GEBRUIKERSHANDLEIDING
RODEO BED / SURFPLANK
Provent Group is niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Rodeo
Bed of Surfplank gedurende de gehele verhuurperiode.
De huurder is verantwoordelijk voor alle ongevallen en schade aan of door het Rodeo Bed / Surfplank.

Bewaar deze gebruikershandleiding bij de Rodeo Bed / Surfplank.
Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische Gegevens
Vermogen valkussen:
Vermogen rodeo:

1100 watt (vrije stroomgroep)
3000 watt (vrije stroomgroep)

Leeftijdsgroep:

8 t/m 75 jaar

Gewicht mechanisch gedeelte:
Gewicht bedieningskast:
Gewicht Valkussen:

175 kg
30 kg
65 kg

Hoogte in gebruik:
Afmeting in gebruik:

110 cm
5 x 5 meter (6 x 6 meter benodigd)

RODEO BED / SURFPLANK - De voorbereiding

Benodigdheden
- Ruimte van minimaal 6 x 6 meter.
- 2 vrije stroomgroepen.
- 2 volwassen personen voor de opbouw.

Materiaal
1 x Rodeo-onderstel (op wielen).
1 x Opzetstuk (Bed of Surfplank afhankelijk van gehuurde)
1 x Bedieningskast.
4 x Poten.
4 x Matjes voor onder de poten.
1 x Krik.
1 x Blazer.

Inspectie van plaats en omgeving
- Minimaal benodigde ruimte is 6 x 6 meter, het valkussen van de attractie is 5 x 5 meter.
- Controleer voor opbouw de locatie waar de rodeostier komt te staan, hoe vlakker de
ondergrond hoe beter. Plaats de attractie niet op een helling met een hoek die scherper is dan 5%.
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Het is verboden de attractie te installeren op een waterrijke grond of waar modderpoelen zijn.
- Plaats de attractie niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Kijk of er geen scherpe voorwerpen op de grond liggen die schade kunnen brengen aan de
gebruikers en de attractie. Om schade aan het kussen te voorkomen adviseren wij u het
kussen indien mogelijk op een zachte ondergrond te zetten (gras, zand of rubberen tegels).
- Houd rondom de attractie een vrije ruimte van minimaal 1,5 meter.
- Wij raden aan de rodeostier ten alle tijd met minimaal 2 personen op te zetten
Indicatie opzettijd ervaren personen: 15 minuten.
Indicatie opzettijd onervaren personen: 30 minuten.

RODEO BED / SURFPLANK - Gebruikersinstructie
1. Het gebruik van de attractie is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (18+).
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. Het is voor de volgende personen verboden van deze attractie gebruik te maken:
- Kinderen jonger dan 10 jaar
- Zwangere vrouwen
- Personen met duizeligheidklachten

- Personen met hartklachten, pacemaker of hoge bloeddruk
- Personen met psychomotorische klachten
- Personen met- hoofd, arm, been- of rugverwonding

4. Er mag maximaal 1 persoon tegelijk op de attractie. Maximaal 1 persoon bedient de bedieningskast.
Er mag zich tijdens het draaien niemand anders op het valkussen bevinden.
5. De attractie is ontworpen voor personen met een gewicht tussen de 23 en 120 kg.
6. Gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de attractie is verboden.
7. Gebruik van voedsel en drinken op de attractie is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij
het gebruik van de attractie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de toezichthouder / rodeobediener.
9. Houdt personen uit de buurt van blower, elektriciteit en bedieningskast.
10. De positie die de berijder in moet nemen bij het spelen met de attractie:
Rodeo Bed: De speler (1!) gaat met zijn/haar rug liggen op het bed, netjes verdeeld over de lengte van het bed.
De speler mag zijn/haar armen in de lengte naast het lichaam leggen. Het is verboden om op de buik te liggen
en armen en/of voeten te klemmen om het bed heen. Indien de speler dreigt te vallen – onmiddellijk stoppen!
Rodeo Surfplank: De speler (1!) moet gehurkt staan op de surfplank. De zogenaamde surfershouding.
Deze mag zich niet vasthouden aan de surfplank. Indien de speler dreigt te vallen – onmiddellijk stoppen!
11. Het is niet toegestaan (voor toeschouwers) op het kussen te klimmen / spelen /springen.
12. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de attractie niet gebruikt worden.
13. Indien het valkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van de attractie.
Zet het apparaat onmiddellijk uit en help de gebruiker van de attractie af.
14. De rodeobediener moet weten welke functies het apparaat heeft en het controlepaneel kunnen
bedienen zoals geleerd wordt in de technische instructie.
15. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld en afgedekt is tijdens de regen.
16. Controleer continue de gebruiker en ook de werking van het apparaat.
17. Het is verboden voor de bediener om het controlepaneel te verlaten wanneer de stroom ingeschakeld is en
wanneer er iemand op de attractie of op het luchtkussen zit.
18. Pas de snelheid van het apparaat aan, kijk naar de leeftijd en de capaciteit van de gebruiker.
Wanneer de gebruiker niet harder of langer wenst te spelen; volg deze aanwijzingen dan op!
19. Controleer regelmatig of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen
20. Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken.
Provent Group stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het
Rodeo Bed / Surfplank gedurende de gehele verhuurperiode.

RODEO BED / SURFPLANK - Problemen oplossen
Wat te doen als het valkussen plotseling leegloopt?
1. Stop rustig met het bewegen van de attractie zodat de gebruiker er niet afvalt en rustig kan afstappen.
2. Controleer of de blower goed bevestigd is en goed functioneert.
3. Controleer de stroomvoorziening (vrije stroomgroep?).
4. Controleer of de luchtuitlaten goed gesloten zijn.
5. Controleer of het kussen beschadigd is.
6. Controleer of de vulbuis van het kussen naar de blower gedraaid zit.

Wanneer de attractie het niet doet of niet naar behoren werkt
1. Stroomvoorziening!
Als de attractie niet optimaal draait is het in bijna alle gevallen te wijten aan een slechte stroomvoorziening.
Rodeo-apparaat en de blower dienen allebei op een aparte vrije stroomgroep te zijn aangesloten! Als er
meerdere apparaten zijn aangesloten op de stroomgroep waar de stier en de blower gebruik van maken kan dit
leiden tot problemen en dient men één van beide op andere stroomgroepen aan te sluiten.
2. De rode noodstop is ingedrukt of de bedieningskast is niet ingeschakeld.
3. De stekker van de bedieningskast zit niet goed in het stopcontact.
4. De aansluitsnoeren van de bedieningskast naar de attractie zijn niet goed aangesloten.
5. Controleer of alle knoppen van de bedieningskast goed staan (zie handleiding).

RODEO BED / SURFPLANK - Bedieningsinstructies

1. Aan/uitschakelaar schakelaar (Power). Deze dient ingeschakeld te zijn, wijzend naar de 1.
2. Bediening, hier heeft u 2 mogelijkheden (Auto)matisch programma of (Hand)bediening:
(Auto)matisch: Alleen de groene (Auto)-knop indrukken en de (Snelheid) bepalen tijdens draaien.
Wanneer u de knop loslaat stopt de stier meteen met draaien. Dit automatische programma is zeer geschikt
voor wedstrijden want iedereen draait hetzelfde automatische programma.
(Hand)bediening: Hiermee kunt u zelf bepalen hoe de Rodeostier draait middels de knoppen:
(Links)
(Rechts)
(Bokken)
(Draaitempo)
(Snelheid)

-

Linksom draaien
Rechtsom draaien
Bokken in combinatie met (Links) of (Rechts) draaien
Draaitempo van het draaien mogelijk in tempo 1 of harder op tempo 2
De snelheid van bokken mogelijk van zacht (1) tot heel hard (6)

3. (Noodstop), wanneer de Rodeostier niet gebruikt wordt dient deze ingedrukt te zijn.
Deze knop kan ook altijd gebruikt worden om de Rodeostier onmiddellijk stop te zetten.
Bij gebruik van de Rodeostier moet de Noodstop niet ingedrukt zijn (omhoog trekken).
4. (Reset), indien 1 van deze lampen brand dan is de stroomvoorziening niet voldoende.
Als de Rodeostier niet optimaal draait is het in bijna alle gevallen te wijten aan een slechte stroomvoorziening.
Rodeostier en de blower dienen allebei op een aparte vrije stroomgroep te zijn aangesloten! Als er meerdere
apparaten zijn aangesloten op de stroomgroep waar de stier en de blower gebruik van maken kan dit leiden tot
storingen en dient men één van beide op andere stroomgroepen aan te sluiten.

RODEO BED / SURFPLANK - Opbouwinstructies

Lees alvorens de attractie wordt opgebouwd de Handleiding aandachtig door.
Opbouwen dient te gebeuren door 2 verantwoordelijke volwassen personen!

3m
6m
6m
Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte
van 6 x 6 meter en een minimale hoogte van 3 meter.
Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op
aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Controleer de
ondergrond op scherpe voorwerpen.

Plaats de 4 blauwe poten in de zijkant van de Rodeo
en verbind aan elke kant 2 poten met een ketting.

Draai met het krikje de Rodeo iets omhoog om zo de
wielen eruit te halen.

Plaats de 4 stabilisatie matjes onder de poten van de
Stier. Draai vervolgens het krikje weer naar beneden
en kijk of het onderstel stabiel staat en niet wankelt.

Steek de (grote) stekker van de bedieningskast vanaf
de onderkant in het onderstel. Dus niet bovenlangs
over het frame. Plaats de bedieningskast op een plek
waar de rodeobediener een goed overzicht heeft.

Vouw vervolgens het valkussen open. Sluit het kussen
door het touw door de lussen te weven en de
klittenbandstrip dicht te plakken. Zorg ervoor dat het
kussen mooi aansluit rond het onderstel.

Aan de achterzijde van het kussen bevinden zich het
luchtgat en slurf voor de blazer. Het luchtgat moet
gesloten worden met behulp van de touwtjes. De
slurf moet strak en niet gedraaid aan de blazer
bevestigd worden middels de sjorband.

Plaats vervolgens het opzetstuk op het onderstel. De
gaten en pennen corresponderen met elkaar, het
past maar op 1 manier: De juiste. Draai de vier
moeren stevig handvast (niet met sleutel) aan.
En controleer deze af en toe tijdens het spelen.

Neem een vrije stroomgroep en steek de stekker van
de blower in het stopcontact of haspel (geaard en
niet langer 25 meter). Laat het kussen vollopen en
controleer vervolgens of het kussen hard genoeg is
om een volwassen val op te vangen.

Neem (nog) een vrije stroomgroep en plaat hierin de
stekker van de bedieningskast. Controleer vervolgens
met de pagina “Bedieningshandleiding” of attractie
naar behoren functioneert. Controleer dit zonder dat
er iemand zich op de attractie bevindt.

RODEO BED / SURFPLANK - Afbouwinstructies
1.

Verwijder iedereen van de Attractie en laat men gepaste afstand nemen.

2.

Zet alle draaiknoppen in de beginstanden de hoofdschakelaar op 0.

3.

Veeg het kussen schoon met een zachte bezem en verwijder alle viezigheid van het kussen!

4.

Haal de stekkers van de bedieningskast en van de blower uit het stopcontact.

5.

Koppel de blower van het kussen en open het luchtgat.

6.

Knoop het touwtjes systeem van het luchtkussen los en rol het kussen heel strak en netjes op.
Let op: Niet breder dan 1,2 meter en rol in de richting van het luchtgat.

7.

Maak de stroomkabel los van het onderstel.

8.

Rol de kabel netjes om de bedieningskast. Maak geen beschadigingen aan de bedieningskast.

9.

Lift met de krik het onderstel omhoog, zodat de poten er weer onder weg kunnen en de
wieltjes er weer onder.

10. Gebruik wederom passend vervoer voor de Attractie en denk om het gewicht (300kg).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op:
Bij niet correct opgerold, niet schoongemaakte of beschadigde onderdelen, worden deze
onkosten in rekening gebracht bij de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor alle ongevallen en schade aan of door de attractie!

