
• De Kurio Phone moet geïnstalleerd worden door een volwassene om ervoor te zorgen 
dat het juiste niveau van bescherming ingesteld wordt voor de gebruikers van het 
apparaat.

• Om de Kurio Phone op de juiste manier uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop tot 
het pop-up bericht op het scherm verschijnt waar u kunt kiezen voor "Schakel uit". 
Voorkom dat de telefoon wordt uitgeschakeld door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

• Laat de batterij niet volledig leeg lopen (blijf ongeveer op 5% of meer). Het regelmatig 
volledig opladen van de batterij, behoudt de kwaliteit van de batterij.

• Maakt u alstublieft regelmatig verbinding met een Wi-Fi netwerk om gebruik te maken 
van de laatste updates. Updates worden automatisch en draadloos naar het apparaat 
gestuurd.

• We willen u vriendelijk verzoeken bij eventuele problemen met het apparaat niet terug te 
gaan naar de winkel. Raadpleeg alstublieft onze F.A.Q.'s en troubleshoot informatie of neem 
contact op met ons technische ondersteuning team via www.kurioworld.com/support of via 
de Klantenservice/Kurio Support applicaties op de telefoon.

Bekijk meer tips en informatie op WWW.KURIOWORLD.COM

BELANGRIJKE INFORMATIE  - LEES ALSTUBLIEFT VOOR U DE KURIO INSTALLEERT

HANDLEIDING
Interface

Koptelefoon 
3.5mm jack

1

Volume -

Terug

Volume +

Camera voor

HomeMenu

AAN/UIT/STANDBY

Micro USB/Oplader

De veiligste smartphone voor kinderen!



Installatie

Schuif de batterij in het 
compartiment, zodat de 
lipjes aan het einde 
afstemmen met de sleuven 
aan de onderkant van de 
telefoon. Zorg ervoor dat 
de batterij goed recht ligt.

Druk de batterij zachtjes 
naar beneden om deze vast 
te zetten.

Laad de telefoon drie uur 
op voor het eerste gebruik.

Druk op de aan/uit-knop om te 
beginnen.

Na de eerste keer 
inschakelen vraagt de 
telefoon mogelijk om de 
PIN code van de simkaart.

De batterij installeren

Verwijder voorzichtig de 
achterkant van de telefoon en 
verwijder de batterij. Schuif de 
simkaart voorzichtig in de 
simkaart-slot tot het kaartje 
op zijn plaats klikt.

Zorg ervoor dat de gouden 
contactpunten van het 
kaartje richting het 
apparaat wijzen en dat de 
linker bovenhoek van de 
kaart geplaatst is zoals op 
de afbeelding zichtbaar is.

Installeer de simkaart
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Micro SD kaart slot

Micro USB/Oplader



Belangrijke aanbeveling!

Kurio Genius werkt met alle mobiele providers en abonnementen 
maar we raden u sterk aan om een abonnement te kiezen met 
een onbeperkt aantal SMS-berichten en een internetbundel met 
minimaal 200 MB per maand.

Het telefoonsysteem moet berichten sturen en synchroniseren 
met onze diensten om volledig te functioneren.
Alle Kurio Genius diensten functioneren via tekstberichten, met 
uitzondering van geofencing (veilige zones instellen) en lokalisering 
(telefoon traceren). Hiervoor is mobiele data vereist.

Kies een geschikt abonnement voor uw telefoon!

Disclaimer

Installeer de simkaart
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Houd er rekening mee dat de Kurio Phone niet als een 
vervanging voor de persoonlijke verzorging en begeleiding van 
een persoon, die het product gebruikt, moet worden 
beschouwd. Vanwege de aard van draadloze communicatie, 
kan verzending en ontvangst van gegevens nooit gegarandeerd 
worden. Gegevens kunnen worden uitgesteld of gewijzigd 
worden (of totaal verloren). Hoewel aanzienlijke vertragingen 
of verlies van gegevens zeldzaam is wanneer draadloze 
producten zoals de Kurio telefoon worden gebruikt op een 
normale manier met een goed opgebouwd netwerk, aanvaardt 
Kurio geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook als gevolg van vertragingen of fouten in de ingediende 
gegevens of ontvangen met behulp van haar producten of voor 
het falen van zijn producten om dergelijke data te verzenden of 
ontvangen.

De ontvanger van de documentatie moet alle risico's die 
voortvloeien uit het gebruik ervan erkennen. In geen geval zal 
Kurio aansprakelijk gehouden kunnen worden voor incidentele, 
directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik 
of de ontoereikendheid van de documentatie, zelfs als Kurio op 
de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade en voor 
zover toegestaan   door de wet.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande 
kennisgeving van Kurio veranderen en Kurio behoudt zich het 
recht voor om haar producten te verbeteren en om wijzigingen in 
de inhoud door te voeren zonder de verplichting personen of 
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te 
informeren.
 
Bezoek de Kurioworld.com website voor actuele en aanvullende 
informatie over het gebruik en de werking van dit product.



Als u zich binnen het bereik van een 
draadloos netwerk bevindt, kunt u nu 
zelf de verbinding maken. Kies 
simpelweg het gewenste netwerk in de 
lijst en voer het wachtwoord in, indien 
nodig. Tik vervolgens op Verbind.
Een data-verbinding (Wi-Fi of 3G) is 
vereist voor het configureren van het 
apparaat.

Als uw Android-toestel is 
verbonden met een mobiel of 
Wi-Fi-netwerk, zullen de klok en 
datum automatisch overeen komen 
met uw huidige tijdzone. Als u geen 
verbinding met een netwerk heeft 
(bijvoorbeeld als u in een vliegtuig 
zit) kunt u gebruik maken van de 
Tijdinstellingen om de tijdzone op 
het apparaat handmatig te wijzigen.

Tik op de standaardtaal om een   lijst 
van alle beschikbare talen te openen. 
Kies uw taal uit de lijst en druk op 
Start om door te gaan.

Installatie:
1- Kies een taal

2 - Selecteer een Wi-Fi netwerk

3 - Selecteer een tijdzone 
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Kurio Genius Configuratie
4- Log in of Registreer
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5 - Maak een Kurio Genius Account

6 - Uw Account Bevestigen

Als u al een account hebt, voert u uw 
gegevens in. Als u geen account heeft, 
selecteert u "Registreer" om een   nieuw 
account aan te maken.

Voer de bevestigingscode in die u per 
e-mail heeft ontvangen.

Kies daarna voor OK om naar de volgende 
stap te gaan.

Volg alle stappen tijdens de installatie, voer 
een ouder-email en wachtwoord in. Hierna 
zal er een bevestigingscode worden 
verzonden naar uw e-mailadres om de 
juistheid ervan te bevestigen.
Zorgt u er alstublieft voor dat u toegang 
heeft tot uw e-mail tijdens dit proces.

7 - Activeer Apparaat Beheerder
Als de kindmodus is geactiveerd op de telefoon, 
zal het Android-systeem u vragen de Kurio 
Genius applicatie toegang te geven tot 
administratieve rechten op het telefoonsysteem.

Druk op Activeer om er zeker van te zijn 
dat de Kurio Genius Oudercontrole niet 
kan worden gedeactiveerd.
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Kurio Genius Configuratie
8 - Selecteer of voeg een kinderaccount toe

9 - Activeer GPS en datatoegang

Om alle functies van het Kurio Genius 
systeem te kunnen gebruiken, moet GPS 
en datatoegang worden geactiveerd op de 
telefoon van uw kind. Volg de instructies 
om deze opties te activeren.

10 - Instellingen
De telefoon is nu ingesteld! Op dit 
laatste scherm, krijgt u toegang tot alle 
Kurio Genius opties en instellingen die u 
nodig heeft om de telefoon van uw kind 
goed te configureren. Navigeer door dit 
menu om toegang te krijgen tot alle 
instellingen.

OPMERKING: Bezoek www.kuriophone.com 
om alle functies van uw kinds telefoon in te 
stellen en op afstand te beheren .

11 - Gebruik maken van Kurio Genius
Uw kind kan de actieve instellingen en gebruikslimieten inzien door 
de Kurio Genius app te openen. Ouders kunnen de instellingen in zien 
door gebruik te maken van het Instellingen icoon aan de rechter 
bovenkant. Ouders kunnen inloggen met hun e-mailadres en 
wachtwoord of een Ouder PIN gebruiken voor gebruiksgemak.

Vul de informatie in om een nieuw 
kindaccount aan te maken. Elk 
kindaccount wordt gekoppeld aan uw 
ouderlijk account.



Het gebruik van elektronische / elektrische apparaten 
kunnen storingen in de veilige werking van sommige 
vliegtuigen veroorzaken en kan worden beperkt door een 
aantal luchtvaartmaatschappijen. Neem contact op met uw 
luchtvaartmaatschappij voordat u op reis gaat.
De Kurio Phone heeft een vliegtuigmodus. Ga hiervoor naar 
de instellingen van de Android-interface om de Kurio 
Phone op vliegtuigmodus te zetten. Alle draadloze 
verbindingen worden hiermee uitgeschakeld.

Beperkt gebruik van elektronische apparaten

FCC Deel 15 Informatie aan gebruiker
Conform deel 15.21 van de FCC-regels, wordt u erop 
gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door KD INTERACTIVE uw 
bevoegdheid om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik 
is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit 
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, 
en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, 
inclusief interferentie die een ongewenste werking kan 
veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in 
overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een 
digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de 
FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke 
bescherming tegen schadelijke storingen in een 
woonomgeving te bieden. Deze apparatuur genereert, 
gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, 
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming 
met de instructies, schadelijke interferentie met 
radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden 
in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke 
storing in radio-of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan 
worden vastgesteld door de apparatuur uit te schakelen, 
wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te verhelpen 
door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Draai of verplaats de ontvangende antenne. 
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere 
groep dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus 
voor hulp.

Blootstelling aan radiofrequente energie

Technische ondersteuning en garantie  informatie 
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Beperkt gebruik van elektronische apparaten

BELANGRIJK: Ga op een juiste manier om met batterijen om 
letsel of schade te voorkomen. Controleer regelmatig de 
staat van de batterij. Indien het toestel wordt beschadigd of 
het toestel sporen van corrosie of blootstelling aan 
vloeistoffen toont, dient u de batterij te verwijderen en te 
vervangen voor een nieuwe.

Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, in stukken 
snijden of anderszins proberen uw batterij te vervormen is 
niet toegestaan. Zet geen hoge mate van druk op de batterij. 
Dit kan lekkage of een interne kortsluiting veroorzaken, wat 
resulteert in oververhitting.
Laat de telefoon of de batterij NOOIT in contact komen met 
vloeistoffen. Vloeistoffen kunnen in de contactpunten van de 
telefoon komen, wat leidt tot corrosie. Als de telefoon of de 
batterij nat wordt, laat deze dan controleren door de 
technische ondersteuning.
Plaats uw accu NIET in of bij een warmtebron. Overmatige 
verhitting kan de telefoon en/of de batterij beschadigen en 
ertoe leiden dat de telefoon en/of de batterij ontploffen. 
Mocht de telefoon onverhoopt nat worden, drood deze dan 
NIET met een apparaat of warmtebron, zoals een magnetron, 
haardroger, strijkijzer of een radiator. Voorkom dat uw 
telefoon in de auto blijft liggen bij hoge temperaturen.
Gooi de telefoon en/of batterij niet in het vuur. De telefoon en/of 
batterij kunnen ontploffen wanneer deze oververhit raken.
Raak een beschadigde of lekkende batterij NIET aan. Laat 
geen lekkende batterij vloeistof in contact komen met uw 
ogen, huid of kleding. Voor veilige verwijdering, neemt u 
contact op met support.
Voorkom dat de mobiele telefoon valt. Het laten vallen van 
de telefoon of de batterij, vooral op harde ondergrond, kan 
mogelijk leiden tot schade aan de telefoon en de batterij.

Wetenschappelijk onderzoek geeft niet aan dat er gevaar is 
voor elke gebruiker met betrekking tot RF blootstelling. Dit 
geldt dus ook voor kinderen en tieners. De maatregelen die 
een volwassene kan nemen om RF blootstelling te 
verminderen, gelden ook voor kinderen en tieners:
Verminder de tijd dat er wordt doorgebracht met de telefoon.
Dit apparaat is in overeenstemming met de Specific 
Absorption Rate (SAR) voor algemene / ongecontroleerde 
blootstellingslimieten (1.6 W / Kg) gespecificeerd in FCC CFR 
deel 2 (2,1093) en ANSI / IEEE C95.1-2005 en is getest in 
overeenstemming met de meetmethodes en procedures die 
beschreven zijn in IEEE 1528-2003.

Blootstelling aan radiofrequente energie Kinderen en mobiele telefoons

Batterijgebruik en veiligheid
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