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Lietotāja instrukcija

Drošības norādījumi

�

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, aktuālajiem norādījumiem, drošības

pasākumiem un brīdinājumiem.

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

3    Iepazīstieties ar CU viedā motorollera brīdinājuma zīmju nozīmi.

4    Neizjauciet motorolleru vai tā daļas, sazinieties ar vietējo izplatītāju, ja nepieciešams kaut ko nomainīt.

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

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

2    Ievērojiet satiksmes noteikumus un ceļa zīmes, kā arī vienmēr sekojiet līdzi apkārtnei apkārt sev un motorollera stāvoklim. 

Personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, braukt ar motorolleru ir aizliegts. Lai izvairītos no apdraudējuma, neaizdodiet motorolleru 

personām, kuras neprot braukt ar to.

3   Valkājiet aizsargaprīkojumu, piemēram, ķiveri un, ja nepieciešams, aizsargapģērbu – cimdus vai apavus. 

4   Katru reizi pirms braukšanas pārbaudiet gaismas, bremzes, riepu nolietojuma līmeni un spiedienu, tostarp, vai nav atbrīvojušās 

daļas, neparastas skaņas, kā arī regulāri apmeklējiet “SOCO” servisa centru.

5   Lai nodrošinātu savu un citu drošību, NELIETOJIET tālās gaismas labā apgaismojumā. Pastāvīgi lietojot tālās gaismas, traucējat 

citiem, pretī braucošiem autovadītājiem un gājējiem, tāpēc radāt apdraudējumu drošībai.

6   Braukšanas laikā nelietojiet tālruni, jo varat nokļūt satiksmes negadījumā. 
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Pārbaužu saraksts

Tālvadība

Atslēga spoguļu regulēšanaiAtslēgas Lādētājs

Lietotāja rokasgrāmataSpogulīši
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Ievietojiet akumulatora paku

1. Atveriet sēdekli un 
akumulatora nodalījumu

2.  Ievietojiet akumulatoru 
atpakaļ

3.  Pievienojiet vadus 4.  Ieslēdziet izslēgšanas pogu, 
nolaidiet sēdekli.
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- 3 -
CU Ieslēdziet

1   Nospiediet ATSLĒGT 
tālvadības pultī.

2   Uzlieciet ķiveri. 4   Uzsēdieties uz CU, paceliet 
sānu balsta kājiņu

6  Nospiediet
STĀVĒŠANAS pogu

5  Nospiediet “Sākt”. 7  Izslēdzot STĀVĒŠANAS 
režīmu, panelī redzēsiet 
GATAVS simbolu

8  Pagrieziet akseleratoru un 
motorollers sāks braukt

3   Uzsēdieties uz CU, 
paceliet sānu balsta kājiņu
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DAĻU APRAKSTS

SĀNU SKATS

Spogulīši

Priekšējais lukturis

Disku bremzes

Mantu kaste

Baterijas nodalījums

Dzinējs

Sānu balsta kājiņa

FOC vektora kontr.
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DAĻU APRAKSTS

SKATS NO AUGŠAS

Priekšējo bremžu svira

Aizmugurējo bremžu svira Kreisās rokas slēdži

Aizmugurējais lukturis

Instrumentu panelis

Labās rokas slēdži

Akselerators
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PANELIS
1   Ātruma indikators
Rāda pašreizējo ātrumu

2   Pulkstenis/Kļūdas kods
Rāda esošo laiku vai kļūdas kodu kļūdas gadījumā

3   Režīms
Tiek rādīts izmantojamais režīms

4    Kilometrāža/ceļojuma kilometrāža
Tiek rādīta kilometrāža/brauciena kilometrāža

5    SOC %
Rāda akumulatora kapacitāti

6    SOC stabiņos
Rāda akumulatora kapacitāti stabiņos

7    Datu raidīšanas stāvokļa indikators
Informē par datu pārsūtīšanu

8    Uzlādes stāvokļa indikators
Informē par uzlādes stāvokli

1

2

5

3

4

7

86

Tālo gaismu indikatora lampiņa
Tālās gaismas ir ieslēgtas

Pagrieziena rādītāja indikators
Iedegas un mirgo

Ātruma uzturēšanas kontroles indikatora lampiņa
Deg, kad ir ieslēgta ātruma uzturēšanas kontrole

Akumulatora kļūdas indikators
Akumulatora kļūda

Kļūdu indikators
Uzlāde

ECO režīms

NORMĀLS režīms

SPORTA režīms



Ekspluatācijas
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KREISĀS ROKAS SLĒDŽI

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

2   Pagrieziena rādītāja indikatora slēdzis
Lai ieslēgtu kreiso indikatoru – pastumiet pa kreisi, labo – pa labi;
Lai izslēgtu visas gaismas, nospiediet vidū esošo “IZSLĒGT” pogu.

3  Tālo/tuvo gaismu slēdzis
Lai pārslēgtu, viegli nospiediet.

4    Ātruma uzturēšanas kontroles poga
Pagrieziet akseleratoru līdz vēlamajam ātrumam, nospiediet 
pogu (ātrums saglabāsies pastāvīgs). Lai izslēgtu, bremzējiet 
vai pagrieziet akseleratoru
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LABĀS ROKAS SLĒDŽI

1   Iestatīšanas poga
Paneļa indikatoru režīma maiņas poga.

a. Normālā režīmā nospiediet pogu, mainiet kilometrāžas 
režīmu (odometrs/brauciens) un saglabājiet to.

b. Lai atkal skatītu brauciena kilometrāžu, nospiediet pogu, 
mainiet kilometrāžas režīmu (brauciens) un saglabājiet.

c. Normālā režīmā nospiediet un paturiet pogu un mainiet
vienības (km vai jūdzes, km/h vai mph).

Piezīme!
Īsa nospiešana: līdz 2 sek. un atbrīvojiet 
Nospiešana: no 2 sek. līdz 8 sek. un 
atbrīvojiet Ilga nospiešana: ilgāk par 8 sek.
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LABĀ ROKTURA SLĒDŽI

2   Režīmu maiņas poga
Bīdot pa kreisi, ieslēdzas augstāks pārnesums
(trešais pārnesums ir augstākais – bīdot pa kreisi, nekas nemainīsies). 
Bīdot pa labi, ieslēdzas zemāks pārnesums
(pirmais pārnesums ir zemākais – bīdot pa labi, nekas nemainīsies).

3   Avārijas gaismu slēdzis
Lai ieslēgtu avārijas gaismas, nospiediet slēdzi.

4    STĀVĒŠANAS poga
STĀVĒŠANAS pogai ir divas funkcijas. 
Nospiežot šo pogu, motorollers pārslēdzas 
stāvēšanas režīmā. Nospiežot vēlreiz, 
stāvēšanas režīms izslēgsies un panelī 
iedegas “GATAVS” (angļu READY).
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VIEDĀS TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

1   Atslēgšana
Atslēdzot motorolleru
ar viedo tālvadības pulti, nospiediet 
“Atslēgt” un motorolleru ieslēgsiet. 
Nospiežot vēlreiz – izslēgsiet.

2   Aizslēgšana
Motorollera stāvēšanas laikā nospiediet 
AIZSLĒGTS un motorollers aizslēgsies.

3    “Soco” viedā tālvadības pults 2.0. Atrodoties 
atbilstošā attālumā no motorollera, ar to varat 
viegli aizslēgt vai atslēgt. Lai atslēgtu, nospiediet 
uz 3 sekundēm. Arī var automātiski atslēgt sēdekli.

*Atkarībā no versijas
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2   Stūres aizslēgšana  

1   Atvērt bagāžnieku/
akumulatora nodalījumu

1

2

4

3

4   Ieslēgšanas poga

3     Iedarbināšana ar atslēgu

*Atkarībā no versijas

Ievietojot atslēgu un pagriežot 
to pa kreisi, varat atvērt 
bagāžnieku/akumulatora 
nodalījumu

Novietojot motorolleri, pagrieziet 
stūri pa kreisi, ievietojiet atslēgu 
stūres aizslēgšanas slēdzenē, 
pagrieziet pa kreisi un izvelciet – 
stūre būs aizslēgta.
Ievietojot atslēgu un pagriežot to pa 
labi, stūri aizslēgsiet.

Atslēdzot motorolleru ar viedo pulti, 
pagrieziet atslēgu “ON” pozīcijā. 
Motorollers ieslēgsies.
Pagriežot atslēgu “OFF” pozīcijā,
motorollers izslēgsies.

Atslēdzot motorolleru ar viedo pulti, 
nospiediet “Sākt” un motorollers 
ieslēgsies. Nospiediet vēlreiz un 
motorollers izslēgsies.
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IZSLĒGŠANAS POGAS DARBĪBA

Izslēgšanas poga izslēdz motorollera barošanu un 
šādi aizsargā tā elektrisko ķēdi, ja tā darbojas 
nenormāli vai ja īssavienojuma strāva pārsniedz 
noteikto drošo (50A) robežu.

PADOMS! 

Lai aizsargātu motorolleru, kā arī savai drošībai, tīrot 
motorolleru vai, nelietojot to ilgāku laiku, izvelkot 
akumulatoru, izslēgšanas pogu turiet izslēgtu.

Izslēgšanas pogas darbība
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PĀRBAUDE PIRMS BRAUKŠANAS

Braukšanas pamācība

Lai nodrošinātu jūsu drošību braukšanas laikā, pirms braukšanas ar savu CU viedo motorolleru, pārbaudiet tālāk 
norādītos punktus.

1     Vai stūre ir stabila un viegli pagriežas?

2     Vai pareizi darbojas kreisā un labā roktura slēdzis?

3     Vai pareizi darbojas akselerators?

4     Vai riepu spiediens ir atbilstošs? Ieteicamais priekšējā riteņa riepas spiediens ir 175 kPa, bet aizmugurējā – 175 kPa.

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

6     Vai pietiekami dziļš riepu protektors – tam jābūt augstākam par atzīmēto vietu?

7     Vai panelī nedeg kādas kļūdu lampiņas?

8     Vai akumulators ir pietiekami uzlādēts jūsu braucienam?

9     Vai priekšējais, aizmugures, bremžu un pagriezienu rādītājs darbojas pareizi?

10    Vai pareizi darbojas skaņas signāls?

11    Vai spogulis ir tīrs? Noregulējiet tā leņķi?

12    Vai ir pietiekams bremžu šķidruma daudzums un vai bremžu svira un bremžu sistēma darbojas pienācīgi?
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IESLĒGŠANA

Braukšanas pamācība

1  Nospiediet “atslēgt” 
tālvadības pultī

2   Uzlieciet ķiveri 4   Ievietojiet atslēgu un 
pagrieziet “IESLĒGTS” pozīcijā

6  Nospiediet STĀVĒŠANAS 
pogu

5  Nospiediet “Sākt” un 
motorollers ieslēgsies.

7  Izslēdzot STĀVĒŠANAS 
režīmu, panelī redzēsiet 
GATAVS simbolu

8  Pagrieziet akseleratoru un
motorollers sāks braukt

3   Pirms braukšanas ar CU, 
paceliet sānu balsta kājiņu

■ Pirms braukšanas pārliecinieties, ka sānu balsta kājiņa ir pacelta, tāpat pagroziet stūri un pārliecinieties, ka tā nav nobloķēta.
■ Nospiežot Stāvēšanas pogu vai nolaižot balsta kājiņu, motorollers izslēgsies, tāpēc braukšanas laikā NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nespiediet 
Stāvēšanas poga un nenolaidiet balsta kājiņas.
■ Ieslēdziet motorolleri, kad tas stabili stāv. Ja rodas problēmas, brauciet uz drošu vietu ar inerci vai stumjot motorolleru.
■ Jūsu pašu drošības labā braukšanas laikā nemēģiniet atkārtoti iedarbināt motorolleru.

PADOMI!
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BRAUKŠANAS PADOMI

Braukšanas pamācība

1     Sākot braukt, paātrinieties lēni un vienmērīgi – izvairīsieties no pārāk liela enerģijas patēriņa, strauji paātrinoties.

2     Lai nodrošinātu drošību, braukšanas laikā, ieturiet vienmērīgu ātrumu, izvairieties no straujas paātrināšanās, bremzēšanas un citām 

straujām darbībām, kuru dēļ palielinās enerģijas patēriņš.

3     Maksimālā motorollera slodze – 150 kg. Pārslogot motorolleru stingri aizliegts.

4     Stumjot motorolleru, ieslēdziet STĀVĒŠANAS pogu, lai tas nesāk braukt, nejauši pieskaroties rokturim, un rezultātā nesavainotos.

5     Novietojot motorolleru, izslēdziet to un izvelciet atslēgu.
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BRAUKŠANAS PADOMI

Akumulatora lietošanas instrukcija

1   Atveriet akumulatora paneli.

2   Nospiediet izslēgšanas pogu

4   Ievietojiet galveno lādētāja kontaktdakšu akumulatora pakas 
uzlādes kontaktligzdā

5  Pievienojiet lādētāja maiņstrāvas kontaktdakšu. Ja strāvas indikatora
lampiņa ir sarkana – akumulators tiek lādēts, ja zaļa – ir uzlādējies.3   Izņemiet akumulatoru

■ Sargiet no ūdens, neļaujiet akumulatoru apslacināt vai iegremdēt ūdenī.
■ Lādēšanas temperatūra: 10–30 0C, izlādes temperatūra: 0–40 °C;
■ Pēc lietošanas uzlādējiet. Ja motorolleru nelietosiet ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru.
■ Aizliegts savienot akumulatora polus.
■ Neuzlādējiet un neturiet motorolleru dzīvojamās telpās, uzlādes laikā turiet tālāk no degošām vielām. Nedrīkst dauzīt vai 
spiest akumulatoru;
■ Izmantojiet tikai tam paredzētu lādētāju. Lai uzlādētu akumulatoru, izmantot jebkādu citu lādētāju ir aizliegts. Pirms laišanas 
tirgū akumulators jau rūpīgi tika pārbaudīts, tāpēc atvērt to ir aizliegts.

PADOMI!
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GLABĀŠANA, APKOPE UN TRANSPORTĒŠANA

Akumulatora lietošanas instrukcija

1   Ja nepieciešams atstāt nelietotu akumulatoru uz ilgāku laiku, uzlādējiet to līdz pusei (kad akumulators izlādējas, lādējiet to 3 stundas),
atvienojiet no motorollera, lai izvairītos no enerģijas noplūdes, novietojiet sausā un labi vēdināmā vietā un reizi mēnesī uzlādējiet.

2   Glabājiet akumulatoru un lādētāju tīrā, sausā un labi vēdināmā vietā, izvairieties no kontakta ar kodīgām vielām, turiet tālāk no 
strāvas, uguns un siltuma avotiem.

3   Akumulatora glabāšanas nosacījumi: vides temperatūra 0–30ºC, vides mitrums ≤65%RH.
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Apkope

Regulāra pārbaude un uzturēšana

Pirmā pārbaude un apkope jaunam motorolleram jāveic pēc pirmajiem nobrauktajiem 300 km vai diviem mēnešiem 
(atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) “SUPER SOCO” servisa centrā. Tālāk ieteicams veikt regulāras pārbaudes un 
apkopes ik pēc 2500 km vai sešiem mēnešiem (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Motorollera apkopes pakalpojumus 
jums sniegs “SUPER SOCO” servisa centrā (jautājiet pēc servisa cenām)

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 mazgāšanas 
nosusiniet motorolleru ar mīkstu drānu.

Glabāšana: Turiet motorolleri sausā un labi vēdināmā vietā, lai aizsargātu to pret saules un lietus iedarbību, kas 
saīsina tā kalpošanas laiku. Nenovietojiet pie durvīm, kāpnēm, koridoros un pie avārijas izejām.

Brīdinājums!

1. Pirms mazgāšanas jānospiež izslēgšanas poga.
2. Nemazgājiet ar spēcīgu ūdens strūklu – varat salauzt kādu daļu vai izraisīt citus ar ūdeni saistītus bojājumus.
3. Ja plānojat nelietot motorolleru ilgstoši, nospiediet izslēgšanas pogu, atvienojiet strāvas avotu, lai izvairītos no 
enerģijas noplūdes, un vienu reizi mēnesī uzlādējiet.
4. Pēc ilgstošas stāvēšanas, pirms akumulatora lietošanas uzlādējiet akumulatoru atkārtoti.

Regulāras apkopes var pagarināt SOCO CU kalpošanas laiku un palielināt jūsu braukšanas drošību. Ievērojiet 
tālāk tekstā sniegtos norādījumus un rūpējieties par savu motorolleru.
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Kļūda Cēlonis Risinājumi

Nav strāvas, 
“Ieslēgšanas” izslēgšanas 
poga nedarbojas

Pagriežot rokturi, 
motorollers 
ieslēgts nebrauc

Mazs ātrums vai mazs 
nobrauktais attālums

Nav iespējams uzlādēt 
akumulatoru

1. Nepareizi pievienots akumulators
2. Nospiesta izslēgšanas poga

1. Izlādējas akumulators
2. Nolaista sānu balsta kājiņa
3. Ieslēgts STĀVĒŠANAS režīms
4. Bremžu rokturis nesasniedz pareizu stāvokli.
5. Akseleratora kļūda
6. Kontroliera slēdzis ir pārāk brīvs
7. Kontrolieris nedarbojas

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

1. Zaudēts lādētāja kontakts
2. Izmantots neatbilstošs lādētājs
3. Akumulators ir vecs vai sabojāts

1. Pareizi pievienojiet strāvas vadu.
2. Izslēdziet izslēgšanas pogu

1. Uzlādējiet akumulatoru
2. Paceliet sānu balsta kājiņu
3. Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu
4. Iestatiet bremžu rokturi pareizā pozīcijā
5. Nomaniet akseleratoru
6. Atkārtoti pievienojiet kontrolieri
7. 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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Kļūda Cēloņi Risinājumi

99 kļūda

98 kļūda

97 kļūda

96 kļūda 

95 kļūda

94 kļūda

93 kļūda

92 kļūda

91 kļūda

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Pastāviet un mēģiniet atkārtoti

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Pārbaudiet akseleratora vadu vai sazinieties ar 
klientu servisu, lai to nomainītu

Pārbaudiet akumulatora savienojumus, sazinieties 
ar izplatītāju vai klientu servisu

Kontroliera strāvas kļūda

Kontroliera hola sensora kļūda

Kontroliera akseleratora kļūda

Akumulatora komunikācijas kļūda

Kontroliera komunikācijas kļūda

Pārāk liela uzlādes strāva

Pārāk augsts uzlādes spriegums

Akumulators ir uzkarsis

Kontrolieris pārtrauc darboties (iespējams, pārāk liela 
strāva, pārāk maza strāva, pārāk augsta temperatūra)

Neturpiniet uzlādi, pārbaudiet lādētāju

Neturpiniet uzlādi, pārbaudiet lādētāju

Pārtrauciet uzlādi, nebrauciet, mēģiniet vēlreiz, kad 
akumulators būs atdzisis
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Kļūda Cēloņi Risinājumi

90 kļūda

89 kļūda

88 kļūda

Izlādējas pārāk lielas strāvas dēļ

Zema uzlādes temperatūra

Izlādējas pārāk zemas temperatūras dēļ

Ja 90 kļūdu redzat visu laiku, neturpiniet braukšanu, 
pagaidiet

Izņemiet akumulatoru un uzlādējiet to siltā telpā 

Glabājiet motorolleru un akumulatoru siltā telpā, 
pagaidiet

87 kļūda Tīmekļa savienojuma kļūda Nogādājiet motorolleru atvērtā vietā, sazinieties ar 
savu izplatītāju vai klientu servisu

86 kļūda GPS savienojuma kļūda Nogādājiet motorolleru atvērtā vietā, sazinieties ar 
savu izplatītāju vai klientu servisu
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Kļūda
Baterijas 
statusa Iemesls Risinājums

AKUMULATORA STĀVOKĻA KĻŪDA

Pirms 
lietošanas

Nav akumulatora jaudas,
neiedarbinās

Izlādējies akumulators Uzlādējiet akumulatoru

Liet., Braucot ar akumulatoru, 
kura uzlādes līmenis ir 
zemāks par 10%, 
izslēdzas

Izlādējas akumulators, aizsardzība pret 
zemu spriegumu, normāla parādība

Uzlādējiet akumulatoru

Liet., 88 kļūda Izlādējas zemas temperatūras dēļ Glabājiet akumulatoru un motorolleru siltā
telpā, nedaudz pagaidiet

Liet., 90 kļūda Izlādējas pārāk augstas strāvas dēļ Ja 90 kļūdu redzat visu laiku, neturpiniet 
braukšanu, pagaidiet

Liet., 91 kļūda Akumulatoram ir augsta temperatūra Pārtrauciet uzlādi, nebrauciet, mēģiniet 
vēlreiz, kad akumulators būs atdzisis

Liet., 94 kļūda Akumulatora komunikācijas kļūda Pārbaudiet akumulatora savienojumus,
sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Liet., Pēc nakts vai dienas 
motorollera enerģijas 
līmenis pazeminās

Centrālais procesors, brīdinājuma ierīces 
patērē akumulatora enerģiju, 
Normāla parādība

Izmantojiet kā ierasts
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Kļūda
Baterijas 
statusa Iemesls Risinājums

Kilometrāža atšķiras no
norādītās

Kilometrāža ir atkarīga no apstākļiem,
piemēram, ceļa seguma, laikapstākļiem 
temperatūras, vēja stipruma, motorollera 
slodzes.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
izplatītāju vai apkalpošanas nodaļu.

Liet.

Startēt motociklu, nav jaudas Baterija uzglabāta pārāk ilgi Uzlādējiet akumulatoru, ja nevar uzlādēt, 
sazinieties ar klientu servisu un izplatītāju

Uzlāde

Uzglabāšana

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

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

Uzlāde Uzlādes laikā lādētājs 
kļūst karsts

Uzlādes laikā lādētājā veidojas liela 
strāva, izdalās daudz siltuma, metāliskais 
korpuss var efektīvi izkliedēt siltumu, 
tāpēc kļūst silts

Lietojiet normāli, pēc tam uzlādējiet 
sausā, vēdināmā vietā

Akumulators
samirka

Akumulators nedarbojas, 
motorollers  nesāk 
darboties

Apslacinot, iegremdējot, braucot pa 
dziļu ūdeni, akumulators var tikt 
appludināts ūdens

Neturpiniet lietot, sazinieties ar klientu 
servisu un izplatītāju

Salūza 
akumulatora 
paka

Trieciena vai nokrišanas 
dēļ var tikt sabojāts 
akumulatora korpuss

Lietošana kaitē akumulatora korpusam Neturpiniet lietot, sazinieties ar klientu 
servisu vai izplatītāju

AKUMULATORA PROBLĒMU


