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Інструкція користувача
Щоб забезпечити вашу безпеку, уважно прочитайте цей посібник перед їздою та 
переконайтесь, що ви завжди дотримуєтесь наведених нижче вимог
Повністю розумійте інформацію в цьому посібнику, включайте, але не обмежуючись 
відповідними інструкціями, запобіжними заходами та попередженнями.
Будьте в курсі попереджувальних ярликів розумного електричного мотоцикла CU.
НЕ розбирайте транспортний засіб або будь-які його частини, якщо потрібна заміна, 
будь ласка, зверніться до місцевого дилера.
Інструкції з техніки безпеки
Щоб забезпечити безпеку себе та інших, дотримуйтесь таких правил:
Не катайтеся після прийому ліків, які можуть вплинути на вашу здатність до їзди, 
вживання алкоголю або коли вам погано. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та 
дорожніх знаків та підтверджуйте довколишні дорожні умови та велосипедні умови в 
будь-який час, людям до 16 років заборонено їздити, НЕ ВИДАЙТЕ свій транспортний 
засіб комусь, хто не може їздити, щоб активно уникнути небезпеки .
Носіть захисне спорядження, таке як шолом, та відповідний захисний одяг, якщо це 
необхідно, наприклад, рукавички та черевики. Виконуйте базову перевірку кожного 
разу перед їздою, щоб підтвердити світло, гальмо, протектор та тиск в шинах, а також 
перевірити інші деталі на наявність вільності або ненормального шуму, і регулярно 
відвідувати сервісний центр SOCO для технічного обслуговування.
Щоб забезпечити безпеку для себе та інших, НЕ використовуйте ближнє світло в 
хороших умовах освітлення. Постійне використання дальнього світла призведе до 
порушення зору у транспортних засобів та пішоходів з протилежного боку, що 
впливатиме на безпеку. Будь ласка, не телефонуйте та не відповідайте на дзвінки під 
час їзди, які можуть спричинити дорожньо-транспортні пригоди
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Зарядний пристрій 

Пульт сигналізації



Відкрийте багажник 
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Встановіть батарею 

1 2 Встановіть батарею 3  Підключіть штекер Включіть тумблер та 
закрийте багажник 

4

3



03
 

1

Поверніть у положення On

2 3 4  Вставте ключ 

5 6  Вимкніть паркувальний режим 87
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Розблокуйте скутер Вдягніть шолом Закрийте підніжку 

 Ready Натисніть ручку газу щоб почати 
рух 
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Зовнішній вигляд пристрою 



Фара 

Ручка гальма  

 Ручка гальма 

Габарит 

Перемикач 

Ручка газу 

Перемикач 

Зеркало 

Мотор 

Підніжка 

Дисплей 
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Багажник 

Дискова система гальм 

Відсік батареї 

Контроллер 



 Description of components and parts

b. Instrument
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Індикатор помилки 

Заряд 
Світловий індикатор 

дальнього світла

Світловий індикатор 

включення Увімкнення та 

блимання світла

Індикатор помилки 

акумулятора Помилка батареї

error

Круїзний індикатор

Круїзний індикатор горить під час 

круїзу
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1.Індикатор швидкості 
2.Код помилки 
3.Режим швидкості 
4. Загальний пробіг/Поточний пробіг
5.Заряд батареї 
6. Шкала заряду батареї 
8. Індикація стану заряду
Підказка символу умови заряду
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Перемикач      
лівий 
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1. Звуковий сигнал 
2. Перемикач поворотів 
3. Світло дальнє/Ближнє

4. Круіз контроль 
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Перемикач правий 

SET Кнопка зміни індикаціі 
+- Зміна режимів їзди 
Аварійний сигнал 
Паркувальний режим
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Затисніть кнопку разблокупання скутера щоб відкрити відсік з аккумулятором 
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замок запалювання 

Багажник відкрити 

Блокупання вилки 

OFF Положеня вимкнуто 
ON Увімкнено 



Захисний перемикач для выднновлення живлення увымкныть його у 
положення ON

on

off
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Чи стабільний та еластичний кермо при повороті.

Чи можуть перемикачі на правому та лівому кермі працювати правильно.

Чи правильна робота дросельної заслінки.

Переконайтесь, що тиск в шинах в порядку. Рекомендований тиск в шинах - 175 кПа для переднього колеса, 175 

кПа для задніх. Перевірте поверхню шини, переконайтесь, що на ній немає тріщин, пошкоджень та проколів 

сторонніх речовин або кріплення.

Якщо глибина протектора є достатньою, переконайтесь, що вона повинна бути вище чорної мітки на протекторі. Чи 

світиться на приладі попереджувач про помилку при увімкненому живленні.

Чи ємність акумулятора достатня для вашої подорожі.

Чи правильно працюють фари, задні ліхтарі, стоп-сигнали, поворотне світло.
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Поїздка 

а. Перевірте список перед катанням
Перед тим, як їздити на інтелектуальному електричному скутері CU, обов’язково 
ознайомтесь із наведеними нижче пунктами, щоб захистити вашу безпеку під час їзди.
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Тримати подалі від води, запобігати розбризкуванню води, занурення у воду;

Температура зарядки: 10 - 30 ℃, температура розряду: 0 - 40 ℃;

Зарядившись після використання, якщо мотоцикл довго не використовувався, необхідно вийняти акумулятор; 

Заборонено підключати вхід і вихід акумуляторної батареї;

Не заряджайте та не зберігайте мотоцикл у житлових будинках, тримайте подалі від горючих речовин під час 

зарядки. Заборонено сильний удар і натискання на акумулятор;

Потрібно використовувати призначений зарядний пристрій, заборонено використовувати будь-які інші зарядні 

пристрої для зарядки акумуляторної батареї;

Перед доставкою акумуляторний блок вже пройшов сувору перевірку, заборонено його відкривати.

Інструкція заряду батареї 

17

Відкрийте багажник 
Відключіть клему батареї 
Дістаньте батарею 
Увівкніть Зарядний 
пристрій у батарею 
Увімкніть зарядний 
пристрій у розетку 



Обмежена Гарантiя:
1) Гарантiйний термiн виробу становить 1 рiк. Цей термiн не розповсюджуеться на витратнi
матерiали.
2) Гарантiйний термiн батареї та зарядного пристрою становить 12 мiсяцiв. Шини,гальмівні
колодки, гальмівні
системи та камери виробу вiдносяться до витратних матерiалiв, гарантiйний термiн для яких
становить 1 мiсяць.
*ремонт по гарантіі проводится у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження
пристрою та частин
пристрою не є гарантійним випадком.
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 місяців проводити
технiчне
обслуговування пристрою у сервiсному центрi. *Технічне обслуговування не є гарантійним
ремонтом. Надання
технічного обслуговування є платною послугою. Причини вiдмови в наданнi безкоштовного
гарантiйного
обслуговування:
1) Несправнiсть, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.
2) Попадання вологи у пристрій
3) Несправнiсть, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими
особами.
4) Випадковi пошкодження або несправностi, якi виникли через недотримання умов
зберiгання.
5) Не вiдповiднiсть iнформацi"i на документi, що пiдтверджуе придбання/гарантiйному талонi з
параметрами
продукту.
6) Пошкодження поверхонь виробу.
7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керiвництвом з експлуатацi
 Пошкодження або несправностi, якi викликанi поїздками пiд дощем або по калюжам
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