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INSTRUCTIUNI UTILIZARE

COS CUMPARATURI 

LANDOU

 MODUL SPORT cu protectie de vreme rece

www.junama.ro



Module Carucior Junama - Tako - continut pentru set 3 in 1

1 x Landou

Roata mica - 24cm
 x 2 buc (fata)

 1 x Husa de Ploaie 
 1 x Husa Insecte

Roata Mare - 29 cm 
x 2 buc ( spate)

Suport Sticla /Pahar 
cu fixare pe Cadru

Set  Centuri     pentru  fixarea 
bebelusului   in   landou

Bara de protectie 
Modul Sport

Geanta/Rucsac mamica 
cu fixare pe cadru, 
(este diferita pentru fiecare 

model de carucior)
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Husa protectie  
Modul Sport 

Salteluta pliabila 
pentru schimbat 
bebelusul (la plimbare) 

BAZA ISOFIX 
Scoica(scaun auto 0-13kg)
OPTIONAL 
!!!! nu este inclusa in pret !!!!!

1x   Modul Sport 1 x Scaun auto
0-13kg (scoica)

1 x Cadru Carucior 
cu cos de cumparaturi

Set 2 adaptori pentru montarea scaunului auto 0-13kg
(scoica) pe cadrul caruciorului
(inclusi la setul 3 in 1)

ATENTIE - Adaptorii se achizitioneaza separat pentru seturile de carucioare 2 in 1 ,adaptorii sunt 
compatibili cu scoici Junama , Tako , Avionaut ,Maxi Cosi , Cybex

Baza Isofix - se potriveste doar pentru Scoicile(scaun auto 0-13kg )- Junama sau Tako



Prezentare CADRU carucior - Pliere/ Montare si demontare Roti

Montarea Rotilor - Atasarea Tijei metalice (rotile din Spate) si Montare Roti fata 
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Fixarea Directiei ( Fixe sau Pivotante - pentru rotile din fata) si Detasarea Rotilor Spate
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Reglarea pozitiei Manerului pe inaltime (apasarea simultana a butoanelor din interior)
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Fixarea Directiei ( Fixe sau Pivotante - pentru rotile din fata)

 Anti shock-system - roti fata

Frana Centralizata 

Reglarea suspensiilor pe Cadru (on/off)



Sitemul de atasare a Gentii sau Rucsac pentru mamica - pe cadrul caruciorului 
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Salteluta pliabila pentru schimbat bebe - la plimbare
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Sistemul de atasare a Suportului pentru Pahar/Sticla pe cadrul caruciorului



Atasare / detasare a Landoului pe cadrul caruciorului si Functiile Landoului

Detasarea Landoului 
cu o singura mana 

Sistem de Ventilatie

Butoane de siguranta (sistem de pliere a 
capotinei) - se apasa simultan pentru a lasa capotina 
Landoului pe spate
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Husa de Protectie pentru landou 

Maner Landou 



sistem de detasare partiala 
a husei de protectie a landoului

Sitem de reglare a unghiului de inclinare a saltelei Landoului

Montare Husa de Ploaie / husa de insecte



Montare centuri 
pentru fixarea 
bebelusului in 
Landou
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Scoica(Scaun Auto 0-13kg) - cu INSERT NOU NASCUT
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Montarea si Demontarea Scaunului Auto 0-13kg 
pe Cadrul Caruciorului - cu ajutorul Adaptorilor

Montarea 
Adaptorilor 
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Demontarea Adaptorilor de pe Scaunul 
Auto 0-13kg Junama-Tako



Montarea - Modulului Sport pe Cadrul Caruciorului

Fixarea centurilor de Siguranta - Modul Sport
_ :::. _ �----

Montarea barei de protectie a Modulului Sport
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Demontarea - Modulului Sport de pe 
Cadrul Caruciorului

6MONTHS * 

Demontarea Barei de Protectie

Atasarea Husei de Protectie a Modulului Sport 



Reglajul pozitiei       
Spatarului
- 3 pozitii

Reglajul suportului pentru picioare Reglajul capotinei • 

Deschiderea sistemului de aerisire al capotinei Montarea Husei de Ploaie / Husa de Insecte
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Reglarea Suspensiilor de pe Cadrul Caruciorului
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inlocuire garnitura in butucul cadrului - imaginea A

inlocuire garnitura pe roata
dupa inlocuire
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