
GEBRUIKSAANWIJZING

The Ultimate Smartwatch Built for kids

• Snake
• Tic Tac Toe
• Pirates Battle
• Ninja Roll
• Air Music
• Sport Challenge
• Activiteitstracker
• Stemvertaler
• Fotobewerker
• Tekenen
• Berichten versturen
• App voor 
   noodsituaties (I.C.E.)
• Tijdfuncties
• Rekenmachine
• Kalender
• Contactenlijst
• Herinneringsfunctie
• Foto's & video's 
   maken
• Muziekspeler
• Telefoonfunctie

• KURIO  Watch met 
   oplaadbare Lithium 
   batterij*
• Micro-USB kabel
   1 m lengte
• Gebruiksaanwijzing

*De batterij kan niet 
  worden vervangen

• Gebruik de Kurio Watch niet wanneer u de symptomen van huidirritatie heeft of heeft gehad.
• De batterijen of het product niet proberen uit elkaar te halen, te repareren of te modificeren en de 
   batterijen niet vervangen. Hierdoor vervalt de garantie. Er bestaat explosie gevaar indien de batterij 
   op onjuiste wijze wordt vervangen.
• Gebruik uitsluitend de met de Kurio Watch meegeleverde micro-USB kabel voor het opladen van 
   de batterij en het overdragen van gegevens. De micro-USB voedingskabel en de stekker niet 
   beschadigen. Indien hij is beschadigd over vervormd, kan dit bij gebruik een elektrische schok of 
   storing veroorzaken. Trek bij het verwijderen van de voedingskabel aan de stekker en niet aan de kabel.
• Volg, om beschadiging van gegevens of verloren gegevens te voorkomen, in geval van 
   gegevensoverdracht van de Kurio Watch naar de PC of Mac de instructie in deze handleiding op. De       
   gebruiker is verantwoordelijk voor schade aan, of verlies van, gegevens, storingen als gevolg van 
   onjuist gebruik of modificatie.
• Indien ongeacht de oorzaak, het scherm (display) gebarsten of defect is, dient het gebruik van dit 
   product onmiddellijk te worden gestaakt.
• Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan grote schokken.
• Het apparaat niet gebruiken in en blootstellen aan extreme temperaturen (warm of koud), een 
   stoffige omgeving of een vochtige omgeving. Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht. Het 
   apparaat niet blootstellen aan water, vloeistoffen, regen stof of vocht. Indien de Kurio Watch is 
   blootgesteld aan vloeistof, dient het apparaat onmiddellijk te worden uitgeschakeld en te worden 
   gereinigd/droog gemaakt.
• Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Indien de Kurio 
   Watch is blootgesteld aan magnetische velden, dient het apparaat opnieuw te worden opgestart en 
   indien noodzakelijk dienen de instructies in deze handleiding te worden opgevolgd.
• Bewaar de doos en deze handleiding voor toekomstige raadpleging. Deze handleiding wijkt wellicht 
   enigszins af van de werking van het geleverde apparaat. Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen 
   zonder voorafgaande kennisgeving. Volg de procedures van het daadwerkelijke apparaat.

WAARSCHUWING: Voor de veiligheid van uw kind, dienen alle verpakkingsmaterialen zoals zakken en 
plastic stripjes, plastic folie en kattinnen insteekdelen te worden verwijderd alvorens het apparaat aan een 
kind te geven.
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WAARSCHUWING

Verwijder alstublieft de beschermfolie voor u de Kurio 
Watch aanzet.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat de Kurio Watch 
vastloopt tijdens de eerste configuratie en u deze niet meer 
kunt uitschakelen door de aan-/uitknop te gebruiken dan 
dient u gebruik te maken van de Resetknop. 

De resetknop kunt u aan de linkerzijde van de Kurio 
Watch vinden, net boven het rubberen 
beschermingskapje voor de USB-aansluiting. U ziet hier 
een klein gaatje waar u de resetknop, met een paperclip, 
kunt indrukken. Wanneer u de resetknop indrukt zal de 
Kurio Watch automatisch opnieuw opstarten.

Aan de slag!

Eerste Gebruik

Het thema veranderen

We raden aan het apparaat volledig op te laden vóór het eerste gebruik. Volledig opladen duurt ruim 3 
uur. Om de Kurio Watch op te laden, verbindt u de Kurio Watch met een USB-poort met de 
meegeleverde micro USB-kabel. Hoe lang de batterij meegaat, is afhankelijk van het gebruik van het 
apparaat. Bij regelmatig gebruik raakt de batterij sneller leeg. Daarnaast zorgen sommige activiteiten 
voor een hoger batterijverbruik, zoals spellen, video’s, Bluetoothcommunicatie, etc.

Wanneer u de Kurio Watch voor het eerst gebruikt, dient u een snelle installatie procedure door te lopen 
en de gegevens van uw kind in te voeren. Ouderlijk toezicht is ALTIJD aanbevolen tijdens het eerste 
gebruik. Tijdens het instellen, kunnen de ouders de persoonlijke informatie van hun kind invoeren 
(bloedgroep, medische aandoeningen, wie te contacteren in geval van nood en overige gegevens). In 
geval van een noodgeval, is deze informatie makkelijk toegankelijk! De persoonlijke informatie kan op 
elk moment onder Instellingen worden aangepast.

Om het gewenste voorkeursthema te kiezen, raak op een willekeurige plek 
het scherm 2 seconden aan om naar de Aanpassingsmodus te gaan. Veeg 
naar links of naar rechts om verschillende thema’s te selecteren. Tik 
vervolgens op het scherm wanneer het gewenste thema zichtbaar is.

De wijzerplaat veranderen

Je kunt kiezen tussen digitale en analoge wijzerplaten. Om de getoonde 
wijzerplaat te wijzigen, raak op een willekeurige plek het scherm 2 seconden 
aan om naar de Aanpassingsmodus te gaan. Veeg naar links of naar rechts 
om een keuze te maken uit de verschillende wijzerplaten. Tik vervolgens op 
het scherm wanneer de gewenste wijzerplaat zichtbaar is.

Navigatie

Veeg naar links en rechts om door het hoofdmenu te navigeren. Tik op een icoon om deze te selecteren. Veeg naar 
beneden om de optiebalk weer te geven. in de optiebalk, kan de zaklamp worden geactiveerd en gedeactiveerd, de 
camera app worden geopend, Bluetooth® worden aangezet, de informatie voor noodgevallen worden bekeken en 
het volume worden geregeld. Veeg naar boven of tik op een willekeurige plek op het hoofdscherm om de optiebalk 
te verbergen. De optiebalk is toegankelijk vanuit alle schermen.

REFERENTIE BATTERIJDUUR
Standby
Normaal gebruik
Zwaar gebruik

10 dagen
1 dag
2 uur

WAARSCHUWING : voor veel Apps & spellen geldt; Veeg naar Rechts (vanaf de linkerhoek) om terug te gaan naar het vorige scherm.



Spellen voor 2 spelers spelen en berichten versturen naar een andere Kurio Watch

Met Pirates Battle en Tic Tac Toe kan tegen een vriend worden gespeeld, waarbij ieder zijn eigen horloge gebruikt. Met de Berichten app kunnen ook 
berichten naar een andere Kurio Watch worden gestuurd. Hiervoor is een Bluetooth® verbinding noodzakelijk. Er dienen twee horloges te zijn 
verbonden om een spel te kunnen spelen of berichten te kunnen versturen.

De Berichten app werkt met Android tablets en smartphones (met 
alle versies hoger dan Android 4.0).
Download de Kurio Watch Messenger app op het Android-apparaat. 
De app is te vinden in de Google Play Store.

Instellingen
Veeg naar rechts vanuit het laatste scherm van het hoofdmenu om naar de Instellingen te gaan.

FOLDER

Suysteem

Display

Geluid

SOS

ITEMS
Taal De taal van het apparaat veranderen

De trilfunctie activeren / deactiveren

Bluetooth® instellingen beheren

Instellen waar foto’s en video’s worden opgeslagen: Intern Geheugen of Micro-SD kaart (indien geplaatst)

Trilfunctie

Bluetooth®

DESCRIPTION

Opslaan

Terug naar fabrieksinstellingen Uw KURIO Watch naar de fabrieksinstellingen terugzetten. LET OP!: Alle gegevens gaan hierdoor verloren

De firmware versie en gebruikersvoorwaarden lezen

De datum en tijd van het KURIO Watch instellen

De helderheid van het KURIO Watch instellen

Over het Kurio Watch

Tijd & Datum

Helderheid

Het thema wijzigenThema

De wijzerplaat wijzigen

Meldingen van de activiteitentracker (prestaties) activeren / deactiveren

De time-out van het scherm instellen

Het volume van het KURIO Watch aanpassen

Wijzerplaat

Meldingen weergeven

Scherm time-out

Volume

Het volume activeren / deactiverenMute

Geluid bij typen of aanraken van een knop op het scherm activeren / deactiverenKnoppen
Selecteer de ringtoon van de telefoon (wanneer het KURIO Watch via Bluetooth® is verbonden met een smartphone). MP3 bestanden
opgeslagen in het interne geheugen van het KURIO Watch (die op de Micro-SD kaart niet) kunnen als ringtone worden gebruikt.Inkomend gesprek

Selecteer de ringtoon van de wekker. MP3 bestanden opgeslagen in het interne geheugen van het KURIO Watch
(die op de Micro-SD kaart niet) kunnen als ringtone worden gebruikt.

De gegevens voor noodgevallen aanpassen. Er is een wachtwoord is vereist om deze ouderlijke instellingen aan te passen. Wachtwoord is 1248

Wekker

SOS gegevens

Stap 1:
Ga naar Instellingen 
en selecteer 
“Systeem”.

Stap 4：
Selecteer “Scan” om een 
Kurio Watch in de buurt te 
vinden.
Kurio Watches heten 
“KW-…-…”.

Stap 2:
Selecteer 
“Bluetooth”.

Stap 5：
Selecteer het apparaat en 
tik op “Verbinden”. Indien 
het apparaat al eerder is 
verbonden, tikt u 
simpelweg op “Opties”
en “Verbind”.

Stap 3：
Selecteer
“Randapparatuur”



Technische ondersteuning en garantie informatie
Voor vragen over het instellen of het gebruik van de Kurio Watch, ga 
naar www.kurioworld.com/k/nl/parents voor meer informatie. Op al 
onze producten geven wij 1 jaar beperkte garantie. In het 
onwaarschijnlijke geval dat  er een probleem optreedt kunt u naar 
www.kurioworld.com/k/nl/parents/support gaan om contact op te 
nemen met de Kurio Helpdesk.

Kurio® is een geregistreerd merk van Kidz 
Delight Ltd. © 2016 Kidz Delight, Ltd. Het 
Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn 
geregistreerde handelsmerken en 
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. al het 
gebruik van deze merken door CIDE 
Interactive is onder licensie. Andere 
handelsmerken and handelsnamen zijn van 
hun respectievelijke eigenaren. MicroSDHC 
Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. © 
Hasbro 2016. Alle rechten voorbehouden.

Gefabriceerd in China. Gedrukt in China.

C16501NL_ELD_NL_AW_UM_02_160829
C16500NL_ELD_NL_AW_UM_02_160829

Let op: de garantie van dit apparaat geldt alleen voor de oorspronkelijke 
koper gedurende een periode van twaalf maanden na de datum van de 
oorspronkelijke aanschaf, bij normaal gebruik en onderhoud, tegen 
fabricage- en materiaalfouten. Indien het product beschadigd is als gevolg 
van een ongeval, onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud (zoals een defect 
scherm, vallen, vloeistofschade, etc.), valt de schade niet onder de garantie.

Vermijd het gebruik van de Kurio Watch tijdens het laden: hierdoor kan het laadproces en de levensduur van het apparaat worden beïnvloedt.
Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of gemorste vloeistof. Plaats daarom nooit met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een glas water, 
op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan vlammen. Gebruik de Kurio Watch nooit tijdens het besturen van een motorvoertuig of fiets. Indien ongemak of pijn wordt 
waargenomen bij het gebruik van de Kurio Watch, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt.
Indien er een onderdeeltje uit de Kurio Watch steekt, probeer dan niet dit te verwijderen. Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. 
Forceer nooit een connector in de poort van de Kurio Watch. Zorg ervoor dat de micro-USB stekker in de USB-poort past.
Om het scherm te reinigen, gebruik simpelweg een zachte, licht vochtige doek. Gebruik gen alcohol, oplosmiddel, spuitbus, vloeistof of schuurmiddelen om de 
Kurio Watch schoon te maken.
Het product en de micro-USB kabel dienen periodiek te worden onderzocht om te controleren of zij in goede staat verkeren. In het geval van een defect, dient 
de micro-USB kabel niet te worden gerepareerd maar vervangen.

CE-Conformiteitsverklaring
CIDE_SLU
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/Cataluniy, 83-85 Pl. 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA
SPANJE

Wij verklaren dat het bovengenoemde product voldoet aan de basisvereisten en andere 
relevante bepalingen vereist door onderstaande richtlijnen:
2014/53/EU RED-richtlijn 2014/30/EU EMC-richtlijn

De ondergetekende verklaart hierbij dat het product aan de bovenstaande Richtlijnen voldoet

De volledige CE Conformiteitsverklaring kan worden bekeken via de volgende link:
http://kurioworld.com/download/C16500.pdf

Copyrights

Gegevensoverdracht

Het is mogelijk de Kurio Watch te verbinden met een computer (PC/Mac) en foto’s (JPG, GIF, PNG, 
BMP), video’s (AVI, MP4, 3GP), muziek (MP3, AMR, WAV), thema’s, wijzerplaten en Emoji’s (voor 
Berichten) te delen. Gebruik de meegeleverde micro-USB kabel om de Kurio Watch te verbinden.

Gelieve de volgende stappen te volgen:
• Trek de rubberen bescherming op de micro-USB-poort          aan de linkerkant van het 
   horloge omhoog.
• Steek de USB-stekker (standaard maat) in een USB-poort van de computer.
• Een verwijderbare drive - de Kurio Watch) verschijnt op de computer. Gebruik deze drive om 
   gegevens te verplaatsen van en naar de Kurio Watch.
• Er zijn 4 mappen beschikbaar op de Kurio Watch drive - Download, Gallery, Music, 
 System. Verplaats de bestanden van en naar de juiste mappen zodat zij op de 
   juiste wijze op het horloge verschijnen.

Koppel de Kurio Watch niet los terwijl de bestanden uploaden/downloaden. Zodra het proces is 
voltooid, ontkoppel het horloge door het volgen van de stappen voor het veilig verwijderen van 
hardware van de computer. Het horloge mag daarna fysiek worden ontkoppeld van de computer.

Minimum PC vereisten: alle versies hoger dan Windows XP.
Minimum Mac vereisten: alle versies hoger dan Mac OS X 10.10.

Micro-SD Kaart

Ook kunnen gegevens worden gedeeld 
door een Micro-SD Kaart te gebruiken. 
Deze is los verkrijgbaar. Om een Micro-SD 
Kaart te plaatsen, trek de rubberen 
bescherming van de Micro-SD Kaartsleuf 
aan de rechterkant van uw Kurio Watch 
omhoog. Zodra er een Micro-SD Kaart in de 
Kurio Watch wordt geplaatst, worden er 4 
mappen aangemaakt - Download, 
Gallery, Music, System. Verplaats de 
bestanden van en naar de juiste mappen 
zodat zij op de juiste wijze op uw horloge 
verschijnen. Wij raden aan foto’s en video’s 
regelmatig over te dragen om zoveel 
mogelijk ruimte vrij te houden op het 
interne geheugen van uw Kurio Watch.

Het delen van Foto’s, Video’s, Muziek en Meer

Eldohm B.V./KD Benelux
P.O. Box 303 - 8160 AH Epe
The Netherlands

Geïmporteerd door:

Waarschuwing

Recycling
Afgedankte elektrische producten en batterijen dienen niet met 
het huishoudelijke afval te worden afgevoerd. Recycle waar 
mogelijk. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor advies 
met betrekking tot recyclen.
LET OP - ELEKTRISCH AANGEDREVEN PRODUCT - Zoals bij alle 
elektrische producten, dienen voorzorgsmaatregelen in acht te 
worden genomen tijdens het hanteren en gebruiken van dit 
apparaat om elektrische schokken te voorkomen. Dit apparaat 
bevat een oplaadbare Lithium batterij.

Toezicht door een volwassene is aanbevolen.
Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
Maximaal toegestaan vermogen 2.5mW (4dBm).
Frequentiebanden ondersteund door het product (Hz): 2.402GHz tot 
2.480GHz.

Product: Kurio Horloge
Model: C16500-C16501

Xavier Ferrer Piera
Algemeen directeur
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