
 

• Voor zowel IOS (apple) als android is de SuperSoco app beschikbaar en te vinden in 
de store. Download de app en open deze. 

 

 
 

• Maak een account aan en zorg dat u de landcode aanpast naar +31 voordat u uw 
mobiele nummer invoert. Na de aanmelding ontvangt u een inlogcode waarmee u 
kunt inloggen met gebruik van uw telefoonnummer. 

 

 



 

• Houdt de IMEI QR code, welke u kunt vinden bij de handleiding of op het doosje van 
de reservesleutel, voor de camera van uw telefoon. Lukt dit niet dat kunt u ook 
handmatig de IMEI code invoeren. 

 

 
 

• Door de SIM kaart te activeren start u het abonnement. 
 

 



 

• De SIM kaart is actief het abonnement is gestart. Na verloop van het abonnement 
kunt u dit per jaar verlengen in de app. 

 
 

• De GPS is actief, nu is het wachten tot deze het juiste signaal ontvangt. De scooter 
staat nu digitaal nog in de fabriek. Het kan enkele uren duren voordat de GPS het 
juiste signaal heeft ontvangen. Zet het voertuig met het contact aan in een open 
ruimte. 

 



 

• De locatie is aangepast, door op het adres te klikken ziet u op de kaart staan waar u 
en het voertuig zich bevinden. 
In de app kunt u o.a. de volgende informatie vinden: 
 

- historical track, welke route is er afgelegd.  
- fault detection, mocht het voertuig een foutmelding geven kunt u deze ook in 

de app zien.  
- Front camera, vanuit hier kunt u de camera beelden bekijken (accessoire op 

CUX). battery capacity, estimated mileage, power OFF/ON.  
 
Aan de rechter bovenzijde kunt u in het menu komen daar staat o.a. de: 

- User manual. 
- Service points, alle aangesloten SuperSoco dealers. 
- Notifications, meldingen van het voertuig. 
- Instellingen zoals: track history, GPS instellingen en time zone waarbij u de 

tijdszone van de klok op het dashboard kunt aanpassen. 
- Vehicle management, hier kunt u een voertuig ontkoppelen van de APP zodat 

een andere gebruiken het voertuig kan koppelen (bv. een nieuwe eigenaar) 
 

 
 
 


