
Nebrauciet ar šo motorolleru pirms rūpīgi neesat 
izlasījuši šo rokasgrāmatu un izpratuši visas tā funkcijas.
Saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Lai lejupielādētu 
lietotāja rokasgrāmatu, 
noskenējiet QR kodu

Vmoto Soco 

Sekojiet mums

www.vmotosoco.com
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LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Lai nodrošinātu savu drošību, pirms braukšanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr ievērojiet tālāk 
norādītās prasības:

1    Iepazīstieties ar šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļauto informāciju, tostarp, bet ne tikai, ar aktuāliem norādījumiem, drošības   

pasākumiem un brīdinājumiem.

2    Iepazīstieties ar CPX viedā elektriskā motorollera darbību un piesardzības pasākumiem.

3    Izprotiet visu CPX viedā motorollera brīdinājuma zīmju nozīmi.

4    Neizjauciet motorolleru vai tā daļas, sazinieties ar vietējo izplatītāju, ja kaut kas jānomaina.

5    Saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Lai nodrošinātu savu un citu cilvēku drošību, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus:

1    Lai izvairītos no traumām, neaizdodiet motorolleru kādam, kurš nezina, kā to lietot.

2    Ievērojiet vietējos likumus un braukšanas noteikumus.

3    Nebrauciet, ja esat lietojis medikamentus, kas var ietekmēt jūsu braukšanas spējas, alkoholu vai jūtaties slikti.

Visi šī transportlīdzekļa parametri ir iestatīti rūpnīcā saskaņā ar nacionālajiem standartiem un nav paredzēti mainīšanai. 
Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību, ja tiek mainītas oriģinālās daļas vai elektriskā ķēde un rodas neparedzēti 
apstākļi, piemēram, palielinās ātrums.
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4     Ievērot ceļu satiksmes noteikumus un zīmes, kā arī tiesību aktus, kas regulē kravu un pasažieru pārvadāšanu.

Lai izvairītos no apdraudējuma, vienmēr pārbaudiet ceļa apstākļus un motorollera stāvokli.

5     Lietus vai sniega laikā apstāšanās ceļš ir garāks – samaziniet ātrumu un izvairieties no braukšanas sliktos laika apstākļos, 

piemēram, vētras laikā.

6     Valkājiet aizsargaprīkojumu, piemēram, ķiveri un, ja nepieciešams, aizsargapģērbu – cimdus vai sejas masku.

7     Lai nodrošinātu savu un citu drošību, nelietojiet tālās gaismas labā apgaismojumā. Nepārtraukta tālo gaismu lietošana var 

apžilbināt priekšā braucošos autovadītājus vai gājējus un ietekmēt drošu braukšanu.

8     Izslēdziet motorolleru un izvelciet atslēgu uzreiz pēc tā lietošanas. Lai izvairītos no ģimenes locekļu vai mantas sabojāšanas,

neļaujiet bērniem rotaļāties ar motorolleru.

9     Pirms braukšanas vienmēr veiciet vienkāršu pārbaudi un regulāri apmeklējiet servisa centru.

10    Pirms braukšanas jāveic pārbaude. Ja pamanījāt kaut ko neparastu, laikus veiciet apkopi vai sazinieties ar speciālistu.

a. Pārbaudiet strāvas ķēdi, apgaismojuma ķēdi u. tml.

b. Pārbaudiet, vai priekšējās un aizmugurējās bremzes darbojas normāli. 

c. Pārbaudiet, vai rokturi ir pienācīgi piestiprināti, tostarp priekšējie un aizmugurējie riteņi.

d. Pārbaudiet spiedienu riepās.
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Pārbaudiet visus piederumus

Viedā tālvadības pults

Atslēgas

I veida gumijas blīve

Atpakaļskata spoguļi

Atpakaļskata spoguļu 
regulēšanas atslēga

Sešstūrgalvas skrūve

Sertifikāts,
Lietotāja rokasgrāmata

Lādētājs

Priekšējais vējstikls
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Uzstādiet priekšējo vējstiklu

Pēc tam uzstādiet priekšējo vējstiklu. Pievelciet 
skrūves A pozīcijā. Uzstādiet un pievelciet 
atbilstoši attēlā redzamajiem cipariem.

- 2 -

Vispirms uzstādiet spoguļus. 

1. 2.
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- 3 -
Ievietojiet akumulatora paku

1.  Atveriet akumulatora 
nodalījumu zem sēdekļa un 
izņemiet vāku.

2.  Ievietojiet akumulatora 
paku atpakaļ.

3.  Savienojiet vadus
un ieslēdziet drošinātāju.

4.  Uzstādiet vāciņu 
atpakaļ un uzlieciet sēdekli.
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- 4 -
CPX ieslēgšana

1.  Tālvadības pultī nospiediet 
ATSLĒGT.

2.  Valkājiet ķiveri! 3. Braukšanas laikā turiet sānu un
centrālo balsta kājiņu paceltu.

4.  Nospiediet tālvadības pults 
taustiņu Ieslēgts vai pagrieziet atslēgu 
aizdedzes pozīcijā.

5.  Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu – 
stāvēšanas poga izslēgsies, motorollers 
būs gatavs braukšanai, un iedegsies 
indikators GATAVS.

6.  Maigi pagrieziet akseleratoru un 
CPX sāks braukt. 
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Lejupielādējiet lietotni.

CPX viedajam motorolleram ir GPRS funkcija, un to var savienot ar viedtālruni.

Šī lietotne ļauj pārvaldīt CPX iestatījumus no viedtālruņa.

Pašlaik tā ir saderīga tikai ar IOS un ANDROID. Pirms tam pārliecinieties, vai jūsu 
viedtālrunis atbalsta šo programmatūru.

IOS sistēma: lietotne atbalsta tikai “Apple ISO 9.0” vai jaunāku versiju. “Android” sistēma: lietotne 
atbalsta tikai “Android 4.4” vai jaunāku versiju operētājsistēmu.

Lejupielādējiet un instalējiet SUPER SOCO lietotni, izmantojot šo lietotāja rokasgrāmatu vai 
atslēgas kastītē esošo QR kodu.

SUPERSOCO
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Priekšējais lukturis

Bremžu sistēma

OBD savienojums

Pasažiera kāju balsts

FOC vektora kontrolieris

Valsts numurzīmes stiprinājums

Alumīnija disksankis

Aizmugurējās dakšas

Galvenā balsta kājiņa

Sānu balsta kājiņa

DAĻU UN KOMPONENTU DIAGRAMMA

SĀNU SKATS
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DAĻU UN KOMPONENTU DIAGRAMMA

SKATS NO AUGŠAS

Priekšējo bremžu svira
Bremžu cilindrs

Pagriezienu rādītājs

Spidometra panelis

Priekšējais vējstikls

Aizmugurējo bremžu svira

Akselerators

Labā roktura slēdži

Pasažiera sēdeklis

Vadītāja sēdeklis

Kreisā roktura slēdži
Atpakaļskata spogulis
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KOMPONENTU UN DAĻU APRAKSTS

1   Ātrums
Rāda pašreizējo ātrumu.

2   Laiks
Rāda laiku.

3   Nobrauktais attālums
Pēdējā brauciena attālums.

4    Odometrs
Rāda kopējo motorollera nobraukto attālumu.

5    Akumulatora jaudas līmenis
Rāda akumulatora strāvu A B akumulatora jaudu.

6    Akumulatora uzlādes procents
Rāda akumulatora strāvu A B akumulatora jaudu 
procentos (ja ir savienoti divi akumulatori, redzams 
tikai vairāk uzlādētā akumulatora līmenis).

7    Pārnesumu indikators (uz priekšu, atpakaļgaitā)
Rāda ieslēgto pārnesumu (uz priekšu, atpakaļgaitā).

8    Kontroliera temperatūra
Redzama pašreizējā kontroliera temperatūra.
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KOMPONENTU UN DAĻU APRAKSTS

SPORTA režīms 

NORMĀLS režīms

EKO režīms

CPX ieslēgt braukšanas uz priekšu pārnesums

CPX ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums

Kļūdas

Uzlādes lampiņa

Tālo gaismu indikators

Akumulatora kļūda/Notiek uzlāde

Pagriezienu rādītāja indikators

STĀVĒŠANAS gaisma

          Ar OBD savienojumu var nolasīt kļūdu kodus
Skat. 16. lpp. BUJ UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA
GATAVS (“READY”) mirgo CPX gatavs braukšanai
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EKSPLUATĀCIJAS

KREISĀ ROKTURA SLĒDŽI

1  Tālo gaismu slēdzis
Nospiests uz augšu – 
ieslēgtas tālās gaismas;
Nospiests uz leju – 
ieslēgtas tikai tuvās gaismas.

2   Pagriezienu rādītāja slēdzis.
Bīdot pa kreisi, ieslēdzas kreisais 
pagrieziena rādītājs;
Bīdot pa labi – labais pagrieziena rādītājs.

3   Skaņas signāla poga
Lai ieslēgtu – nospiediet;
lai izslēgtu – atlaidiet.
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EKSPLUATĀCIJAS

LABĀ ROKTURA SLĒDŽI

1  Režīma slēdzis
CPX darbojas 3 režīmos: 
1: ECO režīms. 
2: NORMĀLS režīms. 
3: SPORTA režīms. 
Pozīcija pa kreisi – 1. režīms, 
vidū – 2. režīms, 
pa labi – 3. režīms.

2   STĀVĒŠANAS slēdzis
Nospiediet uz augšu – CPX 
ieslēgsies STĀVĒŠANAS 
stāvoklis un (P) indikatora 
lampiņa; nospiediet uz leju – 
CPX būs gatavs braukšanai - 
iedegsies “READY” (“Gatavs”).

3   Braukšanas uz priekšu / atpakaļgaitas slēdzis
Maigi nospiežot atpakaļgaitas pārnesuma slēdzi R divas reizes, 
iedegsies “F” režīma indikators, un CPX būs gatavs braukšanai 
uz priekšu – maigi pagrieziet akseleratoru, sāksies braukšana; 
vēlreiz nospiežot pogu, ieslēgsies atpakaļgaitas (“R”) pārnesums. 
Maigi pagrieziet akseleratoru un CPX sāks braukt atpakaļgaitā; 
vēlreiz nospiediet pogu un ekrānā parādīsies normāla režīma cipars.
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

TĀLVADĪBAS PULTS

CPX ir otrās paaudzes viedā tālvadības pults, kas darbojas 50 metru attālumā. Ar pults palīdzību varat aizslēgt un 
atslēgt savu CPX.

1. Ieslēgšana bez atslēgas
Atslēdzot CPX ar tālvadības pulti, nospiediet
POWER (Ieslēgts) pogu – ieslēgsiet motorolleru. 
Nospiežot atkārtoti – izslēgsiet.

2. ATSLĒGŠANA
Kad CPX ir aizslēgts, nospiežot ATSLĒGT,
iedegas un deg POWER (Ieslēgts) indikators

3. AIZSLĒGŠANA
Kad CPX netiek izmantots, nospiediet LOCK (Aizslēgt),
POWER (Ieslēgts) indikators sāk mirgot, CPX ir aizslēgts.
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

MEHĀNISKĀ ATSLĒGA

2. STŪRES SLĒDZENE
1 CPX atrodoties stāvēšanas stāvoklī, pagrieziet stūri 
pa kreisi līdz galam, ievietojiet atslēgu stūres bloķēšanas 
slēdzenē, pagrieziet atslēgu pa labi un stūre nobloķēsies.
2. Ievietojiet atslēgu stūres bloķēšanas slēdzenē, 
pagrieziet atslēgu pa kreisi, un stūres rats tiks atbloķēts.

1. Ieslēgšana ar mehānisko atslēgu
Atslēdzot CPX ar tālvadības pulti, lai ieslēgtu 
motorolleri, pagrieziet atslēgu ON (Ieslēgt)
pozīcijā, lai izslēgtu – OFF (Izslēgt) pozīcijā.

3. Sēdekļa un bagāžnieka atvēršana
Ievietojiet atslēgu bagāžnieka/sēdekļa 
slēdzenē un pagrieziet pa labi – sadzirdot 
klikšķi, bagāžnieks/sēdeklis būs atvērts. Arī 
varat atvērt ar tālvadības pulti, uz 3 sek. 
nospiežot ATSLĒGT pogu – klikšķis nozīmē, 
ka bagāžnieks/sēdeklis atvērās.

Ievietojiet atslēgu, nospiediet un pagrieziet to pa kreisi

Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to pa kreisi
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

IZSLĒGŠANAS POGA

PADOMS!
Savas drošības nolūkā nospiediet izslēgšanas pogu:
A. Pirms akumulatora pakas izņemšanas
B. Pirms motorollera tīrīšanas un mazgāšanas
C. Ja neplānojat izmantot motorolleru ilgāku laiku

Izslēgšanas poga aizsargā ķēdi, ja strāva pārsniedz robežvērtības nestandarta situācijā vai īssavienojuma gadījumā. 
Izslēgšanas poga drošības iemeslu dēļ atvieno akumulatoru no CPX.
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

PĀRBAUDE PIRMS BRAUKŠANAS

Pirms braukšanas ar savu CPX, pārbaudiet tālāk tekstā norādītos punktus.

Šaubu gadījumā vai kādas sistēmas neatbilstošas darbības gadījumā sazinieties ar “Super SOCO” oficiālā pārstāvja 
servisa centru.

1     Vai stūre ir stabila un viegli pagriežas.

2     Vai uz abiem rokturiem esošās pogas darbojas pareizi.

3     Vai akselerators darbojas pareizi.

4     Vai riepu spiediens ir atbilstošs. Ieteicamais riepu spiediens ir 175 kPa priekšējiem riteņiem un 200 kPa – aizmugurējiem (bez 

pasažiera) un 225 kPa (ar pasažieri).

5     Pārbaudiet riepu virsmu, pārliecinieties, ka nav nekādu plaisu, bojājumu un iespiedušos svešķermeņu.

6     Vai riepu protektora dziļums ir pietiekams – ja riepa ir nolietojusies līdz vietai melnā krāsā, riepa jānomaina.

7     Vai panelī nedeg kādas kļūdu lampiņas.

8     Vai akumulators ir pietiekami uzlādēts jūsu braucienam.

9     Vai visas gaismas darbojas pareizi.

10    Vai skaņas signāls darbojas pareizi.

11    Vai spogulis ir tīrs un pareizi noregulēts.

12    Vai ir pietiekams bremžu šķidruma daudzums un bremžu svira un sistēma darbojas pareizi.
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

IESLĒGŠANA

1   Nospiediet ATSLĒGT
 tālvadības pultī.

2   Uzlieciet ķiveri. 3   Atlokiet sānu balsta kājiņu.

4    Nospiediet POWER (Ieslēgts) 
vai pagrieziet atslēgu ieslēgšanas 
pozīcijā slēdzenē

5    Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu
un pārslēdziet CPX uz GATAVS pozīciju

6    Maigi pagrieziet akseleratoru
un CPX sāks braukt.
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

PADOMI!

BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA:

1     Pirms braukšanas pārliecinieties, ka sānu un centrālā balsta kājiņa ir pacelta, savukārt stūre – atbloķēta.

2     Braukšanas laikā, ja rodas briesmas, NESPIEDIET STĀVĒŠANAS pogu, jo šādi izslēgsiet motorolleru un pārslēgsiet to stāvēšanas 

režīmā. Braukšanas laikā nenolaidiet sānu balsta kājiņu, jo šāda darbība izslēdz motorolleru un pārslēdz to stāvēšanas režīmā.

3     CPX ir jāieslēdz, stabili stāvot. Ārkārtas situācijā un apdraudējuma gadījumā novirziet motorolleru uz ceļa malu. Nemēģiniet iedarbināt 

to ripošanas laikā vai ceļa vidū.

1     Sākot braukt, paātrinieties pakāpeniski un izvairieties no pārāk liela strāvas sprieguma, kas rodas strauji pagriežot

akseleratoru un palielinot enerģijas patēriņu.

2     Lai nodrošinātu drošību, braukšanas laikā centieties saglabāt pastāvīgu ātrumu, izvairieties no straujām kustībām, straujas 

bremzēšanas u. tml.

3     Maksimālā CPX slodze – 180 kg. Pārslogot motorolleru stingri aizliegts.

4     Stumjot motorolleru uz priekšu ar rokām, nospiediet STĀVĒŠANAS pogu, lai izvairītos no straujas paātrināšanās, nejauši pagriežot 

akseleratoru, kā rezultātā var rasties nelaimes gadījumus.

5     Novietojot motorolleru, izslēdziet to un izvelciet atslēgu.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZLĀDE

1     Pievienojiet lādētāju CPX uzlādes ligzdai.

2     Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai – normālas uzlādes laikā iedegsies sarkana lampiņa.

3     Pilnībā uzlādējot akumulatoru, iedegsies zaļa lampiņa.

Akumulatora uzlādes indikators
Uzlāde: Deg sarkana lampiņa.

Uzlādēts: Deg zaļa lampiņa. 

Kļūda: Mirgo sarkana un zaļa lampiņa.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZLĀDE IZŅEMOT
1     Atveriet sēdekli, izslēdziet drošinātāju un noņemiet vāciņu.

2     Atvienojiet strāvas vadu, izņemiet akumulatoru no motorollera.

3     Pievienojiet lādētāju akumulatoram, pēc tam pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai. Lādētāja darbības laikā ieslēgsies sarkana lampiņa.

4     Ja izmantojat tikai vienu akumulatoru, uzstādiet savienojuma vāciņu uz otra strāvas savienojuma.

PADOMI!
● Sargiet akumulatora iepakojumu no ūdens.
● Uzlādes temperatūra: 0–40 °C, darba temperatūra :-15 0C-45 °C;
● Uzlādējot akumulatoru pēc lietošanas vai pēc ilgāka motorollera lietošanas pārtraukuma, akumulators ir jāizņem no motorollera.
● Aizliegts savienot akumulatora pozitīvo un negatīvo polu.
● Bērniem aizliegts pieskarties akumulatoram; aizliegts ievietot akumulatoru ugunī.
● Nedrīkst dauzīt vai spiest akumulatoru.
● Jāizmanto oriģinālais lādētājs – nedrīkst uzlādēt akumulatoru ar jebkādu citu lādētāju.
● Pirms motorollera piegādes akumulatora iepakojuma kvalitāte jau tika pārbaudīta, tāpēc atvērt to ir aizliegts.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

GLABĀŠANA, APKOPE UN TRANSPORTĒŠANA

1     Ja akumulators ilgstoši netiek lietots, uzlādējiet to līdz 50 % (ja akumulators ir tukšs – pietiks ar 5 stundu ilgu uzlādi). Uzglabājot 

motorolleru, atvienojiet akumulatoru. Glabājiet sausā, labi vēdināmā vietā un uzlādējiet vismaz 4 stundas reizi 2 mēnešos.

2     Akumulatoru iepakojums un lādētājs jāglabā tīrā, sausā un labi vēdināmā vietā. Izvairieties no kontakta ar koroziju

izraisošām vielām un glabājiet tālāk no strāvas, uguns un karstuma avotiem.

3     Akumulatora glabāšanas temperatūra: 0–25⁰C, mitrums ≤ 65%RH.

4     Lai izvairītos no strāvas trieciena, izmantojot vienu akumulatoru, pārklājiet akumulatora kontaktdakšu ar gumijas vāciņu.
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LIETOTNE

1     Šobrīd lietotne darbojas ar populārākajām “iOS” un “Android” mobilo tālruņu sistēmām.

2     Pirms lietotnes instalēšanas pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ir atbilstoša operētājsistēma.

CPX viedais elektriskais motorollers ir aprīkots ar GPRS ierīci, GPS vietas noteikšanas un citām funkcijām, kuras var 
savienot ar savu viedtālruni. “SUPER SOCO” lietotnē varat veikt sava motorollera iestatīšanu, sūtīt pieprasījumus un 
veikt citas darbības.

“SUPER SOCO“

Saderīga ar “Apple IOS 9.0” un jaunāku versiju.

Saderīga ar “Android 4.4” un jaunāku versiju.

Lai savienotu pārī motorolleru un lejupielādētu lietotni, noskenējiet pēdējā lapā esošo QR kodu.
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APKOPE

Regulāras apkopes var pagarināt CPX ekspluatācijas laiku un palielināt jūsu braukšanas drošību. Ievērojiet tālāk tekstā 
sniegtos norādījumus un rūpējieties par CPX.

IKDIENAS TĪRĪŠANA UN APKOPE
■ Pirmā pārbaude un apkope jaunam motorolleram jāveic pēc pirmajiem nobrauktajiem 1000 km vai diviem mēnešiem 
(atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) “SUPER SOCO” servisa centrā.
■ Motorolleram nobraucot 3000 km vai pēc sešiem mēnešiem (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais), ieteicams veikt 
regulārus motorollera pārbaudes un apkopes darbus oficiālā “SUPER SOCO” servisa centrā.
Visi apkopes un uzturēšanas darbi jāveic oficiālā “SUPER SOCO” servisa centrā. Izmantojiet “SUPER SOCO” ražotāja piegādātās daļas. 

IKDIENAS TĪRĪŠANA UN APKOPE
Tīrīšana: Mazgājiet motorolleru ar tīru ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Izmantojiet mīkstas drānas un sūkli. 
Aizliegts izmantot metāla birstes, smilšpapīru u. tml. līdzekļus – tie var saskrāpēt daļu virsmu. Pēc nomazgāšanas 
nosusiniet ar mīkstu drānu.

PADOMI!

1     Pirms mazgāšanas jānospiež izslēgšanas poga.
2     Lai izvairītos no mehānisko daļu sabojāšanas, nemazgājiet tieši vēršot augstspiediena strūklu.
3     Ja plānojat ilgāku laiku nebraukt, nospiediet izslēgšanas pogu un atvienojiet akumulatoru. Lai izvairītos no 
pilnīgas akumulatora izlādes, lādējiet to vismaz 4 stundas reizi 2 mēnešos.
4     Pēc ilgas stāvēšanas akumulators jāuzlādē pirms tā lietošanas.
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BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANAS VEIDI

BUJ UN NOVĒRŠANAS VEIDI

Kļūda Cēlonis Risinājumi

Nav jaudas, nedarbojas 
START (Ieslēgšana)

Pagriežot rokturi, 
motorollers ieslēgts nebrauc

Mazs ātrums vai mazs 
nobrauktais attālums

Akumulatoru nevar 
uzlādēt

1. Nepareizi pievienots akumulators
2. Nav ieslēgts drošinātājs

1. Izlādējas akumulators
2. Nav pacelta sānu balsta kājiņa
3. Nav izslēgts stāvēšana režīms
4. Akseleratora bojājums
5. Pārāk brīvs kontroliera slēdzis
6. Kontroliera bojājums

1. Izlādējas akumulators
2. Tukša riepa
3. Motorollers pārslogots
4. Jānomaina bremžu kluči
5. Akumulators ir vecs vai sabojāts

1. Nepareizi pievienota lādētāja kontaktdakša
2. Tiek izmantots neatbilstošs lādētājs
3. Akumulators ir vecs vai sabojāts 

1. Pārbaudiet galveno akumulatora slēdzi
2. Ieslēdziet ķēdes drošību

1. Uzlādējiet akumulatoru
2. Paceliet sānu balsta kājiņu
3. Izslēdziet stāvēšanas režīmu
4. Nomaniet akseleratoru
5. Ievietojiet kontroliera kontaktdakšu
6. Nomainiet kontrolieri

1. Uzlādējiet akumulatoru
2. Pirms braukšanas piepumpējiet riepas līdz 
atbilstošam spiedienam.
3. Nepārsniedziet paredzēto motorollera slodzi.
4. Savlaicīgi nomainiet bremžu klučus un pirms 
braukšanas vienmēr pārbaudiet bremžu sistēmas 
efektivitāti
5. Nomaniet akumulatoru

1. Pārbaudiet, vai pareizi pievienota lādētāja 
kontaktdakša.
2. Izmantojiet “SOCO” lādētāju
3. Nomaniet akumulatoru
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BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANAS VEIDI

Kļūda Cēloņi Risinājumi
Sazinieties ar izplatītāju vai servisa nodaļu

Paturiet izslēgtu un mēģiniet vēlreiz

Sazinieties ar izplatītāju vai servisa nodaļu

Sazinieties ar izplatītāju vai servisa nodaļu

Pārbaudiet stūres vadu vai sazinieties ar servisa nodaļu par nomaiņu

Kontroliera komunikācijas kļūda 

Nedarbojas kontrolieris (iespējama pārlādēšana, 
nobloķēšanās pārāk zema strāva, pārkāšana)

Kontroliera strāvas kļūda

Kontroliera hola sensora kļūda

Kontroliera stūres kļūda

Akumulatora komunikācijas kļūda

Pārāk liela uzlādes strāva

Pārāk liels uzlādes spriegums

Pārāk liela akumulatora temperatūra

Pārbaudiet, kā ir pievienots akumulators, un sazinieties ar servisa 
nodaļu vai izplatītāju

Pārtrauciet uzlādi un pārbaudiet lādētāju

Pārtrauciet uzlādi un pārbaudiet lādētāju

Pārtrauciet uzlādi, nebrauciet, mēģiniet vēlreiz
akumulatora temperatūrai pazeminoties

99 kļūda

98 kļūda

97 kļūda

96 kļūda

95 kļūda

94 kļūda

93 kļūda

92 kļūda

91 kļūda

90 kļūda Pārāk liela akumulatora uzlādes strāva Ja 90 kļūdu redzat visu laiku, neturpiniet braukšanu, 
nedaudz pagaidiet

89 kļūda Zema uzlādes temperatūra Izņemiet akumulatoru un uzlādējiet to siltā telpā

88 kļūda Zema uzlādes temperatūra Glabājiet akumulatoru vai motorolleru siltā telpā, nedaudz pagaidiet



Kļūda Cēloņi Risinājumi
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BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANAS VEIDI

87 kļūda Nenormāls tīkla savienojums Pārvietojiet motorolleru uz atklātu vietu, sazinieties ar servisu vai izplatītāju

86 kļūda Nenormāls GPS savienojums Pārvietojiet motorolleru uz atklātu vietu, sazinieties ar servisu vai izplatītāju

KļūdasStāvoklis

Kļūda RisinājumiStāvoklis

Iemesli Risinājumi

Lietojot

Lietojot

Lietojot

Lietojot

Akumulators nedarbojas “ON” (“Ieslēgt”) poga nedarbojas Uzlādējiet akumulatoruPirms lietošanas

Braucot ar zemu jaudu, kad akumulators izlādējies zemāk par 
10 %, motorollers izslēdzas

Uzlādējiet akumulatoru.Lietojot

88 kļūda Izlādējas zemas temperatūras dēļ Turiet akumulatoru vai motorolleru siltā 
telpā, nedaudz pagaidiet

Uzlādējot 90 kļūda

91 kļūda

94 kļūda

Jauda pēc dienas vai 
nakts samazinās

Izlādējas pārāk augstas strāvas dēļ

Izlādējas pārāk augstas strāvas dēļ

Akumulatora komunikācijas kļūda

Centrālais procesors, kontrolieris vai 
nakts samazinās citas ierīces patērē 
akumulatora enerģiju. Normāla parādība

Ja 90 kļūdu redzat visu laiku, neturpiniet 
braukšanu. Nedaudz pagaidiet

Neturpiniet braukšanu, izslēdziet slēdzi 
Nedaudz pagaidiet

Pārbaudiet akumulatora savienojumu. 
Sazinieties ar servisu vai izplatītāju

Izmantojiet kā ierasts
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BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS UN TO NOVĒRŠANAS VEIDI

KļūdasStāvoklis Iemesli Risinājumi

Kilometrāža atšķiras no
norādītās

Nosauktā kilometrāža ir atkarīga no 
apstākļiem un stāvokļa saistībā ar ceļa 
apstākļiem un laikapstākļiem, 
temperatūru, vēja pretestību un slodzi.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
izplatītāju vai apkalpošanas nodaļu.

Izmantojot

Motorollers 
neiezslēdzas

Akumulators glabāts pārāk ilgi Uzlādējiet akumulatoru, ja nevar  zlādēt 
sazinieties ar servisu vai izplatītāju.

Uzlādējot

Glabājot

89 kļūda Zema uzlādes temperatūra Izņemiet akumulatoru un uzlādējiet to
siltā telpā.

Uzlādējot 92 kļūda Pārāk liels uzlādes spriegums Pārtrauciet uzlādi un pārbaudiet 
lādētāju

Uzlādējot Uzlādes laikā lādētājs 
kļūst karsts

Uzlādes laikā lādētāja iekšējais spriegums 
ir pārāk liels, izdalās pārāk liels siltums, 
metāla korpuss var efektīvi izplatīt siltumu,
tāpēc tas pats kļūst silts.

Lietojiet normālā režīmā, uzlādējiet 
sausā, labi vēdināmā vietā

Akumulators 
appludināts

Akumulators nedarbojas 
normāli, nav iespējams 
iedarbināt motorolleru

Akumulators var būt appludināts, 
apslacinot ar ūdeni, to iegremdējot vai 
iebraucot dziļā ūdenī.

Neturpiniet izmantot un sazinieties ar 
izplatītāju vai apkalpošanas nodaļu.

Salūza 
akumulators

Akumulatora korpuss var 
būt bojāts vai ieplīst 
trieciena vai nokrišanas dēļ

Akumalators tiek bojāts, izmantojot Neizmantojiet, sazinoties ar
izplatītāju vai apkalpošanu



SOCO vēl jums
labu ceļojumu
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“SUPER SOCO“

Saderīga ar “Apple IOS 9.0” un jaunāku versiju.

Saderīga ar “Android 4.4” un jaunāku versiju.

Lejupielādējiet lietotni Savienojiet lietotni ar motorolleru
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PĀRBAUŽU SARAKSTS

Bremžu šķidrums

Riepu spiediens un nolietojums

Priekšējo un aizmugures bremžu kluču 
nolietojums

Priekšējā un aizmugures bremžu disku 
nolietojums

Pievelciet priekšējās ass uzgriezni un 
aizmugures riteņu uzgriezni

Pievelciet dakšas ar uzgriezni

Dzinējs un dzinēja fiksācijas skrūvju uzgrieznis

Piestipriniet priekšējās un aizmugures 
dakšas skrūves

Dzinēja kolonnas fiksācijas uzgrieznis

Pieskrūvējiet priekšējo bremžu suportu

Piestipriniet priekšējo bremžu disku

Pieskrūvējiet aizmugures bremžu suportu

Piestipriniet aizmugures bremžu disku

Akumulators

(ar līmi pārklāta skrūve)

(ar līmi pārklāta skrūve)

(ar līmi pārklāta skrūve)

300KM
0.5 mēn

3000KM
6 mēn.

6000KM
12 mēn.

9000KM
18 mēn.

12000KM
24 mēn.

15000KM
30 mēn.

18000KM
36 mēn.

21000KM
42 mēn.

24000KM
48 mēn.

Griezes 
moments (N·m)

Piezīme! Pārbaudiet litija akumulatora līdzsvaru, nolasot BMS un veicot manuālus mērījumus

Pr. 175 kPa
Aizm. 225 kPa

59

59

26

74

42

26

42

80

P. augša 22/ P. 
apakša 32/R45
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