
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА БАТУТ 

 
 

Производителят и продавачът не носят отговорност за наранявания причинени при 

използването на батутите! 

 
Производителят и продавачът не носят отговорност за наранявания причинени при 

използването на батутите! 

 

1.   Правила за безопасност: 
 

• Преди всяка употреба на батута проверете дали всички болтове и гайки са затегнати. 

Освен това проверете дали отскачащата по върхност и пружините, които я държат са 

здрави. Трябва да се провери и стабилността на самия батут. Ако имате съмнения в някой 

от елементите преустановете използване до отремонтирането им. 
• Батутите са предназначени само за домашна употреба, освен ако не е описано изрично 

друго на страницата на продукта. 
• Използвайте батута с предпазната мрежа (ако е предвидена в продукта), това ще намали 

риска от падане. Не отстранявайте умишлено огражденията. 
• Препоръчително е батутът да се използва само от един човек, а не от двама или трима 

едновременно. 
• Използването на батута да става само под контрол на възрасни. Съхранявайте стълбата за 

батута на безопасно място. 
• Отговорникът за използването на батута трябва да следи всеки скок на потребителя. Ако 

батутът се използва с професионална (комерсиална) цел, собственикът трябва да запознае 

потребителите с инструкциите за безопасност. 
• Носенето на подходящи спортни дрехи е препоръчително. Не трябва да се скача на батута 

с ботуши или обувки. Преди да започнете да скачате отстранете от тялото и джобовете си 

всякакви предмети, най-вече остри. По време на скачане ръцете ви трябва да са свободни, 

без да държите нищо в тях. 

• Никога не скачайте и не стъпвайте върху предпазната подложка на пружините. 
• Не се опирайте освен при нужда върху предпазната мрежа, тя е само за да ви предпази от 

падане или друга извънаредна ситуация. 
• Батутът дава възможност за по-високи подскоци, за това препоръчваме да се работи за 

подобряване на координацията, като в началото се опита с по-ниски отскоци. 
• Преди употреба задължително поставете батута на равна повърхност 
• Препоръчва се около батута да се постави по-мека подложка за сигурност. 
• Трябва да се остави достатъчно място около батута. Поставете го далече от стени, огради, 

басейни, игрални зони и т.н. 
• Зоната около батута трява да бъде чиста от всякакви предмети които могат да бъдат 

опасни за потребителя при падане. Не трябва да се поставят под батута никакви 

предмети. 
• Уверете се, че няма опасни обекти в близост до батута – дърво, клони на дърво, 

електрически кабели, бордюри и др. 
• Използвайте батута на добре осветени места. Когато скачате отскачащата повърхност 



трябва да бъде суха. Не трябва да се скача по време на силен вятър или буря. 

• Не скачайте, когато под батута има човек или животно 
• Забранява се използването на батута ако сте употребили алкохол, лекарства или други 

опойващи вещества, влияещи на сетивата ви. 

  

 

 

2.   Информация за използването на батут 
 

 

• Не трябва да се  скача от батута направо на земята, защото е възможно да се получат 

травми. 
• Опасно е да се скача от платформа или друг обект върху батута 

• Не използвайте батута като трамплин за прескачане на друг обект 
• Препоръчва се първоначално да свикнете с отскокливостта на батута 
• Първоначално трябва да се съсредоточете върху основната позиция на тялото си. 
• Започва се с най-простите скокове и едва когато започнете да ги правите с лекота и добър 

контрол, тогава можете да се премине към по-сложните скокове. 
• Избягвайте твърде високите скокове и се стремете да се приземявате в центъра на батута 
• Контрола на самия скок е по-важен от височината му. Скокът е контролиран когато се 

приземявате на същото място от което сте скочили. 
•  За да стъпите стабилно на батута след скок, амортизирайте с краката като ги сгънете в 

колената 
• По време на скачане трябва да дръжите главата си изправена 

• Никога не скачайте към външните ръбове на батута 
• Не се опитвайте да правите салта. Падането върху главата е изключително опасно и може 

да доведе до нараняване, парализа и дори до смърт. 
• Не трябва да се скача върху батута, когато върху него има друг човек или предмети, които 

могат да Ви наранят. 
 

 

 

 

Монтаж: 
Моля използвайте ръкавици за защита на ръцете при разпъване на пружините 
 

 
Стъпка 1. Свържете долната част на краката както е показано на снимката. 

 
 



Свържете и горната част на краката частите от с кръга на батута: 
 

 

 

 
 

Свържете всички части в кръг, както е показано долу: 

 

 
 

 

Стъпка 2. Разпънете отскачащата повърхост в рамката на батута. 
 

 

 

 

 



 
Поставянето на пружините трябва да става само на кръст ( както е показано на 

картинката ). Така натоварването от всички страни ще е еднакво. 

 
 

Във всяко гнездо трябва да има пружина, не трябва да се пропуска. 



 
 

Стъпка 3. Поставете предпазната подложка така, че да закрива пружините. 

 

Гаранция: 

Мрежи, пружини и предпазни подложки са консумативи и не се покриват от гаранцията, с 

изключение на явен фабричен дефект. Гаранцията отпада при употреба не по предназначение 

или при злоумишлени действия. 

 

Поддръжка на батута: 

• Проверявайте батута за увреждания или липсващи части преди всяка употреба. 

• При лоши атмосферни условия е препоръчително да прибирате батута в закрити 

пространства. 

• За преместването на батута са нужни двама души. 

•  

• Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда: 

• Външна опаковка (картон) 

• Отляти части от полистрол 

• Опаковки и торбички от полиетилен 

• Електрооборудване 

• Каиши от полипропилен 

• Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук 

• За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя! 

 

 

 

Продавач: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, Д.Дебелянов 5 
Вносител: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, Д.Дебелянов 5 
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава 
 

 

 

 


