
 

1. Gaminio pavadinimas 

8 spalvų belaidis pultas 

2. Gaminio kodas 

21006 

3. Spalva 

Balta 

4. Trumpas aprašymas 

Supaprastintas 19847 modelis. Šis pultas belaidžiu būdu valdo daugelio mūsų 

gaminių (sienos skydų, burbulų vamzdžių, šviesos šaltinių ir pan.) spalvas, bet neturi 

garso, laikmačio ir LCD ekrano. Taip pat valdo „ROMPA®“ burbulų vamzdžių 

burbulus ir sieninį burbulų skydelį. 

5. Turinys 

• 1 x pultas 
• 1 x universalus baterijų įkroviklis 
• 1 x USB laidas 



6. „Snoezelen®“ stimuliacijos 

• Regėjimas 
• Lytėjimas 

7. Geriausia naudoti 

Naudokite patalpose su Wi-Fi palaikančiais gaminiais. 

8. Suderinami „ROMPA®“ gaminiai 

19771 Vidutinio dydžio burbulų vamzdis 

19772‐5 didelis burbulų vamzdis 

19777‐80 vandens burbulų vamzdis 

19776 Itin didelis burbulų vamzdis 

19767‐770 kamuolys - burbulų vamzdis 

19210 šviesos šaltinis 

19214 kintančių spalvų skydas 

19209 Spalvas atitinkantis skydas 

18523 burbulų sienos skydas 

19603 „Catherine“ rato skydas 

18537 interaktyvus šviečiančių gyslelių fontano skydas 

18544 fejerverkų skydas 

20132 sniego skydas 

19723 šviesos difrakcijos totemas 

20566 begalybė ir toluma 

20287 Wi-Fi žvaigždėto dangaus skydas 

20942  sieninis garso ir šviesos skydas 
20943  interaktyvus kvapų skydas 

Paprasti jungikliai, pvz., 19966 minkštas „Koosh“ jungiklis 

9. Naudojimo pradžia 

• Paspauskite mygtuką ir pultas ĮSIJUNGS automatiškai. 
• Spausdami spalvotą mygtuką keiskite vieno iš į Wi-Fi reaguojančių gaminių (-

io) spalvą, pvz., mėlynu mygtuku įjungiama šviesiai mėlyna spalva. 
• Paspauskite centrinį mygtuką ir ĮJUNKITE arba IŠJUNKITE burbulų vamzdį / 
sieną. 



10. Išsamus aprašymas 

Supaprastintas 19847 modelis. Šis pultas belaidžiu būdu valdo daugelio mūsų gaminių 

(sienos skydų, burbulų vamzdžių, šviesos šaltinių ir pan.) spalvas, bet neturi garso, 

laikmačio ir LCD ekrano. Taip pat valdo „ROMPA®“ burbulų vamzdžių burbulus ir sienos 

burbulų skydelį. 2 išoriniai lizdai skirti prijungti asmeninius pultus, leidžiančius naudotojui 

perjungti spalvas ir (arba) įjungti ir išjungti burbulus. Nesuderinama su „Sensory 

Magic™“. 

11. Saugumas 

Stebėkite šio gaminio naudojimą. 

12. Techniniai duomenys 

Dydis: 37 cm skersmens x 12 cm aukščio 

Svoris: 1340 g 

CE: šis gaminys atitinka EN60950 reikalavimus. 

13. Montavimas 

1. Šis 8 spalvų belaidis pultas sukurtas paprastam naudojimui ir neturi ON/OFFF 
(maitinimo) jungiklio. Jungiklis įsijungia automatiškai paspaudus mygtuką ir 
išsijungia automatiškai po kiekvieno mygtuko paspaudimo. 

2. Spausdami spalvotą mygtuką keiskite vieno iš į Wi-Fi reaguojančių gaminių (-
io) spalvą, pvz., mėlynu mygtuku įjungiama šviesiai mėlyna spalva; raudonu 
mygtuku įjungiama šviesiai raudona spalva ir t.t. 

3. Paspauskite centrinį burbulų / nustatymo iš naujo mygtuką 
(pavaizduotas dešinėje) ir ĮJUNKITE arba IŠJUNKITE burbulų 
vamzdį / sieną. 

4. Taip pat naudojantis centriniu mygtuku galima nustatyti pultą iš 
naujo. Nuspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite nuspaustą 
centrinį burbulų / nustatymo iš naujo mygtuką ir nustatykite 
kambario spalvas į automatinį vaivorykštės spalvų ciklą. 

Išoriniai lizdai 
2 išoriniai 3,5 mm lizdai skirti valdyti jungiklį: 
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Spalvų reguliavimo lizdas 

Prijunkite jungiklį prie šio lizdo, kad naudotojas galėtų reguliuoti visas 8 spalvas 

vienu lengvu jungiklio veiksmu. 

Burbulų valdymo lizdas 

Prijunkite jungiklį prie šio lizdo, kad naudotojas galėtų įjungti ir išjungti burbulų 

vamzdį ir sieninį burbulų skydelį vienu lengvu jungiklio veiksmu. 

14. Priežiūra 

Pulto įkrovimas 

• Komplektuojamą baterijų įkroviklį prijunkite prie USB lizdo ir įjunkite į tinklo 

lizdą. 

Žalias indikatorius informuoja apie vykstantį pulto įkrovimą. 

Kai pultas bus pilnai įkrautas, žalia lemputė užges. 

Bendroji priežiūra 

• Kai nenaudojate, laikykite švarioje, sausoje vietoje. 

15. Trikčių diagnostika 

Netaikoma 

 

PAPRASTAS PULTAS 21006, 2013 m. kovas 
Autorių teisės „ROMPA®Ltd“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com. 
Tikimės, kad čia rasite naudingos informacijos. Jei turite pasiūlymų dėl gaminio 
tobulinimo, mielai laukiame jūsų komentarų. Kreipkitės į mus 
producthelp@rompa.com. 
 



Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 

 
 
 
Įrengimo pavadinimas:  Spalvų valdymo pultas, 8 spalvų 
 
 
Modelis:  21006 
 
 
Serijos Nr._________________________________________________________________ 
 
 
 
Pardavimo data:                                         PVM Sąskaitos-faktūros SLS  Nr.:   
 
 
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) 

 


