CTX BATTERY SENSE

BATTERY
SENSE

SMART BATTERIHELSEMONITOR

Spor helsen til ditt kjøretøysbatteri enkelt med denne unike
Bluetooth-aktiverte smarte sporingsenheten. Den er enkelt
å installere, og data leveres gjennom en gratis nedlastbar
iPhone- eller Android-app.

BLI KJENT

Hvis du vet når det er på tide å lade batteriet ditt, kan du
forhindre svikt av kjøretøyet og maksimere batteriets ytelse.
Battery Sense gir verdifull informasjon om kjøretøysbatteriene dine på en enkel, brukervennlig måte.

FÅ BATTERIET TIL Å SNAKKE MED DEG

Batteri Sense overvåker kontinuerlig kjøretøyets batteri for
å få informasjon om batteriets tilstand, slik at du får kunnskap. Battery Sense vil synkronisere statistikk automatisk til
mobiltelefonen via Bluetooth. Flere Battery Sense-monitorer
kan synkroniseres til telefonen din.

SKAFF DEG APPEN

En gratis nedlasting iPhone- eller Android-appen gir en
lettforståelig tilstandsrapport over kjøretøyets batteri. Den
vil sende en varsling hvis batteriets tilstand faller til et kritisk
nivå eller hvis målingene ikke har blitt foretatt på sju dager.

LAD

Når Battery Sense forteller deg å lade, strekk deg ut etter en
CTEK-lader for en fullstendig batteripleieløsning.

HOVEDFUNKSJONER
EGNER SEG TIL ALLE BIL-, MOTORSYKKEL- OSV. MOTORSTARTBATTERIER
4,5AH ELLER OVER.
MÅLER KONTINUERLIG BATTERIET FOR
Å GI INFORMAJSON OM BATTERIETS
TILSTAND.
SYNKRONISER STATISTIKK AUTOMATISK
VIA BLUETOOTH TIL DIN MOBILTELEFON.
LETTFORSTÅELIG TILSTANDSRAPPORT
FOR KJØRETØYETS BATTERI.
LAGRER OPPTIL TRE MÅNEDER AV
STATISTIKK.
VARSLINGER HVIS BATTERIETS LADETILSTAND FALLER TIL ET KRITISK NIVÅ
ELLER HVIS DET IKKE TAS MÅLINGER PÅ
SJU DAGER.
2 ÅRS GARANTI.
Kompatibel med:
Android OS 4.4 (eller høyere) og Bluetooth
4.0 maskinvare. iOS 7 (eller høyere) og Bluetooth 4.0 maskinvare (iPhone 4S eller nyere).

CTX BATTERY SENSE

KOBLE TIL MONITOREN

KOBLE TIL APPEN

Overvåker kjøretøyets batteri kontinuerlig for å få informasjon om batteriets
tilstand.

Monitor med
terminaler.

TA KONTROLL
BatterySense vil synkronisere statistikker direktetil din smarttelefon og gi
en lettforståelig tilstandsrapport for
kjøretøyets batteri.

Last ned appen fra App Store eller
Google Play.

Battery Sense gir deg
en praktisk oversikt over
statusen til alle kjøretøyets
batterier.
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9 Fe

Synkroniser smarttelefonen med
kjøretøyet.

2 Fe

Anbefalte kjøretøy. Gjelder
for alle 12 V blysyrebatterier.

9 Fe

2 Fe

Koble positiv
terminal til positiv
pol, negativ terminal
til negativ pol eller
til et egnet jordingspunkt på kjøretøyet.

Battery Sense måler
kontinuerlig batteriets
ladetilstand.

Battery Sense sender deg smarttelefonvarsling til deg når batteriets ladetilstand faller til et kritisk nivå.

Få kjøretøyets batteristatus.

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med
lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK.
CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en
pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte
bil- og motorsykkelprodusenter.
For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM
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GARANTERT KVALITET FRA CTEK

