
РЪКОВОДСТВО ЗА БАТУТ 
 

  
 

 

 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ! ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР И РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗРАСТНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. 

Препоръчителна възраст 3+ години. 

   Без салта или обръщания - може да причини сериозно нараняване. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! 
Не е подходящ за деца под 36 месеца - малки части, опасност от задавяне. 

Батутът е предназначен само за използване на открито. 

Само един човек на батута. Опасност от сблъсък. 

Винаги затваряйте отвора на мрежата, преди да скочите. 

Скачайте без обувки. 

Не използвайте постелката, когато е мокра 

Изпразнете джобовете и ръцете преди скачане 

Винаги скачайте в средата на постелката 

Не яжте, докато скачате. Препоръчително е да не отскачате веднага след хранене. 

 



Не излизайте със скок 

Не използвайте при силен вятър и го закрепете батута. 

Батутът се сглобява от възрастен в съответствие с инструкциите за сглобяване и след това се проверява преди първата употреба. 

Ограничете времето на непрекъсната употреба (правете редовни спирания). 

     Мрежата трябва да се сменя на всеки 1 година. 

 

Съвети 
Този батут не е предназначен да бъде заровен в земята. 

Батутът трябва да бъде поставен на равна повърхност на най-малко 2 м от всякакви конструкции или препятствия като ограда, гараж, къща, 

надвиснали клони, простор за пране или електрически проводници. 

Не монтирайте батута върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Също така не в близост до други инсталации, като подплата / плувни 

басейни, люлки, пързалки или катерушки. 

Всички модификации, направени от потребителя на оригиналния батут (например добавяне на аксесоар), се извършват съгласно инструкциите на 

производителя. 

Проверявайте батут/мрежа за заграждение преди всяка употреба. 

Ако се използва стълба за достъп, тя трябва да се отстрани, когато не се използва батут. 

Уверете се, че няма деца / животни / препятствия под батута. 

Достъп до батута само през вратата на оградната мрежа да се извършва. Уверете се, че сте го затворили здраво, преди да отскочите. Употреба: 

Уверете се, че вратата е добре затворена, преди да отскача. 

Не се отдръпвайте умишлено от мрежата на корпуса, тъй като това ще я отслаби. 

Прикрепете само одобрени от производителя аксесоари към батута и оградната мрежа. 

     Винаги скачайте в средата на постелката и практикувайте безопасно техники за отскок с наблюдение и напътствия от възрастни. 



 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА 
Внимание към необходимостта от извършване на проверки и поддръжка на основните части (рама, система за окачване, постелка, подложка и корпус) 

в началото на всеки сезон, а също и на редовни интервали на всеки 2 седмици, като се посочва, че ако тези проверки не се правят, батутът може да 

стане опасен. 

Проверете всички гайки и болтове за затягане и затегнете, когато е необходимо. 

Проверете дали всички натоварени с пружина (с щифт) съединения са все още непокътнати и не могат да се изместят по време на игра. 

Проверете всички покрития и остри ръбове и сменете, когато е необходимо. 

Запазете ръководството с инструкции за поддръжка. 

Батутите на открито трябва да бъдат оборудвани с устройство, което при условия на силен вятър избягва изместване поради вятър (например 

стоманени пръти в земята или товари като торба с пясък или торби с вода) и/или предмети, улавящи вятър, като мрежа и постелка, трябва да бъдат 

отстранени. 

В някои страни през зимния период, натоварването от сняг и много ниската температура могат да повредят батута. Препоръчително е да премахнете 

снега и да съхранявате постелката и заграждението на закрито. 

Проверете дали постелката, подложката, корпусът и меката повърхност са без дефекти. 

Забележка: Слънчевата светлина, дъждът, снегът и екстремните температури намаляват здравината на тези части с течение на времето. Сменете 

мрежата и/или корпуса след 1 година употреба. 

Уверете се, че крепежните елементи на кукичката са затворени правилно по време на използване на батут! 

Батутът и мрежата трябва да бъдат опаковани през зимата. Уверете се, че всички части са сухи и здраво опаковани. Съхранявайте на сухо, за да 

поддържате дълготрайността на продукта. Винаги имайте предвид износването поради времето и вятъра. 



Препоръчваме да обезопасите батута при силен вятър. Завържете батута с въжета, прикрепени към подложката за батут. Завържете батута на 

минимум три места, разпределени равномерно по рамката на батута. 

Не закрепвайте с краката, тъй като те могат да се разместят и да развалят батута. Разглобете или премахнете напълно батута, ако е необходимо. Това 

може да доведе до голяма опасност, ако батутът не е обезопасен при силен вятър. 

Ако батутът не се използва за кратки периоди от време и за да се избегнат остатъци от постелка за скачане, причинени от паднали листа и клонки, се 

препоръчва използването покривало с UV защита. Когато батутът не се използва за по-дълъг период от време (например през зимата). Препоръчително е да 

съхранявате батута, особено защитната подложка, на сухо място, за да поддържате дълготрайността на продукта. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ 

 

 

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА Сглобявате БАТУТА. НЕПРАВИЛНОТО 

МОНТАЖ ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВРЕЖДА НА РАМКАТА НА БАТУТА. 

 

Уверете се, че батутът е поставен на равна повърхност. Неравните повърхности на земята могат да доведат до изкривяване на рамката на батута. 

Уверете се, че всички болтове, държащи ставите на рамката, са затегнати напълно, преди да монтирате пружините. Ако не направите това правилно, 

рамката ще се изкриви. 

Уверете се, че НЕ използвате крака си за натискане на основата или рамката на батута, когато слагате пружините. Това ще доведе до изкривяване на 

батута. 

НЕ натоварвайте пружините върху рамката само от едната страна на батута. Неравномерното разпределение на напрежението от пружините ще 

доведе до изкривяване на рамката. 

Ако рамката на батута се изкриви, не се тревожете, тъй като системата „Quad-lock“ е проектирана да бъде гъвкава. Натиснете надолу частта от 

рамката, която се изкриви с двама души, както е показано. Рамката ще се изравни. 



Подвижен батут. Ако батутът и заграждението трябва да бъдат преместени, те трябва да бъдат преместени от поне двама души, да се държат 

хоризонтално и леко да се повдигнат. Ако е необходимо, батутът и заграждението могат да бъдат взети за преместване. За да разглобите батута, 

следвайте стъпките за сглобяване в обратен ред. 

Ако трябва да преместите батута, трябва да използвате поне двама души. Всички точки на сглобките трябва да бъдат увити, закрепени с устойчива на 

атмосферни влияния лента, като тиксо. Това ще запази рамката непокътната по време на преместване и ще предотврати изместването и отделянето на 

точките на сглобките. Когато се движите, повдигнете леко батута от земята и го дръжте хоризонтално спрямо земята. За всякакъв вид друг ход трябва да 

разглобите батута. 

 

 ОСНОВНИ УМЕНИЯ С БАТУТ 

 

 

 
Списък на части на батута 

Номер Описание 6FT  8FT       10FT        12FT      13FT 

A  

Подложка 

1 1 1 1 1 

Спускане на коляното 

1. Започнете да подскачате от изправено положение върху подложката 

на рамката. 

2. Приземете се на колене, като държите гърба и тялото изправено 

3. Отскочете обратно в изправена позиция. 
 

 

 
 
 

Фундаментален отскок 

1. Започнете от изправено положение с изправена глава и поглед върху 

подложката на рамката. 
2. Завъртете ръцете си напред и нагоре с кръгови движения. 
3. Съберете краката си заедно и насочете пръстите на краката си 

надолу, докато сте във въздуха. 

 

4. Дръжте краката си на около 30 см (15 инча) един от друг, когато 

кацате на леглото. 

 



 
 

Внимание: За следващото сглобяване са необходими 2 възрастни в добро физическо състояние. Носете подходящи обувки и поддържайте равновесие, 

за да предотвратите падане. Неспазването на всички инструкции и предупреждения може да доведе до сериозно нараняване. 

 

Стъпка 1: Монтаж на рамката на батута 

 

1.Разпределете всички части на батута на групи, както е показано на снимката. 

 
2.Започнете, като прикрепите всички горни релси заедно. 

B 
 

Подложка за скачане 

 

1 1 1 1 1 

C 
 

Рамкова тръба 

 

6 6 8 8 8 

D  
Пружина 

36 42 60 72 80 

E  

удължител 
0 0 8 8 8 

F  
W крак 

3 3 4 4 4 

G 
 

Пружинен инструмент 

 

1 1 1 1 1 



 

3.Сглобите горната релса (C) и да ги направите здраво заедно, както е показано на снимката. Продължете, докато образувате голям кръг. 

 

 

        

Потърсете втори човек или използвайте стена, за да приложите съпротива към рамката, за да й помогнете да се премести на място. 

 

Чрез прикрепване на две удължения на крака (Внимание: 6 фута и 8 фута нямат удължение на крака) към W-образни крака, за да образувате U-образна 

форма. 

 

Прикрепете U-образния крак към горната релса. Горната релса трябва да е здраво вътре в монтажа на краката. Сега монтажът на рамката е завършен!! 

 

 
 
                                                         

Стъпка2: Монтаж за батут и покривало 



 

Вземете пружината (D) и поставете края „b“ в тръбата на горната релса, след това поставете края „a“ на пружината в халките за скачане на батут (B) 

 

 

 

Задръжте пружинния инструмент (H) отгоре и издърпайте пружинната кука към горната релса (C), както е показано на снимката; пуснете куката в отвора на 

рамката, докато се заключи напълно, почукайте я надолу, ако куката не е напълно в отвора 

Поставянето на следващата пружина трябва да бъде от противоположната страна на рамката, след това в съседство в центъра, след това срещуположно. 

Трябва да се направи по този начин, така че напрежението на пружината да се разпредели равномерно. 

 

                                        

      



Поставете капака на рамката (A) на външния ръб, така че пружините да бъдат покрити. Тя трябва да бъде поставена като шапка за душ. След това завържете 

всички черни ремъци към горната релса на рамката. Не ги връзвайте за пружините. 

 
 

Списъка на части за предпазната мрежа: 

 

 

 
Снимка на част: 
1. Долна тръба:             2. Горна тръба            3. Горна капачка 

                

 

4. 9 оформен винт         5. Мрежа за заграждане     6. Пръчка от фибростъкло 

номер Описание 6FT 8FT 10FT 12FT 13FT 

1 Долна тръба 6 6 6 8 8 

2 Горна тръба 6 6 6 8 8 

3 Горна капачка 6 6 6 8 8 

4 9 образен винт 6 6 6 8 8 

5 Ограждаща мрежа 1 1 1 1 1 

6 
Пръчка от фибростъкло 

 

6 6 6 8 8 

7 Въже 1 1 1 1 1 

8 Гаечен ключ 1 1 1 1 1 

9 Вилка винт 6 6 6 8 8 



                                               
                 

7. Въже                   8. Гаечен ключ         9. Вилка винт 

                     
 
 
 
 
Спецификациите и характеристиките на продукта, описани в това ръководство, са актуални към момента на отпечатване. 

Въпреки това могат да бъдат направени промени в оборудването, наличността, спецификациите и функциите без 

предизвестие. 

 
               Инструкции за сглобяване 
 

1. Свържете долната тръба (#1) към горната тръба (#2). 
 

 
 
2. Закрепете здраво долната тръба (#1) към удължението на крака с 9-образния винт (#4) и винта на вилицата (#9), след което закрепете с гаечен ключ (#8) 

върху гайката. 



 
 
3. Прокарайте пръчката от фибростъкло (#6) през примките в горната част на предпазната мрежа, след това натиснете пръчката от фибростъкло в горната 

капачка (#3), както е показано на снимките по-долу. 

 

 

4. Повторете с останалите пръти, докато всички се свържат. За да осъществите последната връзка, накарайте един човек да застане от 

противоположната страна от вас, натиснете прътите към центъра на пръстена, докато са в една линия един с друг и направете последната връзка, както е 

показано на снимката по-долу. 
 

 
 

5.Повдигнете мрежата нагоре и закрепете пръстена в горните капачки (#3). 



 
6.Прекарайте въжето (#7) през долната част на мрежата за ограждане (#5) и триъгълните пръстени около постелката в зигзаг стил. Продължете около ръба 

на цялата мрежа, след което завържете възел, за да закрепите въжето. 

 
 

 



   5. Вашият батут за безопасност вече е готов! 

 
 

ВАЖНО 
 

За вашата безопасност се уверете, че сте закрепили здраво входа на заграждението, преди да използвате батут с предпазна мрежа. 
 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ!!! 

В СЛУЧАЙ НА ЛИПСВАЩИ ИЛИ Счупени ЧАСТИ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЯСТО НА ПОКУПКА ЗА ПОМОЩ. 

Внимание:  Доставчикът не носи отговорност за наранявания, причинени от използването на батута. 

                                          ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ БАТУТ  

Прочетете и разберете цялата информация,предоставена ви в това ръководство 

Както при всички физически спортове и дейности, има известен риск от нараняване, ако не се внимава. За да избегнете наранявания и да си осигурите 

бъдещо удоволствие от батута, не забравяйте да следвате тези правила и съвети за безопасност. 

 

Общи инструкции за безопасност 

Моля, прочетете и следвайте всички инструкции, преди да започнете да използвате вашия батут. 



Преди всяка употреба трябва да проверявате предпазната мрежа за огънати стоманени тръби, скъсана постелка, разхлабени или счупени пружини и 

цялостна стабилност на батута. Винаги се уверете, че оборудването работи нормално и безопасно, преди да използвате вашия батут. 

Никога повече от един човек да не подскача на батута едновременно. Предпазната мрежа е проектирана за използване само от един човек. 

Изисква се наблюдение на възрастни за деца, които използват батута. Предпазната мрежа не е предназначена да замени надзора на възрастни. 

Този продукт е предназначен само за домашна употреба. 

Не използвайте батута при ветровито време. 

За да се предотвратят падания и заплитане, потребителите на батут трябва да влизат и излизат внимателно, като използват само вратата. Възрастните трябва 

да помагат на малките деца да влизат и излизат от предпазната мрежа. 

 

ПРЕДПАЗНА МРЕЖА 

 

Моля, прочетете инструкциите за монтаж, преди да започнете монтажа. 

 
 
• Предпазната мрежа трябва да се сглобява от възрастни. За сглобяването са необходими двама или повече души. 

• Моля, вижте таблицата по-горе за описание и номериране на частите. Преди да започнете да сглобявате, уверете се, че имате всички изброени части. 

Ако ви липсват някои части, моля, свържете се с търговеца, от който сте закупили батута. 

• Носете ръкавици, за да предпазите ръцете си от прищипване по време на сглобяване. 

• Когато сте готови да започнете, уверете се, че имате достатъчно място и чисто и сухо място за монтаж. 

 

Предпазни мерки  
Не оставяйте, деца без надзор, не разрешавайте на вашите деца да консумират 
хранителни продукти докато, скачат, не позволявайте на други деца да бъдат под батута 
докато скачат. 
Максимално натоварване 8FT до 120 кг, 13FT до 150кг 
Не го палете, почиствайте с мокра кърпа без абразивни препарати, през зимните месеци 
и при неблагоприятни условия прибирайте уреда или го покрийте с покривала(не са 
включени в комплекта) 
Не позволявайте децата да скачат без предпазна мрежа или над нея 
Производителя, и търговците не носят отговорност при неправилна употреба или 
неспазване на предпазните инструкциите за безопасност!  
 
Произведено в Китай  
Производител ; Криейт Фун Шенжен Индустриал Девелопмент ЛТД 
Вносител: СТАТЕХ 2000 ООД  



Адрес: бул. Сливница 321, София, България 
Тел; 087787594, statex_2000@abv.bg 
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