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

Ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tästä ajoneuvosta.  

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

Älä aja, jos havaintokykysi on rajoittunut, esimerkiksi, jos olet käyttänyt lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyysi, juonut alkoholia, tai jos 
vointisi on muusta syystä esimerkiksi pahoinvoiva.
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 
ääntä tai muuta muutosta laitteessasi, 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.

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

Tutustu ajoneuvossasi sijaitseviin varoitustarroihin.

Super Soco ei ota vastuuta laitteesta johon on tehty luvattomia muutoksia, ja/tai jossa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia, ja/tai

on lisätty komponentteja.



PIKAOHJE

TARKISTUSLISTA

KAUKOSÄÄDIN

PEILIEN SÄÄTÄMINEN

AVAIN

VASEN PEILI OIKEA PEILI

LATURI OHJEKIRJA

KUUSIOKOLO-
AVAIN

TYÖKALU PEILIN
SÄÄTÄMISEEN



PIKAOHJE

AKUN ASENTAMINEN
AVAA KANSI JA NOSTA SÄILYTYSLOKERO POIS KIINNITÄ AKUN KAAPELI 

SIJOITA AKKU
KYTKE PÄÄKATKAISIJAAN VIRTA (ON) JA SIJOITA 
SÄILYTYSLOKERO TAKAISIN PAIKALLEEN



Avaa lukitus kaukosäätimellä

Ota ajoasento ajoneuvon päällä ja vapauta sivuseisontatuki ylös. 

Paina POWER-painiketta, virta kytkeytyy päälle

Paina punaista pysäköintikatkaisijaa, 
mittariston P-symboli sammuu. 

KÄYNNISTÄMINEN

PIKAOHJE

Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa. 



AJONEUVON KOMPONENTIT JA OSAT

LAITTEEN PIIRROSKUVA

Taustapeili

Ajovalo

Etuhaarukka

Säilyystila

Istuin

Alumiinivanteet

Levyjarru

Säädettävät 
jalkatuet

ECU

Sivuseisontatuki

Sähkömoottori

Levyjarru

Takahaarukka

Takavalo

Mittaristo

Takajarrun kahva 

Hallintalaitteet (vasemman 
käden)

Suuntamerkki

Hallintalaitteet (oikean käden)

Kaasukahva

Etujarrun kahva

Jarrunestesäiliö

    SIVUSTA YLHÄÄLTÄ

Matkustajan
jalkatuet

Rekisterikilven
teline
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AJONEUVON OSAT

MITTARISTO

Nopeusnäyttö

Ajettu matka/Lämpötila 
Vaihda painamalla M

Kokonaisajomatka 

Akun varaus (palkkeina)

Akun varaus prosentteina 

Controller Temperature
Ilmaisee kontrollerin 
reaaliaikaista lämpötilaa

Valittu ajomoodi  
(1, 2 tai 3)

PAINIKETOIMINNOT

Lyhyt painallus: Vaihda ajetun matkan ja lämpötilan välillä
Paina 2-8 sekuntia: Kytke mittariston ja ajovalon taustavalo
Paina yli 8 sekuntia: Vaihda mittariston mittayksiköt
kilometrien ja mailien välillä.

Vika
Lataus käynnissä

Data-yhteys

:ECO-ajomoodi
:NORMAL-moodi
:SPORT-ajomodi

KAUKOVALOT PÄÄLLÄ
AJONEUVO ON PYSÄKÖINTITILASSA 
SUUNTAMERKKI KYTKETTY PÄÄLLE
AKKUVIRHE
AJONEUVO ON VALMIS AJOON

Vikaluettelossa 
on lista vika-
koodeista



KÄYTTÖOPAS

HALLINTALAITTEET, VASEN PUOLI HALLINTALAITTEET, OIKEA PUOLI

YLÄASENTO      , kaukovalot  

ALA-ASENTO       , ajovalot 

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

SUUNTAMERKKI

<- suuntamerkki vasemmalle
-> suuntamerkki oikealle

AJOVALOT

ÄÄNIMERKKI 

Ajovalo
Yläasento        , ajovalo päällä
Ala-asento      , ajovalot 
kytkeytyvät automaattisesti ja 
säätyvät ympäristön valaistuksen 
mukaan.  

Pysäköintitila

Paina      -valo syttyy ja 

Ajomoodin valinta
Kolme moodivaihtoehtoa: 
1: ECO 
2: NORMAL
3: SPORT
Vasen asento: 1-moodi
Keskiasento: 2-moodi
Oikea asento: 3-moodi



KÄYTTÖOPAS

VIRTAKYTKIMEN KÄYTTÖ
Avaa lukitus kauko-ohjaimen painikkeella ja paina 
ajoneuvon POWER-käynnistyspainiketta, jolloin POWER-
painikkeeseen syttyy valo. Ajoneuvossa on nyt virta 
päällä. Paina POWER-painiketta uudestaan ja virta 
kytkeytyy pois päältä.

KAUKOSÄÄDIN
Kaukosäätimen avulla voit avata ja lukita ajoneuvon noin 
20 metrin säteellä ajoneuvosta.

Avaa 

Lukitse

LUKITSE:
Kun ajoneuvosta on sivutuki laskettuna 
maahan, paina lukituspainiketta.
POWER-valo vilkkuu, ja ajoneuvo on lukittu.

AVAA:
Paina avauspainiketta. POWER-valo palaa 
yhtäjaksoisesti, ja ajoneuvo on avattu.

Power-valo vilkkuu:
Varashälytin aktivoitunut

Power-valo palaa:
Valmiustila

Valoympyrä palaa: Virta
kytkettynä (Power-on).



KÄYTTÖOPAS

OHJAUSTANGON LUKITUS SÄILYTYSTILAN JA ISTUIMEN AVAUS

Lukitseminen: kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, 
käännä ohjaustankoa vasemmalle. Laita avain 
ohjauslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään, 
jolloin ohjaustanko lukittuu.
Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä 
avainta vastapäivään, jolloin ohjaustangon lukitus 
vapautuu.

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).

Lukitse  ->

Avaa <-



KÄYTTÖOHJE
PÄÄVIRTAKATKAISIMEN KÄYTTÖ
Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni esimerkiksi oikosulun tai
ylikuormituksen tapahtuessa. Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-
ON-painikkeen avulla itse. Laita päävirtakatkaisin OFF-asentoon*, ennen
kuin irroitat akun ajoneuvosta, ennen kuin peset tai puhdista ajoneuvoa,
tai jos säilytät ajoneuvoa esim. talvisäilytyksessä, tai jos et aja
ajoneuvolla pitkään aikaan.

SÄÄDETTÄVÄT JALKATUET
Voit säätää jalkatuet kolmeen eri asentoon.

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.

Avaa istuin ja ota käyttöösi yleistyökalu.

Avaa jalkatuen alla oleva pultti (HUOM. avaa ajoneuvon 
vasemman ja oikean puolen pulitit, jotta säätäminen onnistuu.
Säädä jalkatuki haluamaasi asentoon ja kiristä sitten pultit.



OPERATION GUID
TARKISTA ENNEN KUIN AJAT:

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. 

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

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

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.

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



ENNEN KUIN AJAT

Avaa ajoneuvo kaukosäätimen Avaa-painikkeella ja paina sitten laitteen POWER-käynnityspainiketta.

Kiinnitä kypärä ja muut ajovarusteesi asianmukaisesti, ota ajoasento ajoneuvon päällä ja vapauta sivuseisontatuki.



AJO-OPAS

Paina POWER-painiketta, jolloin laitteeseen 
kytkeytyy virrat päälle.

Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa.

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

HUOM!
Ennen liikkeelle lähtöä varmista, että sivutukijalka ei ole ala-asennossa ja 
ettäohjaustanko 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 sivutukijalkaa alas laitteen ollessa liikkeellä, sillä se katkaisee 
ajoneuvosta virran ja saataa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille 
liikenteessä oleville.
Ajoneuvon pitää olla täysin pysähtynyt, jotta sen voi käynnistää. Mikäli virrat 
katkeavat ajoneuvosta ja sinun pitää käynnistää ajoneuvo uudestaan, hakeudu 
turvalliseen paikkaan (esim tien sivuun) välttääksesi mahdolliset vaaratilanteet.



AKUN KÄYTTÖOHJE

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. joissain Super Soco -laturimalleissa saattaa olla vain yksi vihreä valo ja yksi punainen valo! 

Akun lataaminen ajoneuvoon
kytkettynä

Akun varaustilan näyttö

Ladataan: Vihreä
valo vilkkuu yksittäin
lataustason mukaan

Täysin ladattu:
Kaikki valot palavat
yhtäjaksoisesti

Virhe: Kaikki valot 
vilkkuvat yhtä aikaa
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AKUN KÄYTTÖOHJE

Akun lataus ajoneuvosta irrotettuna

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

Irrota akun virtajohto.

Laita avain akun kiinnityslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään. 
Kun lukko on auki, voit irrottaa akun ajoneuvosta (nosta akku ylöspäin).

Aseta laturin pistoke akun latausporttiin ja laita sitten laturin
verkkovirtapistoke pistorasiaan. Akun latautuessa laturin vihreät valot
vilkkuvat vuorotellen.



AKUN KÄYTTÖOHJEET 

Kun akku on täynnä, merkkivalot palavat vihreinä.

Suojele akkua kastumiselta
Latauslämpötila 0°C - 45°C, käyttölämpötila -20°C - 45°C

Lataa akku ajon jälkeen. Jos moottoripyörää ei käytetä
pitkään aikaan, irroita akku moottoripyörästä.
Älä yhdistä akun virta- ja latausliittimiä toisiinsa.

VAROITUKSIA:
Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.
Lataa akkua ainoastaan alkuperäisellä laturilla. 
Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.
Akku on laatutarkistettu tehtaalla. Älä koskaan avaa akkua.
Mikäli sinulla on akkuun liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Super 
Soco -jälleenmyyjääsi.

Säilytys, huolto ja kuljetus
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 toinen kuukausi.
Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä voimakkailta lämmön lähteiltä.
Säilytyslämpötila -20°C - 45°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta.
Irrota laturi akusta pitkäaikaisen säilytyksen ajaksi.

HUOM!



HUOLTO

Säännöllinen huolto lisää ajoneuvon käyttöikää ja ajoturvallisuutta. Noudata Super Soco -huoltokirjassa kerrottua huolto-ohjelmaa,
jotta esimerkiksi ajoneuvosi takuu pysyy koko takuuajan voimassa.

Puhdistaminen：Käytä puhdistamiseen puhdasta vetää ja neutraalia pesuainetta. Käytä puhdistamiseen pehmeitä liinoja tai pesusieniä. 
Huom. älä käytä kovia materiaaleja, esim metalliharjoja, hiekkapaperia tmv, jotta pinta ei naarmunnu. Kuivaa puhdistamisen jälkeen 
ajoneuvon pinta esim. pehmeällä liinalla.

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

Säilytys: Säilytä ajoneuvoa kuivassa, ilmastoidussa ja tasalämpöisessä tilassa, jotta se on suojassa auringolta ja sateelta suojassa 
mahdollisilta haalistumilta ja ruostumiselta. Mikäli et aio käyttää ajoneuvoa pitkään aikaan, kytke päävirtakatkaisin OFF-tilaan ja irrota akun 
virtapiuha. Pitkäaikaisen käytön jälkeen huolehdi, että akku on kunnossa ja ladattu ennen käyttöönottoa.

Kaikkien huolto- ja kunnossapitotöiden on oltava valtuutetun Super Soco -jälleenmyyjän tekemiä ja huolloissa on käytettävä alkuperäisiä 
Super Soco -osia. 
Jos laitteeseen on lisätty muita kuin alkuperäisiä osia, ajoneuvon takuu ei enää ole voimassa.
Jos laitetta on avattu tai huollettu muun kuin Super Soco -jälleenmyyjän/-huollon toimesta, ajoneuvon takuu ei ole voimassa.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

NOUDATA HUOLTO-OHJELMAA
Super Soco -huolto-ohjelman löydät HUOLTOKIRJA-kirjasta. Säilytä kirjaa huolella, sillä se tulee sisältämään ajoneuvosi 
huoltohistorian. Ensihuolto tulee tehdä 300 km kohdalla ja sitä seuraavat huollot 2500 km välein (2500 km/ 5000 km/ 7500 km/ 
10 000 km/jne).

HUOM!

HUOM!



Ongelma 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.

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

Lataa akku
Tarkista ja täytä renkaat
Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta
Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat
Vaihda akku

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

viallinen

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

Laitteeseen ei tule virtaa, 
POWER-painike ei toimi

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

UKK ja vianetsintä
Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa. 

Ajonopeus on hidas tai 
toimintasäde on lyhyt

Akku ei lataudu

1.
2.
3.
4.
5.



Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu
Mittaristossa virhe: 99 Häiriö ECU-yhteydessä. Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon. 

Mittaristossa virhe: 98 ECU-virhe pysäyttää ajoneuvon. Mahdollisia syitä 
esim. yli- tai alijännite, ylikuumeneminen. Pysähdy, odota hetki ja kokeile uudestaan.

Mittaristossa virhe: 97 ECU-yksikön virransaantivirhe. Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon. 

Mittaristossa virhe: 96 Virhe Hall-sensorissa Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon. 

Mittaristossa virhe: 95 Moottorinohjaimen kaasuasennon virhe Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe 
jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.

Mittaristossa virhe: 94 Akun yhteysvirhe Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe 
jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.

Mittaristossa virhe: 93 Ylivirta ladattaessa Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto

Mittaristossa virhe: 92 Ylijännite ladattaessa Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto

Mittaristossa virhe: 91 Akku ylikuumentunut Keskeytä ajaminen/lataaminen

Mittaristossa virhe: 90 Akku purkautuu liian nopeasti Pysähdy välittömästi

Mittaristossa virhe: 89 Lämpötila akun lataukseen on liian matala. Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan ja odota hetki. 

Mittaristossa virhe: 88 Ajoneuvon käyttölämpötila on liian matala. Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja odota hetki. 

Mittaristossa virhe: 87 Internetyhteysvirhe HUOM. GPS-ominaisuutta ei ole Suomeen 
maahantuoduissa laitteissa. 

Mittaristossa virhe: 86 GPS-yhteys ei toimi HUOM. GPS-ominaisuutta ei ole Suomeen 
maahantuoduissa laitteissa. 
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