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INTERACTIVE BASKETBALL SET 19211 
USE 
Supplies a positive reward whenever the basketball is successfully thrown into the hoop. 
 
CONTENTS 
1 x Interactive Basketball Set 
1 x 9V square battery 
 
DESCRIPTION 
The small white rectangular sound effect box has a built-in proximity sensor that detects 
presence of the basketball.  One of several positive reward sounds, selected at random, plays 
when the ball is successfully thrown through the hoop.  This product requires 1 x 9V square 
battery (included). 
 
OPERATING INSTRUCTIONS 
BATTERY INSTALLATION 
1.   Slide open the battery compartment on the back of the sound effect box.  You may need to 

rotate the white saddle clamp 90 degrees in order to fully access the battery compartment. 
2.   Snap the battery into the connector and insert the battery into the battery compartment.  

Lay the battery wires on top of the battery and re-insert the battery compartment door. 
 
ATTACHING THE SOUND EFFECT BOX TO THE FLOOR BASKETBALL HOOP 
1.   Unscrew the two screws in the loop of the white saddle clamp.  Remove the white plastic 

loop. 
2.   Place the white loop around the floor basketball hoop near to one of the legs. 
3.   Screw the two halves of the white saddle clamp back together again, ensuring that the 

sound effect box is leaning against one of the hoop legs with the rear black sensor 
positioned above the hoop rim.  In this position, the Rompa® logo on the label will be at the 
top. 

 
OPERATION 
Once the battery has been installed and sound effect box attached to the basketball hoop, the 
Interactive Basketball Set is ready for use. 
Simply turn the ON/OFF (Volume) knob on the front of the sound effect box clockwise to turn the 
box on and select the desired volume level. 
 
TECHNICAL SPECIFICATION 
Size:   111 x 83 x 38mm 
Input:   1 x 9V square battery 
 
SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. The sound effect box is to be used in dry environments.   
3. The ambient temperature should not exceed 40ºC. 
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CONJUNTO DE BASQUETEBOL INTERATIVO 19211 
 

UTILIZAÇÃO 
Proporciona uma recompensa positiva quando uma bola de basquetebol é enfiada com sucesso 
no cesto. 
 
CONTEÚDO 
1 x Conjunto de Basquetebol Interativo 
1 x pilha de 9V 
 
DESCRIÇÃO 
A pequena caixa retangular branca de efeitos sonoros tem um sensor de proximidade que deteta 
a presença de uma bola de basquetebol. É reproduzido aleatoriamente um de vários sons 
positivos de recompensa quando a bola é enfiada com sucesso no cesto. Este produto necessita 
de 1 pilha de 9V (incluída). 
 
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
Instalação da pilha 
1. Deslize e abra o compartimento da pilha na parte de trás da caixa de efeitos sonoros. Se 

quiser, pode rodar a braçadeira branca 90º de forma a ter completo acesso ao 
compartimento da pilha. 

2. Encaixe a pilha no conetor e introduza-a no respetivo compartimento. 
Coloque os fios em cima das pilhas e reinstale a tampa do compartimento. 

 
Fixar a caixa de efeitos sonoros 
1. Desaperte os dois parafusos na braçadeira branca. Remova a braçadeira. 
2. Coloque a braçadeira branca à volta do cesto, junto a uma das pernas. 
3. Aperte as duas metades da braçadeira de forma que a caixa de efeitos sonoros fique 

encostada contra a perna, com o sensor preto que tem na parte de trás posicionado acima 
do aro do cesto. Nesta posição, o logótipo da Rompa ficará no topo. 

 
FUNCIONAMENTO 
Quando a pilha tiver sido instalada e a caixa de efeitos sonoros estiver fixada no cesto, o 
Conjunto de Basquetebol Interativo está pronto para ser utilizado. 
Rode o botão ON/OFF situado na parte da frente da caixa de efeitos sonoros no sentido horário 
para ligar a caixa e selecionar o volume desejado. 
 
Especificações Técnicas 
Tamanho:  111 x 83 x 38mm 
Entrada: 1 pilha de 9V 
 
SEGURANÇA 
1. Supervisione sempre a utilização deste produto. 
2. A caixa de efeitos sonoros só deve ser utilizada em ambientes secos. 
3. A temperatura ambiente não deve exceder os 40ºC.  


