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Verpakkingsinhoud

Neem onmiddellijk contact op met de plaats van aankoop als er iets ontbreekt

Zorgdragen Voor Uw RoWrite
Gebruik voor het reinigen een licht vochtige niet-schurende spons of een katoenen doek. 

Laat niet nat worden of onderdompelen in water. Houd uit de buurt van open vuur en 
extreme hitte. De geleiders van de notitieblokken zijn magneten – het is onwaarschijnlijk 

dat deze zullen a�reken, maar gooi ze onmiddellijk weg als dat toch gebeurd.
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Raadpleeg de RoWrite-gebruikers- en garantiehandleiding voor meer voorzorgsmaatregelen.



Het Schrijfgebied Voor RoWrite En Notitieblokken

RoWrite-knoppen En LED
Aan/Uit-knop: Druk hier één keer op om aan te zetten 
en uit Slaapmodus te halen. Druk, wanneer aan, één keer 
om uit te zetten. 

Toets A: Gegevensoverdracht: Druk hierop om intern 
opgeslagen pagina's naar de RoWrite-app op een 
gekoppeld apparaat te verzenden.

Toets B: Een nieuwe pagina aanmaken: Druk hierop om 
RoWrite de volgende streken op een nieuwe pagina te 
laten zetten. Als u notities maakt en op B drukt, kunt u 
de pagina's later in de app samenvoegen.

Led-kleur                      Betekenis

Rode led knippert                      Batterij bijna leeg; laadt op

Rode led aan (tijdens het opladen)         RoWrite wordt opgeladen

Groene led aan (tijdens het opladen)     RoWrite is opgeladen

Blauwe led knippert         Bluetooth-apparaat niet gekoppeld

Blauwe led knippert snel         Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld

Blauwe led aan          Bluetooth-apparaat gekoppeld

Groene led aan          Pennenstreken worden opgenomen

Groene led knippert snel         Toets A is ingedrukt; pagina’s worden verzonden

Het schrijfgebied voor RoWrite is 
A5-formaat. Pennenstreken binnen 
de markeringen zullen worden 
vastgelegd. Er kan papier van 
standaard A5-formaat en van 
normaal formaat worden gebruikt, 
maar dit wordt niet aanbevolen. 
RoWrite-notitieblokken zijn 
ontworpen met twee geleidingsgaten 
en hun dikte is geoptimaliseerd om 
elke pennenstreek vast te leggen.

Ga voor meer informatie naar www.royole.com/support

A

B

Zet de pen zacht op het papier en het ledlampje zal groen worden. Als dit niet 
het geval is, controleer dan of de penbatterij erin zit en of RoWrite is 

opgeladen. Vervang de penbatterij als de led nog steeds niet groen wordt.

Aan/Uit
-knop: 

Magneten



App Store® Google Play™

De RoWrite-app Installeren
De RoWrite-app legt digitaal vast wat er op papier is gezet, zodat u het kunt 
bewerken en delen met collega's, vrienden en familie. 

Scan de QR-codes hieronder of ga naar de App Store of Google Play Store om te 
installeren.

RoWrite Koppelen Aan Uw Mobiele Apparaat
Zet de Bluetooth® van RoWrite en het mobiele apparaat aan. Tik op het 
tandwielpictogram linksboven in het hoofdscherm van de RoWrite-app. 
Tik op "RoWrite-apparaat" en zie hieronder.

Druk op "Verbinden" als er een RY# is gemarkeerd. Als er meer dan 1 RY#’s 
staan vermeld, controleer dan de achterkant van uw RoWrite.
Er staan geen RY#’s en apparaten aan: Druk op het streepjescodepictogram 
rechtsboven om naar het scherm Apparaat Koppelen. Draai uw RoWrite om 
en plaats de streepjescode in de rechthoek om het apparaat te koppelen.

Ga voor meer informatie naar www.royole.com/support

Apparaatlijst

Controleer of uw apparaat aan staat

Verbinden

Annuleren
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Pen 

Potlood Penseel

Hoofdscherm Van RoWrite-app

Als een apparaat met de RoWrite-app is gekoppeld voordat u begint met 
schrijven of schetsen, kunt u in realtime bewerken. Als een apparaat niet eerst is 
gekoppeld, kunt u bewerken nadat u de pagina’s naar de app heeft verzonden. 
Kies een kleur, drukken de kleurencirkel
Druk op een a�eelding om een schrij�nstrument te selecteren. Ook kunt u de 
lijndikte en ondoorzichtigheid wijzigen.
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Pro�el instellen, Een apparaat koppelen, 
Batterijniveau bekijken, App-versie controleren, 

Standaard voor schrij�nstrument instellen, 
Instructies bekijken, Feedback geven en Winkelen 

op website van Royole

Pagina's synchroniseren - zoals RoWrite toets A  

Hernoemen, Delen/Exporteren, En Te 
Verwijderen Pagina

Nieuwe pagina aanmaken - zoals RoWrite toets B

Gedigitaliseerde kopieën van RoWrite-notities of 
–schetsen

Houd de a�eelding van de pagina ingedrukt om 
pagina’s samen te voegen, te verplaatsen en te 

verwijderen.

Druk op de a�eelding van een pagina om deze te 
openen en vervolgens te bewerken, te 

delen/exporteren of te verwijderen.

Paginaminiaturen

Bewerken Met RoWrite-app

...

Markeerstift



Smart Notitieblok

Garantie- en 
gebruikersinformatie
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1) Voordat u het apparaat in gebruik neemt, volg a.u.b. alle instructies beschreven in deze
documentatie en in de QSG. Bewaar deze informatie a.u.b. als eventueel naslagwerk. 
Voor meer informatie, bezoek www. royole. com/support voor instructies en 
veelgestelde vragen.

2) Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires geleverd of gespecificeerd door 
Royole. Gebruik van ongeautoriseerde accessoires kan de garantie ongeldig 
verklaren.

3) Neem a.u.b. contact op met de Royole klantendienst als RoWrite of een accessoire 
beschadigd is geraakt of als u tijdens normaal gebruik veranderingen opmerkt. 
Alle pogingen tot reparatie van de RoWrite door personen niet geautoriseerd door 
Royole zullen de garantie ongeldig verklaren. 

4) Alkalinebatterij inbegrepen. Volg a.u.b. uw nationale of lokale wetgeving m.b.t. 
afvalverwerking. Houd de batterij uit de buurt van vuur en dank alkalinebatterijen 
niet af in grote hoeveelheden samen. 

5) Niet bestemd voor gebruik buitenshuis of in tropische of extreem vochtige klimaten 
- ben voorzichtig als u ervoor kiest het apparaat in dergelijke omstandigheden te 
gebruiken.

6) Opgelet: De RoWrite bevat twee magneten. Deze magneten zijn ingebouwd in de
RoWrite en dienen niet los te kunnen raken tenzij de RoWrite op onbestemde wijze
wordt gebruikt. Als een magneet of de magneten los komen te zitten, deze gaarne 
meteen weggooien. Magneten kunnen voor kleine kinderen tot ernstig en zelfs 
fataal letsel leiden wanneer ingeslikt. Voornamelijk als er meer dan één magneet 
wordt ingeslikt. Houd alle voorwerpen gevoelig voor magnetisme minstens 10 cm 
of 4 inch uit de buurt van de magneten.

 ✗ Stel de RoWrite niet bloot aan regen of vocht. 

✗ Stel de RoWrite niet bloot aan open vlammen, zoals brandende kaarsen.

✗ Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen zoals radiateurs, hitteroosters, 
kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die hitte genereren.

✗ Stel de RoWrite niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof 
gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op de RoWrite.

✗ Verplaats de RoWrite niet door een de kabel te trekken.

Veranderingen of modificaties aangebracht op dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor compliantie kunnen uw recht op het 
gebruik van deze apparatuur ongeldig verklaren.



Opmerking
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de 
limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze 
apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen 
en, wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. 
Er bestaat echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een 
bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie 
veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door 
de apparatuur uit en in te schakelen, dan raden wij u aan de interferentie te 
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

l Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

l Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.

l Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan 
waarop de ontvanger is aangesloten.

l Vraag de winkel of een ervaren radio-/tv-elektromonteur om hulp.

De Bluetooth-woordmarkeringen en -logo’s zijn gedeponeerde 
handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en al het gebruik van 
dergelijke markeringen door Royole is onder licentie. Andere handelsmerken 
en handelsnamen zijn het bezit van hun betreffende eigenaren.

FCC-compliantieverklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is 

toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



EU verklaringen van conformiteit
Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en is 
voorzien van de dienovereenkomstige CE-markering. 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU. 
Richtlijn 2014/53/EU

Correcte afdanking van dit product. Deze markering geeft aan dat 
dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden 
afgevoerd. Recycle het apparaat op verantwoordelijke wijze om duurzaam 
hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schade aan het 
milieu of de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwerking te 
voorkomen. Als u uw verbruikte apparaat terug wilt inleveren, gebruik 
dan a.u.b. specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel 
waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor 
milieuvriendelijke recycling.



BELEID VAN ROYOLE CORPORATION VAN BEPERKTE CONSUMENTENGARANTIE
(‘Garantiebeleid’) (alleen Europese Unie)

LEES DIT GARANTIEBELEID ZORGVULDIG DOOR AANGEZIEN HIERIN UW 
RECHTEN ZIJN OPGENOMEN, EVENALS DE GARANTIEVERPLICHTINGEN 
VAN ROYOLE VOOR PRODUCTEN VAN ROYOLE.  DIT GARANTIEBELEID IS 
ONDERWORPEN AAN EEN ARBITRAGECLAUSULE.  U STEMT IN MET DIT 
GARANTIEBELEID ALS U ROYOLE PRODUCTEN GEBRUIKT.   STEMT U NIET IN 
MET DIT GARANTIEBELEID, GEBRUIK HET ROYOLE PRODUCT DAN NIET EN 
RETOURNEER DIT VOLGENS DE INSTRUCTIES DIE U HEBT ONTVANGEN VAN HET 
SUPPORTTEAM VAN ROYOLE.   

Beperkte garantie.  Royole Corporation (‘Royole’) verleent de volgende beperkte 
garantie aan consumenten die rechtstreeks een nieuw product kopen bij Royole 
of een door Royole erkende retailer of wederverkoper (‘Product’).  Gedurende de 
Garantieperiode garandeert Royole dat het Product vrij is van defecten wat betreft 
materiaal en vakmanschap wanneer het Product wordt gebruikt voor persoonlijk 
gebruik, onder normale voorwaarden van persoonlijk gebruik en in overeenstemming 
met eventuele instructies of documentatie zoals geleverd met het Product of online 
door Royole (‘Beperkte garantie’).  Als het Product niet voldoet aan de Beperkte 
garantie tijdens de Garantieperiode, zal Royole naar eigen keuze en voor zover 
wettelijk toegestaan, (i) het Product repareren met behulp van nieuwe of refurbished 
onderdelen, (ii) het Product vervangen door een nieuw of refurbished product, of 
(iii) de aankoopprijs van het Product terugbetalen. In het kader van deze Beperkte 
garantie betekent ‘refurbished’ een product of onderdeel dat is teruggebracht naar 
zijn oorspronkelijke specificaties. 

Garantieperiode.  De Beperkte garantie geldt voor een periode van 2 jaar na de 
datum van de oorspronkelijke retailaankoop (indien gekocht bij een door Royole 
erkende retailer of wederverkoper) of 2 jaar na de datum van verzending, indien 
rechtstreeks bij Royole gekocht (‘Garantieperiode’). 

Onderdelen. Tijdens de Garantieperiode zal Royole nieuwe of refurbished 
vervangingsonderdelen leveren in ruil voor onderdelen waarvan is vastgesteld dat ze 
defect zijn.

Deze Beperkte garantie dekt alleen de hardwarecomponenten van het Product en 
de software van het besturingssysteem die uniek is voor het Product, indien van 
toepassing. De Beperkte garantie dekt geen enkele garantie of technische assistentie 
voor software die is opgenomen in het Product.   Voor zover toegestaan door de 
geldende wetgeving wordt dergelijke software ‘als zodanig’ geleverd, tenzij hierin 



uitdrukkelijk wordt voorzien in enige andere gebruiksvoorwaarde van het product 
die is uitgevaardigd door Royole. Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden die met het 
Product worden meegeleverd voor uw rechten en verplichtingen met betrekking 
tot de software die wordt meegeleverd met het Product. Als u denkt dat de 
softwareproblemen verband houden met het besturingssysteem dat uniek is voor 
het Product, neemt u dan contact op met het supportteam van Royole.

Instructies voor garantieservice. Voor specifieke instructies voor het verkrijgen 
van garantieservice voor uw Product:   

Raadpleegt u het Retourbeleid van Royole op de supportpagina van Royole:
www.royole.com/support

Of stuurt u een e-mail naar het supportteam van Royole:
support_eu@royole.com 

Reparatie/Vervanging onder garantie .  Deze Beperkte garantie geldt voor iedere 
reparatie of vervanging van een onderdeel of de reparatie of vervanging van het 
Product voor de rest van de periode van de oorspronkelijke Beperkte garantie 
of voor 90 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.  Royole kan eisen dat u 
gebrekkige onderdelen vervangt door nieuwe of refurbished onderdelen die door 
de gebruiker geïnstalleerd kunnen worden die Royole levert ter nakoming van haar 
garantieverplichting. Onderdelen van het Product die zijn vervangen onder deze 
Beperkte garantie worden eigendom van Royole.  

Garantiebeperkingen. This Deze Beperkte garantie dekt alleen problemen 
die worden veroorzaakt door defecten aan het materiaal of vakmanschap 
gedurende normaal gebruik door de consument.  Deze Beperkte garantie biedt 
geen dekking tegen (a) problemen met het Product die door een andere reden 
worden veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot problemen met het product 
vanwege commercieel gebruik, overmacht, verkeerd gebruik, ongeval (inclusief 
zonder beperking blootstelling aan water, voedsel etc.), verwaarlozing, misbruik, 
beperkingen van technologie, of reparatie of aanpassing van een onderdeel van het 
Product, (b) normale slijtage, (c) gebruik dat niet is geautoriseerd door Royole of is 
vermeld in de Productdocumentatie, (d) gebruik van het Product met accessoires 
die niet zijn goedgekeurd door Royole, (e) schade die resulteert uit uw verzuim om 
updates te downloaden voor software of firmware voor het Product of het feit dat 
u het Product loskoppelt tijdens een update; (e) gebruik van het Product in strijd 
met de geldende wetgeving of verordeningen, (f) schade aan een computer of een 
ander product waarop het Product is aangesloten, of (g) een Product dat is gekocht 



bij iemand anders dan Royole of een door Royole geautoriseerde retailer of 
wederverkoper, daarbij zonder beperking inbegrepen gebruikte of doorverkochte 
producten.  Om te bepalen of een retailer een door Royole geautoriseerde retailer 
is en of een wederverkoper een door Royole geautoriseerde wederverkoper 
is, neemt u contact op met het supportteam van Royole via het e-mailadres of 
het telefoonnummer dat hierboven wordt vermeld. Deze Beperkte garantie 
dekt geen producten van Royole die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE 
GEBREKEN en dekt geen verbruiksartikelen (zoals zekeringen of batterijen). Deze 
Beperkte garantie is ongeldig als het door de fabriek aangebrachte serienummer 
is gewijzigd of verwijderd van het Product. Deze Beperkte garantie is alleen geldig 
in de Europese Unie.  Deze Beperkte garantie kan niet worden toegewezen of 
overgedragen aan een volgende koper van het Product.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDINGEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN 
DOOR DE GELDENDE WET ZAL ROYOLE TEN OPZICHTE VAN U OF DERDEN 
IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN VOOR 
GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF 
KOSTEN VOOR HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN, ONGEACHT 
DE OORZAAK OF DE THEORIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF 
ZONDER BEPERKING SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING OF 
INKOMSTENVERLIES, DATAVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET 
PRODUCT OF EVENTUELE BIJBEHORENDE APPARATUUR, OF VERLIES 
VAN GEBRUIK TIJDENS DE PERIODE WAARIN HET PRODUCT WORDT 
GEREPAREERD OF VERVANGEN, ZELFS ALS ROYOLE IS GEWAARSCHUWD 
VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN.   
ZELFS ALS EEN VORM VAN GENOEGDOENING NIET AAN HET WEZENLIJKE 
DOEL VOLDOET, IS DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN ROYOLE, ZIJN 
LEVERANCIERS, GEAUTORISEERDE RETAILERS EN GEAUTORISEERDE 
DISTRIBUTEURS ONDER DIT GARANTIEBELEID OF VOOR ENIG DEFECT IN 
HET PRODUCT BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK DOOR U IS 
BETAALD VOOR HET PRODUCT.  

EXCLUSIEVE GENOEGDOENING EN UITSLUITING VAN EXPLICIETE OF 
IMPLICIETE GARANTIES  VOOR ZOVER DOOR DE WET TOEGESTAAN ZIJN 
DE GENOEGDOENINGEN IN DIT GARANTIEBELEID EXCLUSIEF EN KOMEN 
DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GENOEGDOENINGEN OF GARANTIES.  
BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE BEPERKTE CONSUMENTENGARANTIE, 
WORDT HET PRODUCT GELEVERD ALS ZODANIG EN MET ALLE GEBREKEN.  
ROYOLE GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT FOUTVRIJ IS.  BEHALVE 



VOOR ZOVER VERBODEN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING EN BEHALVE 
ZOALS UITEENGEZET IN DIT GARANTIEBELEID, DOET ROYOLE AFSTAND VAN 
ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN STATUTAIRE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR 
NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT BEPAALDE 
OMGANGS-, HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN, EN NIET-INBREUK.  

Dit Garantiebeleid is onderworpen aan het Nederlands recht. 

GESCHILLEN DIE ZICH VOORDOEN IN HET KADER VAN DIT GARANTIEBELEID 
WORDEN OPGELOST VOLGENS DE ARBITRAGEBEPALING ZOALS UITEENGEZET 
IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ROYOLE DIE GERAADPLEEGD KUNNEN 
WORDEN OP www.royole.com/support, TENZIJ DE CONSUMENT ROYOLE ER 
BINNEN EEN (1) MAAND NADAT HET GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN VAN 
IN KENNIS STELT DAT DE CONSUMENT KIEST VOOR EEN REGELING VAN HET 
GESCHIL DOOR DE BEVOEGDE BURGERLIJKE RECHTBANK. 
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4811 CA Breda
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