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เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ 

 บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จ ำกดั ขอขอบพระคณุท่ีทำ่นได้ไว้วำงใจเลือกใช้รถจกัยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เดโก้ คูมื่อฉบบันีมี้ข้อมลูส ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั คณุสมบตั ิและกำรบ ำรุงรักษำตวัเคร่ือง 
จกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำเดโก้ มีมอเตอร์ (Motor) ท่ีได้รับกำรออกแบบมำอยำ่งดีเย่ียม มีรูปร่ำงเพรียวดคูลอ่งตวั
และสวยงำม มีควำมปลอดภยัด้วยกำรสร้ำงอย่ำงเหมำะสม และแบตเตอร่ีท่ีทนทำน ไมต้่องเปล่ียนบอ่ย 
กรุณำอ่ำนคูมื่อนีอ้ยำ่งละเอียด และมีควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำงำน และควำมสำมำรถตำ่ง ๆ ของ
รถจกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำเดโก้ 

หำกทำ่นมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรใช้งำนรถจกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำเดโก้ หรือกำรรับประกนัคณุภำพ 
สำมำรถติดตอ่ได้ท่ี ศนูย์ลกูค้ำสมัพนัธ์  034-100-270 ทำงบริษัทฯ ยินดีรับฟังควำมคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะ  

โปรดติดตอ่ และใช้บริกำรในวนัจนัทร์ - เสำร์ (เวลำ 8.30 - 17.30 น.)  
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ข้อควรจาํในการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ 

1. อา่นวิธีการใช้อยา่งละเอียดก่อนการใช้งานรถจกัยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ 
2. รถจกัยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ จะใช้งานได้ดีบนพืน้ราบ กรุณาใช้ความระมดัระวงั ขณะขบัข่ีบนพืน้ท่ีลาดเอียง 
3. ปลดเกียร์ P ทกุครัง้ ก่อนการขบัข่ี 
4. รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ มีระบบตดัเบรคไฟฟ้า หมายความวา่ทกุครัง้ท่ีท่านแตะเบรค คนัเร่ง(Throttle) 

จะไมส่ามารถใช้งานได้ 
5. แบตเตอร่ีเป็นสิ่งส าคญัในการจา่ยกระแสไฟฟ้าเข้าสูม่อเตอร์ ซึง่กระแสไฟจะจา่ยได้ดี และมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ ก็ตอ่เม่ือแบตเตอร่ีอยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ และพลงังานเตม็ท่ี 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 

1. ผู้ขบัข่ีควรผา่นหลกัสตูรการอบรม และมีใบอนญุาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ เพ่ือท่ีทา่นจะได้เรียนรู้กฎจราจร 
และมีความช านาญในการขบัข่ี  

2. ปฏิบตัิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตุ 
3. สวมใสห่มวกกนัน็อคทกุครัง้ขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ 
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4. สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีมีสีสว่าง สามารถมองเห็นได้ชดัทัง้ในท่ีสว่าง และท่ีมืด 
5. ขบัข่ีอยา่งระมดัระวงั ไมป่ระมาท ใช้ความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
6. ผู้ขบัข่ีควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ ในขณะท่ีขบัข่ีในพืน้ท่ีท่ีมีรถยนต์ รถบรรทกุขนาดใหญ่ เป็นจ านวนมาก 

เน่ืองจากอบุตัเิหตมุกัเกิดขึน้บอ่ยครัง้ กรณีท่ีทา่นขบัอยูใ่นพืน้ท่ี ท่ีเป็นมมุอบั 
7. ไมค่วรใช้โทรศพัท์ขณะท่ีท่านขบัข่ี 
8. หากรถจกัรยานยนต์เกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการขบัข่ีท่ีไมถ่กูต้องตามกฎจราจร หรือเกิดจาก

ความประมาทของผู้ขบัข่ี  โดยไมไ่ด้เกิดจากการประกอบรถจกัรยานยนต์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน หรือเกิดความ
ผิดพลาด ความรับผิดชอบทัง้หมดจะเป็นของผู้ขบัข่ี ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อควรปฏิบัตก่ิอนการใช้งาน 

รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ ควรชาร์จแบตเตอร่ีก่อนน ามาใช้งานในครัง้แรก 

ก่อนขบัข่ีควรตรวจเช็ครถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า และปรับสว่นประกอบของรถให้เหมาะสมกบัตวัทา่น เช่น 
กระจก เกียร์ เป็นต้น 
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การทาํงานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ 

1. เปิดเบาะรถ และท าการเปิดสวิทช์ไปท่ี ON 
2. บดิกญุแจไปตรงต าแหนง่ ON 
3. จะมีไฟสีเขียวสวา่งขึน้แสดงวา่แบตเตอร่ีชาร์จไฟแล้ว ค าเตือน ถ้าไฟกลายเป็นสีเหลือง หรือแดง แสดงวา่

แบตเตอร่ีใกล้หมด ทา่นควรน าแบตเตอร่ีมาชาร์จเพื่อปอ้งกนัแบตเตอร่ีหมดระหวา่งขบัข่ี 
4. ก่อนการบิดคนัเร่ง ให้ปลอ่ยเบรคจอด (Parking Brake) โดยการบีบ และปล่อยเบรคมือ (Brake Handle) 

ทกุครัง้ มิฉะนัน้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ จะไมส่ามารถขบัเคล่ือนได้ 
5. ก่อนท่ีจะน ารถจกัยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้มาใช้งาน กรุณาตรวจสอบอปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้

เบรค 

บีบเบรคมือแล้วลองผลกัรถ ไปข้างหน้าเพ่ือดวูา่สามารถเคล่ือนท่ีไปได้หรือไม ่ถ้ารถสามารถ
เคล่ือนท่ีได้โดยง่าย แสดงว่าเบรคหลวม ท างานได้ไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ ทา่นจะต้องไขเบรคให้แนน่ จนกวา่
จะไมส่ามารถเคล่ือนท่ีได้เม่ือใช้เบรค 

คันเร่ง (Throttle) 
ก่อนบดิคนัเร่ง ให้กดปุ่ ม P หลงัจากนัน้คอ่ย ๆ บิดคนัเร่ง เพ่ือเช็คดวูา่ใช้งานได้ตามปกตหิรือไม่ 
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ยางรถ 

ตรวจสอบสภาพยางวา่ดอกยางยงัมีอยูห่รือไม ่หากสกึแล้วควรท่ีจะเปล่ียนยาง เพ่ือการขบัข่ีท่ี
ปลอดภยั และตรวจดลูมยางของล้อหน้าและล้อหลงัว่าอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

 แบตเตอร่ี 

ก่อนการเดินทางควรตรวจสอบแบตเตอร่ีของทา่นวา่มีแบตเตอร่ีเพียงพอตอ่การใช้งานหรือไม่ 

สัญญาณกันขโมย 

ตรวจเช็คสญัญาณกนัขโมย ด้วยการกดล็อค และลองขยบัรถ ถ้าหากมีเสียงดงัขึน้แสดงวา่ใช้งาน
ได้ปกต ิ 

 สัญญาณไฟ 

เพ่ือความปลอดภยัของท่าน ควรหมัน่ตรวจเช็คสภาพรถว่าไฟสามารถใช้งานได้หรือไม ่เชน่ ไฟ
หน้า ไฟท้าย ไฟสงู ไฟเลีย้วหน้า-หลงั เสียงแตร เป็นต้น  
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การควบคุมและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หน้าจอไมล์ ดจิิตอล  2. น า้มนัเบรค   3. ปุ่ มกด ไฟสงู    

4. ไฟเลีย้ว   5. แตร    6. ท่ีแขวนของ   

7. ช่องเสียบกญุแจ  8. ปุ่ ม P (Parking Brake) 9. เกียร์ 1,2,3  10. เปิด-ปิด ไฟหน้า 
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หน้าจอไมล์ ดจิิตอล 

1. วดัความเร็ว โดยหน้าจอเป็นแบบดจิิตอล จะแสดง
เป็นตวัเลข เชน่ 60 km./h 

2. แผงจอแสดงระดบัเกียร์ 
ความเร็วจะเพิ่มขึน้ตามเกียร์ท่ีทา่นปรับ ท่าน

สามารถปรับเกียร์ได้ตามต้องการ ตวัเลขเกียร์จะแสดง
อยูท่ี่หน้าจอตามหมายเลข 2 

3. แบตเตอร่ี 
จะโชว์ขึน้ทัง้แบบเป็นขีด และเปอร์เซ็นต์ ถ้า

แบตเตอร่ีเตม็จะอยูท่ี่ 100% ไมค่วรให้แบตเหลือต ่า
กวา่ 50% 

4. จ านวนระยะทางท่ีวิ่งจะโชว์เม่ือมีการใช้งาน โดยวดั
เป็นกิโลเมตร 
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วิธีการใช้งานปุ่มต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปุ่ มกด ไฟสงู = กดขึน้ - ลง 

2. ไฟเลีย้ว  = เล่ือนซ้าย - ขวา 

3. แตร  = กด 
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วิธีการใช้งานปุ่มต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปุ่ มเปิด - ปิด ไฟหน้า = กดขึน้ - ลง 

2. เกียร์  = เล่ือนไปทางซ้าย – ขวา เกียร์จะเรียงล าดบัจากน้อยไปมาก 1 2 3 

3. เบรคจอด (Parking Brake) = กด 
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วิธีการใช้งานกุญแจรถ 

1. กญุแจอยูใ่นต าแหนง่ OFF (ภาพตวัอย่างท่ี 1) 
2. กญุแจอยูใ่นต าแหนง่ ON (ภาพตวัอยา่งท่ี 2) หมายถึง การเปิดเคร่ือง จอไมล์ ดจิิตอล และระบบเคร่ืองจะ

ท างาน ทา่นสามารถเช็คแบตเตอร่ี ไฟตา่งๆ แตร วา่สามารถใช้งานได้หรือไม ่และกดปุ่ ม P ก่อนขบัข่ีเสมอ 
3. การล็อคคอรถ  

a. โดยเร่ิมต้นท่ีกญุแจอยูใ่นต าแหนง่ OFF  (ภาพตวัอยา่งท่ี 1) 
b. หลงัจากนัน้ให้ท าการดนัเข้าไปให้สดุ ค่อย ๆ หมนุกญุแจไปทางซ้ายมือของทา่น  
c. จบัแฮนด์ หมนุคอรถไปทางซ้าย หรือขวา 
d. บดิกญุแจไปทางซ้ายจนสดุ จะเป็นเหมือนในภาพตวัอยา่งท่ี 3  

4. การเปิดเบาะรถ 
a. โดยเร่ิมต้นท่ีกญุแจอยูใ่นต าแหนง่ OFF  (ภาพตวัอยา่งท่ี 1) 
b. บดิกญุแจไปทางซ้ายมือ 
c. มีเสียงปลดล็อค ทา่นสามารถเปิดเบาะขึน้ได้ทนัที 
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วิธีการใช้งานกุญแจ 
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วิธีการใช้งานกุญแจรีโมท 

 

 

 

 

 

 

 
1. เม่ือทา่นจอดรถให้กดปุ่ มรูปล็อคกญุแจ สญัญาณกนัขโมยจะท างาน หากรถถกูสมัผสั หรือขยบัเสียงไซเรนจะดงั 

2. เม่ือกดปุ่ มนี ้จะมีเสียงไซเรนดงัขึน้ 

3. เม่ือทา่นจะขบัข่ีให้กดปุ่ มรูปปลดล็อคกญุแจก่อน มิฉะนัน้จะมีเสียงไซเรนดงัขึน้ 

4. เม่ือกดปุ่ มรูปสายฟ้า เคร่ืองจะตดิทนัที เพียงแคก่ดปุ่ ม P ทา่นก็สามารถขบัรถออกไปได้โดยไมต้่องเสียบกญุแจ 
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วิธีการชาร์จแบตเตอร่ี 

1. ตรวจดใูห้แนใ่จว่าปุ่ มกญุแจอยูต่รงต าแหนง่ OFF 
2. เสียบสายชาร์จท่ีตวัเคร่ืองชาร์จรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าก่อน โดยตวัชาร์จจะอยู่ท่ีคอนโซนใต้เบาะ จะเป็นฝา

ปิดอยู ่ให้ดงึขึน้ แล้วจงึเสียบกบัปลัก๊ไฟ 
3. การชาร์จไฟครัง้แรกให้ชาร์จไฟเป็นเวลา 6-8 ชัว่โมง ไฟ LED จะกลายเป็นสีแดง ระหว่างท าการชาร์จ และ

เม่ือแบตเตอร่ีเตม็แล้ว ไฟจะกลายเป็นสีเขียว หลงัจากนัน้ชาร์จแบตเตอร่ีได้ตามความต้องการใช้งาน อยา่
ชาร์จแบตเตอร่ีทิง้ไว้นาน เพราะจะท าให้อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีสัน้ลง 

4. ระหวา่งท่ีชาร์จแบต กลอ่งชาร์จแบตจะต้องมีเสียงพดัลมหมนุอยู่ตลอดเวลาท่ีชาร์จแบต เพ่ือเป็นการลด
ความร้อนในระบบ 

5. กรณีท่ีทา่นไมส่ะดวกชาร์จแบตเตอร่ีผ่านตวัรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ทา่นสามารถถอดแบตเตอร่ีออกจากตวั
รถไปชาร์จในบ้านได้โดยท าตามวิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดเบาะท่ีนัง่ขึน้ น าฝาท่ีปิดออก (ตามรูปหมายเลข 1) 
2. ดงึ Adapter (ตามรูปหมายเลข 3) ท่ีเช่ือมระหว่างตวัรถกบัแบตเตอร่ีออก 
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3. น าแบตเตอร่ีไปชาร์จในท่ีพกัของทา่น โดยสามารถเสียบปลัก๊ได้ตามปกต ิเหมือนกบัทา่นชาร์จ
แบตโทรศพัท์มือถือ 

4. กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถดงึ Adapter ออกได้ (รูปหมายเลข 3) ให้ท่านใช้สวา่น หรือประแจขนัน็อตอ
อก 4 ตวั (รูปหมายเลข 2) น าเบาะออก แล้วท าตามวิธี ข้อ 5.2 - 5.3  

 ** หมายเหตุ รูปหมายเลข 4 คือ สวิทช์เปิด-ปิด หากสวิทช์ปิดอยู่จะไม่สามารถขับข่ีได้ ** 
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ข้อมูลทางเทคนิคของแบตเตอร่ีลิเธียม 

แบตเตอร่ีลิเธียมเป็นประเภท Lithium ion เม่ือใช้งานตามปกติแบตเตอร่ี จะสามารถใช้นานถึง 3 ปีในสภาพ
สมบรูณ์ หรือรองรับการชาร์จไฟได้มากกวา่ 1000 ครัง้ และในปีท่ี 4 จะคงสภาพความสมบรูณ์ 70-80% และ 50-
60% ในปีท่ี 5   

โดยการใช้งานปกต ิหมายถึง การใช้แบตเตอร่ีให้มีไฟเหลืออยูไ่ม่ต ่ากว่า 30% ก่อนท าการชาร์จใหม ่การ
ชาร์จไฟใหม ่จะท าให้สามารถชาร์จไฟใหมไ่ด้มากถึง 1,000 ครัง้ การชาร์จไฟใหมห่ลงัการขบัข่ีทกุครัง้ถือวา่ดี 
เพราะจะเสียเวลาในการชาร์จน้อยกวา่ และสาสมารถยืดอายกุารใช้งานได้ยาวนานกว่า 

 การบาํรุงรักษาแบตเตอร่ี 

1.  ไมค่วรปล่อยให้แบตหมดจนดบัไปแล้วคอ่ยน ามาชาร์จ 
2. ถ้าทา่นไมไ่ด้ใช้งานรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ ต้องท าการชาร์จไฟอยา่งน้อยทกุ ๆ 15 วนั เพ่ือเป็นการ

ถนอมอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี 
3. หลีกเล่ียงการน าแบตเตอร่ีไปอยูใ่นอณุหภมูิท่ีสงูกวา่ 60 องศา 
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การดูแลรักษาตัวรถ 

1. ตรวจดรูถจกัยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ ก่อนการใช้งานทกุครัง้ ตรวจดเูบรค คนัเร่ง และล้อรถ เพ่ือให้แนใ่จวา่ทกุ
สว่นของตวัรถท างานตามปกต ิและไมเ่สียหาย 

2. ท าความสะอาดรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ ด้วยการเช็ดด้วยผ้าชบุน า้หมาด ๆ เน่ืองจากรถจกัยานยนต์
ไฟฟ้าเดโก้ ใช้พลงังานไฟฟ้า การน าไปล้างน า้โดยตรง หรือการใช้สายยางฉีดน า้แรงดนัสงู อาจท าให้
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า เดโก้เสียหายได้ 

การดูแลรักษามอเตอร์ 

1. รถจกัรยายนต์ไฟฟ้าเดโก้ สามารถขบัข่ีได้ในขณะท่ีฝนตก หรือเกิดน า้ท่วมขงั โดยก าหนดความสงูของ
ระดบัน า้  ไมเ่กิน 20-25 ซม. หรือไมเ่กินดมุล้อรถ 

2. มอเตอร์ถกูซีนกนัน า้มาเป็นอยา่งดี แตท่างบริษัทฯ ไมแ่นะน าให้จอดรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ แชใ่นน า้
เป็นเวลานาน เน่ืองจากอาจท าให้อายกุารใช้งานสัน้ลง และในระยะตอ่มาอาจท าให้น า้ซมึเข้ามอเตอร์ได้ 
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ตารางข้อมูลรายละเอียดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO รุ่น SALLY 

ข้อมูล รายละเอียด 
ก าลงัมอเตอร์ไฟฟา้ 1000 W 
ชนิดแบตเตอร่ี Lithium 
ความจแุบตเตอร่ี 60 V 20 Ah 

เวลาชาร์จ 2-3 ชัว่โมง 
ความเร็วสงูสดุ 60 km./h 
ระยะทางสงูสดุ 60 km. 

ล้อหน้า 3.0 / 10” 42J 
ล้อหลงั 3.0 / 10” 42J 
เบรคหน้า Disc Brake 
เบรคหลงั Disc Brake 

ขนาดโดยรวม 1070 x 1780 x 410 (mm.) 
น า้หนกัโดยรวม 71.30 kg. 
น า้หนกับรรทกุ 151.30 kg. 
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ตารางการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข 
ไฟหน้าจอไมล์ไมต่ดิ เม่ือเปิดเคร่ือง

จกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
1. แบตเตอร่ีไมไ่ด้ชาร์จ 
2. สว่นเช่ือมตอ่หลวม 

1. ชาร์จแบตเตอร่ี 
2. ตดิตอ่ชา่งเทคนิคเพ่ือขอข้อมลู
เพิ่มเตมิ 

ไฟฟน้าจอไมล์ตดิ แตจ่กัรยานยนต์
ไฟฟ้าไมท่ างาน 

1. คนัเร่งท างานผิดปกติ 1. เปล่ียนคนัเร่ง ตดิตอ่ศนูย์บริการ
ลกูค้า 

บีบเบรคมือแล้วรถไมห่ยดุ 1. เบรคไมไ่ด้ปรับแตง่อยา่งถกูวิธี 1. ตดิตอ่ชา่งเทคนิคเพ่ือขอข้อมลู
เพิ่มเตมิ 

จกัรยานยนต์ไฟฟ้าวิ่งช้าลงเร่ือย ๆ 1. แบตเตอร่ีอ่อน 
2. แบตเตอร่ีเส่ือม 

1. ชาร์จแบตเตอร่ี 
2. เปล่ียนแบตเตอร่ี ติดตอ่
ศนูย์บริการลกูค้า 
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RECOMMENDED USE OF DECO ELECTRIC MOTORCYCLE 

1. Read the manual carefully before using Deco electric vehicle. 
2. Deco electric motorcycle works properly on flat surface. Please use caution when riding across 

steep slopes, and lean uphill. 
3. Disengage the parking brake before riding. 
4. Deco electric motorcycle has a build-in circuit breaker that works when touching the brake to cut 

the electric circuit from the throttle hand instantly. 
5. Battery is important to supply electricity to the motor. The power supply will be at it best and most 

effective when the battery is in perfect condition and in high percentage. 

SAFETY PRECAUTIONS 

1. The rider should go through a training course and have a motorcycle driving license. In order to 
learn traffic rules and expertise. 

2. Strictly follow traffic rules in order to prevent accidents. 
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3. Wear a helmet whenever riding a Deco electric motorcycle. 
4. Wear light-colored clothes that can be seen clearly in bright and dark places. 
5. Riders must ride carefully and never underestimate when riding 
6. Riders should be extra cautious when riding in an area with cars and large trucks which are 

often caused by accidents from riding in another vehicles blind spot. 
7. Do not use the phone while riding. 
8. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused due to wrong 

riding rules or due to the negligence of the rider and not due to the non-standard motorcycle 
assembly. 

TIPS BEFORE USE 

- The electric motorcycle’s battery should be fully charged before the first-time use. 
- Always check the electric motorcycle components and adjust it to fit you. (Mirrors, gear, tire’s 

air pressure, etc.) 
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HOW DO DECO ELECTRIC MOTORCYCLE WORKS? 

1. Open the cushion and turn the circuit breaker switch to ON. 
2. Insert a key and twist it to the ON position. 
3. Before start controlling the throttle on a motorcycle, release the parking brake (by pressing P on 

the right-hand side) and releasing the brake. Otherwise electric motorcycles will not be able to 
drive. 

4. Before using Deco electric motorcycle. Please check the following equipment. 
4.1 BRAKES 

Try moving the vehicle forward while using the front and rear brake levers. Make sure 
that the vehicle can’t be moved forward while using the brakes. Otherwise, the brake is loose. 
You need to tighten the brake until the brake is stable enough to ride. 
4.2 THROTTLE 

Press the P switch before using the throttle to disengage the parking gear, then slowly 
hold the throttle to check if it works smoothly. The throttle should snap back when you let go. 
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4.3 TIRE 

Check the condition of the air pressure and the tread for both front and rear tire for your 
safety. 

 4.4 BATTERY 

Before every use, make sure that your battery has enough power to spend for your 
traveling. 
4.5 BURGLAR ALARM 

Check the burglar alarm by pressing the lock button on the remote control and try to 
move the car to see whether it works.  
4.6 SIGNAL LIGHTS 

For your safety. Always check the condition of the lights whether it can be used, such 
as headlights, tail lights, high beam and turn signals. 
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 MOTORCYCLE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Dashboard   2. Brake Fluid Reservoir 3. Dimmer Switch   

4. Turn Signals Switch  5. Horn Switch   6. Luggage Hook   

7. Main Switch/Steering Lock 8. Parking Brake Disengagement Switch  

9. Gear (1,2,3)   10. Headlight Switch 
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DASHBOARD 

1. Digital Speedometer Display 
The speedometer displays the instantaneous 
speed of a vehicle in kilometers per hour (km/h). 
2. Gear Indicator Display 

This indicator displays a digit between (1) to (3) 
depending on the gear you adjust. 
3. Power Pack Capacity Indicator Display 

This indicator displays the amount of energy remaining 
in the power pack (Should not be less than 50%). 

4. Digital Odometer Display 

The odometer displays the total distance the 

motorcycle has been ridden in kilometers. 

HOW TO USE THE LEFT HANDLE SWITCHES 
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1. Dimmer Switch  = Switch up for high beam or switch down for low beam. 

2. Turn Signal Switch = Slide left to signal left-side turn or right to signal right-side turn 

and press it once to turn it off. 

3. Horn   = Press once to sound the horn. 
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HOW TO USE THE RIGHT HANDLE SWITCHES 

 

 

 

 

 

 

1. Headlight Switch = Switch up to turn on, or switch down to turn off.  

2. Gear Switch  = Slide between 1, 2 or 3 to adjust the gear to suit your needs. 

3. Parking Brake Disengagement Switch = Press once to disengage the parking brake. 
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HOW TO USE THE MECHANICAL KEY IN MAIN SWITCH 

1. The mechanical key is OFF (PICTURE 1) 
2. The mechanical key is ON (PICTURE 2) which means the digital mileage display is turning on 

and the engine system is operating. You can use this period to check the battery, lights and 
horn whether it works. Don’t forget to disengage the parking brake before riding. 

3. Steering lock  
a. Make sure that the mechanical key is in the default position (OFF / PICTURE 1) 
b. Turn the handlebar all the way to the left. 
c. Push the mechanical key in from the OFF position and then turn the key to the left. 
d. The steering lock is now activated (and the key’s position will be like in PICTURE 3). 

4. Opening the cushion 

a. Make sure that the mechanical key is in the default position (OFF / PICTURE 1). 
b. Turn the mechanical key to the left. 
c. You can open the cushion immediately. 
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PICTURE INSTRUCTIONS OF HOW TO USE A MECHANICAL KEY IN MAIN SWITCH 
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HOW TO USE THE SMART KEY 

 

 

 

 

 

1. Lock Button  When you park the motorcycle, press the lock button to lock the motorcycle and 
activate the burglar alarm. The burglar alarm will work immediately after the motorcycle was touched. 
2. Alarm Button  When you press this button. The siren will ring. 
3. Unlock Button  Press the unlock button before riding. Otherwise the siren will ring. 
4. Push Start Button Press this button in order to start the engine, then you can start traveling after 
disengaging the parking gear (with no mechanical key required). 
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HOW TO CHARGE THE BATTERY 
1. Make sure the key is in the OFF position. 
2. Insert the charging cable into the charger. The charger is located under the cushion. Pull up 

the lid and then plugged into a power outlet. 
3. Charge the battery (6-8 hours for the first time). The LED light will turn red during charging. And 

when the battery is full. The lights will turn green. Do not charge the battery for a long time as 
this could shorten the life of the battery. 

4. During charging battery, normally you will hear a rotating fan in order to reduce the heat in the 
system. 

5. If you can not charge the battery through the electric motorcycle. You can also remove the 
power pack for charging at indoors or outdoors charging unit by following these steps: 
5.1 Open the seat cushion. Remove the lid. (FIGURE 1) 
5.2 Pull out the adapter (FIGURE 3) that connects the motorcycle to the battery. 
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5.3 Charge the battery in your accommodation’s charging unit or outdoors charging unit. 
 
5.4 If you can not remove the adapter, use a 4-pin drill bit to remove nuts. Then remove the 
cushion and follow method 5.2 - 5.3. 
 

** ATTENTION: You can see a built-in circuit braker in FIGURE 4, make sure that it’s in ON 
position. Otherwise you will not be able to start the engine system ** 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS OF LITHIUM BATTERY 

Deco Sofia’s battery is Lithium Ion type. The battery can be used for 3 years in best condition (1000 
charging times), in normal use**. Then in 70-80% condition in the fourth year, and in 50-60% condition 
in the fifth year. 

**The normal use means to use the battery to have no less than 30% of the remaining percentage 
before recharging.** The battery can be recharged up to 1,000 times. Charging after riding is 
recommended as it will take less time to charge and it is able to extend the battery life. 

BATTERY MAINTENANCE 

1. Do not let the battery run out of power and then recharge. 
2. Try charging at least every 15 days to preserve the battery life. 
3. Avoid putting the battery in temperatures higher than 60 degrees Celsius (60 °C). 
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MACHINE MAINTENANCE 

1. Check the vehicle before every use to ensure that all parts of the it are operating normally and 
not damaged; brake, throttle, wheel, etc. 

2. Clean the vehicle regularly by wiping with a damp cloth. (ATTENTION: Deco Sofia is electric 
vehicle, please avoid cleaning it by direct water rinsing or high-pressure water hose as it may 
cause electric shock.) 

MOTOR MAINTENANCE 

1. Deco Hannah can be used while in the rain or flood. (with the height of the water level limitation 
of 20-25 centimeters or not less than the hub). 

2. The motor is waterproof. However, it is not recommended to park the motorcycle immersed in 
flood area for a long time as this may shorten the motor’s lifespan and the water can get into the 
motor later. 
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DECO SOFIA SPECIFICATIONS OVERVIEW 

SPECIFICATION 
Motor 1000 W 

Battery Type Lithium 
Battery 60 V 20 Ah 

Charging Time 2-3 hrs. 
Max Speed 60 km./h 

Max Distance 60 km. 
Front Wheel & Tire 3.0 / 10” 42J 
Rear Wheel & Tire 3.0 / 10” 42J 

Front Brake Disc Brake 
Rear Brake Disc Brake 
Dimension 1070 x 1780 x 410 (mm.) 
Net Weight 71.30 kg. 

Loading 151.30 kg. 
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TROUBLESHOOTING GUIDE 

Trouble Cause Solution 
Dashboard stop working. 1. Battery runs out of power. 

2. Loose connector. 
1. Charge the battery. 
2. Contact the technician. 

Dashboard works, but the 
engine stop working. 

1. Throttle malfunction. 1. Change the throttle. Contact 
Customer Service. 

Can’t stop the motorcycle while 
holding brakes. 

1. Brake malfunction. 1. Contact the technician. 

The electric motorcycle 
run slower 

1. Battery is running low. 
2. Battery life has worsened. 

1. Charge the battery. 
2. Replace the battery. Contact 
Customer Service. 

 

Contact us for further information (+66)34-100-270 or 

decogreenenergy@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DECO GREEN ENERGY CO., LTD. 

9/88 Moo 3 Tambon Om Yai, Amphoe Sam Phran, Nakhon Pathom 73160 

Tel : (66+) 34-100-270 , (66+) 90-040-0400 

Email: decogreenenergy@hotmail.com 

Website: www.decogreenenergy.com ,  www.decoscooter.com 

Facebook: decogreenenergy  IG: @decogreenenergy  Line : @decogreenenergy 


