
GE6701 
 

OTTO 8 in 1 multiasema 
 
TÄRKEÄÄ TIETOA 
 

Lue ja sisäistä kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset ja huomautukset ennen kuin käytät OTTO-
multiasemaa. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita, kuten myös kaikkien muiden laitteiden oh-
jeita, joita käytät tämän multiaseman kanssa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

 

Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että OTTO-multiasema on täyteen ladattu. 
 
Varoitus 
 

SUURJÄNNITE: Jännitteenmuuntimen antoteho voi olla hengenvaarallinen. Väärinkäyttö saattaa 
johtaa omaisuus- tai henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. 

 

• Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset 
tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä 
on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpi-
teitä ilman valvontaa. 

• Laitteen sisäinen akku ei ole käyttäjän huollettavissa, ja sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja. Ota yhte-
ys valmistajaan saadaksesi lisätietoja. 

 
OMINAISUUDET 
 

• 600 A apukäynnistin kaapeleilla ja puristimilla 
• 18 bar/260 PSI korkeavirtauksinen kompressori renkaiden ja muiden ilmatäytteisten välineiden täyttöön 
• Helposti luettava analoginen painemittari 
• 400 W jännitteenmuunnin (huipputeho 800 W) 
• Yksi 230 V AC-pistorasia 
• Yksi 12 V lisälaitepistorasia DC-laitteiden energialähteeksi (kuormitus 11 ampeeriin asti) 
• Yksi USB-portti matkapuhelinten, kämmentietokoneiden ja MP3-soitinten lataamiseen/käyttöön 
• AM/FM-radio sisäänrakennetulla kaiuttimella ja kuulokeliitännällä 
• Kirkas työvalo  –  LEDit akun pitkäaikaisen keston takaamiseksi 
• AC-laturi 
• DC-laturi 
• Helposti luettava analoginen jännitemittari akun tilan tarkastamiseen 
• Apukäynnistyskaapeleiden väärinkytkennän merkkivalo turvallisuuden takaamiseksi 
 
HÄVITTÄMINEN 
 

Laite, sen lisävarusteet sekä pakkausmateriaali tulee kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla. Muoviosista 
löytyy merkintä lajittelua ja kierrätystä varten. 
 

Akut ja akkukäyttöiset sähkölaitteet sisältävät ympäristölle haitallisia materiaaleja. 
 

Älä hävitä akkuja ja/tai sähkö-/elektroniikkalaitteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
 

 
  



TUOTEKUVA EDESTÄPÄIN 
 

 
 
AKUN TILA 
 

Akun tila ilmaisee käyttäjälle sisäisen akun senhetkisen varaustason. Käyttäjän tulee seurata akun varausta-
soa aika ajoin ja ladata akku jokaisen käyttökerran jälkeen. OTTO-multiasema tulee ladata aina kolmen kuu-
kauden välein vaikka sitä ei käytettäisikään. 
 

1. Paina akun tilan painiketta ja pidä se pohjaan painettuna. 
2. Akun tilan mittari (DC jännitemittari) näyttää akun jännitteen. 
3. Akun tila (jännite) luetaan laturit irtikytkettyinä. 

• 12,6V DC tai yli: akku on käyttövalmis 
• 12,0V DC tai alle: akkua on ladattava hieman 
• Alle 10,5V DC: akku on purkautunut, lataa se välittömästi 

 
OTTO-MULTIASEMAN LATAAMINEN 
 

Kuten kaikkien lyijyakkujen kohdalla, on akku varastoinnin aikana ladattava täyteen aina 3–6 kuukauden välein 
akun käyttöiän pidentämiseksi. 
 
AC-lataaminen 
 

1. Varmista, että käytät AC-laturin kanssa oikeaa jännitettä (230V AC). Käytä laitteen kanssa ainoastaan 
sen mukana toimitettua AC-laturia. 

2. Varmista, että kaikki OTTO-multiaseman kytkimet ovat Off-asennossa. 
3. Avaa latauspistorasian pölysuojus. 
4. Kytke AC-laturi AC-pistorasiaan. 
5. Kytke laturin johto OTTO-multiaseman latauspistorasiaan. 
6. Latauksen merkkivalo syttyy palamaan latausprosessin ajaksi. 
7. Ensimmäinen AC-lataus saattaa kestää jopa 34 tuntia. 
8. Enimmäislatausaika on 48 tuntia, älä lataa tätä kauemmin. 

DC-virran ulosotto 
 
 
 
230V AC-pistorasia 
 

Jännitteenmuuntimen merkkivalo 
 

Jännitteenmuuntimen virtakytkin 
 

40 ampeerin sulake 
 

Akun tilan mittari 
 

Akun tilan painike 
 

Latauspistorasia 
 

Latauksen merkkivalo 
 

Napojen väärin- 
kytkennän merkkivalo 

 
Työvalon virtakytkin 

 
 



9. Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin AC-pistorasiasta ja vasta tämän jälkeen latauspistorasiasta. 
10. Aseta pölysuojus takaisin paikoilleen latauspistorasian suojaksi. 
 
DC-lataaminen ajoneuvossa tai veneessä 
 

Käytä laitteen kanssa ainoastaan sen mukana toimitettua DC-laturia. 
 

1. Moottorin on oltava käynnissä OTTO-multiaseman latauksen ajan. 
2. Varmista, että kaikki OTTO-multiaseman kytkimet ovat Off-asennossa. 
3. Avaa latauspistorasian pölysuojus. 
4. Kytke laturin johto OTTO-multiaseman latauspistorasiaan. 
5. Kytke DC-laturi ajoneuvon pistorasiaan (savukkeensytytin). 
6. Latauksen merkkivalo syttyy palamaan latausprosessin ajaksi. 
7. DC-lataustapaa käytettäessä enimmäislatausaika on 16 tuntia, älä lataa tätä kauemmin. 
8. Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin ajoneuvon pistorasiasta ja vasta tämän jälkeen latauspistorasi-

asta. 
9. Aseta pölysuojus takaisin paikoilleen latauspistorasian suojaksi. 
 
DC→AC JÄNNITTEENMUUNNIN 
 

OTTO-multiaseman jännitteenmuunnin pystyy antamaan virtaa erilaisille AC-lisälaitteille aina 400 wattiin asti. 
Käyttöaika riippuu AC-kuormituksesta (wateista) sekä OTTO-multiaseman akun varaustasosta ja kunnosta. 
Alhainen AC-kuormitus ja täyteen ladattu akku mahdollistaa pidemmän käyttöajan. 
 

Sammuta tai kytke irti ne AC-lisälaitteet, joita ei käytetä. Jännitteenmuuntimen virtakytkimen vieressä on 40 
ampeerin sulake, jonka käyttäjä voi itse vaihtaa. Tämä sulake suojaa jännitteenmuunninta liian suurelta tulovir-
ralta. Tavallisen ylikuormituksen seurauksena jännitteenmuunnin sammuu automaattisesti. Vähennä tällöin 
kuormitusta ja käynnistä jännitteenmuunnin uudelleen. 
 
JÄNNITTEENMUUNTIMEN KÄYTTÖ 
 

1. Avaa AC-pistorasian pölysuojus. 
2. Kytke AC-lisälaite/lisälaitteet AC-pistorasiaan. 
3. Kytke jännitteenmuuntimen virta päälle napsauttamalla kytkin ”II”-asentoon. 
4. Mikäli jännitteenmuuntimen merkkivalo on vihreä, on jännitteenmuunnin toiminnassa. 
5. Kytke ensin yhden lisälaitteen virta päälle ja tarkkaile merkkivaloa. 

• Mikäli LED-valo pysyy vihreänä, voit kytkeä virran päälle toiseen lisälaitteeseen. 
• Mikäli merkkivalo pysyy vihreänä, molemmat lisälaitteet toimivat asianmukaisesti. 
• Käytön jälkeen irrota lisälaitteen pistoke pistorasiasta ja sulje pölysuojus. 
• Ellei LED-merkkivalo syty palamaan, vähennä AC-kuormitusta. Ellei jännitteenmuunnin edelleen-

kään toimi, etsi apua käyttöohjeen lopussa olevasta Vianetsintä-taulukosta. 
• Lataa OTTO-multiasema mahdollisimman pian. 

 

Huomio: 
• ”I” = Kytkee virran päälle USB-porttiin ja DC-pistorasiaan 
• ”O” = Off 
• ”I” = Kytkee virran päälle AC-jännitteenmuuntimeen, USB-porttiin ja DC-pistorasiaan 
 
Varoitus 
 

Joillakin ladattavilla laitteilla on oma erityinen AC-laturinsa. Tällaiset laitteet todennäköisesti toimivat kunnolli-
sesti tämän jännitteenmuuntimen kanssa. Sellaiset ladattavat laitteet, joissa on sisäänrakennettu laturi (tarkis-
ta asia kyseisen laitteen käyttöohjeesta) eivät välttämättä toimi kunnollisesti tämäntyyppisen jännitteenmuun-
timen kanssa. 
 

Jotkin moottorikäyttöiset laitteet saattavat kuumentua liikaa tämän jännitteenmuuntimen kanssa käytettäessä. 
Tarkkaile siis laitteen moottoria liiallisen kuumenemisen varalta, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa tämän 



jännitteenmuuntimen kanssa. Poikkeuksellisen korkea lämpötila on merkki siitä, ettei kyseistä laitetta tulisi 
käyttää tämän jännitteenmuuntimen kanssa. 
 
DC-VIRRAN ULOSOTTO 
 

DC-virran ulosotto (lisälaitepistorasia) sijaitsee akun tilan mittarin (jännitemittari) vasemmalla puolella. Ulosotto 
pystyy antamaan virtaa aina 11 ampeerin DC-kuormitukseen asti. Ulosoton ylikuormittaminen aiheuttaa yli-
kuormituskytkimen laukeamisen (automaattipalautteinen suojakatkaisin). Ylikuormituksen poistaminen palaut-
taa virran DC-ulosottoon automaattisesti. 
 

1. Avaa ulosoton pölysuojus. 
2. Kytke 12V DC-lisälaitteen pistoke ulosottoon. 
3. Käytä lisälaitetta normaaliin tapaan. 
4. Käytön jälkeen irrota lisälaitteen pistoke ulosotosta. 
5. Sulje ulosoton pölysuojus. 
6. Lataa OTTO-multiasema mahdollisimman pian. 
 
TUOTEKUVA TAKAAPÄIN 
 

 
 
AM/FM RADIO 
 

Radio pystyy vastaanottamaan AM- ja FM-taajuusalueita:  AM 520–1710 kHz; FM 88–108 MHz. Ulosvedettä-
vä antenni mahdollistaa riittävän signaalin kaikkien paikallisradioasemien vastaanottamiseen. Aseta antenni 
paikoilleen säilytystilaansa aina kun antennia ei käytetä, muuten se saattaa vaurioitua OTTO-multiasemaa 
siirrettäessä. Kaikki radion säätimet on sijoitettu kätevästi yhteen paikkaan. Säätimet ovat: Radion virtakyt-
kin/Äänenvoimakkuuden säätö, AM/FM valintakytkin, virityssäädin sekä kuulokeliitäntä ulkoiselle äänentoisto-
laitteille kuten MP3-soittimelle tai CD-soittimelle (vaatii 3,5 mm:n mini-äänitaajuuskaapelin – ei sisälly toimituk-
seen). 
 

Säästääksesi virtaa nosta ja vedä antenni ulos, ja valitse AM- tai FM-taajuusalue ennen kuin käynnistät radion. 
 

Radion virityssäädin 
 
Työvalo (laitteen sivulla) 
 
 
 
USB-portti 
 
Radion virtakytkin/ 
Äänenvoimakkuuden säätö 
 
 
 
 
AM/FM-valitsin 
 
 
Kuulokeliitäntä 
 

Antenni 
 
 
 
 

Apukäynnistyksen turvakytkin 
 
 
 

Painemittari 
 

Kompressorin virtakytkin 
 
 
 
 

Ilmaletkun säilytystila 
 



HUOMIO: Kaikki AM-taajuusalueet ovat herkkiä vastaanottamaan häiriöitä sähkölaitteista ja joistakin moottori-
käyttöisistä laitteista. Mikäli käytät OTTO-multiaseman jännitteenmuunninta ja AM-taajuusalueella kuuluu ko-
hinaa, sammuta jännitteenmuunnin tai vaihda radio FM-taajuusalueelle. 
 
AM/FM RADION KÄYTTÖ 
 

1. Nosta ja vedä antenni varovasti ulos. 
2. Valitse joko AM- tai FM-taajuusalue. 
3. Kytke radion virta päälle kääntämällä radion virtakytkin/äänenvoimakkuuden säätöpainiketta myötäpäi-

vään. 
4. Valitse haluamasi taajuus virityssäädintä kääntämällä. 
5. Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle. 
6. Säädä antennin asentoa löytääksesi parhaan kuuluvuuden. 
7. Käytön jälkeen sammuta radio kääntämällä virta/äänenvoimakkuus-painiketta vastapäivään, kunnes pai-

nike naksahtaa. 
8. Työnnä antenni varovasti takaisin sisään ja aseta se paikoilleen säilytystilaansa. 
 
USB-PORTTI 
 

USB-portin avulla voit käyttää/ladata sellaisia laitteita, jotka vaativat 5 voltin ja maksimissaan 500 mA:n lataus-
virran. Tähän tarvitaan asianmukaista kaapelia, joka ei sisälly toimitukseen. 
 
KOMPRESSORI 
 

Kompressorin avulla voit täyttää renkaita ja muita ilmatäytteisiä välineitä.  Kompressori pystyy tuottamaan 
maksimissaan 18 barin (260 PSI) täyttöpaineen. Varo ylitäyttämästä välineitä. Tarkkaile painemittaria täytön 
aikana. Kompressorin virtakytkin sijaitsee ilmaletkun säilytystilan yläpuolella. 
 

Ilmaletkun säilytystila 

 
 
KOMPRESSORIN KÄYTTÖ 
 

VAROITUS: Älä koskaan liitä tai irrota suutinta kompressorin ollessa toiminnassa. 
 

1. Ennen kuin alat täyttää rengasta, tarkista suositeltu täyttöpaine renkaan kyljestä. 
2. Avaa OTTO-multiaseman takapuolella sijaitseva ilmaletkun säilytystilan luukku ja vedä ilmaletku ulos. 
3. Aseta OTTO-multiasema siten, että näet painemittarin hyvin. 
4. Varmista, että renkaantäyttösuulakkeen vipu on asetettu ylöspäin. 
5. Avaa venttiilinhattu renkaan venttiilistä. 
6. Sovita suulake renkaan venttiiliin. 
7. Siirrä suulakkeen vipu alas lukitaksesi suulake venttiiliin. 
8. Käännä kompressorin virtakytkin ”I”-asentoon. 
9. Tarkkaile painemittaria renkaan täytön ajan. 
10. Kun suositeltu rengaspaine on saavutettu, sammuta kompressori. 



11. Irrota ilmaletku ja aseta venttiilinhattu takaisin paikoilleen. 
12. Varastoi ilmaletku säilytystilaansa. 
13. Lataa OTTO-multiasema mahdollisimman pian. 
 
APUKÄYNNISTYKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET 
 

• Tämä apukäynnistin tuottaa 600 ampeerin virran, joka on riittävä 4-6 sylinteristen ajoneuvojen käynnistä-
miseen. Laite ei kuitenkaan sovellu suurten, yli 6-sylinteristen ajoneuvojen käynnistämiseen. 

• Lyijyakuista vapautuu räjähdysherkkää kaasua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa omai-
suusvahinkoihin, räjähdysvaaraan ja/tai henkilövahinkoihin. 

• Tupakointi on kielletty apukäynnistyksen aikana. 
• Apukäynnistä ajoneuvo tai vene hyvin tuuletetussa tilassa. 
• Älä yritä apukäynnistää jäätynyttä akkua. 
• Älä käytä vinyyliä sisältäviä vaatteita apukäynnistyksen aikana – kitka saattaa aiheuttaa staattisia sähkö-

kipinöitä. 
• Poista kaikki metallikorut ja -esineet – ne saattavat aiheuttaa oikosulun. 
• Käytä suojalaseja aina kun apukäynnistät akkua – akkuhappo saattaa aiheuttaa sokeutta ja/tai vakavia 

palovammoja. 
• Älä koskaan anna punaisen ja mustan puristimen koskettaa toisiinsa – tämä saattaa aiheuttaa valokaaren 

ja/tai räjähdyksen. 
• Käytön jälkeen käännä turvakytkin OFF-asentoon. 
• Pidä poissa lasten ulottuvilta. 
• Moottorin liiallinen käynnistäminen saattaa vaurioittaa ajoneuvon starttimoottoria. Mikäli moottori ei käyn-

nisty suositeltujen yrityskertojen jälkeen (ks. ajoneuvon käsikirja), keskeytä apukäynnistys ja etsi muita vi-
koja, jotka tulisi korjata. 

• Mikäli käynnistettävässä ajoneuvossa on positiivinen maadoitusjärjestelmä (positiivinen akkunapa on 
kytketty runkoon): 

i. Kytke negatiivinen (-) musta puristin ajoneuvon negatiiviseen akkunapaan. 
ii. Kytke positiivinen (+) punainen puristin ajoneuvon runkoon tai muuhun ajoneuvon kiinteään ja 

liikkumattomaan metallikomponenttiin tai autonkorin osaan. ÄLÄ kytke puristinta suoraan positii-
viseen akkunapaan tai liikkuvaan osaan. 

 
APUKÄYNNISTYS 
 

1. Lue apukäynnistykseen liittyvät varoitukset huolellisesti. 
2. Varmista, että kaikki ajoneuvon laitteet, valot, radio jne. on sammutettu. 
3. Varmista, että ajoneuvon vaihde on kytketty vapaalle ja käsijarru on kytketty päälle. 
4. Varmista, että kaikki OTTO-multiaseman kytkimet ovat OFF-asennossa. 
5. Kytke punainen (+) puristin huolellisesti ajoneuvon positiiviseen (+) akkunapaan. 
6. Kytke musta (-) puristin ajoneuvon liikkumattomaan osaan. 
7. Tarkkaile napojen väärinkytkennän merkkivalon väriä. Merkkivalo sijaitsee akun tilan painikkeen ja työva-

lon virtakytkimen välissä. 
• Mikäli valo on PUNAINEN, ÄLÄ KYTKE APUKÄYNNISTYKSEN TURVAKYTKINTÄ PÄÄLLE! 

i. Puristimet on kytkettävä päinvastoin. 
ii. Irrota ensin musta puristin ja tämän jälkeen punainen puristin. 
iii. Kytke puristimet oikein päin ja tarkkaile valoa uudelleen. 

• Mikäli valo on VIHREÄ, kytke apukäynnistyksen turvakytkin päälle. 
i. Kytke ajoneuvon sisällä virtalukon virta päälle ja yritä käynnistää moottori. 
ii. Käynnistä enintään kolmen sekunnin ajan. Ellei moottori käynnisty, odota kolme minuuttia 

ennen seuraavaa käynnistysyritystä. 
iii. Kun moottori käynnistyy, kytke apukäynnistyksen turvakytkin pois päältä. 
iv. Irrota ensin musta puristin ja tämän jälkeen punainen puristin. 



8. Varmista, että kaapelit ja puristimet on varastoitu asianmukaisesti paikoilleen. 
9. Lataa OTTO-multiasema mahdollisimman pian. 
 

HUOMIO: Ellei moottori käynnisty, saattaa syynä olla jokin muu vika kuin purkautunut akku. Ota yhteys huolto-
liikkeeseen. 
 
TYÖVALO 
 

Työvalo koostuu ryhmästä useita kirkkaita LEDejä, ja se sijaitsee negatiivisen apukäynnistyskaapelin säilytys-
tilan yläpuolella. Työvalon sijainnin ansiosta sitä voidaan käyttää myös OTTO-multiasemaa kannettaessa. 
 

• Kytke työvalo päälle painamalla työvalon virtakytkin (sijaitsee etupaneelissa) ”I”-asentoon. 
• Valo syttyy palamaan. 
• Sammuta valo kun sitä ei käytetä. 
 
VIANETSINTÄ – JÄNNITTEENMUUNNIN 
 

Ongelma Syy Ratkaisu 

Laitteessa ei ole 
tehoa. 

OTTO-multiaseman 
akkujännite on alle 10 
volttia. 

Lataa OTTO-multiasema välittömästi. 

Käytettävän lisälaitteen 
virrankulutus on liian 
suuri. 

Vähennä kuormitus alle 400 wattiin. 
1. Sammuta lisälaite ja jännitteenmuunnin. 
2. Kytke lisälaite irti. 
3. Kytke jännitteenmuunnin päälle ja jätä se käymään 

vähintään 2 minuutin ajaksi. 
4. Sammuta jännitteenmuunnin. 
5. Kytke lisälaite nopeasti jännitteenmuuntimeen. 
6. Kytke päälle jännitteenmuunnin ja lisälaite. 

Jännitteenmuuntimen 
sulake on palanut. 

Tarkista ja vaihda tarvittaessa. Varmista, että uusi sulake 
on tyypiltään ja arvoiltaan alkuperäistä vastaava. 

Jännitteenmuunti-
men merkkivalo ei 
syty palamaan. 

Liian suuri jännitteen 
aleneminen. 

Tarkista OTTO-multiasema ja lataa se, mikäli jännite on 
alle 10 volttia. 

Jännitteenmuunnin on 
ylikuormittunut. Vähennä kuormitus alle 400 wattiin. 

Televisio/sähkölaite 
ei käynnisty. 

Laitteen käynnistys vaatii 
hetkellisen tehopiikin. 

Käynnistä ja sammuta laite nopeasti jännitteenmuuntimen 
virtakytkimestä vähintään 5 kertaa peräkkäin. Ellei lisälaite 
käynnisty, ei se sovi käytettäväksi tämäntyyppisen jännit-
teenmuuntimen kanssa. 

Televisiossa on 
häiriöitä. Kuva hajoaa. 

Aseta OTTO-multiasema mahdollisimman kauas televisi-
osta, antennista ja koaksiaalikaapelista. 
TV-asema saattaa olla kantaman ulkopuolella. 

Staattista häiriötä 
tai kohinaa äänen-
toistojärjestelmäs-
sä. 

Äänentoistojärjestelmäs-
sä on heikko vaihtovir-
tasuojaus. 

Älä käytä jännitteenmuunninta sellaisten laitteiden kanssa, 
joissa on heikkolaatuinen äänensuodatus. 
Vaihda äänentoistojärjestelmä sellaiseen, jossa on korkea-
laatuinen kohinasuodatus. 

 
  



TEKNISET TIEDOT 
 

Akku suljettu lyijyakku / ladattava / 12 V / 18 Ah 
Työvalo 5 LEDiä 
Kompressori 18 barin analoginen painemittari 
Jännitteenmuunnin – Yksi AC-pistorasia 230 V AC 
Jännitteenmuuntimen max. antoteho 400 W 
Huipputeho 800 W maksimissaan 0,3 sekunnin ajan 
12 V lisälaitepistorasia 12 V, max. 11 A 
USB-portti 5 V aina 500 mA:iin asti 
AM/FM-radio sisäänrakennetulla kaiuttimella AM 520–1710 kHz / FM 88–108 MHz 
Kuulokeliitäntä halkaisija 3,5 mm (1/8”) 
Max. latausaika (AC) 34 h 
Max. latausaika (DC) moottorin ollessa käynnissä 12 h 
Apukäynnistyskaapelit puristimilla 60 cm 

 
 
 
 
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
YRITYS: 
GENMAC SRL 
Via Don Minzoni, 13 
42044 Gualtieri (RE) – Italia 
 
Vakuuttaa, että tuote: 
Genmac tuotenumero 28799 
OTTO 8 in 1 hätäapulaite, jossa on 230V, 50Hz, yksivaiheinen 400W jännitteenmuunnin ja kompressori: 
 
• On vaatimustenmukainen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin (2004/108/EY) 

kanssa 
• On vaatimustenmukainen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan RoHS-direktiivin 

(2011/65/EU) kanssa 
• On vaatimustenmukainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (2002/96/EY) 

kanssa 
• On vaatimustenmukainen LVD-pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) kanssa 
 

Näiden sertifikaattien teknisiä tiedostoja säilytetään Genmac Srl:n konttoreissa Italiassa. 
________________________________________________________________________________________ 
 

Ioleo Beltrami 
Toimitusjohtaja 
 

 
  



 
 
Koskee vain EU-maita 
 

• Älä koskaan hävitä mitään sähkölaitteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY ja sen täytäntöönpantujen 

kansallisten lakien mukaan loppuunkäytetyt sähkölaitteet tulee lajitella muusta jätteestä ja hävittää ympä-
ristöystävällisellä tavalla, esim. toimittamalla ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. 

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteen omistaja voi hävittää käytöstä poistettavan tuotteen maksutta toimittamalla 
sen paikalliseen keräyspisteeseen tai liikkeeseen (jälleenmyyjä), mikäli sen tilalle ostetaan uusi vastaa-
vanlainen laite. 

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteen omistajan on osallistuttava ympäristön suojeluun toimimalla yhteisvastuulli-
sesti. 

• Mikäli sähkölaite hävitetään säädösten vastaisesti, on rangaistus paikallisten lakien mukainen. 
 

Tämä laki ei koske sellaisia varusteita ja lisälaitteita, joissa ei ole sähkökomponentteja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


