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3.8 A

ALLROUNDLADDARE MED PATENTERAT 
FLOAT/PULSE-UNDERHÅLL
CTEK MXS 3.8
MXS 3.8 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med 
patenterat Float/Pulse-underhåll, avsedd för batterier från 1,2 Ah 
upp till 85 Ah. MXS 3.8 löser många olika batteriproblem och är 
den idealiska laddaren som kan användas varje dag. MXS 3.8 er-
bjuder kontroll av batteriets tillstånd för att undersöka om det går att 
ladda och om det kan behålla laddningen, ett patenterat automa-
tiskt avsulfateringssteg och ett speciellt "Snöflinge-läge" för optimal 
laddning under kalla vinterdagar. Den patenterade Float-/Pulse-
underhållsfunktionen gör MXS 3.8 idealisk för långsiktigt underhåll. 
Hela processen med testning, laddning och underhåll av batteriet är 
enkel att utföra via en tydlig LED-display.
MXS 3.8 är en helt automatisk 12 V-laddare av typen "anslut och 
glöm bort" och innefattar sju laddningssteg och möjlighet att välja 
program för 0,8 A eller 3,8 A. "Snöflinge-läget" använder program-
met för 3.8 A. Ett brett laddningsutbud för alla typer av blybatterier 
från 1,2 Ah upp till 80 Ah med ytterligare underhåll upp till 130 Ah. 
Stänk- och dammtålig (IP65). MXS 3.8 är lätt och säker att använda, 
skyddar fordonselektroniken, är gnistfri, erbjuder skydd mot inkop-
pling med fel polaritet och är kortslutningssäker. MXS 3.8 levereras 
med 5-års garanti.

TEKNISKA DATA
LADDSPÄNNING 14,4/14,7 V

LADDSTRÖM Max 3,8 A

TYP AV LADDARE Sjustegs, helautomatisk laddningscykel

TYP AV BATTERI 12 V blybatterier

BATTERIKAPACITET 1,2–85 Ah, underhållsladdning upp till 130 Ah

KAPSLING IP65 (stänk- och dammtålig) 

AUTO

Helautomatisk optimal laddning

För alla typer av blybatterier

6
FULLADDAT BATTERI

7
Underhållsladdning

PROGRAM för laddning av små 
batterier

PROGRAM för laddning av 
normalstora batterier

För laddning i kyla och av AGM-
batterier
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CTEK COMFORT CONNECT–clamp
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Komplett batterivård  – unikt och patenterat system för laddning 
och underhåll av alla typer av blybatterier för att maximera prestanda och 
förlänga batteriets livslängd.
Säker och enkel att använda  – Säkerhet för användaren genom 
gnistfri drift och skydd mot inkoppling med fel polaritet. Elsäkerhet för 
fordon genom exceptionellt ren spänning och ström utan spänningsvågor. 
Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet under laddningen.
Anslut och glöm bort – "plug and play"-teknik som är lätt att 
använda. Välj program och låt sedan laddaren göra resten.
Unik laddning i sju steg – det patenterade sjustegsprogrammet 
testar batteriets tillstånd och laddar och underhåller batteriet för att maxi-
mera batteriets livslängd och prestanda. SNÖFLINGE-läget är idealiskt 
för laddning kalla vinterdagar. FLOAT/PULSE-underhåll säkerställer bat-
terivården under inaktiva tidsperioder.
Förlänger batteriets livslängd – de unika funktionerna hos 
CTEK-laddare samverkar för att maximera prestanda och förlänga bat-
teriets livslängd.

LADDNINGSLÄGEN
1. Anslut laddaren till batteriet.
2. Anslut laddaren till vägguttaget.
3.  Välj laddprogram med MODE-knappen.

 eller 

Tryck och släpp ut MODE-knappen och välj "SNOWFLAKE"-programmet.

4.  Följ laddningsprocessen på sjustegsdisplayen. Batteriet är klart för start av mo-
torn när STEG 4 tänds. Batteriet är fulladdat när STEG 6 tänds.

5.  Laddningen kan avbrytas när som helst genom att dra ur nätkabeln från väg-
guttaget. 

UNIK SJUSTEGSLADDNING FRÅN CTEK

GARANTERAD KVALITET MED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. 
Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och 
lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till fler 
än 60 länder över hela världen. CTEK är också en tillförlitlig OEM-leve-
rantör till många av världens mest ansedda bil- och motorcykeltillverkare. 
Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com
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1   STEG 1 DESULPHATION (AVSULFATERING)
Pulserande spänning tar bort sulfater från blyplattorna i batteriet och 
återställer dess kapacitet.

2   STEG 2 SOFT START (MJUKSTART)
Testar om batteriet kan laddas. Laddningen startar om batteriet är OK.

3   STEG 3 BULK (HUVUDLADDNING)
Laddar med maximal ström tills batteriet har nått 80 % av sin kapacitet.

4   STEG 4 ABSORPTION, KLART FÖR ANVÄNDNING 
Laddar med avtagande ström för att maximera batteriet till 100 % kapacitet. 

5   STEG 5 ANALYSE (ANALYS)
Testar om batteriet kan bibehålla laddningen. Batterier som inte kan behålla 
laddningen kan behöva bytas ut. 

6   STEG 6 FLOAT (UNDERHÅLL), FULLADDAT
Upprätthåller batteriets volt på maximal nivå genom att tillföra en konstant 
spänning.

7   STEG 7 PULSE (PULS), UNDERHÅLLSLADDNING 
Upprätthåller batteriet på 95 – 100 % kapacitet. Laddaren övervakar 
batterispänningen och avger pulser vid behov så att batteriet hålls fulladdat.
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