
                     

 

 

 

 

1. Product Name 
 
Rainbow in my Room 
 

2. Product Code 
 
19460 
 

3. Colour 
 
White 
 

4. Brief Description 
 
A little bit of affordable and attainable magic. Now includes a sunlight rainbow crystal – 
position in a sunny window and watch the rainbows dance around your room!  
 

5. Contents 
 
1 x Rainbow in my Room with crystal 
 
This product requires, but does not include, 4 AAA batteries  

 

6. Snoezelen® Stimulations 
 
Visual 
  

 



                     

 

 

7. Best Use 
 
Use in a darkened environment indoors. 
 

8. Compatible ROMPA® Products 
 
ROMPA offer a range of projection and equipment for visual input. Please see www.rompa.com 
for the full product range. 
 

9. Starting Up 
 

Put the Rainbow in my Room on a stable surface and use under supervision. 
Position the crystal on a window to create prisms from sunlight.  

 

10. Detailed Description 
 

The Rainbow in my Room has two modes, instant or fade. Creates enchanting effects for 
visual stimulation. Projects a realistic looking rainbow onto your wall or ceiling. Perfect for 
bedrooms and home use. With LED lights for maintenance-free use.  

 

11. Safety 
 

Always supervise the use of this product 
 

If using your own adapter – please make sure this is appropriate before use – seek advice 

from a suitably qualified electrician if required  

For 5 years and over 

12. Technical Specification 

Size: 23cmL x 14cmH 
4 AAA batteries required  
 
This product meets all the requirements of a Class B digital device, Part 15 of FCC 
regulations  
 
Lights: LED 
 

  

http://www.rompa.com/


                     

 

 

13. Installation 
 
1.  Make sure product is switched OFF before installing batteries. A competent adult 
 should install the batteries.  
2.  Locate the battery compartment.  
3.  Using a small Philips (cross-head/positive) screwdriver, remove the battery 
 compartment cover. 

 
4.  Install 4 AAA alkaline batteries observing the polarity (+/-) indicated.  
5.  Replace the battery compartment cover. Do not over-tighten the screw.  
6.  If using an AC adapter, connect this to the AC adapter jack socket at the base of the unit.  
7.  Slide the Mode switch on the underside to the desired Mode: Mode 1: turns the 
 rainbow on at once Mode 2: turns the rainbow on one colour at a time 

 
 

8.  Press the button on top of the rainbow to switch it ON/OFF. If left on, the Rainbow 
 will switch itself off automatically after 10 minutes. If you are using an adapter, the 
 unit will stay on until the ON/OFF button is pressed. Switch the product off after use 
 to save power. In Modes 1 and 2, the product is always drawing a small amount of 
 power so switch off after use!  

 
 
 
 



                     

 

 

14. Care and Maintenance 
 

 Keep dry  

 Do not immerse in water.  

 Replace the batteries as necessary.  

 Wipe clean with a very slightly damp clean cloth  
 
Battery Care  

 Install the batteries as indicated, observing the polarity +/-  

 Do not mix old and new batteries 

 Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) 
batteries  

 Alkaline batteries are recommended for use with this product 

 Remove weak or dead batteries 

 Remove batteries if the product will be out of use for long periods 

 Rechargeable batteries are not recommended 

 Do not short circuit the supply terminals 

 Do not attempt to dispose of batteries by burning them – dispose of them 
appropriately Use batteries of the correct specification 

 

15. Troubleshooting 
 
In the unlikely event that your Rainbow In My Room does not work, check:  
The batteries – are they the correct way round, observing the polarity?  
The batteries – are they old and in need of new ones? 
The location of your product – the function of this product may be disturbed by strong 
electro-magnetic interference. If this does not correct itself, try the product in a different 
location. 
 
 
 

 
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 
 
Arco-íris na Minha Sala 
 

2. Código do Produto 
 
19460 
 

3. Cor 
 
Branco 
 

4. Descrição Breve 
 
Um bocado de magia disponível e tangível!   
Agora inclui cristal solar arco-íris -  posicione numa janela ao sol e observe os arco-íris 
dançar pelo quarto! 
 

5. Conteúdo 
 
1 x Arco-íris na Minha Sala 
 
Necessita 4 pilhas AAA (para ser comprado separadamente) 

 

6. Estimulação Snoezelen® 
 
Visão 
  

 



                     

 

 

7. Melhor Utilização 
 
Use em um ambiente escuro dentro de casa. 
 

8. Compatibilidade com Produtos ROMPA® 
 
Veja www.rompa.com 
 

9. Começar 
 

Instale 4 pilhas AAA.  Posicionar o cristal em uma janela para criar prismas da luz solar.  
Supervisione sempre a utilização deste produto.   

 

10. Descrição Detalhada 
 

Um bocado de magia disponível e tangível!   
Agora inclui cristal solar arco-íris -  posicione numa janela ao sol e observe os arco-íris 
dançar pelo quarto! Agora com dois modos – instantâneo ou desvanecer.  
Efeitos encantadores para estimulação visual. Projeta um arco-íris que parece real para a 
sua parede ou teto. Mova a sua mão por baixo do sensor de movimento para ativar o arco-
íris. Perfeito para quartos de dormir e uso em casa. Com luzes LED para uso sem 
manutenção.  A partir de 5 anos.  

 

11. Segurança 
 

Supervisione sempre a utilização deste produto.   
 

A partir de 5 anos 

 

12. Especificações Técnicas 

 
Tamanho: 23cmC x 14cmA  
 
Este produto cumpre todos os requisitos da classe B serviço digital, parte 15 do regulamento 
da FCC. 
Luz: LED    

 
  

http://www.rompa.com/


                     

 

 

13. Instalação 
 
1.  Verifique se o produto está desligado antes de instalar as pilhas. Um adulto competente 
 deve instalar as pilhas.  
2.  Localize o compartimento das pilhas.  
3.  Utilizando uma chave de estrela, remova a cobertura do compartimento das pilhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Instale 4 pilhas AAA observando a polaridade (+/-) indicada.  
5.  Volte a colocar a cobertura do compartimento das pilhas. Não aperte o parafuso em 
 demasia.  
6.  Alterne entre dois modos mudando a posição da switch: 

modo 1: liga o arco-íris de imediato 
  modo 2: liga o arco-íris numa cor de cada vez 
 

 
 

7.  Pressione o botão na topo do arco-íris para ligar e desligar. Se for deixado ligado, o 
 arco-íris irá desligar-se automaticamente após 10 minutos. Se estiver a utilizar um 
 adaptador AC, a unidade irá ficar ligado até que o botão de ligar/desligar, seja 
 pressionado. Desligue o produto depois de utilizar para poupar energia. No modo 1 e 
 2, o sensor está  sempre a consumir uma pequena quantidade de energia, portanto, 
 desligue-o após a utilização! 

 

           cobertura 

   adaptador jack AC 



                     

 

 

 

14. Cuidado e Manutenção 
 
Mantenha seco 
Não imergir na água 
Substitua as pilhas quando for necessário 
Limpe com um pano ligeiramente húmido 
 

Cuidados com as pilhas 

 instale as pilhas como indicado, observando a polaridade +/- 

 não misture pilhas novas com pilhas velhas 

 não misture pilhas alcalinas, normais e recarregáveis 

 é recomendada a utilização de pilhas alcalinas neste produto 

 remova as pilhas fracas ou gastas 

 remova as pilhas se o produto não for utilizado por um longo período de tempo 

 não é recomendada a utilização de pilhas recarregáveis 

 não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito 

 não deite as pilhas para o lume quando se desfizer delas – coloque-as no pilhão 

 utilize pilhas com as especificações correctas   
 

15. Resolução de Problemas 
 
Na eventualidade do seu Arco-íris na minha sala deixar de funcionar, verifique: 

 As pilhas – estão na posição correcta, observando a polaridade? 

 As pilhas – estão gastas e são necessárias novas? 

 A localização do produto – o funcionamento deste produto pode ser perturbado por 
fortes interferências electromagnéticas. Se isto não se corrigir automaticamente, 
experimente o produto em outra localização. 
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