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Nabíjení jakékoliv baterie se stane s CTEK CS ONE, 
mnohem snadnější. Revoluční APTO™ (Adaptive 
Charging) technologie udělá veškeré nastavení za vás, 
také není potřeba řešit, kam zapojit kterou svorku! Je to 
nejjednodušší nabíječka, se kterou se setkáte. Po 
nainstalování aplikace do vašeho zařízení můžete navíc 
používat další pokročilé funkce nabíječky.

JEDNODUCHÉ NABÍJENÍ!
APTO™ technologie automaticky rozpozná, o jaký typ 
baterie se jedná a automaticky zvolí optimální dobíjecí 
program pro danou baterii. Zároveň vám ukáže za jak 
dlouho bude baterie nabitá, případně kdy bude možné 
zkusit nastartovat. Žádné tlačítko pro volenÍ režimu, 
jednoduše stačí nabíječku připojit k jakékoliv 12V 
baterii a začít nabíjet. U této nabíječky není potřeba 
řešit, kterou svorku kam připojíte, jsou obě černé a 
můžete je připojit jakkoliv, nabíječka sama rozpozná, 
která je připojena na kladný/záporný pól a interně 
přepojí polaritu pak začne nabíjet. Nelze tedy špatně 
připojit svorky. 

Svorky mají ochranu proti jiskření, pokud se tedy 
dotknou, nic se neděje. Pomocí připojení Bluetooth® a 
příslušné aplikace CTEK App, odemknete další funkce 
nabíječky. ‘RECOND‘ pro obnovení baterie pomocí 
promíchání elektrolytu. ‘WAKE UP‘ pro odemčení 
uzamčené Lithiové baterie, pokud disponuje ochranou 
proti podpětí (UVP), nebo pro přivedení k životu 
opravdu hodně vybité baterie. ‘SUPPLY‘ režim změní 
nabíječku na zdroj, je tedy možné vyměnit například 
baterii, aniž by se restartovalo nastavení vozu. Zároveň 
pomocí aplikace můžete monitorovat jaké napětí a 
proudy tečou do baterie.

• Plně automatická díky APTO™ (Adaptive Charging) 
technologii pro nabíjení jakékoliv 12V baterie včetně 
lithiových (LiFePO4)

čka • Není potřeba řešit, jak připojit svorky, polaritu si nabíje 
nastaví sama

• Jednoduše stačí připojit a nic jiného nenastavujete

• Snadno čitelné zobrazení stavu nabití

• Další funkce pomocí aplikace CTEK App (RECOND, WAKE 
UP, SUPPLY a další nastavení)

• 5 roků záruka

JEDINEČNÁ
ADAPTIVNÍ 
NABÍJEČKA A UDRŽOVAČKA
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TECHNIKÉ SPECIFIKACE

VSTUP 220–240 VAC, 47–63 Hz, 1.2 A
VÝSTUP 12 V, 8.0 A
MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ BATERIE 1,5 V Olověné; 1,5 V LiFePO4

ZPĚTNÝ ODBĚR PROUDU* Méně než 1.5 Ah/měsíc
ZVLNĚNÍ** Méně než 4%
PROVOZNÍ TEPLOTA 
OKOLÍ

-30 °C do +50 °C

PRO AKUMULÁTORY Olověné, Lithiové
TYPY AKUMULÁTORŮ 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

KAPACITA BATERIE 3–180 Ah
STUPEŇ KRYTÍ IP65
ZÁRUKA 5 let
SÍTOVÝ KABEL DÉLKA 1.4 m
TEPLOTNÍ ČIDLO Vestavěné čidlo, které reguluje 

napětí podle okolní teploty
HMOTNOST(VČETNĚ KABELŮ) 0.675 kg
ROZMĚRY (D X Š X V) 235 x 88 x 52 mm

*) Zpětný odběr proudu je proud, který odebírá nabíječka pokud není zapojena do elektrické sítě. CTEK 
má velice malý zpětný odběr.

**) Kvalita nabíjecího napětí a proudu je velice důležitá. Vysoké zvlnění proudu zahřívá baterii, což má 
nežádoucí účinky na kladné elektrody baterie. Vysoké zvlnění napětí pak může poškodit další vybavení 
vozu, které  je napojené na baterii. CTEK dodává velice čisté napětí a proud s minimálním zvlněním.

GARANTOVANÁ KVALITA CTEK
Zákaznická podpora CTEK je k dispozici 
pro jakékoliv otázky týkající se nabíjení a 
nabíječek CTEK. Bezpečnost, 
jednoduchost a flexibilita charakterizuje 
všechny produkty a řešení vyvinutá a 
prodaná společností CTEK. 

CTEK dodává nabíječky do více než 70 
zemí po celém světě. CTEK je zároveň 
spolehlivým dodavatelem OEM 
nabíječek pro jedny z nejprestižnějších 
automobilových a motocyklových 
značek na světě.

Pro více informací navštivte
WWW.CTEK.COM




