
CTX BATTERY SENSE

Met dit voor Bluetooth geschikte, slimme apparaat kunt u 
heel eenvoudig de toestand van uw voertuigaccu volgen. Het 
is gemakkelijk te installeren. Gegevens ontvangt u via een 
gratis te downloaden iPhone- of Android-app.

WEET WAT ER SPEELT
Als u weet, wanneer het tijd is om uw accu te laden, kunt u 
stilstandtijden van het voertuig voorkomen en de prestaties 
van de accu maximaliseren. Accu Sense biedt op een een-
voudige, gebruiksvriendelijke wijze waardevolle informatie 
over de accu van uw voertuig.

LUISTER NAAR WAT UW ACCU U VERTELT
Accu Sense volgt de accu van uw voertuig continu. Zo ont-
vangt u realtime-informatie over de toestand van de accu en 
weet u wat er gebeurt. Via Bluetooth synchroniseert Accu 
Sense de status automatisch naar uw mobiele telefoon. Op 
uw telefoon kunnen verschillende Accu Sense-bewakers 
worden gesynchroniseerd.

HAAL DE APP OP
Via een gratis download van de app voor de iPhone of 
Android-telefoon ontvangt u een gemakkelijk te begrijpen 
statusrapport over de accu van uw voertuig. Deze verzendt 
een push-bericht, als de laadtoestand van de accu tot een 
kritisch niveau daalt, of als er gedurende een week geen 
metingen werden uitgevoerd.

LADEN
Wanneer Accu Sense u de opdracht geeft om de laden, pakt 
u een CTEK-oplader voor een complete accuverzorging.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN
 
GESCHIKT VOOR ALLE AUTO’S, MOTOR-
FIETSEN, ENZ. STARTACCU’S VOOR DE 
MOTOR VAN 4,5AH OF MEER.

MEET DE ACCU CONTINU OM INFORMA-
TIE TE LEVEREN OVER DE TOESTAND 
VAN DE ACCU.

SYNCHRONISEERT DE STATUS AUTO-
MATISCH VIA BLUETOOTH NAAR UW 
MOBIELE TELEFOON. 

EENVOUDIG TE BEGRIJPEN STATUSRAP-
PORT OVER DE ACCU VAN UW VOERTUIG.

SLAAT DE STATUS GEDURENDE MAX. 
DRIE MAANDEN OP.

MELDINGEN ALS DE LAADSTATUS VAN 
DE ACCU DAALT TOT EEN KRITISCH 
NIVEAU OF ALS ER GEDURENDE ZEVEN 
DAGEN GEEN METINGEN WERDEN UIT-
GEVOERD.

2 JAAR GARANTIE.

Compatibel met: 
Android OS 4.4 (of later) en Bluetooth 
4.0-hardware. iOS 7 (of later) en Bluetooth 
4.0-hardware (iPhone 4S of later).

BATTERY  
SENSE 
DE SLIMME BEWAKER VAN DE  
ACCUTOESTAND
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MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te 
beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en 
flexibel, dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en 
verkochte producten en oplossingen.  
CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is 
tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van ‘s we-
relds meest exclusieve fabrikanten van auto’s en motorfietsen. 
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

NEEM HET VOORTOUW

Monitor met 
contacten.

Sluit het positieve 
contact aan op de 
positieve pool, het 
negatieve contact 
op de negatieve 
pool, of op een 
geschikt aardings-
punt van het 
voertuig.

Aanbevolen voertuigen. 
Geldig voor alle 12 V-lood-
zuur accu’s.

Meet de accu van uw voertuig continu 
om informatie te krijgen over de toe-
stand van de accu.

SLUIT DE APP AAN

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

Synchroniseer uw smartphone 
met uw voertuig.

Haal de accustatus van uw voertuig op.

SLUIT DE MONITOR AAN

Accu Sense synchroniseert de status 
direct op uw smartphone en levert een 
eenvoudig te begrijpen statusrapport 
over de accu van uw voertuig.

Accu Sense geeft u een 
praktisch overzicht van de 
status van alle accu’s van  
uw voertuigen. 

Accu Sense meet conti-
nu de laadtoestand van 
de accu.

Accu Sense stuurt een bericht naar uw 
smartphone, wanneer de laadtoestand van 
de accu onder een kritisch niveau daalt.


