
Page 1 of 6 
Copyright ROMPA® Ltd 

TWILIGHT TURTLE 20491, KH 5.11 

 
 

TWILIGHT TURTLE 20491 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
Your Twilight Turtle is supplied in one box containing: 
1 x Twilight Turtle 
1 x Star Guide (small booklet) 
Please note: This product requires, and includes, 3 AAA batteries (for display purposes only) 
 
BEFORE USE 
1. Make sure the batteries are working.  Turn the Turtle over so he’s lying on his shell.  Lift 

up the flap in the middle.  Locate the sliding ON/OFF button and make sure the button is 
set to ON.  Right the Turtle so he’s back on his feet.  Press the ON/OFF button (located 
at the back of the shell – the button to the left).  The light will come on.  If the light does 
not come on, insert 3 AAA batteries as follows. 
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To install batteries: 
2. Turn the Turtle over so he’s lying on his shell. 
3. Lift up the flap in the middle.  Using a small positive screw-driver, remove the small 

screw.  Open the battery compartment and insert 3 AAA batteries, observing the polarity 
indicated.  Replace the battery compartment lid and the screw.  Close the flap again 
(Velcro holds it closed). 

4. Slide the ON/OFF switch to ON if it is not already in the ON position. 
Location 
5. For projection, place the Turtle on a flat, stable surface, near the centre of a dark room, 

approximately 5 to 6 feet from the ceiling.  The projected effect is most effective on light-
coloured walls and ceilings, and in darkened environments. 

 
OPERATION 
1. Press the ON/OFF button (located at the back of the shell – the button to the left).  The 

light will come on.   
2. The light will shut off after 45 minutes.  Re-press the ON/OFF button to re-start the timer. 
3. To change the colour of the projection, use the three buttons that are together towards 

the back of the shell.  Left to right these are labelled: amber   blue   green. 
4. Switch OFF after use.  If the Turtle will not be used for long periods, remove the battery. 
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SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. This product is intended for visual purposes only – not for rigorous handling. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
Cleaning 
1. Surface washable only – use a soft cloth that has been very slightly dampened with a 

mild soap and water solution. 
2. Do not immerse in water. 
3. Allow to air-dry naturally. 
Battery Care 
4. Replace the batteries when the projection becomes faint. 
5. Batteries should be changed by a competent adult. 
6. Do not mix old and new batteries. 
7. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. 
8. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. 
9. Use only batteries of the correct specification. 
10. Insert batteries correctly, observing the correct polarity. 
11. Remove exhausted batteries from the product.   
12. Remove batteries if the product will not be used for long periods. 
13. Do not short-circuit the supply terminals. 
14. Dispose of batteries appropriately and responsibly. 
General Care 
15. Once this product is eventually exhausted, please dispose of it appropriately. 
16. There are no accessible bulbs to change. 
 
SPECIFICATION 
All new materials 
Meets requirements of EN71 and ASTM 
 
 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 
We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving them 
further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com 
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TARTARUGA PENUMBRA 20491 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTEÚDO 
A sua tartaruga penumbra é fornecida numa caixa que contém: 
1 x Tartaruga penumbra 
1 x Guia estrelar (pequeno livro) 
Nota: Este produto necessita e inclui 3 pilhas AAA 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Verifique se as pilhas estão a funcionar. Deite a tartaruga com a carapaça para baixo. 

Levante a aba no meio da barriga. Encontre o botão “ON/OFF” e verifique se está na 
posição “ON”. Ponha a tartaruga com as patas no chão. Pressione o botão “ON/OFF” 
(localizado na parte de trás da carapaça). A luz vai acender. Se a luz não se acender, 
introduza 3 pilhas AAA da seguinte forma. 
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Para instalar as pilhas: 
2. Coloque a tartaruga com a carapaça para baixo. 
3. Levante a aba no meio da barriga. Remova o parafuso. Abra o compartimento das pilhas e 

introduza 3 pilhas AAA e preste atenção à polaridade indicada. Volte a colocar a tampa no 
compartimento e aperte o parafuso. Feche a aba (o velcro segura-a). 

4. Coloque o botão “ON/OFF” na posição “ON”. 
 
Localização 
Para projecção, coloque a tartaruga numa superfície plana e estável, perto do centro de uma 
sala escura a aproximadamente 180cm do tecto. O efeito projectado é mais eficaz em paredes 
e tectos de cor clara e em ambientes escuros. 
 
FUNCIONAMENTO 
1. Pressione o botão “ON/OFF” (localizado na parte de trás da carapaça). A luz vai acender-

se. 
2. A luz desliga-se após 45 minutos. Volte a pressionar o botão “ON/OFF” para reiniciar o 

temporizador. 
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3. Para mudar a cor de projecção, utilize três botões que estão juntos na parte de trás da 
carapaça. 

4. Desligue depois de utilizar. Se a tartaruga não for utilizada por longos períodos, remova as 
pilhas. 

 
SEGURANÇA 
1. Supervisione sempre a utilização deste produto. 
2. A utilização deste produto é apenas visual – não deve ser manuseado vigorosamente. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Limpeza 
1. Apenas a superfície é lavável – utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água e 

detergente macio. 
2. Não submerja em água. 
3. Deixe secar naturalmente. 
 
Cuidados com as pilhas 
1. Substitua as pilhas quando a projecção ficar fraca. 
2. As pilhas devem ser substituídas por um adulto competente. 
3. Não misture pilhas velhas com pilhas novas. 
4. Não misture pilhas alcalinas, standard e recarregáveis. 
5. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. 
6. Utilize apenas pilhas com as especificações correctas. 
7. Introduza pilhas correctamente, observando a polaridade correcta. 
8. Remova as pilhas gastas que estejam introduzidas no produto. 
9. Remova as pilhas se o produto não for utilizado por longos períodos de tempo. 
10. Não coloque os terminais em curto circuito. 
11. Deposite as pilhas de forma responsável num local apropriado para o efeito. 
 
Cuidados gerais 
1. Quando este produto eventualmente chegar ao fim da sua vida, por favor deposite-o num 

local apropriado para o efeito. 
2. Não existem lâmpadas acessíveis que possam ser substituídas. 
 
ESPECÍFICAÇÕES 
Todos os materiais novos estão conforme EN71 e ASTM  
 


