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Üdvözöljük a Super SOCO tulajdonosok körében! Jelen útmutató ismerte? a motorkerékpár összes funkcióját és a 
TCmax elektromos motorkerékpár megfelelő és biztonságos használatát. A biztonság érdekében kérjük, használat előK
figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és gondoskodjon az alábbi előírások mindenkori betartásáról:

• Tanulmányozza és maradéktalanul sajáPtsa el a jelen kézikönyv tartalmát, ideértve a teljesség igénye nélkül a 
vonatkozó utasításokat, óvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket

• Maradéktalanul sajáPtsa el a TCmax elektromos motorkerékpár üzemeltetési és biztonsági előírásait

• Maradéktalanul sajáPtsa el a TCmax elektromos motorkerékpár figyelmeztető címkéinek tartalmát

• A Super SOCO nem vállal felelősséget az illetéktelen átalakításból, az erede? 
pótalkatrészek használatának hiányából, vagy a motorkerékpár teljesítményét és 
biztonságát befolyásolóalkatrészek felszereléséből eredő károkért

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok az Európai uniós és magyarországi szabványoknak megfelelően előírtak szerint 

kerülnek értékesítésre, illetve forgalomba. A Pannonia Motor Kft., mint a Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok kizárólagos 

magyarországi disztribútora, nem vállal felelősséget az olyan módosításokból eredő károkért, amelyek a jármű szabványosságának nem 
felelnek meg.

Az esetlegesen felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljon a Super SOCO ügyfélszolgálatához a +36 30 358 8440 telefonszámon. Mindig 

szívesen állunk rendelkezésére. Kellemes és biztonságos motorozást kívánunk!
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A saját és mások érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

• A Super SOCO TCmax elektromos motor a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag érvényes “A1” vagy
azt meghaladó “A2”, illetve “A” motorkerékpár jogosítvány kategóriával vezethető.

• Ne motorozzon a vezetési képességeit befolyásoló gyógyszerek, alkohol vagy kábítószerek hatása alaN, illetve
amikor rosszul érzi magát.

• Vezetés előN tájékozódjon a útviszonyokról, vizsgálja meg a motor állapotát. Tartsa be a KRESZ-t és kerülje
azokat a helyzeteket, amelyek kockázatot rejtenek magukban.

• Viseljen bukósisakot, megfelelő védőruházatot, kesztyűt és csizmát.

• Használat előN mindig ellenőrizze a világítást, a fékek működését, a gumiabroncsok megfelelő állapotát és a 
keréknyomást, valamint további alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallható-e rendellenes zaj. A 
motorkerékpár rendszeres karbantartásának érdekében keresse fel a Super SOCO márkaszervizét.

• A saját és mások biztonsága érdekében, NE használja a távolsági fényszórót jó fényviszonyok melleN. Az 
távolsági fényszóró folyamatos használata elvakítja a szembe jövő járművek vezetőit, gyalogosokat, zavarva a 
normál közlekedést. 

• Közlekedés közben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne válaszoljon a bejövő hívásokra, mert ez
rendkívül balesetveszélyes.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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1
Villáskulcs a 
visszapillantó 
tükrökhöz

12

Távirányító

Kulcs

Visszapillantó 
tükrök

Kezelési 
útmutató

Akkutöltő

INDULÁS ELŐTT

01
TARTOZÉKOK
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AZ AKKUMULÁTOR 

ÜZEMBE HELYEZÉSE

1 Nyissa ki a tárolórekeszt, 
majd vegye ki a táróló 
tálcát

4  Kapcsolja fel a főkapcsolót, majd 
helyezze vissza a tároló tálcát.

ELŐKÉSZÜLETEK

2 Helyezze be az akkumulátort  3 Csatlakoztassa az akku-
mulátor csatlakozóját.
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A TCmax 
INDÍTÁSA

1  Nyomja le a távirányítón  a „FELOLDÁS” 
gombot.

Vegye fel a 
bukósisakot.

4  Nyomja meg a „POWER” 
gombot a motorkerékpáron. A
jármű áram alá került.

2 3  Üljön fel a motorra, majd hajtsa 
fel az oldaltámaszt.

5 Nyomja meg "Parkolás" 
gombot. A "P" jelzés kialszik, 
helyeKe a "READY" felirat 
látható. A motorkerékpár 
indulásra kész.

6  Húzza meg finoman a gázkart a 
motorkerékpár elindításához.

INDULÁS ELŐTT
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04
APP LETÖLTÉSE

A TCmax elektromos motorkerékpárok a beépített 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön 
okostelefonjához.

A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követheti 
járművét. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is elérhető.

Apple iOS: Az applikáció csak az iOS 9.0 vagy frissebb operációs rendszer 

verziókat támogatja.

Android: Az applikáció csak az Android 4.4 vagy frissebb operációs rendszer 

verziókat támogatja.

A Super SOCO applikációt Tcmax motorkerékpárjával a kulcsdobozban található QR-kód leolvasásával kapcsolhatja össze.

SOCOAPP

ELŐKÉSZÜLETEK
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A. A JÁRMŰELEMEK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA

FELÜLNÉZET

Fényszóró

Tárolórekesz

Hátsó 
fényszóró

Bal kormány kapcsolók

Irányjelző

OLDALNÉZET

Visszapillantó tükör

Féktárcsa

Motor
Oldaltámasz

FOC vektor szabályzó

Aluminium keréktárcsa

Fékfolyadék tartály 
Gázkar

Jobb kormány kapcsolók

Műszerfal

Nyereg

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
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B. MŰSZERFAL

2

6
5

1

1 Sebesség
Aktuális sebességkijelző

2  Hatótávolság/Hőmérséklet

Az egy út alatt megtehető távolságot /a

hőmérsékletet jelzi.

3  Kilométeróra
Mutatja a megtett 
kilométereket.

3

4

4  Motorhőmérséklet
A motor pillanatnyi 
hőmérsékletét jelzi.

7

7  Vezetési üzemmód
Az aktuális vezetési üzemmódot 
jelzi.

5  Akku töltöGségi szint (ábrán) 6  Akku töltöttségi szint (%)

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
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Az akkumulátor

töltöGségi szintjét jelzi.

Az akkumulátor

töltöttségi szintjét jelzi.



Hiba

B. MŰSZERFAL

M gomb funkcióinak leírása
• Tartsa lenyomva a gombot 2-8 másodperc közöe, ezzel 

bekapcsolja a teljes műszerfal háeérvilágítását.

Váltás hatótávolság és hőmérséklet kijelzése közöe:

• Tartsa lenyomva a gombot kevesebb, mint 2 másodpercig, 
ezután a kijelző átvált hatótávolság és hőmérséklet kijelzése 
közöe.

Váltás km és mérföld, illetve km/h és mph közöe:

• Tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercnél tovább, majd 
engedje el azt.

Optimális energia
felhasználás

Töltés

Irányjelző-visszajelző

M

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
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Akkumulátor hiba

Parkolás üzemmód 
(gázkar inakhv)

Távolsági fényszóró

Energiatakarékos 
üzemmód

Nagy teljesítmény



1  Távolsági/tompítoN fényszórók
Felfelé kapcsolva a távolsági fényszóró 
világít.

Lefelé kapcsolva a tompítoe fényszóró 
világít.

3 Kürt
Megnyomva hangjelzést ad,

amely a gomb elengedésekor leáll.

2  Irányjelző

2

A.BAL MARKOLATI KAPCSOLÓK

Balra tolva a bal oldali irányjelzőt kapcsolja be.

Jobbra tolva a jobb oldali irányjelzőt kapcsolja 

be.

3

1

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
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B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLÓK

2 Parkolás üzemmód
A parkoló gombnak két funkciója van: 

megnyomva a motor és a gázkar inakhv és a 

"P" jelzőfény kigyullad; ismét megnyomva a 

motorkerékpár kilép a parkolás 

üzemmódból.

1 Üzemmódváltó
A motornak három üzemmódja van: (1) 
energiatakarékos, (2) opnmális energiafelhasználás és 
(3) nagy teljesítmény. Jobbra kapcsolva az 
energiatakarékos, középen az városi, balra kapcsolva 
pedig a sport fokozat kapcsolható.

1

2

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
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E. FELOLDÁS
"Feloldás" gomb. Nyomja meg a feloldás gombot, a "POWER" 

gomb folyamatosan világít. A motorkerékpár feloldott állapotba 

lép.

F. A MOTOR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A távirányító "Feloldás" gombjának megnyomásával 

feloldja a motorkerékpárt a lezárás alól, majd a 

"POWER” gomb megnyomásával a motorkerékpárt 

bekapcsolja és áram alá helyezi. A "POWER" gomb 

újabb megnyomásával a motorkerékpár kikapcsol és 

lezár.

C. TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányító segítségével 50 méteres hatótávolságon belül könnyen feloldhatja és lezárhatja a TCmax elektromos motorkerékpárt.

D. LEZÁRÁS
Lezárás" gomb. Amikor a motor álló 

helyzetben van, nyomja meg a lezárás 

gombot. A "POWER” gomb villog, a 

motorkerékpár lezárt állapotba lép.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
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h. A TÁROLÓREKESZ ÉS A NYEREG NYITÁSA
1 Helyezze be a kulcsot és forgassa jobbra, ekkor a tárolórekesz kattanó hang kíséretével nyílik.

2 Helyezze be a kulcsot és fordítsa el balra a nyereg kinyitásához.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

14

g. A KORMÁNYZÁR HASZNÁLATA

1 Miután a motort leállítoea, fordítsa el a kormányt ütközésig balra, helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el jobbra annak lezárásához.

2 Helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el balra a kioldásához.



g. A FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE
A TCmax elektromos motorkerékpár áramtalanító védőkapcsolójaként a főkapcsoló biztonsági okokból automankusan kiold, amikor 
rendellenességet észlel a motor áramköreiben, vagy egy rövidzárlat miae az áramerősség meghaladja a beállítoe biztonsági határértéket.
A főkapcsoló a nyereg alae helyezkedik el.

TIPP: A biztonság érdekében kapcsolja le (OFF) a főkapcsolót:

1. a motorkerékpár tisztításakor;

2. a motorkerékpár hosszútávú tárolásakor;

3. az akkumulátor eltávolításakor.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

BE KI

15



a. HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
A TCmax elektromos motorkerékpár használata előe végezze el az alábbi ellenőrzéseket, amelyek útközben garantálják az Ön biztonságát:

1. Ellenőrizze, hogy a kormány stabil és akadálymentesen elfordítható.

2. Ellenőrizze, hogy a jobb és bal markolan kapcsolók megfelelően működnek.

3. Ellenőrizze, hogy a sebességváltó kapcsoló megfelelően működik.

4. Ellenőrizze a megfelelő keréknyomást. A javasolt keréknyomás 2-2,2 bar az első,

és 2,1-2,3 bar a hátsó kerék esetében.

5. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, hogy nem található rajtuk repedés, sérülés, kopás, nem szúrta ki, illetve nem fúródoe

beléjük idegen anyag.

6. Ellenőrizze, hogy a profilmélység megfelelő-e (>0,8 mm).

7. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelző fény a műszerfalon a motor bekapcsolása után.

8. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

9. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó világítás, illetve a féklámpa és az irányjelzők megfelelően működnek-e.

10. Ellenőrizze, hogy a kürt megfelelően működik-e.

11. Ellenőrizze, hogy a visszapillantó tükrök nszták-e. Állítsa a tükröket a megfelelő szögbe.

12. Ellenőrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendő, és a kormány, illetve a fékberendezés megfelelően működik.

13. Rendellenességek vagy működési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO márkaszervizzel.

6

Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO  márkaszervizéhez.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ
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1  Nyomja meg a "Feloldás" gombot a távirányítón. 

A "POWER" felirat folyamatosan ég, tehát a 

motorkerékpár készenlétben van.

b. A MOTORKERÉKPÁR INDÍTÁSA

2  Vegye fel a bukósisakot. 3  Hajtsafel az oldaltámaszt.

4  Nyomja meg a "POWER" gombot a
motorkerékpáron. A jármű áram alá 
került.

5  Nyomja meg "Parkolás" gombot. A "P" 
jelzés kialszik, helyeKe a "READY" felirat 
látható. A motorkerékpár indulásra 
kész.

6  Húzza meg finoman a gázkart a 
motorkerékpár elndításához.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

17



TIPPEK：

• Vezetés előE ellenőrizze, hogy az oldaltámaszt felhajtoEa és kormányzárat kioldoEa.

• Vezetés közben NE nyomja meg a "Parkolás" gombot, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés 

közben veszélyhelyzetbe kerülhet.

• Vezetés közben NE hajtsa le az oldaltámaszt, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés közben 

veszélyhelyzetbe kerülhet.

• A motorkerékpár csak álló helyzetben kapcsolható be. Váratlan műszaki helyzet fellépése esetén a 

veszély elkerülése érdekében kérjük, húzódjon le az úEest szélére.

• Amennyiben a motorkerékpárt tolni szükséges, a művelet előE kapcsolja a járművet készenléT módba a 

távirányítón található „FELOLDÁS” gombbal vagy tegye a járművet „P”, azaz parkolás üzemmódba. 

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ
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Akkumulátor töltésének kijelzése

Töltés: A piros lámpa ég.

Teljesen feltöltve: A zöld lámpa ég. 

Hiba: Piros és zöld fény váltakozva villog

a. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOR A MOTORBAN)

1 Csatlakoztassa a töltőt a TCmax jobb oldalon található töltőnyílásába.

2 Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz; normál töltés alaK a piros lámpa ég.

3 A teljes feltöltést követően a zöld lámpa ég.

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Tippek：
• Óvja az akkumulátort víztől, nedvességtől és esőtől.
• Töltési hőmérséklet: 0-45 °C, kisütési hőmérséklet: -20-45 °C; Az akkumulátor teljesítménye hideg 

környezetben csökken;
• Használathoz töltse fel az akkumulátort, ügyelve arra, hogy a töltöNségi szint ne essen 20% alá.
• Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a motorkerékpárból;

b. A motorból kiemelt akkumulátor töltése
1 Nyissa fel az ülést, kapcsolja le főkapcsolót;

2 Nyissa ki a tárolórekeszt, vegye a tároló tálcát, majd húzza le az akkumulátor csatlakozóját.

3 Helyezze a kulcsot az akkumulátor zárjába, fordítsa jobbra; ezt követően kivehe? az akkumulátort a motorból.

4 Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz majd az áramforráshoz.

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

20



TÁROLÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

• Száraz és jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb ideig történő tároláshoz vagy szállításhoz az akkumulátort csak 

félig töltse fel (a teljesen lemerült akkumulátort csak 3 órát töltse);

• Az akkumulátortöltőt vszta, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású anyagoktól és 

hőforrásoktól.

• Tárolási körülmények: környezev hőmérséklet: -20-35 °C, relawv páratartalom: < 65%;

• A akkumulátortöltőt minden esetben válassza le az akkumulátorról és az elektromos hálózatról.

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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A TCmax elektromos motorkerékpárok a beépített 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön
okostelefonjához. A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követheti
járművét. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is elérhető.
Apple iOS: Az applikáció csak az iOS 9.0 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja. (letölthető az 
App Store alkalmazásból)
Android: Az applikáció csak az Android 4.4 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja. (letölthető a 
Play Áruház alkalmazásból)

A SUPER SOCO APP fő funkciói:
• Diagnosztikai funkció: esetleges meghibásodások visszajelzése

• Biztonság: Ha a motor riasztója megszólal, a SUPER SOCO APP ezzel egyidőben értesítést küld és
azonosítja a motorkerékpár engedély nélküli elmozdításának helyét és idejét.

• Adatrögzítés: A SUPER SOCO APP segítségével lekérheti a motor adatait, többek között az akkumulátor
töltöttségi szintjét, a megtett kilométereket és a megtett útvonalat GPS koordináták alapján.

A SUPER SOCO APP funkciói frissülhetnek, ezért különbségek lehetnek az egyes modellek között. Kérjük, hogy mindig a legfrissebb verziót használja.

A SUPER SOCO APP

22



Rendszeres karbantartással megőrizhető a TCmax elektromos motorkerékpár üzembiztonsága, és elkerülhető éleeartamának csökkenése. Kérjük, 
tekintse át az alábbi javaslatokat és kérjük, gondosan tartsa karban motorkerékpárját.
RUTINSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tiszhtás: A motorkerékpárt nszta vízzel és semleges nszhtószerrel nszhtsa, a felületeket puha ronggyal és szivaccsal törölje le; nlos drótkefét, 
csiszolópapírt stb. használni a nszhtáshoz, hogy a motorkerékpár alkatrészeinek és részegységeinek felületét ne karcolja meg. Tiszhtás után puha 
ronggyal törölje szárazra.
FONTOS!
Tiszhtás előe kapcsolja le a főkapcsolót.
A nszhtáshoz ne használjon erős vízsugarat, hogy elkerülje a mechanikus alkatrészek víznyomás miaw sérülését.
Tárolás: lehetőség szerint parkolja száraz és hűvös helyiségben, hogy óvja a motort a napsugárzástól és az esőtől, illetve hogy elkerülje a korrózió 
miaw éleeartam csökkenést.
Ha a motort hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a főkapcsolót és válassza le az akkumulátor csatlakozóját, hogy az akkumulátor ne 
merüljön túl. Tartós tárolást követően az akkumulátort teljesen töltse fel, mielőe a motorkerékpárt használja.
RENDSZERES VIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
Az új motorkerékpárt első kötelező átvizsgálásra és karbantartásra a Super SOCO márkaszervizébe kell bevinni 1 000 km megtétele vagy a 
motorkerékpár megvásárlását követően 2 hónap után.
FONTOS!
A garanciális átvizsgálásokat és karbantartásokat a Super SOCO márkaszervizek végzik el. A Super SOCO márkaszervizek kizárólag gyári 
alkatrészeket használnak fel a javítások és karbantartások során.
A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI:
A motorkerékpár a fogyasztó részére történő átadásától számítoe 3 év vagy 20.000 km futásteljesítmény (amelyik előbb bekövetkezik)
A jótállási igényeket kizárja:
• Ha a fogyasztó az előírt garanciális átvizsgálásokat nem végezten el a gyártói előírások szerint, illetve a feltárt hibákat nem javíeatja meg;
• Ha a motorkerékpárba nem gyártói (vagy azzal egyenértékű) alkatrészt szereltek be;
• Ha a motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezee módon változtaeák meg, vagy a fogyasztó a használan előírásokat nem tartoea be;
• Ha a keletkezee hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. fékbetétek/-tárcsák);
• Ha a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzoe igénybevételre, közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vezethető vissza;
• Ha a fogyasztó nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezeeségének és ezzel további meghibásodást okoz.

KARBANTARTÁS ÉS JÓTÁLLÁS
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Megoldás
1. Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt

2. Kapcsolja be a főkapcsolót

a.GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba Ok
Nincs áram, a „Ki/Be” kapcsoló 1. Az akkumulátor csatlakozása nem

nem kapcsol be megfelelő

2. A főkapcsoló nincs bekapcsolva

Nem jár a motor
Áram bekapcsolva, gyorsítókar elfordul 1. Az akkumulátor töltöesége alacsony

A sebesség nem elégséges, kevés 

a megtee távolság.

2. A kitámasztó le van hajtva

3. Parkolás módban

4. A fékezőkar nem helyezhető jobb 

oldali állásba

5. A gyorsítókar meghibásodott

6. A vezérlőegység csatlakozása laza

7. A vezérlőegység meghibásodott

1. Az akkumulátor töltöesége 
alacsony

2. Lapos gumiabroncs

3. Jelentős túlterhelés

4. A fékpofákat cserélni kell 4. Cserélje ki a fékpofákat, indulás előe ellenőrizze a fékrendszert 

5. Az akkumulátor elöregedee, vagy hibás                   5. Cserélje ki az akkumulátort

1. Töltse fel az akkumulátort

2. Hajtsa fel a kitámasztót

3. Nyomja le a Parkolás gombot.

4. Húzza a fékezőkart jobbra.

5. Cserélje ki a vezérlőegységet

6. Cserélje ki a gyorsítókart

7. Csatlakoztassa újra a vezérlőegységet
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97. hibakód a sebességmérőn Vezérlőegység hálózati vezeték hiba Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

96. hibakód a sebességmérőn Vezérlőegység érzékelő hiba Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

95. hibakód a sebességmérőn Vezérlőegység érzékelő hiba Ellenőrizze a gyorsítókar csatlakozását, vagy forduljon az 
ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

94. hibakód a sebességmérőn Csatlakozási hiba az akkumulátorban Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozóját, vagy forduljon az 
ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

93. hibakód a sebességmérőn Töltés, túl nagy áramerősség Állítsa le a töltést, és ellenőrizze a töltőt

92. hibakód a sebességmérőn Töltés, túl nagy feszültség Állítsa le a töltést, és ellenőrizze a töltőt

91. hibakód a sebességmérőn Túlhevült az akkumulátor Álljon meg a motorral, vagy állítsa le a töltést, és várjon egy 
kicsit.

99. hibakód a sebességmérőn

98. hibakód a sebességmérőn

GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba Ok Megoldás

Vezérlőegység kapcsolan hiba

A vezérlőegység nem  működik Állítsa meg a motort, várjon egy kicsit, majd indítsa újra.
(Túl magas vagy túl alacsony feszültség esetén
forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.
hőmérséklet)

Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.
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b. AZ ÉKSZÍJ ELLENŐRZÉSE
Hiba Ok

Szem belső repedése (hajszálrepedés) esetén:

Törött szemek esetén:

Hiányzó szem esetén:

Letompult szélek:

Enyhe töredezettség:

Letompult szélek:

Kavics okozta károsodás:

Ha csak a külső szél hajlik meg Próbaút (felügyelet mellett)

Kérjük, ne ellenőrizze az ékszíj feszességét esőben, illetve ha a szíj tisztítása 24 órán belül történt, vagy ha az ellenőrzést megelőző 4 órán belül a
motorkerékpárral közlekedtek. Bármely, az ékszíjon felfedezhető kopás és/vagy sérülés esetén forduljon a márkaszervizhez.
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Próbaút (felügyelet mellett)

Forduljon a márkaszervizhez

Forduljon a márkaszervizhez

Próbaút (felügyelet mellee)

Próbaút (felügyelet mellett)

Próbaút (felügyelet mellett)

Forduljon a márkaszervizhez

GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Megoldás



Kellemes utazást 
kíván a

Super SOCO!


