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Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at 
Rumsimulatoren er i en sådan stand, at den vil kunne bru-
ges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne el-
ler de personer, der befinder sig omkring Rumsimulatoren. 

De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to 
myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til 
for at holde det optimale opsyn med Rumsimulatoren.

Generelle oplysninger
Opstillings-og nedtagningstid for Rumsimulatoren er ca. �0 
min. pr. arbejdsgang.

Rumsimulatoren er synet og godkendt af synsinstitut og le-
ver op til bestemmelserne i bekendtgørelse om offentlige 
forlystelser: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 50� af 17. 
juni �005.  

Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden www.ra-
num-teltudlejning.dk

Traileren, hvorpå Rumsimulatoren er opbygget, er synet af 
godkendt synsinstitut.  Traileren er kaskoforsikret.

Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til 
Rumsimulatorens brug og evt. myndighedstilladelser til 
brug af opstillingsstedet.

Traileren er medlem hos Falck – abonnementsnummer: 17 
�8 70 �9 – Falck tlf. nr. 70 10 �0 30.

Forsikringer
Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, 
som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for 
publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved person-
skade og kr. � mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker 
kravene i § �3 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. 
Bekendtgørelse nr. 50� af 17. juni �005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne un-
der leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren 
har en fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstan-
de som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan 
være til fare for såvel brugere som Rumsimulator. 

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle ret-
ninger.

Opstilling

1  Rumsimulatoren skal stilles op på plant areal, hvor der 
til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Area-
let skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil 
kunne beskadige Rumsimulatoren eller dens brugere.

2  Spænd rumsimulatoren fra bilen.

3  Afmonter lysbom og nummerplade.

4  Løsn boltene i det beslag, der sammenholder selve 
Rumsimulatoren med undervognen.

5  Når boltene er fjernet, vippes Rumsimulatoren op på 
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den ene ende og undervognen fjernes.

6  Boltene sættes fast i undervognen, således at de er der, 
når Rumsimulatoren skal pakkes sammen.

7  Fjern undervognen fra opstillingsstedet.

8  Sørg for, at den lukkeanordning der holder ringene er 
slået ned, så ringene ikke kan dreje rundt.

9  Tjek at rumsimulatoren står helt plant.

10  Når Rumsimulatoren er færdigopstillet, placeres der 
rød/hvidt bånd på søjler, der er opstillet omkring Rumsimu-
latoren, således at publikum holdes på afstand med mini-
mum 180 cm, fra Rumsimulatorens yderkant, når den er i 
drift.

11  Rumsimulatoren er nu klar til brug.

Brugsvejledning

1  Brugeren placeres i sædet.

2  Sikkerhedssøjlen presses ned mod personen, og låses 
i den stilling, der er behagelig for brugeren og som sikrer 
denne mod at falde ud.

3  Spænd fødderne fast og bed brugeren om at stikke 
hænderne igennem holderne ved håndtaget, og hold fast 
i håndtagene.
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4  Låsepalen slås tilbage og de to ringe kan nu køre frit 
rundt. Den inderste ring kører en vej ved, at den skubbes i 
gang og den yderste ring drejes rundt med det håndtag, der 
er på Rumsimulatorens ene ende.

5  Når man ønsker at stoppe, lader man være med at dreje 
på håndtaget.

6  Når den holder stille, køres begge ringe i en sådan stil-
ling, at de kan låses fast med låsepalen.

7  Sikker jer at brugeren ikke lider af rygskade, forhøjet 
blodtryk, hjertekarsygdomme, er gravid eller påvirket af spi-
ritus eller stoffer.

8  Orienter brugeren om vigtigheden af, at vedkommende 
straks siger til, hvis han/hun får det dårligt under turen.

9  Varigheden af turen må maksimalt være et minut.

10  Rumsimulatoren må højest rotere med 60 omdrejnin-
ger i minuttet.

11  Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn un-
der hele dens brug. Forlader opsynspersonalet stedet, skal 
Rumsimulaturen låses af, hvilket sker ved, at der placeres en 
kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens faste kon-
struktion. Det på en måde, så det ikke er muligt at deje rin-
gene rundt.

12  Det vil være anbefalelsesværdigt, at den person der 

står for at dreje ringene rundt, har arbejdshandsker på.

Vigtige forhold

 Rumsimulatoren må kun benyttes af personer der 
er fyldt 5 år, og som størrelsesmæssigt er sådan, at de 
kan fastspændes med såvel sikkerhedsbøjle som med 
spænde om fødderne.

 Der skal minimum være to opsynspersoner, som er 
fyldt 18 år og som er ædruelige.

 Brugerne må ikke lider af rygskade, forhøjet blodtryk, 
hjertekarsygdomme, være gravid eller påvirket af spiri-
tus eller stoffer.

 Varigheden af turen må maksimalt være et minut. Er 
turen længere, øges risikoen for, at der opstår skader på 
brugeren.

 Er brugeren svimmel efter turen er det vigtigt, at ved-
kommende støttes, når han/hun forlader rumsimulato-
ren, og får lov til at sidde og komme til sig selv.

 Er en bruger helt omtåget efter brugen, og vedkom-
mende har blodsprængte øjne, er det vigtigt, at ved-
kommende straks kommer på skadestue, da det kan 
være farligt. En sådan situation vil let kunne opstå, hvis 
brugeren er påvirket af stoffer eller alkohol. Det er der-
for vigtigt, at de sorteres fra før brug.

 Det er vigtigt, at rotationerne ikke sker med mere end 
60 omdrejninger i minuttet, da det kan betyde, at bru-
gerne pådrager sig skader.

 Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. 
Forlader opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af 
ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og 
Rumsimulatorens faste stel, så de ikke kan drejes rundt.

Nedtagning

1  Begge ringe stilles lodret og låsehåndtaget skubbes 
over, så den låser de to ringe sammen.

2  Rumsimulatoren løftes op i den ene ende og under-
vognen sættes under. Herefter sænkes Rumsimulatoren 
således, at den placeres på undervognen, hvor boltene skal 
placeres for at koble de to ting sammen.
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3  Båndet til at fastgøre fødderne med rinkles sammen, så 
det ikke kommer til at sidde og blafre.

4  Sikkerhedsbøjlen slås sammen, så den er så langt ind 
imod sædet som muligt.

5  Nummerplade og lysbom placeres på Rumsimulatoren.

6  Rumsimulatoren er herefter klar til at blive påmonteret 
bilens anhængertræk.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med Rumsimulatoren af to myn-
dige og ædruelige personer, der er fyldt 18 år og som 
opholder sig på arealet ved siden af Rumsimulatoren. 

Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. Forlader 
opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af ved, at der 
placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens 
faste stel, så de ikke kan drejes rundt. Opsynspersonalet skal 
med deres påklædning er let genkendelige (fx neon grøn/
gul/orange/ rød vest).

Opsynspersonerne skal ved brug af fløjte eller horn kunne 
komme i kontakt med brugerne.

Opsynet er ansvarlig for

 At der opsættes skiltning ved Rumsimulatoren, der 
omtaler de retningslinier, der er for brug. 

 At tillade brugere adgang til Rumsimulatoren på en 
kontrolleret og sikker måde. Der må maksimalt være en 
bruger.

 At sikre sig, at brugeren placeres rigtigt i sædet.

 At brugeren får sikkerhedsbøjlen presset ned over sig 
på en sådan måde, at det er behageligt for brugeren, og 
som sikrer denne mod at falde ud. Tjek at låsens tap er 
helt inde i hullerne på stangen, så den låser.

 Ved forespørgsel til brugeren skal opsynspersonen 
sikre sig, at brugeren ikke har eller har haft dårlig ryg, 
hjerteproblemer, er gravid eller har fysiske eller medi-
cinske problemer, der tænkes især på skuldre, arme, ben 
eller hofteskader. 

 At sikre sig at personen ikke er påvirket af stof-  
fer eller alkohol.

 At brugen er PÅ EGET ANSVAR

 Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet 
hele tiden.

 At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejled-
ning om Rumsimulatoren.

 At lukke ned for Rumsimulatoren, hvis der opstår fejl 
som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Rumsimu-
latoren. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den 
er blevet repareret.

  At brugeren er fyldt 5 år, og vil kunne fastspændes 
forsvarligt med såvel bøjle som rem.

 At bruger ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må 
ikke bruges briller under brugen, der må ikke være 
skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke 
bæres løsthængende smykker.

 At der ikke opholder sig nogen personer inden for det 
afspærrede område.

 At Rumsimulatoren standses omgående, hvis der op-
står faretruende situationer.
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Ved uheld gøres følgende

 Evakuér Rumsimulatoren omgående, men optræd 
myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.

 Sikr at skadede får førstehjælp eller behandling af en 
kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til 
hospitalet.

 Ved større uheld ring 11� og beskriv uheldet og for-
tæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget 
hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen 
frem til uheldsstedet.

 Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skrift-
lig rapport.

 Informer den overordnede eller ejer om uheldet og 
giv en statusrapport.

 Rumsimulatoren må først blive genåbnet, når der 
er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, 
samt at Rumsimulatoren er tjekket og fundet sikkert til 
brug.

Opslag

Ved synligt opslag skal der bekendtgøres følgende, når 
Rumsimulatoren er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.

2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må 
ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe 
eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løst-
hængende smykker.

3. Rumsimulatoren må kun benyttes af personer, der er 
fyldt 5 år, og som kan fastgøres sikkert med såvel bøjle som 
bånd.

4. Brugerne skal have et godt helbred og må ikke have eller 
have haft dårlig ryg/nakke, hjerteproblemer, brækkede lem-
mer, må ikke være gravid, må ikke have fysiske eller medici-
nale problemer.

5. Brugeren skal havde læst skiltet med ordensregler.

6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller 
lignende.

7. Det er ikke tilladt at ryge, medbringe alkohol, mad, drik-
kevarer eller mobiltelefon inden for området med Rumsi-
mulatoren.

8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Rumsimulatoren/op-
synspersoner, skal opholde sig uden for den afmærkning, 
der er opsat.

9. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

10. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

11. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Rumsimulato-
ren stoppes omgående, og den skal aflåses.

12. Det er op til de opsynspersoner, der står for Rumsimula-
toren at håndhæve ovenstående regler hele tiden.

13. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise per-
soner, som ønsker at prøve Rumsimulatoren, såfremt de 
skønner, at dette ikke vil være forsvarligt.

14. Rumsimulatoren skal hele tiden være betjent af mini-
mum � voksne , ansvarlige og ædruelige personer.

15. Skal under hele forløbet sikre, at den afspærring der er 
opstillet, er intakt.

Vedligeholdelse
Rumsimulatoren skal før hver ibrugtagning smøres i de 
smørekopper der er placeret på den. Det i et omfang, så 
man lige kan se, at fedtet er ved at pible ud.

Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af Rumsimulatoren, 
eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt al-

tid udlejeren.

Copyright © �007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S
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Tjekliste før brugen af Rumsimulator

 At der er givet polititilladelse til brugen af Rumsimula-
toren.

 At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 
18 år, til at betjene Rumsimulatoren i dets fulde brugstid.

 At der findes en tilsynsbog i umiddelbar nærhed af Rum-
simulatoren.

 At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der 
bekræfter, at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som 
fremgår af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser.

 At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af 
Rumsimulatoren.

 At Rumsimulatoren er opstillet på et plant areal, der er 
renset for spidse og skarpe genstande, samt andre genstan-
de, som kan forårsage skade på såvel brugere som Rumsi-
mulatoren.

 At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en 
afstand på 180 cm. fra de yderste punkter af Rumsimulato-
ren, når den er i brug og omkring hele Rumsimulatoren.

 At lukkeanordningen ved sikkerhedsbøjlen er i orden.

 At remmen til at fastlåse fødderne med er i orden.

 At låsehåntaget, der skal holde de to ringe, er intakt.

 At der findes en lås med nøgle, således at Rumsimulato-
ren kan låses af, hvis opsynspersonalet forlader stedet.

 At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af 
Rumsimulatoren og om de forhold, der skal tages højde for, 
for at en rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne 
finde sted.

 At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis 

der opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance.






