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VIDEN OM BATTERIET DIREKTE NED I LOMMEN

Med Battery Sense kan du se opladningsstatus for alle
dine batterier i realtid. Battery Sense giver vigtige oplysninger om dine batterier på en enkel, brugervenlig og
gennemskuelig måde. Hvis du kender opladningsniveauet
for dine batterier, er det nemt at holde øje med, hvordan
de har det, og dermed få det maksimale udbytte af deres
funktion og levetid. Når du har helt styr på det, kan du
undgå mange af udgifterne til udskiftning af batterier og
den irritation, der opstår, når motoren i bilen eller båden
ikke vil mere. Viden om batteriet direkte ned i foret.

FÅ BATTERIERNE TIL AT TALE TIL DIG

Slut BATTERY SENSE til batteriet, og download appen.
Så vil du snart opleve, hvordan batterierne taler til dig via
din smartphone. Har du sluttet Battery Sense til, behøver
du ikke bekymre dig om, hvornår der skal lades op. Bare
gå hen til bilen eller båden, så taler Battery Sense til dig
via Bluetooth - du behøver ikke engang starte motoren.
Battery Sense kan vise opladningsstatus for alle dine
batterier, op til 5 stk. Battery Sense advarer dig i god tid,
inden der er brug for at lade op.

VÆLG DEN RIGTIGE OPLADER FOR DIG

Med Battery Sense får du helt styr på batterierne i alle
dine biler, og du får mulighed for at vælge lige præcist
den CTEK-oplader, der passer dig og din bil eller båden,
når det er ladetid. CTEK har et stort sortiment med opladere til alle biler og både og alle formål. Med Battery Sense og de rigtige CTEK-opladere får du en komplet løsning,
så du kan tage dig godt af dine batterier.

ANBEFALINGER
VELEGNET TIL ALLE 12 V BLY/SYREBATTERIER.
PRAKTISK OVERBLIK OVER BATTERIERNE I
ALLE DINE BILER OG BÅDE.
LØBENDE MÅLING AF BATTERIETS
OPLADNINGSSTATUS.
NOTIFIKATION VIA SMARTPHONE, HVIS
BATTERIETS OPLADNINGSNIVEAU ER VED
AT BLIVE KRITISK LAVT.
Kompatibelt med: Android OS 4.4 (eller
højere), iPhone OS 7 (eller højere) og
Bluetooth 4.0 hardware.

Anbefalede biler og både.
Velegnet til alle 12 V bly/
syre-batterier.
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BATTERY SENSE
Unik løbende måling af batteristatus.
CTEK giver dig mulighed for at se status
for bilens eller bådens batteri direkte på
din smartphone. Denne unikke metode
kaldes BATTERY SENSE. Med den kan du
overvåge status for bilens eller bådens
batteri via en app til din iOS- og Androidsmartphone.
BATTERY SENSE giver dig
et praktisk overblik over
status for batterierne i alle
dine biler og både.

BATTERY SENSE
måler batteriets
opladningsstatus
løbende.

BATTERY SENSE sender dig en
notifikation på din smartphone, når
batteriets opladningsniveau er ved at
være kritisk lavt.

CONNECT APP

CONNECT MONITOR

Monitor
med øjer.

Download appen fra App Store eller
Google Play.

Forbind øjet
til batteriets
poler.

Synkroniser din smartphone med
din bil eller båd.

Anbefalede biler og
både. Velegnet til alle
12 V bly/syre-batterier.
Se status for batteriet i din bil eller båd.

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare
eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEKladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle
produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.
CTEK leverer opladere til over 60 lande i hele verden. CTEK er
også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest
prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.
Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM
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MED CTEK ER DER
GARANTI FOR KVALITETEN

