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SOFT TOUCH LOLLIPOP SWITCH 19293-8, 19202 
 

 
 
DESCRIPTION 
Touch the soft lightly textured surface to engage the switch and operate any adapted item.  The 
switch has a non-slip base.  
 
CONTENTS 
1 x Lollipop Switch 
1 x Cable and adapter (attached to the switch) 
 
OPERATION 
1. Connect the switch to a switchable item using the cable provided.   
2. Activate the other item by applying pressure to the switch.  A click indicates that the switch 

has been activated. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
Wipe the unit clean using a mild household multi-purpose cleaner or disinfectant.  Do not use 
abrasive cleaners as these will scratch the surface of the unit.  Do not immerse the unit in water. 
 
TECHNICAL INFORMATION 
This is a simple switch, and a mono switch. Always check whether items are mono or stereo.  
ROMPA cannot be held responsible for damage caused to items that are not suitable for use with 
this switch.  
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SWITCH LOLLIPOP TOQUE SUAVE 19293-8, 19202 
 

 
 
 

DESCRIÇÃO 
Toque a superfície de textura macia para activar o switch e operar qualquer item adaptado. O 
switch possui uma base anti deslizante. 
 
CONTEÚDO 
1 x Switch lollipop 
1 x Cabo e adaptador (fixados no swich) 
 
FUNCIONAMENTO 
1. Ligue o switch ao objecto activado por switch, utilizando o cabo fornecido. 
2. Active o outro objecto aplicando pressão no switch. Um clique indica que o switch foi activado. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Limpe com um detergente macio multiusos ou com um desinfectante. Não utilize produtos 
abrasivos pois estes danificam a superfície do produto. Não submerja em água. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Este é um switch simples e um switch mono. Verifique sempre se os objectos são stereo ou 
mono. A Rompa não se pode responsabilizar por danos causados em produtos que não sejam 
adequados para utilizar com este switch.  
 


