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CTEK MULTI XS 4003 är den smartaste och säkraste kon-
sumentladdaren hittills. Vår nya laddare är lika enkel att 
använda som alla CTEK-laddare, fast nu utrustad med den 
unika new generation teknologi. MULTI XS 4003 har en 
praktisk display som visar laddningsprocessen, när fordo-
net kan startas samt andra smarta funktioner.
Kombinationen av CTEKs användarvänlighet och avance-
rade teknologi gör att denna laddare är lämpad för alla, 
från familjeanvändaren till den mer professionellt inriktade.

UNIQUE QUALITY
CTEK MXS 4003
FOR UNIQUE QUALITY CHARGING

För laddning i vinterväder

För alla blybatterier

Återställer kapacitet hos djupt urladdade 
batterier

Tål tuff  miljö

Helautomatisk laddcykel

fulladdat batteri

Underhållsladdning 

SPÄNNING 220–240V AC, 50–60Hz
LADDSTRÖM 0.65A
LADDSPÄNNING 14.4/14.7/15.8V
BACKSTRÖM 0.8/4.0A
RIPPEL <4%
OMGIVNINGSTEMPERATUR -20ºC to +50ºC
KYLNING Naturlig konvektion
TYP AV LADDARE 8-stegs, helautomatisk laddcykel
TYP AV BATTERIER 12V blysyrabatterier
BATTERIKAPACITET 1.2–140Ah
KABEL 1.9m
DIMENSIONER (LxBxH) 168x65x38mm
KAPSLINGSKLASS IP65 (översköljnings- och dammsäker)
VIKT 0.6kg
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CTEK MXS 4003

CTEK COMFORT CONNECT – clamp

CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
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unik 8-stegs-laddning för perfekt batterivård
De patenterade funktionerna och 8-stegs kurvan gör CTEKs laddning och 
underhåll så unik. Batterier diagnostiseras, vårdas, laddas, rekonditioneras och 
underhålls helt automatiskt. Allt som behövs för att garantera att batterier alltid 
är i gott skick och att de lever längre. 

flexibla laddningsmöjligheter
MXS 4003 kan effektivt ladda samtliga typer av blybatterier. Läget som visar 
snöflingan ger lämplig laddspänningen (från 14.4V till 14.7V) för både ladd-
ning i kallt vinterväder och för laddning av de mer krävande AGM batterierna. 
Den kompletta tillbehörsserien gör att laddningen blir både enklare och bekvä-
mare för användaren och den robusta konstruktionen tillåter laddning i alla tuffa 
miljöer, från dammig hetta och regn till den strängaste kyla. 

deeply discharged batteries need unique function from ctek
The RECOND-feature is specifically developed to solve problems for deeply 
discharged batteries. If left in discharged state for longer periods, the battery 
will be affected by acid stratification. CTEK’s RECOND-function counteract to 
give the battery back most of its capacity and multiply its length of life. 

unik rekonditioneringsfunktion
Den unika Recond-funktionen gör att djupurladdade batterier kan åter-
upplivas. Blir dessa batterier stående under längre perioder skiktas syran. 
Syraskiktningen kan åtgärdas genom en kontrollerad 15.8V laddspänning. 
När rekonditioneringsprocessen är klar switchar laddaren automatiskt om till 
vanlig underhållsladdning. 

patenterad avsulfateringsfunktion 
Batterier måste hålla sulfatbeläggningen borta. Om batteriet inte laddas med 
jämna mellanrum börjar den skadliga processen där sulfatbeläggningar bildas 
på blyplattorna. Detta gör att batteriet blir svårladdat, tappar sin kapacitet och 
får ett förkortat liv. CTEKs patenterade metod håller sulfateringsprocessen borta. 

garanterad kvalitet med ctek
CTEK erbjuder 5-års garanti på samtliga konsumentinriktade laddare. CTEKs 
kundsupport är en uppskattad service, både när det gäller att reda ut tvek-
samheter och rådgivning gällande specifika laddarsituationer. CTEK har en 
gedigen kunskap om batterier och laddning vilket möjliggör fortsatt utveckling 
av produkterna och dess teknologi. 

1. Välj anslutning till batteriet och laddaren

2.  Anslut till eluttaget 
— Power-on lampan lyser

3. Använd Mode-knappen för att välja laddningsprogram

4. … och klart

För mindre batterier

För normala och större batterier

För laddning i kallt väder

För rekonditionering av djupurladdade batterier.

STEG 1
Skadlig sulfatbeläggning tas bort innan laddningen påbörjas

STEG 2
Batteriet diagnostiseras. Om batteriet är OK startar laddningen

STEG 3 
Huvudladdning, batteriet laddas till 80% 

STEG 4
Toppladdning 
Ditt fordon kan startas efter detta steg 

STEG 5
Diagnostiserar om batteriet kan behålla laddning

STEG 6 
Rekonditioneringsfunktion för djupt urladdade batterier

STEG 7 
Fulladdat batteri

STEG 8
Underhållsladdning (float/puls switchar mellan steg 7 och 8)
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