
 

Kaip nesuklysti įsigyjant naują vaikų žaidimo aikštelės 
įrangą? 

Patarimai būsimam savininkui prieš pasirašant sutartį:  

1. Prieš įsigyjant paprašykite iš tiekėjo ar gamintojo perkamos įrangos dokumentacijos:  
- Įrangos sertifikato arba atitikties deklaracijos, kurioje patvirtinama, kad įranga atitinka 

standartų LST EN 1176 serijos reikalavimus.  
- Bandymo protokolų, kuriais remiantis buvo išrašytas sertifikatas ar atitikties deklaracija 
- Įsitikinkite, kad jums pateikti dokumentai yra išrašyti jūsų perkamai įrangai  
 
(Komentaras: dažnai pasitaiko, kad atitikties deklaracijos, sertifikatai pateikiami, tačiau įranga vistiek neatitinka. 
Patikimos ir saugios įrangos tiekėjai ir gamintojai, atitiktį patvirtinančius dokumentus jums pateiks be jokių 
atsikalbinėjimų, jie bus įskaitomi ir aiškūs).  
 

2.    Paprašykite, kad tiekėjas ar gamintojas jums pateiktų įrangos surinkimo, naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 

                  (Komentaras: jei tokių instrukcijų nėra tokiu atveju yra didelė tikimybė, kad tokia įranga bus netinkamai įrengta, 
                   o nesant tinkamų priežiūros instrukcijų įrangos eksploatavimo laikas gali žymiai sutrumpėti.) 

3. Vienas iš pagrindinių tinkamos vaikų žaidimo įrangos kokybės ir ilgaamžiškumo ženklų – 
ilgas garantinis laikotarpis.  

(Komentaras: pirkdami įrangą atsižvelkite į gamintojo ar tiekėjo suteikiamą garantijos terminą, taip pat atkreipkite 
dėmesį į sąlygas, kokiam komponentui ar daliai ji suteikiama. Kuo įrangos garantinis terminas trumpesnis tuo 
didesnė tikimybė, kad sutaupytus pinigus išleisite jos eksploatacijai ir priežiūrai netolimoje ateityje.) 

4. Ruošiant įrangos pirkimo dokumentus nurodykite privalomą atitiktį ne tik LST EN 1176 
standartų serijos reikalavimams bet ir į LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės 
danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“ reikalavimams. 

(Komentaras: yra nemažai pavyzdžių, kai pirkėjas užsisako įrangą atitinkančią  LST EN 1176 standartų serijos 
reikalavimus, o apie smūgį silpninančių dangų LST EN 1177 reikalavimus nieko nežinojo.  Visada sąlygose 
įtraukite ir šį standartą, tokiu atveju tiekėjas ar gamintojas jau pasirūpins kur įranga gali būti statoma, kiek jai 
reikia vietos, kokios dangos ir t.t….). 

                              Suteikime savo vaikams visas galimybes žaidimo aikštelėse žaisti saugiai ! 

Pastaba: viršuje išdėstyti patarimai pirkėjui yra rekomendaciniai     
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