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CTX BATTERY SENSE

REKOMMENDATIONER 
FÖR ALLA 12 V BLY-SYRABATTERIER.
FÖR ALLA 12 V BLY-SYRABATTERIER. 
GER PRAKTISK ÖVERSIKT AV STATUSEN 
FÖR ALLA DINA FORDONS BATTERIER. 
MÄTER KONTINUERLIGT BATTERIETS 
LADDNINGSSTATUS. 
MEDDELANDE TILL DIN SMARTTELEFON 
OM BATTERIETS LADDNINGSTILLSTÅND 
SJUNKER TILL EN KRITISK NIVÅ.

Passar ihop med: Android OS 4.4 (eller 
högre version), iPhone iOS 7 (eller högre 
version) och Bluetooth 4.0 hårdvara.
 

BATTERIINFORMATION DIREKT I DIN FICKA
Battery Sense kan visa dig alla dina batteriers laddnings-
tillstånd i realtid. Battery Sense ger dig värdefull informa-
tion om dina batterier på ett enkelt, användarvänligt och 
tydligt sätt. Information om dina batteriers laddningsnivå 
gör det möjligt att övervaka batteriernas skick och därmed 
maximera deras prestanda och livslängd. Information som 
låter dig undvika kostsamma batteribyten och besvärande 
fordonshaverier. Batteriinformation direkt i din ficka.

FÅR DINA BATTERIER ATT TALA TILL DIG
Anslut BATTERY SENSE till batteriet och ladda ner ap-
pen. Dina batterier kommer att börja tala till dig via din 
smarttelefon. När Battery Sense är anslutet behöver du 
inte oroa dig för när batteriet behöver laddas. Bara gå till 
din bil eller fordon så kommer Battery Sense att tala till 
dig via Bluetooth – du behöver inte ens starta motorn. 
Battery Sense kan visa batteritillståndet för upp till fem 
batterier. Battery Sense varnar dig när du behöver ladda 
batterierna, i god tid.

VÄLJ RÄTT LADDARE FÖR DIG
Battery Sense ger dig full kontroll över alla dina fordons 
batterier och låter dig välja en CTEK-laddare som passar 
dig och ditt fordon när det är dags för laddning. CTEK har 
ett brett produktsortiment som låter dig välja rätt laddare 
för varje fordon ochtillfälle. Med Battery Sense och lämp-
liga CTEK-laddare får du ett komplett batterivårdspaket.

Rekommenderade 
fordon. För alla 12 V 
bly-syrabatterier.



CTX BATTERY SENSE

BATTERY SENSE

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s 
laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för 
alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK.  
CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. 
CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av värl-
dens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
För mer information besök WWW.CTEK.COM

ANSLUT MONITORN

Monitor 
med eyelet.

Anslut eyelet 
till batteriets 
poler.

Rekommenderade 
fordon. För alla 12 V 
bly-syrabatterier.

Unik kontinuerlig mätning av  
batteri-status. 
CTEK låter dig se ditt fordons batteri-
status direkt på din smarttelefon. Den 
unika metoden som kallas BATTERY 
SENSE möjliggör övervakning av ditt 
fordons batteristatus via en app för 
smarttelefoner med iOS och Android.

BATTERY SENSE skickar ett  
meddelande till din smarttelefon 
när batteriets laddningstillstånd 
sjunker till en kritisk nivå.

BATTERY SENSE 
ger dig en praktisk 
översikt av statusen 
för alla dina fordons 
batterier. 

BATTERY SENSE 
mäter batteriets 
laddningsstatus  
kontinuerligt.

ANSLUT APPEN

Ladda ner appen från App Store 
eller Google Play.

Synkronisera din smarttelefon 
med ditt fordon.

Se ditt fordons batteristatus.
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