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1 Introductie 

 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Shoprider® Valencia-scooter. Deze scooter bevat 
de nieuwste innovatieve ontwerpen. De Valencia kan zowel binnenshuis als buitenshuis worden 
gebruikt in krappe ruimtes. Rechtstreekse achteras aansturing en elektromagnetische remmen 
zorgen voor een veilige en efficiënte rit. De scooter kan gemakkelijk worden gedemonteerd 
zonder gereedschap en past gemakkelijk in de kofferbak van de meeste voertuigen. Het 
afneembare batterijpakket zorgt voor gemakkelijk opladen waar nodig. 
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2 Gebruik 

 
De Valencia is zorgvuldig ontworpen voor gebruik binnen of buiten in voetgangersgebieden door 
een enkel persoon met beperkte mobiliteit tot een maximumgewicht van 136 kg. De acute 
manoeuvreerbaarheid verbiedt het gebruik door personen die ernstig lichamelijk gehandicapt 
zijn of zij die evenwichtsproblemen hebben. Uw dokter / beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg zal de geschiktheid van het product bepalen. 
Deze scooter is enkel voor particulier gebruik bedoeld. 
 

Opmerking: Personen met amputaties van het onderlichaam mogen dit apparaat niet 
gebruiken tenzij geëvalueerd met kunstmatige ledematen gemonteerd, omdat de 
stabiliteit in gevaar kan komen als gevolg van een onregelmatig zwaartepunt. 
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3 Technische Specificaties 

 
Klasse 1  - Medisch Apparaat 
Klasse 2  - Binnen/Buiten voertuig 
 

 

 
* Het gewicht van de passagier, een ruwe ondergrond, lage temperaturen en de toestand van de 

batterij kunnen van invloed zijn op de af te leggen afstand 
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4 Overzicht van de functies 

 

‘Valencia’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
1. Besturingskolom 
2. Verwijderbare stoel met verstelbare rugleuning 
3. Verwijderbaar mandje 
4. Verwijderbare batterij pack 
5. Hendel om hoek van stuurkolom te wijzigen 
6. Stuurkolom lock/vastzetten 
7. Anti-kiep wielen 
8. Niet afgevende wielen 
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5 Veiligheidsadviezen 

DOEN: 
• Lees deze handleiding aandachtig voordat u uw scooter gebruikt 

• Zet de stroom uit bij het overstappen van en naar de scooter 

• Selecteer een lage snelheid bij het naar beneden gaan van hellingen (max. 8 °) of over oneffen 
terrein 

• Houd uw voeten op de scooter tijdens het rijden 

• Zorg ervoor dat de stoel zich in een vaste positie naar voren bevindt voordat u gaat rijden 

• Zorg ervoor dat de dissel niet in de 'vergrendelde' positie staat 

• Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen voordat u op reis gaat 

• Vermijd, waar mogelijk, ruig of zacht terrein en lang gras 

• Houd rekening met andere weggebruikers en voetgangers 

• Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is 

• Volg de onderhoudsgids om een veilige bediening van de scooter te garanderen 

• Verwijder altijd de sleutels als u de scooter onbeheerd achterlaat.  
 

 NIET DOEN: 
• Vervoeren van passagiers 

• Overschrijdt hellingen van meer dan 8 ° 

• Hellingen afrijden als het oppervlak glad is 

• Scherp draaien op volle snelheid 

• Verlaat van de scooter terwijl de stroom is ingeschakeld 

• Schakel de stroom uit tijdens het rijden - hierdoor zal de scooter abrupt stoppen (zie 
noodprocedures - pagina 16) 

• Gebruik van de scooter waar u niet veilig of legaal kunt lopen 

• Bij stoepranden op rijden, behalve de stoepafritten. 

• Gebruik van de scooter als u onder invloed bent van alcohol of medicijnen 

• Gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden 

• Een trap of roltrap op rijden 

• Op de scooter zitten terwijl deze in een voertuig wordt vervoerd 

• Proberen andere apparaten te slepen 

• Overschrijden van de aangegeven gewichtslimiet 

• Aansluiten van andere apparaten op de batterijen, omdat dit permanente schade kan 
veroorzaken en uw garantie ongeldig kan worden 

• Gebruik van andere batterijen / oplader dan die van ROMA 

• Rijden door water of over zacht terrein (modder, zand enz.) Vermijd keien. 

• Rijden op de weg, behalve bij het oversteken van de trottoirs 
 
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw scooter u een veilige en betrouwbare service 
biedt mits U zich houdt aan het hierboven gegeven advies. 
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6 Instellingen 

 

6.1 Hoek van de Stuurkolom aanpassen 
Aan de voet van de stuurkolom zit een rode hendel. Duw de hendel in de richting van de 
stuurstang om de borgpen te ontgrendelen. Selecteer de gewenste stuurkolomhoek en trek de 
hendel naar buiten. Zorg ervoor dat de borgpen zich volledig bevindt voordat u de scooter 
gebruikt. 
 
Tiller Adjustment Lever = Rode Hendel om Hoek vd Stuurkolom aan te passen 
Transport Locking Bracket  = Transportvergrendeling hendel 
 

 
 

6.2 Stuurkolom vouwen t.b.v. transport 
(Alleen voor transport doeleinden) 
Ontgrendel het vergrendelingsmechanisme zoals hierboven en vouw de stuurkolom volledig naar 
beneden totdat de borgpen in een van de posities op de transportvergrendelingsbeugel staat.  

De stuurkolom kan alleen worden vergrendeld als de voorwielen recht naar voren wijzen. 
Draag de scooter niet aan de stuurstang. 
 

6.3 Vastzetten van de stuurkolom 
(Voor transport doeleinden) 
Om de wielen in de voorste positie te  
Vergrendelen t.b.v. transport, tilt u de gele  
hendel op en draai deze met de klok mee  
zoals op de afbeelding hiernaast. Om te  
ontgrendelen, gewoon deze procedure  
omkeren. 

Probeer nooit met de scooter te rijden  
terwijl de stuurkolom vergrendeld is, dit 
kan letsel kan veroorzaken aan de  
berijder of andere personen. 
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6.4 Stoel kantelen / verwijderen 
Om de stoel te kantelen, trekt u  
gewoon aan de ontgrendelings- 
hendel en kantelt U de stoel  
naar voren of achteren. Om de  
stoel te verwijderen, vouw de  
achterkant van de stoel naar  
voren. Trek de ontgrendelings- 
hendel aan en til de stoel  
voorzichtig op van het chassis.  

Zorg er altijd voor dat 
het zitje goed vastgezet is in 
de naar voren gerichte richting 
tijdens het rijden met de  
scooter. Hang geen bagage of  
andere objecten op de  
achterkant van de stoel aangezien dit van invloed kan zijn op de stabiliteit. 
 
 

6.5 Stoel hoogte aanpassen 
Verwijder de stoel zoals eerder 
beschreven en verwijder de 
accu. Maak de borgschroef los  
met een inbus-sleutel en gebruik  
twee 13 mm sleutels om de bout  
en moer los te maken. Stel de  
stoel op de gewenste hoogte en  
verplaats de vergrendelbout door  
het gat en plaats ring en moer en  
draai ze weer vast. Plaats de 

batterij en de stoel. Hoe hoger  
de stoel is geplaatst, hoe  
instabieler de scooter kan  
worden door het verplaatsen  
van het zwaartepunt. 
 
BELANGRIJK: uw zithoogte staat in de laagste positie t.b.v. verzending. In deze 
positie moet de zitting worden verwijderd om de accu te kunnen verwijderen. 
 
 

6.6 Armsteun aanpassingen 
Aan elke kant van de zitting, aan de achterkant, zitten twee handknoppen. Deze zijn om de 
breedte van de armleuningen aan te passen of om ze vervolgens te verwijderen voor transport. 
Draai de knoppen tegen de klok in om ze los te maken. Als de knoppen los zijn, kunt u de 
armleuningen in of uit op de gewenste breedte instellen. Draai opnieuw aan als een 
comfortabele breedte is bereikt of verwijder de armleuningen volledig voor transport. Om de 
hoek van de armsteun aan te passen, draait u de hoofdbout los totdat de gewenste hoek is 
bereikt. Vergrendel de bout op zijn plaats met de borgmoer. 
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Om de hoogte van de armsteun aan te passen, maakt u de knop los totdat de armleuning 
omhoog / omlaag kan worden gezet. Zodra de vereiste hoogte is bereikt, bevestigt u de 
handknop en zorgt u ervoor dat de pin volledig in het gat in de armleuningbuis wordt geplaatst. 

 
Als u de armleuningen voor transport wilt verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de 
knoppen opnieuw worden vastgedraaid om te voorkomen dat ze losgeraakt raken en eruit 
vallen. Breng geen volledig lichaamsgewicht aan op de armleuningen om over te brengen. 
Draai de stoel of til de arm op om hem naar een andere stoel te verplaatsen. 
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7 Stuurkolom functies 

 

Duimhendelbediening 
De duimhendel regelt de achteruit en voorwaartse beweging van de scooter. Druk op de rechter 
hendel zal de scooter naar voren rijden, duwt op de linker hendel om de scooter achteruit te 
rijden. Het hoeveelheid druk op de hendels bepaalt de snelheid waarmee de scooter de 
maximale geselecteerde snelheid bereikt. Meer druk = meer snelheid. Laat de duimhendel los en 
de scooter zal automatisch tot stilstand komen als de elektromagnetische rem wordt gebruikt. 
 

Toeter  (Horn Button) 

De gele knop bedient de toeter. Deze dient alleen gebruikt te worden om anderen te 
waarschuwen voor uw aanwezigheid en niet als een vorm van berisping. 
 

Accu meter (Battery Gauge) 

Deze meter geeft u een indicatie voor de resterende hoeveelheid lading in de scooteraccu. Dit 
geeft de meest nauwkeurige aflezing als de scooter in beweging is.  
Laad de accu's altijd volledig op voordat u met uw scooter gaat rijden en laat de accu's nooit 
volledig leeglopen, dit kan de accu's permanent beschadigen. 

 

Aan/Uit Sleutelgat (Key switch) 

Steek de bij de scooter geleverde sleutel in en draai deze met de klok mee. De naald van de 
batterijmeter beweegt. Er kan een kleine vertraging zijn voordat de duimhendels werken terwijl 
de controller de scooterschakelingen controleert.  
Laat de sleutel in de schakelaar nooit onbeheerd achter om onbevoegd gebruik te voorkomen. 
Schakel de stroom niet uit om de scooter te stoppen tenzij het een noodgeval is. De scooter 
stopt heel abrupt als hij op deze manier wordt gestopt. 
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Knop voor maximale snelheidsregeling 

Met de snelheidsregeling kunt u de maximale snelheid van de scooter instellen. De waarde 0 die 
langzaam is, en de waarde 10 dat het maximum is.  
Begin altijd met een lage snelheid totdat u gewend bent aan de kenmerken van uw scooter. 
Oefen geen overdreven druk uit op de wijzerplaat. Draai alleen tot aan de aanslagen. 
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8 Rem ontkoppeling / Vrijloop van de wielen 

 

De remontkoppelingshendel bevindt zich onder de stoel aan de linker achterkant van de scooter. 
Met deze hendel kunt u het rijmechanisme ontkoppelen en de scooter in de 'vrijloop'-modus 
duwen. Om de aandrijving uit te schakelen, duwt u de knop naar voren naar de 'ontkoppelde' 
stand. De scooter kan nu worden gedrukt. 
Trek gewoon aan de hendel om het aandrijfmechanisme weer in te schakelen (nu kan de scooter 
worden gereden). De scooter werkt niet wanneer de hendel in de ontgrendelde stand staat. De 
scooter moet met de sleutelschakelaar worden uit- en ingeschakeld om de circuits te resetten 
voordat deze de normale werking hervat. De scooter piept voortdurend wanneer deze wordt 
ingeschakeld terwijl de rem is ontkoppeld. 
 
Opgelet! Laat de scooter nooit onbewaakt achter als hij in de vrijloopmodus staat, omdat hij 
dan van een helling kan afrollen. De 'Vrijloop'-modus dient alleen in geval van nood te worden 
gebruikt om de scooter te verplaatsen. Verplaats de scooter NOOIT in deze modus als er 
iemand opzit. 

 

 
 

In de vrijloopmodus kan de scooter op loop snelheid worden geduwd. De scooter zal 
automatisch 'remmen' als deze snelheid wordt overschreden. 
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9 Beginnen met rijden 

 

Starten 
Opmerking: U moet de batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen  
(zie Hfst 11, 'Batterijen en opladen') 
 
Selecteer een gebied met veel ruimte. Stap op de scooter door de arm op te tillen en op de stoel 
te schuiven of draai de stoel rond om toegang te krijgen tot de scooter.  
Pas de stuurkolom en de stoel aan indien noodzakelijk (zie Hfst 6, ‘Instellingen’). 
Zorg ervoor dat de stoel goed is vergrendeld in de naar voren gerichte stand voordat u gaat 
rijden. Gebruik de stuurkolom NIET om u tijdens het rijden volledig te ondersteunen.  

 

Wegrijden 
Draai de sleutel met de klok mee om de stroom in te schakelen. Stel in eerste instantie de 
snelheidsregeling in op een lage instelling. Druk op de rechter duimhendel (geel) en de scooter 
zal langzaam vooruitgaan. Hoe verder u op de hendel drukt, hoe sneller de scooter zal rijden, 
maar alleen tot de maximale snelheid die is geselecteerd. Laat de hendel los en de scooter komt 
tot een soepele gecontroleerde stop. 
 

Voorzichtig! Schakel NOOIT de stroom uit om de scooter te stoppen, omdat hierdoor de 
versnellingsbak zal blokkeren en de scooter hard zal stoppen, wat mogelijk letsel kan 
veroorzaken. Deze procedure mag alleen in een noodgeval worden gebruikt. 
 

Sturen 

De scooter besturen is licht en gemakkelijk. Zorg ervoor dat u obstakels een grote speling geeft 
om te voorkomen dat de achterwielen vastlopen. Wanneer u door beperkte ruimtes rijdt, draai 
de helmstok in de richting die u wilt gaan en schakel hem voorzichtig in. De scooter kan zeer 
strak draaien met volledige stabiliteit bij lage snelheden. 
 

Let op! Draai NOOIT scherp bij hoge snelheden omdat het de scooter onstabiel kan maken. 
De maximale snelheid moet worden ingesteld op 50% (stand 5). 
 

Achteruit 

Controleer voordat u achteruit rijdt of het gebied achter de scooter vrij is van obstakels of 
gevaren. Stel de snelheidsinstelling in op laag voordat u achteruit gaat. Druk op de linker 
duimhendel (zwart) en blijf wijd van alle hoeken en obstakels. 
 

Let op! Ga niet achteruit op een hoofdweg. 
 

Stoepen / Hellingen 

De stabiliteit van uw scooter is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de zithoogte, de 
hellingshoek en de lengte en het gewicht van de gebruiker. Bij het naderen van een helling, stuur 
rechtuit en niet schuin, en vermijd het maken van bochten waar mogelijk. 
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Oppervlaktes 

Uw scooter presteert goed op vele oppervlakken. Vermijd echter lang gras, los grind, zand en 
modder en ijs. 
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10 Transport en Opslag 

 

De ROMA Valencia scooter is ontworpen om snel en eenvoudig in delen te worden 
gedemonteerd, zonder gereedschap, voor vervoer of opslag: 
 
Handleiding voor demontage 
Volg de volgende stappen voor een eenvoudige demontage van uw scooter: 
 

1. Zorg dat de scooter is uitgezet alvorens met de demontage wordt gestart 
2. Til het mandje op en verwijder van de houder. 
3. Verwijder de stoel zoals eerder beschreven (in paragraaf 6.4). 
4. Verwijder de accu door deze aan de hendels op te tillen. 

5. Draai de stuurstang-verstelknop los, laat het stuur zakken en draai de knop weer vast. 
Vergrendel de stuurstang door de gele hendel omhoog en naar links te trekken. Draag het 

chassis niet aan de stuurstang.  
6. Maak de achteraandrijvingsmontage los door de gele ontkoppelingshendel in de positie 

'DETACH' te plaatsen en tegelijkertijd het geheel naar achteren te tillen. De montage moet 
nu vrij zijn van het hoofdchassis. 
 

Monteren van de scooter gaat in omgekeerde volgorde van bovenstaande beschrijving. 
 

De ROMA Valencia is nu opgesplitst in 5 aparte componenten/delen voor eenvoudig vervoer of 
opslag.  
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11 Batterijen en opladen 

 
Batterijen/Accu 

Laad de batterijen volledig op (8-12 uur) voorafgaand aan het eerste gebruik. 
De ROMA Valencia is voorzien van een gesloten accusysteem welke twee 34/36 Amp, 12 Volt 
verzegelde loodzuurbatterijen bevat. Het batterijpakket bevindt zich onder de voorkant van de 
stoel en kan worden verwijderd door ze weg te tillen van het chassis. * 
Lage temperaturen, ruw terrein en het gewicht van de gebruiker kunnen de prestaties van de 
batterij beïnvloeden. Uw batterijmeter is slechts een richtlijn voor het resterende oplaadniveau 
van uw batterijen en geeft de beste indicatie wanneer de scooter in beweging is. 
 

* BELANGRIJK: Uw zithoogte staat in de laagste positie t.b.v. verzending. In deze laagste 
positie moet de stoel worden verwijderd om de batterij te kunnen verwijderen. 
 
Opmerking: Door ROMA aanbevolen batterijen MOETEN worden gebruikt als ze moeten 
worden vervangen. Een erkende ROMA-dealer moet de accu vervangen. 
 

 

Accu oplader 
Bij de scooter is een losse acculader geleverd. De oplaadpoort van de accu bevindt zich op het 
batterijpakket. Hierdoor kunnen de accu's onafhankelijk van de scooter worden opgeladen. 
Voordat u onze Scootmobiel voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterijen volledig opladen, 
dit kan tot 12 uur duren. 
Om de batterijen op te laden, sluit u de mannelijke stekker van de 3-pins stekker aan op de 
connector van de accu. Steek de stekker in een stopcontact en schakel hem in. De batterijlader 
heeft twee lampjes. Een constant rood lampje geeft aan wanneer de batterijlader is aangesloten 
(deze knippert als hij niet goed aangesloten is). Het knipperende groene lampje geeft aan dat de 
accu's worden opgeladen, dit verandert in continu groen wanneer de oplaadcyclus is voltooid. 
 

Let op! Laad de batterijen niet langer dan 12 uur op. Laad de batterijen altijd op in een 
goed geventileerde binnenruimte. U moet toch doorgaan met het opladen van de 
batterijen, zelfs als u de scootmobiel gedurende langere tijd niet gebruikt (2 tot 3 weken). 
Als u dit niet doet, kan dit permanente schade veroorzaken en kunnen de batterijen 
onbruikbaar worden. Onderbreek waar mogelijk de laadcyclus niet totdat de batterijen 
volledig zijn opgeladen. Voortdurende onderbreking kan de batterijen permanent 
beschadigen. Als het oplaadsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en 
zoek een vervangend exemplaar bij uw dealer. GEBRUIK ALLEEN DE LADER GELEVERD MET 
UW SCOOTER. Laat de oplader niet aangesloten op de oplaadpoort nadat het opladen is 
voltooid. De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld voordat de kabel naar het 
batterijpakket wordt losgekoppeld. Verwijder ALTIJD de sleutels van de scooter tijdens het 
opladen. 
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12 Onderhoud 

 
Product levensduur 
Uw scooter is ontworpen om de gebruiker een lange, betrouwbare levensduur te bieden, mits 
deze op de juiste manier wordt onderhouden en regelmatig wordt onderhouden door een 
erkende dealer. Vanwege onvermijdelijke slijtage en technologische verbeteringen verdient het 
echter aanbeveling dat de gemiddelde levensduur van deze scooter vijf jaar is. 
 

Schoonmaak 

De omhulsels en de zitting van de scooter moeten worden schoongemaakt met een vochtige 
doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of 
oplosmiddelen, omdat dit de kunststofonderdelen zal beschadigen. Spuit geen water (slang of 
hogedrukreiniger) op de scooter, omdat dit schade aan de elektronica kan veroorzaken. 
 

Gepland Onderhoud 
We raden aan dat uw scooter ten minste eenmaal per jaar door een erkende ROMA-dealer 
volledig wordt onderhouden. 
 
Controleer het volgende wekelijks: 
•  Banden verkeren in goede staat (maximale druk 25psi) 
•  Wielen kunnen vrij ronddraaien 
•  Bewegende onderdelen, draaipunten en framebevestigingen zijn niet beschadigd of versleten 
•  Alle handknoppen en hendels zijn beveiligd 
 
Om ervoor te zorgen dat er een continue stroomaansluiting wordt gehandhaafd, wordt 
aanbevolen dat de verbindingen tussen het voor- en achterchassis regelmatig worden gereinigd 
en gesmeerd met een contactbehandelingsvet zoals Electrolube SGB20S. 
 
Om deze handeling uit te voeren, demonteert u de scooter volgens de gebruikershandleiding en 
reinigt u beide sets aansluitingen (voor en achter) grondig met een op alcohol gebaseerd 
oplosmiddel. Breng het contactbehandelingsvet aan op beide sets van de contacten (een dunne 
film is voldoende, gebruik niet het hele sachet). 
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We raden ook aan om de connectoren tussen de accu en het hoofdchassis tegelijkertijd te 
behandelen om te voorkomen dat er zich koolstof ophoopt (ronde connectoren en pinnen). 
Eenvoudig de scooter opnieuw monteren volgens de gebruikershandleiding nadat deze 
procedures zijn uitgevoerd. 
 

Opmerking: Mocht een onderdeel van uw scooter moeten worden vervangen of 
gerepareerd, neem dan contact op met uw lokale ROMA-dealer voor onderhoud.  
Als u dit niet doet, kan uw garantie ongeldig worden. 
 

Wielen en Banden  
De wielen van uw Shoprider®-scooter hebben split velgen. Hierdoor kan elke lekke band 
gemakkelijk worden gerepareerd. Om de wielen te verwisselen, verwijdert u de middelste 13 
mm-bout en schuift u het wiel van zijn as. Zorg ervoor dat u de schijfsleutel op de achterwielen 
niet verliest. Wanneer u een band verwisselt, moet u eerst de band laten leeglopen. Verwijder de 
vier bouten om de velg te splitsen indien nodig. Zorg ervoor dat bij het monteren van het wiel de 
borgbout is voorzien van een borgring (met aandrijfsleutel voor het achterwiel). 
Het wordt aangeraden bandenspanning te houden op 30 psi op de achterbanden en 25 psi op de 
voorkant. Merk op dat wanneer u de band opnieuw installeert, er een kleine hoeveelheid lucht in 
de band zal voorkomen dat de band knelt bij het opnieuw monteren van de split velg. 
 
LET OP!: Op de band staat dat de maximale bandenspanning 50 psi is. Dit is een maximale 
bandenspanning en de banden mogen nooit tot deze druk worden opgepompt.  
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13 Storingen oplossen 

 

Stroomonderbreker 
Uw scooter is uitgerust met de nieuwste elektronische bedieningselementen die zijn 
geprogrammeerd om het elektrische systeem te beschermen tegen abnormale overbelastingen. 
Voor extra bescherming is een stroomonderbreker gemonteerd die zich op de accu bevindt (fig. 
11). Mocht er een situatie zijn waarbij uw scooter zonder duidelijke reden stopt, controleer dan 
of de stroomonderbreker niet is geactiveerd. Druk eenvoudig op de knop om de 
stroomonderbreker te resetten. 
 

Opmerking: Als de stroomonderbreker continue uit slaat, schakel de scooter dan 
onmiddellijk uit en neem contact op met uw dealer. 
 

Zekeringen 

Er bevinden zich twee 40 amp. zekeringen in de accu om bescherming te bieden tegen mogelijke 
overbelasting van de bedrading.. 
 

Let op!! Probeer de batterij niet te openen om de zekeringen te vervangen. Breng de 
batterij naar een erkende ROMA-dealer om eventuele gesprongen zekeringen te 
vervangen. 
 

Controle lijst 
Als uw scooter niet werkt, controleer dan het volgende: 

• Is de scooter ingeschakeld? 

• Zitten alle stekkers en aansluitingen stevig vast? 

• Geeft het batterijniveau aan dat de accu volledig is opgeladen? 

• Staat de ‘vrijloop’ van de scooter in de stand rijpositie? (zie hoofdstuk 8) 

• Is de stroomonderbreker niet geactiveerd? 

• Zijn de contacten tussen het voorste en achterste chassis vuil? 

• Zit de accu er goed in?  
 

If the freewheel device has been operated with the scooter switched on, the scooter will not 
operate until the key switch has been turned off and on again. 
 
Als de ‘vrijloop’ is gebruikt terwijl de scooter is ingeschakeld, zal de scooter niet werken totdat 
het contactslot is uit- en weer ingeschakeld. 
 

Opmerking: Als uw scooter niet werkt nadat u deze mogelijke problemen hebt 
gecontroleerd, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke ROMA-dealer. 
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14 Instructies voor het splitsen van de accu 

 

Uw nieuwe Shoprider Valencia scootmobiel is uitgerust met een kabelvrij gesplitste accu 
waardoor de batterijen individueel kunnen worden gedragen. 
De afbeeldingen en instructies hieronder tonen de scooter met de stoel verwijderd. Als de stoel 
in de laagste stand staat, moet deze worden verwijderd voordat de batterijen worden 
verwijderd. (Voor gemakkelijke toegang raden wij aan de stoel te verwijderen voordat u de 
batterijen verwijdert). 
 
Zoals te zien op de afbeelding, is de linker accu  
weergegeven als '1' en rechts als '2'. 
Nu kunnen de accu’s worden verwijderd als een 
complete eenheid of individueel. 
Voor verwijderen als een complete eenheid  
moeten BEIDE hendels worden gebruikt om de  
accu van de scooter te verwijderen. 
Om afzonderlijk te verwijderen, hou beide  
hendels vast en til accu 1 op. Je voelt deze los 
klikken van accu '2' - hij kan nu van de scooter  
worden getild. 
 
 
 
De afbeelding hiernaast toont de linkeraccu  
verwijderd. Er zijn geen kabels bij betrokken die  
mogelijk moeten worden losgemaakt. Accu '2'  
kan nu eenvoudigweg van de scooter worden  
getild. Weer monteren is het omgekeerde van 
bovenstaande procedure. Bij het opnieuw  
plaatsen van accu '1' is het belangrijk dat het  
stevig in accu '2' wordt 'geklikt'. 
 
 
 

 

 
 

In de afbeelding hiernaast ziet u drie witte lijnen.  
Om ervoor te zorgen dat de accu correct wordt  
gemonteerd, moeten de oppervlakken op deze  
punten waterpas zijn. Als u dit niet doet, kan de  
scooter niet van stroom worden voorzien of kan  
het laadcircuit breken waardoor het niet mogelijk  
is om het op te laden. 
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Opmerking: Indien U de accu’s los van de scooter oplaad moeten deze aangesloten zijn, 
zoals hierboven aangegeven. 
 
Zoals aangegeven in de afbeelding, bevindt de  
stroomonderbreker zich op de bovenkant van de  
rechteraccu. Mocht de scooter niet werken en  
aangeven dat er geen stroom is, controleer dan of  
de stroomonderbrekingsknop niet is 'uitgeklapt'.  
Om de stroomonderbreker opnieuw in te stellen,  
drukt u eenvoudig op de knop. 
De laad aansluiting bevindt zich aan de voorkant van  
de rechter accu. De scooter kan worden opgeladen  
met de accu’s nog op de scooter aangesloten of los  
buiten de scooter.  


