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Prikazi stanja napolnjenosti CTEK Comfort Indikator
Akumulatorji morajo biti dovolj napolnjeni, da lahko zagotavljajo varen vžig motorja in dolgo
življenjsko dobo. Naloga novih prikazov stanja napolnjenosti Comfort Indicator proizvajalca
CTEK je ugotavljanje in prikaz stanja napolnjenosti.
S prikazom v obliki semaforja enostavno in jasno prikazujejo, kakšna je napolnjenost
akumulatorja. Optimalno je tudi to, da lahko vsak XS 800, Multi XS 3600 ali Multi XS 7000
enostavno priključite neposredno na prikaz stanja napolnjenosti, ter tako akumulator
ponovno nastavite na optimalno stanje napolnjenosti.
Izbirate lahko med naslednjimi tipi:
Kat. št. 85 64 56
56382 - Prikaz stanja napolnjenosti
Comfort Indicator z okroglimi
kabelskimi čevlji
• 8,4 mm okrogli kabelski čevlji
• 550 mm kabel
• 15 A varovalka
Kat. št. 85 64 58
56384 - Prikaz stanja napolnjenosti
Comfort Indicator z
akumulatorskimi sponkami
• Originalne akumulatorske sponke
..CTEK
• 1.500 mm kabel
• 15 A varovalka
Kat. št. 85 64 57
56380 - Prikaz stanja napolnjenosti
Comfort Indicator za vgradnjo
• 8,4 mm okrogli kabelski čevlji
• 1.500 mm kabel
• 15 A varovalka
• Kontrolna lučka (velikost v mm: 35 x
..21 x 50)
Opomba:
Prikaz v obliki semaforja je zelene barve pri stanjih napolnjenosti > 12,85 V, pri stanjih
napolnjenosti < 12,4 V pa je rdeče barve. Pri tem se upošteva dejstvo, da akumulatorji z
napetostjo, nižjo od 12,4 V, sulfatizirajo.
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Št. izdelka
56382
56384
56380

Opis izdelka
Z okroglimi kabelskimi čevlji
Z akumulatorskimi sponkami
Za vgradnjo

Vzdrževalno polnjenje v razstavnem prostoru in na rabljenih vozilih
Mirovni tokovi in visoka električna poraba pri razstavljenih vozilih povzročajo skrbi pri prodaji
vozil. Dandanes vozila žal vse prepogosto zelo dolgo stojijo v razstavnem prostoru ali na
domačem dvorišču, dokler ne najdejo ustreznega kupca.
Do tega trenutka pa avtomobilski akumulator preživlja pravo mučenje. Redno ima na voljo
premalo napajanja, vendar mora takoj oskrbovati vse porabnike in poskrbeti za zagonski tok
za kratke testne vožnje. Medtem ko je vozilo pripravljeno na svojega novega lastnika, pa je
stanje napolnjenosti akumulatorja vsak dan slabše. Na koncu akumulator odpove ravno pri
stranki, ki bi kupila avtomobil ...
Nerodno je tudi, če se lahko stranka odpelje na testno vožnjo šele po ustrezni pomoči pri
zagonu motorja.
Sulfatizirani akumulatorji nimajo dolge življenjske dobe, zato se kupci avtomobilov pogosto
veliko prezgodaj vrnejo v avtohišo. Menjava akumulatorjev, ki so še v garanciji, nato tudi ni
posebej zabavna.
Vse te težave je možno hitro in enostavno odpraviti z ustrezno opremo.
Švedski proizvajalec CTEK, ki je znan po svojih elektronskih polnilnikih za akumulatorje, je
posebej za ta namen razvil nov priključni kabel z vgrajenim prikazom stanja napolnjenosti.
Ko je prikaz nameščen v vozilu, prikazuje, kdaj je potreben nov postopek polnjenja. V
kombinaciji z Multi XS 7000 je vsak avtomobilski akumulator čez noč spet popolnoma
napolnjen.
Majna investicija se zelo hitro amortizira. Pri ceni 119,- evrov za polnilnik in pribl. 10,- evrov
za priključni kabel se vse skupaj izplača že pri drugem ''rešenem'' akumulatorju!
Nekaj je treba še pripomniti. Noben polnilnik ne deluje, če ga prej ne priključite na
akumulator. Samo redna uporaba bo pregnala skrbi! Naprave CTEK so prijetne na pogled, z
novimi priključnimi kabli pa imate vedno na voljo čisto in profesionalno možnost priključitve!

... čez noč ena skrb manj
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Motor

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Prikaz stanja napolnjenosti CTEK
Comfort Indikator
Kat. št.: 85 64 57

Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po
preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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