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CTX BATTERY SENSE

AANBEVELINGEN

GELDIG VOOR ALLE 12V-LOODZUURACCU'S.
HANDIG OVERZICHT VAN DE TOESTAND 
VAN ALLE ACCU’S VAN UW VOERTUIGEN. 
VOORTDUREND METEN VAN DE LAADTOE-
STAND VAN DE ACCU. 
SMARTPHONE MELDING WANNEER DE 
LAADTOESTAND VAN DE ACCU ONDER EEN 
KRITISCH NIVEAU DAALT.

Compatibel met: Android OS 4.4 (of hoger), 
iPhone iOS 7 (of hoger) en Bluetooth 4.0 
hardware.

ACCU KENNIS RECHTSTREEKS IN UW ZAK
Battery Sense maakt het mogelijk om de laadtoestand 
van al uw accu’s in real time te overschouwen. Battery 
Sense biedt waardevolle kennis over uw accu’s op een 
eenvoudige, gebruiksvriendelijke en transparante wijze. 
Kennis over de laadtoestand van uw accu’s maakt het 
gemakkelijk om hun gezondheidstoestand op te volgen 
en dus de prestaties en de levensduur te maximaliseren. 
Kennis die u toelaat om dure vervangingen van accu’s en 
vervelende defecten aan voertuigen te vermijden. Kennis 
over uw accu’s onmiddellijk binnen handbereik.

LAAT UW ACCU’S SPREKEN 
Verbind de BATTERY SENSE met de accu en download de 
app. Uw accu’s communiceren met u via uw smartphone. 
Eens verbonden met Battery Sense moet u zich geen 
zorgen meer maken over wanneer er moet worden opge-
laden. Stap naar uw wagen of voertuig en Battery Sense 
legt contact via Bluethooth - U hoeft zelfs niet eens de 
motor te starten. Battery Sense toont de laadtoestand 
van al uw batterijen, tot 5 stuks. Battery Sense zal u ruim 
van tevoren verwittigen wanneer u dient op te laden.

KIES DE JUISTE LADER
Battery Sense geeft u volledige controle over alle accu’s 
van uw voertuigen en laat u toe om de CTEK-lader te 
kiezen die voor u en uw voertuig past wanneer het tijd is 
om de accu op te laden. CTEK heeft een breed assorti-
ment dat u in staat stelt om een oplader te kiezen voor 
elk voertuig en elke gelegenheid. Met Battery Sense en 
de bijhorende CTEK-laders, beschikt u over een volledig 
pakket voor uw accu.

Aanbevolen voertuigen. 
Geldig voor alle 12V-lood-
zuuraccu’s.
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CTX BATTERY SENSE

BATTERY SENSE

MET CTEK 
GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen 
te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veiligheid, ge-
bruiksgemak en fl exibiliteit staan voorop bij alle producten die 
CTEK ontwikkelt en verkoopt. 
CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is 
tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van ‘s 
werelds meest exclusieve fabrikanten van auto’s en motoren. 
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

CONNECTEER MONITOR 

Monitor 
met oogjes.

Verbind de 
oogjes met de 
polen van de 
accu.

Aanbevolen voertuigen. 
Geldig voor alle 12V-
loodzuuraccu’s.

Unieke continue accu status meting. 
CTEK biedt u de mogelijkheid om de 
status van uw voertuigaccu onmiddellijk 
af te lezen op uw smartphone. Op unieke 
wijze maakt BATTERY SENSE het moge-
lijk dat u de status van de accu’s van uw 
voertuigen opvolgt via een smartphone 
app voor iOS en Android.

BATTERY SENSE stuurt naar uw smart-
phone een melding wanneer de laad-
toestand van de accu onder een kritisch 
niveau daalt.

BATTERY SENSE geeft u een 
praktisch overzicht van de 
status van alle accu’s van 
uw voertuigen. 

BATTERY SENSE meet 
het laadniveau van de 
accu voortdurend.

CONNECTEER APP

Download de app uit de App Store 
of via Google Play.

Synchroniseer uw smartphone 
met uw voertuig.

Zie de accu status van uw voertuig.
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