
 

1. Ierīces nosaukums 

Liela burbuļu caurule „ROMPA®” 

2. Ierīces kods 

19772(U) – 100 cm 

19773(U) – 150 cm 

19774(U) – 175 cm  

19775(U) – 200 cm („U” atzīmēti 110 V modeļi) 

3. Krāsa 

Balta pamatne 

4. Īss apraksts 

Stipra, droša un sensora „ROMPA®” burbuļu caurule, kuru var vadīt interaktīvā un bezvadu veidā. Iespējami 4 augstumi, šī 

burbuļu caurule izceļas ar maināmām krāsām. 

 

5. Sastāvdaļas 

Pamatiekārta 

 

           Pamatnes vāks (plastikāta, baltā krāsā) 



Burbuļu caurules kolona 

 

Burbuļu caurules vāks 

Barošanas bloks (melna kaste)  

Izlaišanas caurule 

 

6. „Snoezelen®” stimulācijas 
• Tauste 

• Redze 

• Dzirde 

7. Vislabāk lietot 

Vislabākais efekts sasniedzams lietojot tumšā istabā ar gredzenu, kas nodrošina drošību, un Wi-Fi bezvadu vadības pulti. 

8. Savienojamās „ROMPA®” ierīces 

14694 – caurules turētājs 
20601 – pumpis 

20698 – BCB šķidrums 

16719 – zivis 
20494 – burbuļu caurulēs peldošo detaļu rezervju iepakojums 

14896 utt. – mīksta platforma 

14892 utt. – akrila spoguļu paneļi 
17274 – „ROMPA®” interaktīvā sadales kaste 

19847 – 8 krāsu bezvadu pults 

19939 – Wi-Fi interaktīvā paklāja slēdžu komplekts „ROMPA®” 
18870 – „runājoši” kluči „ROMPA®” 

20402 – mazi „runājoši” kluči 

20563 – Wi-Fi mikrofons „ROMPA®” 
19214 – krāsu vadības pults „ROMPA®” 

„Sensory Magic™” 

Visu burbuļu cauruļu papildaprīkojuma sortimentu atradīsiet mājaslapā: www.rompa.com. 

9. Lietošanas sākums 
• Novietojiet uz līdzenas, stabilas virsmas, kas var noturēt ierīces svaru. 

• No pamatnes noņemiet plastikāta vāciņu. 

• Ievietojiet burbuļu kolonu pamatnē, izmantodami lielas pieskrūvēšanas skrūves. Pirms pieskrūvēšanas atzīmējiet 

vārstu vietu – kolonu pagrieziet tā, lai caurules būtu netālu no tām atbilstošajiem vārstiem. Skat. tālāk. 

• No burbuļu caurules kolonas noņemiet plastikāta aizsargplēvi. 

• Necaurspīdīgo plastikāta cauruli piestipriniet pie zilā burbuļu caurules kolonas vārsta, bet sarkano plastikāta 

cauruli, kas jau ir piestiprināta pie pumpja, piestipriniet pie metāla vārsta burbuļu caurules kolonas apakšā. 

• Pirms piepildīšanas ar ūdeni pārliecinieties, vai lampiņas strādā. Novietojiet burbuļu cauruli vietā, uz stingras 

un līdzenas virsmas. 

• Uzmanīgi piepildiet ar tīru ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim (apmēram 5 cm līdz caurules augšpusei) un 

aizveriet burbuļu caurules kolonas vāciņu.  

 



10. Detalizēts apraksts 

Stingra, droša un sensora „ROMPA®” burbuļu caurule, kuru var vadīt interaktīvi un bezvadu veidā. Iespējami 4 

augstumi, šī burbuļu caurule izceļas ar maināmām krāsām. 

Lietojot burbuļu cauruli, obligāti ir jāpievērš uzmanība trīs lietām: 

1. Ļaujiet burbuļu caurulei strādāt pasīvi, t. i., lai četras krāsas mainītos secīgi. 

2. Izmantodami 5 taustiņu slēdžu bloku vadiet burbuļus un 4 krāsas – sarkanu, zilu, zaļu un dzeltenu. Vairāk 

informācijas par šo 17274 meklējiet mājas lapā www.rompa.com. 

3. Izmantodami Wi-Fi pulti burbuļu cauruli vadiet tālvadības veidā, kā arī „runājošos” kubus, 8 krāsu bezvadu 

pulti, Wi-Fi interaktīvo paklāja slēdžu komplektu vai krāsu maiņas paneli, Wi-Fi mikrofonu: Lietojot kopā ar 

citām Wi-Fi ierīcēm, burbuļu caurule degs lietotāja izvēlētajā krāsā. Šī pults ļauj izvēlēties līdz 8 krāsām. 

 

INTERAKTĪVĀS SLĒDŽU PULTS 7274 LIETOŠANA 

(var iegādāties atsevišķi) 

Pilnībā izslēdziet burbuļu cauruli. Pie burbuļu caurules pamatnes (ligzda SEED (ātruma) ritenītis labajā pusē) pievienojiet 5 

taustiņu slēdžu bloku. 



• Vēlēdamies izvēlēties krāsainu gaismu, nospiediet vienu no četriem virspusē esošiem taustiņiem (sarkanu, zaļu, dzeltenu, zilu). 

Pirms krāsu cikla atjaunošanās izraudzītā krāsa tiks aktivizēta dažu sekunžu laikā (precīzs laiks ir atkarīgs no SPEED un 

DELAY taustiņu iestatījumiem). Izvēlētā krāsa nepaliks uz nenoteiktu laiku, līdz, izmantojot slēdžu bloku, tiks izvēlēta cita 

krāsa. Izmēģiniet SPEED un DELAY taustiņu iestatījumus, kamēr atradīsiet vislabāk jūsu vajadzībām atbilstošos iestatījumus. 

Piemēram, iestatiet SPEED uz minimumu, lai krāsa mainītos pēc iespējas lēnāk. 

• Vēlēdamies apturēt burbuļus, nospiediet virspusē esošo centrālo taustiņu. Atlaidiet taustiņu un atkal palaidiet burbuļus. 

Apakšējā slēdžu pults pusē ir ritenītis BUBBLES, kuram ir divi iestatījumi NORMALLY ON (ieslēgts) un NORMALLY OFF 

(izslēgts). Izvēlieties vienu no tiem, lai nospiežot centrālo taustiņu burbuļošanas atsāktos vai apstātos. 

• Vēlēdamies regulēt gaismas maiņu / mirgošanas ātrumu, izmantojiet SPEED un DELAY taustiņus, kas ir zem ar krāsām 

atzīmētajiem taustiņiem. 

JŪS VARIET PIESLĒGT PAPILDUS SLĒDZI – kad pie sāna ligzdas spiedpogu slēdžu kastē ir pieslēgts „ROMPA®” slēdzis, 

pie lielākās daļas citu pulšu (piem., spiedpogu, krāsu u. c.) tas nebūs iespējams. 

 

Lietojot „ROMPA®” slēdzi iespējami deviņi iestatījumi. Izmantojiet ritentiņu, kas atrodas interaktīvā slēdžu bloka apakšā. 

1. Kreiso ritentiņu iestatiet uz COLOURS, bet labo – uz FLASH ON; burbuļi būs visu laiku, bet gaisma izslēgsies aktivizējot 

„ROMPA®” slēdzi. 

2. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BUBBLES, bet labo – uz FLASH ON; gaisma būs visu laiku, bet burbuļošana izslēgsies aktivizējot 

„ROMPA®” slēdzi. 

3. Kreiso ritentiņu iestatiet uz COLOURS, bet labo – uz FLASH OFF; burbuļi un gaisma būs visu laiku, bet nospiežot 

„ROMPA®” slēdzi gaisma izslēgsies. 

4. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BUBBLES, bet labo – uz FLASH OFF; burbuļi un gaisma būs visu laiku, bet nospiežot 

„ROMPA®” slēdzi burbuļošana izslēgsies. 

5. Kreiso taustiņu iestatiet uz COLOURS, bet labo – uz HOLD; burbuļi būs visu laiku, bet gaisma izslēgsies aktivizējot 

„ROMPA®” slēdzi; atkārtoti aktivizējot „ROMPA®” slēdzi, gaisma izslēgsies. 

6. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BUBBLES, bet labo – uz HOLD; gaisma būs visu laiku, bet burbuļošana sāksies aktivizējot 

„ROMPA®” slēdzi; atkāroti aktivizējot „ROMPA®” slēdzi, burbuļošana izslēgsies. 

 
7. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BOTH, bet labo – uz FLASH ON; burbuļi un gaisma tiks izslēgta un ieslēgta aktivizējot 

„ROMPA®” slēdzi. 

8. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BOTH, bet labo – uz FLASH OFF; burbuļi un gaisma būs visu laiku, bet aktivizējot „ROMPA®” 

slēdzi gaisma un burbuļošana izslēgsies. 

9. Kreiso ritentiņu iestatiet uz BOTH, bet labo – uz HOLD; burbuļi un gaisma būs visu laiku un izslēgsies aktivizējot „ROMPA®” 

slēdzi; atkārtoti aktivizējot „ROMPA®” slēdzi burbuļošana un gaisma atkal ieslēgsies. 

 

11. Drošība 
• Aizliegts pārcelt ar ūdeni piepildītu burbuļu cauruli uz citu vietu. 

• Parūpējieties, lai uz elektroniskās plāksnes, kas atrodas burbuļu caurules pamatnē, nenokļūtu ūdens. 

• Esiet īpaši piesardzīgi, kad burbuļu cauruli piepildāt ar ūdeni vai no tās izlejat ūdeni, lai nesaslapinātu elektroniku. 

• Vienmēr atvienojiet barošanas vadus, kad iepildāt / izlejat ūdeni no burbuļu caurules. 

• Vienmēr ievērojiet šo ierīces lietošanas instrukciju. 

• Burbuļu cauruli iespējams lietot uz līdzenas, horizontālas grīdas. Aizliegts mēģināt pārcelt ar ūdeni piepildītu burbuļu 

cauruli. 

 

12. Tehniskie dati 

Pamatnes augstums: 11 cm 

Caurules diametrs: 15 cm 



Pamatnes diametrs: 51 cm 

Kopējais ierīces augstums: 
19772: 111 cm 

19773: 161 cm 

19774: 186 cm 

19775: 211 cm 

Piezīme: lūdzam pievērst uzmanību kopējam ierīces augstumam un vāka nepieciešamībai, ja griezti ir zemi. 

Pumpis: „Schego” tips WS3 

Barošanas avots: 230 V (U ‐ 110 V) 

Ievads 110 V Izvads 12 V AC 60 W 

Ievads 230 V Izvads 12 V AC 60 W  

(Barošanas avots iekļauts UL sarakstā – E1494743G58 un atbilst BS EN61558‐ 1 un BS EN61558‐2‐6 prasībām)  

Barošanas vads: apmēram 5,15 m 

 

13. Montēšana 
1. Novietojiet uz līdzenas, stabilas virsmas, kas var izturēt ierīces svaru. 

2. No pamatnes noņemiet plastikāta vāku. Atskrūvējiet bultskrūves, kas atrodas pamatnes vāciņa perimetrā, bet 

neizņemiet tās. Pastumiet un atbrīvojiet vāciņu no bultskrūves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Burbuļu caurules kolonu vajag ievietot pamatnē, lietojot četras papildus bultskrūves (attēlotas zemāk – 4 sudraba 

krāsas paplāksnes). Pirms pieskrūvēšanas atzīmējiet vārstu vietu – kolonu pagrieziet tā, lai caurules būtu netālu no tām 

atbilstošajam vārstam. Skat. 5 punktu. 



 



 

4. No burbuļu caurules kolonas noņemiet plastikāta aizsargplēvi. 

 

 

 



5. Necaurspīdīgo plastikāta cauruli piestipriniet pie zilā burbuļu caurules kolonas vārsta. 

 

6. Sarkano plastikāta cauruli, kas jau ir piestiprināta pie pumpja, piestipriniet pie vara vārsta, kas atrodas burbuļu caurules 

kolonas apakšā. 

 
7. Uzlieciet plastikāta pamatnes vāku. Ja burbuļu caurule tiks lietota uz mīkstinātas platformas (polsterētas pamatnes), 

pamatnes vāciņu (baltu plastikāta vāciņu) iespējams noņemt un neizmantot. 

8. Pirms ūdens iepildīšanas pārliecinieties, vai strādā lampiņas. Novietojiet burbuļu cauruli vietā, lai tad, kad tā ir piepildīta 

ar ūdeni, to nevajadzētu pārcelt. Burbuļu caurulei ir jābūt novietotai uz stabilas un līdzenas virsmas, kā arī sagatavotai tā, 

lai to varētu piepildīt ar ūdeni. Ja virsma ir nelīdzena, sūknis strādājot radīs lielāku troksni nekā vienkārši mīkstu 



„dūkšanu”. 

9. Piepildiet ar tīru ūdeni, kamēr tiks sasniegts nepieciešamais līmenis. Tas ir apmēram 5 cm (2 collas) līdz caurules 

augšpusei. Ieslēdzot ūdens līmenis pacelsies. Aptuvenais nepieciešamā ūdens daudzums: 45 litri. Pārbaudiet, vai krūze vai 

spainis, kuru lietojat cauruļu piepildīšanai ar ūdeni, ir tīri. Uzlieciet burbuļu caurules virspusē tās vāku. 

10. Abās barošanas avota pusēs ir divi skrūvju caurumi tam gadījumam, ja 

ierīci vēlētos stiprināt pie sienas vai grīdas. Piezīme: pie sienas stipriniet 

tikai labi vēdināmā vietā. Stiprināšanas detaļas nav pievienotas, jo tās ir 

atkarīgas no stiprināšanai izmantojamās virsmas. Barošanas avota bloks 

sver 1,3 kg. 

Atcerieties: attēlā (labajā pusē) attēlota 110 V kontaktdakša – šī 

kontaktdakša pievienojama atbilstošās valsts pircējam. 

 

11. Pievienojiet barošanas avotu pie burbuļu caurules POWER IN 12V AC ligzdas lietojot pievienošanas kontaktdakšu. 
 



 

12. 13. 14. Otru vada galu pievienojiet tīkla ligzdai.  

Pievienojiet tīkla ligzdai. Degs zaļa LED lampiņa. Var būt neliela kavēšanās. Iekārta sāks mirgot, rādīdama krāsu gaisumu 

secību, bet caurulē sāks celties burbuļi. Pagriežot SPEED ritentiņu, kas ir baltajā pamatnes vākā, variet regulēt gaismu 

maiņas ātrumu. 

 Jūs variet izmantot turētāju un piestiprināt burbuļu cauruli pie sienas. Turētāju 14694 iespējams lietot ar šīm 

burbuļu caurulēm. Mēģinot pasargāt burbuļu cauruli no apgāšanās, rekomendējam lietot šo turētāju. Piestipriniet turētāju pie 

sienas un ar to pašu piestipriniet burbuļu caurules augšdaļu. 

14. Apkope 
• Regulāri mainiet ūdeni un izmantojiet atbilstošu ūdens tīrīšanas līdzekli (piem., BCB šķidrumu). 

• Ūdens maiņas biežums ir atkarīgs no apkārtnes, kurā lietojama burbuļu caurule. Tumšās, mitrās telpās un minimāli 

vēdināmās telpās lietojamo burbuļu cauruļu ūdens mainīšanas biežums atšķiras no gaišās un labi vedināmās telpās 

lietojamo burbuļu cauruļu ūdens maiņas biežuma. Mainīt ūdeni katru mēnesi – labs sākums. Plānojiet brīvdienas. 

Piemēram, ja burbuļu caurule tiks izslēgta uz ilgāku laiku, izlaidiet no tās ūdeni. Jo atgriežoties no garākām 

brīvdienām, nevēlēsieties atrast zaļganu un nepatīkami smakojošu ūdeni! 

• Ja caurules lietojama vietā, kur tiek piegādāts kaļķains ūdens, rekomendējams lietot ūdens mīkstinātāju. 

• Neievērojot instrukcijas par ūdens burbuļu caurulēs mainīšanu un (vai) nelietojot atbilstošu ūdens mīkstinātāju var 

aizsērēt ventiļi un tā radīt ierīces bojājumus. 

• Aizliegts ūdenī liet balinātāju, krāsainas krāsvielas vai sāli. 

• Lietošanai nepiemērota ierīce obligāti ir jāutilizē atbildīgi un jāievēro spēkā esošie likumi. 

 

VĒLĒDAMIES IZTUKŠOT BURBUĻU CAURULI 
• Izmantojiet pievienojamo ūdens izlaišanas cauruli (skat. tālāk). 

 

Šo cauruli pievienojiet pie baltās ligzdas, kas ir burbuļu caurules pamatnē blakus POWER IN ligzdai. Ligzdā iespiediet galu 



ar melnu lentu, lai dzirdētu knikšķi, kas norāda, ka caurule pievienota atbilstoši. Pārbaudiet, lai otrs gals ar slēgvārstu būtu 

ievietots atbilstoša tilpuma traukā ūdens savākšanai. Atgrieziet slēgvārstu, lai sāktu tecēt ūdens. 

IZLAIŽOT ŪDENI NO BURBUĻU CAURULES, VIENMĒR AIZGRIEZIET 

SLĒGVĀRSTU. ATVIENOJIET IZLAIŠANAS CAURULI UN UZGLABĀJIET TO DROŠĀ 

VIETĀ. 

 

Vēlēdamies atvienot ūdens izlaišanas cauruli, nospiediet pelēko taustiņu un atraisiet cauruli. Noņemot ūdens izlaišanas 

cauruli, burbuļu caurules necaurredzamā caurule noslēdzas automātiski. Izlejiet izliešanas caurulē palikušo ūdeni. Turiet 

rokās papīra dvieļu gabalu un uz tā novietojiet balto ligzdu, lai papīrs uzsūktu atlikušo ūdeni. 

Ūdens izlaišanas caurules atvienošana: 

 

Ūdens izlaišanas caurules pievienošana pie piepildīšanas sūkņa caurules (iegādājams atsevišķi): 



 
 

Piepildīšanas sūkņa pieslēgšana pie burbuļu caurules barošanas vada: 

 

Pirms izlaišanas caurules slēgvārsta lietošanas, pārliecinieties, ka ziniet, kā atvērt un kā aizvērt cauruli: 

ATVĒRTS: 

 

Kad slēgvārsts noslēgts, caurules vidu neredzēsiet. 

• Vai lietojiet atbilstošu sūkni. Noņemiet vāciņu (apaļais vāciņš caurules augšgalā) un izsūciet ūdeni lietodami sūkni. 



Sūkni var iegādāties atsevišķi no „ROMPA®”: kods 20601. Šo sūkni var lietot arī burbuļu caurules piepildīšanai. 

VISPĀRĪGĀ APKOPE 

• Burbuļu caurules vidu iztīriet ar nedaudz ziepjainu audumu. Ar mirtu audumu noslaukiet ziepju pārpalikumus. 

PIEZĪME: burbuļu caurules tīrīšanai aizliegts lietot tīrītājus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, metilspirsts, salvetes ar alkoholu 

vai šķidrus tīrītājus. 

 

15. Kļūmju diagnostika 

Ja iekārtas darbība ir traucēta, tad pārbaudiet: 

Problēma: nav gaismu, nav burbuļu 

• Pārbaudiet, vai burbuļu caurule pievienota tīkla ligzdai. 

• Pārbaudiet, vai pievienots barošanas vads. 

• Pārbaudiet, vai deg zaļa LED lampiņa. 

Problēma: Lampiņas deg, bet nav burbuļu 

• Mēģiniet izslēgt un atkārtoti ieslēgt burbuļu cauruli. 

• Pārbaudiet, vai pareizi savienotas visas caurules un tās nav saliegtas. Pārliecinieties, vai nav atvienojušās caurules – reizēm tas 

notiek vibrācijas/transportēšanas dēļ. 

• Vai pievienojāt interaktīvo slēdžu bloku (17274), lai jūsu burbuļu caurule arī būtu interaktīva? Vai pareizi pievienots slēdžu bloks? 

Apgrieziet slēdžu bloku – vai iestatīts „Bubbles On” (ieslēgt burbuļošanu)? Ja nav, tad iestatiet to. 

Problēma: Nestrādā interaktīvo slēdžu bloks 

• Vai pareizi pieslēgts interaktīvo slēdžu bloks? Apgrieziet slēdžu bloku – vai iestatīts „Bubbles On” (ieslēgta burbuļošana)? Ja ne, 

tad iestatiet to. 

• Ja šie risinājumi problēmu neatrisina, iespējams, ka sabojājies sūknis. Vērsieties pie „ROMPA®”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pārdevējs: UAB “Slaugivita”                       GARANTIJAS TALONS 

 

 

Iekārtas nosaukums:  

 

 

Modelis:  
 

 

Pārdošanas datums:                             PVN faktūrrēķina LAT   Nr.:   
 

 

Pārdevēja uzvārds_____________________________ Paraksts _______________________ 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         Z.V. 
Šim izstrādājumam noteikta 12 mēnešu garantija. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar 

izstrādājuma materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem. 

Garantija netiek piemērota:  

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. 

Gadījumā, ja bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju. 

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, 

lietojot ne pēc uzdevuma vai tīšprātīgas bojāšanas rezultātā. 

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārtu) bez pārdevēja servisa 

piekrišanas vai tika pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.   

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, apliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko 

nelaimju gadījumos. 

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB “Slaugivita” nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti 

citam īpašumam vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.   

Ar garantijas noteikumiem iepazinos un piekrītu: 

Pircēja paraksts___________________________ 

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 
 

1. Bojājums__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 Datums: ____________________ 

Pielietotas daļas: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

Serviss________________________________________ 

                        (Amats, vārds; uzvārds; paraksts) 
 


