
CT5 TIME TO GO

CT5 TIME TO GO opladeren er den første 
oplader i verden, som fortæller dig, præcis 
hvornår dit batteri vil være opladet.og klar 
til brug. En række LED lamper indikerer de 
forskellige opladningstrin og hvor længe (i 
timer) dit batteri skal gå, før det er opladet. 

HOLD STYR PÅ DIN TID 
Er det ikke fantastisk, at du kan holde styr med din egen 
tid? Det kan være vanskeligt at finde tid til at vedligeholde 
din bil, især når du ikke ved, hvor lang tid opgaven kommer 
til at vare. Indtil nu har det været tilfældet med batteri-
opladning, en vigtig ting, som kan forhindre bilsvigt og øge 
batteriets levetid. CT5 TIME TO GO opladeren fra CTEK gør 
det muligt for dig at holde kontrol og planlægge din dag, 
da den præcist forudsiger den resterende opladningstid. 

FIND UD AF DET 
CTEK TIME TO GO opladeren har en anden indfaldsvinkel 
på batteriopladning - den fortæller dig, hvornår dit batteri 
vil være klar til brug. En række LED lamper indikerer de 
forskellige opladningstrin og hvor længe det vil vare, in-
den batteriet er tilstrækkeligt opladet og klar til brug. Der 
findes også indikatorer, som fortæller dig, hvornår det er 
sikkert at PRØVE at starte dit køretøj og hvornår batteriet 
er klar til GO.

MAKSIMER BATTERIETS YDEEVNE 
CT5 TIME TO GO opladeren har tre nøgleopladnings- og 
vedligeholdelsestrin til maksimering af batteriets ydelse 
og levetid - den kan endog genoplive er afladet batteri, 
som er helt fladt. CT5 TIME TO GO opladeren er bruger-
venlig og helautomatisk, den anvender moderne teknologi 
til konstant overvågning af batteriets ydelse og tilstand 
og til at handle, hvis det er påkrævet. Den kan være til-
sluttet til batteriet ubegrænset uden risiko for over- eller 
underopladning.

TIME TO GO

Ny CTEK feature

 CT5  
TIME TO GO 
 BATTERIOPLADER OG VEDLIGEHOLDER

Velegnet til alle 12 V bly/
syre-batterier.

Nedtælling til færdig opladet, i timer

8 t Mere end 8 timer 
til færdig opladet

4 t Ca. 4 timer 
til færdig opladet

2 t Ca. 2 timer 
til færdig opladet

1 t Ca. 1 time 
til færdig opladet
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CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

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. 
Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare 
eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-op-
ladere. Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

INDGANG 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A

UDGANG 5A maks., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RECOND 15,8 V

OMGIVENDE 
TEMPERATUR -20°C to +50°C

BATTERITYPE Alle typer 12 V-blysyrebatterier
(WET, MF, Ca/Ca, AGM og GEL)

BATTERIKAPACITET 20-160 Ah

GARANTI 5 år

TEMPERATURKOMPEN-
SATION

Indbygget kompensation for ladespæn-
ding i forhold til omgivelsestemperatur.

TEKNISKE DATA

TILBEHØR MEDFØLGER 3 FORSKELLIGE OPLADNINGSPROGRAMMER

NORMAL 
Opladningsprogram til blysyrebatterier i mellemstørrelsen. 
AGM 
Opladningsprogram til AGM batterier i mellemstørrelsen, som 
bruges i start-stop køretøjer. 
RECOND 
Opladningsprogram til genopfriskning af stort set helt afladede 
batterier. 

TRY 
En tændt TRY indikator betyder, at det er muligt gøre ET 
startforsøg. 
GO 
8t | 4t | 2t | 1t > GO.  
En enkelt tændt LED fortæller dig præcis, hvor længe batteri-
et har tilbage, før det er færdig opladet. Når GO LED er tændt, 
er batteriet opladet 80% og er klar til fuld brug. 
CARE 
Lad dit batteri være tilsluttet for sikker, langtids opbevaring 
og din bil vil have et fuldt opladet batteri, når du ønsker at 
bruge det. 

OPLADNINGSTRIN

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

TIME TO GOGO CARETRY

HOURS124>8


