CTX BATTERY SENSE

BATTERY
SENSE
SMART OVERVÅGNING AF
BATTERIETS TILSTAND

Let at holde øje med dit bilbatteris tilstand med dette unikke
smarte overvågningsudstyr med Bluetooth. Det er let at installere og data leveres via gratis app til iPhone eller Android.

FÅ INFORMATIONEN

HOVEDFEATURES
PASSER TIL ALLE BIL-; MOTORCYKEL-;
ETC. STARTBATTERIER 4,5AH ELLER
DEROVER.

Hvis du ved, hvornår det er på tide at oplade dit batteri, kan
du undgå, at bilen svigter og maksimere batteriets ydelse.
Battery Sense giver værdifulde informationer om dit bilbatteri
på en enkelt, letforståelig måde.

MÅLER KONSTANT BATTERIET FOR AT
GIVE OPLYSNINGER OM BATTERIETS
TILSTAND.

KOM I KONTAKT MED DIT BATTERI

SYNKRONISERER AUTOMATISK VIA
BLUETOOTH TIL DIN MOBIL.

Battery Sense overvåger konstant din bils batteri for at få
information om batteriets tilstand og underrette dig. Battery
Sense synkroniserer automatisk status til din mobil via Bluetooth. Flere forskellige battery sense monitorer kan synkroniseres til din mobil.

FÅ APP’EN

En gratis app til iPhone eller Android giver en letforståelig
rapport om dit bilbatteris tilstand. Den sender en push
besked, hvis dit batteris opladningstilstand falder til et kritisk
niveau eller hvis der ikke har været målt i en uge.

OPLADNING

Når battery sense fortæller dig, at du skal oplade, tag en
CTEK oplader for en komplet plejeløsning for dit batteri.

LETFORSTÅELIGE RAPPORTER OM DIT
BILBATTERIS TILSTAND.
OPBEVARER DATA I OP TIL TRE MÅNEDER.
MELDING HVIS BATTERIETS OPLADNINGSSTATUS FALDER TIL ET KRITISK
NIVEAU OG HVIS DET IKKE HAR VÆRET
MÅLT I EN UGE.
2 ÅRS GARANTI.
Kompatibel med:
Android OS 4.4 (eller højere) og Bluetooth
4.0 hardware. iOS 7 (eller højere) og Bluetooth 4.0 hardware (iPhone 4S eller nyere).

CTX BATTERY SENSE

TILSLUT MONITOREN

TILSLUT APP’EN

Måler konstant din bils batteri for at få
information om batteriets tilstand.

Monitor med
klemmer.

HOLD KONTROL
Battery Sense synkroniserer status
direkte til din mobil og giver enkel og
letforståelig rapport om dit bilbatteris
tilstand.

Download app fra App Store
eller Google Play.

Battery Sense giver dig et
praktisk overblik over status
for alle dine køretøjers
batterier.
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Battery Sense måler
konstant batteriets
opladningstilstand.
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9 Fe

Synkroniser din smartphone
med din bil.

2 Fe

Anbefalede køretøjer
Velegnet til alle 12 V bly/
syre-batterier.

9 Fe

2 Fe

Tilslut den positive
klemme til den
positive pol, den
negative klemme til
den negative pol
eller til et egnet
jordpunkt.

Battery Sense sender en smartphonebesked til dig, hvis dit batteris tilstand
falder til et kritisk niveau.

Få dit bilbatteris status.

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-opladere.
Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter
og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.
CTEK leverer opladere til over 70 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

