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Instructie Rodeo’s van Augie
Benodigdheden:
Ruimte van 6 x 6 m
2 vrije stroomgroepen
Uitladen:
1. Koppel de aanhanger van de auto af.
2. Draai het neuswiel van de aanhanger op, het wiel naar de aanhanger wijzend.
3. Open de aanhanger.
4. Leg het luchtkussen, de blower, de haspels, de beschermdelen, de beugels, het houten blok
en de 4 steunen naast de plaats waar de stier moet komen te staan.
5. Breng de afrijd profielen aan.
6. Rol het onderstel van de stier uit de aanhanger en op de juiste plaats, gebruik de lier.
7. Haal de bedieningskast uit de aanhanger en zet deze op de juiste plaats.
8. Zet de kruk bij de bedieningskast.
Opbouwen:
1. Breng de beugel aan, net onder de draaikop. Zet het houten blok op de grond tegen het
onderstel.
2. Til het onderstel met de beugel omhoog, zodat het houten blok onder het onderstel geplaatst
kan worden. Haal de wieltjes eraf en doe de steunen daarvoor in de plaats. Haal het houten
blok er weer onder weg en doe hetzelfde met de andere 2 wieltjes.
3. Zorg ervoor dat het onderstel stabiel staat. Gebruik zo nodig plankjes om onder de steunen te
plaatsen.
4. Sluit de stroomkabels zonder forceren aan op het onderstel en de bedieningskast.
5. Rol het luchtkussen uit en til het gat in het kussen om het onderstel heen.
6. Sluit de blower aan op de luchtslang van het kussen. Zorg ervoor dat het luchtgat gesloten is.
7. Zet de stier/surfplank/snowboard/voetbal op het onderstel. Schuif deze goed in de klemmen
en draai de borgbouten stevig vast.
8. Breng de 3 beschermdelen aan: 1 krans om het onderstel bij de contactdozen; daarboven de
ronde schijf; onder de rodeo de beschermrand.
9. Steek de stekker van de blower (1100 Watt) in het stopcontact van een andere stroomgroep
dan van de stier.
10. Sluit de bedieningskast ook aan op een 220 Volt stopcontact van een andere vrije
stroomgroep. Let op: 3200 Watt!! Gebruik niet meer dan één bijgeleverde haspel.
11. Zet het veiligheidsbord goed leesbaar bij de ingang van de stier.
Bedienen:
1. De stier mag uitsluitend bediend worden door personen die volledig op de hoogte zijn van
deze instructie en de veiligheidsregels op het veiligheidsbord handhaven.
2. De naam van deze persoon, datum van bediening en handtekening moeten in het
logboek worden geschreven. Bij een eventueel ongeval zal deze persoon, evenals de huurder,
verantwoording moeten afleggen aan diverse instanties.
3. Zet de hoofdschakelaar op 1, draai de sleutel om, zet de “bokken” stand op 1 en zet de
“draaien” stand op 1.
4. Wij adviseren om de rodeo met de joystick te bedienen, dan heeft u invloed op de deelnemer.
Keuzeprogramma’s kunnen ineens verrassend snel bewegen.
5. Laat de rodeo eerst op de snelste stand draaien voordat een deelnemer plaatsneemt.
6. De begeleider dient de bediening te testen en volledig onder controle te hebben, voordat de
eerste deelnemer plaatsneemt.
7. Houd tijdens het draaien ten aller tijde een hand boven de noodstop. Valt de deelnemer
eraf, dan dient de knop direct ingedrukt te worden.
8. Bij storingen of onduidelijkheden dient u contact op te nemen met Augie Attractieverhuur, tel
06-23529163.

Bedieningskast:
Zet om te starten alle knoppen op “on”. De sleutel op 1; de draaiknop op “1”; de knop voor
bokken op “1” en de knop voor draaien op “1”.
De groene knop is om te starten. Deze werkt pas nadat de noodstopknop ingedrukt is
geweest.
Links op het bedieningspaneel zit de knop voor de tijdsduur van een rit.
Daarnaast zit de knop voor de snelheid van alle bewegingen.
Rechts op het bedieningspaneel zit de knop voor standaard programma’s.
Met de joystick kan de rodeo bediend worden.
De noodstop: Houd ten aller tijde je linkerhand boven deze knop.
Let op: Wij adviseren om standaard programma’s uitsluitend te gebruiken na testen van het
volledige programma. Sommige programma’s lijken eenvoudig, maar kunnen toch uiteindelijk
flink te keer gaan.
Opruimen:
1. Zet alle draaiknoppen in de beginstanden en de schakelaars op 0.
2. Haal de stekkers van het luchtkussen uit het stopcontact.
3. Koppel de blower van het kussen en open het luchtgat.
4. Zet de blower in de opening van het luchtgat, zodat de lucht er snel en volledig uitstroomt.
5. Haal de 3 beschermdelen van het onderstel af.
6. Knoop het touwtjes systeem van het luchtkussen los. Vouw het kussen in vier delen en rol het
kussen heel strak en netjes op, niet breder dan 1,2 meter. Rol in de richting van het luchtgat.
7. Haal de rodeo van het onderstel af. Draai de bouten er nooit helemaal uit.
8. Maak de stroomkabels los.
9. Rol de kabel netjes op.
10. Lift met de beugels het onderstel omhoog, zodat de steunen er weer onder weg kunnen en de
wieltjes er weer onder.
Inladen:
1. Doe de bedieningskast eerst rechts voorin de aanhanger op de daarvoor bestemde plek.
2. De stier hoort links voorin de aanhanger met de kont op het schuimkussen en met de “rug”
naar de hoek. Doe het elastiek er omheen. Andere rodeo’s kunnen als laatste anders ingepakt
worden. Zorg in ieder geval dat deze rodeo’s geen schade oplopen tijdens transport en tijdens
het uit- en inpakken.
3. Zet de kruk op de kop in de stier met de stroomkabels om een krukpoot.
4. Lier het onderstel via de oprijd profielen in de aanhanger tegen de stang aan. Breng de
tweede stang ook aan, zodat het onderstel niet meer voor of achteruit kan rollen door hard
optrekken of remmen tijdens transport.
5. Plaats de steunen, beugels en de oprijdprofielen onder het onderstel plat op de vloer.
6. Zet de blower, haspels en het houten blok naast het onderstel. Leg daarbovenop de
beschermdelen.
7. Leg het opgerolde luchtkussen als laatste in de aanhanger (eventueel leg je andere rodeo’s als
laatste op het kussen).
8. Sluit de aanhanger, draai het neuswiel naar de normale hoogte.
Let op:
Vergeet niet het logboek volledig in te vullen inclusief handtekening
Meld schade of ongevallen ook aan je leidinggevende.

