CTX BATTERY SENSE

BATTERY
SENSE
SMART ÖVERVAKNING
AV BATTERIHÄLSA

Följ fordonsbatteriets hälsa på ett enkelt sätt med denna
unika och smarta Bluetooth-spårningsenhet. Den är enkel att
installera och data levereras via en iPhone- eller Android-app
som hämtas gratis.

DU VET NÄR DET ÄR DAGS

Om du vet när det är dags att ladda batteriet, kan du förhindra fordonshaverier och maximera batteriprestanda. Battery
Sense ger dig värdefull information om ditt batteri på ett
enkelt och användarvänligt sätt.

FÅ BATTERIET ATT TALA MED DIG

Battery Sense övervakar ditt batteri kontinuerligt för att få information om batteriets hälsa, och för att du ska veta när det
är dags. Battery Sense synkroniserar automatiskt statistik till
din mobiltelefon via Bluetooth. Flera Battery Sense monitorer
kan synkroniseras till din telefon.

HÄMTA APPEN

En gratis app för iPhone eller Android ger en lättförståelig
statusrapport över ditt fordonsbatteri. Den kommer att
skicka ett push-meddelande om batteriets laddningstillstånd
faller under en kritisk nivå eller om detinte har skett en mätning på sju dagar.

LADDA

För en komplett batterivårdslösning, använd en CTEK-laddare
när Battery Sense säger att det är dags att ladda.

HUVUDFUNKTIONER
PASSAR FÖR ALLA BILAR, MOTORCYKLAR OSV. STARTBATTERIER PÅ
4,5AH ELLER MER.
MÄTER BATTERIET KONTINUERLIGT FÖR
ATT GE INFORMATION OM BATTERIETS
HÄLSA.
SYNKRONISERAR STATUS AUTOMATISKT
VIA BLUETOOTH TILL DIN MOBILTELEFON.
LÄTTFÖRSTÅELIG STATUSRAPPORT
ÖVER FORDONSBATTERIET.
STATISTIK PÅ UPP TILL TRE MÅNADER
SPARAS.
MEDDELANDEN OM BATTERIETS LADDNINGSTILLSTÅND FALLER UNDER EN
KRITISK NIVÅ ELLER OM DET INTE HAR
SKETT EN MÄTNING PÅ SJU DAGAR.
2 ÅRS GARANTI.
Kompatibel med:
Android OS 4.4 (eller högre) och Bluetooth
4.0 hårdvara. iOS 7 (eller högre) och Bluetooth 4.0 hårdvara (iPhone 4S eller nyare).

CTX BATTERY SENSE

ANSLUT MONITORN

ANSLUT APPEN

Mäter fordonsbatteriet kontinuerligt för
att ge information om batteriets hälsa.

Monitor med
kontakter.

TA KONTROLL
Battery Sense synkroniserar status
direkt till din smarttelefon och ger en
lättförståelig statusrapport för fordonsbatteriet.

Ladda ner appen från App Store
eller Google Play.

Battery Sense ger dig en
praktisk översikt av statusen
för alla dina fordonsbatterier.
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Synkronisera din smarttelefon
med fordonet.

2 Fe

Rekommenderade fordon.
För alla 12V blysyrabatterier.

9 Fe

2 Fe

Anslut pluskontakten till
pluspolen och
minuskontakten
till minuspolen eller
till lämplig fordonsjordpunkt.

Battery Sense mäter
kontinuerligt batteriets
laddningstillstånd.

Battery Sense skickar ett meddelande
till din smarttelefon när batteriets laddningstillstånd faller till en kritisk nivå.

Få fordonets batteristatus.

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

