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Specifikace:  

Typ vnitřní baterie Bezúdržbová AGM olověná kyselinová 

Napětí 12V stejnosměrný proud 

Kapacita baterie  7 Ah 

Rozměry (v. x š. x d.) 9.625 in v. X 9.625 in š. X 7.125 in d. 

 (24.5 cm  X 24.5 cm X 18 cm ) 

Hmotnost3  KG / 6.6 LBS  

 

3. Napájení ze zásuvky pro 

zapalovač 

2. Přepínač vnitřní baterie 

1. Kontrolky stavu 

vnitřní baterie 

6.Pouzdro nabíječky 12V AC/DC, zástrčka 

zapalovače a kabel, konektor OBD II 

a vnitřní baterie. 

5. Kontrolky stavu nabíjení 

4. Zástrčka nabíjení vnitřní 

baterie 



DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE POKYNY PRO BEZPEČNOST A NÁVOD K OBSLUZE.  

DODRŽTE TYTO POKYNY – nabijte Memory Saver ihned po nákupu, vždy po použití a po každých 30 dnech. 

Návod ukazuje, jak se bezpečně a efektivně používá Memory Saver. Přečtěte, prostudujte a přesně dodržujte pokyny 

a bezpečnostní opatření. 

UPOZORNĚNÍ: 

 Podle zákona California Proposition 65, MS-7 přístroj obsahuje chemické látky známé ve státě Kalifornie jako 

karcinogenní a způsobující vrozené vady a mající nepříznivé účinky na plodnost. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, před údržbou nebo čištěním vždy odpojte Memory Saver od 

napájení. 

2. Nepoužívejte Memory Saver, je-li přístroj vystaven nárazu, pádu nebo poškození jakýmkoliv způsobem. 

3. Nerozebírejte Memory Saver. Opětná nesprávná montáž může mít za  ásledek riziko požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 

4. Nepoužívejte Memory Saver, je-li zástrčka nebo kabel zařízení poškozen. 

5. Nepřipusťte, aby vnitřní baterie Memory Saver zamrzla. 

6. Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii. 

7. Ujistěte se, že kabelové konektory Memory Saver jsou těsně spojeny. 

 

NABÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE 

DŮLEŽITÉ: IHNED PO ZAKOUPENÍ, VŽDY PO KAŽDÉM POUŽITÍ NEBO PO KAŽDÝCH 30 DNECH 

NABIJTE VNITŘNÍ BATERII ZAŘÍZENÍ, ABY BYLA PO CELOU DOBU PLNĚ NABITÁ. 

 

Chcete-li zkontrolovat stav vnitřní baterie, otočte kolečko vnitřní baterie - MS-7 na "1" naproti Memory Saver. 

1. Červená LED dioda  - indikuje stav nabití baterie na úrovni 50% nebo menší a měli byste okamžitě nabít 

Memory Saver. 

2. Žlutá LED dioda znamená   nabití na úrovni 50% až 75%. Memory Saver můžete použít, ale pamatujte, 

že zařízení je třeba nabít co nejrychleji.   

3.Zelená LED dioda     indikuje plné nabití vnitřní baterie.  

 

NABÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE NABÍJEČKOU STEJNOSMĚRNÉHO/STŘÍDAVÉHO PROUDU  

1. Zastavte snahu vytažení baterie z vozidla a odpojte MS-7 od vozidla. 



2. Připojte AC/DC nabíječku k uzemněné stěnové zásuvce na střídavý proud o napětí 120V nebo 220V.. 

3. Připojte malou zástrčku DC/AC adaptéru ke vstupu do nabíječky MS-7. 

4. Zasvícená LED DIODA NABÍJENÍ (ČERVENÁ) indikuje nabíjení. 

5. DIODA NABÍJENÍ (ZELENÁ)   zasvítí, kdy baterie je plně nabitá.. 

6. Vyměňte vnitřní baterii MS-7, zasvítí-li dioda indikující DEFEKT BATERIE (ŽLUTÁ)   

7. Bude-li LED dioda nabíjení (ČERVENÁ)  svítit i po uplynutí 24 hodin nabíjení, vyměňte vnitřní baterii 

pro její věk a stav.  

 

VAROVÁNÍ- Nepoužívejte kabel typu male-to-male pro nabíjení vnitřní baterie  MS-7 během jízdy, protože 

nestabilní nabíjecí proud může poškodit pojistky zapalovače nebo MS-7 . 

VAROVÁNÍ- Nenabíjejte vnitřní baterii, kdy LED dioda nabíjení (ČERVENÁ)  nebo LED dioda 

NABITÍ (ZELENÁ) stále svítí, protože režim udržení nabíjení může přeskočit a vnitřní baterie se může 

nadměrně přebít. 

 

NÁVOD K OBSLUZE 

1. Ujistěte se, zda vnitřní baterie MS-7 je plně nabitá. 

2. Připojte konektor OBD zařízení Memory Saver MS-7 nebo zástrčku do zapalovače ke konektoru OBD vozidla 

nebo zásuvky zapalovače. Ujistěte se, zda konektor nebo zástrčka do zapalovače jsou dobře připojeny. 

3. VYPNĚTE VŠECHNY NABÍJEČKY VOZIDLA: Vypněte zatížení (dmýchadla, vnitřní osvětlení, 

reflektory, klimatizaci, rádio, etc.) 

DŮLEŽITÉ -                                 

Při použití zástrčky do zapalovače s kabelem v provedení male-to-male („tatínek”) pro připojení do 

vozidlové zásuvky, otočte startovní klíč do polohy  “ACC”. 

                    

Neotáčejte klíč do polohy "ON" nebo "START", protože můžete poškodit pojistku zástrčky do 

zapalovače nebo MS-7 vzhledem k vysokému zatížení proudem. 



4. Nachází-li se  přepínač vnitřní baterie MS-7 stále v poloze  “O”, dioda LED na zástrčce do zapalovače by měla 

světelně signalizovat připojení k akumulátoru vozidla. Pokud nesvítí, zkontrolujte připojení.  

5. Otočte přepínač vnitřní baterie MS-7 do polohy  “1”. 

6. Svítí-li pořád zelená LED dioda, která ukazuje stav vnitřní baterie, znamená to správné připojení a dobrou 

hodnotu pracovního napětí. Svítí-li červená nebo žlutá LED dioda, napětí vnitřní baterie kleslo. Nabijte MS-7. 

Pokud světlo nezasvítí, nabijte vnitřní baterii MS-7. 

7. Odpojte kabely akumulátoru vozidla. 

 

  VAROVÁNÍ – Elektrický systém vozidla je napájen od Memory Saver MS-7 přes OBD 

nebo připojenou zástrčku do zapalovače.  Přípojky k akumulátoru vozidla budou dále 

pod proudem a proto je zaizolujte, aby se nedostaly do styku s kovem nebo mezi sebou, 

protože by mohlo dojít ke zkratu.  

 

NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 12V STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM 

1. MS-7 je zdrojem pro všechna 12V příslušenství stejnosměrného proudu, která jsou vybavena dodatečnou 

zástrčkou 12V.  Před vložením zástrčky 12V do výstupu zařízení ujistěte se, že zařízení, které má být připojeno 

je VYPNUTO.  

2. Připojte 12V zřízení do výstupu napájení a zapněte 12V zařízení. 

3. Pokud 12V zařízení (stejnosměrný proud) bere více než 4A nebo způsobuje zkrat, vnitřní spínač MS-7 přeruší 

napájení zařízení. Odpojte zařízení 12V (stejnosměrný proud). Spínač se automaticky resetuje po nastoupení 

přetížení.  

 

Důležité – NEPŘIPOJUJTE 12V zařízení (stejnosměrný proud) k Memory Saver MS-7 při použití konektoru 

OBD nebo zástrčky do zapalovače, aby zapnout rádio nebo palubní počítač.  Tímto způsobem vybijete vnitřní 

baterii MS-7 a zkrátíte čas nezbytný na její zprovoznění 

 

VAROVÁNÍ – Zacházejte s MS-7 s opatrností a pozorností. Zařízení přechovávejte ve 

vzdálenosti  od výbušných plynů, plamenů a jisker. Neponořujte do vody a zabraňte 

pádu zařízení, stejně tak nevystavujte extremním teplotám. 
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