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WATER MATTRESS MASSAGE SYSTEM 20439 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
Massage System with Controller 
Please note: the above image shows a white unit and a blue unit.  The white unit is supplied 
inside the blue unit – the image is for illustration purposes only – to indicate where the motors 
(black circles) are located. 
 

BEFORE USE 
• The massage unit can be fitted when the water bed foam frames are in place.   
• Bed with dual mattresses: be aware that the massage unit is placed in the corner (see 1 

below) so that it is not covered by the divider. 
• The heating element is placed on the massage unit where stated. It is important that 

both vinyl and the heating element are lying flat.  
• The cable from the heating element is led through the hole in the massage unit (see 2 

below).   
• Lead the cables from the heating element and the massage unit under the massage unit 

and foam and through the hole in the bottom part of the cover. See also instructions for 
the waterbed model in question.    

• Unpack and check that all components are intact. 
• Connect the power supply and controller to the Massage System unit as shown below: 
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OPERATION 
The controller has the following functions: 

 
Status LED 
This shows the different states of operation: 
Green:  Massage timer activated for 15 minutes  
Red:  Massage timer activated for 30 minutes 
Red (flashing): A button is being pressed 
 
T   Massage on/off / Timer button 
Press this button once to start the massage motors according to the last setting chosen with 
buttons M1-M3.  The setting of the massage timer is 15 minutes (the Status LED will be green). 
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Please note: if the massage motors 1-3 have been turned off before, the motors will start with 
the default values (level 1). 
 
Press this button again, the massage timer is set to 30 minutes (the Status LED will be red). 
 
Press this button a third time to turn the massage OFF.  You can also stop the massage 
function by pressing button T continuously for 2 seconds. 
 
 
 
Individual Settings 
M1   Button for setting the intensity of the massage area M1: 
By pressing button M1 several times you can set the desired massage intensity in five levels, 
starting with low (level 1) up to high (level 5). 
 
If you press button M1 for a sixth time, the massage motors are turned off. 
 
If you press button M1 again, the massage motors start again at level 1. 
 
By pressing button M1 continuously for 2 seconds, the massage motors will be switched OFF. 
 
LED 1 illuminates when the massage motors are working.  
 
 
M2   Button for setting the intensity of the massage area M2: 
Follow the instructions for massage area M1. 
 
LED 2 illuminates when the massage motors are working.  
 
 
 
M3   Button for setting the intensity of the massage area M3: 
Follow the instructions for massage area M1. 
 
LED 3 illuminates when the massage motors are working.  
 
 
 
M4   Button for setting the intensity of the massage area M4: 
Follow the instructions for massage area M1. 
 
LED 4 illuminates when the massage motors are working.  
 
 
 
 

Massage Programs 
M   Wave Massage 
With this button you can step through the wave massage programs.  You can choose between 
five different wave massage programs. 
 
Example of use 

• Press button T to start the massage.  The massage starts with individual settings. 
• Pressing M one time – Wave massage program no. 1 is active 
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• Pressing M again (second time) – Wave massage program no. 2 is active 
• Pressing M again (third time) – Wave massage program no. 3 is active 
• Pressing M again (fourth time) – Wave massage program no. 4 is active 
• Pressing M again (fifth time) – Wave massage program no. 5 is active 
• Pressing M again (sixth time) – massage with individual settings 

 
 
P   Pulse Massage 
With this button you can step through the pulse massage programs.  You can choose between 
two different pulse massage programs. 
 
 
 
M+ Intensity of the Massage Programs 
By pressing button M+ several times you can adjust the massage strength of the wave 
massage program in five steps. 
 
 
 
A1 – A6   Buttons for the Automatic Programs 
Please note: The automatic programs run for approximately 15 minutes 
A1 Sleep program1 
A2 Sleep program 2 – soft massage to encourage sleep 
A3 Refresh program 1  
A4 Refresh program 2 – massage with medium intensity to refresh after a long day 
A5 Fitness program 1  
A6 Refresh program 2 – a very intensive massage 
 
Example of use 

• Press button T to start the massage.  The massage starts with individual settings. 
• Press the button of the desired auto program A1 – A6 

 
 
 
 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
Use only the AC/DC adapter supplied. 
 
 
 
 
 
 
 

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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SISTEMA DE MASSAGEM PARA COLCHÃO DE ÁGUA 20439 

 
CONTEÚDO 
Sistema de massagem com controlador 
Nota: A imagem acima mostra uma parte branca e uma parte azul. A parte branca é fornecida 
dentro da azul – a imagem é meramente ilustrativa – para indicar onde estão situados os 
motores (círculos pretos). 
 

ANTES DE UTILIZAR 
• A unidade de massagem pode ser montada quando as paredes de espuma da cama de 

água estiverem em posição. 
• Cama com dois colchões: tenha atenção pois a unidade de massagem é colocada no 

canto (ver 1 abaixo) para não ficar coberto pela divisória. 
• O elemento de aquecimento é colocado na unidade de massagem no local indicado. É 

importante que tanto o vinil como o elemento de aquecimento estejam deitados direitos. 
• O cabo do elemento de aquecimento é enfiado através do buraco na unidade de 

massagem (ver 2 abaixo). 
• Enfie os cabos do elemento de aquecimento e da unidade de massagem por baixo da 

unidade de massagem e da espuma e através do buraco na parte de baixo da 
cobertura. Veja as instruções da cama de água em questão. 

• Desembale e verifique se todos os componentes estão intactos. 
• Ligue a fonte de alimentação e controlador no sistema de massagem conforme ilustrado 

abaixo: 
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FUNCIONAMENTO 
O comando tem as seguintes funções: 
 

 
 
Status LED 
Indica os diferentes modos de funcionamento: 
Verde:   Temporizador de massagem ativado por 15 minutos 
Vermelho:  Temporizador de massagem ativado por 30 minutos 
Vermelho (a piscar): Está a ser pressionado um botão 
 
T  Massagem ligada/desligada / Temporizador 
Pressione este botão uma vez para iniciar os motores de massagem de acordo com a última 
configuração selecionada com os botões M1-M3. A configuração do temporizador de 
massagem é de 15 minutos (o LED Status vai ficar verde). 
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Nota: Se os motores de massagem 1-3 tiverem sido desligados antes, os motores vão iniciar 
com os valores de série (nível 1). 
 
Pressione este botão outra vez, o temporizador de massagem é configurado para 30 minutos 
(o LED Status fica vermelho). 
 
Pressione este botão a terceira vez para desligar a massagem. Também pode parar a função 
de massagem pressionando o botão T continuamente durante 2 segundos. 
 
CONFIGURAÇÕES INDIVIDUAIS 
Pressione o botão M1 para configurar a intensidade da área de massagem M1: 
Se pressionar o botão M1 várias vezes, pode configurar a intensidade de massagem desejada 
em cinco níveis, começando no mais baixo (nível 1) até ao mais alto (nível 5). 
 
Se pressionar o botão M1 pela sexta vez, os motores de massagem ficam desligados. 
 
Se pressionar o botão M1 novamente, os motores de massagem iniciam novamente no nível 1. 
 
Se pressionar o botão M1 continuamente durante 2 segundos, os motores de massagem vão 
desligar-se. 
 
O LED 1 ilumina-se quando os motores de massagem estão a trabalhar. 
 
M2  Botão para configurar a intensidade de massagem na área M2: 
Siga as instruções da área de massagem M1. 
 
O LED 2 ilumina-se quando os motores de massagem estão a trabalhar. 
 
M3  Botão para configurar a intensidade de massagem na área M3: 
Siga as instruções da área de massagem M1. 
 
O LED 4 ilumina-se quando os motores de massagem estão a trabalhar. 
 
PROGRAMAS DE MASSAGEM 
M Massagem Ondas 
Com este botão pode percorrer os programas de massagem ondas. Pode escolher entre cinco 
programas diferentes. 
 
Exemplo de utilização 
• Pressione o botão T para iniciar a massagem. A massagem inicia com configurações 

individuais. 
• Pressione o botão M uma vez – ativa o programa de massagem ondas nº 1. 
• Pressione o botão M outra vez (segunda vez) – ativa o programa de massagem ondas nº 

2. 
• Pressione o botão M outra vez (terceira vez) – ativa o programa de massagem ondas nº 3. 
• Pressione o botão M outra vez (quarta vez) – ativa o programa de massagem ondas nº 4. 
• Pressione o botão M outra vez (quinta vez) – ativa o programa de massagem ondas nº 5. 
• Pressione o botão M outra vez (sexta vez) – massagem com configurações individuais. 
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P Massagem Palpitação 
Com este botão pode percorrer o programa de massagem palpitação. Pode selecionar entre 
dois programas de massagem diferentes. 
 
M+/- Intensidade dos Programas de Massagem 
Pressionando o botão M+/- várias vezes, ajusta a força da massagem do programa de 
massagem ondas em cinco passos. 
 
A1 – A6  Botões dos Programas Automáticos 
Nota: Os programas automáticos correm aproximadamente durante 15 minutos. 
A1 Programa Dormir 1 
A2 Programa Dormir 2 – massagem suave que encoraja o sono 
A3 Programa Revigorar 1 
A4 Programa Revigorar 2 – massagem com intensidade média para revigorar depois de um 
longo dia de trabalho. 
A5 Programa Fitness 1 
A6 Programa Fitness 2 – massagem muito intensiva 
 
Exemplos de utilização 

• Pressione o botão T para iniciar a massagem. A massagem inicia com configurações 
individuais. 

• Pressione o botão do programa automático desejado A1 – A6 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Utilize apenas com o adaptador AC/DC fornecido. 
 


