
CT5 TIME TO GO

CT5 TIME TO GO je první udržovací nabíječka 
autobaterií na světě, která ukazuje, kdy bude 
vaše autobaterie nabitá. Skupina 7 LED 
indikátorů ukazuje různé úrovně nabíjení a 
dobu do nabití autobaterie.

VŠE POD KONTROLOU
Život je skvělý – a ještě lepší, jste-li pány svého času. 
Když sníte o volnosti a dobrodružství, která můžete zažít 
s vaším vozidlem, možná poněkud pozapomenete na 
nabíjení autobaterie. Nabíjení autobaterie je nicméně 
nejsnadnější a časově nejméně náročná údržba. 
Jedinečná funkce CTEK TIME TO GO přesně odhaduje 
zbývající délku nabíjení - díky tomu máte vše pod 
kontrolou a jste pány svého času.

MAXIMALIZACE VÝKONU AUTOBATERIE
Udržovací nabíječka autobaterií CT5 TIME TO GO 
byla zkonstruována švédskými odborníky a udržuje 
maximální životnost a výkon všech 12V autobaterií. S 
touto udržovací nabíječkou bude vaše autobaterie vždy 
v dobré kondici - i v zimě. Rovněž umožňuje regenerovat 
zcela vybitou autobaterii. Používání udržovací nabíječky 
autobaterií CT5 TIME TO GO je jednoduché a její funkce 
je plně automatická – technologie sleduje a pečuje o váš 
konkrétní typ autobaterie.

PLNÁ KONTROLA DÉLKY NABÍJENÍ 
CT5 TIME TO GO je jediná udržovací nabíječka autobaterií 
na trhu, která ukazuje, kdy bude vaše autobaterie 
připravena k použití. LED indikátory ukazují různé úrovně 
nabíjení a dobu, která je nezbytná pro dostatečné 
nabití autobaterie. Tyto indikátory rovněž ukazují, 
když lze bezpečně ZKUSIT nastartovat vozidlo a kdy 
je akumulátor připraven k PROVOZU. Tato signalizace 
je pouze orientační; chcete-li mít naprostou jistotu, 
nechte udržovací nabíječku autobaterií CT5 TIME TO GO 
připojenou 24 hodin denně, 7 dní v týdnů a 365 dní v roce.

TIME TO GO

Nová funkce CTEK

 CT5  
TIME TO GO 
 UDRŽOVACÍ NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ

Doporučená vozidla.  
Platí pro všechny typy 12V 
olověných autobaterií.

Doba do použitelného nabití, v hodinách

8h Více než 8 hodin 
do použitelného nabití

4h Přibližně 4 hodiny 
do použitelného nabití

2h Přibližně 2 hodiny 
do použitelného nabití

1h Přibližně 1 hodina 
do použitelného nabití
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Zákaznická podpora společnosti CTEK je připravena zodpovědět 
veškeré vaše dotazy ohledně nabíjení a nabíječek CTEK. 
Všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností 
CTEK se vyznačují bezpečností, jednoduchostí a flexibilitou.  
Společnost CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí světa. 
Tato společnost je rovněž spolehlivým dodavatelem originálních 
dílů pro řadu světových prestižních výrobců automobilů a 
motocyklů. 
Další informace najdete na webu WWW.CTEK.COM

VSTUP 220 – 240 Vstř., 50 – 60 Hz, 0,6 A

VÝSTUP 5 A max., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RECOND 15,8 V

OKOLNÍ 
TEPLOTA -20 °C až +50 °C

TYP AUTOBATERIE Všechny typy 12V olověných autobaterií
(WET, MF, Ca,/Ca, AGM a GEL)

KAPACITA 
AUTOBATERIE 20 – 160 Ah

ZÁRUKA 5 let

TEPLOTNÍ 
KOMPENZACE

Integrovaná kompenzace nabíjecího 
napětí podle okolní teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 VOLITELNÉ PROGRAMY NABÍJENÍ

NORMAL (NORMÁLNÍ) 
Program nabíjení pro olověné autobaterie střední velikosti.
AGM 
Program nabíjení pro olověné autobaterie AGM střední 
velikosti.
RECOND (REGENERACE) 
Program nabíjení pro regeneraci silně vybitých autobaterií.

TRY (ZKUSIT)
Po rozsvícení indikátoru TRY (ZKUSIT), lze bezpečně zkusit 
jednorázově nastartovat.
GO (JET)
8 hod. | 4 hod. | 2 hod. | 1 hod. > GO (JET). 
Jeden svítící LED indikátor přesně ukazuje dobu do dostatečného 
nabití autobaterie. Když svítí indikátor LED GO (JET), autobaterie 
je z 80% nabitá a připravená k použití.
ÚDRŽBA
Autobaterii lze ponechat bezpečně připojenou během 
dlouhodobého skladování, aby byla vždy pohotově 
připravená.

FÁZE NABÍJENÍ

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

TIME TO GOGO CARETRY

HOURS124>8

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6


