
Batuto naudojimo instrukcija
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Saugos taisyklės

Siekiant išvengti sužeidimų ar traumų, ant batuto vienu metu gali šokinėti tik 
vienas asmuo. Ant batuto šokinėjant keliems asmenims, padidėja rizika susižeisti galvą, 
nugarą, kaklą ar kojas.

Galima mirties ar paralyžiavimo rizika nusileidus ant galvos ar kaklo. Apsivertimai  
ore didina traumos riziką.

• Draudžiama šokinėti ant batuto apsvaigus.
• Būtina pašalinti bet kokius objektus nuo batuto membranos ar apsaugų.
• Draudžiama įšokti į batutą nuo kito objekto – stogo, kopėčių ar pan.
• Norint sustoti šokinėti, sulenkite kelius.
• Šokinėjant dėmesys turi būti sutelktas į šokinėjimo membraną. 
• Vienu metu ant batuto šokinėti gali vienas asmuo.
• Šokinėjant ant batuto, kitas asmuo privalo prižiūrėti.
• Draudžiama naudoti batutą patalpose.
• Draudžiama naudotis batutu esant drėgnai membranai.
• Draudžiama statyti batutą ant minkšto, nestabilaus pagrindo, taip pat esant 

nelygiam reljefui.
• Galima šokinėti tik batuto centre.
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Batuto dalių sąrašas

Dalis
6FT

3kojos
8FT

3kojos
10FT 
3kojos

12FT 
4kojos

13FT
 4kojos

14FT
4kojos

15FT 
6kojos

16FT
6kojos

A 1 1 1 1 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1 1 1 1

C 6 6 6 8 8 8 12 12

D 36 48 60 72 80 88 108 108

E 0 0 6 8 8 8 12 12

F 3 3 3 4 4 4 6 6

G 1 1 1 1 1 1 1 1

H 0 0 6 8 8 8 12 12

A. B.

C. D. 

 
E. F. G. H.
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Rėmo surinkimas

Tam, kad atskirti įvairias dalis, prašome vadovautis dalių sąrašu.
PASTABA: batuto montavimui reikalingi du suaugę žmonės geroje fizinėje formoje. Savo 
saugumui, dėvėkite apsauginius drabužius ir avalynę. Nesivadovaudami instrukcija, didinate 
sužeidimų riziką. Iliustracijos leidžia parodyti įvairius sprendimus skirtingų dydžių batutuose.

Šokinėjimo dalies surinkimas

Montuojant spyruokles ypač saugokite rankas, nes gali atsirasti pūslės ir nutrinimai. Todėl 
būtina naudoti apsaugines pirštines. Batutuose 16‘ kas šešta spyruoklė yra montuojama 
nuo apačios.
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4. Prašome sujungti viršutines 
rėmo dalis taip, kad gautųsi 
apskritimas. Paskutinių dviejų 
elementų sujungimui, būtini 2 
asmenys. Antras asmuo turi 
stipriai laikyti priešingas žiedo 
dalis. 
 

5. Prašome įstatyti 
batuto kojas į rėmą

6. Batuto rėmas turi būti 
sumontuotas taip, kaip 
iliustracijoje.

1. Sugrupuokite batuto dalis 2. Pasiruoškite koją ir
prailgintojus 

3.Pritvirtinkite prailgintojus prie 
kojus su varžtais.



Išrenkant batutą pakartokite 1-14 žingsnius nuo galo.

Priedų sąrašas

Dalių sąrašas
6FT

3
kojos

8FT 
3

kojos

10FT
3

kojos

12FT
4

kojos

13FT
4

kojos

14FT
4

kojos

15FT 
6

kojos

16FT
6

kojos
A. Tvirtinimo 

varžtas           
6 6 6 8 8 8 12 12

B. Veržliaraktis 1 1 1 1 1 1 1 1

C. Viršutinio 
rėmo vamzdis
su putplasčiu 

6 6 6 8 8 8 12 12
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7. Prašome išlankstyti 
šokinėjimo dalį (kilimėli) 
su siūlėmis į viršų. 
Pritvirtinti spyruokles prie
trikampio kabliuko, o kitą 
spyruoklės galą prikabinti 
prie rėmo.

8.Prašome pritvirtinti 
antrą spyruoklę lygiai 
priešais pirmąją. 
Sekančias 2 spyruokles 
per pirmų dviejų 
spyruoklių vidurį, tam 
kad užtikrinti tolygų 
įtempimą tarp spyruoklių.

9. Jei reikia, naudokite 
pridėtus įrankius, skirtus 
įtempimui.

10. Toliau monuokite kas 
4-5-ą spyruoklę taip, kad 
nei viena spyruoklė 
nebūtų per daug įtempta, 
o įtempimas būtų tolygus.
Montuojame likusias 
spyruokles.

12. Uždenkite 
spyruokles spyruoklių 
apsaugą.

13. Pritvirtinkite spyruoklių 
apsaugą prie rėmo su 
juostomis.



ir viršutiniu 
dangteliu

D. Apatinio 
rėmo vamzdis
su putplasčiu 
ir viršutiniu 
dangteliu

6 6 6 8 8 8 12 12

E. Tinklas 1 1 1 1 1 1 1 1

F. 9 formos 
varžtas

6 6 6 8 8 8 12 12

Apsauginio tinklo montavimas

Tam, kad atskirti įvairias dalis, prašome vadovautis dalių sąrašu. PASTABA: batuto 
montavimui reikalingi du suaugę žmonės geroje fizinėje formoje. Savo saugumui, dėvėkite 
apsauginius drabužius ir avalynę. Nesivadovaudami instrukcija, didinate sužeidimų riziką.

Uždėkite aklinę ant vamzdelio viršaus ir  užvarą ant vamzdelio apatinės dalies.        
Sujunkite abu vamzdelius. Tą patį pakartokite su visais. Užmaukite minkštą poliuretano 
vamzdžio apsaugą ant vamzdelio. Padėkite apsauginį tinklą ant batuto, kaip parodyta ant 
paveikslėlio.    Įdėkite vamzdelį į tarpą jam skirtą tinkle. Sudėkite visus vamzdelius į tarpus.
Pritvirtinkite tinklo vamzdį su apatiniu lanku ir plastiko blokais prie viršutinės vamzdžio 
dalies, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 
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Pritvirtinkite kitą tinklo vamzdį prie lanko. Prašome atkreipti dėmesį, kad prie 
kiekvieno vamzdelio reikia naudoti po dvi apsaugas ir jie, kaip jau aprašyta, yra išdėstyti 
palei apatinių kojelių ilgį. Pritvirtinkite sekančius vamzdelius. Tinklo apsauginiai kabliai turi 
kabėti išorėje taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Pritvirtinkite apsauginius kabliukus prie 
trikampio kabliuko prie šokinėjimo tinklo, batuto apačioje. Prikabinkite kablius prie batuto 
spyruoklių. Užtraukite tinklo užtrauktuką ir užkabinkite kabliuką. Prižiūrintis asmuo turi 
patikrinti, kad užtrauktukas užsegtas ir užkabintas kabliukas.

Prieš išbandant batutą, perskaitykite punktą „Batuto testavimas“.

Batuto testavimas 
 
Surinkus batutą, būtinas batuto saugumo testas. 
 
Batuto patikrinimas 
 
Su veržliarakčiu patikrinkite ar visi varžtai yra iki galo užsukti. Patikrinkite 
batuto apačioje ar visos spyruoklės yra užkabintos prie trikampių kabliukų
ir rėmo. Papurtykite batutą ir įsitikinkite jo stabilumu ir ar visos dalys yra 
tinkamai sukabintos.  Paviršius turti būti lygus. Įsitikinkite, kad spyruoklių 
apsauga visiškai dengia rėmą ir spyruokles ir yra gerai pritvirtinta 
dirželiais. 
 
Apsauginio tinklo patikrinimas 

Patikrinkite laikančius tinklo vamzdelius ar jie stabiliai uždėti.  Patikrinkite 
tinklo siūles, tinklą ir tinklo užkabinimus. Jie turi būti nepriekaištingi.  
Patikrinkite tinklo užtrauktuką ir užkabinimus ar jie tinkamai funkcionuoja. 
Patikrinkite ar visi kabliukai yra užkabinti už trikampių kabliukų (laikiklių). 
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Kai visi testai bus praeiti, šokinėkite 5 minutes, per batuto vidurį. Jei 
batutas yra stabilus ir saugus, tai sveikiname, tinkamai jį surinkote! 
Prašome nuolat laikytis saugumo instrukcijos ir gerai praleisti laiką, bet 
tuo pačiu visad šokinėti atsargiai. 
PASTABA: 
Jei atsiras kokių problemų su batutu prašome kreiptis į pardavėją, kur 
pirkote batutą arba į gamintoją. Nenaudokite batuto, kol netinkama dalis 
bus pakeista. 
 

Garantija

Batutui bei jo dalims suteikiama gamintojo garantija nuo gamyklinio broko.
Garantija negalioja:

• natūraliai nusidėvinčioms prekėms ir/arba jų dalims ;
• jeigu prekė mechaniškai pažeista arba kitaip pirkėjo sugadinta;
• jeigu prekė buvo naudota nesilaikant instrukcijų ir/arba ne pagal paskirtį;
• jeigu prekė sugedo dėl drėgmės arba sąlyčio su skysčiu (nebent prekės aprašyme 

nurodyta, kad ji yra atspari vandeniui);
• jeigu gedimas įvyko dėl stichinės nelaimės (žaibo, potvynio) arba gaisro;
• jeigu prekė pateikiama garantiniam aptarnavimui be prekės pirkimą įrodančio 

dokumento.
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