1. Product Name
Illuminated Vibrating Ballpool by ROMPA®

2. Product Code
19273

3. Colour
This product is offered in a range of colours. Please specify choice when ordering.

4. Brief Description
Two of our products in one! The Illuminated Vibrating Ballpool includes everything the
Illuminated Ballpool does, but now we are offering vibration and music whilst the colour
of the balls change.

5. Contents
4 x straight walls
2 x raised floor sections with LED lighting and speakers
Power supply and mains lead and splitter box
9 x Boxes of 7.5cm balls

6. Snoezelen® Stimulations
Sight
Proprioception

7. Best Use
Position indoors in a suitable space, free from obstacles and obstructions enabling safe
use. We suggest that nearby cushioned wall and floor space are considered to keep
users of the equipment as safe as possible.

8. Compatible ROMPA® Products
ROMPA offer a range of floor and wall cushioning and soft play equipment. Please see
our website www.rompa.com for our full range. Products that are particularly pertinent
to this product are:
21986
15283

Hi-Fi Audio System with Bluetooth
Net washing bag

9. Starting Up






Unpack carefully and dispose of packaging carefully.
Position on a suitable floor in chosen position. Choose a safe space, located away
from any obstacles or hazards. Consider cushioning surrounding the area and on the
floors.
Assemble the ballpool following the instructions below.
Connect to a music system.
Fill with the ballpool balls provided.

10. Detailed Description
Two of our products in one! The Illuminated Vibrating Ballpool includes everything
the Illuminated Ballpool does, but now we are offering vibration and music whilst
the colour of the balls change. Requires a quality music system with at least 50w
per channel, such as our 21986. The interior is white unless otherwise specified.
Please specify the colour choice for the exterior for ordering. Includes 9 boxes of
7.5cm Clear Balls. This product contains wood.

11. Safety
Always supervise the use of this product




For indoor use only.
Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators,
fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)
Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt
to open these or to access the interior part of these products. Never allow children
or vulnerable people to access the interior part of this product.

12. Technical Specification
Size:
72.5cmH x 217cm square
Input:
110v/240V
T2 amp fuse
Output:
12V DC T5 amp fuse
Fuses are in the power supply and plug
Lights:
LEDs
ROMPA® uses latex-free foam to make our ballpools.
Our ballpool balls (e.g. 13674 etc) are also latex-free

13. Installation
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

ASSEMBLY
Ensure that the Illuminated Ballpool is sited in a suitable position near an electric
mains supply.
Position the two raised floor sections in the required position, ready to build the
four walls around them
As there are two sources of light in this ballpool, the two raised floor sections are
positioned side by side and connected by male/female plugs which are located on
the under side of the raised floor sections.
There are two leads on the first half of the base (which need connecting to the
second half), a thick white cable and four coloured cables linked together. Both
cables plug into the circuit board on the second half in the same place as they are
connected on the first half.
OPERATION
A 2-way speaker control is provided to allow a selection of sound and vibrations either
through the integral ballpool speakers, through external speakers, or both at the same
time.
Insert the two leads from the integral speakers into SPEAKER #1 OUT on the 2- way
switch.
Insert leads from external speakers into SPEAKER #2 on the 2-switch.
Insert leads from music system into SPEAKER INPUT on the 2-way switch.
Plug in music system.

5.
6.

Select the required operation (tape/CD/radio) and adjust volume to required level.
SWITCH 1 on the 2-way switch operates the integral speakers in the Vibro Tub.
SWITCH 2 on the 2-way switch operates the external speakers. Any variation may be
selected.
NOTE: A high bass setting produces more vibration.

PLEASE NOTE
Music Systems supplied approximately 2008 onwards may have different speaker
connections compared with those of earlier models of music systems. Please refer to the
diagrams below in case you have a newer model of music system. Older models of music
systems tended to have small sockets with a round hole in that were covered by a small
pushable cover (often red and black):

Please refer to the revised image below to show the connection of ROMPA ® products to
newer models of music systems.

If required, i.e. depending on your music system, it may be necessary to follow the steps outlined below:
1. Cut the speaker cables approximately 30cm from the plugs
2. Strip the ends of the wires attached to the plugs and connect to ‘IN’ of the ROMPA ® 2-way speaker control (splitter box).
3. Strip the ends of the wires attached to the speakers and connect to ‘OUT’ of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 1.
4. Connect the ROMPA® product (i.e. Illuminated Vibrating Ballpool) to ‘OUT’ of the ROMPA ® 2-way speaker control (splitter box), Channel 2.
5. Use the switch on the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box) to direct the sound to either: Speakers, ROMPA ® product (i.e.
Illuminated Vibrating Ballpool), or both.

ASSEMBLY CONTINUED
1.
Push the two halves of the floor together.
2.
Ensure that the mains lead (and power supply) extend away from the raised floor
towards the electric mains supply.
3.
It is recommended that the power supply be fitted to the room wall close to the
electric mains supply. Use only the power supply provided.
4.
Build the walls around the raised floor sections, inserting the wooden tongue of one
wall into the slot on the other, ensuring the wooden hooks fully engage.
CARE SHOULD BE TAKEN WHEN LIFTING AND POSITIONING WALL SECTIONS
BECAUSE OF THEIR SIZE AND WEIGHT.
The tongued wall will rise as it is inserted and then drop level with the slotted wall
when they fully engage.
TO AVOID SPRAINING THIS JOINT KEEP THE ANGLE OF THE WALL AT 90º.
5.
Repeat this procedure for all the walls.
6.
Ensure that all leads are connected. Plug in to electric mains supply. Switch on. The
light will appear and change colour in sequence.
7.
Pour in the balls.

14. Care and Maintenance











This product uses LEDs for lighting. It is highly unlikely that the LEDs will need to be
changed.
Organise a regular cleaning schedule.
Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by
hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects
coming into contact with the surface.
Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior
filling cannot be accessed.
Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
From time to time, if possible, lift floor cushion or move furniture to clean all
surfaces and the floor underneath.
Furniture and cushioning is intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating
and drinking whilst using these products.
Do not steam clean.
Direct contact with bright sunlight may affect material over time.
Do not saturate the material with lots of water.
PVC (Vinyl) Care






Use a soft brush remove all loose dust/dirt
Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied
to a sponge or damp cloth.
This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid.
Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after
cleaning.





Do not use an abrasive cleaning pad.
Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or
solvent based cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard.
Steam cleaning is not advised.

15. Troubleshooting
Not applicable

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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1. Nome do Produto
Piscina de Bolas Vibratória Iluminada

2. Código do Produto
19273

3. Cor
Disponível em uma gama de cores.

4. Descrição Breve
São dois dos nossos produtos em um! A Piscina de Bolas Vibratória Iluminada inclui tudo
o que a Piscina de Bolas Iluminada faz, mas agora nós oferecemos também a vibração e
música enquanto as cores das bolas mudam.

5. Conteúdo
4 x Paredes direitas
2 x Secções de chão elevadas com iluminação LED e altifalantes
Fonte de alimentação, cabo de corrente e comutador
9 x Caixas de bolas de 7.5cm

6. Estimulação Snoezelen®
Vista
Propriocepção

7. Melhor Utilização
Utilize no interior. Escolha um espaço seguro localizado longe de quaisquer obstáculos
ou perigos. Escolha uma superfície plana e estável que possa suportar facilmente o
peso do produto com uma pessoa. Use almofadas de parede e chão.

8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®
Visite por favor nosso Web site www.rompa.com para ver todos nossos produtos.
21986
15283

Sistema Audio Hi-Fi com Bluetooth
Saco de Rede para Lavagem

9. Começar







Retire a embalagem. Armazene a embalagem com segurança e fora de alcance ou
jogue fora adequadamente. Os sacos plásticos e o embalagem podem ser
danificadores.
Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do
produto com uma pessoa. Escolha um espaço seguro, localizado longe de quaisquer
obstáculos ou perigos.
Use almofadas de parede e chão.
Montar o ballpool seguindo as instruções abaixo.
Ligar a um sistema de música.
Coloque as bolas.

10. Descrição Detalhada
São dois dos nossos produtos em um! A Piscina de Bolas Vibratória Iluminada inclui
tudo o que a Piscina de Bolas Iluminada faz, mas agora nós oferecemos também a
vibração e música enquanto as cores das bolas mudam. Requer um sistema de
música de qualidade, com pelo menos 50w por canal- veja 21986 na página 175. Se
não houver indicação em contrário, o interior será branco. Por favor, especifique a
cor do exterior ao encomendar. Inclui 9 caixas de bolas transparentes de 7.5cm. Este
artigo contém madeira.

11. Segurança
Supervisione sempre a utilização deste produto




Utilize no interior, em ambientes secos.
Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não
tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

12. Especificações Técnicas
Tamanho:
72.5cmA x 217 x 217cm
Entrada:
110/240V fusível T2A
Saída:
12V DC fusível T5A
Os fusíveis estão na fonte de alimentação e na ficha
Luzes:
LEDs
A Rompa® utiliza espuma sem latex para fazer as piscinas de bolas.
As nossas piscinas de bolas não têm látex

13. Instalação
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
A piscina de bolas deve estar posicionada junto de uma tomada.
Posicione as duas secções de chão na posição desejada, prontas para colocar as
quatro paredes à sua volta.
Uma vez que existem duas fontes de luz nesta piscina de bolas, as duas secções de
chão são posicionadas lado a lado e ligadas com fichas macho/fêmea que estão
situadas na parte de baixo das secções do chão elevado.
Ligue o cabo D na entrada D. Ligue o cabo de 12V na entrada de 4 pinos no quadro
PCB, garantindo que o pino de localização está virado no sentido correto para
prender a ligação em posição. Quando estiver a baiar o chão, deve ter atenção pata
não deixar nenhum cabo preso debaixo do chão.
FUNCIONAMENTO
É fornecido um comutador de 2 vias para permitir uma seleção de sons e vibrações
através dos altifalantes da piscina de bolas ou através dos altifalantes externos, ou
ambos ao mesmo tempo.
Introduza os dois cabos dos altifalantes integrados na ligação SPEAKER #1 OUT no
comutador.
Introduza os cabos dos altifalantes externos na ligação SPEAKER #2 no comutador.
Introduza os cabos do sistema de música na ligação SPEAKER INPUT no comutador.
Ligue o sistema de música.
Selecione a função pretendida (CD/rádio) e ajuste o volume no nível desejado.

6.

O SWITCH 1 no comutador opera os altifalantes internos da piscina de bolas. O
SWITCH 2 no comutador opera os altifalantes externos. Pode ser selecionada
qualquer variação.
NOTA: Uma configuração com mais baixos produz mais vibrações.

NOTA: Os sistemas de música fornecidos a partir de 2008 podem ter ligações diferentes
das existentes nos modelos mais novos. Por favor consulte os diagramas abaixo caso tenha
um modelo mais recente. Os modelos mais velhos costumam ter pequenas ligações
redondas (normalmente vermelho e preto):

Por favor consulte a imagem abaixo que mostra as ligações dos produtos Rompa a modelos
mais recentes de sistemas de música.

Caso seja necessário, dependendo do seu sistema de música, pode ser necessário seguir os passos descritos abaixo:
1. Corte os cabos dos altifalantes aproximadamente a 30cm da ponta.
2. Descarne as pontas dos cabos presos nas pontas e ligue na conexão “IN” do comutador.
3. Descarne as pontas dos cabos presos aos altifalantes e ligue-os na conexão “OUT” do comutador, canal 1.
4. Ligue o produto ROMPA® (piscina de bolas) na conexão “OUT” do comutador, canal 2.
5. Utilize o botão no comutador para direcionar o som para: Altifalantes, produto rompa (piscina de bolas) ou para ambos.

CONTINUAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1.
Junte as duas metades do chão.
2.
O cabo de alimentação (e fonte de alimentação) deve estar estendido na direção da tomada
3.
Recomendamos que a fonte de alimentação seja instalada na parede da sala perto da tomada. Utilize apenas a fonte de alimentação
fornecida.

4.

Construa as paredes à volta das secções do chão, introduza a língua de madeira de
uma parede dentro da ranhura da outra, garantindo que o gancho de madeira fica
bem engatado.
DEVE TER CUIDADO QUANDO ESTIVER A ENCAIXAR E A POSICIONAR AS PAREDES
DEVIDO AO SEU TAMANHO E PESO.
A parede com a língua vai elevar-se à medida que é encaixada e depois baixa ficando
engatada.
PARA EVITAR DANIFICAR ESTA UNIÃO, MANTENHA AS PAREDES NUM ÂNGULO DE 90º.
Repita o procedimento com todas as paredes.
Verifique se todos os cabos estão ligados. Ligue na tomada. Ligue. A luz acende e
começa a mudar de cor sequencialmente.
Coloque as bolas.

5.
6.
7.

14. Cuidado e Manutenção


Este produto usa LEDs para iluminar. É altamente improvável que os LEDs
necessitem de substituição.






Utilize no interior, em ambientes secos.
Supervisione sempre a utilização deste produto.
Organize uma agenda de limpeza regular.
O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um
pano húmido, evitando quantidades excessivas de água. Não lave com vapor.
Não comer ou beber ao usar este mobiliário.
Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente
abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.









Vinil
 Use uma escova macia para remover toda a poeira / sujeira soltas.
 Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um
pano húmido. Não utilize uma esponja abrasiva.
 Podem ser utilizados líquidos esterilizantes para mamadeiras.
 Limpe com um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
 Não use água fervente / muito quente. Não lave com vapor.

15. Resolução de Problemas
Não aplicável
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