
Vmoto Soco app - handleiding

1. Zoek naar de Vmoto Soco app in de Appstore (Apple) of Play Store (Android) of scan onderstaande 
QR-code. Download de app en open deze.

2. Druk na het openen van de app op de enter knop. Kies voor het Nederlandse landcode +31, vul je 
telefoonnummer in (zonder 0), ga akkoord met de voorwaarden en druk op next. Er wordt een code 
naar je telefoon gestuurd. Dit kan even duren. Vul de code in en druk op next. 

Met de appmodule kun je jouw Super Soco koppelen aan de Vmoto Soco app. Deze module is los aan te 
schaff en bij jouw online bestelling of bij je dealer en zit dus niet standaard in elke Super Soco. 
Deze handleiding is van toepassing voor appmodules die na aanschaf van de Super Soco door de dealer 
gemonteerd worden. Te herkennen aan het artikelnummer eindigend met 4GEU-V.
Met de module leg je verbinding tussen jouw scooter en telefoon. Zo heb je alle noodzakelijke informatie 
binnen handbereik, waaronder de status van je accu en de gebruikershandleiding. 

Voor het gebruik heb je het volgende nodig:
- Mobiele telefoon met internet verbinding (Apple of Android)
- Jouw Super Soco
- Appmodule (Bij aanschaf van een Super Soco met losse appmodule zal de dealer de appmodule voor je op de 
scooter monteren. Let op: op sommige modellen zit een normale ECU-module. Dit betreft niet de appmodule.)

000000000

iOS Android



3. Geef toestemming voor het maken van een foto en scan de IMEI code. Dit is een barcode met een 16-cijferige 
code. Deze kun je als losse sticker vinden op de achterkant van de gebruikershandleiding of het doosje van de 
reservesleutel. Mocht deze ontbreken en je scooter beschikt wel over de appmodule dan kan jouw dealer dealer 
de scooter openmaken zodat de code gescand en genoteerd kan worden vanaf de appmodule.

4. Geef toestemming voor locatie en bluetooth. Door de appmodule te activeren start je het abonnement. Bij 
een nieuwe module zijn de eerste 2 jaar gebruik gratis. Na verloop van het abonnement kun je dit per jaar 
verlengen in de app. De GPS is actief en nu is het wachten tot deze het juiste signaal ontvangt. Het kan enkele 
uren duren voordat de GPS het juiste signaal heeft ontvangen. Zet het voertuig met het contact aan in een 
open ruimte of ga met de scooter rijden. 

De appmodule en app zijn nu volledig ingesteld. Je kan de naam en afbeelding aan passen door in het menu 
naar User Setting > User Information te gaan. 
 
Mocht er toch iets niet goed gaan met het instellen van de app dan willen je verzoeken om contact op te nemen 
met jouw Super Soco dealer of via info-vmotosoco@moteo.nl
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