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MS-7 

AUTO COMPUTER MEMORY SAVER PROFESSZIONÁLIS BERENDEZÉS 

 

Specifikáció:  

Belső telep típusa  Kezelésmentes AGM ólom-sav  

Feszültség  12V egyenáram 

Telep kapacitása  7 Ah 

Méretek (H x W x D) 9.625 in H X 9.625 in W X 7.125 in D 

 (24.5 cm H X 24.5 cm W X 18 cm D) 

 Súly --3 KG / 6.6 LBS  

 

3. Tápellátás szivargyújtó 

aljzatból  

2. Belső telep kapcsoló 

1. Belső telep állapot kontrollámpák  

6. 12V AC/DC töltő kamrája, szivargyújtó 

dugó és kábel, OBD II és belső telep 

csatlakozó. 

5. Töltés állapot kontrollámpák  

4. Belső telep töltődugója  



FONTOS: A BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁST OLVASSA EL FIGYELMESEN 

ÉS ŐRIZZE MEG 

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ŐRIZZE MEG – töltse fel a Memory Saver-t azonnal a 

vásárlás után, mindenkori használat után és 30 naponként. Az utasításban útmutatókat talál arra 

vonatkozólag, hogyan kell a Memory Saver berendezést biztonságosan és hatékonyan használni. 

Olvassa el, ismerkedjen meg a tudnivalókkal és szigorúan tartsa be az utasítást és az óvatossági 

intézkedéseket.  

 

FIGYELMEZTETÉS: 

California Proposition 65 törvénynek megfelelően az MS-7 berendezés Kalifornia államban 

rákkeltő hatásúként elismert vegyi anyagokat tartalmaz, melyek születési rendellenességeket 

okoznak és károsan befolyásolják a reprodukciót.  

 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

1. Az áramütés elkerülése érdekében áramtalanítsa a Memory Saver berendezést karbantartási 

tevékenységek vagy tisztítás megkezdése előtt. 

2. Ne használja a Memory Saver-t, ha a berendezés ütésnek, leesésnek volt kitéve  vagy más 

módon sérült meg. 

3. Ne szerelje szét a Memory Saver-t. A helytelen újabb összeszerelés tűzveszélyt vagy 

elektromos érintésvédelmi veszélyt okozhat. 

4. Ne használja a Memory Saver-t, ha a berendezés dugója vagy vezetéke megsérült. 

5. Ne hagyja a Memory Saver belső telepét befagyni.  

6. Befagyott telepet soha se töltsön.  

7. Győződjön meg arról, hogy a Memory Saver kábelcsatlakozók szorosan illeszkednek.  

 

BELSŐ TELEP TÖLTÉSE 

FONTOS: TÖLTSE FEL A MEMORY SAVER-T AZONNAL A VÁSÁRLÁS UTÁN, 

MINDENKORI HASZNÁLAT UTÁN ÉS 30 NAPONKÉNT, HOGY A BERENDEZÉS 

BELSŐ TELEPE ÁLLANDÓAN FELTÖLTÖTT LEGYEN. 

 



Belső telep állapotának ellenőrzéséhez forgassa meg a belső telep forgógombját - MS-7 “1”-es 

pozícióba a Memory Saver előoldalán. 

1. A piros LED   a telep 50% vagy alacsonyabb szintű feltöltöttségét jelzi és azt jelenti, 

hogy a Memory Saver-t haladéktalanul fel kell tölteni. 

2. A sárga LED   a telep 50% - 70% szintű feltöltöttségét jelzi. A Memory Saver 

használható, de fel kell tölteni minél hamarabb. 

3. A zöld LED   a belső telep teljes feltöltöttségét jelzi.  

 

BELSŐ TELEP TÖLTÉSE EGYENÁRAMÚ/VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ TÖLTŐ 

SEGÍTSÉGÉVEL  

1. Hagyja fel a jármű telepének kiszerelését és kapcsolja le az MS-7-t a járműről. 

2. Csatlakoztassa az egyenáramú / váltakozó áramú adaptert a 120 V vagy 220 V váltakozó 

áramú földelt fali aljzatra. 

3. Csatlakoztassa az egyenáramú / váltakozó áramú adapter kis dugóját az MS-7 töltő 

bemenetére. 

4. A TÖLTÉS (PIROS) LED  kigyullad, ezzel a töltést jelzi. 

5. A TÖLTÖTTSÉG (ZÖLD) LED  akkor gyullad ki, ha a telep teljesen feltöltött. 

6. Cserélje ki az MS-7 belső telepét, ha kigyullad a TELEP HIBÁJÁT jelző LED (SÁRGA)  

 .  

7. Ha a töltés LED (PIROS)   24 órás töltés után még mindig ki van gyulladva, cserélje ki 

a belső telepet annak kora és állapota miatt.  

 

FIGYELMEZTETÉS– Vezetés során ne használja a hímnemű szivargyújtó kábelt az MS-7 

belső telepének töltésére, ugyanis az instabil töltőáram a szivargyújtó biztosítékának vagy az 

MS-7-nek sérülését okozhatja. 



FIGYELMEZTETÉS - Ne töltse a belső telepet, ha a töltés LED (PIROS)  vagy a 

TÖLTÖTTSÉG LED (ZÖLD)   még mindég ég, mert a fenntartás üzemmód 

kimaradhat és a belső telep túltöltött lehet. 

 

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 

1. Győződjön meg arról, hogy az MS-7 belső telepe teljesen feltöltött.  

2. Kösse be a Memory Saver MS-7 berendezés OBD csatlakozóját vagy szivargyújtó dugóját a 

jármű OBD csatlakozójába vagy szivargyújtó aljzatába. Győződjön meg arról, hogy a 

csatlakozó vagy a szivargyújtó dugó teljesen be van téve. 

3. KAPCSOLJA KI A JÁRMŰ ÖSSZES FOGYASZTÓJÁT: Kapcsolja ki a fogyasztókat 

(fúvás, belső világítás, fényszórók, klíma, rádió stb.) 

FONTOS-                                 

Hímnemű típusú szivargyújtó kábel használata és a jármű aljzatába való bekötése 

esetén fordítsa meg a jármű kulcsát “ACC” pozícióba. 

 

Ne fordítsa meg a kulcsot "ON" vagy "START" pozícióba, mert ez a szivargyújtó 

biztosítékának vagy az MS-7-nek meghibásodását okozhatja, áramterhelés miatt. 

4. Amikor Az MS-7 belső telepének kapcsolója még mindig “O” pozícióban áll, a szivargyújtó 

csatlakozón lévő LED-nek ki kell gyulladnia, ezzel jelezve a jármű akkumulátorával való 

kapcsolást. Ha nem gyullad ki, ellenőrizze a bekötést. 

5. Fordítsa meg az MS-7 belső telep kapcsolóját “1” pozícióba. 

6. Ha a belső telep állapotát jelző zöld LED még mindég ég, ez a helyes bekötést és az üzemi 

feszültség megfelelő értékét jelzi. Amennyiben a piros vagy sárga LED ég, a belső telep 

feszültsége csökkent. Töltse fel az MS-7-t. Ha semmi sem gyullad ki, töltse fel az MS-7 

belső telepét. 



7. Az akkumulátor kábeleit kapcsolja le 

 

  FIGYELMEZTETÉS – A jármű elektromos rendszere a tápellátást Memory Saver MS-7-

től az OBD csatlakozón vagy szivargyújtó dugón keresztül kapja.  Az akkumulátor 

csatlakozók továbbra is vezetik az elektromosságot, azoknak szigeteltnek kell lenniük, 

hogy fémmel vagy egymással ne érintkezzenek, ami rövidzárlatot okozhatna. 

 

12V-os EGYENÁRAMÚ BERENDEZÉS TÁPELLÁTÁSA 

1. MS-7 tápellátás forrásaként szolgál a 12V-os, egyenáramú csatlakozóval rendelkező összes 

tartozék számára.  Győződjön meg arról, hogy a rákötendő berendezés KI VAN 

KAPCSOLVA mielőtt a 12 V-os dugót a berendezés kimenetére köti.  

2. A 12V-os berendezést kösse a tápellátási kimenetre és kapcsolja be. 

3. Ha a 12V-os (egyenáramú) berendezés 4A-nál több áramot fogyaszt vagy rövidzárt okoz, az 

MS-7 belső megszakítója lekapcsolja a berendezés tápellátását.  Kapcsolja le a 12V-os 

(egyenáramú) berendezést. A megszakító a túlterhelés után automatikusan reszeteli magát. 

 

FONTOS – NE kösse a 12V-os (egyenáramú) berendezést Memory Saver MS-7-re 

miközben az OBD csatlakozót vagy a szivargyújtó dugót a rádió vagy a fedélzeti számítógép 

tápellátására használja. Ezzel kisüti az MS-7 belső telepét és csökkenti a rendelkezésre álló 

működési idejét. 

 

FIGYELMEZTETÉS – MS-7 berendezést kellő figyelemmel és óvatossággal kell 

kezelni. Tartsa a berendezést távol a robbanó gázoktól, lángtól és szikráktól. Sohase 

merítse vízben és ne hagyja leesni, ne tegye ki a magas hőmérséklet hatására. 
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