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LIETOTĀJA INSTRUKCIJA
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Esiet sveicināti pievienojušies „SUPER SOCO“ ģimenei! Pastāstīsim jums, kā droši un pareizi lietot savu TC-MAX 
viedo elektrisko mopēdu un par visām tā funkcijām. 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 TC-MAX viedā elektriskā motocikla darbību un piesardzības pasākumiem.

3    Iepazīstieties ar TC viedā motocikla brīdinājuma zīmju nozīmi

4    Neizjauciet elektrisko motociklu un tā daļas bez atļaujas. Ja nepieciešami remonta vai citi pakalpojumi, sazinieties ar klientu servisa 

centru vai izplatītāju.

5    Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Visi motocikla iestatījumi tika veikt saskaņā ar nacionālajiem standartiem rūpnīcā, tāpēc mūsu uzņēmums 
neuzņemas atbildību par jebkādām sekām, piemēram, elektriskās ķēdes, vadu vai maksimālā iespējamā 
ātruma izmaiņu.

Jautājuma gadījumā par šo motociklu, sazinieties ar “SOCO” klientu servisu 400-021-2008. 
Mēs – vienmēr jūsu pakalpojumiem! Vēlam drošu un patīkamu braukšanu!

Brīdinājums!



2

4     Lai izvairītos no apdraudējuma, ievērojiet satiksmes noteikumus un ceļa zīmes, vienmēr sekojiet līdzi apkārtnei un sava motocikla stāvoklim.
5     Lietus vai sniega laikā bremzēšanas ceļš var palielināties. Esiet uzmanīgi un samaziniet ātrumu. Centieties pēc iespējas mazāk braukt 
sliktos laika apstākļos.
6     Valkājiet aizsargaprīkojumu, piemēram, ķiveri un, ja nepieciešams, aizsargapģērbu – cimdus vai apavus.
7     Lai nodrošinātu savu un citu drošību, NELIETOJIET tālās gaismas labā apgaismojumā. Pastāvīgi izmantojot tālās gaismas, traucējat 
citiem, pretī braucošiem autovadītājiem un gājējiem, tāpēc radāt apdraudējumu satiksmei.
8     Apstājoties, uzreiz izslēdziet motociklu un izvelciet atslēgu uzreiz pēc tā lietošanas. Lai aizsargātu savu ģimeni un mantu pret 
zaudējumiem, sargiet no bērniem.
9     Katru reizi pirms braukšanas pārbaudiet gaismas, bremzes, riepu nolietojuma līmeni un spiedienu, tostarp, vai nav atbrīvojušās
daļas, nav dzirdamas neparastas skaņas, kā arī regulāri apmeklējiet izplatītāja servisa centru.
10    Pirms braukšanas veiciet pārbaudi. Konstatējot kaut ko neparastu, novērsiet bojājumu vai vērsieties oficiālā izplatītāja servisa centrā.
,

a. Pārbaudiet strāvas ķēdi, apgaismojuma ķēdi u. tml.
b. Pārbaudiet priekšējās un aizmugurējās bremzes.
c. Pārbaudiet, vai stūre un riteņi ir kārtīgi piestiprināti
d. Pārbaudiet spiedienu riepās.
e. Pārbaudiet, vai siksna nav pārāk brīva vai bojāta
f. Pārbaudiet, vai siksnas skriemelis nav pārāk brīvs vai bojāts
g. Pārbaudiet siksnas zobiņu nolietojumu

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

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

1    Lai izvairītos no apdraudējuma, neaizdodiet motorolleru personām, kuras neprot braukt ar to.
2    Bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst braukt ar šo motociklu pa ceļiem.
3    Brauciet ar šo motocikla tam paredzētā joslā, nepārsniedziet maksimālo ātrumu (ja nav speciālas joslas, turieties ceļa labajā pusē). 
Nebrauciet, ja esat lietojis medikamentus, kas var ietekmēt jūsu braukšanas spējas, ja esat lietojis alkoholu vai jūtaties slikti.
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KOMPONENTU PĀRBAUDE

Ātrais starts

Spogulīšu regulēšanas atslēgaAtslēgas Lādētājs

Lietotāja rokasgrāmataSpogulīši
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IEVIETOJIET AKUMULATORA PAKU

1. Atveriet nodalījumu, 
noņemiet vāciņu.

2.  Ievietojiet akumulatoru. 3.  Pievienojiet strāvas 
kontaktdakšu.

4.  Nospiediet izslēgšanas pogu,
uzstādiet sēdekli. Uzstādiet sēdekli 
un aizveriet nodalījumu



ĀTRAIS STARTS
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IEDARBINIET TC-MAX

1.  Tālvadības pultī nospiediet  
ATSLĒGT. un ieslēgšanas pogu.

2.  Uzlieciet ķiveri 3. Uzsēdieties uz TC-MAX, paceliet 
sānu balsta kājiņu.

4.  Nospiediet ieslēgšanas pogu. 5.  Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu – 
izslēgsies stāvēšanas indikators.

6. Maigi pagrieziet akseleratoru un
TC-MAX sāks braukt.
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LIETOTNES LEJUPIELĀDE

TC-MAX motorolleram ir GPRS funkcija, un to var savienot ar viedtālruni.
Šī lietotne ļauj pārvaldīt TC-MAX iestatījumus no viedtālruņa.

Šobrīd lietotne atbalsta tikai „iOS“ un „Android“. Iepriekš pārbaudiet, vai jums ir 
atbilstoša programmatūra.

 „IOS“: lietotne atbalsta tikai „Apple IOS 9.0“ un jaunāku versiju. „Android“: lietotne 
atbalsta tikai “Android 4.4” vai jaunāku versiju.

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

SUPERSOCO



KOMPONENTU UN DAĻU APRAKSTS
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DAĻU UN KOMPONENTU DIAGRAMMA

SĀNU SKATS SKATS NO AUGŠAS
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KOMPONENTU UN DAĻU APRAKSTS
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1  Ātrums
Rāda pašreizējo ātrumu

2   Temperatūra un attālums 
Attālums uzlādes / brauciena attālums /
apgriezieni, vides temperatūra

3   Kilometrāža
Rāda kopējo kilometrāžu

4    Kontroliera temperatūra
Rāda temperatūru pašreizējos 
ekspluatācijas apstākļos

5    Akumulatora līmenis stabiņos
Rāda akumulatora uzlādes līmeni

6    Akumulatora uzlāde proc.
Rāda akumulatora uzlādes līmeni procentos

7    Režīms indikators
Rāda izmantojamo režīmu.



KOMPONENTU UN DAĻU APRAKSTS
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        Instrukcijas apakšā

Attālums/temperatūra 
Darbojoties normālā režīmā, uz sekundi 
nospiediet pogu un saglabājiet iestatījumus.

Manuālā spidometra paneļa apgaismojums 
(zīmes un LCD ekrāns)
Darbojoties normālā režīmā, nospiediet pogu ilgāk 
par divām sekundēm, bet īsāk nekā 8 sekundes – 
ieslēgsies spidometra apgaismojums un 
priekšējās gaismas.

Uzlāde

Tālo gaismu indikators

Pagrieziena rādītāja indikators

Akumulatora kļūda

Bojājuma kļūdas kods

STĀVĒŠANAS lampiņa

Km vai jūdžu un Km/h vai mph iestatīšana
Darbojoties normālā režīmā, nospiediet pogu uz ilgāku par 8 
sekundēm laiku un atlaidiet.
Nospiediet uz īsāku par 2 sekundēm laiku, veiciet izmaiņas 
un saglabājiet.

Lai ieslēgtu paneļa apgaismojumu un priekšējo lukturi, 
nospiediet uz ilgāk par 2, taču īsāk par 8 sekundēm.
Nospiediet ilgāk par 8 sekundēm un atlaidiet.

Datu pārsūtīšanaDatu pārsūtīšana

Datu pārsūtīšana                  NORMĀLS režīms       ECO režīms
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

KREISĀ ROKTURA SLĒDŽI

1  Garā luktura slēdzis
Augšā – tālās gaismas ir ieslēgtas, apakšā – tuvās gaismas ir ieslēgtas.

2   Pagrieziena rādītāja slēdzis
Bīdiet pa kreisi – ieslēgsies kreisā pagrieziena rādītājs, pa labi – labā pagrieziena rādītājs.

3   Labās puses poga
Nospiežot, ieslēgsies skaņas signāls.
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

2   Režīma slēdzis
TC-MAX darbojas 3 režīmos: 1: ECO režīms, 2: NORMĀLS režīms, 3: SPORTA režīms. 
Stāvoklis kreisajā – 1. režīms; augšā – 2. režīms; labajā – 3. režīms.

3  STĀVĒŠANAS slēdzis
Maigi nospiediet – ieslēgsies TC-MAX stāvēšanas režīms; Nospiediet atkārtoti – TC-MAX būs gatavs braukt.

1  Priekšējā luktura poga
Uz augšu – lukturis ieslēdzas, uz leju – lukturis izslēdzas. (priekšējā luktura spilgtums regulējams atbilstoši videi). 
Piezīme: priekšējais lukturis vienmēr atbilst EEC stāvoklim.

LABĀ ROKTURA SLĒDZIS
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA
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TĀLVADĪBAS PULTS

1   AIZSLĒGŠANA
Kad TC-MAX stāv, aizslēdziet to. Nospiediet “Aizslēgt”, 
iedegsies Ieslēgšanas poga un TC-MAX aizslēgsies

2   ATSLĒGŠANA
Nospiediet šo pogu, ja TC-MAX ir aizslēgts – motocikls 
atslēgsies, iedegsies IESLĒGŠANAS poga.

3    IESLĒGŠANA
Atslēdzot TC-MAX ar tālvadības pulti, nospiediet 
Ieslēgšanas pogu, šādi ieslēgsiet motorolleru.
Nospiežot vēlreiz – izslēgsiet.
Ja poga mirgo, motocikls ir aizslēgts.
Ja poga pastāvīgi deg – motocikls darbojas gaidīšanas režīmā.
Ja deg sarkans aplis, TC-MAX ir gatavs braukšanai.

TC-MAX ir otrās paaudzes viedā tālvadības pults, ar kuru varat aizslēgt un atslēgt TC-MAX 50 metru rādiusā.



EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA
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STŪRES SLĒDZENE

MANTU KASTE UN SĒDEKLIS

2

2

1 Ievietojiet atslēgu mantu kastes un sēdekļa slēdzenē, pagrieziet pa labi, sadzirdēsiet klikšķi, mantu kaste atvērsies.

Ievietojiet atslēgu mantu kastes un sēdekļa slēdzenē, pagrieziet pa kreisi un sēdeklis atvērsies.

1 TC-MAX atrodoties stāvēšanas stāvoklī, pagrieziet stūri pa kreisi, ievietojiet atslēgu slēdzenē, pagrieziet pa labi un stūre tiks aizslēgta.

Ievietojiet atslēgu slēdzenē, pagrieziet pa kreisi un stūre tiks atslēgta.
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EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

DROŠINĀTĀJS

PADOMI!
Jūsu pašu drošības dēļ izslēdziet drošinātāju:
A. Pirms akumulatora pakas izņemšanas;
B. Pirms tīrīšanas un mazgāšanas;
C. Ja neplānojat izmantot motociklu ilgāku laiku.

Drošinātājs aizsargā ķēdi, ja ārkārtas situācijā tajā rodas pārāk liela strāva – izslēgšanas poga automātiski 
izslēdz akumulatoru.
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

PĀRBAUDE PIRMS BRAUKŠANAS
Pirms braukšanas ar TC-MAX pārbaudiet:

Ja konstatējāt kaut ko neparastu, sazinieties ar “SOCO” klientu 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 priekšējā riteņa gaisa spiediens ir 200 kPa, aizmugurējā – 225 kPa, braucot ar 

pasažieri, priekšējā – 200 kPa, aizmugurējā – 250 kPa.

5     Pārbaudiet riepu virsmu, vai tās nav saplaisājušas, bojātas, nolietojušās un vai tajās nav iesprūdušu svešķermeņu?

6     Protektoram nolietojoties līdz melnai krāsai, riepas jānomaina.

7     Vai siksna nav saskrāpēta, saplaisājusi, vai tās zobiņi nav nolūzuši?

8     Vai siksnā nav iestrēgušu akmentiņu vai citu svešķermeņu?

9     Vai panelī nedeg kādas kļūdu lampiņas?

10    Vai akumulators ir pietiekami uzlādēts braucienam?

11    Vai pareizi darbojas visi lukturi?

12    Vai pareizi darbojas skaņas signāls?

13    Vai spogulis ir tīrs un pareizi noregulēts?

14    Vai ir pietiekams bremžu šķidruma daudzums un vai bremžu svira un bremžu sistēma pienācīgi darbojas?
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

IESLĒGŠANA

1   Nospiediet ATSLĒGT tālvadības 
pultī, iedegas IESLĒGŠANAS poga.

2   Uzlieciet ķiveri. 3   Paceliet sānu balsta TC kājiņu.

4    Nospiediet ieslēgšanas pogu. 5    Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu – 
izslēgsies stāvēšanas indikators.

6    Maigi pagrieziet rokturi – TC MAX
sāks braukt.
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BRAUKŠANAS PAMĀCĪBA

PADOMI!

PIEZĪME!

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.
3. Braukšanas laikā nenolaidiet sānu balsta kājiņu, jo šāda darbība izslēdz motorolleru un pārslēdz to stāvēšanas režīmā.
4. TC-MAX ir jāieslēdz, stabili stāvot. Ārkārtas situācijas gadījumā nogādājiet motociklu ceļa malā.
Nemēģiniet to atkārtoti iedarbināt ripošanas laikā pa ceļu.

1. Sākot braukt, vienmērīgi paātrinieties un izvairieties no pārāk liela strāvas sprieguma, strauji pagriežot akseleratoru.
2. Lai nodrošinātu drošību, braukšanas laikā centieties saglabāt pastāvīgu ātrumu, izvārieties no straujām kustībām, 
straujas bremzēšanas u. tml.
3. Maksimālā TC-MAX slodze – 150 kg. Pārslogot motorolleru stingri aizliegts.
4. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, nejauši pagriežot akseleratoru, pirms sākat stumt motociklu, ieslēdziet 
stāvēšanas režīmu.
5. Kad motocikls stāv, izslēdziet to un izvelciet atslēgu.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZLĀDE

1     Pievienojiet lādētāju TC-MAX uzlādes ligzdai.

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

3     Pilnībā uzlādējot akumulatoru, iedegas zaļa lampiņa.

Akumulatora uzlādes indikatorsKrovimas: 

Uzlāde: Deg sarkana lampiņa.

Uzlādēts: Deg zaļa lampiņa. 

Kļūda: Mirgo sarkana un zaļa lampiņa.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZLĀDE IZŅEMOT

1     Atverot sēdekli, izslēdziet drošinātāju.

2     Atveriet nodalījumu, izslēdziet drošinātāju un izvelciet akumulatoru no nodalījuma.

3     Ievietojiet atslēgu akumulatora slēdzenē, pagrieziet pa labi un izvelciet akumulatoru no motocikla.

4     Pievienojiet lādētāju akumulatoram, pēc tam pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai. Iedegsies sarkana lampiņa.

PADOMI!
■ Sargiet akumulatoru no ūdens.
■ Lādēšanas temperatūra: 0–55 �, izlādes temperatūra: -20–65 �;
■ Akumulatora uzlāde pēc lietošanas. Ja nelietosiet motociklu ilgāku laiku, izvelciet akumulatoru.
■ Savienot pretējus akumulatora polus – aizliegts. Notiks īssavienojums.
■ Bērniem aizliegts pieskarties akumulatoram; aizliegts ievietot akumulatoru ugunī.
■ Spiest un dauzīt akumulatoru – aizliegts.
■ Drīkst izmantot tikai speciālu lādētāju – ar citiem lādētājiem lādēt akumulatoru ir aizliegts.
■ Pirms izsūtīšanas no rūpnīcas šis produkts tika rūpīgi pārbaudīts un ir stingri aizliegts izjaukt.
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AKUMULATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

GLABĀŠANA, APKOPE UN TRANSPORTĒŠANA

1     Ja akumulators ilgstoši netika lietots, uzlādējiet to līdz 50 % (ja akumulators ir tukšs – pietiks ar 5 stundu uzlādi). 
Uzglabāšanai izņemiet akumulatoru no motocikla. Glabājiet sausā, labi vēdināmā vietā un uzlādējiet vismaz 4 stundas 
reizi 2 mēnešos.
2     Glabājiet akumulatoru un lādētāju tīrā un labi vēdināmā vietā, izvairieties no kontakta ar koroziju izraisošām 
vielām, sargiet no strāvas, uguns un karstuma avotiem.
3     Akumulatora glabāšanas temperatūra: -20 – 35 0C, mitrums ≤ 65 %RH.
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LEJUPIELĀDĒJIET SUPER SOCO LIETOTNI

1     Šobrīd tiek atbalstīta “iOS” un “Android operētājsistēma.

2     Pirms instalēšanas pārliecinieties, ka jums ir viena no tām jūsu mobilajā tālrunī.

TC-MAX 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 lietotnes funkcijas var atjaunoties – dažādas lietotnes versijas var atšķirties. Pārliecinieties, ka jums ir jaunākā versija.

Atbalstīta „Apple IOS 9.0“ un jaunākas versijas Atbalstīta „Android 4.4“ un jaunākas versijas

*Ņemiet vērā, ka dažām funkcijām ir nepieciešams bezvadu internets un vietas noteikšanas funkcijas.

Galvenās „SUPER SOCO APP“ funkcijas

■ Motocikla stāvoklis: automātiska pārbaude ar vienas pogas nospiešanu un motocikla stāvoklis reāllaikā.
■ Dubulta aizsardzība: Nostrādās signalizācija, jūs saņemsiet paziņojumu SUPER SOCO lietotnē
un varēsiet noteikt precīzu sava motocikla vietu zādzības gadījumā.
■ Datu ierakstīšana: SUPER SOCO lietotnē pārbaudiet motocikla stāvokli, akumulatora atlikumu, kilometrāžu, 
maršrutu un citu informāciju. SUPER SOCO ģimenes izbrauciens: baudiet ceļojumu gan pierakstoties, gan 
nepierakstoties SUPER SOCO lietotnē.
■ Varat pierakstīties mobilajā lietotnē un pārnest savstarpējo komunikāciju jaunā līmenī.
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REGULĀRA APKOPE

Regulāras apkopes var pagarināt TC-MAX kalpošanas laiku un palielināt jūsu braukšanas drošību. Ievērojiet tālāk 
tekstā sniegtos norādījumus un rūpējieties par savu TC-MAX.

IIKDIENAS TĪRĪŠANA UN APKOPE
■ Pirmā pārbaude un apkope jaunajam motorolleram jāveic pēc pirmajiem nobrauktajiem 1000 km vai diviem mēnešiem (atkarībā no tā, 

kas iestāsies pirmais) SOCO servisa centrā.

■ Ieteicams pārbaudīt motociklu SOCO servisa centrā ik pēc 3000 km vai reizi sešos mēnešos (atkarībā no tā, kas iestāsies pirmais).

PADOMI!

Visi apkopes un uzturēšanas darbi jāveic oficiālā SUPER SOCO servisa centrā. Izmantojiet tikai SUPER SOCO ražotāja daļas.
...

IKDIENAS TĪRĪŠANA UN APKOPE
Tīrīšana: Tīrīšana: mazgājiet ar tīru ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli, izmantojiet mīkstas drānas un sūkļus;

neizmantojiet metāla birstes, smilšpapīru u. tml. – varat saskrāpēt daļu virmu. Pēc nomazgāšanas nosusiniet ar mīkstu drānu. 

Glabāšana: centieties glabāt sausā un vēsā telpā un sargāt no saules un lietus ietekmes, kas var saīsināt motocikla un tā daļu 

kalpošanas laiku.

PADOMI!
1     Pirms mazgāšanas atvienojiet drošinātāju.
2     Lai izvairītos no mehānisko daļu sabojāšanas, nemazgājiet tieši vēršot augstspiediena strūklu.
3     Nelietojot ilgāku laiku, izslēdziet drošinātāju un atvienojiet strāvas avotu, lai akumulators neizlādētos. Reizi 
2 mēnešos lādējiet akumulatoru vismaz 4 stundas.
4     Pēc ilgas stāvēšanas akumulators jāuzlādē pirms tā lietošanas.
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Kļūda Iemesli Risinājumi

Nedarbojas, ieslēgšanas 
poga – nedeg

Ieslēgts, pagriežot 
akseleratoru dzinējs 
nedarbojas.

Mazs ātrums vai mazs 
nobrauktais attālums

Akumulators neuzlādējas

1. Nepareizi pievienots akumulators
2. Nav ieslēgts drošinātājs

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. Kontroliera kļūda

1. Izlādējas akumulators
2. Tukša riepa
3. Motorollers pārslogots
4. Jāmaina bremžu kluči.
5. Akumulators noveco vai dabīgi 
nolietojas

1. Slikts lādētāja spraudņa kontakts
2. Izmantots neatbilstošs lādētājs
3. Akumulators noveco vai dabīgi nolietojas

1. Pareizi pievienojiet strāvas vadu.
2. Ieslēdziet drošinātāju

1. Uzlādējiet akumulatoru
2. Paceliet sānu balsta kājiņu
3. Nospiediet STĀVĒŠANAS pogu
4. Iestatiet bremžu rokturi pareizā pozīcijā
5. Nomaniet akseleratoru
6. Pievienojiet kontrolieri
7. Nomainiet kontrolieri

1. Uzlādējiet akumulatoru
2. Piepumpējiet riepu, pirms braukšanas pārbaudiet riepu 
spiedienu.
3. Nepārsniedziet noteikto slodzi
4. Savlaicīgi mainiet bremžu klučus un pirms braukšanas 
vienmēr
pārbaudiet bremžu sistēmas efektivitāti
5. Nomaniet akumulatoru

1. Pārbaudiet, vai akumulatora spraudnis ir kārtīgi ievietots
2. Izmantojiet SUPER SOCO lādētāju
3. Nomaniet akumulatoru
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Kļūda Iemesli Risinājumi

99 kļūda

98 kļūda

97 kļūda

96 kļūda

95 kļūda

94 kļūda

93 kļūda

92 kļūda

91 kļūda

Kontroliera komunikācijas kļūda

Kontroliera jaudas kļūda

Kontroliera hola sensora kļūda

Kontroliera hola sensora kļūda

Akumulatora komunikācijas kļūda

Pārāk liela uzlādes strāva

Pārāk liels uzlādes spriegums

Akumulators pārkarsis

Kontrolieris vairs nedarbojas (iespējams, pārāk liela strāva, 
pārāk maza strāva vai pārāk augsta Sazinieties ar 
izplatītāju vai klientu servisu temperatūra).

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu apkalpošanu

Nebrauciet, nedaudz pagaidiet un mēģiniet vēlreiz

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Pārbaudiet akumulatora spraudni vai sazinieties ar 
izplatītāju vai klientu apkalpošanu

Pārbaudiet akumulatora spraudni vai sazinieties ar 
izplatītāju vai klientu apkalpošanu

Pārtrauciet uzlādi un pārbaudiet lādētāju

Pārtrauciet uzlādi un pārbaudiet lādētāju

Nebrauciet vai neturpiniet uzlādi un nedaudz pagaidiet
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Kļūda Iemesli Risinājumi

90 kļūda

89 kļūda

88 kļūda

Pārāk liela izlādes strāva Ja kļūda nepazūd

Pārāk zema akumulatora uzlādes temperatūra

Zema akumulatora izlādēšanās temperatūras

Neturpiniet braukšanu un sazinieties ar izplatītāju vai 
klientu apkalpošanu

Nogādājiet motociklu siltā telpā un pagaidiet

Nogādājiet motociklu siltā telpā un pagaidiet

87 kļūda Savienojuma ar tīklu kļūda. Nogādājiet motociklu atklātā vietā un pagaidiet vai 
sazinieties ar izplatītāju vai klientu apkalpošanu

86 kļūda Savienojuma ar GPS kļūda Nogādājiet motociklu atklātā vietā un pagaidiet vai 
sazinieties ar izplatītāju vai klientu apkalpošanu



Kļūda Iemesli Risinājumi
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Ja ir tieva plaisa (mata biezumā): Brauciet un vērojiet

Ja ir siksnas zobiņu plīsums: Nomainiet siksnu

Ja atdalījies siksnas zobiņš: Nomainiet siksnu

Ja ir bojāta siksnas mala: Brauciet un vērojiet

Ja redzamas nolietošanās pazīmes: Brauciet un vērojiet

Ja ir bojāta siksnas mala: Brauciet un vērojiet

Ja siksnas malu sabojājis akmens: Nomainiet siksnu

Ja ieliekusies tikai ārējā mala: Brauciet un vērojiet

Nepārbaudiet siksnas spriegojumu, ja siksna samirkusi, pēdējo 24 stundu laikā tika tīrīta vai 4 stundas darbojās darba 
temperatūrā. Pirms siksnas spriegojuma pārbaudes ļaujiet motociklam atdzist līdz istabas temperatūrai; ja ar bojātu 
siksnu nobrauksiet vairāk par 5000 jūdzēm (8000 km), nomaniet gan siksnu, gan skriemeļus. Uzmanību! Šādi darbi 
jāveic speciālistam. Sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu.
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ProblēmasAkumulatora 
stāvokļa

Iemesli Risināju

AKUMULATORA  BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Pirms 
lietošanas

Akumulators izlādējās, 
nevar ieslēgt motociklu

Akumulators nedarbojas Uzlādējiet akumulatoru

Lietojot Akumulators izlādējās 
līdz 10%, motocikls 
izslēdzas

Akumulators izlādējas, zema sprieguma 
aizsardzība

Uzlādējiet akumulatoru

Lietojot 88 kļūdas kods Akumulators izlādējas zemā temperatūrā Nogādājiet motociklu siltā telpā un 
pagaidiet.

Lietojot 90 kļūdas kods Akumulators izlādējas pārāk lielas strāvas dēļ Neturpiniet braukšanu Ja kļūda nepazūd, 
sazinieties ar izplatītāju vai klientu servisu

Lietojot 91 kļūdas kods Akumulators pārkarsis Neturpiniet braukšanu un vairs euzlādējiet 
un Nedaudz pagaidiet

Lietojot 94 kļūdas kods Akumuliatoriaus komunikacijos klaida Pārbaudiet akumulatora spraudni vai 
sazinieties ar izplatītāju vai klientu 
apkalpošanu

Lietojot Akumulators izlādējās 
nakts vai dienas laikā.

Vadības bloks, kontrolieris un signalizācija 
patērē akumulatora enerģiju, normāla 
parādība.

Normāla ekspluatācija



ProblēmasAkumulatora 
stāvokļa

Iemesli Risināju
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AKUMULATORA  BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Lietojot Kilometrāža atšķiras no
faktiskās

Kilometrāžu ietekmē noteikti apstākļi:
ceļa segums, laikapstākļi, temperatūra, 
vēja pretestība, slodze u. tml.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
izplatītāju vai apkalpošanas nodaļu.

Nospiežot Ieslēgšanas pogu,
neieslēdzas

Akumulators tika uzglabāts pārāk ilgi,
izlādējās

Uzlādējiet akumulatoru. Ja neizdodas 
uzlādēt to, sazinieties ar izplatītāju vai 
klientu servisu

Uzlādējot

Uzlādējot

Uzlādējot

89 kļūdas kods Zema uzlādes temperatūra Uzlādējiet akumulatoru istabas 
temperatūrā.

92 kļūdas kods Pārāk liels uzlādes spriegums Pārtrauciet akumulatora uzlādi, 
pārbaudiet lādētāju

Uzlādes laikā lādētājs 
sakarst

Uzlādes laikā iekšējā lādētāja spriegums 
ir pārāk augsts, tāpēc izdalās liels siltuma 
daudzums. Metāla korpuss labi izkliedē 
siltumu, tāpēc sasilst.

Lietojiet normālā režīmā, uzlādējiet 
sausā un labi vēdināmā vietā

Akumulators 
samirka

Akumulators nedarbojas 
pienācīgi, motociklu 
nevar iedarbināt.

Motocikls atradās lietū, ūdenī, brauca 
dziļā ūdenī.

Neturpiniet izmantot, sazinieties ar 
izplatītāju vai klientu servisu

Akumulatora 
korpuss
salūza

Akumulatora korpuss 
salūza trieciena vai 
nomešanas no 
augstuma dēļ.

Akumulatora korpuss salūza Neturpiniet izmantot, sazinieties ar 
izplatītāju vai klientu servisu
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PĀRBAUŽU SARAKSTS ATTĀLUMS

Bremžu šķidrums

Riepu spiediens un nolietojums

Priekšējo un aizmugures bremžu

Priekšējā un aizmugures bremžu

Priekšējās ass uzgrieznis

Pievelciet aizmugurējo dakšu

Aizmugurējā riteņa ass uzgrieznis

Priekšējo amortizatoru stiprinājuma

Aizmugurējo amortizatoru

Dzinēja kolonnas fiksācijas

Priekšējo disku bremžu suports

Priekšējās disku bremzes

Aizmugurējo disku bremžu suports

Aizmugurējās disku bremzes

Akumulators

(ar līmi pārklāta skrūve)

(ar līmi pārklāta skrūve)

(ar līmi pārklāta skrūve)

(ar līmi pārklāta skrūve)

1000KM 3000KM 6000KM 9000KM
.

12000KM
.

15000KM 18000KM 21000KM 24000KM riezes moments
（N·m）

Piedziņas siksna un skriemelis

Piezīme! Litija akumulators testēts ar BMS programmatūru un manuālo sprieguma mērierīci

59

59

26

45

74

42

26

42

88

Augša: 22
Apakša: 32

www.supersoco.com



SOCO novēl jums
laimīgu ceļu!

Parsisiųskite programėlę Savienojiet lietotni ar motorolleru
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