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1 -    Aan / Uit / Reset
2 -    DC-5V-kabel
3 -    USB-, OTG-contact
4 -    Camera voor / achter

5 -    Contact voor hoofdtelefoon
6 -    Volumeknop
7 -    Micro SD-slot 
8 -    Geluiduitgang
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Functies van de voornaamste iconen

Home-knop: terug naar het hoofdscherm en bijbehorende office.

Terugknop: teruggaan naar het vorige menu of de vorige pagina.

Menuknop: het contextmenu openen van de toepassing die in gebruik is.

Toepassingenmenu: om toepassingen op de tablet te bekijken en te starten.

Belangrijkste functies van de systeemconfiguratie-instellingen: ook toegankelijk 
via de werkbalk > parametericoon.

Wifi-functie: wifi-instellingen rechtstreeks toegankelijk via de werkbalk > verschuif 
de cursor naar rechts om te activeren.

Batterijicoon: om het niveau van de lading te controleren, niet gebruiken onder 
het kritieke niveau.

Geluidsinstellingen: om het volume te regelen, de geluidsweergave, waar-
schuwings- en meldingsgeluiden, ...

Opslaginstellingen: om de opslag van interne gegevens te controleren, SD-kaart

Het toestel

Houd de powertoets ongeveer 2 seconden ingedrukt 
om het toestel aan of uit te zetten. Kort drukken om de 
slaapstand in of uit te schakelen. 
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          Waarschuwingen en veiligheidstips

Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie over het veilig 
en correct gebruik van uw tablet. Lees de instructies 
aandachtig.

• Laad voor het eerste gebruik de batterij op: steek de lader in, 
wacht tot hij voor 100% opgeladen is en zet de tablet aan.

• Bescherm de tablet tegen stof, extreme warmte, hoge vochtigheid 
en huishoudtoestellen die golven of hoge druk genereren.

• De lader of het toestel niet met natte handen aanraken, omwille 
van de geleiding.

• Vermijd schokken.
• Gebruik goedgekeurde accessoires.
• Niet in de mond of in andere lichaamsdelen stoppen.
• De behuizing van het toestel niet openmaken teneinde de         

garantie niet te verliezen.
• Wij zijn niet aansprakelijk in het geval van verlies van gegevens 

als gevolg van schade aan het product, herstellingen of andere 
oorzaken.

• Enkel reinigen met een droge doek.

Zet de hoofdtelefoon niet te lang op een te hoog volume 
teneinde uw gehoor te beschermen.

Dit symbool betekent dat het product, noch de elektronische 
accessoires na gebruik samen met ander huishoudelijk 
afval mogen worden weggegooid.
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Overzicht

Steeds meer kinderen gaan tablets/telefoons gebruiken, 
raken verslingerd aan allerlei spelletjes en 
entertainment, beleven pret en leren bij. Kinderen 
kennen echter geen remmen. Een obsessief gebruik van 
de tablet kan dan ook een aantal negatieve gevolgen 
hebben voor de geest en het lichaam van kinderen.
iWawaHome versterkt de veiligheid, de inhoud, het 
beheer en gedragsbegrenzingen, met een focus op 
het scheppen van een veilige omgeving voor kinderen, 
zonder gevaren en risico’s, om het kind zo comfort te 
bieden en ouders gerust te stellen.

Veiligheidscontrole

Deze functie blokkeert inhoud die niet geschikt is voor 
kinderen en beschermt de veiligheid van het kind. 
Ouders kunnen de inhoud die geblokkeerd moet worden 
zelf filteren.

1. Applicatiefilter
Je kunt selecteren welke applicaties voor het kind geschikt zijn en 
ongeschikte inhoud blokkeren, zoals bloedige en gewelddadige 
inhoud. Op het bureaublad van je kind verschijnen dan enkel de 
gekozen applicaties.
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2. Netwerkfilter
Wanneer kinderen de internetbrowser gebruiken, zal deze functie 
automatisch de websites zonder ouderlijke toestemming 
blokkeren.
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Inhoud en beheer

Deze functie biedt kinderen uitgebreide applicatiebron-
nen, maar ook de tools om applicaties, filmpjes, muziek 
en andere inhoud te beheren.

1. Aanbevolen applicaties
Gezinnen krijgen tips over leerrijke spelletjes en andere 
applicaties die geschikt zijn voor kinderen. De tips worden 
regelmatig bijgewerkt en zijn gratis te downloaden.

2. Rangschikking van applicaties
Deze functie brengt applicaties onder in vijf grote categorieën, 
waaronder spelletjes, leren, verhalen, kunst en andere. Zo zijn ze 
gemakkelijk te beheren.
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3. Multimediabeheer
Kinderen kunnen ‘Video’ applicaties openen op hun bureaublad 
en zien daar alle films die hun ouders hebben uitgekozen. 
Kinderen kunnen ook de ‘Gallery’ en ‘Music’ applicaties openen 
om vooraf geselecteerde foto’s te bekijken en liedjes te 
beluisteren.
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Gedragsbegrenzing

Deze functie beperkt het gedrag van de kinderen, zodat 
ze geen toegang hebben tot het bureaublad van hun 
ouders, geen onverwachte kosten kunnen maken, niet 
verslaafd raken aan spelletjes en geen andere 
problemen ondervinden.

1. Kinderslot
Kinderen kunnen hun bureaublad niet verlaten zonder oestem-
ming van hun ouders. Dit verzekert niet alleen dat kinderen in een 
veilige omgeving blijven, het zorgt er ook voor dat kinderen geen 
toegang hebben tot de bureaublad-applicaties van hun ouders.

2. Koopbegrenzing
Alle inkopen moet door ouders worden goedgekeurd met behulp 
van een wachtwoord. Dit voorkomt dat kinderen op de verkeerde 
knopjes drukken en zo onvoorziene uitgaven doen.
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3. Tijdsbegrenzing
Ouders kunnen een tijdschema instellen voor het gebruik van de 
tablet, zodat ze zeker zijn dat hun kinderen een pauze krijgen. 
Zodra die tijd is verlopen, schakelt de tablet automatisch over op 
pauzetijd en is hij dus tijdelijk onbruikbaar. De functie is flexibel, 
om zo de gezondheid van de kinderen te beschermen.

12

NL



4. Gedragsoverzicht
Het systeem genereert automatisch een gedetailleerd verslag van 
het applicatiegebruik, met duur en frequentie. Zo hebben ouders 
een eenvoudig zicht op de gewoonten en voorkeuren van hun 
kinderen.

Speciale functies

Deze omvatten handige en praktische functies voor 
ouders en kinderen.

1. Persoonlijke stijl
Met behulp van diverse stijlen en leuke thema’s kunnen kinderen 
hun eigen ruimte creëren.
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2. Meerdere accounts
Meerdere kinderen kunnen één tablet delen. Elk kind kan zijn 
eigen bureaublad hebben.
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3. Snelle tijdsuitbreiding
Ouders kunnen een wachtwoord invoeren om het gebruik door 
de kinderen met 30 minuten te verlengen en zo snel onvoorziene 
situaties aan te pakken.
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