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1. Kes võivad hüpata? 

„Tarzani maja“ on riidest valmistatud kerge kodus kasutatav batuut. Tarzani majas 

võib viibida korraga kuni 5 last, ühe lapse kehakaal ei tohi ületada 45 kg. 

Batuuti ei tohi kasutada täiskasvanud või lapsed kaaluga üle 45 kg. Hoia ka 

lemmikloomad batuudist eemal. 

 

2. Ilmastikuolud. 

Batuuti ei tohi üles seada, kui on äikseoht, vihmasadu või kui tuule kiirus on suurem 

kui 11m/s. 

Kuidas käitun, kui ilmastikuolud muutuvad? 

Kui tuul tõuseb, hakkab vihma sadama või batuudi kasutamine muutub muul viisil 

ohtlikuks, siis tuleb kutsuda kõik lapsed batuudilt ja ei tohi lasta uusi hüppajaid peale. 

Kontrolli, et kedagi ei oleks enam batuudil, seejärel lülita välja puhur ning eemalda 

juhtmed seinakontaktist. Võimaluse korral vii puhur varju alla ning kata või paki 

batuut kokku. 

 

3. Kuidas batuuti üles seada? 

Väikese batuudi ülespanek on lihtne. Batuut kaalub umbes 40 kg. Komplekti kuulub 

üks puhur, batuudi vaiad ja batuudi alla käiv aluskile. Batuut on kokku pakitult kotis. 

Batuuti võib üles seada vastutav täiskasvanu, kes ei ole alkoholi- või narkojoobes või 

mõne muu uimastava aine mõju all. 

Batuuti üles seades veendu, et see ei oleks paigutatud puu alla ega muul viisil 

ohtlikkuse paika. Batuudi ümber tuleb tagada vähemalt kahe meetri laiune vaba ala. 

Sile muruplats on kõige sobilikum paik, kuhu batuut üle seada.  Enne batuudi üles 

seadmist veendu, et murul ei oleks oksi, kive või muid teravaid esemeid. Veendu, et 

väljavalitud plats oleks puhas ja kuiv. 

Järgmiseks aseta maha aluskile ning kinnita see vaiadega maasse. Rulli batuut kile 

peal lahti nii, et batuudi tagumine sein oleks kile lühema servaga samal joonel. 

Rulli lahti batuudi küljes olev kollane riidest õhuvoolutoru. Veendu, et õhuvoolutoru ei 

oleks keerdus või sõlmes. Taga õhu vaba liikumine torus. Veendu, et puhuri lähedal 

ei oleks õhu sisseimemiseks takistusi. Kindlasti ei tohi puhurit millegaki katta või muul 

molel puhuri töötamist takistada. Töötava puhuri läheduses ei tohi lapsed 

viibida.Järgmiseks ühenda batuudi riidest õhuvoolutoru puhuriga. Õhuvoolutoru tuleb 

lukustada puhuri külge, kasutades selleks õhuvoolutoru otsas olevat krõpsuga paela. 

Veendu, et õhuvoolutoru ei tuleks puhuri otsast ära. Veenud, et puhuril olev ON/OFF 

nupp oleks OFFi peal. Ühenda puhur vooluvõrku (enne ühendamist veendu, et 

kasutatav pikendusjuhe oleks terve, kerige pikendusjuhe täis pikkuses välja, et 

vältida juhtme ülekuumenemist). 
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Kui käivitate puhuri, veenduge, et inimesed ei oleks batuudile lähemal kui viis meetrit. 

Puhur käivitub, kui vajutate lüliti ON-i peale. Batuut täitub 2-3 minutiga. Puhur peab 

töötama terve batuudi kasutamise aja.  

Kui batuut on täis puhutud, kinnitage see komplekti kuuluvate vaiadega. NB! 

Batuudile ei tohi minna enne, kui see ei ole kindlalt maasse kinnitatud. Batuudil on 

neljas nurgas aasad, mis tuleb vaiadega kinnitada. Vaiad tuleb lüüa maasse batuudi 

suhtes 45° nurga all. Lisaturvalisuseks võib aasade külge seada ka liivakotte. Vaiade 

kinnitamiseks sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kõikidest kinnitusaasadest 

turvaliselt siduda köie või koormarihmaga lähedalasuva puu, auto või statsionaarse 

ehitise külge. 

Kui batuut on kindlalt maa küljes, siis kontrollige veel korra üle puhur ja õhuvoolutoru. 

Õhuvoolu toru peab olema risti batuudi tagaseinaga, see ei tohi olla keerdus. 

Vajadusel sättige toru otse ja võtke keerd välja. 

Kui te olete veendunud, et batuut on korralikult kinnitatud ja puhur on korrektselt 

ühendatud, siis instrueerige lapsi ning lõbutsemine võib alata. Tähelepanu! Batuuti ei 

tohi jätta ilma vastutava täiskasvanu järelvalveta. 

 

4 Ohutu hüppamine? 

Batuudil ei tohi viibida paljajalu ega jalanõudega. Batuudili olles kanna alati sokke. 

Soovituslikud on ka pikad riided, sest katmata kehaosad võivad saada nt.liumäelt 

laskudes marrastusi. Vältida tuleks ka salle, nööriga kapuutse jms. 

Batuudi seinte pidi ei tohi üles ronida, võib juhtuda, et seintel roniv laps võib 

batuudist välja kukkuda. Batuudist välja kukkumine võib põjustada tõsiseid vigastusi. 

Batuudile ei tohi kaasa võtta nutiseadmeid, juuksenõelu, sõrmuseid, kõrvarõngaid, 

prille, kotte, käekelli jms , sest need võivad hüppajaid ja batuudi vigastada.  Taskutes 

või riiete küljes ei tohi olla batuuti või teisi kasutajaid vigastavaid esemeid. 

 

LIUMÄGI 

Liumäelt kaskutakse istukil mõlemad jalad tuleb sirutada pikalt ette käed tuleb 

asetada rinnale risti või tõsta üles. Liumäelt ei tohi laskuda pea ees. Liumäele ei tohi 

hüpata või teisele hoogu lükata. Liumäelt tohib lasta liugu üks laps korraga. Liumäe 

valesti kasutamine võib põjustada tõsiseid vigastusi. 


