
CT5 START/STOP

  CT5  
START/STOP 
AKKULATURI JA YLLÄPITÄJÄ

OLET VALINNUT START/STOP-TEKNIIKALLA  
VARUSTETUN AUTON 
START/STOP-tekniikka kehitettiin ympäristön ja käyttö-
kulujen säästämiseksi ja se alkaa olemaan vakiovaruste 
useimmissa Euroopassa myydyissä autoissa.
Kun ostamme uuden tai lähes uuden auton, oletamme 
kaiken toimivan automaattisesti ilman käyttäjän tarvet-
ta tehdä mitään. Se ei kuitenkaan päde täysin START/
STOP-tekniikalla varustettuihin autoihin. Mahdollisesti jo 
kuuden kuukauden käytön jälkeen saatat huomata, että 
moottorin sammutus-automatiikka ei välttämättä toimi 
niin usein kuin pitäisi. 

YLLÄPIDÄ START/STOP-TEKNIIKALLA VARUSTETUN 
AUTOSI HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
START/STOP-tekniikka rasittaa autosi akkua merkittäväs-
ti. START/STOP-tekniikalla varustetun auton hyödyllisten 
ominaisuuksien, kuten polttoainetalouden tai ympäris-
töystävällisyyden säilyttämiseksi, sinun tulee ylläpitää 
auton akkua oikealla tavalla.
CT5 START/STOP-akkulaturi on suunniteltu lataamaan 
ja ylläpitämään START/STOP-tekniikalla varustettujen 
autojen akkuja turvallisesti ja vaivattomasti.

VÄLTÄ KALLIITA AKUN VAIHTOJA JA PIDENNÄ  
AKUN KÄYTTÖIKÄÄ 
CT5 START/STOP-akkulaturin avulla voit välttää odot-
tamattomia ja kalliita akun vaihtoja. Kun ajat vain lyhyi-
tä matkoja, akku ei ehdi latautumaan riittävästi, mikä 
lyhentää sen käyttöikää. Uhohtaessasi sammuttaa valot 
ja sähkölaitteet, ajan kuluessa akku tyhjenee ja voi jättää 
sinut tien varteen.

CHECK
Testaa akun tilan ja palauttaa sen  
kapasiteetin poistamalla sulfaattikiteitä.

CHARGE
Turvallinen, nopea akun lataus täyteen 
kapasiteettiin.

CARE
Patentoitu ylläpitotoiminto, joka takaa akun 
parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman 
pitkän käyttöiän.

SUOSITUKSET
Jos ajat harvoin tai teet lyhyitä ajomatkoja, 
sinun olisi hyvä ladata akkusi kerran  
kuukaudessa.

YLLÄPITO
Lähdetkö pitkälle lomamatkalle? Liitä CT5 
START/STOP -akkulaturi ja varmista, että 
akku pysyy täydessä varauksessa sen aikaa 
kun olet poissa.

Soveltuu START/STOP-autoihin.  
Kaikille 12 voltin lyijyhappoakuille.
Optimoitu AGM- ja EFB-akkuihin.



CT5 START/STOP

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

20
0

21
13

1B
 5

7-
0

30
 F

I

SISÄLTYVÄT VARUSTEET

TULO 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,5 A

LÄHTÖ Enimmäisvirta 3,8 A, 14,55 V

YMPÄRISTÖN 
LÄMPÖTILA -20 °C – +50 °C 

AKKUTYYPIT

Kaikenlaiset 12 voltin lyijyhappoakut 
(avoimet ja huoltovapaat akut sekä 
kalsium–kalsium- ja hyytelöakut)
Optimoitu AGM- ja EFB-akkuihin.

AKUN KAPASITEETTI 14–130 Ah 

TAKUU 5 vuotta

LÄMPÖTILA- 
KOMPENSOINTI

Sisäänrakennettu latausjännitteen 
kompensointi ympäristön lämpötilan 
mukaan.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin 
kysymyksiin. Turvallisuus, helppokäyttöisyys ja joustavuus ovat 
luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja 
ratkaisuille. 
CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. 
CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman 
arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. 
Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

KYTKE JA LATAA 

TEKNISET TIEDOT

1. Kytke punainen puristusliitin akun plusnapaan.
2. Kytke musta puristusliitin ajoneuvon runkoon.
3. Kytke laturi pistorasiaan. 
4. Irrota laturi pistorasiasta, ennen kuin irrotat akun.
5. Irrota musta puristusliitin ennen punaista puristusliitintä.


