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ONE BUTTON SWITCH BOX 19600

CONTENTS
This product is supplied bagged and contains:
1
x
One Button Switch Box with 2m cable (hard-wired)
USE
1. Remove the cable tie from the cable. Take care when removing this not to damage the
cable.
2. Connect this switch to a switch-activated toy or product e.g. Percy Pig, Floppy Bunny
(please see The Complete Resource catalogue from ROMPA® or www.rompa.com for a
full selection of switch-activated products). Make sure the jack plug is properly inserted
into the jack socket of your switch-activated product.
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The above images show a removable jack plug which is slightly different to that supplied
here, but nonetheless show the correct insertion of the jack plug into the jack socket.
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3. Press the large coloured button on the top of the switch to activate your switch-activated
product. A ‘click’ can be heard as the switch is pressed. The button is large and could
be activated by a foot, cheek, elbow etc – not just a hand. The button can be pressed
down at the centre or towards the edge of the button.
CARE & MAINTENANCE
Wipe clean with a very slightly damp clean cloth
Avoid abrasive cleaning products which could scratch this product.
Do not attempt to open up the switch. Since this switch does not require batteries, there is no
need to try and access the interior of the switch.
For use in dry environments – this switch is not waterproof.
Once this product is completely exhausted, please dispose of it appropriately.
SAFETY
Always supervise the use of this product.
TROUBLESHOOTING
In the unlikely event that your switch-activated product does not work with this switch, check:
• That the jack plug of this switch is firmly pushed into the jack socket of the switchactivated device
• That your switch-activated device is set to ON if it has an ON/OFF button
• That your switch-activated device has batteries in – change these as required
SPECIFICATION
Size: 15cm long x 10cm wide x 6.5cmH
Button diameter: 5cm
This is a simple switch (non-electronic) and a mono switch (one band on the jack plug). The
6.35mm jack plug is permanently attached to the cable and the cable is permanently attached
to the switch. The switch has rounded corners for added safety.
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CAIXA DE SWITCH COM UM BOTÃO 19600

CONTEÚDO
Este produto é fornecido numa embalagem que contém:
1 x Caixa de switch com um botão com 2 metros de cabo
UTILIZAÇÃO
1. Remova a abraçadeira do cabo. Tenha cuidado para não danificar o cabo.
2. Ligue o switch ao produto que este vai activar, ex: poro percy, coelho fofo, etc. (visite
www.rompa.com para consultar toda a gama de produtos activados por switch). Verifique
se o jack está devidamente ligado na respectiva entrada do produto que quer activar.
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As imagens mostram um adaptador jack que é ligeiramente diferente do fornecido, apesar
disso está ilustrada a correcta ligação do jack.
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3. Pressione o botão colorido no topo do switch para activar o seu produto activado por
switch. Quando pressiona o botão ouve um clique. O botão é grande e pode ser activado
com o pé, face, cotovelo, etc. – não apenas com a mão. O botão pode ser pressionado no
centro ou junto ao rebordo.
CUIDADOS E MANTENÇÃO
Limpe com um pano ligeiramente humedecido.
Evite produtos abrasivos que possam riscar este produto.
Não tente abrir o switch. Uma vez que o switch não utiliza pilhas, não há necessidade de
tentar aceder ao seu interior.
Para utilizar em ambientes secos – o switch não é à prova de água.
Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deposite-o num local apropriado.
SEGURANÇA
Supervisione sempre a utilização deste produto.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Na improvável eventualidade de ocorrer uma avaria neste produto, verifique:
• Se o Jack está devidamente encaixado no produto activado por switch.
• Se o seu produto activado por switch tem um botão ON/OFF e se este se encontra na
posição ON.
• Se o seu produto activado por switch tem pilhas – substitua-as se necessário
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho: 15cm de comprimento x 10cm de largura x 6.5cm de altura
Diâmetro do botão: 5cm
Este é um switch simples (não eléctrico), mono (Apenas uma banda no Jack). A ficha de
6.35mm está permanentemente fixa no cabo e o cabo está permanentemente fixo ao switch.
O switch tem cantos arredondados para maior segurança.
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