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Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, prieš važiuodami atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir visuomet laikykitės 
žemiau išvardintų reikalavimų:

■ Įsisavinkite šiame vartotojo vadove pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant aktualiomis instrukcijomis, atsargumo priemonėmis 

bei įspėjimais.

■ Įsisavinkite CU Mini motorolerio veikimo ir atsargumo priemones.

■ Išsiaiškinkite visų CU Mini motorolerio įspėjimo ženklų reikšmes.

■ Išsaugokite vartotojo vadovą ateičiai.

„SOCO“ neprisiima JOKIOS atsakomybės dėl neleistinų motorolerio modifikacijų, neoriginalių atsarginių dalių 
naudojimo ar motorolerio veikimui ir saugumui įtakos turinčių komponentų įmontavimo.
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Siekiant išvengti pavojaus, neskolinkite motorolerio juo nemokantiems važiuoti asmenims.

■ Nevažiuokite pavartoję vaistų, kurie gali turėti įtakos jūsų vairavimui, išgėrę alkoholio ar jei prastai jaučiatės.

■ Laikykitės eismo taisyklių ir kelio ženklų bei visada stebėkite jus supančią aplinką bei motorolerio būklę.

■ Lietingu oru ar esant sniegui stabdymo kelias ilgėja. Blogu oru, pvz. per lietų ar stiprų vėją, būkit atidūs ir važiuokite lėčiau.

■ Dėvėkite apsaugos priemones, tokias kaip šalmą bei, jei būtina, apsauginius drabužius, pavyzdžiui pirštines ir batus.

■ Pasinaudoję motoroleriu, nedelsiant jį išjunkite ir ištraukite raktelį. Siekiant apsaugoti šeimą ir turtą, neleiskite su motoroleriu 

žaisti vaikams.

■ Kaskart prieš važiuodami patikrinkite šviesas, stabdžius, padangų nusidėvėjimo lygį bei slėgį, taip pat ar nėra atsilaisvinusių 

dalių, neįprastų garsų, bei reguliariai lankykitės „SOCO“ priežiūros paslaugų centre.
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■ Atkreipkite dėmesį į CU Mini saugumą:

a) Nestatykite elektrinių motorolerių pastatų fojė, evakuacijos laiptinėse, praėjimuose bei prie avarinių išėjimų.

b) CU Mini negalima krauti ar laikyti gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat šalia degių medžiagų. Krovimo laikas negali būti per ilgas.

c) Laikykitės taisyklingo akumuliatoriaus naudojimo tvarkos bei įspėjimų. Neardykite panaudoto akumuliatoriaus – susisiekite su 

„Soco“ vietos klientų aptarnavimo centru.

d) Laikykitės kroviklio saugaus naudojimosi tvarkos ir įspėjimų. Keisdami kroviklį atkreipkite dėmesį, kad jis tiktų jūsų 

akumuliatoriaus modeliui.

e) Atkreipkite dėmesį į su plovimu susijusias atsargumo priemones.

f) Reguliuodami vairą ar sėdynes neviršykite ant vairo ir sėdynių esančių saugos linijų (kai taikoma).

■ Prieš važiuodami viską patikrinkite. Jei pastebėjote, kažką neįprasto, laiku atlikite aptarnavimą arba 
kreipkitės į profesionalus:

Jei turite klausimų apie šią transporto priemonę, susisiekite su „Super SOCO“ vietos klientų aptarnavimo centru.

a) Patikrinkite maitinimo, apšvietimo ir pan. grandines;

b) Patikrinkite priekinius ir galinius stabdžius;

c) Patikrinkite vairo, priekinio bei galinio rato tvirtinimus;

d. Patikrinkite padangų slėgį;

e) Patikrinkite, ar veidrodėliai nėra pažeisti ar nešvarūs.



Greita pradžia
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Patikrinkite visus priedus

Nuotolinio valdymo pultelis

Raktas veidrodėlių reguliavimuiRaktas Kroviklis

 Vartotojo vadovas
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- 2 -
Įdėkite akumuliatoriaus pakuotę

1. Atidarykite sėdynę ir 
akumuliatoriaus skyrių.

2.  Įdėkite akumuliatorių. 3.  Prijunkite maitinimo kištuką. 4.  Įjunkite išjungimo
kištuką. 4 mygtuką, 
nuleiskite sėdynę.
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d. Tuomet paspauskite Stovėjimo mygtuką e.  ĮMotoroleris bus paruoštas 
važiavimui (angl. „READY“)

f.  Sukite akseleratorių ir motoroleris pajudės.

a. Dėvėkite šalmą b.  Važiuokite CU Mini c.  Norėdami atrakinti motorolerį, 
nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 
„Atrakinti“ ir mygtuką su logotipu.

CU Mini  įjungimas
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Parsisiųskite programėlę.

CU Mini išmanusis motoroleris turi GPRS ryšio funkcija bei gali būti 

susiejamas su jūsų išmaniuoju telefonu. „SOCO“ programėle galite 

valdyti savo motorolerio nustatymus išmaniuoju telefonu.

Šiuo metu palaikomos tik „iOS“ ir „Android“ versijos.

Prieš diegdami programėlę, įsitikinkite, kad jūsų telefone veikia tinkama „iOS“ programinė 

įranga: programėlė palaiko „Apple iOS 9.0“ ir naujesnes versijas.

„Android“ sistema: programėlė palaiko „Android 4.4“ ir naujesnes versijas.

SOCOAPP
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DALIŲ IR KOMPONENTŲ DIAGRAMA

VAIZDAS IŠ ŠONO

Dieninis žibintas

Priekinė lempa/posūkių lempos

Diskiniai stabdžiai

USB jungtis

Laikiklis

Akumuliatoriaus skyrelis

Galinis žibintas
FOC vektoriaus valdiklis

Variklis

Pagrindinė kojelė

Valstybinių numerių laikiklisVIN
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DALIŲ IR KOMPONENTŲ DIAGRAMA

Priekinio stabdžio svirtelė

Galinio stabdžio svirtelė

Akseleratorius
Dešinės rankenos jungikliai

Sėdynė

Spidometras

Kairės rankenos jungikliai
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SPIDOMETRO SCHEMA

1   Greitis/klaidos kodas
Rodomas motorolerio greitis degant klaidos lemputei,
bus rodomas klaidos kodas

2   Bendras/kelionės kilometražas
Rodo bendrą motorolerio/kelionės kilometražą

3   Akumuliatoriaus likutis
Rodomas akumuliatoriaus likutis

4    Akumuliatoriaus likutis
Akumuliatoriaus stulpelyje matyti akumuliatoriaus įkrovimo lygis

5    Įrovimo būsena
Krovimo būsenos ndikatorius/likutis

6    Priekinio žibinto indikatorius
Priekinio žibinto veikimo indikatorius (įjungta/išjungta)

7    Pranešimas apie klaidą
rodomas kartu su
motorolerio gedimo kodu

8    Krovimo indikatorius
mirksi akumuliatoriui išsikrovus iki 10%
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KAIRĖS RANKENOS JUNGIKLIAI

1   Priekinės lempos jungiklis
Paspausdami mygtuką įjungiate/išjungiate priekinę lempą

2   Posūkio indikatoriaus jungiklis
Norėdami įjungti kairįjį indikatorių – pastumkite į kairę, 
dešinį – į dešinę; Norėdami išjungti visas šviesas, 
paspauskite viduryje esantį „IŠJUNGTI“ mygtuką.

3   Garso signalo mygtukas
Norėdami įjungti – nuspauskite; norėdami išjungti – atleiskite.

4    Avarinis mygtukas
Nuspaudus avarinį mygtuką, galima lėtai važiuoti sugedusiu 
motoroleriu, pvz. jei neveikia akseleratorius ar pan.



Kaip naudoti

12

DEŠNĖS RANKENOS JUNGIKLIAI

1   Avarinių šviesų jungiklis
Norėdami įjungti avarines šviesas, nuspauskite jungiklį.

2   Stovėjimo mygtukas
Nuspaudus šį mygtuką, motoroleris persijungs į stovėjimo režimą. 
Tuomet, norėdami stovėjimo režimą išjungti, dar kartą nuspauskite
 mygtuką ir skydelyje pamatysite „PASIRUOŠĘS“ (angl. „READY“).
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IŠMANIOJO NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO VEIKIMAS

CU Mini turi antrosios kartos „Super Soco“ išmanųjį nuotolinį 
raktą.  Juo lengvai atrakinsite motorolerį tinkamu atstumu 
paspaudę mygtuką.

Atidarykite akumuliatoriaus skyrelį.

Norėdami atidaryti akumuliatoriaus skyrelį, 
įkiškite raktą ir pasukite jį į dešinę. 

1   Įjungimo/išjungimo mygtukas
Kai motoroleris atrakintas, lengvai 
nuspauskite šį mygtuką, motoroleris 
įsijungs, o skydelyje pasirodžius 
„PASIRUOŠĘS“ indikatoriui, lengvai
 pasukite rankeną ir jis pajudės; 
motoroleriui stovint, lengvai 
nuspauskite šį mygtuką ir jis išsijungs.

3   Užrakinimo mygtukas
Motoroleriui stovint, norėdami jį užrakinti,
spustelėkite užrakinimo mygtuką.

2   Atrakinimo mygtukas
Norėdami atrakinti motorolerį, 
nuspauskite „Atrakinimo mygtuką“.
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Prieš važiuodami CU Mini išmaniuoju elektriniu motoroleriu, užtikrinkite savo saugumą kelyje patikrindami toliau 
išvardintus aspektus.

1     Ar vairas yra stabilus ir sklandžiai sukiojasi.

2     Ar tinkamai veikia kairės ir dešinės rankenų jungikliai.

3     Ar tinkamai veikia akseleratorius.

4     Siekiant užtikrinti tinkamą padangų slėgį, rekomenduojama priekiniame rate palaikyti 175-200 kPa, o galiniame – 200-225 kPa 

(maksimalus padangų slėgis – 280 kPa).

5     Patikrinkite padangų paviršių, įsitikinkite, kad nėra jokių įtrūkimų, žalos, įsmigusių svetimkūnių.

6     Ar padangų protektoriaus gylis yra pakankamas – jei padanga yra nusidėvėjusi iki juodai nuspalvintos vietos, padangą reikia keisti.

7     Ar įjungus motorolerį skydelyje nėra rodomas koks nors klaidos kodas.

8     Ar motorolerio akumuliatorius yra pakankamai įkrauta.

9     Ar priekinė, galinė, stabdžių ir posūkių lempos veikia tinkamai.

10    Ar tinkamai veikia garso signalas.

11    Ar galinio vaizdo veidrodėliai yra švarūs ir tinkamai sureguliuoti.

12    Ar stabdžių svirtelė ir stabdžių sistema veikia tinkamai.
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UŽVESKITE MOTOROLERĮ

1   Dėvėkite šalmą. 2   Važiuokite CU Mini.

4   Paspauskite Stovėjimo mygtuką 5  Motoroleris yra paruoštas
(skydelyje šviečia „READY“).

6   Švelniai sukite rankeną ir važiuokite.

PATARIMAI: 
● Prieš važiuojant įsitikinkite, kad stovėjimo kojelė yra užlenkta;
● Pradedant važiuoti, motoroleris turi stabiliai stovėti vietoje. Jei pastebėjote ką nors neįprasto, atsargiai pervežkite ar nustumkite į saugią 
vietą. Siekiant išvengti pavojaus, nemėginkite iš naujo užvesti motorolerio vidury kelio.

3   Norėdami atrakinti motorolerį, 
nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite
 „Atrakinti“ir mygtuką su logotipu
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PATARIMAI VAIRUOTOJAMS

1     Pradėjus važiuoti, greitinkite palengva ir venkite pernelyg didelės elektros įtampos staiga atsukus akseleratorių ir padidėjus 

energijos suvartojimui.

2     Siekiant užtikrinti saugumą, važiuodami pasistenkite išlaikyti pastovų greitį, venkite staigiai pajudėti, staigiai stabdyti ir pan.

3     Maksimali šio motorolerio apkrova – 75 kg ir šį svorį viršyti yra griežtai draudžiama.

4     Siekiant užtikrinti, kad motoroleris nepajudėtų netyčia užkliudžius akseleratorių, kai motoroleris stovi, paspauskite 

stovėjimo mygtuką.

5     Kai motoroleris stovi, pastatykite jį ant centrinės kojelės ir paspauskite užrakinimo mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
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AKUMULIATORIAUS KROVIMAS 1

1   Atidarykite sėdynę

3   Ištraukite akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyrelio (arba ne)

4   Įkiškite pagrindinį kroviklio kištuką į 
akumuliatoriaus pakuotės krovimo lizdą

5   Įkiškite kroviklio kintamosios srovės kištuką į rozetę
Įprastai kraunantis indikatoriaus lemputė dega raudonai, 
o akumuliatoriui pasikrovus – užsidega žaliai.

2   Atjunkite pagrindinį kištuką.

1 2 3 4 5
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AKUMULIATORIAUS KROVIMAS 2

1   Ištraukite kroviklį

3   Įprastai kraunantis indikatoriaus lemputė dega raudonai, o akumuliatoriui pilnai pasikrovus – užsidega žaliai

2   Įkiškite pagrindinį kroviklio kištuką į lizdą po motorolerio sėdyne

RIMTAS ĮSPĖJIMAS:
Neleiskite akumuliatoriui sušlapti ir jokiu būdu nepanardinkite į vandenį. Nevažiuokite motoroleriu per vandenį kai jo 
lygis yra aukščiau akumuliatoriaus skyrelio – vanduo gali patekti į akumuliatorių, sukelti trumpąjį jungimąsi ir 
akumuliatorių visiškai sugadinti. Tokiu atveju griežtai draudžiama vėl bandyti akumuliatorių krauti – jis gali užsidegti 
arba sprogti. Nedelsiant pristatykite akumuliatorių platintojo klientų aptarnavimui. Kraštutiniais atvejais viduje gali kilti 
gaisras ir akumuliatorius gali sprogti.
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● Krovimo temperatūra: 0-40ºC, iškrovimo temperatūra: -15ºC -45ºC ;

● Naudojimo metu akumuliatorių būtina krauti. Ilgai nenaudojant būtinai ištraukite jį iš motorolerio ir saugiai padėkite.

● Nekraukite ir nelaikykite gyvenamuosiuose pastatuose. Laikykite toliau nuo degių medžiagų ir per ilgai nekraukite.

● Sujungti akumuliatoriaus teigiamą ir neigiamą polius ir sukelti trumpąjį jungimąsi – griežtai draudžiama;

● Laikykite atokiau nuo vaikų ir nuo ugnies;

● Spausti ir daužyti – griežtai draudžiama;

● Būtina naudoti specialų kroviklį. Kitų gamintojų ir rūšių krovikliais krauti – griežtai draudžiama;

● Griežtai draudžiama krauti uždaroje erdvėje, tiesioginiuose saulės spinduliuose ir aukštoje temperatūroje. Nekiškite 

kroviklio po sėdyne ar į bagažinę;

● Jei krovimo proceso metu indikatoriaus lemputė veikia neįprastai, pajutote keistą kvapą, arba jei kroviklis yra 

perkaitęs, nedelsiant nutraukite krovimą ir suremontuokite arba pakeiskite kroviklį.

● Akumuliatoriai ir krovikliai yra patikrinami dar gamykloje, todėl ardyti juos be leidimo yra

griežtai draudžiama;

● Ardyti panaudotus akumuliatorius be leidimo yra griežtai draudžiama – juos reikėtų perdirbti atitinkamose įstaigose.

Kilus problemoms, susisiekite su vietos klientų aptarnavimo centru arba įmonės klientų aptarnavimo skyriumi.
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● Griežtai draudžiama statyti motorolerį pastatų fojė, evakuacijos laiptinėse, praėjimuose ir prie avarinių išėjimų.

● Jei motorolerio nenaudojate ilgiau (žiemą, vasarą ar kitomis panašiomis aplinkybėmis), akumuliatorių būtina išimti, 

laikyti atskirai ir reguliariai krauti. Kitu atveju jis gali visiškai išsikrauti ir būti nebepataisomai sugadintas. Kilus tokiai 

problemai, akumuliatoriaus gedimui garantinis aptarnavimas taikomas nebus.

● Prireikus nenaudojamą akumuliatorių išlaikyti ilgą laiką, įkraukite jį pusiau (išsikrovus akumuliatoriui, kraukite jį 3 

valandas), atjunkite nuo motorolerio, siekiant išvengti energijos nutekėjimo, ir padėkite jį sausoje ir gerai vėdinamoje 

vietoje bei kartą per mėnesį pakraukite.

● Akumuliatorius ir kroviklius būtina laikyti švarioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Venkite

kontakto su ėsdinančiomis medžiagomis bei laikykite atokiau nuo energijos, ugnies ir karščio šaltinių.

● Akumuliatoriaus laikymo sąlygos: aplinkos temperatūra 0-25ºC, aplinkos drėgmė ≤65%RH

LAIKYMAS, PRIEŽIŪRA, TRANSPORTAVIMAS
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Priežiūra

Reguliarus tikrinimas ir priežiūra. Rekomenduojame nuvažiavus pirmuosius 1000 kilometrų arba po dviejų mėnesių 
nuo pirkimo pradinį patikrinimą atlikti „SUPER SOCO“ įgaliotame aptarnavimo centre. Tada rekomenduojame 
reguliarius patikrinimus atlikti kas 3000 kilometrų arba kas šešis mėnesius. „SUPER SOCO“ įgaliotas aptarnavimo 
centras suteiks aptarnavimo paslaugas (aptarnavimo paslaugos gali kainuoti – pasikonsultuokite su aptarnavimo 
centro ar oficialios atstovybės darbuotojais).

Kasdieninis valymas ir priežiūra

Valymas: Plaukite motorolerį švariu vandeniu ir neutraliu plovikliu. Naudokite minkštus skudurėlius ir kempines. 
Draudžiama naudoti metalinius šepečius, švitrinį popierių ir pan. priemones – jos gali subraižyti dalių paviršių. Nuplovę 
nusausinkite minkštu skudurėliu.

Laikymas: Laikykite motorolerį sausoje ir vėsioje patalpoje siekiant sumažinti tarnavimo laiką trumpinantį saulės ir 
lietaus poveikį.

Įspėjimas

Siekiant išvengti mechaninių dalių gedimo ar nutrūkusių laidų, neplaukite tiesiogine aukšto slėgio srove
ir nepilkite daug vandens. Jei ilgą laiką žadate nevažinėti, nuspauskite išjungimo mygtuką ir atjunkite akumuliatorių.
Siekiant išvengti visiško akumuliatoriaus iškrovimo, kraukite jį kartą į mėnesį.

Reguliari priežiūra gali prailginti motorolerio tarnavimo laiką bei užtikrinti saugų važiavimą. Rekomenduojama 
laikytis toliau pateikiamų pasiūlymų bei rūpintis savo CU Mini
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DAŽNOS PROBLEMOS IR SPRENDIMO BŪDAI

Klaida Priežastys Sprendimai

Neįsijungia

Įjungta, sukant rankeną 
motoroleris nevažiuoja

Lėtas greitis arba trumpas 
kilometražas

Akumuliatoriaus 
neįmanoma įkrauti

1. Prastai prijungtas akumuliatorius.
2. Perdegė arba blogai prijungtas 
saugiklis.

1. Senka akumuliatorius
2. Stabdžių rankenėlė nepasiekia 
tinkamos padėties.
3 Rankenėlės gedimas. 
4. Valdiklis tinkamai neprijungtas.
5. Valdiklio gedimas

1. Senka akumuliatorius
2. Nuleista padanga
3. Motoroleris perkrautas
4. Reikia pakeisti stabdžių kaladėles
5. Akumuliatorius sensta arba yra sugadintas

1. Prastai prijungtas kroviklio kištukas
2. Kroviklis naudojamas netinkamai. 
3. Akumuliatorius sensta arba yra sugadintas

1. Tinkamai prijunkite maitinimo kabelį.
2. Pakeiskite saugiklį.

1. Įkraukite akumuliatorių
2. Nustatykite stabdžių rankenėlę į tinkamą padėtį.
3. Pakeiskite rankenėlę
4. Prijunkite valdiklį
5. Pakeiskite valdiklį

1. Įkraukite akumuliatorių
2. Prieš važiuodami pripūskite padangas iki tinkamo 
slėgio lygio.
3. Neviršykite motorolerio keliamosios galios
4. Keiskite stabdžių kaladėles laiku ir prieš važiuodami 
visada patikrinkite stabdžių sistemos efektyvumą
5. Pakeiskite akumuliatorių

1. Patikrinkite, ar gerai prijungtas kroviklio kištukas.
2. Naudokite „SOCO“ kroviklį
3. Pakeiskite akumuliatorių
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Klaida Priežastys Sprendimai

99 klaida

98 klaida

97 klaida 

96 klaida 

95 klaida

94 klaida

93 klaida 

92 klaida 

91 klaida

Valdiklio komunikacijos klaida

Neveikia valdiklis (galima perkrova, 
užsiblokavimas, per maža srovė, perkaitimas)

Valdiklio maitinimo klaida

 Valdiklio holo daviklio klaida 

Valdiklio vairo klaida

Akumuliatoriaus komunikacijos klaida

Per didelė įkrovimo srovė

Per didelė įkrovimo įtampa

Per didelė akumuliatoriaus temperatūra

Susisiekite su platintoju arba aptarnavimo skyriumi

Palaikykite išjungtą ir pamėginkite dar kartą

Susisiekite su platintoju arba aptarnavimo skyriumi

Susisiekite su platintoju arba aptarnavimo skyriumi

Patikrinkite vairo laidą arba susisiekite su 
aptarnavimo skyriumi dėl keitimo

Patikrinkite, kaip prijungtas akumuliatorius ir 
susisiekite su aptarnavimo skyriumi ar platintoju

Nebekraukite ir patikrinkite kroviklį

Nebekraukite ir patikrinkite kroviklį

Nebekraukite, nebevažiuokite, pamėginkite dar kartą
akumuliatoriaus temperatūrai nukritus
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Klaida Priežastys Sprendimai

90 klaida

89 klaida

88 klaida 

Per didelė akumuliatoriaus iškrovimo srovė

Žema krovimo temperatūra

Išsikrauna dėl žemos temperatūros

Jei 90 klaidą matote visą laiką, nebevažiuokite,
šiek tiek palaukite

Išimkite akumuliatorių ir įkraukite šiltoje patalpoje

Laikykite akumuliatorių arba motorolerį šiltoje 
patalpoje, šiek tiek palaukite
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KlaidaBūsena Priežastys Sprendimai

AKUMULIATORIAUS PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI

Prieš 
naudojant

Akumuliatorius neveikia
„Įjungti“ mygtukas 
neveikia

Senka akumuliatorius Įkraukite akumuliatorių

Naudojant Važiuojant esant mažai 
galios, akumuliatoriui
išsikrovus žemiau 10 %,
motoroleris išsijungia

Senka akumuliatorius, žemos įtampos 
apsauga, įprastas reiškinys

Įkraukite akumuliatorių

Naudojant 88 klaida Išsikrauna dėl žemos temperatūros Laikykite akumuliatorių arba motorolerį 
šiltoje patalpoje, šiek tiek palaukite

Naudojant 90 klaida Išsikrauna dėl pernelyg didelės srovės Jei 90 klaidą matote visą laiką, 
nebevažiuokite. Šiek tiek palaukite

Naudojant 91 klaida Išsikrauna dėl per aukštos temperatūros Nebevažiuokite, išjunkite jungiklį. 
Šiek tiek palaukite

Naudojant 94 klaida Akumuliatoriaus komunikacijos klaida Patikrinkite akumuliatoriaus jungtį. 
Susisiekite su aptarnavimu arba 
platintoju.

Naudojant Po dienos ar nakties 
motorolerio energijos 
lygis nukrenta

Centrinis procesorius, valdiklis, kiti 
įrenginiai. Įprastas reiškinys

Naudokite kaip įprasta
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KlaidaBūsena Priežastys Sprendimai

Kilometražas skiriasi 
nuo įvardijamo

Kilometražas priklauso nuo aplinkybių ir 
kelio sąlygų, pvz. oro, temperatūros, vėjo
ir apkrovos.

Kilus klausimams, susisiekite su 
platintoju arba aptarnavimo skyriumi.

Naudojant

Motoroleris neįsijungia
įjungimo mygtukas nešviečia

Akumuliatorius stovėjo per ilgai,
išsikrovė

Įkraukite akumuliatorių, jei nesikrauna 
susisiekite su aptarnavimu arba platintoju.

Įkraunant

Laikant

89 klaida Žema krovimo temperatūra Išimkite akumuliatorių ir įkraukite jį
šiltoje patalpoje.

Įkraunant 92 klaida Per didelė krovimo įtampa Nebekraukite ir patikrinkite kroviklį

Įkraunant Įkrovimo metu kroviklis 
pasidaro karštas

Krovimo metu kroviklio vidinė srovė yra 
per didelė, išsiskiria per daug  šilumos, 
metalinis korpusas gali efektyviai šilumą 
išsklaidyti, todėl jis pats pasidaro šiltas.

Naudokite įprastai, kraukite sausoje, 
gerai vėdinamoje vietoje

Akumuliatorius 
apsemtas

Naudoti neįmanoma, 
neįmanoma užvesti 
motorolerio

Akumuliatorius gali būti apsemiamas 
aptaškius vandeniu, jį panardinus arba 
įvažiavus į gilų vandenį.

Nebenaudokite ir susisiekite su 
platintoju arba aptarnavimo skyriumi.

Sulūžo 
akumuliatoriaus 
pakuotė

Akumuliatoriaus
korpusas gali būti
pažeistas ar skilti dėl
smūgio ar nukritus

Naudojimas kenkia akumuliatoriaus 
korpusui

Nebenaudokite, susisiekite su
platintoju arba aptarnavimu.



Parsisiųskite 
programėlę

Susiekite programėlę 
su motoroleriu

“SUPER SOCO“

Palaikoma „Apple IOS 9.0“ ir naujesnė versija

Palaikoma „Android 4.4“ ir naujesnė versija

Šiuo metu palaikomos tik „iOS“ ir „Android“ versijos.
Prieš diegdami programėlę, įsitikinkite, kad jūsų telefone veikia tinkama 
„iOS“ programinė įranga: programėlė palaiko „Apple iOS 9.0“ ir naujesnes versijas.

„Android“ sistema: programėlė palaiko „Android 4.4“ ir naujesnes versijas


