuri corecte.  Urmați întotdeauna reglementările privind eliminarea deșeurilor 

 valabile în țara dvs. 
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COMPANY WOULD LIKE TO THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT. 
WE HOPE IT WILL MEET YOUR EXPECTATIONS. 

 
THE PRODUCT IS COMPLIANT WITH PN-EN 1888:2012 (IDT EN 1888:2012) 

 
CARRYING ABOUT THE CHILD SAFETY, PLEASE READ THIS MANUAL 

CAREFULLY 
 

IMPORTANT: KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE 
 

THE MANUFACTURER STATES THAT THE SYSTEM CONNECTING THE 
CHASSIS WITH THE CARRYCOT, THE SEAT, OR THE CAR SEAT IS COMPLIANT 

WITH THE STANDARD PN-EN 1888:2012 

 

WARNING! 
• Laving the child in the pram unattended causes danger. 

• Before use, make sure that all locking devices are secured. 

• To avoid injuries, make sure that your child is away when unfolding or folding this 

product. 

• Do not allow the child to play with this product. 

• STROLLER VERSION: This seat is not intended for children aged below 6 months. 

• STROLLER VERSION: Always use fasteners system. 

• STROLLER VERSION: Always use the crotch belt along with the hip belt. 

• CARRYCOT VERSION: Use the safety harness when you child can seat unaided. 

• CARRYCOT VERSION: Do not use additional mattress in the carrycot. 

• This product is not intended for running or rollerblading. 

• Before use, make sure if the fastening mechanisms of the carrycot, sport version, 

or the car seat are properly assembled. 

• Failure to follow these instructions may cause danger to safety of the child. 

• Before use, make sure if all securing mechanisms are activated. 

• Make sure if the child is way from movable parts of the pram when unfolding, 

folding, or changing the position. 

 
Pram is also equipped with a rain cover and a mosquito net. 

• Keep the cover away from children, it may be the cause of suffocation. 

• Pay special attention to the cover and the pram during wind. 



 

 

 
 

• Avoid the risk of using open flame, other sources of heat, such as heaters, cookers, etc. if 

they are in a direct vicinity of the carrycot. 

• Use only mattress delivered with the carrycot. 

• Check regularly handles used for moving and the inside of the carrycot to check the wear and 

damage. 

• Cup holder load is max. 0.5 kg 

• Do not put any additional loads on the pram handle, except for the cup holder. It may influence 

the pram stability. 

• Do not use escalators when the child is inside the pram, as well as when using other means of 

transport. 

• Carry out inspection of regularly. In the case of damage or wear, check the chapter referring to proper 

use and cleaning at the end of the manual. 

• Use onlyaccessories intended. 

• Do not use the pram if any element is damaged, worn off or is lost. 

• Use only original parts. Use of alternative parts may be dangerous. 

• The pram is intended for children aged 0-36 months. 

• The pram is intended for carrying only one child. It is not permitted to carry more children inside at 

the same time. 

• The child weight carried in the sport version cannot exceed 15 kg. 

• The child weight carried in the carrycot version cannot exceed 9 kg. 

• Maximum load of the basket is 5 kg. 

• Maximum load of the bag is 2 kg. 

• Do not lose control over the pram with the child inside on the inclined surface, even if the brake is 

secured. 

• It is necessary to use the brake at each stoppage. 

• The brake must be secured when taking out and putting in the child. 

• Before use, make sure if the product and all its elements are functioning properly. 

• Do not use the pram if any element is damaged. 

• When folding and unfolding the pram, make sure if the child is at the safe distance. 

• When adjusting, make sure if the movable elements of the pram are not in contact with the child 

body parts. 

• When on the curb or another step, lift up the front suspension. 

• Do not carry the pram with the child, both in the carrycot or stroller version. 

• Do not ride the pram down the stairs. 

• Store the pram and the packaging in a place unavailable to children. 

• Use only original parts in the pram, which are approved by the manufacturer. 

• Do not use accessories which are not approved by the manufacturer 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

The user should care for proper maintenance of the pram. All connecting elements and rivets must be 

tightened and properly secured. It is very important to regularly grease the swiveling mechanisms with 

use of spray teflon (dry lubricant). Brakes, wheels, and tires cannot be worn off when in use. Check them 

regularly, repair, or replace if necessary. Teflon may also be used to lubricate other movable elements. 

After use of spray, clean the surface with soft fabric. Elements of the frame together with locking 

mechanisms and swiveling mechanisms should be regularly cleaned and lubricated. It will ensure trouble-

free use of the pram. Do not make any modifications to the product by yourself. If you want to make a 

complain got have questions about the product or its use, contact the shop or distributor. 

Inspection of the pram should be carried out every 24 months. Use only original parts. Use of 

alternative parts may be dangerous. 

 

CLEANING 
 

Do not use any abrasive materials to clean the frame! Use damp clothes with a mild cleaning agent and 

dry carefully. In the case the pram is exposed to salty water, clean it off with fresh water. Carefully dry the 

cover before another use. All fabrics were tested for water permeability, but when the pram is very wet, 

water may get though the lower edges and seams, leaving water stains on the cover. It is recommended 

to use rain cover to avoid it. Do not store or fold the pram when it is wet. When the pram is wet, dry it with 

the open hood. Never store in the area of large humidity as it may cause mould. Do not dry in the dryer or 

expose to direct sunlight when drying! Do not iron. 

Product you wish to complain, return in a clean condition 

 

 

                       TERMS AND CONDITIONS OF GUARANTEE 

 
This guarantee  only covers the territory of the country in which the product was sold to the client first time by 

the retail store. The guarantee covers all defects in material and production defects present at the purchase  

or revealed within a year of the purchase date in the retail store by the first owner (manufacturer guarantee). If 

defect in material or production defect are found, the manufacturer, at his own discretion repairs the product 

free of charge, or replace it to the new one. To use this guarantee, deliver the product to the store in which it 

was purchased first time, or to another authorized stores selling the Warrantor's products, or to the service 

centre of the Warrantor in a given country, and present the purchase confirmation (receipt or invoice)  stating 

the date of the purchase,  name of the store and product. 

Please check completeness of the product as well as any defects at the purchase, and in the case of mail-

order sale, immediately upon receipt. In the case defect is found, stop using the product and deliver it to the 

store in which it was purchased fist. Product subject to the guarantee complaint should be delivered in a clean 

condition and complete. In the case of any doubts contact the seller or the manufacturer. This guarantee doe 

sot cover any damages resulting from improper use, external conditions (water, fire, road accidents, other). 

The guarantee is only valid if the product is used according  to the user manual,  if it was repaired/modified by 

authorized persons, and only if original parts and accessories were used. This guarantee does not exclude, 

limit, or suspend any other rights of the purchaser resulting from provisions of law on warranty for sold 

products. 

 

MAINTENANCE 



 

 

 
 

THE GUARANTEE DOES NOT COVER 

 
1. Natural wear due to use. 

2. Damages resulting from improper use or use in compliant with the user 

manual. 

3. Repairs carried out by unauthorized persons. 

4. Fading of fabrics due to long-term exposure to sun light. 

5. Mechanical damages to the wheels due to improper use of the pram. 

6. To ensure you full satisfaction from use of our product, the company reserves 

the right to introduce changes in the design of the pram without the obligation 

to inform the clients. 

 

DISPOSAL 
 
Remember to dispose the product. 

Regulations on waste disposal may be different in every country. Please contact local 

waste disposal company to make sure correct action is undertaken. Always follow 

regulations on waste disposal valid in your country
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   MODELE DE SCAUNE AUTO ( SCOICA 0-13KG)      

COMPATIBILA CU ADAPTORII JUNAMA – TAKO  

 

 

       BERBER-CARLO, AVIONAUT- JET,  

         MAXI  COSI, CYBEX, ROMER. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

DISTRIBUITOR AUTORIZAT IN ROMANIA WWW.JUNAMA.RO 

SC TINY TOTS BEBE SRL CUI : 37281029  J12/1186/2017 CLUJ-NAPOCA    

TELEFON : 0745.649.292   SAU  0740.036.355 

SHOWROOM : Bd 21 DECEMBRIE 1989 NR.48 CP: 400094 CLUJ , ROMANIA 

 

  PRODUCENT                               
P.P.H ,,Tako" Grzegorz Trylski 

                                  

 

 

 

 

 

http://www.junama.ro/
http://www.junama.ro/

