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De ultieme Android™ tablet-PC voor de héle familie



• Voer uw e-mailadres in.
• Voer wachtwoord in: het 

ouderaccount wordt door een 
wachtwoord beveiligd.

• Voer hintvraag in: deze 
beveiligingsvraag gebruikt u om het 
wachtwoord te resetten. 

• Naam: voer de gebruikersnaam in. 
• Geboortedatum: voer de 

geboortedatum van de gebruiker in.
• Laad afbeelding: kies de 

profielafbeelding.
• Wijzig thema: pas het uitzicht van de 

hoofdinterface aan.
• Wachtwoord: voor een veiliger profiel 

kunt u een wachtwoord toevoegen.

 Installatie
Ouderaccount maken

Gebruikersaccount maken

• Teksttype: kies een wachtwoord van 1 tot 16 tekens. Gebruik hiervoor alleen letters en 
cijfers.

• Patroontype:  creëer uw patroon (wachtwoord) door 5 punten al schuivend met elkaar 
te verbinden.

Voer een wachtwoord in (optioneel) 
2 types wachtwoorden:



Volledige internettoegang: geeft volledige toegang tot alle bronnen op internet. 
Kindveilige webinhoudfilters instellen: hiermee kan de gebruiker (uw kind) veilig op 
internet. Websites die voor kinderen ongepaste inhoud bevatten, kunt u blokkeren door 
een filter in te stellen. 
Browsen op specifieke websites beperken: beperk het internetbrowsen alleen tot 
websites die in de veilige lijst van het profiel staan. Alle andere adressen zijn nu 
geblokkeerd.
Geen internettoegang: de gebruiker heeft geen toegang tot internet. De geïnstalleerde 
apps zijn wel beschikbaar.

Max. lengte van sessie: maximale speeltijd die aan de gebruiker is toegekend. De 
maximum toegelaten speeltijd is 720 min.
Rust tussen sessies: rusttijd tussen 2 sessies, als de maximum speeltijd is bereikt.
Max. aantal sessies per dag: het maximum aantal speelsessies dat per dag aan de 
gebruiker is toegekend. Het maximum aantal toegelaten sessies is 4.
Start / Stoptijd: speeltijd die aan de gebruiker is toegekend. Kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt als u niet wilt dat de gebruiker 's nachts speelt.

Schakel de gekozen controles IN alvorens deze te bevestigen.

Kies het internetbeveiligingsniveau

Tijdbeheer



• De applicaties die niet worden aangevinkt, zijn niet toegankelijk in de profielinterface. 
• In de "schermindeling" kunt u de interface maken die op het hoofdscherm van het 

profiel wordt weergegeven.

Aanmeldingsinterface

Kies en beheer de toegelaten applicaties

Ouderzone

Kies en maak
verbinding met

draadloos netwerk

Kies een ander
profiel

Hulp op het scherm



Extra informatie

Ouderzone

a - Profielen: wijzig de instellingen voor elk profiel (tijdcontrole, gebruikersaccount, 
applicaties, internettoegang, filterinstellingen, instellingen voor veilige lijst)

b - Setup van tablet-PC: wijzig de systeeminstellingen van de tablet-PC of reset de 
interface.

c - Kurio store: zoek, koop, download en bekijk de apps voor Kurio.
d - Hoofdaccount: wijzig uw e-mailadres of wachtwoord en ontvang informatie over de 

klantendienst.
e - Android: ga naar de Androidinterface.

Scrollfunctie: om omhoog en omlaag te scrollen, raak het paneel aan  
of gebruik de scrollbalk.

Bevestigen

a

b

c

d

e

Scrollbar

Exit



In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem met dit product ervaart, zijn al onze producten gedekt 
door een garantie van één jaar. Lever het product in bij de winkel waar u deze hebt gekocht om een 
vervangingsproduct te krijgen.
De garantie dekt gedurende één jaar schade aan het product te wijten aan een productiefout. De 
garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door verkeerd of onredelijk gebruik of 
onderhoud (gebroken scherm, val, etc).

Beschadig of vervorm het snoer niet. Een beschadigd of vervormd snoer kan tijdens de werking 
elektrische schokken of storing veroorzaken. Haal het snoer via de stekker uit het stopcontact en niet 
door aan het snoer zelf te trekken.

Garantie

Het gebruik van elektronische/elektrische apparatuur kan de veilige werking van bepaalde vliegtuigen 
verstoren en kan door bepaalde vliegtuigmaatschappijen worden beperkt. Neem contact op met uw 
vliegtuigmaatschappij alvorens te reizen.
Kurio 7 heeft een vliegtuigmodus. Ga naar instellingen in de Android interface om de vliegtuigmodus te 
openen. Alle draadloze verbindingen worden uitgeschakeld.

Beperkt gebruik van elektronisch apparatuur

Alle verpakkingsmateriaal, zoals interne zakken, plastic kragen, plastic folie en karton vormen geen 
onderdeel van dit product en moeten voor de veiligheid van uw kind worden verwijderd.
Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
Om Kurio op te laden, gebruik alleen de netadapter die met de Kurio tablet-PC is meegeleverd.
Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebron.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water.
Maak het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek.
Gebruik Kurio nooit terwijl u met een motorvoertuig of fiets rijdt.
Als u ongemak in uw handen of pijn ervaart, stop onmiddellijk met het gebruik van Kurio.
Las tijdens een lang gebruik regelmatig een pauze in. 
Als er een klein onderdeel uit de Kurio komt, probeer deze er dan niet uit te halen. Houd deze uit de buurt 
van kleine kinderen.
Oefen geen druk uit om een aansluiting in een poort van Kurio te steken. Als het niet lukt om de 
aansluiting in een poort te steken, controleer dan of de aansluiting met de poort overeenkomt en of u de 
aansluiting juist in de poort hebt geplaatst.
Om het scherm schoon te maken, gebruik een zacht, bevochtigde doek. Maak Kurio niet schoon met 
alcohol, oplosmiddel, spuitbus of schuurmiddel.
De siliconen beschermhoes is ontworpen om de tablet te beschermen bij zachte val en voorzichtig 
gebruik.  De hoes geeft geen garantie op harde val/stoot of verkeerd gebruik.

Waarschuwing

WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

NIET OPENEN

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, 
VERWIJDER HET DEKSEL OF ACHTERZIJDE NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE 
DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN. LAAT 
REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, VERWIJDER HET DEKSEL OF 
ACHTERZIJDE NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN 
WORDEN. LAAT REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN..

Het bliksemschichtsymbool in een 
driehoek is bedoeld om de gebruiker 
te wijzen op de aanwezigheid van 
ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in 
de behuizing van het product, die sterk 
genoeg kan zijn om een risico op 
elektrische schokken bij personen te 
vormen.

Het uitroepteken in een driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te wijzen op 
de aanwezigheid van belangrijke 
bedienings- en onderhoudsinstructies in 
de literatuur bij het apparaat.



Eldohm
P.O.Box 303
8160 AH Epe
The Netherlands

V01
Geproduceerd in China 

Geprint in China 

Voor meer informatie over Kurio, ga naar www.kurioworld.com of neem contact op met:

Recycling

Copyrights

Gooi afgedankte elektrische producten en batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. 
Recycle indien mogelijk. Raadpleeg uw gemeente voor recyclingadvies.

© 2012 Copyrights. Kurio™, Kurio™ logo, KD Interactive™ en KD Interactive™ logo zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van CIDE Interactive Inc. Alle rechten voorbehouden.

Conformiteitsverklaring
CIDE Interactive
Edificio Europa - Avenida Electricitat n°19
Piso 6P4
P.O. Box 121
08191 RUBI - BARCELONA - SPAIN

Product: Kurio 7

Model: CI1100

We verklaren dat bovenstaand product voldoet aan de basisvereisten en andere relevante bepalingen 
vereist door de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (1999/5/CE), 
de richtlijn betreffende laagspanning (2006/95/EC), de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibi-
liteit (2004/108/EC) en is conform de volgende normen:

EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-17: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010, 
EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN50332-2: 2003.

De ondergetekende verklaart hierbij dat het product voldoet aan bovenstaande richtlijnen.
Eric Wolff
Algemeen directeur
                                                                                                           Datum van uitgifte: 14 mei 2012

Dit product zendt en ontvangt elektromagnetische radiofrequentie-energie. Indien dit product niet wordt 
geïnstalleerd of gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke storing aan radiocommunicaties, 
elektrische apparatuur en persoonlijke medische apparatuur veroorzaken.
Als Kurio schadelijke storing veroorzaakt, heroriënteer of verplaats de antenne voor ontvangst. U kunt 
ook proberen om de afstand tussen het apparaat en de ontvanger te vergroten of het apparaat op een 
ander stopcontact aan te sluiten. Raadpleeg een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie
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