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Norādījumi, kas jāņem vērā piedāvājot batutu publiskai lietošanai:
Jāņem vērā ražotāja norādījumi par:
batuta tehnisko stāvokli;
metāla atsperēm, āķiem un rāmim jābūt ar aizsargpārklājumu;
drošības tīklu uzstādīšanu;
batuta izvietojumu;
izvietošanu, ņemot vērā potenciālos apdraudējumus;
"drošas krišanas zonu", kura ir vismaz 2,5 metrus plata;
batuta izmantošanas noteikumiem un patērētājiem sniedzamajiem brīdinājumiem;
lietotāja maksimālo svaru un/vai vecumu;
lietotāju skaitu, cik drīkst atrasties uz batuta vielaicīgi (viena persona);
cita ražotāja sniegtā informācija.
Pakalpojuma saņēmēji pirms pakalpojuma saņemšanas jāinformē par batutu izmantošanas noteikumiem, vecuma ierobežojums
u.c., kā arī pakalpojuma saņēmēji pakalpojuma sniegšanas laikā ir pastāvīgi jāuzrauga.

 PIEZĪME! Batuti, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu, ir mājas apstākļiem paredzēti batuti, līdz ar to tie nav paredzēti
publiskai lietošanai un tos nevar izmantot publiska pakalpojuma sniegšanai.
Standarts EN 13219 „Vingrošanas rīki. Batuti. Funkcionālās un drošības prasības, testēšana” (turpmāk - Standarts EN 13219)
piemērojams batutiem, kas paredzēti lietošanai kompetentas personas uzraudzībā, to nepiemēro mājas apstākļiem
paredzētiem batutiem. Standarts EN 13219 klasificē batutus piecos tipos (veidos) ar kvadrāta vai taisnstūra formu.

Lai pakalpojumu uzskatītu par drošu saskaņā ar PPDL 6.pantu, tam jāatbilst vismaz šādām prasībām:
Pakalpojuma sastāvā izmantotās preces – batuta – tehniskais stāvoklis:
batuta metāla atsperēm, āķiem un rāmim jābūt ar aizsargpārklājumu, kas ir kontrastējošā krāsā salīdzinot ar lēkājamās daļas
virsmu;
ap batutu jābūt drošības tīklam;
batutam nedrīkst būt caurumu, plīsumu vai plaisu;
batuta rāmis nedrīkst būt bojāts;
batutam jābūt tīram un sausam;
batutam nedrīkst būt nekādu citu defektu;

Batuta izvietojums:
batutam jābūt izvietotam brīvā vietā, kurā nav potenciālu apdraudējumu, piemēram, žogi, dzīvžogi, koki, mieti vai kādi
priekšmeti;
ap batutu jābūt vismaz 2,5 metrus platai „drošas krišanas zonai”;
batutam jābūt izvietotam uz enerģiju absorbējošas pamatnes (piemēram, mīksts un elastīgs zāliens, smiltis, mizu mulča vai cits
materiāls, kas nodrošina amortizējošu efektu);
batuts nedrīkst būt izvietots uz cietas pamatnes (piemēram, betona vai asfalta, bez drošības tīkla);
Patērētājiem sniedzamā informācija (arī brīdinājumi) par pakalpojumu:
patērētājiem labi pieejamā, redzamā un izlasāmā veidā jābūt izvietotiem batutu izmantošanas noteikumiem un brīdinājumiem,
piemēram:
uz batuta drīkst atrasties tikai viena persona;
lēkāt batuta vidū;
nelēkt nost no lēkājamās virsmas;
nemest kūleņus;
stāvēt drošā attālumā, kad kāds cits izmanto batutu;
neatrasties zem batuta brīdī, kad tas tiek lietots;
noņemt visas rotaslietas, pulksteni, kaklarotas vai apģērbu (piemēram, ar savelcēm, āķiem un cilpām), kas var aizķerties;
norāde par lietotāja maksimālo svaru un/vai vecumu;
pakalpojuma saņēmēji pirms pakalpojuma saņemšanas jāinformē par batutu izmantošanas noteikumiem, vecuma
ierobežojumu u.c.;
Pakalpojuma sniegšana:
jāveic batuta tehniskā stāvokļa pārbaude, t.sk., vai batuts nav bojāts, vai tas ir tīrs un sauss (jāpārbauda pirms katras
lietošanas), visas pārbaudes, t.sk., konstatētie defekti jādokumentē;
jāpārbauda, vai lietotāji nepārsniedz lietotāja pieļaujamo svaru un/vai vecumu;
patērētāji pakalpojuma sniegšanas laikā jāuzrauga.
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