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Tämä ohjekirja 
pätee soveltuvin 
osin myös Coopop
25 km/h -versioon.



Hyvä asiakas,

Olet ostanut COOPOP-sähköskootterin, jonka ammattilaiset ovat koonneet huolellisesti suunnitelluista ja valmistetuista osista.
Jälleenmyyjäsi on tehnyt lopullisen kokoonpanon ja tarkistanut skootterin oikean toiminnan, joten voit nauttia COOPOP-
sähköskootteristasi moottorin ensimmäisestä pyörähdyksestä alkaen.

Tässä oppaassa on monia käytännön vinkkejä, joiden avulla voit aloittaa COOPOPin käytön, sekä hyödyllistä tietoa sen teknisistä 
ominaisuuksista, huollosta ja hoidosta. Lue se perusteellisesti.

Tämän käyttöohjeen tarkoituksena ei ole opettaa sinua käyttämään sähköskootteria. Sähköskootterilla ajaminen edellyttää, että olet 
tietoinen riskeistä, joille altistut. Muista, että ajo on lähes äänetöntä toisin kuin polttomoottoriskootterilla. Aja siksi varovasti itsesi ja 
muiden tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.

Sähköskootterilla ajamiseen liittyy riskejä kuten kaikilla ajoneuvoilla. Pysy siksi valppaana ja ole tietoinen mahdollisista vaaroista ja niiden
seurauksista. Muista, että et ole suojattu sähköpotkulaudalla ajaessasi samalla tavalla kuin autossa, jossa on kori, ABS-jarrut ja turvatyynyt.
Älä koskaan aja huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt. Tutustu COOPOP:in toimintaan vähitellen.

Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana ja pidä molemmat kädet aina ohjaustangolla.

Jotta voimme taata sinulle pitkään kestävän ajonautinnon, suosittelemme, että tarkistat aina COOPOP:in toiminnan ennen sen käyttöä.

Huom: Älä koskaan aja ilman hyväksyttyä kypärää ja käsineitä, jotka on puettu oikein päälle. Käytä aina skootterilla ajamiseen sopivia 
vaatteita, joissa on kirkkaat ja erottuvat värit. Aja rauhallisesti, noudata tieliikennesääntöjä ja muita liikennemääräyksiä oman 
turvallisuutesi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi.

Muista, että skootterisi voi yllättää äänettömyydellään. Vältä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden tai autojen pelästyttämistä. Ilmoita äänitorvella
ajoissa tai hidasta onnettomuuksien estämiseksi.

Toivotamme sinulle turvallista ajomatkaa.
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• COOPOP-sähköskootteri on hyväksytty luokan L1e mopoksi (mopo, jonka kuutiotilavuus on enintään 50 cm3 ja teho enintään 3 kW) 
ja suurin sallittu huippunopeus on 45 km/h. (45 Km/h -versio)

• Hyväksytyn kypärän ja käsineiden käyttö on pakollista.

• Älä koskaan säilytä COOPOP-skootteria tyhjentyneellä akulla, koska tämä voi aiheuttaa vakavia ja peruuttamattomia vaurioita akulle 
(takuun menetys)

• Ennen jokaista käyttökertaa on suositeltavaa tarkistaa nopeasti renkaiden, valojen ja jarrujärjestelmän kunto (katso tarkemmat huolto-
ohjeet huoltoaikataulusta).

• Vältä skootterilla ajamista, kun akun lämpötila on alle -10 °C.  Skootterin toimintamatka voi lyhentyä näissä käyttöolosuhteissa.

• COOPOP:in äänettömyys voi joskus saada sinut unohtamaan, että se on päällä. Siksi on tärkeää muistaa aina kytkeä virtakytkin pois 
päältä ennen COOPOP:in käytön lopettamista tai ennen kuin siirryt pois siitä.

VAROITUS
EPÄSUOTUISAT SÄÄOLOSUHTEET

Älä koskaan jätä COOPOP:ia rankkasateeseen, lumisateeseen tai voimakkaaseen auringonvaloon.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoon.

SUOMIVAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ
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SUOMI
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COOPOP-SKOOTTERIN YLEISKATSAUS

1.Mittari

2.Jarrukahva 

3. Runko 

4. Suunta-vilkku 

5. Näyttö 

6. Istuin

7. Koristelevy 

8. Ohjaustanko

9. Akun kotelon lukko 

10. Etuvalo

11. Ohjauslukko 

12. Etuhaarukka 

13. Eturengas 

14. Etujarrulevy

15. Etuvanne

16. Etulokasuoja  

17. Jalkatuki 

18. Akkukotelon 

kansi 

19. Etuheijastin 

20. Seisontatuki

21. Moottori

22. Takarengas 

23. Takajarrulevy

24. Lokasuojan tuki 

25. Kilven tuki 

26. Suuntavilkut

27. Takalokasuoja 

28. Heijastin



KOJETAULU

KÄYNNISTÄ

MOOTTORI
PYSÄYTÄ
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OHJAUSTANGON KATKAISIJOIDEN KÄYTTÖ

Vasen ohjaustangon katkaisja

Äänimerkki

Suuntavilkku

Lähivalo / kaukovalo

Sivu 43

• Lähivalo / kaukovalo: Kun COOPOP kytketään päälle, valot ovat 
"lähivalo"-asennossa. Paina painiketta kerran, niin valot vaihtuvat 
kaukovaloihin.

• Suuntavilkut: Paina kerran painikkeen oikeaa tai vasenta puolta,
jolloin suuntavilkut alkavat vilkkua. Paina samaa painiketta toisen
kerran kytkeäksesi suuntavilkut pois.

• Äänimerkki: Paina painiketta antaaksesi äänimerkin.

Suomi



OHJAUSTANGON KATKAISIJOIDEN KÄYTTÖ

Avaa
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Lukitse

Xx:n aktivointi 
(paina kahdesti)

Hälytyksen aktivointi

Varkaudenestohälytys

COOPOP-skootterissa on vakiovarusteena varkaudenestohälytin, joka laukeaa, jos joku yrittää siirtää skootteria. Sisäistä hälyttimen 
toimintatapa noudattamalla alla olevia ohjeita.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

COOPOP:n käynnistäminen ilman avainta
• Käynnistä COOPOP painamalla lukituksen 

avauspainiketta (kahdesti peräkkäin).
• Kuuluu ääni, ja kojelautaan tulee valot.  COOPOP 

avataan.

• Jos COOPOP:ia ei käytetä 3 minuutin kuluessa, se 

lukittuu automaattisesti.

COOPOP:n sammuttaminen
• Lukitse COOPOP painamalla "Off”-painiketta.
• COOPOP:n takavalot vilkkuvat, kuuluu ääni,

mittariston valot sammuvat ja ohjaus lukittuu.

Hälytyksen aktivointi
• Paina "Hälytys päällä”-painiketta.

Suomi



SKOOTTERIN 
KÄYNNISTÄMINEN

Tarkastus ennen käyttöä
• Ohjaustanko liikkuu vapaasti ja ohjaa etupyörää.
• Tarkista, että kaikki ohjaustangon oikean ja vasemman puolen painikkeet toimivat oikein.
• Nopeudensäätökahva (oikealla) toimii normaalisti.
• Varmista, että renkaat on täytetty oikein (katso suositeltu rengaspaine renkaan kyljestä). Tarkista, ettei renkaassa ole 

epämuodostumia kulutuspinnassa ja sivuilla. Suurin sallittu kuluma on 0,8 mm.
• Tarkista etu- ja takajarrut ja käytä jarruvipuja tarkistaaksesi, että ne toimivat oikein.
• Tarkista, että COOPOP:n asettaminen sivutuen varaan kytkee COOPOPin pois päältä.
• Keskinäyttö toimii.
• Akun varaustaso on täynnä.
• Etu- ja takavalot sekä kilven valot ja suuntavilkut toimivat normaalisti.
• Äänimerkki toimii normaalisti.
• Puhdista peilit ja säädä ne sopivaan asentoon.
• Ennen skootterin käynnistämistä ei saa ilmetä virheitä tai toimintahäiriöitä. Muussa tapauksessa ota yhteys jälleenmyyjään.

Skootterin käynnistäminen

• Aseta avain ohjaustangon katkaisijaryhmässä olevaan virtalukkoon ja käännä avain
asentoon "ON”.

• Etuvalo syttyy ja rekisterikilven valo syttyy.
• Aseta kädet kahvoille ja nosta seisontatuki ylös.
• Käännä nopeudensäätökahvaa vähitellen (ohjaustangon oikealla puolella), jolloin COOPOP liikkuu eteenpäin.

Sivutuki

Suomi
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AKKU

Akun asentaminen

• Avaa kansi kääntämällä avainta.

• Aseta akku koteloonsa.
• Liitä pistoke akun liittimeen.
• Kytke virrankatkaisin päälle.

Akun irrottaminen

• Avaa kansi.

• Käännä akkukaapelin sinistä rengasta ja vedä 
pistokkeesta.

• Poista akku.

Sivu 46

Akussa on sarjanumero. Akku kootaan erikoisvalmisteiseen 
suojakuoreen.  Älä missään tapauksessa yritä avata sitä.

Takuumerkin peukalointi mitätöi takuun automaattisesti.

Jotta lataus on turvallista, kytke ensin laturi pistorasiaan 
(220 V/50 Hz) ja liitä sitten laturi akkuun.

Suomi



COOPOP:n mukana toimitettava laturi on CE-valmistusstandardien ja IEC/EN 60335-1 -ympäristönsuojelustandardien mukainen. Laturi 
on suunniteltu erityisesti COOPOP:n akun lataamiseen. Se lataa akun täyteen 4–6 tunnissa ympäristön lämpötilasta ja akun 
kulumisesta riippuen.

Laturin päällä on latauksen tilan osoittava LED-valo,
joka ilmaisee akun varaustason. Valo on punainen, 
kun akku latautuu. Valo muuttuu vihreäksi, kun akku 
on täynnä.

Laturin suojaus
• Älä altista laturia sateelle.
• Älä jätä laturia irti pistorasiasta (220 volttia) ja akkuun kytketyksi.
• Älä upota sitä veteen.
• Älä aseta mitään esinettä laturin päälle tai peitä sitä.
• Huolehdi laturin sähköjohdoista.
• Suojaa laturi pitkän latauksen jälkeen (yli 24 tuntia) irrottamalla se pistorasiasta.
Jätä laturi kuivaan ja tuuletettuun paikkaan.
• Vältä laturin kytkemistä verkkovirtaan yli 24 tunniksi.

HUOMIO! OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI LATURIN AVAAMINEN ON KIELLETTY 
(SÄHKÖISKUN VAARA - KORKEA JÄNNITE). OTA YHTEYS JÄLLEENMYYJÄÄN LATURIN 
MAHDOLLISTEN ONGELMIEN RATKAISEMISEKSI.

VAROITUS
ULKOISEN LATURIN ILMANVAIHTO

Ulkoinen laturi sisältää jäähdytystuulettimen, joka on käytössä akkujen 
lataamisen aikana.
• Asenna laturi COOPOP:n ulkopuolelle kuivaan paikkaan, joka on 

suojattu vedeltä ja auringolta, tuuletettu, tilava, puhdas ja pölytön.
• Varmista, että tuuletin on käynnissä latauksen aikana.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan 
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoon.

LATURI Suomi

48 voltin malli

Älykäs laturi litiumioniakulle, 

vaihtovirtajännite 100–240 V.

Taajuus 47–63 Hz
Latausjännite (lataus) 48 V+/- 5 V LED-

merkkivalo: punainen latauksen aikana

Latauksen LED-merkkivalo: vihreä kun ladattu tai irrotettu akusta 

Käyttölämpötila-alue välillä 10–35 °C

Turvallisuusstandardi EN60335 –1- A2 –2006
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Latausliitin
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Latausliitin

Laturin valo vilkkuu. Kun valo muuttuu tasaisen vihreäksi, se osoittaa, 

että akku on ladattu täyteen.

AKUN LATAUS JA HUOLTO Suomi

Akun lataaminen

Akku voidaan ladata joko paikallaan skootterissa tai irrottamalla se ensin akkukotelosta kahvasta nostamalla.

Akun lataaminen paikallaan

• Liitä akkulaturi 220 V:n pistorasiaan eli verkkovirtaan.

• Liitä laturi satulan alla olevaan liittimeen.

COOPOPista irrotetun akun lataaminen

• Irrota akun liitin.

• Poista akku akkukotelosta.
• Liitä laturi ensin akkuliitimeen ja sitten 220 V:n pistorasiaan eli 

verkkovirtaan.

Laturin valo vilkkuu. Kun valo muuttuu tasaisen vihreäksi, se osoittaa, että 
akku on ladattu täyteen.



AKUN KANSSA NOUDATETTAVAT SUOSITUKSET / VAROTOIMET
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• Vältä akun sijoittamista lämmönlähteiden lähelle.
• Vältä lataus- ja moottoripistokeliitäntöjen oikosulkuja.
• Käytä akkua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
• Älä altista akkua yli 40 °C:n ja alle -10 °C:n lämpötiloille.
• Älä koskaan pudota akkua. Sijoita se tukevalle pinnalle.
• Huomaa: Jos akku vaurioituu iskusta, on olemassa oikosulun ja ylikuumenemisen vaara. Akut ovat herkkiä.
• Varmista aina laturin yhteensopivuus paikallisen verkkojännitteen ja -taajuuden kanssa.
• Kun lataus on valmis, on suositeltavaa irrottaa laturi verkkovirrasta.
• Kun COOPOP ei ole käytössä, säilytä akkua kuivassa ja viileässä paikassa yli 10 °C:n ja alle 40 °C:n lämpötilassa.
• Älä koskaan jätä akkua kokonaan tyhjäksi yli 3 vuorokauden ajaksi, koska tyhjä akku voi vahingoittua.
• Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava kahden kuukauden välein.
• Älä koskaan jätä akkua suoraan auringonvaloon pitkiksi ajoiksi.
• Älä koskaan anna lasten leikkiä akulla tai muuten käsitellä sitä.
• Älä koskaan lataa akkua sateessa tai kosteassa paikassa.
• Älä koskaan avaa akkua. Akun avaaminen voi aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran ja mitätöi takuun.
• Älä koskaan suihkuta akkua suoraan vedellä tai muulla nesteellä.
• Älä upota akkua veteen.

HUOMIO!
JOS AKKUA KÄYTETÄÄN LIIAN HARVOIN (VAIN 2 KUUKAUDEN VÄLEIN TAI HARVEMMIN), SEN VARAUSKAPASITEETTI PIENENEE
PALJON NOPEAMMIN KUIN JOS SITÄ KÄYTETÄÄN SÄÄNNÖLLISESTI. AKUN ENERGIA SYNTYY KEMIALLISESTA REAKTIOSTA, JOKA
ON AKTIVOITAVA RIITTÄVÄN SÄÄNNÖLLISESTI AKUN KUNNON YLLÄPITÄMISEKSI. JOS AKKU TYHJENEE KOKONAAN, AKKU VOI
VAURIOITTAA JA SEN TAKUU RAUKEAA.

HUOMIO!
ÄLÄ HÄVITÄ AKKUA TAI LATURIA TALOUSJÄTTEENÄ. SUOMESSA ON SÄHKÖLAITEROMUN KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄ. KYSY 
JÄTEHUOLTOYHTIÖSTÄ TAI KUNNALTA KIERRÄTYSOHJEET.  SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKATUOTTEET SISÄLTÄVÄT VAARALLISIA AINEITA, 
JOILLA ON HAITALLISIA VAIKUTUKSIA YMPÄRISTÖÖN TAI IHMISTEN TERVEYTEEN, MINKÄ VUOKSI NE ON KIERRÄTETTÄVÄ OIKEIN.



HUOLTO JA HOITO
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Huolto

Huolto-ohjeet on laadittu COOPOP:n käyttöiän optimoimiseksi.

Puhdistus ja huolto
Puhdistus: Puhdista COOPOP aina puhtaalla vedellä, johon ei lisätä liuottimia. Kaikki hankaavat aineet (hiomapaperi jne.) 
on ehdottomasti kielletty. Pyyhi COOPOP puhdistuksen jälkeen puhtaalla liinalla.

Varastointi: Aseta COOPOP kuivaan ja puhtaaseen paikkaan, jossa se on suojassa auringolta ja sateelta. Lataa akku 
täyteen ennen skootterin käyttöä, jos se on ollut pitkään käyttämättömänä.

Tarkastus

Ensimmäisen 500 ajokilometrin tai 30 käyttöpäivän jälkeen COOPOP olisi tarkastettava. Suosittelemme, että 5 000 
ajokilometrin tai kuuden kuukauden välein tehdään huoltotarkastus seuraaviin kohtiin:

• Etu- ja takapyörän akseli
• Tarkista etu- ja takaiskunvaimentimen kunto ja kiinnitys
• Moottorin takakiinnikkeen kunnon tarkastus
• Jarrulevyn kiinnitys
• Etu- ja takajarrusatulan kunto
• Etu- ja takajarrupalan kuluneisuus
• Taustapeilien kiinnitys
• Rungon kiinnikkeet

• Istuimen saranan kunto ja kiinnitys
• Takalaukun (lisävaruste) kiinnitys



HUOLTO JA HOITO Suomi

Tarkastettavat osat 

Jarru
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Rengas

Vanne

Jousitus

Hallintayksikkö

Piiri

Ruuvit ja mutterit

Akku

Laturi 

Voitelu 

Puhdistus

Tarkastus

Etu- ja takajarrujen toiminnan tarkastaminen

Tarkasta renkaat vaurioiden varalta ja tarkista niiden paine (renkaan sivupinnan kovuus) 

Tarkasta vanteet ja puhdista ne. Varmista, etteivät ne ole vaurioituneet.

Tarkista jousituksen osat. Puhdista ja voitele ne.

Tarkista nopeudensäätökahvan ja kaikkien hallintapainikkeiden asianmukainen toiminta.

Tarkista etu- ja takavalojen, jarrujen ja kojelaudan asianmukainen toiminta. 

Tarkista ruuvit ja mutterit sekä erityisesti niiden kireys.

Tarkista akkukotelo ja siihen kytketty liitin.

Tarkista laturin, kaapeleiden ja liittimien kunto ja niiden asianmukainen toiminta.
Tarkista, onko etu- ja takapyörän akselit voideltava. Tarkista jarrulevyjen ja jarrusatuloiden kunto, ei voidella.

jarrusatuloita ei saa voidella COOPOP:n puhdistaminen



PEILIEN ASENNUS Suomi

Peilien kiinnittäminen

• Taita kumi takaisin itseensä.
• Käännä peilin lukkomutteria ja varmista, että ruuvi on ulkopuolella.

• Aseta peili ohjaustangon reikään. Käännä peiliä, kunnes se pysähtyy ja säädä sitten peilin asentoa istuessasi COOPOP:n päällä 
niin, että sinulla on hyvä näkyvyys taakse. Lukitse sitten peilin asento 14 mm:n kiintoavaimella.

• Avaa kumia, kunnes se peittää peilin pohjan. Käännä kumia tarvittaessa niin, että se sopii taustapeilin pohjaan täydellisesti.
• Istu satulalle säätääksesi peilit sopivaan asentoon.
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ONGELMANRATKAISU
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ONGELMA

COOPOP ei saa virtaa eikä näyttö 
mene päälle.

Vaikka COOPOP on kytketty päälle, se ei 
käynnisty.

Alentunut huippunopeus tai toimintasäde.

Lataus akkuliittimen kautta ei 
toimi.

Kojetaulu ei toimi.

USB-liitin ei toimi.

RATKAISU

1. Vaihda akkuliitin.
2. Tarkista, että tavaratila on suljettu.

SYY

Akkua ei ole kytketty 
oikein.

1. Akku on tyhjä.
2. Seisontatukea ei ole nostettu ylös.
3. Jarrut eivät ole palanneet 

alkuperäiseen tilaansa.
4. Avain on laitettu virtalukkoon 

väärin.
5. Ohjainta ei ole kytketty oikein.
6. Viallinen ohjain

1. Akku on tyhjä.
2. Tyhjentyneet renkaat
3. Skootterin ylikuorma
4. Jarruongelma
5. Akku on huonossa kunnossa.

1. Laturin liittimellä on huono 
kosketus.

2. On käytetty väärää laturia.
3. Akku ei ole kunnossa.

1. COOPOP ei ole päällä.
2. Akku on tyhjä.
3. Viallinen kojetaulu

4. USB-liitintä ei ole kytketty oikein.
5. USB-liitin on vioittunut.

1. Lataa akku.
2. Tarkista sivu- tai keskiseisontatuki.
3. Tarkista, että jarrukahva on 

vapautettu.
4. Irrota avain ja aseta se takaisin.
5. Kytke ohjain takaisin.

1. Lataa akku.
2. Tarkista sivu- tai keskiseisontatuki.
3. Tarkista, että jarrukahva on 

vapautettu.
4. Irrota avain ja aseta se takaisin.
5. Kytke ohjain takaisin.

1. Tarkista, että liitin on hyvässä 
kunnossa.
2. Oikean laturin käyttö

1. Tarkista, että akku on kytketty oikein.
2. Lataa akku.
3. Ota yhteyttä jälkimarkkinapalveluun.

4. Tarkista, että kaapeli on kytketty oikein.
5. Ota yhteyttä jälkimarkkinapalveluun.



TEKNISET TIEDOT 45 Km/h -versio
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Hyväksyntä L1e

Akku

Akun tyyppi Litium

Akun kapasiteetti 48 V / 26 Ah

Akkukennon merkki

Akun paino (kg)

LG tai Samsung

9,4
Latausaika (h) 5

Moottori

Moottorin merkki

Moottorin teho (enimmäisteho)

Bosch

1 200 W
Suorituskyky

Huippunopeus (km/h) 45

Toimintasäde (km) 55

Tekniset tiedot

Paino (kg) (akun kanssa)

Rengas

65

120/70-10

Jarru Levy/Levy

Etu-/takaiskunvaimennin Öljy/Öljy

Mitat (mm)

Suurin kuorma (kg)

1 383 x 643 x 1 059

150



TEKNISET TIEDOT 25 Km/h -versio
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Hyväksyntä Kevyt sähköajoneuvo

Akku

Akun tyyppi Litium

Akun kapasiteetti 48 V / 26 Ah

Akkukennon merkki

Akun paino (kg)

LG tai Samsung

9,4
Latausaika (h) 5

Moottori

Moottorin merkki

Moottorin teho (enimmäisteho)

Bosch

1000W
Suorituskyky

Huippunopeus (km/h) 25

Toimintasäde (km) 55

Tekniset tiedot

Paino (kg) (akun kanssa)

Rengas

65

120/70-10

Jarru Levy/Levy

Etu-/takaiskunvaimennin Öljy/Öljy

Mitat (mm)

Suurin kuorma (kg)

1 383 x 643 x 1 059

150



TAKUUEHDOT Suomi

Takuuaikana asiakkaat nauttivat COOPOP-tuotteiden takuupalvelusta. Takuu kattaa osien ja valmistuksen laatuongelmat. Takuu
koskee kuitenkin vain COOPOP:n valmistamia tuotteita. Takuu ei siis koske muunmerkkisiä tuotteita, joissa käytetään COOPOP-
osia).

Takuuaika ja soveltamisala:

Skootterin takuuaika on 24 kuukautta ja kojelaudan/näytön, antureiden ja muiden elektronisten laitteiden 
osalta 6 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona tuotteet lähtevät COOPOP:lta. Seuraavissa tapauksissa takuu ei 
kuitenkaan ole voimassa:

• Tuotetta on muokattu tai huollettu virheellisesti tai sitä käytetään kilpailemiseen tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. 
Väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuvat vahingot. Liikenneonnettomuuksissa aiheutuneet vahingot.

• Asiakkaiden tekemän kuljetuksen aikana syntyneet vahingot.
• Virheellisen asennuksen, säädön tai huollon aiheuttamat tuotevahingot.
• Tuote on vahingoittunut asiakkaan epäasianmukaisesta käytöstä johtuen materiaalin tai valmistustekniikan virheen sijaan.
• Ainoastaan tuotteen pintaan ja ulkonäköön liittyvät vauriot, jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan.
• Valtuuttamattoman huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän tekemän huollon tai asennuksen aiheuttamat vahingot.
• Normaali kuluminen

COOPOP voi korjata tai vaihtaa osat oman valintansa mukaan. COOPOP:n yksinomainen vastuu on tuotteen korjaaminen tai 
vaihtaminen. Jos tarvitset huolto- ja korjauspalvelua takuun umpeuduttua, COOPOP veloittaa osat, työn ja kuljetuskustannukset.

Paikalliset lait ja säädökset ovat etusijalla, jos edellä mainitut takuuehdot ovat ristiriidassa niiden kanssa. COOPOP pidättää 
oikeuden päivittää edellä mainittuja ehtoja, eikä sen tarvitse ilmoittaa tällaisista muutoksista julkisesti etukäteen.
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HUOLTOSUUNNITELMA Suomi

Sähköskootterin huolto on suhteellisen yksinkertaista ja rajoittuu turvatarkastuksiin. Pidä skootteri puhtaana ja kuivana 
ruostumisen estämiseksi. COOPOP-akkua ei saa jättää tyhjäksi pitkäksi aikaa.

Ajokilometrimäärään perustuvat tarkastukset:

1 000 kilometrin tarkastus
Tarkista ajoneuvo kokonaisuudessaan ja varmista, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty oikein. 
Tarkista myös turvalaitteet.
(jarrut, rengaspaineet, jarruneste, valot, suuntavilkut jne.)

5 000 kilometrin tarkastus: AKKU ja LATURI
• Tarkista jännite ja ampeerimäärä kojelaudan mittareilla ja kytkemällä yleismittari akkunapoihin.
• Tarkista laturin tila tarkistamalla COOPOP:n ja laturin liittimet.
• Tarkista ohjaimen tila, kun moottoriin on kytketty virta.

JARRUJÄRJESTELMÄ
• Jarrupalat on tarkistettava silmämääräisesti (jos kitkapinnan paksuus on alle 1 mm, jarrupala on vaihdettava).
• Tarkista jarrunesteen taso.
• On erittäin suositeltavaa vaihtaa jarrupalat 5 000–10 000 kilometrin välein.
• Tarkista jarrusatuloiden ja jarrulevyjen kiinnityspulttien hyvä kunto ja kireys.

KIRISTÄMINEN

Tarkista ja kiristä tarvittaessa kaikki ruuvit ja pultit ja erityisesti seuraavien osien ruuvit:

• Ohjauslaakeri
• Pyörien akselit
• Seisontatuki
• Ohjaustangon katkaisijat
• Iskunvaimentimet
• Pyörämoottori

RENKAAT
On erittäin suositeltavaa vaihtaa renkaat 10 000 ajokilometrin välein
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Coopop 45 km/h -version huippunopeus tilan 
muuttaminen
Coopop on ohjelmoitu niin että sen huippunopeus on joko 25 km/h (mode 1) tai 45 km/h 
(mode 2)
Kun laite on mode 2:ssa on mittariston oikeassa reunassa pieni ”2” symboli, mode 1 tilassa 
symbolia ei ole.
Mode 1 -> Mode 2 siirtyminen
Laita kaukosäätimestä virrat päälle -> Pidä jarrukahva painettuna -> Paina START-nappia -> 
väännä 2 kertaa kaasukahvaa -> vapauta jarru. Kaikki tämä pitää tehdä 5 sekunnin sisään.
Mode 2 -> Mode 1 siirtyminen
Laita kaukosäätimestä virrat päälle -> Pidä jarrukahva painettuna -> Paina START-nappia -> 
väännä 3 kertaa kaasukahvaa -> vapauta jarru. Kaikki tämä pitää tehdä 5 sekunnin sisään.
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Sähköskootterin akkua ei saa 

koskaan tyhjentää kokonaan.

Akun takuu ei ole voimassa, jos sen 

annetaan tyhjentyä kokonaan.

Lataa se säännöllisesti.

w w w . c o o o p o p m o t o . c o m

http://www.coopopmoto.com/

