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KÄYTTÖOHJEET
Tervetuloa Super Soco -omistajien perheeseen! Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä 
käyttöohje huolellisesti ennen ajoa ja varmista, että noudatat aina ohjeita.

Lue ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät ajoneuvoosi liittyvät toiminnot ja mahdolliset vaarat.

Tutustu ohjeisiin ja ajoneuvon toimintoihin ennen kuin aloitat ajamisen.

Tutustu ajoneuvoon sijoitettuihin varoitustarroihin. 

Älä irrota laitteesta osia itse, tai tee laitteeseen muutoksia. Mikäli haluat laitteeseen tehtävän muutoksia, ota 

yhteyttä valtuutettuun Super Soco -jälleenmyyjään. 

Säilytä tämä käyttöohjekirja huolellisesti. 

Kaikki parametrit on asetettu pysyvästi kansallisten standardien mukaisesti ennen laitteen toimitusta tehtaalta, joten yritys ei ole 
vastuussa mistään muutoksesta, kuten alkuperäisestä sähköpiiristä, johtosarjasta ja enimmäisnopeudesta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjääsi. 



Varmistaksesi oman ja kanssaihmistesi turvallisuuden, muista noudattaa seuraavia ohjeita:
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Turvallisuuden takaamiseksi - älä lainaa ajoneuvoasi henkilölle, joka osaa/kykene ajamaan sillä.

Ajoneuvon käyttämiseen vaaditaan lain mukaan ajo-oikeus. Kuljettajalla tulee olla vähintään A1-luokan ajokortti. 

Aja ainoastaan teillä ja alueilla, joissa moottoripyörällä ajaminen on sallittua. 

Älä käytä ajoneuvoa ollessasi esimerkiksi alkoholin tai lääkityksen alaisena, tai jos jostain muusta syystä koet olosi 

väsyneeksi tai huonovointiseksi. 

Nouda liikennesääntöjä ja ajoneuvon kuormausrajoja. 

Huomioi sääolosuhteet ja ota ne huomioon ajaessasi. Esimerkiksi sadesäällä tai muista syistä liukkaalla pinnalla 

ajettaessa turvallisen jarruttamisen osaaminen on erittäin tärkeää.

Käytä asianmukaisia turvavarusteita (esim. kypärä) ajaessasi ja huomioi aina paikallisen lain vaatimukset niihin liittyen. 

Taataksesi oman ja muiden kanssakuljettajien turvallisuuden, ÄLÄ käytä kaukovaloja hyvissä valaistusolosuhteissa. 

Jatkuva kaukovalojen käyttö aiheuttaa havainnointiongelmia muille kuljettajille ja jalankulkijoille, häiriten normaalia 

liikenteen sujumista.

Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ajon jälkeen. Säilytä laite lasten ulottumattomissa.

Suorita laitteelle perustarkastus aina ennen ajamista varmistaaksesi valojen ja jarrujen toiminnan. Tarkasta myös 

polkimet ja rengaspaineet, sekä muut osat löystymisen tai epätavallisten äänten varalta. Huollata laite säännöllisesti 

valtuutetussa huoltoliikkeessä tai jälleenmyyjällä.

TURVALLISUUSOHJEET



Tarkista nämä asiat ennen ajamaan lähtemistä. Mikäli jotain epätavallista ilmenee, korjaa viat välittömästi tai vie laite 
huollettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

a. Tarkista virtapiirien ja valaistuksen kunto
b. Tarkista, että taka- ja etujarrut toimivat asiaankuuluvasti
c. Tarkista ohjauksen ja etu- ja taka-akselin yhteistoimivuus
d. Tarkista rengaspaine
e. Tarkista vetohihnan kireys ja kunto
f. Tarkista vetohihnan pyörät vaurioiden varalta
g. Tarkista hihnan kunto pyörien hampaiston aiheuttaman kulumisen varalta

TURVALLISUUSOHJEET
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Kaukosäädin

Avain

Peilit

Työkalu peilien
säätämiseen

Käyttöohjekirja

Laturi 

01
OSIEN TARKASTUS

PIKAOHJE
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Avaa kansi ja nosta
säilytyslokero pois.

AKUN ASENTAMINEN

1 2 Sijoita akku paikalleen.  3 Kiinnitä akun kaapeli. Kytke pääkatkaisijaan virta 
(ON) ja sijoita säilytyslokero
takaisin paikalleen.

4
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PIKAOHJE
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Avaa lukitus 

03
KÄYNNISTÄMINEN

1 Aseta ja kiinnitä
kypärä päähäsi. 

Paina POWER-painiketta, 
ajoneuvo käynnistyy. 

2 3

4 Paina pysäköintikatkaisijaa.5 Lähteäksesi liikkeelle:
käännä kaasukahvaa. 

6

Ota ajoasento ajoneuvon päällä 
ja nosta sivuseisontatuki.

PIKAOHJE

6

kaukosäätimellä.



SOCO APP

04
LATAA APPLIKAATIO

TC MAX -malliin on saatavilla puhelinsovellus, jonka avulla voit muodostaa yhteyden 
ajoneuvoosi. Huomaathan, että sovellus toimii ainoastaan englanniksi. 

Saatavilla IOS ja Android -käyttöjärjestelmiin. 
Varmista puhelimesi yhteensopivuus etukäteen. 

IOS-käyttöjärjestelmä: Tukee ainoastaan Apple ISO 9.0 ja sitä uudempia järjestelmiä.

Android-käyttöjärjestelmä: Tukee ainoastaan Android 4.4 ja sitä uudempia järjestelmiä.

Lataa ja asenna SUPER SOCO APP  käyttämällä tässä käyttöohjekirjassa tai avainpakkauksessa 

olevaa QR-koodia.

7

PIKAOHJE
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SIVUSTA

A. LAITTEEN PIIRROSKUVA

YLHÄÄLTÄ

Ajovalo

Säilytystila

Akun
sijainti

Etujarrun 
kahva

Takajarrun 
kahva

Takavalo

Hallintalaitteet 
(vasemman käden)

Jarrusylinteri

Suunta-
merkki

Peili

Levyjarru 

Moottori
Sivuseisontatuki

       ECU 

Alumiinivanteet

Kaasukahva 
Hallintalaitteet 
(vasemman käden) 

Mittaristo

Istuin

AJONEUVON KOMPONENTIT JA OSAT
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Nopeus Lämpötila & ajettu matka 
Näyttää nopeuden (km/h) Näyttää vallitsevien käyttö-

olosuhteiden mukaisen 
kontrollerin lämpötilan.

Näyttää ajetun matkan ja vallitsevan 
ulkolämpötilan

Kontrollerin lämpötila

7 Vaihde
Näyttää käytössä olevan
vaihteen.

5 6
Näyttää akun jäljellä olevan 
varauksen palkkeina.

Akun varaus Akun varaus

3 Kokonaisajomatka 

Näyttää akun jäljellä olevan 
varauksen prosentteina. 

OSIEN KUVAUS
B. NOPEUSMITTARI
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SPORT Mode NORMAL Mode ECO Mode

Lataus käynnissä

Kaukovalot päällä 

Suuntamerkki päällä

Vika

Akkuvirhe 

Pysäköinti

M

AJONEUVON OSAT
B. MITTARISTO

M M-painiketoiminnot
Näytön vaihtaminen ajomatka/lämpötila:
Paina painiketta yhden sekunnin ajan normaalitilassa 
ja säilytä tila.
Laita nopeusmittarin taustavalo päälle manuaalisesti 
(Taustavalo merkeille + LCD-taustavalo):
Paina painiketta normaalitilassa pidempään kuin 
2 sekuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 8 sekuntia 
sytyttääksesi nopeusmittarin taustavalon ja ajovalot.

Näytön vaihtaminen km/maili ja KM/H & MPH:
Paina painiketta normaalitilassa pidempään kuin 8 sekuntia 
ja vapauta. Paina uudelleen lyhyempään kuin 2 sekuntia, 
vaihda näytettävä arvo ja säilytä tila.
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2

A.VASEN PUOLI

3 Äänimerkki
Paina painiketta ja äänimerkki 

soi. Vapauta painike ja 

äänimerkki lakkaa soimasta. 

Ajovalot 
Yläasento = kaukovalot
Ala-asento = ajovalot

3

2 Suuntamerkki 
<- suuntamerkki vasemmalle 

-> suuntamerkki oikealle

1

HALLINTALAITTEET
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1

B. OIKEA PUOLI

Ajovalo

1

3 Pysäköintitila2 Ajomoodin valinta

2

3

Yläasento = ajovalot päällä
Ala-asento = ajovalot kytkeytyvät 
automaattisesti ja säätyvät ympäristön 
valaistuksen mukaiseksi. 
Huom! Etuvalon automaattiset säädöt 
noudattavat EEC-normeja.

TC-MAX sisältää kolme moodia: 
1: ECO  2: NORMAL 3: SPORT 
Vasen asento: 1 
Keskiasento: 2 
Oikea asento: 3

Paina painiketta ja pysäköintitila 
kytkeytyy päälle. Paina uudestaan 
ja mittariston P-valo sammuu, jolloin 
ajoneuvo on valmis ajoon. 

HALLINTALAITTEET
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E.AVAA
Paina avaa-painiketta ja ajoneuvon lukitus poistuu 

käytöstä. 

F.POWER-PAINIKE
Kun olet poistanut ajoneuvon lukituksen päältä, 

paina POWER-painiketta ja 

ajoneuvo käynnistyy. Jos haluat sammuttaa 

laitteen, paina POWER-painiketta uudestaan. 

POWER-valo välähtää - lukittu-tila päällä POWER-
valo palaa - valmiustila (stand-by) päällä Punainen 
ympyrä -valo palaa - valmiina ajoon. 

C.KAUKOSÄÄDIN
TC-MAX käyttää toisen sukupolven älykästä kaukosäädintä, jonka avulla pystyt 50 metrin säteellä kytkintä painamalla 
lukitsemaan tai avaamaan TC-MAXin lukituksen.

KÄYTTÖOHJE

D.LUKITSE
Paina lukitse-painiketta, ajoneuvo 

menee lukkoon.

14



Lukitseminen: kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, käännä ohjaustankoa vasemmalle. Laita avain ohjauslukkoon ja käännä 

avainta myötäpäivään -> ohjaustanko lukittuu

Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta vastapäivään <- ohjaustangon lukitus vapautuu.

1

2

h.SÄILYTYSTILAN JA ISTUIMEN AVAUS

Säilytystilan avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä myötäpäivään. Naksahtava ääni kertoo, että säilytyslokero on avautunut.

Istuimen avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä vastapäivään, jolloin istuimen lukko aukeaa. Istuimen alta löydät ajoneuvon     

perustyökalun (kuusiokoloavain).
  

1

2

KÄYTTÖOHJE

g. OHJAUSTANGON LUKITUS
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HUOM: Laita päävirtakytkin OFF-asentoon, ennen kuin

ON

OFF

KÄYTTÖOHJE

g. PÄÄVIRTAKATKAISIMEN KÄYTTÖ
TC-MAXin päävirtakatkaisimen löydät ajoneuvon istuimen alta. Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni esimerkiksi 

oikosulun tai ylikuormituksen tapahtuessa. Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-ON-painikkeen avulla itse. 

A.  irrotat akun, 
B.  peset tai puhdistat laitetta,
C.  jos säilytät ajoneuvoa pitkään (esim talvisäilytys) tai et aja laitteella moneen päivään. 

16



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. Suositeltu rengaspaine on 200Kpa eturenkaaseen, 225Kpa takarenkaaseen vain

1

2

3

4

5

6

kuljettajan ollessa kyydissä, sekä 200Kpa eturenkaaseen ja 250Kpa takarenkaaseen, kun kyydissä on myös matkustaja.

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

Tarkista, että renkaiden kuvioiden syvyyys on riittävä (>0.8 mm)

Tarkista, onko hihnassa kulumia, halkeamia, tai hammastuksen murtumia. 

Tarkista, onko hihnassa ylimääräistä likaa (esim kiviä) ja poista ne. 
Kun olet laittanut ajoneuvoosi virrat päälle (POWER-painike) tarkista näkyykö 
mittaristossa virheilmoituksia. 
Tarkista, että akku on täysin ladattu/riittää aikomallesi matkalle.
Tarkista, että kaikki valot toimivat moiteetta.
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.

7

8

9

10

11

12

13

14

a. TARKISTA ENNEN KUIN AJAT:

Mikäli näissä tarkistuksissa ilmenee jotain poikkeavaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Super
Soco -jälleenmyyjääsi.

AJO-OHJE

17

Kulumispinnan raja, jolloin 
rengas on vaihdettava.



Paina avaa-painiketta kauko-
säätimestä ja paina POWER-painiketta.  
on.

Paina POWER-painiketta,
ajoneuvo käynnistyy.

Paina pysäköinti-painiketta, 
jolloin mittariston P-valo 
sammuu. Ajoneuvo on nyt 
valmis liikkeellelähtöön.

Lähteäksesi liikkeelle: käännä 
kaasukahvaa.

Kiinnitä kypärä asianmukaisesti. Vapauta sivuseisontatuki ylös.

b LIIKKEELLE LÄHTEMINEN

1 2 3

4 5 6

AJO-OHJE

18



c. OTA HUOMIOON MYÖS:
1

2

3

4

5

Ennen liikkeelle lähtöä varmista, että sivuseisontatuki ei ole ala-asennossa ja että ohjaustanko ei ole lukittuna. 
Huom. Älä paina pysäköinti-painiketta kesken ajon, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja saattaa aiheuttaa 
vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
Huom. Älä laske sivuseisontatukea alas laitteen ollessa liikkeellä, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja 
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
Ajoneuvon pitää olla täysin pysähtynyt, jotta sen voi käynnistää. Mikäli ajoneuvo sammuu ja sinun pitää 
käynnistää ajoneuvo uudestaan, hakeudu turvalliseen paikkaan (esim. tien sivuun) välttääksesi mahdolliset 
vaaratilanteet.

1

2

3

4

Kun lähdet ajoneuvolla liikkelle, vältä voimakkaita kiihdytyksiä, jotka saattavat aiheuttaa liiallisen 
virrankäyttöpiikin.  
Aja tasaista ajonopeutta ja vältä toistuvia jarrutuksia. 

TC-MAX:n maksimikuorma on 150 KG. Ylikuormitus on ehdottomasti kiellettyä. 
Jos talutat ajoneuvoa tai siirrät sitä työntämällä, pidä P-tila (Parking) päällä, jotta et vahingossa käytä 
kaasukahvaa ja aiheuta vaaratilanteita muille ja itsellesi. 
Kytke virta pois päältä ja irroita avain ajoneuvosta, kun kuljetat ajoneuvoa. 

AJO-OHJE
HUOM：
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a.

Akun latausnäyttö

Lataus käynnissä: punainen valo

Akku ladattu: vihreä valo 

Virhe: punainen valo ja vihreä valo 

vilkkuvat vuorotellen

AKUN LATAAMINEN AJONEUVOON KYTKETTYNÄ
Kytke laturin akunlatauspistoke ajoneuvon latausporttiin. 

Kytke laturin vaihtovirtapistoke pistorasiaan. Punainen valo syttyy. 

Laturi on täystin latautunut, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi. 

1

2

3

AKUN KÄYTTÖOHJE 
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HUOM!

1
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3
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8

Älä altista akkua vedelle tai kostealle ilmalle. Älä käsittele akkua esimerkiksi sateessa.  
Akun latauslämpötila: 0 - 55℃,  Akun käyttölämpötila: -20 - 65 ℃ 
Lataa akku käytön jälkeen. Jos et käytä ajoneuvoa pitkään aikaan, irrota akku ajoneuvosta.
Älä yhdistä akun positiivista ja negatiivista napaa, ettei aiheudu oikosulkua.
Pidä akku lasten ulottumattomissa ja älä altista akkua lämmölle, esim avotulelle. 
Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.
Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.
Akku on laatutarkistettu tehtaalla. Älä koskaan itse avaa akkua.

Avaa säilytystila, sulje päävirtakatkaisin (OFF-tilaan) ja nosta säilytystilan kansi.

Irrota akun virtajohto.

Laita avain akun kiinnityslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään, nosta akku sen jälkeen pois. 

Aseta laturin pistoke akun latausporttiin ja laturin verkkovirtapistoke pistorasiaan. Punainen valo syttyy. 

AKUN KÄYTTÖOHJE
b.Akun lataus ajoneuvosta irrotettuna

21



1

2

3

c.

AKUN KÄYTTÖOHJEET
HUOMIO: 

Jos et käytä akkua pitkään aikaan, lataa se ennen säilytystä puolilleen (50 %). Jos akun varaus on 0 %, 

lataa sitä 5 tuntia. Irroita akku ajoneuvosta, jos säilytät ajoneuvoa ajamatta sillä (esim. talven ajan). 

Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 4 tuntia joka toinen kuukausi.

Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä voimakkailta lämmönlähteiltä.

Säilytyslämpötila -20°C - 45°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta.
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Ajoneuvon tila: tarkastele ajoneuvon tilaa reaaliajassa, yhdellä painikkeella

Turvallisuus: Jos ajoneuvoa siirretään, sen oma hälytysjärjestelmä aktivoituu ja samalla SUPER SOCO 

APP lähettää sinulle ilmoituksen ja paikantaa ajoneuvon sijainnin.

Tiedot: Näet SUPER SOCO -applikaatiosta esim. paljonko akkua on jäljellä, mittarilukeman, ajoreittisi, jne. 

SUPER SOCO -sovellukseen saatetaan tehdä päivityksiä ja ominaisuudet saattavat muuttua, kun sovellusta
kehitetään. 

SUPER SOCO APP -päätoiminnot

Apple IOS 9.0 tai uudempi versio       Android 4.4 tai uudempi versio

LATAA SUPER SOCO APP

TC-MAX -ajoneuvossa on GPRS-yhteys, GPS-paikannus ja muita toimintoja, joita voit hyödyntää 
älypuhelimeen ladattavalla soveluksella. Huomioithan, että SUPER SOCO APP -sovellus on saatavilla 
englannin kielellä.  
* Huomaa, että joidenkin toimintojen on käytettävä langatonta verkko- ja sijaintitoimintoja.
Tällä hetkellä sovellus toimii iOS- ja Android-käyttöjärjestelmissä, varmista ennen sovelluksen lataamista, että älypuhelimesi 
käyttöjärjestelmä on yhteensopiva.
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HUOLTO
Säännöllinen huolto lisää ajoneuvon käyttöikää ja ajoturvallisuutta. Noudata Super Soco -huoltokirjassa 
kerrottua huolto-ohjelmaa, jotta mm. ajoneuvosi takuu pysyy koko takuuajan voimassa.

a. Noudata huolto-ohjelmaa
Huollata ajoneuvosi valtuutetulla Super Soco -jälleenmyyjällä/-huollolla ja noudata ajoneuvon huoltokirjassa kerrottua huolto-

ohjelmaa, jotta esimerkiksi ajoneuvon takuu pysyisi voimassa. Uuden ajoneuvon ensihuolto tulee tehdä ensimmäisen 1000 ajetun 

kilometrin kohdalla, tai kuuden kuukauden kuluttua käyttöönotosta riippuen, kumpi ehdoista täyttyy ensin (1000 km vai 6 kk). 

Seuraavat huollot tulee tehdä seuraavan 4000 km:n tai 12 kk kohdilla. 

Huom：
Huoltotoimenpiteet tulee tehdä valtuutetussa Super Soco -jälleenmyyjä-/-huoltoliikkeessä. Ajoneuvossa tulee käyttää vain alkuperäisiä Super Soco -osia. 

b. Puhdistus ja kunnossapito
Puhdistaminen：Käytä puhdistamiseen puhdasta vetää ja neutraalia pesuainetta. Käytä puhdistamiseen pehmeitä liinoja tai 

pesusieniä. Huom. älä käytä kovia materiaaleja, esim metalliharjoja, hiekkapaperia tms, jotta pinta ei naarmuunnu. Kuivaa 

puhdistamisen jälkeen ajoneuvon pinta esim. pehmeällä liinalla.

HUOM：

HUOM! Laita päävirtakatkaisin OFF-tilaan, ennen kuin aloitat ajoneuvon puhdistustyöt.
Älä käytä puhdistukseen voimakasta, suoraa vesisuihkua, jotta mekaaniset osat eivät vahingoittuisi.

Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 4 tuntia joka toinen kuukausi. 

Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen lataa akku täyteen. 
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Laitteeseen ei tule virtaa, 
POWER-painike ei toimi

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

1. Tarkista akun kytkentä ja että akussa on virtaa.
2. Vaihda päävirtakytkin ON-asentoon.

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

Ajonopeus on hidas tai toimintasäde on lyhyt

Akku ei lataudu

Akun virta on vähissä

Sivuseisontatuki on alhaalla

Pysäköintitila on päällä

Jarrukahva ei vapaudu normaalisti

Kaasukahva ei toimi normaalisti

ECU-liitin on löysällä

ECU:n toiminnassa on häiriöitä

Akun virta on vähissä

Liian matalat rengaspaineet

Kuormaus on liian suuri

Jarrut laahaavat

Ikääntynyt akku

1.

2.

3.

4.

5.

Laturin kytkentä on huono

Käytössä on väärä laturi

Akku on vanhentunut tai viallinen

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lataa akku

Nosta sivuseisontatuki

Paina pysäköintipainiketta

Tarkista jarrukahvan toiminta

Huollata kaasukahva Super Soco  -huollossa

 Tarkista, että ECU-liitin on kunnolla kiinni

Huollata ECU-ohjain Super Soco -huollossa

Lataa akku

Tarkista ja täytä renkaat

Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta

Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat

Vaihda akku

1.

2.

3.

Tarkista laturin kytkentä

Käytä vain virallista Super Soco -laturia 

Vaihda akku

UKK ja vianetsintä
a.Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa.
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Mittaristossa virhe: 97 

Mittaristossa virhe: 96 

Mittaristossa virhe: 95

Mittaristossa virhe: 94

Mittaristossa virhe: 93 

Mittaristossa virhe: 92 

Mittaristossa virhe: 91

Vikakoodit

Vikakoodi

Mittaristossa virhe: 99 

Mittaristossa virhe: 98

Mahdollinen syy Ratkaisu

Häiriö ECU-yhteydessä.

ECU-virhe pysäyttää ajoneuvon. 
Mahdollisia syitä
esim. yli- tai alijännite, ylikuumeneminen.

ECU-yksikön virransaantivirhe.

Virhe Hall-sensorissa.

Virhe Hall-sensorissa.

Akun yhteysvirhe.

Ylivirta ladattaessa.

Ylijännite ladattaessa.

Akku ylikuumentunut.

Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.

Pysähdy, odota hetki ja kokeile uudestaan.

Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.

Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.

Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe
jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.

Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe
jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.

Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto.

Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto.

Keskeytä ajaminen/lataaminen.
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Mittaristossa virhe: 89

Mittaristossa virhe: 88

Mittaristossa virhe: 87

Mittaristossa virhe: 86

Vikakoodit

Vikakoodi

Mittaristossa virhe: 90

Mahdollinen syy Ratkaisu

Akku purkautuu liian nopeasti.

Lämpötila akun lataukseen on liian matala.

Ajoneuvon käyttölämpötila on liian matala.

Internetyhteysvirhe.

GPS-yhteys ei toimi.

Pysähdy välittömästi, ota yhteyttä Super Soco -
huoltoon tai -jälleenmyyjään.

Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan ja odota hetki.

Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja odota hetki.

Siirrä ajoneuvo avoimelle alueelle ja odota hetki, tai 
ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjäliikkeeseen. 

Siirrä ajoneuvo avoimelle alueelle ja odota hetki, tai 
ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjäliikkeeseen.
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Hammastuksen sisäinen hiusmurtuma: 

Hammastuksen rikkoutuminen

Hampaan puuttuminen

Hihnan sisäosan kuluminen

Hampaiden vähäinen lohkeilu

Hammastuksen reunojen kuluminen

Kiven aiheuttama hihnan vahingoittuminen

Hihnan kuluminen sivusta

Käyttö seurannan alaisena

Vaihda vetohihna

Vaihda vetohihna

Käyttö seurannan alaisena

Käyttö seurannan alaisena

Käyttö seurannan alaisena

Vaihda vetohihna

Käyttö seurannan alaisena

UKK & VIANETSINTÄ
b. VETOHIHNAN ANALYSOINTI 
Vika Mahdollinen syy Ratkaisu

Älä tarkista hihan kireyttä , kun hihna on altistunut sateelle, puhdistettu viimeisen 24 tunnin aikana tai ollut käytössä toiminta-
lämpötilassa viimeisen 4 tunnin aikana. Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen hihnan kireyden testaamista; jos vetohihnalla 
on ajettu yli 8000 km tai se on vahingoittunut ja huonokuntoinen, vaihda hihna ja kaksi vetopyörää yhdessä. 
Huomaa: vetohihnan vaihtotyö vaatii ammattilaisen tekemän huoltotyön, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään
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UKK & VIANETSINTÄ
c.AKKUUN LIITTYVÄT ONGELMAT

Mahdollinen syy Ratkaisu
Ennen käynnistystä

Käytössä

Käynnissä

Käynnissä

Käynnissä 

Käynnissä

Käynnissä

Käynnissä

Akun virta on loppu, 
moottori ei käynnisty

Akussa alle 10 % 
virtaa, laite ei käynnisty

Mittaristossa virhe: 88

Mittaristossa virhe: 90

Mittaristossa virhe: 91

Mittaristossa virhe: 94

Mittariston näytön teho 
heikentyy

Maksimikantosäde 
poikkeaa alunperin laitteen 
virallisesta 
maksimikilometrimäärästä

Akku on tyhjä

Akku on melkein tyhjä, 
matalajännitesuojaus estää
käynnistämisen

Ajoneuvon käyttölämpötila on 
liian matala.

Akku purkautuu liian nopeasti.

Akku ylikuumentunut.

Akun yhteysvirhe.

ECU, ohjain ja 
hälytyskomponentit kuluttavat 
virtaa akusta automaattisesti, 
normaali ilmiöt

Ilmoitettu virallinen mittarilukema 
testataan tietyissä olosuhteissa 
ja olosuhteissa. Esim. 
sääolosuhteet, lämpötila ja 
laitteen kuormitus vaikuttavat  
laitteen kantosäteeseen. 

Lataa akku

Lataa akku

Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja 
odota hetki.

Pysähdy välittömästi, ota yhteyttä 
Super Soco -jälleenmyyjään 
tai -huoltoon

Keskeytä ajaminen/lataaminen.

Tarkista, että akku on kytketty oikein, 
jos virhe jatkuu, ota yhteys huoltoon. 

Jatka käyttöä normaalisti

Mikäli sinulla on tähän littyen 
kysyttävää, ota yhteyttä Super Soco 
-jälleenmyyjääsi
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UKK & VIANETSINTÄ

AKKUUN LIITTYVÄT ONGELMAT Mahdollinen syy Ratkaisu

Varastointi

Ladattaessa

Ladattaessa

Ladattaessa

Akussa on vettä 

Akun kotelo
on rikki

Start-painiketta painaessa
mitään ei tapahdu

Mittaristossa virhe: 89

Mittaristossa virhe: 92 

Laturi kuumenee latauksen 
aikana 

Akku ei toimi oikein, eikä 
käynnistämäminen onnistu.

Akun kotelo on vahingoittunut 
esim. törmäyksen tai 
tippumisen takia

Akkua on varastoitu liian kauan, akku 
on loppu

Lämpötila akun lataukseen on 
liian matala.

Ylijännite ladattaessa.

Latausprosessissa laturin sisäinen 
virta on liian korkea, mikä tuottaa 
paljon lämpöä. Metallikuori saattaa 
johtaa lämpöä, mikä lämmittää kuoren 
lämpötilaa

Ajoneuvoa on käytetty tai säilytetty 
sateisessa säässä, tai se on muutoin 
altistunut vedelle.

Akku on vahingoittunut 

Lataa akku. Jos lataaminen ei onnistu, 
ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 

Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan 
ja odota hetki.

Keskeytä lataus, tarkista laturin 
kunto.

Käytä normaalisti, lataa kuivassa ja 
ilmastoidussa tilassa

Lopeta käyttö, ota yhteyttä 
huoltopalveluun tai jälleenmyyjään

Lopeta käyttö, ota yhteyttä 
huoltopalveluun tai jälleenmyyjään
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Jarruneste"

Rengaspaine ja kuluminen"

Jarrupalat"

Jarrulevyt"

Etuakselin kireys"

Takahaarukan kiinnitys"

Taka-akselin kireys

Etujousituksen kiinnitys

Takajousituksen kiinnitys

Ohjauspylvään lukitusmutteri"

Etulevyjarru

Vetohihna ja hihnapyörä

Akku"

Etujarrusatulan kiinnike 

Takajarrusatulan kiinnike 

Takalevyjarru

59

59

88

45

74

26

42

26

42

TARKASTUSLISTA    

Huomaa：Litium-akku testattu BMS-ohjelmistolla ja jännite mitattu manuaalisesti www.supersoco.com

1000KM 4000KM 8000KM 12000KM 16000KM 20000KM 24000KM 28000KM Vääntö（N·m）MATKA

Ylempi:22
Alempi:32
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Oikein hyviä 
matkoja!

Lataa applikaatio



KÄYTTÖOHJE

Seuraa meitä

Skannaa QR-koodi ja 
lataa käyttöohjekirja

SUPER SOCO World

SUPER SOCO World

SUPER SOCO World

www.supersoco.com




