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INDICATOR INDICATOR 

ANPASSAT ELLER BEKVÄMT!
SMARTA TILLBEHÖR SOM FÖRENKLAR 

M6: 6.4mm
M8: 8.4mm
M10: 10.5mm
L: 0.40m

∅: 12mm/21mm
L: 0.4m

∅: 21mm
L: 1.0m

M6: 6.4mm
M8: 8.4mm
L: 0.55m 

L: 1.0m

M8: 8.4mm
L: 1.50m och 3.30m
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COMFORT INDICATOR COMFORT CONNECT

Comfort Indicator – eyelet
En praktisk kombination av snabbkoppling 
och indikator för dig som har svåråtkomliga 
batterier. Indikatorn visar batteriets laddnings-
nivå enkelt och överskådligt. Ringkabelskorna 
monteras på batteriet vilket möjliggör en en-
kel och bekväm koppling utan att behöva nå 
själva batteriet.

Comfort Indicator – panel
Detta är snabbkopplingen och indikatorn som 
är speciellt utvecklad för panelmontering. Indi-
katorn visar tydligt och enkelt batteriets ladd-
ningsnivå. Laddaren kopplas till uttaget på pa-
nelen vilket gör laddningen bekväm, praktisk 
och överskådlig. Montera panelen och dra 
kabeln till batteriet. Comfort Indicator – panel 
fi nns med två olika kabellängder. Många for-
dons paneler har extra plats på panelen som 
kan användas till denna modell. 

Comfort Indicator – clamp
Denna snabbkoppling och indikator kopplas 
till batteriet med klämmor. Det gör den prak-
tisk för dig som vill ha en fl yttbar indikator och 
snabbkopplare, till exempel för dig som har 
fl era olika fordon som ska kontrolleras eller i 
en bilhall . 
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Comfort Connect – eyelet
En praktisk snabbkoppling för dig som har svår-
åtkomliga eller dolda batterier. Ringkabelskor-
na monteras på batteriet vilket möjliggör en 
enkel och bekväm anslutning utan att behöva 
nå själva batteriet. Comfort Connect – eyelet 
fi nns i tre olika storlekar för olika batteritermi-
nalstorlekar.

Comfort Connect – cig-plug
Detta är snabbkopplingen för riktigt bekväm 
laddning. Batteriet laddas genom fordonets 
12-voltsuttag (tidigare kallad cigarettändarut-
tag). Det är en universalmodell som passar till 
både 12mm och 21mm uttag.

Comfort Connect – cig-socket
Detta tillbehör gör batteriet tillgängligt som 
energikälla till extra elektronisk utrustning som 
GPS, mobiltelefon och hand- och klädvär-
mare. Sekundärkopplingen är en universal 
hon-koppling som passar till alla 12-volts han-
kopplingar av standardmodell.  


