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De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking:

Inhoud van de verpakking1-1

1- EIGENSCHAPPEN 

Kurio tablet-PC 
7 inch

Rubberen 
beschermhoes

USB kabel

USB naar 
Mini USB-
adapter

Stroomadapter
(DC 5V – 2A)
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Overzicht1-2

Stroom AAN/UIT/STAND-BY

Volume -

Volume +Het profiel 
afsluiten

Wifi instellingen Hulpscherm

Terug

Camera
voor

Microfoon

Camera achter

3,5mm koptelefoon
-aansluiting

Mini-HDMI

Mini-USB

DC-ingang

Micro SD-kaartsleuf

 Luidspreker

Startpagina

Opties
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Opladen1-3

Het apparaat kan worden opgeladen met behulp van de stroomadapter of de USB-kabel (meegeleverd). Het is 
aanbevolen om het apparaat met behulp van de stroomadapter op te laden, dit gaat sneller.

Automatische Vergrendeling1-4

De Kurio wordt na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch vergrendeld. Deze tijd kan worden aangepast in 
de display-instellingen van de Ouderzone. (Zie rubriek ″Tablet-PC instellen″ – Pagina 32)
Druk gedurende 2 seconden tegelijkertijd op de 2 cirkels om te ontgrendelen. Laat los als het scherm is ontgrendeld.
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Startscherm1-5

Hier zijn de pictogrammen die u op het startscherm van de Kurio tablet-PC kunt zien: 

Wi-Fi toegang Hulp op het schermWebbrowser Galerij: Bewerk / 
Orden / Bekijk uw 
foto’s en video’s

Rekenmachine

Tijd & datum
Alarm instellen

Muziek: Luister 
naar je muziek

Camera: Neem foto’s 
en neem video’s op

Batterijniveau-aanduiding

Sterkte van Wi-Fi signaal 
(indien geactiveerd)

Micro SD-kaart ingebracht

USB-randapparaat 
aangesloten / aansluiting

Volume +

Volume -
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Staande / Liggende Positie

Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, kan het gewenst zijn om de tablet-PC in een staande of liggende positie 
te gebruiken. Kurio tablet-PC is uitgerust met een ingebouwde versnellingsmeter (graviteitssensor) die u toelaat om 
eenvoudig tussen de twee modi te schakelen door de tablet-PC in de gewenste richting te draaien.

Het hoofdscherm en de ouderzone zijn alleen beschikbaar in 
de liggende positie.

1-6
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Multi-Touchscherm

Kurio heeft een multi-touch capacitief scherm. Gebruik slechts uw vingers om Kurio te bedienen.
Raak het scherm aan om bestanden te openen.
Raak en houd het hoofdscherm vast om een applicatie toe te voegen. Raak en houd het app-pictogram vast om deze 
te verwijderen.

Opmerking: De reactiviteit van het touchscreen kan van persoon tot persoon verschillen, deze is gelinkt 
aan de aard van het capacitief scherm.

1-7

Opmerking 2: Alleen mogelijk als deze functie in de Ouderzone is toegelaten. Controleer Stap 9: Toegelaten 
applicaties – Pagina 25 voor meer informatie.
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Schuif omhoog/omlaag om te scrollen, en swipe 
naar links/rechts om in het menu te navigeren.

Gebruik 2 vingers om in of uit te zoomen tijdens het 
bekijken van foto’s, webpagina’s of andere applicaties.
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Camera1-8

Kurio heeft 2 camera’s voor foto’s en video’s.
0,3Mpx VGA camera vooraan voor zelfportretten. En er is een 2 Mpx camera achteraan.

Neem een foto of Start/Stop met 
video-opname

Inzoomen

Uitzoomen

Instellingen

Videomodus

De genomen foto’s en opgenomen video’s verschijnen in de Galerij       .

Fotomodus

Voor/achter camera
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Sluit de Kurio Tablet aan op uw PC/Mac®1-9

U kunt de Kurio Tablet op uw computer aansluiten om hierop foto’s, video’s, muziek en E-books over te zetten. Hiervoor 
heeft u de USB naar mini USB kabel nodig (wordt meegeleverd bij de Kurio Tablet).
Als u de kabel heeft aangesloten, verschijnt de melding ‘USB randapparatuur’ bovenin uw scherm. Tik op het icoon om 
de USB opslag functie te activeren.

U kunt de ‘Verkenner’ (Bestandsbeheer) nu openen op uw computer en de gegevens overzetten naar Kurio. Kurio wordt 
herkend als ‘verwisselbare schijf’ op de computer.
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Opmerking: De data (gegevens) die u hebt overgezet worden alleen weer zichtbaar op de Kurio Tablet als u de USB 
opslag functie heeft uitgezet.                                                                                                            

Externe Opslag1-10

Kurio laat u toe om bepaalde bestanden (foto’s, video’s, muziek en meer) vanaf externe opslag (USB-sleutel, harde 
schijf of Micro SD-kaart) te lezen.
Breng uw USB-sleutel of harde schijf in de mini USB-stekker. Gebruik, indien nodig, de USB naar Mini USB-adapter 
(meegeleverd). Als deze door Kurio wordt herkend, ziet u het pictogram ″USB-randapparaat aangesloten″ bovenaan het 
hoofdscherm. 
Breng uw Micro SD-kaart in de sleuf. Als deze door Kurio wordt herkend, ziet u het pictogram ″Micro SD-kaart 
ingebracht″ bovenaan het hoofdscherm. 
Als u de foto’s of video’s op uw externe opslag wilt lezen, ga naar       Galerij.
Als u de muziek op uw externe opslag wilt lezen, ga naar        Muziek.
Het apparaat moet conform de OTG USB-norm zijn om te kunnen worden gedetecteerd. 
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Bestanden overdragen

Android Interface

1-11

1-12

Het is mogelijk om op de interne opslag van de tablet-PC gegevens van uw externe opslag op te slaan door gebruik te 
maken van bestandsbeheer. Let op, bestandsbeheer is standaard niet beschikbaar op de Kurio interface. U kunt deze 
beschikbaar maken in de Applicatie-instellingen van de Ouderzone. Voor meer informatie over Applicaties, ga naar 
Stap 9 van Hoofdstuk 2 (pagina 25). Bestandsbeheer is ook beschikbaar in de Android interface.

Kurio gebruikt het Android 4.0 besturingssysteem. Wanneer u zich in de Kurio interface bevindt, volg de volgende 
instructies om toegang tot de Android interface te krijgen:

1- Tik op het Profielbeeld. 3- Eenmaal in de Ouderzone, kies 
″Afsluiten″ & bevestigen.

2- Tik op het        pictogram om toegang 
tot de Ouderzone te krijgen. En voer 
uw wachtwoord in.
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U bevindt zich nu in de Android interface.

Om de Android interface af te sluiten en naar de Kurio interface terug te keren druk op       .

Opmerking: Android interface mag alleen door ouders worden gebruikt. Alle oudercontroles worden in deze 
modus uitgeschakeld.

Datum / Tijd / Batterijniveau / 
Wi-Fi / Instellingen

Geïnstalleerde Apps

Terug
Startpagina

Onlangs geopende 
bestanden
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Kurio op Het TV-Scherm Aansluiten (hdmi-kabel vereist)1-13

Het is mogelijk om Kurio op een TV-scherm aan te sluiten om uw foto’s, video’s, muziek of uw tablet-PC rechtstreeks 
op uw TV-scherm te tonen. Mini HDMI naar HDMI-kabel  (afzonderlijk te kopen) is vereist. Een standaard HDMI-poort moet 
op uw TV beschikbaar zijn.

Opmerking: Als u geen klank of beeld op uw TV-scherm hebt, koppel de HDMI-kabel los en sluit deze vervolgens 
opnieuw aan. Zorg dat het juiste kanaal (HDMI) op de TV is geselecteerd.
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2 - MET KURIO 7 STARTEN

Kurio Instellen

De eerste keer dat u de Kurio tablet-PC inschakelt is het nodig om uw profiel en voorkeuren in te stellen. De volgende 
stappen beschrijven de configuratieprocedure voor eerste ingebruikname. 

Stap 1: Uw taal kiezen

Opmerking: Kurio wordt aangedreven door een lithium-polymeer batterij. Om de levensduur van de batterij te 
waarborgen, is het aanbevolen om de tablet-PC voor eerste gebruik minstens 3 uur op te laden. 
Gebruik de 5V stroomadapter die met de Kurio tablet-PC is meegeleverd. 
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Stap 2: Datum & Tijd instellen

Voordat u Kurio in gaat stellen, wordt u verzocht Datum en tijd aan te passen. 
Zorgt u ervoor dat u de juiste gegevens invoert, anders kunt u problemen ondervinden met bepaalde Apps. 
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Welkom op de Kurio Interface set-up > Ga naar Start de configuratie
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Stap 3: Kies en maak verbinding met Wi-Fi toegang:

• Kies uw hotspot en tik op ″Aansluiten″
• Voer de Wi-Fi sleutel van de gekozen hotspot in
• Tik op         om te bevestigen

Controle naar updates: Als de Wi-Fi verbinding tot stand is gebracht, zal het systeem controleren of er een update 
voor het apparaat voorhanden is. Als een update aanwezig is, zal deze direct worden aangebracht.
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Stap 4: De gebruiker dient vervolgens het serienummer in te voeren om het apparaat te authenticeren.
 
Het serienummer is een reeks van 12 alfanumerieke tekens in de vorm van AAAA-BBBB-CCCC.
Het serienummer bevindt zich op de sticker achterop het apparaat.

Tik op       om te bevestigen.
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Stap 5: Ouderaccount aanmaken

De informatie die in dit deel wordt ingevoerd zal worden gebruikt om u in te lichten over nieuwe 
software-updates en voor registratie.
• Slechts één e-mailadres wordt erkend.
• Dit account wordt door een wachtwoord beveiligd.
• Bevestig het antwoord.

BELANGRIJK! Vergeet dit wachtwoord niet, deze hebt u nodig om toegang tot de ouderzone te verkrijgen.
• Een hintvraag is tevens vereist in geval u uw wachtwoord niet meer weet. Uit veiligheidsoverwegingen, zorg dat u een 
persoonlijke vraag en antwoord kiest die u niet zult vergeten en uw kinderen niet kunnen weten!
U kunt het ”Wachtwoord tonen” vakje op elk moment aanvinken om de wachtwoorden te onthullen.
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Druk op       om te bevestigen.

Het ouderlijk (hoofd)account is nu ingesteld, u kunt nu beginnen met het maken van het eerste gebruikersprofiel!
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Stap 6: Gebruikersprofiel maken

In dit deel zult u informatie over de gebruiker invoeren. Als de tablet-PC door een kind gebruikt zal worden, 
aarzel niet om dit deel samen te doen!
• Voer basisinformatie over het kind in (naam, geboortedatum, geslacht).
• Kies uw avatar.
Het is tevens mogelijk om foto’s vanaf het geheugen te gebruiken. Gebruik ″+″ en kies vervolgens uw foto vanaf 
uw geheugen (USB-apparaat / HDD / Micro SD-kaart). De ondersteunde beeldformaten zijn JPEG en PNG.
U kunt tevens een foto nemen om deze als avatar te gebruiken. Tik op het        pictogram.  
• Kies het gewenste thema voor Kurio interface.
• U kunt een wachtwoord invoeren als u het profiel wilt beveiligen.

″Geen wachtwoord″ is standaard geselecteerd.
Kies het ″Tekst″ aanvinkvakje als u een tekst als wachtwoord wilt gebruiken.

Opmerking: Deze instellingen kunnen op een later tijdstip worden gewijzigd. Het wachtwoord moet tussen 1 en 16 tekens lang zijn, met gebruik van enkel 
letters en cijfers.
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Kies het ″Motief″ aanvinkvakje als u een gebarenpatroon als wachtwoord wilt gebruiken, en druk vervolgens op 
″Bepaal motief″. 
U kunt nu uw patroon creëren door 5 punten al schuivend met elkaar te verbinden. U kunt uw wachtwoord niet 
bevestigen als deze uit meer of minder dan 5 punten bestaat. Het is niet mogelijk om tweemaal hetzelfde punt te 
gebruiken.
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Stap 7: Internettoegangsmodus

Dit deel laat u toe om te bepalen welke toegang tot het internet wordt toegekend aan de gebruiker van dit 
profiel.
Geen internettoegang is standaard geselecteerd.
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Volledige 
internettoegang

Geeft een volledige toegang tot alle bronnen op het internet. Dit mag alleen worden 
gebruikt als het profiel alleen door de ouders wordt gebruikt. Elk profiel dat de volledige 
internettoegang gebruikt wordt door een wachtwoord beveiligd.

Inhoud filtermodus Laat de gebruiker toe om onbeperkt op het internet te browsen, tenzij op websites die 
ongepaste inhoud kunnen bevatten. De parameters van deze modus kunnen nauwkeurig 
worden ingesteld om de meest nauwkeurige bescherming op het internet te hebben.

Veilige lijstmodus Beperk het internetbrowsen alleen tot websites die in de veilige lijst van het profiel 
staan. Alle andere adressen worden vervolgens geblokkeerd.

Geen internettoegang Internetbrowsen is niet mogelijk. Deze blokkeert de verbinding met apps echter niet. Om 
dit te verwezenlijken dient de gebruiker de Wi-Fi in de instellingen uit te schakelen.

De keuze wordt bevestigd nadat de groene bevestigingstoets is ingedrukt.
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Bepaal de geblokkeerde URLs Voeg specifieke websites toe die u wilt blokkeren door de URL in te voeren.

Bepaal de persoonlijke filter Bepaal welke categorieën van websites u wilt blokkeren 

Filteren op sleutelwoorden  Scan en blokkeer bepaalde websites als ongepaste woorden worden 
gedetecteerd. Schuif om te activeren.

Stap 8: Inhoudfilterparameters

Er is een aantal vaste leeftijdscategorieën waar u een keuze uit kunt maken. Standaard is de leeftijdscategorie van 
uw kind al automatisch geselecteerd (berekend op basis van de geboortedatum die u eerder heeft ingevoerd).

Elke leeftijdscategorie heeft een voorgeprogrammeerde filtermodus voor websites, passend bij de leeftijdscategorie. 

Belangrijk:  De internettoegangscontrole is alleen beschikbaar met de veilige browser. Deze wordt niet toegepast op 
een andere geïnstalleerde webbrowser.

Opmerking:  Deze instellingen kunnen op een later tijdstip worden gewijzigd.

Opmerking 2: Het filter behoort tot een van de sterkste filtersystemen die er bestaan, maar kan net als vergelijkbare 
systemen, niet 100% van alle websites filteren. Daarom is toezicht van een volwassene nog steeds 
aanbevolen.
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Stap 9: Tijdcontrole

Dit deel laat u toe om te bepalen hoe lang en wanneer uw kind de tablet-PC kan gebruiken.
Deze sessiecontroledelen bepalen de opeenvolgende speeltijd en de opgelegde rusttijden. Het globale 
controledeel bepaalt de dagelijkse periode wanneer de tablet-PC gebruikt kan worden.
De globale controle heeft prioriteit over de sessiecontrole, dit betekent dat zelfs al is er resterende speeltijd 
in de huidige sessie, het profiel wordt geblokkeerd eenmaal de stoplimiet van de globale controle is bereikt.
Beide controles zijn standaard uitgeschakeld. Schuif naar AAN als u deze wilt activeren.

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, eenmaal de maximum speeltijd is bereikt.

Max. aantal sessies/ dag  Het maximum aantal speelsessies die 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.
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Het volgende scherm verschijnt als de tijdlimiet tijdens het gebruik van het apparaat is gebruikt: 
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Stap 10: Toegelaten applicaties

In dit deel kunt u de applicaties die voor dit profiel zijn toegelaten beheren.

De applicaties die niet worden aangevinkt zijn niet toegankelijk in het hoofdscherm van het kind. Deze selectie wordt 
voor elk profiel gedaan, dus 2 profielen kunnen verschillende toegelaten applicaties gebruiken.

Opmerking: Deze instellingen kunnen op een later tijdstip worden gewijzigd.

Toegelaten applicaties Niet toegelaten applicaties
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In elke tab kunt u 10 verschillende apps invoegen die in de interface van de gebruiker zichtbaar zullen zijn. Om de 
app te kiezen, sleep de app die zich aan de linkerzijde in de lijst bevindt en breng deze naar de hoofdinterface.

In dit scherm kunt u de interface maken die op het hoofdscherm van de gebruiker wordt getoond.

• Schermindeling

Snelkoppelingenbalk

TABS
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Opmerking: De gebruiker kan standaard alle toegelaten apps zelf in de Kurio interface toevoegen of verwijderen. Als 
u dit wilt verhinderen, druk op het ″Vergrendelen″ pictogram. Als het pictogram als deze        is, kan de 
gebruiker geen app in de interface toevoegen of verwijderen.

U kunt de pictogrammen die zich in de snelkoppelingenbalk bevinden verwijderen en vervangen:
• Tijd & datum / Alarm instellen
• Webbrowser
• Muziek: Luister naar je muziek
• Galerij: Bewerk / Orden / Bekijk uw foto’s en video’s
• Camera: Neem foto’s en neem video’s op
• Rekenmachine

Opmerking: Deze instellingen kunnen op een later tijdstip worden gewijzigd.

De apps die u aan de linkerzijde in de lijst kunt zien zijn deze die u in de vorige stap ″Toegelaten applicaties″ hebt 
gekozen.
Als u een app uit de interface van de gebruiker wilt verwijderen, selecteer deze en druk op ″Verwijderen″.
Elke nieuw geïnstalleerde applicatie dient eerst goedgekeurd te worden alvorens deze in de gebruikersprofiel 
gebruikt kan worden. Wanneer een applicatie is geïnstalleerd, is zijn status standaard niet aangevinkt (niet-
toegelaten).
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Stap 11: Initiële set-up voltooid

De initialisatie van Kurio is nu voltooid en klaar voor gebruik. Druk op ″De configuratie afsluiten″ om de Kurio 
gebruikersinterface te bereiken.
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3 – OUDERZONE

Hoe toegang tot de ouderzone verkrijgen?3-1

Wanneer u zich in het hoofdscherm van de Kurio interface bevindt, tik op de avatar in de linkerbovenhoek.

De aanmeldingsinterface wordt geopend. In deze zone hebt u 4 mogelijkheden:

Kies en maak verbinding met Wi-Fi toegang linkerbenedenhoek

Hulp op het scherm rechterbenedenhoek

Kies een ander profiel rechterbovenhoek

Ouderzone linkerbovenhoek

Toegang tot ouderzone Wijzig profiel

Wifi instellingen Help

Open het profiel
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Druk op het ouderzone pictogram.
U dient het wachtwoord dat u in het ouderaccount hebt gemaakt in te voeren (STAP 4 – pagina 17).

Welkom in de Kurio ouderzone!
Hier kunt u de verschillende profielen maken en beheren, nieuwe applicaties en inhoud downloaden, de instellingen van 
het apparaat wijzigen, uw account beheren of de interface afsluiten om naar het Android systeem terug te keren. 
Kies wat u wilt doen vanuit het menu aan de rechterzijde of druk op de rode pijl om de ouderzone af te sluiten.
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a

b

c

d

e

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

b Tablet-PC instellen 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-mail of wachtwoord, en krijg informatie over KD Interactive

e Android Ga naar de Android interface

Wijzig de instellingen voor elk profiel of voeg een nieuw profiel toe. Voor meer informatie, lees Kurio Instellen.

Profielen3-2

Druk op de rode pijl om naar de aanmeldingsinterface terug te keren.
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- Laad het Kurio-systeem tijdens het opstarten: Als deze functie niet is aangevinkt, dan wordt de Android interface 
tijdens het opstarten geladen.

- Internetregels na het afsluiten van het systeem.
- Behoud de huidige gebruikte regels: De internetbeveiligingsinstellingen van de veilige browser die in Kurio interface 

worden gebruikt worden in de Android interface behouden. Geen impact op een andere browser.
- Volledige toegang: De internetbeveiligingsinstellingen van de webbrowser die in Kurio interface worden gebruikt 

worden in de Android interface niet behouden. Dit betekent dat u zonder enige beperking de webbrowser kunt 
gebruiken.

- USB-verbinding toelaten: Als deze optie is aangevinkt, kunt u USB-apparaten aansluiten (USB-sleutel, externe harde 
schijf, toetsenbord, camera, muis, enz.). Als de USB is geblokkeerd, kunt u alleen opladen wanneer een USB-kabel 
wordt aangesloten.

- Op fabrieksinstellingen terugzetten: Zet de interface naar zijn fabrieksinstellingen terug. Alle gebruikersprofielen 
worden verwijderd. Maar u zult de gegevens (foto’s, video’s, muziek) niet verwijderen.

- Systeeminstellingen: Stel bepaalde Android parameters in, zoals datum & tijd, display, e-mailaccount, applicaties 
verwijderen, enz…

Krijg toegang tot de Kurio applicatie en inhoud online store en koop/ download duizenden apps en inhoud voor Kurio.
De Kurio Store is uit veiligheidsredenen standaard niet beschikbaar in de Kurio interface. Als u de gebruiker toegang 
tot de Kurio Store op de Kurio interface wilt verlenen, vink dit aan in Ouderzone > Profielen > Kies een profiel > 
Applicaties.

Tablet-PC instellen

Kurio Store

3-3

3-4
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Zoeken Op leeftijd 
zoeken 

Verander 
van scherm

Menu

Nieuw account maken: Om een applicatie te kunnen downloaden dient u een account voor Kurio Store te maken. Dit 
account is verschillend van deze die u hebt gemaakt wanneer u de tablet-PC voor de eerst keer hebt geïnstalleerd. 
Dit betekent dat het e-mailadres verschillend kan zijn. Anders dan het account voor de tablet-PC kunt u meerdere 
accounts voor Kurio Store maken.
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Opmerking 1: Eenmaal gedownload, verschijnt de app niet automatisch in de Kurio interface. Selecteer deze in de App 
beheer/Toegelaten applicatie menu van de ouderzone. 

Opmerking 2: U kunt verschillende internetbrowsers op de Kurio Store vinden. Let op, de internettoegangsmodus is 
alleen beschikbaar met Veilige browser.

Nieuwe apps kopen: Als u een nieuwe app wilt kopen, dient u een account te maken en uw creditcardinformatie in te 
voeren.

Beveiliging & Privacy: De verzamelde persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt om de gebruiker in te lichten over 
nieuwe updates, diensten of informatie over Kurio. Persoonlijke informatie wordt niet aan 
derden bekend gemaakt.

Als u een app wilt verwijderen, ga naar de Android interface > Instellingen > Apps > Installatie verwijderen.

Wijzig in Beheer de parameters van de ouderzone, zoals het wijzigen van uw e-mail en wachtwoord, informatie over de 
klantendienst krijgen, enz...

Verlaat de Kurio ouderzone en keer terug naar het Android systeem. Eenmaal buiten de Kurio interface zijn de 
beveiligingssystemen uitgeschakeld.

• Applicaties verwijderen

Hoofdaccount

Android

3-5

3-6
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4 - ONDERSTEUNING EN BELANGRIJKE INFORMATIE

Het Kurio systeem updaten4-1

U kunt het Kurio systeem updaten met gebruik van Kurio Store. U wordt door Kurio Store op de hoogte gebracht als 
er een nieuwe update beschikbaar is. U wordt hiervan automatisch per e-mail geïnformeerd. Het door u ingevoerde 
e-mailadres tijdens het installeren van het systeem wordt gebruikt. Voer de update in Mijn account uit.

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.

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.
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Waarschuwing4-2

• Alle verpakkingsmaterialen, zoals interne zakken, plastic kragen, plastic folie, karton vormen geen onderdeel van dit 
product en moeten voor de veiligheid van uw kind worden verwijderd.

• Probeer niet om het apparaat 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.
• Om gehoorschade te vermijden, gebruik nooit een oortelefoon op een hoog volume. Het langdurig luisteren naar harde 

geluiden kan tijdelijk of permanent gehoorverlies veroorzaken.
• 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 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 u enige druk op een aansluiting uitvoert 

en deze kan niet in een poort worden gestoken, controleer of de aansluiting met de poort overeenkomt en dat u de 
aansluiting juist op 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.

•  Het product en de adapter dienen periodiek te worden onderzocht op eventuele defecten. Zo worden risico’s als 
brand, elektrische schokken of letsel aan personen verkleind. Bij defecten, gebruik de adapter niet tot deze goed is 
hersteld.

• Waarschuwing – Electrisch bedienbaar product - Zoals bij alle elektrische producten, moeten er 
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik, om elektrische schokken te voorkomen.
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Beperkt gebruik van elektronisch apparatuur

Garantie

4-3

4-4

• 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.

• In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem met dit product ervaart, zijn al onze producten gedekt door een 
garantie van 1 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).

FAQ / Probleemoplossing4-5

Als u een probleem met het apparaat ervaart, probeer deze eerst opnieuw in te schakelen alvorens een andere 
handeling uit te voeren.

Als het probleem blijft, controleer FAQ & Probleemoplossing in de Ouderzone > Hoofd account > Klantendienst, of ga 
naar www.kurioworld.com
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Blootstelling aan radiofrequentie-energie4-6

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, herorienteer 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.

Recycling

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

4-7
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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 compatibiliteit (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

4-8
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Copyrights4-9

© 2012 Copyrights. Kurio™, Kurio™ logo, KD Interactive™ and KD Interactive™ logo are trademarks or registered 
trademarks of CIDE Interactive Inc. All rights reserved. Angry Birds is a trademark of Rovio Entertainment Ltd. © 
2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved. Doodle Jump® © 2011 RealNetworks, Inc and Lima Sky, LLC. 
All rights reserved. © 2012 Halfbrick Studios Pty. Ltd.  Fruit Ninja™ is a trademark of Halfbrick Studios Pty. Ltd.  All 
Rights Reserved. World of Goo is a trademark of 2D BOY. ZeptoLab, Cut the Rope, Cut the Rope Experiments, Om Nom, 
and Feed with Candy are the trademarks or registered trademarks of ZeptoLab UK Ltd. © 2012. All rights reserved. © 
Disney. © 2012 Xiamen Bluebird Cartoon Co. Ltd. Star Fox. All Rights Reserved. Copyright © 2012 Aldiko Limited, All Rights 
Reserved. © 2012 Tipitap 2012. © 2012 Toon Goggles, Inc. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android is 
a trademark of Google Inc.

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

Eldohm
P.O.Box 303
8160 AH Epe
Lichttorenweg 12
8162 NL Epe
The Netherlands
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