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MS-7 

DISPOZITIV PROFESIONAL AUTO COMPUTER MEMORY SAVER 

Specificaţie:  

Tipul bateriei interne   Nu necesită întreţinere AGM plumb acid 

Tensiune 12V curent continuu 

Puterea bateriei  7 Ah 

Dimensiuni (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) 

 Greutate 3 KG / 6.6 LBS  

 

IMPORTANT: CITEŞTE ŞI PĂSTREAZĂ INSTRUCŢIUNEA DE SIGURNAŢĂ ŞI 

UTILIZARE 

PĂSTREAZĂ ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE – încarcă Memory Saver imediat după 

achiziţionarea acestuia, după fiecare utilizare şi odată la 30 de zile. Instrucţiunea vă va informa 

asupra modului de utilizare a Memory Saver în siguranţă şi în mod eficient. Citiţi cu atenţie şi 

urmaţi cu stricteţe instrucţiunea şi măsurile de precauţie.   

 

  

3. Alimentare de la priza 

brichetei 

2. Comutatorul bateriei interne 

1. Indicator de stare a bateriei 

interne 

6. Compartimentul încărcătorului 12V AC/DC, 

fişa de conectare a brichetei şi cablul, 

conectorul OBD II şi a bateriei interne. 

5. Indicator de stare a  

încărcătorului 

4. Fişa de conectare a 

încărcătorului bateriei interne 



AVERTISMENT: 

În conformitate cu legea California Proposition 65, MS-7 conţine substanţe chimice cunoscute în 

Statul California ca fiind cancerigene şi care provoacă anomalii congenitale cu efecte adverse 

asupra funcţiei reproductive.  

 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

1. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectaţi Memory Saver de la sursa de alimentare 

înainte de curăţare sau întreţinere. 

2. Nu utilizați Memory Saver dacă dispozitivul a fost expus la lovituri, cădere sau a fost 

deteriorat în alt mod.  

3. Nu demontați Memory Saver. Montajul repetat efectuat în mod greșit creează riscul de 

incendiu sau electrocutare.  

4. Nu utilizați Memory Saver, dacă fișa de conectare sau cablul dispozitivului este deteriorat.  

5. Nu lăsați bateria internă a Memory Saver să înghețe.  

6. Niciodată nu încărcați bateria înghețată.   

7. Asigurați-vă că conectorii cablului Memory Saver sunt cuplați ermetic.   

 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI INTERNE 

IMPORTANT: ÎNCĂRCAȚI IMEDIAT DUPĂ ACHIZIȚIE, DUPĂ FIECARE 

UTILIZARE, LA FIECARE 30 DE ZILE, PENTRU CA BATERIA INTERNĂ 

A DISPOZITIVULUI SĂ FIE COMPLET ÎNCĂRCATĂ.  

 

Pentru a verifica starea bateriei interne, apăsa butonul acumulatorului intern MS-7 timp de 3 

secunde pentru a activa unitatea. Apăsând inca 3 secunde pentru a închide unitatea.  

1. Dioda roșie   indică încărcarea bateriei la nivelul de 50% sau mai mic și trebuie să 

încărcați imediat Memory Saver. 

2. Dioda galbenă   indică încărcarea bateriei la nivelul de la 50% până la 75%. Puteți 

utiliza Memory Saver, însă trebuie să încărcați dispozitivul cât mai repede cu putință.  



3.Dioda verde    indică încărcarea totală a bateriei interne.   

 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI INTERNE PRIN INTERMEDIUL ÎNCĂRCĂTORULUI CU 

CURENT CONTINUU/ALTERNATIV   

1. Opriți-vă pentru a scoate bateria vehiculului și deconectați MS-7 de la vehicul.  

2. Conectaţi încărcătorul AC/DC la priza de perete cu curent continuu cu tensiunea de 120 sau 

220 V. 

3. Conectați mufa mică a adaptorului de curent continuu/alternativ la intrarea încărcătorului 

MS-7. 

4. DIODA DE ÎNCĂRCARE (ROȘIE) LED  va lumina indicând încărcarea.  

5. DIODA ÎNCĂRCAT (VERDE)   se va aprinde când bateria va fi complet încărcată.  

6. Înlocuiți bateria internă MS-7, când se va aprinde dioda care indică DEFECȚIUNEA 

BATERIEI (GALBENĂ)   .  

7. Dacă dioda de încărcare (ROȘIE)   luminează în continuare după 24 de ore de 

încărcare, înlocuiți bateria internă din cauza vechimii și stării bateriei.  

 

AVERTISMENT- Nu utilizați bricheta cu cablu de tip masculin pentru încărcarea bateriei 

interne MS-7 în timpul mersului, deoarece curentul de încărcare instabil poate deteriora 

siguranța fișei de conectare a brichetei sau MS-7 . 

AVERTISMENT - Nu încărcați bateria internă când dioda de încărcare (ROȘIE)  sau 

dioda ÎNCĂRCAT (VERDE)   luminează în continuare, deoarece modul de menținere 

a încărcării poate fi omis și bateria internă poate fi  upusă supraîncărcării.  

 

  



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

1. Asigurați-vă că bateria internă MS-7 este complet încărcată. 

2. Conectați conectorul OBD al dispozitivului Memory Saver MS-7 sau mufa brichetei la 

conectorul OBD al vehiculului sau la portul brichetei. Asigurați-vă că  onectorul sau fișa de 

conectare a brichetei sunt conectate.  

3. DECONECTAȚI TOATE ÎNCĂRCĂTOARELE VEHICULULUI: Opriți sarcinile 

(ventilatoarele, luminile interne, farurile, aerul condiționat, radio, etc.) 

IMPORTANT -                                 

În timpul utilizării prizei brichetei cu cablu de tip masculin și decuplarea de la portul 

vehiculului rotiți cheia vehiculului în poziția “ACC”. 

                    

Nu rotiți cheia în poziția "ON" sau "START", deoarece aceasta poate duce 

la defectarea siguranței mufei brichetei sau MS-7 din cauza curentului de încărcare 

prea mare.  

4.  Înainte de a apăsa pe butonul intern pentru a activa unitatea, verifică dacă LED-ul indicator 

de pe mufa prizei de brichetă se aprinde, aceasta indică conectarea la bateria vehiculului. 

Dacă nu este aprins, vă rugăm să verificați conexiunea.  

5. Apasă butonul intern al bateriei MS-7 timp de 3 secunde activează unitatea. Apasă inca 3 

secunde pentru a închide unitatea.  

6. Dacă LED-ul verde de lumina pentru starea bateriei interne este încă aprins, care se indică 

atât cu o conexiune bună și o tensiune de funcționare adecvată.  

Dacă LED-ul de culoare roșie sau galbenă este aprins, tensiunea bateriei interne a scăzut. Vă 

rugăm să încărcați MS-7.  

Dacă nimic nu se aprinde, vă rugăm să încărcați bateria internă a MS-7.  

7. Deconectați terminale ale vehiculului cablu baterie și înlocuiți-o cu o baterie nouă.   

8. Unitatea va fi închis în mod automat după ce a lucrat 4 oră pentru a economisi energie. Toți 

indicatorii sic cu LED-uri va lăsa timp de 30 de secunde înainte de a închide.  

Apăsați acumulatorul intern pentru 3 secunde pentru a reactiva aparatul. 



 

 AVERTISMENT - Sistemul electric al vehiculului este alimentat de la Memory Saver MS-

7 prin OBD sau prin conectarea la priza brichetei. Conectorii acumulatorului vehiculului 

vor conduce în continuare electricitatea și ar trebui să fie acoperiți cu izolație pentru a 

împiedica contactul acestora cu metalul sau reciproc între ei, deoarece aceasta poate 

provoca scurtcircuit.  

 

ALIMENTAREA DISPOZITIVULUI CU CURENT CONTINUU 12V 

1. MS-7 este o sursă de putere pentru toate accesoriile de 12V a curentului continuu, care este 

echipat cu o fișă de contact de 12V. Asigurați-vă că echipamentul care va fi conectat este 

DECONECTAT, înainte de introducerea mufei de 12V în fișa de contact a dispozitivului.  

2. Conectați dispozitivul 12V la ieșirea de alimentare și porniți dispozitivul de 12V. 

3. Dacă dispozitivul 12V (curent continuu) preia mai mult de 4A sau provoacă scurtcircuit, 

întrerupătorul intern MS-7 va întrerupe alimentarea dispozitivului. Deconectați dispozitivul 

12V (curent continuu). Întrerupătorul se va reseta automat după apariția suprasarcinii.  

IMPORTANT – NU conecta dispozitivul 12V (curent continuu) la Memory Saver MS-7 în 

timpul utilizării conectorului OBD sau mufei brichetei, pentru a porni radioul sau computerul 

de bord. Procedând astfel, descărcați bateria internă MS-7 și scurtați perioada de funcționare 

a acestuia.  

 

AVERTISMENT – MS-7 trebuie tratat cu grijă și atenție. Păstrați dispozitivul la 

distanță de gazele explozive, flăcări și scântei. Nu cufundați niciodată în apă și nu lăsați 

dispozitivul să cadă, nu-l expuneți la acțiunea temperaturilor extreme.  
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