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Üdvözöljük a Super SOCO tulajdonosok körében! Jelen útmutató ismerte? a motorkerékpár összes funkcióját és a CPx
elektromos robogó 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 sajá3tsa el a jelen kézikönyv tartalmát, ideértve a teljesség igénye nélkül
a vonatkozó utasításokat, óvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket

• Maradéktalanul sajá3tsa el a CPx elektromos robogó üzemeltetési és biztonsági előírásait

• Maradéktalanul sajá3tsa el a CPx elektromos robogó figyelmeztető címkéinek tartalmát

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

FONTOS!
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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 KS., 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!



A saját és mások érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

• A Super SOCO CPx elektromos robogó a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag érvényes “AM” 
vagy „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető.

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

• Vezetés előS 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 előS 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 melleS. 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.

2

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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ELŐKÉSZÜLETEK

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

2 Helyezze be az akkumulátort !"""3 Csatlakoztassa az akku-
mulátor csatlakozóját.         

Kapcsolja fel a főkapcsolót.

4 Helyezzevisszaatárolótálcát,
majdzárjaleazülést.
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1 Nyomja le a távirányítón  a 
„FELOLDÁS” gombot.

#$%&$"'$(")"
*+,-./.),01!

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

4 Nyomja meg a „POWER” 
gombot a motoron vagy 
nyomja meg a távirányító 
Super SOCO gombját. 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 
elindításához.

INDULÁS ELŐTT
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SUPERSOCO

ELŐKÉSZÜLETEK

6

A CPx elektromos robogó a beépíteK 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön 
okostelefonjához.

A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követhe? 
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.

04
APP LETÖLTÉSE
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JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

A. A JÁRMŰELEMEK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA
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JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK
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A.BAL MARKOLATI KAPCSOLÓK

3 Kürt
Megnyomva hangjelzést ad,

amely a gomb elengedésekor leáll.4

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

2

3

1

12

2 Irányjelző 
Balra tolva a bal oldali irányjelzőt kapcsolja 

be.

Jobbra tolva a jobb oldali irányjelzőt 

kapcsolja be.

1 Távolsági/tompítoK fényszórók

Felfelé kapcsolva a távolsági 
fényszóró világít.

Lefelé kapcsolva a tompítoT 
fényszóró világít.



B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLÓK
1

2

3

R

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

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

2 Parkolás üzemmód
A parkoló gombnak két funkciója van: 
megnyomva a motor és a gázkar inak\v 
és a "P" jelzőfény kigyullad; ismét 
megnyomva a motorkerékpár kilép a 
parkolás üzemmódból.

3 ”Sétáló” üzemmód/Hátramenet
RA(2O#%2*I%U(007#$k%;@+07*1%*IA2C0%/+C$%#7%
l'c%I(2F(+4%=77*-%C+5C-+O#%#%1(F(I9+%#7%lBck%
#7#7%l0@+C-9%:7*229)F#c%^2#d4%]%;2eU_4%
=FF*$%#7%:7*229)F#$%#7%l'c%I(2F%
?(-A#2#+(0%$A(25#+#1+C0C5#- #%1(F(I9%
UC+1#2*$*+F*$%;<7-*;*)6;4%G7%lBck%#7#7%l0@+C-9%
:7*229)F9-c%5#-9%;6-@8@0U*7k%$A(2O#%2*I%
U(007#$k%;@+07*1%*IA2C0%/+C$%#7%l'c%I(2F(+4
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C. TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányító segítségével 50 méteres hatótávolságon belül könnyen feloldhatja és lezárhatja a CPx elektromos 
robogót.

B! CDEF1G.",+(H."DI(,J(
G 1(F(I9%6$)b+C0CU(7%$A(2O#%2*I%#%!/8*1 !DED%
I(2F(+%#%+C561C$Ab+9$4

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
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ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

16



ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

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

DBB

DR

g. A FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE
A CPx elektromos robogó áramtalanító védőkapcsolójaként a főkapcsoló biztonsági okokból automa@kusan kiold, amikor 
rendellenességet észlel a motor áramköreiben, vagy egy rövidzárlat miaD az áramerősség meghaladja a beállítoD biztonsági 
határértéket.
A főkapcsoló a nyereg alaD helyezkedik el.

16



a. HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK
A CPx elektromos robogó használata előT 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 markolaZ 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 fúródoT

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 Zszták-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.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

6

Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO  márkaszervizéhez.

17



b. A MOTORKERÉKPÁR INDÍTÁSA

1 Nyomja meg a "Feloldás" gombot a 
távirányítón.

2 Vegye fel a bukósisakot. 3 Hajtsafel az oldaltámaszt. 

6 Húzza meg finoman a gázkart a 
motorkerékpár elindításához.

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

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

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

18



TIPPEK：

• Vezetés előQ ellenőrizze, hogy az oldaltámaszt felhajtoQa és kormányzárat kioldoQa.

• 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 úQest szélére.

• Amennyiben a motorkerékpárt tolni szükséges, a művelet előQ kapcsolja a járművet 

készenlé9 módba a távirányítón található „FELOLDÁS” gombbal vagy tegye a járművet „P”, 

azaz parkolás üzemmódba. 

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

19



AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Akkumulátor töltésének kijelzése

Töltés: A piros lámpa ég.

Teljesen feltöltve: A zöld lámpa ég. 

Hiba: Piros és zöld fény váltakozva villog4

20

a. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOR A MOTORBAN)

• Csatlakoztassa a töltőt a CPx ülés alaK található töltőnyílásába.

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

• A teljes feltöltést követően a zöld lámpa ég.



AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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.

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 töltöKségi szint ne essen 20% 
alá.

• Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a motorkerékpárból;

21
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AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

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 ?szta, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású anyagoktól és hőforrásoktól.

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

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



A SUPER SOCO APP
A CPx elektromos robogók a beépíteQ 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön
okostelefonjához. A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követhe9
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:
• DiagnoszJkai 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 lekérheJ a motor adatait, többek közöS az akkumulátor
töltöSségi szintjét, a megteS kilométereket és a megteS útvonalat GPS koordináták alapján.

A SUPER SOCO APP funkciói frissülhetnek, ezért különbségek lehetnek az egyes modellek közöT. Kérjük, hogy mindig a legfrissebb verziót használja.
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KARBANTARTÁS ÉS JÓTÁLLÁS
Rendszeres karbantartással megőrizhető a CPx elektromos robogó üzembiztonsága, és elkerülhető éleTartamának csökkenése. Kérjük, tekintse át az 
alábbi javaslatokat és kérjük, gondosan tartsa karban motorkerékpárját.
RUTINSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisz\tás: A motorkerékpárt Zszta vízzel és semleges Zsz\tószerrel Zsz\tsa, a felületeket puha ronggyal és szivaccsal törölje le; Zlos drótkefét, 
csiszolópapírt stb. használni a Zsz\táshoz, hogy a motorkerékpár alkatrészeinek és részegységeinek felületét ne karcolja meg. Tisz\tás után puha 
ronggyal törölje szárazra.
FONTOS!
Tisz\tás előT kapcsolja le a főkapcsolót.
A Zsz\táshoz ne használjon erős vízsugarat, hogy elkerülje a mechanikus alkatrészek víznyomás miam sérülését.
Tárolás: lehetőség szerint parkolja száraz és hűvös helyiségben, hogy óvja a motort a napsugárzástól és az esőtől, illetve hogy elkerülje a korrózió 
miam éleTartam 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, mielőT 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 számítoT 3 év vagy 20.000 km futásteljesítmény (amelyik előbb bekövetkezik)
A jótállási igényeket kizárja:
• Ha a fogyasztó az előírt garanciális átvizsgálásokat nem végezteZ el a gyártói előírások szerint, illetve a feltárt hibákat nem javíTatja meg;
• Ha a motorkerékpárba nem gyártói (vagy azzal egyenértékű) alkatrészt szereltek be;
• Ha a motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezeT módon változtaTák meg, vagy a fogyasztó a használaZ előírásokat nem tartoTa be;
• Ha a keletkezeT hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. fékbetétek/-tárcsák);
• Ha a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzoT igénybevételre, közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vezethető vissza;
• Ha a fogyasztó nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezeTségének és ezzel további meghibásodást okoz.
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Kellemes utazást 
kíván a

Super SOCO!


