
Gebruikshandleiding
De Rollz Motion

Met Rollz komt u verder
NL



Rollz International BV – Rollz Motion
 
© Copyright 2012 Rollz ® International BV
Informatie in dit document kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Rollz 
® International BV is niet aansprakelijk te stellen voor technische fouten of 
onvolkomenheden.

Het aangeschafte product kan verschillen van het product zoals het beschreven 
is in de gebruiksaanwijzing. De meest actuele gebruiksaanwijzingen kunnen 
worden aangevraagd bij Rollz International BV of op www.rollz.com.

CE-conformiteit
Dit product voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 93/42/EEG voor medische 
hulpmiddelen. Op basis van de classificatieregels in Bijlage IX bij deze richtlijn 
wordt het product ingedeeld in klasse 1. Deze verklaring van comformiteit is 
uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Rollz International BV, gebaseerd 
op Bijlage VII bij deze richtlijn.

KG

Max 125 KG
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Gefeliciteerd met uw Rollz Motion. Met deze handleiding wil Rollz International 
BV u helpen om veilig en optimaal van de Rollz Motion gebruik te maken. Wij 
verzoeken u uw aankoop te (laten) registreren op www.rollz.com.

Wij wensen u veel plezier met de Rollz Motion.

Belangrijke informatie
         • Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het product 
            gebruikt en berg hem goed op. 
         • Breng uw veiligheid en dat van anderen rondom u niet in gevaar door 
            verkeerd gebruik van dit product.
         • Deze handleiding is geschreven voor de Rollz Motion.
         • U vindt het serie- en artikelnummer op de productsticker van uw Rollz 
            Motion. Deze bevindt zich op het zitgedeelte onder het zitkussen. 
         • Dit product is TüV gecertificeerd.
         • Gebruik bij vervanging of reparatie alleen originele of door Rollz  
            International BV goedgekeurde onderdelen.
         • Gebruik alleen orginele Rollz accessoires. 
         • De garantie vervalt wanneer het product wordt beschadigd door 
            overbelasting, verkeerd in- of uitklappen, gebruik van niet door Rollz 
            international goedgekeurde onderdelen of gebruik van niet originele 
            accessoires. U vindt de garantie bepalingen op www.rollz.com.
         • De Rollz Motion is gepatenteerd en de merknaam en het model zijn 
            beschermd.
          • De Rollz Motion is geschikt voor personen tot 125 kg en voor personen van 
            1,60 m tot 1,90 m.
         • Onderdelen van de Rollz Motion kunnen in de zon iets verkleuren.
         • Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen. 

Veiligheid
         • De Rollz Motion is uitsluitend bedoeld om één persoon te ondersteunen/
            vervoeren.
         • Gebruik altijd de juiste positie voor de handgrepen. De juiste posities 
            kunt u vinden in het hoofdstuk afstellen/houding (blz.9).
         • Stel de remmen tijdig af om verlies van remkracht te voorkomen.

Voor u begint



5
NL

Waarschuwing
         • De Rollz Motion is ontwikkeld om met gemak de verschillende 
            functies te bedienen. Echter, het is van essentieel belang na te 
            gaan of de gebruiker fysiek in staat is alle handelingen zelfstandig 
            uit te voeren of dat de gebruiker ondersteuning door andere 
            personen nodig heeft. Rollz International raadt u dan ook aan om 
            dit regelmatig na te gaan.
         • Houd de Rollz Motion uit de buurt van open vuur en andere 
            hittebronnen, zoals elektrische of gaskachels.
         • Gebruik de Rollz Motion niet als een onderdeel gebroken, 
            gescheurd of incompleet is.
         • Zorg dat alle sluitingen zijn vergrendeld voor gebruik.

Indicatie
De Rollz Motion dient ter ondersteuning bij het lopen voor mensen met 
verminderde bewegingsmogelijkheden, zowel binnens- als buitenshuis. De 
zitting kan worden gebruikt om tijdens langere afstanden te rusten. Het Rollz 
rolstoelpakket biedt de mogelijkheid om te rusten terwijl uw gezelschap verder 
gaat.
  

Contra-indicatie
De Rollz Motion is niet geschikt voor mensen met:
         • waarnemingsstoornissen
         • sterke evenwichtsstoornissen
         • zitproblemen

Controleer of u alles heeft ontvangen
De Rollz Motion wordt klaar voor gebruik en verpakt geleverd. Controleer of alle 
onderdelen geleverd zijn. De Rollz Motion wordt compleet geleverd met:
         • 1 tas
         • 1 gebruikshandleiding
         • 1 zitkussen
         • 1 rolstoelpakket
         • 2 voetsteunen
         • 2 armsteunen

WAARSCHUWING!
Houd plastic verpakkingsmaterialen uit de buurt 
van kinderen. Kinderen kunnen dit in hun 
mond stoppen en stikken. Het 
verpakkingsmateriaal meteen weggooien.
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Hergebruik
         • De Rollz Motion is geschikt voor hergebruik.
         • Let op dat u voor veilig hergebruik de onderhoudsdocumentatie aan de 
            nieuwe gebruiker moet overhandigen.
         • Voor u de Rollz Motion aan een ander doorgeeft, moet deze eerst 
            schoongemaakt, ontsmet en technisch nagekeken zijn.

Gebruik
De Rollz Motion wordt compleet voor gebruik afgeleverd. Echter, de Rollz Motion 
moet voor gebruik afgesteld worden op uw persoonlijke voorkeuren. Neem alle 
punten in dit hoofdstuk aandachtig door voordat u de Rollz Motion in gebruik 
neemt. U treft in dit hoofdstuk de volgende punten aan:
         • Uitklappen & inklappen
         • Afstellen en houding
         • Rembediening
         • Lopen met de Rollz Motion
         • Rusten op de Rollz Motion
         • Drempels en stoepranden
         • Tas
         • Onderhoud
         • Accessoires



Figuur 2

Wat zit waar?
Figuur 1:
01.   Handgrepen
02.  Frame
03.  Schuim gevulde achterwielen
04.  Rode knop
05.  Wendbare voorwielen
06.  Voorzijde

Figuur 2:
07.  Handremmen
08.  Verstelgrepen
09.  Stelschroeven
10.  Drempelhulpen
11.   Parkeerhendels
12.  Hoogte indexatie
13.  Zitkussen
 

Figuur 1
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Uitklappen & inklappen (Fig.3)
Uitklappen Rollz Motion 
         a. Beweeg de zijkanten van de Rollz Motion uit elkaar tot deze bijna 
             geheel is uitgeklapt.
         b. Duw met de hand de zitting naar beneden tot deze vastklikt. 
             Belangrijk: de zitting zit pas goed vast wanneer u een duidelijke 
            ‚klik‘  hoort.

Inklappen Rollz Motion
         a. Druk de rode knop in onder de zitting en til de zitting gedeeltelijk 
             omhoog.
         b. Beweeg de zijkanten van de Rollz Motion naar elkaar tot deze is 
             ingeklapt.

LET OP: Wanneer u de tas heeft bevestigd, zorg dan dat deze helemaal leeg is 
voordat u het frame inklapt.  
LET OP: Verzeker u ervan dat de zitting is vastgeklikt voordat u de Rollz Motion 
gaat gebruiken.

‘klik’
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Figuur 3



Afstellen/houding
Ieder mens is anders en ieder mens heeft andere 
wensen wanneer hij of zij een product gebruikt. De 
Rollz Motion past zich moeiteloos aan iedere 
gebruiker aan. Om optimaal van de Rollz Motion 
gebruik te maken is de juiste afstelling cruciaal.
      a. Draai de verstelgrepen van de handgrepen 
          tegen de klok in los en schuif de handgrepen 
          met behulp van de hoogte indexatie op de 
          voor u juiste hoogte.
      b. Om te bepalen wat de juiste hoogte is, gaat 
          u tussen de handgrepen van de Rollz Motion 
          staan met afhangende armen. De handgrepen 
          behoren ter hoogte van uw polsen te zijn (Fig. 4).
      c. Verzeker u ervan dat de handgrepen recht 
          boven de zijkanten van de Rollz Motion staan en naar de voorkant wijzen.
      d. Draai de verstelgrepen van de handgrepen met de klok mee weer vast.    
          Controleer of de handgrepen volledig vast zitten op de juiste positie.  

LET OP: Plaats beide handgrepen altijd op dezelfde hoogte om de stabiliteit te 
behouden.

Rembediening
De Rollz Motion heeft geavanceerde remmen 
die gemakkelijk te bedienen zijn. De remmen 
kunnen gevarieerde remkracht leveren tijdens 
het rijden. Ook kunt u de remmen blokkeren 
wanneer u de Rollz Motion parkeert.
      a. Knijp in de handremmen om de 
          remkracht toe te laten nemen (Fig. 5).
      b. Knijp de handremmen en de 
          parkeerhendels tegelijk in en laat de 
          remmen vervolgens los om de rem in 
          de parkeerstand te zetten (Fig 6).      
      c. Om de parkeerstand op te heffen dient u 
          de handremmen nogmaals in te knijpen 
          en los te laten.
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Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6
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Lopen met de Rollz Motion
Het ergonomische design van de Rollz Motion laat u rechtop, stabiel en 
comfortabel lopen. Om hier optimaal gebruik van te maken is het essentieel de 
voor u juiste afstelling te hanteren.
         a. Zorg dat de handgrepen op de juiste hoogte zijn afgesteld. Zie:   
             Afstellen /houding.
         b. Tijdens het lopen neemt u tussen de handgrepen plaats en steunt u op 
             de Rollz Motion.

Rusten op de Rollz Motion.
De Rollz Motion is ontworpen om personen te ondersteunen tijdens het lopen. 
Daarnaast is het mogelijk om op de Rollz Motion te zitten wanneer u even wilt 
pauzeren. 
         a. Zet uw Rollz Motion in de parkeerstand. Zie: rembediening.
         b. U kunt op de zitting plaatsnemen. Zorg er altijd voor dat de Rollz 
             Motion op de parkeerstand staat. De Rollz Motion is niet geschikt om  
             mee te lopen terwijl u zit. 

Figuur 7
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Drempels en stoepranden
Producten van Rollz zijn bedoeld om het de gebruiker gemakkelijker te maken. 
Om makkelijk over drempels heen te kunnen heeft de Rollz Motion een 
drempelhulp. 
         a. Zet de Rollz Motion met de voorwielen tegen de drempel of stoeprand 
             aan.
         b. Duw met uw voet de drempelhulp naar beneden, terwijl u met uw 
             handen de Rollz Motion naar achter trekt. De voorwielen zullen nu van 
             de grond komen. Duw nu de Rollz Motion naar voren totdat u met de 
             voorwielen duidelijk over de drempel of stoeprand heen bent (Fig.8). 
         c. Laat de voorwielen weer op de grond zakken en duw de achterwielen 
             naar voren tot deze geheel op de stoep of over de 
             drempel staan.

Figuur 8



Tas
Door het gebruik van de tas hoeft u zelf niet te tillen. U kunt de tas gemakkelijk 
bevestigen en verwijderen.

Tas plaatsen.
         a. Plaats de tas met de smalle bevestigingslussen richting de achterzijde 
             van de Rollz Motion (Fig.9).
         b. Bevestig de twee brede bevestigingslussen aan het frame met het 
             klittenband (Fig 10).
         c. Verbind de smalle bevestigingslussen met de haakjes in het frame 
             (Fig. 10).
Tas gebruiken.
         a. De tas is bereikbaar vanaf de achterzijde van de Rollz Motion.
         b. Wanneer u de tas leeg maakt kan deze bevestigd blijven tijdens het 
             opklappen van het frame. 
Tas verwijderen.
         a. Haak de brede bevestigingslussen los van het frame door het 
             klittenband los te trekken.
         b. Haak de smalle bevestigingslussen los en verwijder de tas.

LET OP: De tas kan een gewicht van maximaal 10 kg dragen. Overbelast de tas 
niet. 

14.  Tas
15.  Brede bevestigingslus
16.  Smalle bevestigingslus
17.  Haken

12
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Figuur 10
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Onderhoud
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur en vergroot de veiligheid van uw 
Rollz Motion.

Remmen afstellen
Door gebruik kunnen de remmen van de Rollz Motion slijten en kan het nodig 
zijn om de remmen af te stellen. Door uw remmen juist af te stellen voorkomt u 
problemen en kunt u optimaal gebruikmaken van de functionaliteit. U kunt dit op 
twee manieren doen:
1. Remafstelling onder (figuur 11)
         a. Wanneer u de handremmen volledig inknijpt behoort de Rollz Motion
             volledig te blokkeren. Wanneer u de handremmen los laat behoort de 
             Rollz Motion volledig vrij te rijden.
         b. Door de stelschroef te draaien kunt u de remmen afstellen zodat u de 
             bovenstaande eigenschappen kunt verkrijgen.
2. Remafstelling boven (figuur 12)
         a. Draai de borgring los. Hierdoor heeft u de ruimte om de stelschroef 
             boven vaster of losser te draaien.
         b. Wanneer de remmen de gewenste kracht leveren kunt u de 
             borgschroef weer omhoog/vast draaien.

Stelschroef onder

    Stelschroef           Borgring
                 boven
  

LET OP: Als de remmen na uitvoering van bovenstaande stappen niet naar 
behoren functioneren, neem dan direct contact op met uw leverancier en 
gebruik de Rollz Motion niet.

Figuur 11

Figuur 12



Schoonmaken/ontsmetten
Om de Rollz Motion in optimale staat te houden, is frequent schoonmaken aan 
te raden. Bij overdracht aan een nieuwe gebruiker behoort de Rollz Motion 
ontsmet te worden.

Het frame en de handgrepen kunt u schoonmaken met lauw water en een doek. 
Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een mild reinigingsmiddel. Vermijd 
overmatig contact van water met de bewegende delen, zoals de assen en 
scharnierpunten. Droog uw Rollz Motion goed na het wassen.

De wielen kunt u met een kunstof borstel en lauw water reinigen. (Let op! geen 
staalborstel gebruiken). 

De bekleding van de Rollz Motion is afneembaar, verwijder voor het wassen 
altijd het binnenkussen.

Bekleding afnemen voor wassen.
         a. Trek met het klittenband de bekleding los van de zitting.
         b. Rits de zitting open en verwijder het binnenkussen. De bekleding kan 
             nu gewassen worden.   

LET OP: De bekleding nooit:
         • Warmer wassen dan 30 •C
         • Bleken
         • Strijken
         • Chemisch reinigen
         • In de wasdroger drogen

Wat zit waar?
  18.  Zitkussen
  19.  Klittenband
  20. Rits
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Bekleding terugplaatsen na het wassen.
          a. Plaats het binnenkussen terug in de bekleding en rits de zitting dicht.
          b. Plaats de bekleding met binnenkussen terug op de zitting en bevestig 
              deze met het klittenband.

Vervangen van onderdelen
Sommige onderdelen, zoals bijvoorbeeld de handgrepen en de zitting, zijn aan 
slijtage onderhevig en dienen tijdig vervangen te worden. Neem contact op met 
uw leverancier voor het vangen van onderdelen.

LET OP: Gebruik alleen originele of door Rollz international goedgekeurde 
onderdelen.

Accessoires
De functionaliteit van de Rollz Motion is uit te breiden door het gebruik 
van accessoires. Gebruik alleen originele of door Rollz International BV 
goedgekeurde accessoires. Regelmatig worden nieuwe accessoires uitgebracht, 
raadpleeg hiervoor de website www.rollz.com of vraag hiernaar bij uw 
leverancier.

Van rollator naar rolstoel
Het Rollz rolstoelpakket is speciaal voor mensen die tijdens een wandeling even 
willen uitrusten. De Rollz Motion transformeert van rollator naar rolstoel in een 
handomdraai. En weer net zo eenvoudig terug.

De Rollz rolstoelfunctie is enkel bedoeld voor één persoon. Wanneer er meerdere 
personen tegelijkertijd op de rolstoelfunctie zitten, kan deze beschadigen. De 
Rollz rolstoelfunctie kan maximaal 125 Kg dragen. 

De Rollz rolstoelfunctie is zeer makkelijk te gebruiken. De rolstoeltas kan al bij 
vertrek op de Rollz Motion worden bevestigd. Wanneer u wilt uitrusten, hoeft u 
alleen het pakket uit te klappen, de voetsteunen te plaatsen en de handgrepen 
om te draaien.

LET OP: de Rollz rolstoel is niet geschikt om personen tijdens vervoer met een 
rolstoeltaxi in te laten zitten.



Maximale zijwaartse hellingshoek

Wat zit waar

16
NL

 Max ≈ 15˚

21.   Geleiders tegen de zitting
22.  Rode hendel
23.  Rolstoeltas
24.  Voetsteunhouders
25.  Rugleuning 
26.  Armsteunen
27.  Geleiders op het frame
28.  Voetsteunen
29.  Rolstoelfunctie/pakket
30.  Vergrendelingsbouten

Figuur 14

Figuur 15

Figuur 16

Figuur 17
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Gebruik van het Rollz rolstoelpakket

Bevestigen Rollz rolstoelpakket
         a. Pak het Rollz rolstoelpakket en houd de tas naar u toe gericht. (Fig. 18). 
         b. Breng met uw andere hand de rode hendel omhoog en plaats het Rollz 
             rolstoelpakket in de geleiders tegen de zitting (Fig.20) . 
         c. Duw de rode hendel zonder kracht omlaag. U kunt nu gewoon achter 
            de Rollz Motion lopen (Fig. 19 en 21).

LET OP: Als de rode hendel niet zonder kracht naar beneden gaat, neem het 
Rollz rolstoelpakket dan weer uit de geleiders tegen de zitting en probeer het 
nogmaals. Zet geen kracht, dit kan de Rollz Motion beschadigen. Mocht het na 
een aantal pogingen niet lukken, neem dan contact op met uw leverancier.

Figuur 18 Figuur 19

Figuur 20 Figuur 21

ontgrendelen
vergrendelen
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Uitklappen Rollz rolstoelpakket
Voor vertrek bevestigt u de rolstoeltas aan de Rollz Motion. Wanneer u wilt 
uitrusten, klapt u het rolstoelpakket uit en klikt hem in het frame.
         a. Pak de handgreep van het rolstoelpakket vast en trek de rugleuning 
             naar boven tot hij niet verder gaat en richting de voorzijde tot 
             halverwege het frame (Fig.23). Trek vervolgens de rugleuning naar 
             achter tot de vergrendelingsbouten in de geleiders op het frame klikken 
             (Fig. 24).
         b. Draai de verstelgrepen van de handgrepen tegen de klok in los en 
             draai de handgrepen om, totdat ze recht naar achteren wijzen. Stel de 
             voor de duwer juiste hoogte in en draai de verstelgrepen met de klok
             mee weer vast (Fig. 25). (Zie afstellen/ houding). 
         c. De voetsteunen bevinden zich in de rolstoeltas. De voetsteunen 
             plaatst u aan de voorzijde van de Rollz Motion in de 
             voetsteunhouders door ze vanaf de bovenzijde van de 
             voetsteunhouders naar beneden te laten glijden (Fig. 26).
         d. De armsteunen bevinden zich in de rolstoeltas bij de voetsteunen. U 
             plaatst deze op de plek waar uw armen rusten om het frame. Dit doet u 
             door de armsteunen te sluiten met het klittenband (Fig. 27).

LET OP: Als de vergrendelingsbouten niet soepel in de geleiders op het frame 
glijden, duw de rugleuning dan weer naar voren tot halverwege het frame en 
probeer het opnieuw. Zet geen kracht wanneer het niet soepel gaat, hierdoor 
kan de Rollz rolstoelfunctie beschadigen. Mocht het na een aantal pogingen niet 
lukken, neem dan contact op met uw leverancier.

LET OP: Als de voetsteunen niet soepel over de voetsteunhouders glijden, zet dan 
geen kracht. Breng ze weer naar boven en probeer het opnieuw. Mocht het na 
een aantal pogingen niet lukken, neem dan contact op met uw leverancier.

LET OP: Controleer voordat u gaat zitten altijd of de vergrendelingsbouten correct 
in de geleiders geborgd zijn. Indien één van de vergendelingsbouten niet is 
geborgd, gaat u dan niet zitten maar monteer de zitting opnieuw.
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Figuur 22 Figuur 23

Figuur 24

Figuur 25

‘klik’

Figuur 26

Figuur 27
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Rugleuning Rollz rolstoel
Om optimaal zitcomfort te kunnen garanderen is het van belang de 
afstelbanden in de rugleuning van het Rollz rolstoelpakket aan de gebruiker aan 
te passen. Bij het eerste gebruik van de Rollz Motion met Rollz rolstoelpakket 
vragen wij u daarom de volgende stappen te doorlopen:
      a. Haal de voetsteunen uit de rolstoel tas en zorg dat de rugleuning van 
          het Rollz rolstoelpakket is uitgeklapt (zie: p.20). Vraag de gebruiker te   
          gaan zitten.
      b. Trek het klittenband van de achterzijde van het Rollz rolstoelpakket los 
          door de rolstoeltas vanaf de onderzijde omhoog te trekken.
      c. Verstel de banden door het klittenband los te trekken. Bevestig het 
          klittenband zo dat het bekken van de gebruiker goed rechtop staat en de 
          rugleuning de rug goed ondersteunt. In de meeste gevallen zullen de 
          onderste banden losser afgesteld worden dan de bovenste twee 
          banden.

Inklappen Rollz rolstoelpakket
         a. Trek de armsteunen los en plaats ze in de rolstoeltas.
         b. Laat de voetsteunen omhoog glijden tot ze uit de 
             voetsteunhouders komen. Berg ze dan weer op in de tas van het 
             Rollz rolstoelpakket.
         c. Draai de verstelgrepen van de handgrepen tegen de klok in los en 
             draai de handgrepen om, totdat ze recht naar voren wijzen. Stel de voor 
             u juiste hoogte in en draai de verstelgrepen met de klok mee weer vast. 
             (Zie: afstellen/houding).
         d. Pak de handgreep van het rolstoelpakket vast en duw de rugleuning 
             naar voren tot halverwege het frame. Duw vervolgens de 
             rugleuning naar achter en naar beneden tot de rugleuning tegen de 
             zitting aan zit.

Na het inklappen van de Rollz rolstoelfunctie kunt u deze tijdens het lopen 
gewoon op de Rollz Motion laten zitten. U loopt dan achter de Rollz Motion.

Loskoppelen Rollz rolstoelpakket
         a. Trek de rode hendel zonder kracht omhoog. 
         b. Pak de handgreep van het Rollz rolstoelpakket en trek deze zonder 
             kracht omhoog. 
                  c. Duw vervolgens de rode hendel naar beneden. 
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Technische specificaties
         • Maximaal gewicht gebruiker : 125 kg
         • Minimale en maximale lengte gebruiker: 1,60 m tot 1,90 m 

         • Gewicht product
           o Rollz Motion: 10,6 kg
          o Rollz rolstoelpakket: 3,7 kg

         • Afmetingen: 
          o Uitgeklapt -> HxLxB: 86-102 x 63 x 63 cm
          o Ingeklapt -> HxLxB: 86-102 x 63 x 29 cm
          o Zitbreedte Rollz rolstoel: 420 mm
          o Zitdiepte Rollz rolstoel: 400 mm
  
Contact
Omdat Rollz International altijd open staat voor verbetering, vragen wij u om uw 
mening. Dit kan gaan om het gebruikersgemak, de handleidingen of andere 
aspecten. Mail naar: info@rollz.com.

Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rollz 
International:

Rollz International BV
Pedro de Medinalaan 63
1086 XP Amsterdam
The Netherlands
info@rollz.com
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Garantie
Rollz International BV, gevestigd te Amsterdam (hierna; „Rollz“) geeft in haar 
hoedanigheid van fabrikant, garantie op de door haar geproduceerde Rollz 
Motion (hierna: „product“), onder de volgende bepalingen:
     1. De garantietermijn is 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van 
        aankoop. De garantietermijn wordt nooit verlengd, ook niet in geval van
        reparaties.
    2. De garantie geeft recht op reparatie, uitdrukkelijk niet op ruilen of     
        terugname van een product.
    3. Rollz draagt voor eigen rekening  en risico zorg voor het vervoer van en 
        naar de winkelier waar u het product hebt gekocht (hierna: „leverancier“),  
        echter slechts indien het een reparatie betreft die onder de garantie valt.
    4. De garantie kan slechts worden ingeroepen indien u, samen met het 
        defecte product, het volgende aan Rollz verstrekt: een kopie van de 
        gedateerde aankoopbon en een duidelijke omschrijving van de klachten.
    5. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus alleen worden ingeroepen 
        door de eerste eigenaar.
    6. De garantie doet niets af aan de rechten die u hebt op grond van de 
        wet, bijvoorbeeld het recht om de leverancier aan te spreken op eventuele 
        defecten.

In de volgende situaties geldt de garantie niet:
- Indien u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rollz of de 
  leverancier zelf wijzigingen of reparaties hebt aangebracht of hebt laten 
  anbrengen.
- Wanneer defecten zijn ontstaan door verwaarlozing of een ongeval en/of  
  gebruik of onderhoud afwijkend van wat er in de handleiding wordt   
  aangegeven.
- Beschadigingen of verwijderingen van het serienummer.
- Schade aan het product als gevolg van normale slijtage.

Belangrijk.
De garantietermijn van het product is 24 maanden vanaf de datum van 
aankoop. In geval van een defect, wordt u verzocht om naar de leverancier te 
gaan. Online kunt u op www.rollz.com uw product registreren. Noteer hierbij 
altijd het serienummer van de Rollz Motion. Dit nummer staat op de sticker, op 
het zitgedeelte onder het zitkussen.
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