
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gaminio pavadinimas 
 

 

„Kalbantis“ kubas „ROMPA®“ 
 

2. Gaminio kodas 
 

 

18870 

 
3. Spalva 

 

 

Gali būti įvairių spalvų. 

 
4. Trumpas aprašymas 

 

 

Tai yra Wi Fi sistemos elementas.   Gali pakeisti burbulo vamzdžio, skydelio ir optinio pluošto 
spalvas. Nereikia nei AK, nei programų. „Kalbėjimas“ ‐ garsinis ir vaizdinis!  Lengvai 
suasmeninamas naudojant savo įrašus. 

 
5. Komplektą sudaro: 

 

 

1 
1 
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„Kalbantis“ kubas 

„Kalbančio“ kubo viduje montuojamas siųstuvo modulis (su PP3 9v baterijomis) 
valdymo blokas (imtuvas ‐ baltas įtaisas, esantis kubo viduje) 
maitinimas 



 
 

 

6. „Snoezelen®“ stimuliacijos 
 

 Regėjimas 

 Garsas 

 

7. Geriausia naudoti 
 

 

Naudokite patalpose su Wi‐Fi palaikančiais gaminiais. 
 

8. Suderinami „ROMPA®“ gaminiai 
 

 

ROMPA® siūlo didelį ir nuolat augantį Wi Fi valdomų gaminių asortimentą, kurį galite rasti mūsų  
kataloge ir internetinėje svetainėje www.rompa.com.  Gali būti suderinami tokie gaminiai: 
„Sensory Magic™“   
19771 vidutinio dydžio burbulų vamzdis 
19772‐5 didelis burbulų vamzdis 
19777‐80 vandens burbulų vamzdis 
19776 milžiniškas burbulų vamzdis 
19767‐770 rutulinių burbulų vamzdis 
19210 šviesos šaltinis 
19214 kintamų spalvų skydas 
19209 spalvų parinkimo skydas 
18523 burbulų sienos skydas 
19603 „Catherine“ rato skydas 
18537 interaktyvaus optinio pluošto fontano skydelis 
20132 sniego panelė 
19723 šviesos difrakcijos totemas 
20566 Begalybės tunelio skydas  
20287 Wi Fi žvaigždėto dangaus panelė 
Paprasti jungikliai, pvz., 19966 minkštas „Koosh“ jungiklis 

 
9. Naudojimo pradžia 

 

 

 Prijunkite maitinimą prie baltos valdymo bloko dėžutės. 
 Įjunkite į sieninį maitinimo lizdą.  Įjunkite valdymo bloką spausdami žemyn garso 

mygtuką, kol pasigirs spragtelėjimas. 

 Įjunkite jungiklį, esantį ant kubo. Jungiklis yra įjungtas, kai rodoma raudona spalva. 
 Meskite „kalbantį“ kubą.  Aktyvuojamas viršutinės plokštumos įrašas. 



 
 

 

10. Išsamus aprašymas 
 

Tai yra Wi Fi sistemos elementas. Gali pakeisti burbulo vamzdžio, skydelio ir optinio pluošto 
spalvas. Nereikia nei AK, nei programų.  „Kalbėjimas“ ‐ garsinis ir vaizdinis!  Lengvai 
suasmeninamas naudojant savo įrašus. 

Bevielis, kalbantis, minkštas žaidimų kubas, kurį galima labai įvairiai panaudoti lavinimui. 
Kubas turi šešias ryškiaspalves plokštumas su skaidria kišene, į kurią galima įdėti savo 
paveikslėlius, simbolius ir/arba nuotraukas. Kiekviena kubo plokštuma gali būti lengvai 
programuojama su iš anksto įrašytu jūsų balso įrašu! Siekiant skatinti spalvų pažinimą 
paprasčiausiai ridenkite kubą ir klausykite, kaip ištariamas viršutinės spalvos pavadinimas.  
Pastatykite kubą mėlyna spalva į viršų ir išgirsite sakant „mėlyna!“, išmeskite žalią spalvą ir 
išgirsite „žalia!“, ir t.t. Labai gerai tinka ugdant priežasties ir pasekmės ryšio supratimą, 
spalvų pažinimą, paveikslėlių atpažinimą, klausymo ir motorinius sugebėjimus ‐ galimybės 
yra neribotos.  Komplektą sudaro kubas, garso kolonėlės ir 9 V baterija. 

 
 
ĮRAŠAI 

1. Įjunkite apvalų maitinimo kištuką į apvalų lizdą baltos valdymo bloko dėžutės viršuje. 
2. Įjunkite į sieninį maitinimo lizdą. Įjunkite valdymo bloką, spausdami garso mygtuką, kol 

išgirsite spragtelėjimą (spauskite dar kartą norėdami išjungti). 

 



 

3. Patikrinkite, ar įjungtas paties kubo jungiklis.   Jis yra įjungtas, kai rodoma raudona 
spalva. „Kalbantis“ kubas yra tiekiamas su iš anksto įrašyta žinute kiekvienai 
plokštumai. Norėdami pakeisti šį įrašą, padėkite kubą taip, kad plokštuma, kurios garsą 
jūs norite keisti, būtų nukreipta į viršų. 

4. Palaukite, kol bus paleista įrašyta žinutė prieš darydami savo įrašą. 
5. Valdymo blokas turėtų būti apytikriai 30 cm atstumu nuo jūsų, tačiau nebūtina jo 

laikytis labai tiksliai, nes įrašymo garsas bus reguliuojamas automatiškai pagal jūsų 
balso garsumą. 

6. Kai būsite pasiruošę įrašyti, paspauskite raudoną mygtuką (pažymėtą „Record" 
(įrašyti)) ir palaukite, kol užsidegs raudona lemputė. Užsidegus raudonai lemputei, 
iškart pradėkite kalbėti.  Baigę įrašinėti mygtuką atleiskite. 

7. Jūs galite įrašyti daugiausiai trijų sekundžių įrašą kiekvienai kubo plokštumai. Jeigu jūsų 
žinutė viršys tris sekundes, įrašymas paprasčiausiai bus sustabdytas ‐ įrašui nebus 
galima panaudoti kitai plokštumai skirto įrašymo laiko. 

8. Raudona lemputė virš įrašymo mygtuko parodo, kad prietaisas įrašinėja. 
9. Kubas iškart paleis jūsų įrašą. Galite įrašyti žinutes ir kitoms plokštumoms, arba iš 

naujo įrašyti savo žinutes. 

 
PATARIMAI ĮRAŠANT 

 Pradėkite kalbėti iškart po to, kai įsijungia raudona lemputė. Uždelsus įrašant, uždelstas 
bus ir kubo „kalbėjimas“ jį išmetus.  

 Jeigu jums nepatinka jūsų įrašas, pradėkite įrašymą iš naujo ‐ galite iš naujo įrašyti 
savo žinutę, kiek norite kartų. 

 Įrašinėkite tylioje aplinkoje ir venkite triukšmo fone, todėl, pavyzdžiui, išjunkite 
televizorių ar radiją, naudokite tylų kambarį, uždarykite langą ir pan. 

ĮRAŠŲ PASIŪLYMAI 

 SPALVOS: pagal plokštumos spalvą 

 

 
 VARDAI: vardai žmonių, su kuriais jūs paeiliui žaidžiate su kubu 

 VEIKLA/PRATIMAI: pašokti, sumirksėti, šokti į tolį, atsiklaupti ir pan. 



 

 SKAIČIAI: pradedant mokytis skaičiuoti 

 GYVŪNAI: įrašykite atitinkamus garsus arba gyvūnų pavadinimus 

 RAIDĖS: paraidinio tarimo žaidimai 

 Įrašykite skirtingomis kalbomis šiuolaikiškam kalbų mokymuisi 

 
PATARIMAI DĖL VEIKLOS 

1. Paįvairinkite užsiėmimus naudodamiesi šone esančiomis skaidriomis kišenėmis, į kurias 
galima įdėti paveikslėlius, nuotraukas, žodžius ir pan. (nepridedama)  Įdėkite bet kokį 
popierių/kortelę rūpestingai, kad skaidri kišenė nebūtų įsitempusi.  Jos gali būti 
pažeistos elgiantis su jomis neatsargiai. 

2. Kubo spalvos atitinka spalvas, kurias paprastai galima pamatyti ant parašiutų.   
Organizuokite užsiėmimus naudojant panašius gaminius vienu metu. 

Pasinaudoję išimkite bateriją. 



 

„KALBANTIS“ KUBAS YRA WI FI SISTEMOS DALIS 

Sujungus su kitais suderinamais „ROMPA® Wi Fi“ gaminiais, „kalbantį“ kubą galima naudoti kaip 
jungiklį.  Kubas ne tiks pasakys viršutinės plokštumos spalvos pavadinimą (arba jūsų įrašytą 
žinutę), bet ir pakeis aplink jus esančių sienos skydo, paukščių tako kilimų, žvaigždžių drabužių, 
burbulų vamzdžių ir optinio pluošto spalvą kubo viršutinės plokštumos spalva. 

 

11. Sauga 
 

 Visada prižiūrėkite šio gaminio naudojimą. 

 Atlaisvinkite tinkamą erdvę.  Nemeskite į žmones ar daiktus. 

 Maitinimas skirtas tik naudoti viduje. 

 

12. Techniniai duomenys 
 

 

Baterijos naudojimo laikas: 
Naudojant nuolatos (24 val. per parą) ‐ apie 4 dienas  
Normaliai naudojant (6 val. per parą) ‐ apie 16 dienų. 
Miego režimu ‐ apie 20 dienų. Kalbantis kubas pereina 5 miego režimą, jeigu nėra naudojamas 10 s.  

 
Kubas: PVC: gali būti įvairių spalvų, bet paprastai oranžinė, geltona, žalia, violetinė, 

mėlyna, raudona 30 cm x 30 cm x 30 cm 
Svoris: apie 1,6 kg 

 
Maitinimas (juodas kištukas): 

Linijinis 
PRI: 230 V~50 Hz (110V prieinama) 
SEK: 12V 300mA 
Dviguba izoliacija: IP40 
Naudojimui tik viduje 
Laidinis kištukinis kabelis 

 
Valdymo blokas (imtuvas): 

Įvestis: 12V N.S.  3.6W maks. 
Imtuvo modulis atitinka ETSI 300‐220 
Garsiakalbis yra sudėtinė ankstesnio dalis (ne atskira dalis) 
Svoris: 270g 

 
Siųstuvas (pilka dėžutė kubo viduje):  

9V N.S. 0,1W 
PP3 baterija 
Veikia iki 100 m atstumu nuo imtuvo, įskaitant kliūtis. Siųstuvo modulis atitinka ETSI 
300‐220 



 

13. Montavimas 
 

 

1. Įjunkite apvalų maitinimo kištuką į apvalų lizdą balto valdymo bloko viršuje. 
2. Įjunkite į sieninį maitinimo lizdą. Įjunkite valdymo bloką, spausdami garso mygtuką, 

kol išgirsite spragtelėjimą (spauskite dar kartą norėdami išjungti). Lemputė ant 
imtuvo bloko parodys, ar maitinimo jungiklis yra ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS. Prieš 
naudojimą įsitikinkite, kad jungiklis ĮJUNGTAS. 

3. Įjunkite jungiklį, esantį ant kubo. Jungiklis yra įjungtas, kai rodo raudoną spalvą. 
4. Meskite „kalbantį“ kubą.  Aktyvuojamas viršutinės plokštumos įrašas. 
5. Jei reikia, pareguliuokite garsumą. Garso reguliavimo rankenėlė yra valdymo bloko 

viršuje. Ji pažymėta ženklu „Volume“ (garsas). 
6. Įsitikinkite, kad ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis yra ĮJUNGTAS (žr. žemiau 10 punktą). 
7. „Kalbančio“ kubo siųstuvas pereina į miego režimą po apytiksliai vienos minutės 

siekiant išsaugoti bateriją ilgesniam naudojimui. 
8. Nesvarbu, ar žmogus stovi tarp siųstuvo ir imtuvo ‐ jie veikia puikiai net ir esant kliūtims. 
9. Nuo 2008 m. spalio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį galima rasti truputėlį atitraukus 

užtrauktuką.  Patikrinkite, kad po naudojimo gaminio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO 
jungikliai būtų IŠJUNGTI. Išjungus imtuvo lemputė išsijungs. 

 

 

14. Priežiūra 
 

1. Kai reikia, pakeiskite 9V bateriją kubo viduje. Gali būti naudojami akumuliatoriai. Prieš 
įkraunant išimkite akumuliatorių.  Norėdami atidengti užtrauktuką, atsargiai pakelkite 
PVC atvartą, juosiantį tris kubo plokštumas. Atitraukite užtrauktuką.  Kubo viduje bus 
matomas ritinys, apsuptas putplasčio putų.  Įkiškite ranką į ritinį ir ištraukite pilką 
dėžutę. Apverskite dėžutę ir nustumkite baterijų skyrelio dangtelį ‐ rodykle yra 
nurodyta, į kurią pusę reikia stumti norint nuimti. 

 



 

 
 

Išimkite išeikvotą bateriją ir pakeiskite tos pačios specifikacijos nauja baterija. 
Neardykite bloko ir nebandykite apžiūrėti jo iš vidaus.  Įdėkite pilką dėžutę atgal į 
kalbantį kubą ir užtraukite užtrauktuką. Patikrinkite, kad pilka dėžutė būtų įdėta 
teisingai - spalvoti lipdukai parodo teisingą kryptį. 

 

 
 

Atsargiai užlenkite atvartą ant užtrauktuko. 
2. Norint išvalyti PVC: nuvalykite netyčia išlietą skystį / dėmes, naudodami švelnų valiklį ir 

drėgną servetėlę.  Nenaudokite didelio kiekio vandens. Nenaudokite valiklių su 
abrazyvinėmis medžiagomis ar valiklių su tirpikliais, pvz., trichloretanu ar anglies 
tetrachloridu. Skystos indų plovimo priemonės tinka labiausiai. Valymui nenaudokite garų. 
Vinilinė danga sutrūkinės, ištrupės ar išsitrins, jeigu bus liečiama aštriais ar trinama 
kietais daiktais,  tokiais kaip avalynė, sagtys ar kiti aštrūs / kieti daiktai. 

3. Palaikykite švarą 
4. Draudžiama panardinti į vandenį. 
5. Skirta naudoti tik sausose patalpose. 
6. Išimkite baterijas, jei gaminys nebus naudojamas ilgą laiką. 
7. Netvirtinkite valdymo bloko prie sienos ‐ rekomenduojama jį naudoti kaip kilnojamą 

prietaisą, o ne pritvirtintą. Jeigu yra labai svarbu jį pritvirtinti prie sienos, tuomet turi 
būti naudojami laikikliai, iš kurių prireikus, jį būtų galima išimti. 

Visada po naudojimo išimkite baterijas, kad jų naudojimo laikas 
būtų ilgesnis 



 

15. Trikčių diagnostika 
 

 

Sutrikus įrenginio veikimui patikrinkite: 
 
Problema: Nėra garso 
1. Ar reikia reguliuoti garsą? 
2. Ar reikia pakeisti bateriją? 
3. Ar maitinimas yra teisingai prijunktas prie valdymo bloko? 
4. Ar maitinimo šaltinis prijungtas prie sieninio lizdo? 
5. Ar maitinimo šaltinis įjungtas? 
6. Jeigu buvote išėmę siųstuvą iš kubo, ar nepamiršote įdėti jo atgal? 
7. Ar maža pilka dėžutė kubo viduje yra įdėta tiesiai? Įsitikinkite, kad ji yra ne kampu.  Jei dėl 

ko nors abejojate, išimkite pilką dėžutę ir įsitikinkite, ar ji veikia teisingai išbandydami ją ant 
lygaus stalo arba grindų. Įsitikinkite, kad pilka dėžutė įdėta į vidų teisingai, t.y. lipdukais 
pažymėtos pusės turi būti prie teisingos kubo spalvos.  

8. Išjunkite ir palaikykite bent 30 s, o paskui įjunkite iš naujo. Taip gaminys bus nustatytas iš naujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„KALBANTIS“ KUBAS 18870, 2012 gruodis 
ROMPA®Ltd. Visos teisės saugomos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 

 
 
 
Įrengimo pavadinimas:  Kalbantis kubas ,,ROMPA“‘ 
 
 
Modelis:  18870 
 
 
Serijos Nr._________________________________________________________________ 
 
 
 
Pardavimo data: _____2014 12 16________       PVM Sąskaitos‐faktūros SLS  Nr.:  ______29453___________ 
 
Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _____________________ 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                         A.V. 
 
 
 
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama   12   mėnesių  garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai 
pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 
Garantija netaikoma:  
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas 
atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal 
paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti 
netinkami ar nekokybiški priedai. 
Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių 
nelaimių atvejais. 
Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija 
galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 
Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį  gaminį supakuoti  
(pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal. 
 
 
Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 
 
Pirkėjo parašas___________________________ 
 
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 
 

1. Gedimas___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

  
Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 
 

2. Gedimas___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

  
 
Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 


