
                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Product Name 
 

Wi Fi Colour Wall Controller 
 

2. Product Code 
 

20259 

 

3. Colour 
 

Black or white 

 

4. Brief Description 
 

Walls awash with colour!  Dramatic and striking lighting from one compact unit!   

 

5. Contents 
 

 1 x 1m wall washer 

 1 x IEC kettle lead with plug 

 2 x wall brackets 
 

6. Snoezelen® Stimulations 
 
 Sight 

  

 

http://media.rompa.com/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/20259.jpg


                     

 

 

7. Best Use 
 
This product looks most effective in a darkened environment when used with a ROMPA® 
Wi Fi controller. 
 

8. Compatible ROMPA® Products 
 

ROMPA® also offers a wide range of Wi Fi controllers, including: 
 
 
19847 ROMPA® 8 Colour Wire free Controller 
 
 
 
 
 
 
21917 ROMPA® Wi-Fi Microphone 
 
 
 
 
 
 

 
18870, 20402 Talking Cubes by ROMPA® 
 
 
 
 

 
 
19939 Wireless Interactive Mat Switch Set 
 
 
 
 
 

 
19214   –   Colour Changing Panel 

  

http://www.rompa.com/isroot/rompa/productimages/large/20563.jpg
http://www.rompa.com/colour-changing-panel-by-rompa.html


                     

 

 

9. Starting Up 
 

 Install indoors using integral bracket or ceiling mount and appropriate fixings. 

 Adjust the angle of the wall washer. 

 Plug in.   

 The unit enters automatic mode where it will slowly cycle through all the colours. 

 Repeatedly press the “MODE” button on the wall washer until the display on the 
back of the wall washer displays “Addr.”  Now repeatedly press the “SET UP” button 
until the display shows “d.001” (or similar number). Press “UP” and “DOWN” until 
the display shows “d.001”.  Now press the “SET UP” button once. Use the “UP” and 
“DOWN” buttons to select “03C.H”. 

 Use a Wi Fi controller to select a colour. 
  

10. Detailed Description 
 

Walls awash with colour!  Dramatic and striking lighting from one compact unit!  Provides a 
flood of colour using ultra bright, low-maintenance LED bulbs. Suitable for indoor use. The 
light colour can be controlled wirelessly using one of ROMPA's wirefree controllers.  Colours 
can be mixed and their intensity can be adjusted.  Easy to install.  240V.  Black or white - 
please state colour choice when ordering.    
 

11. Safety 
 

 Always supervise the use of this product. 

 Take all appropriate safety measures to ensure that this product is installed correctly 
and safely – indoors. 

 Do not use if any part becomes damaged. 

 Do not attempt to modify this product yourself, or open it up. 

 Do not pull on the power cable or exert pressure on it. 

 Do not allow the power cable to come into contact with other power cables. 

 Do not connect to a dimmer. 

 Do not expose to anything flammable, to liquids or to gases 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



                     

 

 

12. Technical Specification 
 

Size:   1mL (1070 x 65 x 88mm) 
Power:  240V – 50Hz (mains lead supplied) 
Consumption: 50W 
Fuse in plug:  13A (UK plug) 
Lamp life:  100,000 hours 
Weight:  2.5KG 
CE:  Meets requirements of CE and RoHS 
 

13. Installation 
 

1. Install indoors in dry environments only 
2. This product requires one electrical socket. 
3. If this product has been exposed to extreme temperatures during transportation, do 

not switch on immediately. Allow the product to reach room temperature first. 
4. Use the integral bracket to wall or ceiling mount this product. There are two holes in 

each of the two brackets for fixings. Fixings are not included as these depend on the 
construction of your wall/ceiling. 

5. This unit weights approximately 2.5kg. Please take this into consideration when 
fixing. Please make sure that you are aware of the construction of the wall the unit is 
to be fixed to. Taking this into account please ensure you have the correct fixings. 
For example walls may be partition walls and plaster board as opposed to solid brick 
or stone walls. Take advice from a suitably qualified professional builder or from an 
estates department if in any doubt about appropriate fixings.  Make sure your wall 
and fixings are capable of holding the weight of this product. 

6. Adjust the angle of the wall washer as required by gently pivoting the head 
containing the LEDs at the brackets. We recommended that the wall washer is 
pointed towards a wall. The lights are bright and it is not advisable to position the 
wall washer in such a way that would encourage/allow users to look directly into it. 

7. Multiple wall washers can be used together. Only one wall washer is supplied. 
8. Plug the wall washer in at the wall. 
 
OPERATION 
Plug in. There is no ON/OFF button. This product is not intended to be switched ON and OFF 
at short intervals.  
The unit enters automatic mode where it will slowly cycle through all the colours. 
If it receives a Wi Fi signal (transmitted from another Wi Fi enabled ROMPA® device such as 
a Colour Changing Panel) the unit will change to the corresponding colour sent, for one 
minute at which it will resume automatic cycling unless another Wi Fi signal is received in 
this time. 
  
  



                     

 

 

Setting for Wi Fi use 
 
Repeatedly press the “MENU” button on the wall washer until the display on the back of the 
wall washer displays “dnnn” (nnn is a three digit number). 
 
 
Now repeatedly press the “UP” and “DOWN” until the display 
shows “d001”. 
 
 
 
 
 
Now press the “ENTER” button until the display shows “d-Pn” (n is a digit number).  
 
Now press the “UP” / “DOWN” button until the display shows “d-P2”. 
 
 

 

14. Care and Maintenance 
 

 Make sure the Wi Fi Colour Wall Controller is disconnected from the mains 
(unplugged at the wall) before attempting any installation or cleaning. Pull the plug 
out by the plug – not by pulling the cable. 

 In the unlikely event of product failure, discontinue use immediately. 

 This product contains no user-serviceable parts. 

 Once this product is eventually exhausted, please dispose of it appropriately. 

 Replace plug fuse as required (one in the UK plug). 
 

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 
 

 
WI FI COLOUR WALL CONTROLLER 20259, March 2017 

Copyright ROMPA® Ltd 
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1. Naam van het product 
 

Wandstraler - zwart of wit 
 

2. Product Code 
 

20259 

 

3. Kleur 
 

Zwart of wit 

 

4. Korte omschrijving 
 

Zet je muur in de spotlights! Indrukwekkende en opvallende verlichting uit één compacte 
unit. Geeft een gekleurde lichtstroom door middel van de ultrasterke, weinig onderhoud 
vragende LED lampjes.   

 

5. Inhoud 
 

 1 x 1 meter wandstraler 

 1 x stroomkabel 

 2 x muurbeugels 
  

 

http://media.rompa.com/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/20259.jpg


                     

 

 

6. Snoezelen Stimulaties 
 
 Zicht 

 

7. Algemeen 
 
Dit product is in een donkere ruimte het meest effectief. Het is speciaal aangepast voor 
ontvangst van WiFi. Reageert op Rompa interactieve WiFi schakelaars zoals 8-knoppen 
schakelpaneel en pratende kubus bijvoorbeeld. Werkt tevens met Sensory Magic samen. 
Programmeren is niet nodig. Kan bediend worden door een externe DMX controller. Met 
een afzonderlijke modus voor passieve kleurverandering. Inclusief een stemreagerende 
modus. Instelbare snelheid. Alleen geschikt voor binnenshuis gebruik. 
 

8. In gebruik nemen 
 
 Binnenshuis installeren met bijbehorende beugel of plafondmontage en passende 

bevestigingsmiddelen.    

 Stel de hoek van de wandstraler in. 

 Doe de stekker erin. 

 Stel het apparaat in, zodat de kleuren automatisch langzaam overlopen.   

 Blijf op de ‘mode’ knop drukken tot het schermpje op de achterzijde van de 
wandstraler ‘Addr’ laat zien. Druk nu herhaaldelijk op de ‘set up’ knop tot het 
schermp ‘d.001’ laat zien (of een soort gelijk nummer) druk ‘up’ en ‘down’ tot het 
scherm ‘d.001’ laat zien. Druk nu één op de ‘set up’ knop. Gebruik de ‘up’ en ‘down’ 
knoppen om ‘03C.H’ te selecteren.  

 Kies met de WiFi schakelaar de kleur 
 

9. Veiligheid 
 

 U moet altijd toezicht houden als het product gebruikt wordt. 

 Gebruik het apparaat niet als er een onderdeel beschadigd is. 

 Pas zelf geen wijzigingen aan het product en maak het niet open. 

 Houd rekening met alle veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat dit apparaat 
correct en veilig binnenshuis is geïnstalleerd.  

 Niet trekken aan de stekker. 

 Geen druk uitoefenen op de stekker. 

 Sluit het apparaat niet op een dimmer aan. 

 Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen, gassen of brandbare middelen. 

 Laat de stekker niet in contact komen met andere stroomkabels. 
 

 
 
 
 

LET OP!!!  
Houd het product weg van regen, vocht en vloeistoffen. 

 



                     

 

 

10. Technische informatie 
 

Afmeting:    1070 x 65 x 88mm 
Voltage:    240V – 50Hz 
Aantal watt:    50W 
Zekering:    13A 
Branduren van de lamp:  100 uur 
Gewicht:    2,5kg 
CE:    CE en RoHS 
 

11. Installatie 
 

1. Installeer het apparaat alleen in een droge omgeving. 
2. Dit apparaat vereist een stopcontact. 
3. Indien dit product is blootgesteld aan extreme temperaturen tijdens het transport, 

niet meteen inschakelen. Laat het product eerst de kamertemperatuur bereiken. 
4. Gebruik de integrale beugel van dit product. Er zijn twee gaten in elk van de twee 

beugels voor de bevestigingsmiddelen. De bevestigingen zijn niet inbegrepen, omdat 
deze afhankelijk zijn van de bouw van de muur. 

5. Het product weegt 2,5 kg. Gelieve hiermee rekening houden bij de vaststelling van 
het product. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de bouw van de muur waar het 
apparaat aan vastgesteld moet worden. Het kan bijvoorbeeld een scheidingswand of 
gipsplaat zijn wat heel anders is dan een massieve bakstenen muur. Zorg voor het 
juiste bevestigingsmateriaal. Zorg ervoor dat uw muur en het bevestigingsmateriaal 
in staat zijn om het gewicht van het product te kunnen verdragen. Bij twijfel kunt u 
beter contact opnemen met een professional. 

6. We raden aan de wandstraler naar een muur te richten. De lichten zijn helder en het 
is niet aan te raden de wandstraler op een zondanige wijze te plaatsen dat de 
gebruikers er direct naar kijken. 

7. Er kunnen meerdere wandstralers samen gebruikt worden. Er wordt een wandstraler 
geleverd. 

8. Doe de stekker in de wandstraler. 
 
De werking van het product 
Sluit de stekker aan. Er verschijnt een on/off teken. Dit product is niet bedoeld om 
meerdere malen aan en uit te zetten met korte tussenpozen. Het product komt in de 
automatische modus, waarin de kleuren langzaam zullen overlopen. Indien de wandstraler 
een WiFi-signaal oppakt (van een ander Rompa WiFi product die aanstaat, zoals een 
kleurenpaneel) zal de wandstraler automatisch deze geselecteerde kleur overnemen. Na 1 
minuut gaat de automatische cyclus het weer overnemen, tenzij er een ander WiFi-signaal 
in deze tijd overgenomen wordt. 
  
  



                     

 

 

Installeren voor WiFi gebruik 
 
Druk herhaaldelijk op de knop ‘MENU’ tot er op het scherm ‘dnnn’ komt te staan (n een 
getal is). 
 
 
Daarna herhaaldelijk de knop ‘up’ en ‘down’ in tot er op het 
scherm ‘d.001’ komt te staan. 
 
 
 
 
 
Druk nu de ‘ENTER’ knop in. Gebruik de ‘up’ en ‘down’ knoppen om ‘d-Pn’ te selecteren (n 
een getal is). 
 

Gebruik de ‘up’ en ‘down’ knoppen om ‘d-P2’ te selecteren. 
 

 
 

 

12. Verzorging en onderhoud 
 

 In het onwaarschijnlijke geval van een productiefout stop dan onmiddellijk het 
gebruik. 

 Dit product bevat geen onderhoudsvrije onderdelen. 

 Als het product uiteindelijk niet meer bruikbaar is, dient u het product op de juiste 
manier weg te gooien. 

 Vervang de zekering zoals vereist. 

 Zorg ervoor dat de WiFi schakelaar wordt losgekoppeld van het stopcontact voordat 
u de installatie of reiniging begint. Trek de stekker eruit en trek dan niet aan de 
kabel. 
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