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Käyttöohjeet

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
ajoa ja varmista, että noudatat aina alla olevia vaatimuksia:

Turvallisuusohjeet

Varmistaksesi oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden, muista noudattaa seuraavia asioita:

Lue ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät ajoneuvoosi liittyvät toiminnot ja mahdolliset riskit.
Opettele ja harjoittele, kuinka sähkömoottorilla varustettu ajoneuvosi toimii.
Tutustu ajoneuvossasi sijaitseviin varoitustarroihin.
Super Soco ei ota vastuuta laitteesta johon on tehty luvattomia muutoksia, ja/tai jossa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
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Älä aja, jos havaintokykysi on rajoittunut, esimerkiksi, jos olet käyttänyt lääkkeitä tai alkoholia. 
Noudata liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä ja havainnoi aktiivisesti ympäristöäsi ja liikennettä.
Käytä turvavarusteita, kuten kypärää ja muita vaadittavia suojavaatetuksia, kuten käsineitä ja saappaita.
Suorita ajoneuvoosi perustarkastus joka kerta ennen kuin lähdet ajamaan.  
Varmista, että valot ja jarrut toimivat ja että rengaspaineet ovat kunnossa ja että renkaiden kulutuspinta on vaadittavalla tasolla. 
Tarkista myös, että laitteesta ei kuulu ylimääräistä ääntä ja mikäli havaitset poikkeavaa ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun 
Super Soco -huoltoosi.
ÄLÄ käytä kaukovaloa hyvissä valaistusolosuhteissa. Kaukovalojen jatkuva käyttö aiheuttaa näköhäiriöitä vastakkaisella 
puolella oleville ajoneuvoille ja jalankulkijoille. 
Älä soita tai vastaa puheluihin ajon aikana, tai käytä matkapuhelinta, tai muita elektronisia laitteita ajaessasi.
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Pikaohje

Tarkistuslista

2X 1X 1X

1X 1X2X

Kaukosäädin

Avain

Peilipari

Työkalu peilin säätämiseen

Ohjekirja

Laturi



Avaa istuin

Pikaohje
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Akun asentaminen 

1 2 Sijoita akku 3   Kiinnitä kaapeli Kytke pääkatkaisijaan 
virta
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Avaa lukitus 
kaukosäätimellä

03
Pikaohje

Käynnistys CU

1 Pue kypärä päähän

Paina Start-painiketta

2 3 4 Käännä virta-avainta 
oikealle

5 6 Paina pysäköinti
-katkaisijaa

Lähteäksesi 
liikkeelle: käännä 
kaasukahvaa

8Kun pysäköinti on pois
päältä, Ready-merkki-
valo syttyy
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a b c

e

d

gf

Ota ajoasento, 
vapauta sivutuki
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SISÄLTÖ

Ajoneuvon piirroskuva 
Käyttöopas

Ajo-opas

Akun käyttöohjeet 
Ylläpito 
Yleisimmät ongelmat 

5

08

14

17

19

22



Ajoneuvon osat 

SIVUSTA

a. Ajoneuvon piirroskuva

YLHÄÄLTÄ

Ajovalo

Säilytys-
tila

Akkutila

Etujarrun
kahva

Takajarrun
kahva

Taka-
valo

Hallinta-
laitteet 
(vasen)

Kaasu-
kahva

Hallintalaitteet
(oikea)

Tausta-
peili

Levyjarru Kontrolleri

Moottori

Sivutuki

Mittaristo
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Ajoneuvon osat 

b. Mittaristo
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Nopeusnäyttö

Kello/Vikakoodi

7 Datayhteys

8 LatausNäyttää kellonajan. Vian ilmetessä 
näyttää vikakoodin 

3 Ajomoodi
Näyttää valitun ajomoodin

4 Ajetut kilometrit/kilometrimittari 
Näyttää ajetut kilometrit

5 Akun varaus %

6 Akun varaus palkkeina

SPORT-moodi

Vika

Lataus käynnissä

NORMAL-moodi

ECO-moodi

Kaukovalot päällä

    Suuntamerkki kytketty päälle 

       Akkuvirhe

Vakionopeudensäädin
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Käyttöopas
a. hallintalaitteet, vasen puoli

3 Ajovalo/Kaukovalo
Vaihda valoja painamalla painiketta.

Ajaessasi haluttua nopeutta, paina vakionopeudensäädintä, jolloin 
vauhtisi säilyy. Vakionopeudensäätimen vapautus: jarruta, tai lisää 
kaasua.

Vakionopeudensäädin

1 Äänimerkki
Paina painiketta: ääni kuuluu. 

2 Suuntamerkki
<- suuntamerkki vasemmalle
-> suuntamerkki oikealle
Keskimmäinen “OFF” painike sammuttaa merkin.
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Käyttöopas
b. hallintalaitteet, oikea puoli

SET-painike
Mittariston näyttöjen muokkaus

c. Normaalitila, paina painiketta normaalisti, vaihda 
yksikköä (km tai maili, km/h tai mph) ja säilyttää tilan.

Huomaa:

Lyhyt painallus: paina painiketta n. 2 sek. ja vapauta

Normaali painallus: paina painiketta  2–8 sek. ja vapauta 

Pitkä painallus: Paina painiketta yli 8 sek. ja vapauta

a. Normaali tila, paina painiketta lyhyesti, vaihtaa 
matkamittarin tilaa (ODO/trip).

b. Matkamittaustila, paina painiketta normaalisti, vaihtaa 
matkamittaustilaan (Trip) ja säilyttää tilan.
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Vaihteiden vaihtopainike Pysäköintipainike
Siirrä painiketta vasemmalle, niin vaihde suurenee (ajettaessa 
kolmannella vaihteella vasemmalle siirto ei enää suurenna vaihdetta) 
Siirrä painiketta oikealle, niin vaihde pienenee (ajettaessa 
ensimmäisellä vaihteella oikealle siirto ei enää pienennä vaihdetta)

"Pysäköinti" tapahtuu kaksivaihteisella kytkimellä. Paina 
painiketta ja mopo siirtyy pysäköintitilaan.
Poistuaksesi pysäköintitilasta paina painiketta uudelleen ja 
READY-valo syttyy palamaan.

3 Hätävilkku
Paina hätävilkkupainiketta ja kytke valot päälle, jotta saat hätävilkut vilkkumaan.
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Käyttöopas
b. hallintalaitteet, oikea puoli



Käyttöopas

c. Avaaminen
Paina avauspainiketta. POWER-
valopalaa yhtäjaksoisesti, ja ajoneuvo 
on avattu.

e. Lukitseminen
Lukitse ajoneuvo painamalla lukon 
kuvaa.

d. Kaukosäädin
Kaukosäätimen avulla voit avata ja lukita 
ajoneuvon noin
20 metrin säteellä ajoneuvosta.
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h. Käynnistys avaimella
Kun olet avannut laitteen lukituksen 
käyttämällä kaukosäädintä (lukko auki -
painikkeella), laita avain ohjauslukkkoon 
Käännä avain “ON” -asentoon
moottoriin käynnistyy virta,
kun käännät “OFF” -asentoon, virta 
katkeaa.

i. Käynnistys kaukosäätimellä
Kun olet avannut lukituksen kauko-
säätimen avulla, paina power-painiketta. 

  Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta oikealle, jolloin 

ohjaustangon lukitus vapautuu
2
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Käyttöopas

f. Säilytystilan/akku-
tilan avaaminen
Aseta avain lukkopesään ja käänä 
avainta vasemmalle

g. Ohjaustangon lukitus
  1  
kun ajoneuvo on täystin pysähtynyt, käännä ohjaustankoa 
vasemmalle. Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta vasemmalle,
jolloin ohjaustanko lukittuu.



Käyttöopas

j. Päävirtakatkaisimen käyttö
Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni 
esimerkiksi oikosulun tai ylikuormituksen tapahtuessa. 
Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-ON-
painikkeen avulla itse.
HUOM：Laita päävirtakytkin OFF-asentoon, ennen kuin irrotat
akun, peset tai puhdistat laitetta, tai jos säilytät ajoneuvoa
pitkään (esim talvisäilytys)/et aja laitteella moneen päivään.

on

off
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Tarkista, että ohjaustanko on vakaa ja kääntyy esteittä oikealle ja vasemmalle.

Tarkista, että oikean ja vasemman puolen ajohallintalaitteet toimivat moitteettomasti.

Tarkista, että kaasukahva liikkuu ja palautuu takaisin normaalisti.

Tarkista, että rengaspaineet ovat sopivat. Suositus: 175Kpa 

Tarkista, että renkaiden kulutuspinnat ovat ehjät. Niissä ei saa olla halkeamia, kulumia, vaurioita tai vieraita esineitä.

Tarkista, että renkaiden kuvioiden syvyyys on riittävä.

Kun olet laittanut ajoneuvoosi virrat päälle (POWER-painike) tarkista näkyykö mittaristossa virheilmoituksia.

Tarkista, että akku on täysin ladattu.

Tarkista, että ajovalot (edessä ja takana) ja merkkivalot toimivat normaalisti.

Tarkista, että äänimerkki toimii.

Tarkista, että peilit ovat puhtaat ja että ne ovat säädetty juuri sinulle sopiviin asentoihin.

Tarkista, että jarrunesteen määrä on riittävä ja että jarrukahvat ovat ehjät ja etttä jarrutusjärjestelmä

toimii normaalisti.
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Ajo-opas 

a. Tarkista ennen ajamista

14



b. Käynnistys

HUOM：
Varmista ennen liikkeellelähtöä, että sivutuki on vapautettuna ylös ja että ohjaustanko ei ole lukitustilassa. 
Älä koskaan paina Pysäköintipainiketta, kun ajoneuvo on liikkeessä. Se aiheuttaa ajoneuvon virran sammumisen ja aiheuttaa vaaratilanteen liikenteessä.
Lähde liikkeelle aina turvallisesta paikasta, äläkä koskaan lähde liikenteen sekaan paikasta, jossa muu liikenne ei pysty sinua havaitsemaan. 

Avaa lukitus 
kaukosäätimellä

1 Pue kypärä päähän

Paina Start-painiketta

2 3 4   Käännä virta-avainta 
oikealle, ON-kohtaan

5 6 Paina pysäköinti
-katkaisijaa

Lähteäksesi liikkeelle: 
käännä kaasukahvaa

8Kun pysäköinti on 
pois päältä, Ready-
merkkivalo syttyy
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a b c

e

d

gf

Ota ajoasento, 
vapauta sivutuki
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Ajo-opas 



Ajo-opas

c.
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Ajo-ohjeet

Vältä nopeita ja aggressiivisia kiihdytyksiä, jotta energiankulutus pysyy maltillisena.  

Turvallisuuden varmistamiseksi pidä vakionopeus maltillisena ajon aikana, vältä jatkuvaa pysähtelyä, käynnistystä, 
jarrutusta, hetkellistä kiihdytystä ja muita toimintoja, jotka lisäävät energiankulutusta.

Laitteen maksimkuormauksen raja on 150 kg. Ylikuormittaminen on kiellettyä.

Paina “PYSÄKÖINTI” -painiketta työntäessäsi laitetta, jotta estät ohjaustangon tahattoman kääntymisen, mikä aiheuttaa 

äkillisen käynnistymisen, ja mahdollisesti onnettomuuksia.

Kun pysäköit, kytke power-virta pois ja irroita avain lukkopesästä.



Avaa akkukotelon kansi1

1

Laita päävirtakatkaisin off-asentoon 

Nosta akku kotelotilasta ylös
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Kytke laturin akunlatauspistoke ajoneuvon 
latausporttiin. Kytke laturin vaihtovirtapistoke 
pistorasiaan.

Akku alkaa latautua, kun laturinmerkkivalo muuttuu 
punaiseksi. Laturi on täysin lautautunut, kun 
merkkivalo muuttuu vihreäksi.HUOM:

Suojele akkua kastumiselta.
Latauslämpötila: 10 - 30℃, Käyttölämpötila:0 - 40℃;

Lataa akku ajon jälkeen. Jos moottoripyörää ei käytetä pitkään aikaan, irroita akku laitteesta. 
Älä yhdistä akun virta- ja latausliittimiä toisiinsa. 
Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.
Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.
Akku on laatutarkistettu tehtaalla. Älä koskaan avaa akkua.

Akun käyttöohje 
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Akun käyttöohjeet
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Jos et käytä akkua pitkään aikaan, lataa se puolilleen. Jos akun varaus on 0 %, lataa sitä 3 tuntia. 

Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 2 tuntia joka kuukausi. Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä 

voimakkailta lämmön lähteiltä.

Säilytyslämpötila 0°C - 30°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta. 
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Käännä tappokatkaisija pois päältä ennen puhdistusta
Älä puhdista laitetta voimakkalla vedenpaineella välttääksesi osien rikkoutumisen ja vaaratilanteet, jotka voivat aiheutua laitteen 
liiallisesta upottamisesta veteen. 
Mikäli laitetta ei käytetä pidempään aikaan, käännä tappokatkaisija pois päältä ja irroita akun kytkentä estääksesi akun 
purkautumista. Lataa akku kerran kuukaudessa.
Lataa akku täyteen ennen laitteen pitkäaikaista säilytystä.

Ylläpito
Säännöllinen ylläpito pidentää huoltovälejä ja lisää käyttöturvallisuutta. Huomioi seuraavat ylläpito-ohjeet ja pidä 
huolta mopostasi. 

a. Säännölliset tarkistukset ja ylläpito
Uusi mopo pitää käyttää ensihuollossa SUPER SOCO -huoltoliikkeessä kun matkamittariin kertyy 300 km tai kahden kuukauden 
kuluttua käyttöönotosta (kumpi näistä saavutetaan ensin).Säännölliset tarkastukset ovat suositeltavia, samoin kuin huolto joko 2 500 
km tai kuuden kuukauden välein (kumpi näistä saavutetaan ensin). SUPER SOCO -huoltoliikkeiden tarjoamista huoltopalveluista ja 
niiden kustannuksista saat lisää tietoa liikkeiden henkilökunnalta.

Käytä puhdasta vettä ja neutraalia pesuainetta, sekä pehmeitä liinoja ja sieniä pinnan puhdistukeen; älä käytä metallisia harjoja, 
hiekkapaperia tai vastaavaa materiaalia, sillä ne naarmuttavat pintoja. Käytä kuivia ja pehmeitä liinoja mopon kuivaukseen 
puhdistuksen jälkeen.

b. Päivittäinen puhdistus ja ylläpito

Puhdistus:

Varastointi: 
Pysäköi mopo kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, jotta se ei altistu sateelle tai auringolle. Näin vältetään ruostumista ja 
pidennetään laitteen käyttöikää. Älä pysäkoi mopoa ovien, portaiden, hätäuloskäyntien tai muiden kulkureittien eteen.

c. Varoitus
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Laitteeseen ei tule virtaa,
POWER-painike ei toimi

Ajoneuvo ei liiku kaasukahvaa
käännettäessä, vaikka virta (POWER) on
päällä

Ajonopeus on hidas tai
toimintasäde on lyhyt

Akku ei lataudu

Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu

UKK ja vianetsintäa. 

Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa.
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1.Tarkista akun kytkentä ja että akussa on virtaa.
2.Vaihda päävirtakytkin ON-asentoon.

1.Lataa akku
2.Nosta sivuseisontatuki
3.Paina pysäköintipainiketta
4.Tarkista jarrukahvan toiminta
5.Huollata kaasukahva Super Soco -huollossa
6.Tarkista, että ECU-liitin on kunnolla kiinni
7.Huollata ECU-ohjain Super Soco -huollossa

1.Lataa akku
2.Tarkista ja täytä renkaat
3.Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta
4.Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat
5.Vaihda akku

1.Tarkista laturin kytkentä
2.Käytä vain virallista Super Soco -laturia
3.Vaihda akku

1.Akun kytkennässä on väljyyttä, tarkista kytkentä.
2.Tarkista, onko päävirtakytkin OFF-asennossa.

1.Akun virta on vähissä
2.Sivuseisontatuki on alhaalla
3.Pysäköintitila on päällä
4.Jarrukahva ei vapaudu normaalisti
5.Kaasukahva ei toimi normaalisti
6.ECU-liitin on löysällä
7.ECU:n toiminnassa on häiriöitä

1.Akun virta on vähissä
2.Liian matalat rengaspaineet
3.Kuormaus on liian suuri
4.Jarrut laahaavat
5.Ikääntynyt akku

1.Laturin kytkentä on huono
2.Käytössä on väärä laturi
3.Akku on vanhentunut tai
viallinen



Mittaristossa virhe: 99

Mittaristossa virhe: 98

Mittaristossa virhe: 97

Mittaristossa virhe: 96

Mittaristossa virhe: 95

Mittaristossa virhe: 94

Mittaristossa virhe: 93

Mittaristossa virhe: 92

Mittaristossa virhe: 91

Mittaristossa virhe: 90

Mittaristossa virhe: 89

Mittaristossa virhe: 88

Mittaristossa virhe: 87

Mittaristossa virhe: 86

Kontrollerin yhteysongelma

Kontrolleri pysähtyy (mahd. ylikuormitus, tuk-
keuma, alhainen jännite, ylikuumentuminen)

Kontrollerin voimajohdon vika

Kontrollerin Hall-anturin vika

Kontrollerin kaasuttimen vika

Akun yhteysongelma

Latauksen ylikuormitus

Latauksen alhainen jännite

Akun ylikuumentuminen

Akun purkautumisen ylikuormitustila

Lataus alhaisessa lämpötilassa

Akun purkualhaisessa lämpötilassa

Internet-yhteyden virhe

GPS-yhteyden virhe

UKK ja vianetsintä
Vikakoodi Mahdollinen syy Ratkaisu
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Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään

Pysäköi hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen

Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään

Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään

Tarkista kaasuttimen johto ja ota yhteyttä huoltoon johdon vaihtamiseksi 

Tarkista akun kytkennän tila ja ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään

Lopeta lataus ja tarkista laturi

Lopeta lataus ja tarkista laturi

Lopeta lataus tai ajaminen. Kokeile ajaa laitteella uudelleen, kun akun 
lämpötila on laskenut

Mikäli näytössä on lukema 90 jatkuvasti, lopeta ajaminen ja odota hetki

Irrota akku ja lataa se lämpimässä sisätilassa

Säilytä akkua ja mopoa lämpimässä sisätilassa, odota hetkinen

Siirrä mopo avoimelle paikalle, ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään

Siirrä mopo avoimelle paikalle, ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään



Ratkaisu

Ennen käyttöä

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Käytössä

Yleisimpiä ongelmia ja vianratkaisumenetelmiä

Syyt

b. Akun vianetsintä

Akun tila Vika
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Akussa ei virtaa, “Start” ei valittavissa

Ajettaessa alhaisella akulla virta 
sammuu kun akun kapasiteetti 
putoaa alle 10%:iin

Mittaristossa virhe: 88

Mittaristossa virhe: 90

Mittaristossa virhe: 91

Mittaristossa virhe: 94

Laitteen kapasiteetti pienenee päivän 
tai yön aikana

Matkamittarin lukema on eri kuin 
virallisesti ilmoitettu matkan pituus

Alhainen lataus

Alhainen lataus,  alhaiselta jännitteeltä 
suojausmekanismi, normaali ilmiö

Akun purku alhaisessa lämpötilassa

Akun purkautumisen ylikuormitustila

Akun ylikuumentuminen

Akun yhteysongelma

CPU, kontrolleri ja hälytysjärjestelmä 
kuluttavat akkua, normaali ilmiö

Matkan pituuteen vaikuttavat erilaiset 
olosuhteet, kuten teiden kunto, sää, 
lämpötila, tuulen voimakkuus ja laitteen 
kuormitus.

Lataa akku

Lataa akku

Säilytä akkua ja mopoa lämpimässä 
sisätilassa, odota hetkinen

Mikäli näytössä on lukema 90 jatkuvasti, 
lopeta ajaminen ja odota hetki

Lopeta lataus tai ajaminen. Kokeile ajaa lait-
teella uudelleen, kun lämpötila on laskenut

Tarkista akun kytkennän tila ja ota 
yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään

Käytä normaalisti

Ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään ja 
kysy lisää matkamittarin toiminnnasta.



Yleisimpiä ongelmia ja vianratkaisumenetelmiä
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Ratkaisu

Varastointi

Lataus

Lataus

Lataus

Akku valuttaa
vettä

Akkukotelo 
on rikkoutunut

SyytAkun tila Vika

Käynnistyksessä “power” ei päällä

Mittaristossa virhe: 89

Mittaristossa virhe: 92

Laturi kuumenee latausprosessin 
aikana

Akkua ei pysty käyttämään normaalisti, 
eikä mopoa pysty käynnistämään

Isku tai kaatuminen voivat vaurioittaa 
akkua ja akkukoteloa.

Akkua on varastoitu liian kauan,  
matala akun varaus

Lataus alhaisessa lämpötilassa

Latauksen ylikuormitus

Latausporsessin aikana sähkövirran 
määrä laturin sisällä on suuri, samoin kuin 
lämpösäteilyn määrä. Metallikuori johtaa 
lämpöä tehokkaasti ja laturin pinta voi olla  
hyvin kuuma.

Veden suihkuaminen, laitteen uppo-
aminen veteen ja ajo syvässä vedessä 
voivat aiheuttaa veden valumisen akusta.

Käytöstä aiheutuneet vauriot akkukoteloon

Lataa akku. Mikäli lataus ei onnistu, ota 
yhteyttä huoltopalveluun tai jälleenmyyjään

Irrota akku ja lataa se lämpimässä 
sisätilassa

Lopeta lataaminen, tarkista laturi

Käytä normaalisti, käytä laturia kuivassa 
ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä

Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä 
huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään

Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä 
huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään



SOCO toivottaa 
sinulle mukavaa 
matkaa
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Käyttöohjeet

Virallinen
Weibo-tili

Virallinen
Wechat-tili
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