
Kövess minket itt is:
Super SOCO Hungary hivatalos oldal

Super SOCO Magyarország

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Üdvözöljük a Super SOCO tulajdonosok körében! Jelen útmutató ismerte a motorkerékpár összes 
funkcióját és a TS Street Hunter elektromos robogó megfelelő és biztonságos használatát. A 
biztonság érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és 
gondoskodjon az alábbi előírások mindenkori betartásáról:
• Tanulmányozza és maradéktalanul sajátítsa el a jelen kézikönyv tartalmát, ideértve a teljesség igénye nélkül a 

vonatkozó utasításokat, óvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket

• Maradéktalanul sajátítsa el a TS Street Hunter elektromos robogó üzemeltetési és biztonsági előírásait

• Maradéktalanul sajátítsa el a TS Street Hunter elektromos robogó figyelmeztető címkéinek tartalmát

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

FONTOS!

1

A Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok az Európai uniós és magyarországi szabványoknak  
megfelelően előírtak szerint kerülnek értékesítésre, illetve forgalomba. A EV Electric Motors Hungary 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!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 



A saját és mások érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

BIZTONSÁGI ELŐíRÁSOK

• A Super SOCO TC Wanderer elektromos robogó a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag érvényes “AM” 
kategóriás jogosítvánnyal vezethető.

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

• Vezetés elő 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 elő 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 melle. A 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.
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01 
TARTOZÉKOK

Távirányító
2 1 

Visszapillantó tükrök

1 
Tanusítvány, Kezelési Útmutató

2 1 1 
Kulcs Villáskulcs a 

visszapillantó tükrökhöz
Akkutöltő

INDULÁS ELŐTT 
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02 
AZ AKKUMULÁTOR 
ÜZEMBE HELYEZÉSE 

Távolítsa el a tároló
dobozt 

Kapcsolja fel a 
főkapcsolót 

Csatlakoztassa az 
akkumulátor 
főcsatlakozóját

1 Nyissa ki a 
tárolórekeszt

3 4 2 

INDULÁS ELŐTT 
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A TC WANDERER INDÍTÁSA

1 Nyomja meg a
„FELOLDÁS” gombot a 
távirányítón 

2 Vegye fel a bukósisakot 3 Üljön fel a motorra, és hajtsa 
fel az oldaltámaszt

4 6 54 Nyomja meg a „POWER” 
gombot a motoron vagy 
nyomja meg a távirányító 
Super SOCO gombját. A 
jármű áram alá került.

 5Nyomja meg "Parkolás" 
gombot és húzza meg a két fékkar 
valameliykét. A "P" jelzés kialszik,    
helyette a ."READY" felirat látható. 
A motorkerékpár indulásra  kész.

Húzza meg finoman a 
gázkart a motorkerékpár 
elindításához.

INDULÁS ELŐTT 
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TARTALOMJEGYZÉK

Jármű és alkatrészek
Üzemeltetési útmutató 
Akkumulátor használata

07 

12 

22 Karbantartás és jótállás
GYIK és hibaelhárítás

20 

23 
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Tárolórekesz Visszapillantó tükör

Első fényszóró

Vezérlő

Első fék

Első kerék

OLDALNÉZET

Műszerfal

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
A. A JÁRMŰELEMEK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA

Akkumulátorrekesz 

Hátsó kerék/
agymotor

Oldaltámasz
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Nyereg 

A. A JÁRMŰELEMEK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA
JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

Első fékkar 

Irányjelző

Hátsó fékkar 

FELÜLNÉZET

Bal oldali kormánykapcsolók

Hátsó fényszóró

Gázkar

Jobb oldali kormánykapcsolók

Műszerfal
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Hiba 

Töltés

Távolsági fényszóró

Energiatakarékos üzemmód

Optimális energiafelhasználás

Nagy teljesítmény

 Akkumulátor hiba 

Irányjelző- visszajelző

OBD hibakódok ellenőrzése 

Parkolás üzemmód
(A gázkar inaktív) 

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
B. MŰSZERFAL

A KIJELZŐ BEÁLLÍTÓ ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA 
1. Nyomja meg a távolsági fényszóró kapcsológombját háromszor. A fényszóró-
visszajelző kb. 4 másodperc alatt háromszor felvillan;
2. Ekkor az aktuális kijelző üzemmód (hatótávolság / napi kilométer-számláló / 
motorfordulatszám) villog, jelezve, hogy a motorkerékpár beállítási üzemmódban van;

RANGE - Hatótávolság az akkumulátor-töltöttség függvényében.
RPM - A motor fordulatszáma.
TRIP - Megtett távolság egy út alatt.
A KIJELZŐ ÁTVÁLTÁSA (HATÓTÁVOLSÁG / NAPI KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓ /
MOTORFORDULATSZÁM)
Kapcsolja be a kijelző beállító üzemmódot (lásd alább), kapcsolja be vagy ki az távolsági 
fényszórót egyszer a kijelző üzemmód átváltásához (hatótávolság / napi kilométer-számláló / 
motorfordulatszám).
A kijelző így ciklikusan átkapcsolható.
A KIJELZŐ EGYSÉG ÁTKAPCSOLÁSA (KM ÉS MÉRFÖLD, KM/H ÉS MPH KÖZÖTT) Hajtsa fel az 
oldaltámaszt és engedélyezze a kijelző beállító üzemmódot (lásd alább). Kapcsolja át a parkoló 
üzemmódot OFF (KI) állásból ON (BE) (A P - parkolásjelző világít) állásba 2 másodpercen belül, 
majd vissza OFF állásba. A kijelző egységeket ezzel átváltja km és mérföld, illetve km/h és mph 
között; kapcsolja át a parkoló üzemmódot OFF állásból 2 másodperc elteltével ON (BE) állásba, 
majd vissza OFF állásba, ezzel bekapcsolva az LCD háttérvilágítást. (Megjegyzés: a kijelző fényereje 
így a maximális értékre van állítva).

9 



AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA 

2

3

1 

5 

6 

b. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

7 

Sebesség
Aktuális sebességkijelző

Hatótávolság/Napi kilométer-számláló
Kilométeróra
Mutatja a megtett kilométereket

Környezeti hőmérséklet
A hőmérsékletet mutatja

Akku töltöttségi szint (ábrán) Az akku töltöttségi 
szintjét jelzi
Akku töltöttségi szint (%)
Az akku töltöttségi szintjét jelzi

Vezetési üzemmód
Az aktuális vezetési üzemmódot jelzi

1

2 

3 

4

7 

5 

6 

4
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Távolsági / tompított fényszórók
Felfelé kapcsolva a távolsági 
fényszóró világít.
Lefelé kapcsolva a tompított 
fényszóró világít.

Irányjelző
Jobbra tolva a jobb oldali 
irányjelzőt kapcsolja be.
Balra tolva a bal oldali irányjelzőt 
kapcsolja be.

Kürt
Megnyomva hangjelzést ad, 
amely a gomb elengedésekor 
leáll.

kormánykapcsoló

k

1 

2 

3 

1 3 2 

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
A . BAL MARKOLATI KAPCSOLÓK
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Üzemmódváltó Elakadásjelző
Felfelé kapcsolva az elakadásjelző 
aktív.

Parkolás üzemmód
A "Parkolás" gombnak két 
funkciója van: megynomva a motor 
és a gázkar inaktívak, illetve a "P" 
jelzőfény világít. Ismét megynomva 
a motorkerépár kilép a parkolás 
üzemmódból.

kormánykapcsolók

1 

2 

3 

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

 

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
B . JOBB MARKOLATI KAPCSOLÓK
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1. Indítás kulcs nélkül
A motorkerékpár indításához nyomja meg a távirányítón 
található, Super SOCO logóval ellátott gombot.

 2.  Feloldás
A "Feloldás" gomb megynomásával a motorkerékpár 
riasztóberendezését inaktiválja; a jármű indítható.

 3.  Lezárás
A "Lezárás" gomb megnyomásával a motorkerékpár 
riasztóberendezését aktiválja.

A távirányító segítségével 50 méteres hatótávolságon belül könnyen feloldhatja és lezárhatja a 
TS Street Hunter elektromos motorkerékpárt.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
C . TÁVIRÁNYÍTÓ
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Miután a motort leállította, fordítsa el a kormányt ütközésig balra, helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el jobbra annak 
lezárásához.
Helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el balra a kioldáshoz.

E. A TÁROLÓREKESZ ÉS NYEREG NYITÁSA
1 Helyezze be a kulcsot, fordítsa jobbra, kattanáskor a tárolórekesz kinyílik 
2 Helyezze be a kulcsot, fordítsa balra, az ülés kinyílik

1 

2 

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
D. A KORMÁNYZÁR HASZNÁLATA
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ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
F. A FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE
A TC Wanderer elektromos motorkerékpár áramtalanító védőkapcsolójaként a főkapcsoló biztonsági okoból automatikus kiold, amikor 
rendellenességet észlel a motor áramköreiben, vagy egy rövidzárlat miatt az áramerősség meghaladja a beállított biztonsági határértéket. 
A főkapcsoló a tárolórekeszben helyezkedik el.

TIPP: A biztonság érdekében kapcsolja le 
(OFF) a főkapcsolót:
1. a motorkerékpár tisztításakor;
2. a motorkerékpár hosszútávú tárolásakor;
3. az akkumulátor eltávolításakor.

15 



A

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ
A. HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
1. Ellenőrizze, hogy a kormány stabil és akadálymentesen elfordítható.
2. Ellenőrizze, hogy a jobb és bal markolati 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 fúródott 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 tiszták-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.

Rendellenességek vagy működési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO 
márkaszervizzel. Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO  márkaszervizéhez. 
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1 Nyomja meg az „Feloldás” 
gombot a távirányítón 

2 Vegye fel a bukósisakot 

Nyomja meg a Super SOCO 
logóval ellátott gombot a 
motorkerékpár indításához 

4 

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ
B. A MOTORKERÉKPÁR INDÍTÁSA

3 Hajtsa fel az oldaltámaszt 

5    Nyomja meg "Parkolás" gombot, 
majd húzza meg a két fékkar 
valamelyikét. A "P" jelzés kialszik, 
helyette a "READY" felirat látható. A 
motorkerékpár indulásra kész. 

6 Húzza meg finoman a 
gázkart a motorkerékpár 
elndításához
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TIPPEK：
• Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az oldaltámaszt felhajtotta és kormányzárat kioldotta.

• 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 úttest szélére.

• Amennyiben a motorkerékpárt tolni szükséges, a művelet előtt kapcsolja a járművet készenléti 
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

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOR A MOTORBAN)

• Csatlakoztassa a töltőt a TS Street Hunter ülése alatti, menetirány szerinti jobb 
oldalon található töltőnyílásába.

• Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz; normál töltés ala a piros lámpa ég.
• A teljes feltöltést követően a zöld lámpa ég. 
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AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
B. A MOTORBÓL KIEMELT AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

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 töltöségi  szint ne essen 20% alá.
• Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a motorkerékpárból;

Nyissa ki a tárolórekeszt, vegye a tároló tálcát, majd kapcsolja le a főkapcsolót. 
Csatalkoztassa le a kábelt az akkumulátorról, majd emelje ki az egységet. Csatlakoztassa a 
töltőt az akkumulátorhoz majd az áramforráshoz.
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AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
C. 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 1,5 órát töltse);

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

• Tárolási körülmények: környeze hőmérséklet: � -20-35 °C, relatív páratartalom: < 65%;�

• A akkumulátortöltőt minden esetben válassza le az akkumulátorról és az elektromos hálózatról.
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KARBANTARTÁS ÉS JÓTÁLLÁS
Rendszeres karbantartással megőrizhető a TS Street Hunter elektromos motorkerékpár üzembiztonsága, és elkerülhető élettar�tamának csökkenése.
Kérjük, tekintse át az alábbi javaslatokat és kérjük, gondosan tartsa karban motorkerékpárját.
RUTINSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás: A motorkerékpárt tiszta vízzel és semleges tiszhtószerrel tiszhtsa, a felületeket puha ronggyal és szivaccsal törölje le; tilos drótkefét, csiszolópapírt stb. 
használni a tiszhtáshoz, hogy a motorkerékpár alkatrészeinek és részegységeinek felületét ne karcolja meg. Tisztítás után puha ronggyal törölje szárazra. 
FONTOS!
Tisztítás előtt kapcsolja le a főkapcsolót.
A tisztításhoz ne használjon erős vízsugarat, hogy elkerülje a mechanikus alkatrészek víznyomás miatti� sérülését.
Tárolás: lehetőség szerint parkolja száraz és hűvös helyiségben, hogy óvja a motort a napsugárzástól és az esőtől, illetve hogy elkerülje a korrózió miatti 
élettartam 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, mielőtt 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 6 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 végezte el a gyártói e�lőírások szerint, illetve a feltárt hibákat nem javíttatja me�g;
• Ha a motorkerékpárba nem gyártói (vagy azzal egyenértékű) alkatrészt szereltek be;
• Ha a motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg,�� vagy a fogyasztó a használa előír�ásokat nem tartotta be;�
• Ha a keletkezett hiba természe�tes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. fékbetétek/-tárcsák);
• Ha a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybe� vételre, közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vezethető vissza;
• Ha a fogyasztó nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettsé�gének és ezzel további meghibásodást okoz.
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sebességmérőn

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

 

Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

Ellenőrizze a gyorsítókar csatlakozását, vagy forduljon az
ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

 Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozóját, vagy forduljon az
ügyfélszolgálathoz vagy a viszonteladóhoz.

Állítsa le a töltést, és ellenőrizze a töltőt

Állítsa le a töltést, és ellenőrizze a töltőt

97. hibakód a sebességmérőn

96. hibakód a sebességmérőn

95. hibakód a sebességmérőn

94. hibakód a sebességmérőn

93. hibakód a sebességmérőn

92. hibakód a sebességmérőn

91. hibakód a sebességmérőn

Vezérlőegység hálózati vezeték hiba

Vezérlőegység érzékelő hiba

Vezérlőegység érzékelő hiba

Csatlakozási hiba az akkumulátorban

Töltés, túl nagy áramerősség

Töltés, túl nagy feszültség 

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

Hiba

99. hibakód a sebességmérőn

98. hibakód a sebességmérőn

GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

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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