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Brugsvejledning for Karrusellen

Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Kar-
rusellen er i en sådan stand, at det vil kunne bruges uden at 
der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, 
der befinder sig omkring Karrusellen .

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal op-
synspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med 
Karrusellen.

Generelle oplysninger
Opstilling-og nedtagningstid for Karrusellen er ca. 30 min. pr. 
arbejdsgang. Karrusellen  er synet og godkendt af synsinstitut 
og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offent-
lige forlystelser.

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 personskade 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 under 
leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en 
fritids/ulykkesforsikring.

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

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retnin-
ger.

Opstilling
1. Karrusellen stilles på den plads, hvor den ønskes opstillet.

�. Placér benene i dertil indrettede huller i begge sider af Kar-
rusellen og justér dem i højden med en svensknøgle, således 
at den står plant.

3. Sæt det kraftstik, der er i enden af ledningen fra styrepulten 
i det stik, der er fastmonteret på Karrusellen. Sæt herefter 
andet kraftstik i det strømgivende stik.

4.  Tag de to stopklodser op, som er sat ned i Karrusellens 
bærende del, og placér dem under Karrusellen.

5.  Løsn op for skruerne på transportholderne,  der sidder 
på toppen af Karrusellen. Vip dem op, så siden frigøres – vip Vip transportholderne op.

Tilpas fødderne til underlaget.

Løsn skruerne  på transportholderne.

Placér benene.

Sæt kraftstikket i.
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herefter siden ned i vandret stilling. Gør det samme med den 
anden side. Karrusellen er nu slået helt ud.

6.  Karruseltoppen sættes på – slås ud og samles ved brug af 
bolte/vingmøtrikker.

7.  Dugen trækkes op over Karruseltoppen og den fastgøres til 
toppen med de påmonterede remme.

8.  Karrusellen er nu køreklar og kan startes/stoppes ved tryk 
på henholdsvis grøn og rød knap i kontrolboksen. Skulle Kar-
rusellen imod forventning ikke køre, kan det skyldes, at der 
ikke er de rigtige faser – der findes imidlertid en fasevender i 
det ene stik, som kan drejes ved hjælp af en skruetrækker.

9.  Det er vigtigt, at der hele tiden er opsyn af Karrusellen. Er 
der ikke det, skal siderne slås op og fastgøres med holderen i 
toppen, og stopperne skal sættes i begge huller, så den ikke 
kan dreje rundt.

Opsyn
Der skal altid være opsyn med Karrusellen af en person, som 
ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/
orange/rød vest).

Vip den ene side ned. 

Derefter den anden.  

Slå karruseltoppen ud.

Sæt karruseltoppen på.
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Sæt bolte og møtrikkerne i.
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Opsynet er ansvarlig for følgende:

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

  At tillade brugere adgang til Karrusellen på en kontrol-
leret og sikker måde.

  At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra 
Karusellen og til anden genstand eller anden aktivitet.

  At der maksimalt er en bruger på hver af aktiviteterne 
på Karrusellen.

  At maksimumalder på 6 år overholdes.
  At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
  At der ikke er børn som springer på og af Karrusellen 

under brugen.
  At Karrusellen standses omgående, hvis der opstår 

faretruende situationer.
  At ingen voksne deltager, når Karrusellen kører.
  At der er lavet en afspærring hele vejen rundt omkring 

Karrusellen, så der ikke er direkte adgang til Karrusellen for 
publikum.

  At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
  At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller 

slåskampe.
  At Karrusellen straks lukkes ned, hvis der forekommer 

strømsvigt.
  At lukke Karrusellen ned, hvis der fremkommer meka-

niske defekter på Karrusellen. Karrusellen må ikke tages i 
brug igen, før den er blevet repareret.

  At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og 
at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan fange 
deres opmærksomhed.
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Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen 
fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt sam-
tykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. 

Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med tilsynsbog og 
forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Karrusellen. Den 
skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi 
eller akkrediteringsselskab, hvis det ønskes.

Sammenpakning
1. Tag kraftstikket ud af det strømgivende stik.

�. Løsn remmene, der fastgør dugen til Karruseltoppen, og tag 
dugen af.

3. Løsn stængerne i toppen ved at skrue vingmøtrikkerne af 
bolterne – vippe stængerne ind og ned. Saml dem med enten 
elastik eller remme. Når alle stængerne er taget af og hænger 
ned langs Karrusellen bindes der et reb stramt omkring den 
samlede top, så den er til at arbejde med, når den skal tages 
af.

4. Tag toppen af og læg den på jorden. Læg dugen sammen 
og rul den herefter sammen.

5. Placér transportholderen i toppen af Karrusellen.

6. Vip først den ene side op og fastgør den i transportholdere. 
Sæt den ene stopklods i det hul, der er indrettet hertil.

7. Vip efterfølgende den anden side op. Fastgør den i trans-
portholderen og montér den anden stopklods i det hul, der 
er indrettet hertil.

8. Tag kraftkablet ud af stikket på Karrusellens underside.

Ved uheld gøres følgende:

  Evakuer Karrusellen omgående, men optræd myndigt 
og roligt, så der ikke opstår panik.

  Sikr at alle 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 fortæl 
hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjæl-
pere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til 
uheldsstedet.

  Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig 
rapport.

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

  Karrusellen må først blive genåbnet, når der er givet 
instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Kar-
rusellen er tjekket og fundet sikker til brug.

Stram bolte/møtrikker. 

Træk dugen op over karruseltoppen.  

Karussellen står nu klar til børnene.

Fastgør dugen ved hjælp af remmene.
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9.  Rul kraftkablerne sammen.

10.  Løsn støttebenene og fjern dem. Læg dem op i Karrusel-
len.

11.  Karrusellen er nu klar til at blive læsset. Husk alle delene.

Transport
Karrusellen kranes op på lastbil eller køres op på autotrailer.

Sikkerhedsregler
Karrusellen skal i drift holdes under konstant opsyn af en 
udpeget og ansvarlig opsynsperson. 

Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller 
skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid 
udlejeren.

Copyright © �007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S

Ved opslag skal der bekendtgøres føl-
gende, når karrusellen er i drift:

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

2.  Alle former for vild leg er ikke tilladt.

3. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.

4. Al ophold på karrusellen er kun tilladt, når man sidder 

på en af pladserne.

5. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

6. Der må maksimalt være 10 brugere på karrusellen ad 

gangen.

7. Bruger må maksimalt være fyldt 6 år.

8. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

9. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Karrusellen 

indstilles. 
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TJEKLISTE TIL KARRUSEL FØR BRUG

Før opstart af Karrusellen skal følgende tjekkes:

 At bremseklodserne er fjernet.

 At alle siddepladser er forsvarligt fastgjorte.

 At der ikke er brud eller revner på de dele, der fastholder 
siddepladserne.

 At Karrusellen kan dreje rundt uden, at den går imod noget 
under drejningen.

 At holderen, der bærer toppen af Karrusellen, er monteret.

 At ”paraplyen” er sat solidt fast og at alle møtrikker er 
spændt forsvarligt sammen.

 At dugen er spændt fast med alle remmene.

 At der er lavet en afspærring omkring Karrusellen, så der 
kun er en ind- og udgang.

 At vægtfordelingen er ligeligt fordelt på Karrusellen, 
således at den kan holdes i balance.

 At start og stopknappen virker.

OPSYNSPERSONALET HAR ANSVARET FOR

1. At der opstilles afspærring omkring Karrusellen, så der kun 
er en ind- og udgang.

�. At det tjekkes, at alle sidder på siddepladserne før Karrusel-
len starter op.

3. At Karrusellen stoppes omgående, hvis et barn viser tegn 
på at ville af.

4. At der straks gives besked om at sætte sig ned, hvis brugere 
rejser sig på Karrusellen, mens den er i gang.

5. At der ikke gives børn over 6 år lov til at benytte Karrusel-
len.

6. At det ikke tillades at hoppe af og på Karrusellen når den er 
i brug.

7. Ved uheld skal opsynspersonalet straks trykke på stop og 
fysisk medvirke til at stoppe Karrusellen.

8. Ved pauser eller når Karrusellen ikke er i brug, skal 
strømledningerne frakobles og stop propperne sættes i, så 
Karrusellen ikke kan drejes.




