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Het kan zijn dat de informatie in deze handleiding ietwat afwijkt van het daadwerkelijke gebruik van dit apparaat. Alle
informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Volg de werkelijke operationele
procedures van uw apparaat.
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Inhoud
Wanneer u uw tablet krijgt, controleer dan of de volgende items aanwezig zijn:
• Tablet
• Toetsenbord • AC adapter • Handleiding

Kenmerken en functionaliteit

KENMERKEN

FUNCTIONALITEIT

9. Audio-aansluiting (3.5 mm)

Sluit oordopjes, een koptelefoon of andere
audio-apparatuur aan om naar muziek
te luisteren, geluiden op te nemen of
gesprekken te voeren.
Geeft weer hoe vol de accu is.
Maak vanaf de voorzijde een foto of neem
een video op.
Gebruik tijdens video-gesprekken.
Zorgt voor geluid.
Maak verbinding met een extern toetsenbord.
Maak verbinding met een extern toetsenbord.
Maak foto’s of neem video’s op.

10. Laadindicator
11. Camera aan de voorzijde
12. Luidspreker
13. Ondersteuning
14. Pogo pin-aansluiting
15. Camera aan de achterzijde

Let op:
1. De Micro USB-poort is niet geschikt om de tablet met een computer te verbinden.
2. De camera’s ondersteunen geen zoom en/of gezichtsherkenning.
3. Indien gewenst kan er een USB-muis of een toetsenbord worden aangesloten,
hiervoor is een USB-adapter vereist (wordt niet meegeleverd).

Veiligheidsvoorschriften
KENMERKEN

1. Aan-/uitknop
2. Volume +/- knoppen
3. Windows knop

4. Microfoon
5. Micro SD-kaart sleuf
6. Laadconnector
7. Micro HDMI-poort
8. Micro USB-poort

FUNCTIONALITEIT

Druk en houd de knop ingedrukt om de
tablet aan of uit te schakelen.
Druk om het beeldscherm aan of uit te zetten.
Druk om het volume te verhogen of verlagen.
Druk om het Windows Startscherm te openen.
Druk om snel bij de meest recent
gebruikte applicatie of het meest recent
bekeken scherm te komen.
Neem geluiden op.
Biedt geluidsinput tijdens het bellen wanneer
u gebruik maakt van web-applicaties.
Leest en schrijft bestanden van en naar
een Micro SD-kaart.
Sluit de meegeleverde adapter aan om
de tablet op te laden.
Sluit de tablet op televisie aan met behulp van
een Micro HDMI-kabel (niet meegeleverd).
Sluit USB-apparaten aan via een
optionele USB-adapter en kopieer data,
muziek, foto’s, video’s en meer van en
naar de tablet.
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• Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken, laat het apparaat niet
vallen van grote hoogtes.
• Gebruik het apparaat niet in extreem hete, koude, stoffige of vochtige
omstandigheden, stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
• Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden.
• Electro Static Discharge (ESD) kan de prestaties van het apparaat
beïnvloeden. Herstart het apparaat en volg de instructies in deze
handleiding indien nodig. Behandel met zorg en gebruik in een niet-statische omgeving.
• Stel het apparaat niet bloot aan water en andere vloeistoffen. Gelieve het
apparaat direct uit te schakelen en schoon- en droogmaken als het onverhoopt
toch in contact komt met water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet
bloot aan regen en/of vocht (druppels of spatten). Plaats nooit met vloeistof
gevulde voorwerpen (bijvoorbeeld vazen of glazen met drinken) op het apparaat.
• Reinig uw tablet met een zachte doek. Bevochtig deze met een klein beetje water.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen, die ontvlambare
stoffen kunnen bevatten. Reinig het toetsenbord met een licht vochtige doek.
• Bewaar het apparaat niet in kleine ruimtes zoals een boekenkast. Tijdens
de werking mogen de ventilatie-openingen niet worden afgedekt.
• Stel het apparaat niet bloot aan open vuur.
• Gooi het apparaat niet zomaar in de prullebak. Kijk in dat geval wat er in
overeenstemming is met alle wetten en regels die van toepassing zijn op uw locatie.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen.
• De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade of verloren gegane
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gegevens veroorzaakt door verkeerd gebruik, storingen of aanpassingen.
• Probeer het apparaat niet te demonteren of repareren. Probeer de batterijen
niet te vervangen of het product aan te passen. Dat zal de garantie ongeldig
verklaren. Er is explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen.
• Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij
dan ten minste eenmaal per maand op om de batterij te behouden.
• Laad de batterij als:
a) Het batterijicoon verschijnt
(een lege batterij).
b) Het apparaat automatisch uitvalt.
c) Er geen reactie is wanneer de toetsen worden gebruikt (maar de
toetsen wel ontgrendeld zijn en de batterij vol is).
• Om te voorkomen dat data worden beschadigd of verloren gaan, dient u de
verbinding niet te onderbreken wanneer het apparaat wordt geformatteerd
of wanneer bestanden worden overgezet.
• Om te voorkomen dat data worden beschadigd of verloren gaan als u dit apparaat
als een extern opslagapparaat gebruikt, volg de instructies op in deze handleiding.
• Voor gebruik, verwijzen wij u naar de elektrische veiligheidsinformatie
weergegeven aan de onderkant van het apparaat.
• Stel het apparaat en de batterij (batterij of batterijen of accu) niet bloot aan
overmatige warmtebronnen, zoals zonlicht, open vuur, et cetera.
• Als de voedingsadapter losgekoppeld is van het apparaat, zal de tablet
operationeel blijven zolang de batterij voldoende lading heeft.
• De adapter is een klasse II apparaat met dubbele isolatie. Deze is niet
voorzien van externe gronding.
• Veiligheid symbool verklaring:
De bliksemschicht met pijlpunt in de driehoek,
is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke spanning’ in de behuizing van het
product. Deze spanning kan voldoende groot
zijn om elektrische schokken te veroorzaken.

WAARSCHUWING
SCHOKGEVAAR
ELECTRIC. NIET OPENEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN,
VERWIJDER NIET HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT). DAAR ZIJN OOK GEEN TE
REPAREREN ONDERDELEN AANWEZIG. NEEM DAARVOOR CONTACT OP MET
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

De bliksemschicht met pijlpunt in de driehoek,
is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke spanning’ in de behuizing van het
product. Deze spanning kan voldoende groot
zijn om elektrische schokken te veroorzaken.

WAARSCHUWING: OM BRAND EN ELEKTRONISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT
NIET IN AANRAKING KOMT MET WELKE VLOEISTOF DAN OOK. PLAATS GEEN OBJECTEN MET VLOEISTOF OP DIT APPARAAT.

- De bliksemschicht met pijlpunt in de driehoek, is bedoeld om de gebruiker
te waarschuwen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ in de behuizing van het product. Deze spanning kan voldoende
groot zijn om elektrische schokken te veroorzaken.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen, verwijder niet
het deksel (of de achterkant). Daar zijn ook geen te repareren onderdelen
aanwezig. Neem daarvoor contact op met gekwalificeerd personeel.
- Het uitroepteken in de driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- 		
en onderhoudsinstructies in de literatuur van het apparaat.
- Correcte verwijdering van dit product: deze markering geeft
aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander
huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het
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milieu of aan de menselijke gezondheid te voorkomen, recycle het op een
verantwoorde manier. Dit om het duurzame hergebruik van grondstoffen
te bevorderen. Wilt u het apparaat wel weggooien, dan kunt u gebruik
maken van de inzamellocaties in uw regio. Of neem contact op met de
winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen en het
milieuvriendelijk recyclen.

Luisterwaarschuwingen
• Dit product respecteert de huidige regelgeving omtrent de
beperking van het maximale volume van audioapparaten tot
een veilig niveau. Door te luisteren met een hoofdtelefoon of
oortjes met een hoog volume, loopt u het risico om blijvende
schade aan uw gehoor op te lopen. Zelfs bij gewenning aan
hoge volumes, loopt u nog steeds het risico op beschadiging
van uw gehoor. Verlaag het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar
niveau om permanente gehoorschade te voorkomen. Als u een piep in uw
oren hort, verminder dan het volume of zet het apparaat uit.
• Niet gebruiken tijdens het besturen van een motorvoertuig. Dat kan leiden
tot gevaarlijke verkeerssituaties en dit is in veel gebieden verboden.
• Wees uiterst voorzichtig met de hoofdtelefoon en gebruik deze niet in
mogelijk gevaarlijke situaties. Dit vanwege belemmerd gehoor.
• Zelfs als uw koptelefoon of oordopjes van het type open-air zijn (dus
ontworpen om geluiden van buitenaf te laten horen), zet dat volume dan
niet zo hoog dat je niet kunt horen wat er om je heen gebeurt.
• Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd zal uw gehoor zich
aanpassen aan hogere volumes. Wat klinkt als ‘normaal’ kan te luid en
schadelijk voor uw gehoor zijn. Wapen u hier tegen door het volume op
een veilig niveau in te stellen.
• Om een veilig geluidsniveau instellen:
a. Start de volumeregeling op een lage stand.
b. Verhoog het volume langzaam totdat het aangenaam en zonder
vervorming klinkt. Zodra u een comfortabel geluidsniveau hebt 		
ingesteld, laat dat dan staan.
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Basisverbindingen
Het opladen van de tablet
Opmerking: als u de tablet voor het eerst, of na een lange periode van inactiviteit,
wilt gebruiken, dient u de batterij eerst voor meer dan een half uur op te laden om
de stabiliteit te waarborgen.
De tablet heeft een ingebouwde lithium-polymeer accu. Laad het apparaat
op wanneer de batterij bijna leeg is.
1. Steek de adapter in de DC In-aansluiting.
2. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en laad de 		
tablet op totdat de batterij volledig is opgeladen.

Maak een Kinderprofiel
Waarom een Kinderprofiel aanmaken?
Een Kinderprofiel zorgt voor gemoedsrust. Hierdoor kunnen ouders/
begeleiders invloed uitoefenen wat hun kind op het apparaat ziet. Via de
activiteitenverslagen krijgt men veel informatie over het gebruik van dit
apparaat. De ouderlijke besturing wordt aangedreven door Windows Live
Family Safety. Dit programma helpt om te weten wat uw kind online doet.
Family Safety laat u weten welke websites uw kind heeft bezocht en welke
apps en games ze hebben gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om specifieke
websites of content te blokkeren. U kunt zelfs instellen hoeveel tijd ze mogen
besteden op de tablet. Dit programma van Windows zorgt er voor dat uw kind
het apparaat op verantwoorde wijze gebruikt.
Hoe maak ik een Kinderprofiel aan?
Druk op het icoon op het Startscherm.

Druk op Een profiel toevoegen

Let op:
1. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C tot 35 °C.
2. Sluit alleen de bijgeleverde voedingsadapter aan op uw tablet om op te
laden. Het gebruik van andere universele voedingsadapters kan de
tablet ernstig beschadigen.
Let op:
1. De batterij is mogelijk niet volledig opgeladen wanneer u de tablet uitpakt.
2. Een lege batterij opladen, duurt ongeveer 5 uur.
3. Wanneer de batterij wordt opgeladen, zal de LED-indicator oranje zijn, en
wanneer de batterij volledig is opgeladen is de LED-indicator groen.

Eerste configuratie
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, zal de gebruiker de
Windows Setup-procedure moeten volgen.
Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen voor de eerste setup.
Zodra de installatie is voltooid, wordt het scherm Windows Start getoond.
Om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig is voor de kinderen, dient u een
Kinderprofiel aan te maken.
Als er geen Kinderprofiel aangemaakt wordt, zal het kind volledige toegang
tot de tablet hebben. Er is dan geen ouderlijk toezicht mogelijk.
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Druk dan op Een Kinderprofiel toevoegen
Kies één van de volgende opties:
• Als uw kind al een emailadres heeft,
voer deze dan in, druk op Volgende en
volg de instructies.
• Als u een nieuw emailadres wilt
aanmaken voor uw kind, drukt u op
Registreer een nieuw emailadres en
volg de instructies.
• Als u enkel wenst dat uw kind op dit
apparaat kan inloggen zonder
emailadres, druk dan op Een
Kinderprofiel toevoegen zonder
emailadres en volg de instructies.
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Ouderinstellingen (Familieveiligheid):

Stel in welke websites uw kind kan bezoeken:
Er zijn twee manieren waarop de inhoud van het internet beperkt kan worden
voor uw kind. Er is gebruik te maken van webfilters om gehele categorieën in
te stellen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om bekende, kindvriendelijke
websites wel te laten zien en automatisch websites die inhoud voor
volwassenen hebben, te blokkeren. U kunt ook specifieke websites toestaan
of juist blokkeren. Dit geldt tevens voor bepaalde pagina’s binnen websites.
• Alle websites per categorie filteren:
1. Druk op Webfiltering en tik of klik op Beperkingsniveau.
2. Zorg ervoor dat Webfiltering is ingeschakeld en gebruik vervolgens de schuifbalk
om aan te geven welke categorieën van websites uw kind mag bezoeken.
• Specifieke websites blokkeren of toestaan:

Door het profiel van uw kind te monitoren met ‘Familieveiligheid’, krijgt u een
betere indruk van de bezigheden van uw kind. Zijn zij hun huiswerk aan het
maken of besteden ze teveel tijd online? Met deze informatie kunt u voor elk kind
specifieke limieten instellen op de tablet. Zo kunt u instellen wanneer zij gebruik
mogen maken van de tablet, welke games of applicaties zij mogen gebruiken en
welke applicaties zij kunnen zien en downloaden uit de Windows Store.
U kunt al deze instellingen toepassen en beheren vanaf het internet. Log in op
de ‘Familieveiligheid’-website, tik of klik op de naam van het kind waarvan u
de instellingen wenst te wijzigen en volg vanaf daar de instructies.
Opmerking: je zal niet in staat zijn om het Kinderprofiel te beheren op het web als
je een Kinderprofiel zonder emailadres hebt aangemaakt.
Stel tijdslimieten in
Er zijn twee manieren om de tijd te beperken die uw kind doorbrengt op het
apparaat. Een tijdlimiet bepaalt hoeveel uur per dag het kind het apparaat
kan gebruiken. Bijvoorbeeld, u laat ze doordeweeks twee uur per dag
besteden aan het apparaat, maar geef ze meer tijd in het weekend. Een
avondklok zorgt ervoor dat het gebruik van het apparaat na een bepaalde tijd
stopt. Bijvoorbeeld na bedtijd.
• Druk Tijdslimiete en kies één van de volgende opties:
- Druk op de tab Toegestaan, en zorg ervoor dat tijd toestaan wordt
ingeschakeld. Kies vervolgens het aantal uren en minuten dat het kind
het apparaat kan gebruiken, doordeweeks en weekends.
- Druk op de tab Niet toegestaan, en zorg ervoor dat de niet toegestane
modus is ingeschakeld. Selecteer vervolgens blokken van tijd voor elke
dag dat het kind het apparaat niet kan gebruiken.
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1. Druk op Webfiltering en vervolgens op Toestaan of blokkeren lijst.
2. Zorg ervoor dat Webfiltering is ingeschakeld, voer een specifiek
webadres in en druk vervolgens op Toestaan of Blokkeren.
U kunt meerdere webadressen op deze pagina toevoegen. U kunt er ook
voor kiezen om dezelfde rechten, voor meerdere familieleden te laten
gelden bij eenzelfde website.
• Bestanden downloaden toestaan of blokkeren:
U kunt beperken wat uw kind mag downloaden van het internet. Zodat er niet
een virus of andere malware (niet gewenste software) geïnstalleerd wordt.
1. Druk op Webfiltering en tik of klik op Beperkingsniveau.
2. Zorg ervoor dat Webfiltering is ingeschakeld. Selecteer onder
Download, het blokje Downloads om te voorkomen dat uw kind apps,
games en andere bestanden kan downloaden van het internet. Om te
zorgen dat uw kind wel bestanden kan downloaden verwijdert u het vinkje.
Stel beperkingen in op games en applicaties:
Limieten instellen op het gebruik van games en apps door uw kind, staat
gelijk aan de instellingen met betrekking tot de beperkingen op websites. U
kunt kiezen voor een leeftijd- en contentgebaseerd niveau voor alle games
en apps die zij kunnen downloaden uit de Windows Store. Ook kunt u zelf
specifieke applicaties blokkeren of juist toestaan.
• De Windows Store en de game classificatie-levels gebruiken:
1. Druk op Gamebeperkingen en druk vervolgens op Classificatie.
2. Zorg ervoor dat de beperkingen zijn ingeschakeld en gebruik vervolgens
de schuifbalk om een beveiligingsniveau te kiezen. U kunt eventueel ook
gebruik maken van een ander classificatiesysteem.
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De Windows Store baseert haar download-beperkingen op de instellingen
van een Kinderprofiel in Familieveiligheid.

Wanneer u het Windows Start-scherm ziet, is de
tablet klaar voor gebruik.

• Specifieke games toestaan of blokkeren:

Opmerking: Als het inlogscherm niet is ingeschakeld in
Windows 8.1, wordt u direct vanaf het vergrendelscherm
naar het startscherm geleid.

1. Druk op Gamebeperkingen, en druk vervolgens op Gamelijst. Zorg
ervoor dat Spelbeperkingen zijn ingeschakeld.
2. Selecteer opties voor specifieke games naar uw wens.
• Overige app-beperkingen instellen:
U kunt ook zelf beslissen of u uw kind gebruik laat maken van andere
apps en software. Of het nu gedownload is uit de Windows Store of niet.
1. Tik of klik op App-beperkingen.
2. Zorg ervoor dat App-beperkingen staat ingeschakeld en kies de
beschikbare apps die u wenst te blokkeren of juist toe te staan.
Verzoeken van uw kind beheren
Na verloop van tijd kan het zijn dat de instellingen die u heeft toegepast op de
tablet niet meer van toepassing zijn op uw familie. Uw kind wil bijvoorbeeld
een nieuw spel downloaden waar iedereen het over heeft, onderzoek doen op
internet voor een schoolproject of een beetje meer tijd op de tablet spenderen
om huiswerk te maken. In Familieveiligheid kan uw kind u een email
sturen met het verzoek om toestemming te krijgen om nieuwe applicaties
te downloaden of toegang te krijgen tot specifieke websites. U kunt deze
verzoeken individueel behandelen maar u kunt ze ook allemaal vanaf één
plek beheren. Namelijk op de website van Familieveiligheid.
1. Druk op Aanvragen.
Recente toestemmingverzoeken worden georganiseerd volgens categorie.
2. Naast elk verzoek, drukt u op de keuzelijst onder ‘Reactie’ en kiest u
wat u wilt.

De tablet inschakelen
Let op: deze tablet is vanuit de fabriek geïnstalleerd met een Windows
8.1-systeem. Zodat de gebruiker alleen de laatste stappen van de installatie hoeft
te voltooien voordat men aan de slag kan.
1. Houd de aan/uit—knop 2 seconden ingedrukt om uw tablet in te
schakelen. Het vergrendelscherm verschijnt.
2. Veeg met uw vinger vanaf de onderkant van het scherm naar boven om
het login-scherm te krijgen. Voer het wachtwoord in om u aan te
melden bij Windows.
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De tablet uitschakelen
U kunt de tablet op twee manieren uitschakelen:
• Gebruikmaken van de aan/uit-knop:
1. Houd de aan/uit—knop ten minste 4 seconden ingedrukt.
2. Veeg de afsluitbevestiging naar de onderkant van het scherm om de
tablet uit te zetten.
• Gebruik maken van Charms:
1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen Charms.
2. Raak Instellingen aan → Voeding en kies voor Schakel de tablet uit.

Het scherm uit en aan zetten
De gebruiker kan eenmaal op de aan/uit-knop drukken. Eventueel kan de
gebruiker ook gebruik maken van Charms.
1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen Charms.
2. Raak Instellingen aan
→ Voeding en
kies voor Slaapstand om het
scherm uit te schakelen.

Gebruik maken van een Micro SD-kaart

1. Neem een Micro SD-kaart.
2. Plaats de Micro SD-kaart zo, dat de pinnen naar de sleuf wijzen.
3. Duw de Micro SD-kaart in de kaartsleuf.
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Een Micro SD-kaart verwijderen

Het toetsenbord aansluiten

Let op:

Overview

De Micro SD-kaart verwijderen terwijl deze in gebruik is, kan leiden tot
gegevensverlies of applicatiefouten. Zorg ervoor dat alle handelingen zijn
afgerond voor u de Micro SD-kaart verwijdert.

1. Veer-verbinding met de
ondersteunende gleuf van
de tablet.

1. Druk op de Desktop-tegel om de Desktop-modus te bereiken.
2. Raak Hardware veilig verwijderen aan in het systeemvak
(rechtsonderin het scherm).

2. Pogo connector-verbind
met de Pogo pin-connectie
op de tablet.

Opmerking: wanneer u Hardware veilig verwijderen niet ziet, raakt
dan Toon verborgen pictogrammen aan om alle pictogrammen in het
systeemvak weer te geven.

3. Aan/uit-indicator

3. Druk op Uitwerpen SD-geheugenkaart. Er verschijnt een bericht met
de bevestiging dat de Micro SD-kaart veilig kan worden verwijderd. Als
er een waarschuwing verschijnt met de melding dat de Micro SD-kaart
niet kan worden verwijderd, zorg er dan voor dat alle datatransfers met
betrekking tot de Micro SD-kaart zijn voltooid.
4. Druk op de Micro SD-kaart om deze te ontgrendelen.
5. Schuif de kaart uit de sleuf nadat deze uit de Micro SD-kaartsleuf popt.

4. Vergrendelindicator
5. Touch Pad

Connection

Een koptelefoon gebruiken
U kunt uw headset of koptelefoon aansluiten op de audiopoort van uw tablet.
WAARSCHUWING: Lange tijd naar luide muziek luisteren kan leiden tot
blijvende gehoorschade.
1. Sluit uw hoofdtelefoon aan op de audiopoort (3,5 mm) op de tablet.
2. Plaats de oordopjes in uw oren en stel het volume in op een comfortabel niveau.
Opmerking: Wanneer u een audio-apparaat aansluit op de 3,5 mm audioaansluiting, dan worden de geïntegreerde luidsprekers op uw tablet
automatisch gedempt.
Let op:
Om schade aan de hoofdtelefoon te voorkomen, adviseren we u om
aan de stekker en niet aan de kabel te trekken wanneer u deze uit de
tablet verwijdert.
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Vanwege gebruiksgemak is dit apparaat ontworpen met een speciale
toetsenbord. Volg deze stappen om het toetsenbord aan te sluiten op uw tablet:
1. Plaats het toetsenbord op een vlakke en stabiele ondergrond
(bijvoorbeeld een bureau).
2. Houd uw tablet met twee handen vast. Richt de connector en de twee
magnetische contacten op het toetsenbord op de aansluiting en de
positionering slots, aan de onderkant van de tablet.
3. Zodra het toetsenbord verbonden is met de tablet, is deze klaar voor gebruik.
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4. Wanneer u de tablet en het toetsenbord van elkaar haalt, drukt het
toetsenbord dan zachtjes met één hand van de tablet en houd de tablet
vast met uw andere hand.
Opmerking:
1. Dit is een plug and play-apparaat. U kunt het toetsenbord op elk gewenst
moment verbinden of loskoppelen.
2. Er zit een indicator op het toetsenbord die aangeeft of er verbinding tot stand gebracht is.
3. Het toetsenbord krijgt zijn voeding vanuit de tablet en heeft dus geen interne accu.

Slepen
1. Houd de vinger op
een item op
het scherm.
2. Houd de vinger in contact met het
scherm en beweeg uw vinger naar
de gewenste locatie.
3. Haal de vinger van het scherm
om het item te laten vallen op de
gewenste locatie.
Swipe

Algemeen gebruik
WiFi-instellingen

Verplaats de vinger
in een verticale of
horizontale richting
op het scherm.

• WiFi in- of uitschakelen:

Zoom in

1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms.
2. Druk op Instellingen
→ Netwerk icoon
.
3. Swipe het WiFi-icoon naar links of rechts om WiFi in of uit te schakelen.

Raak het scherm aan
met twee vingers en
beweeg de vingers uit elkaar.

• Verbinding maken met een netwerk:
1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms.
2. Druk op Instellingen
→ Beschikbaar
.
3. Selecteer een beschikbaar netwerk in de lijst en druk op Verbinden.

Zoom uit

Verplaats items, zoals afbeeldingen en iconen over
het scherm.

Blader door het Start-scherm, de webpagina's, lijsten,
items, foto's, contacten, et cetera.
Sluit een app. (Sleep de app naar de onderkant van
het scherm).
Vergroot de weergave van een afbeelding of webpagina.

Verklein de weergave van een afbeelding of webpagina.

Raak het scherm aan
met twee vingers en
beweeg de vingers naar
elkaar toe.

Gebaren

Scherm-oriëntatie

De tablet heeft een multi touch display. U kunt het scherm bedienen door de
tablet aan te raken.

Voor een optimale kijkervaring, verandert het scherm automatisch naar
staand of liggend formaat afhankelijk van hoe u de tablet vasthoudt. U kunt de
automatische schermrotatie ook uitschakelen en het scherm vergrendelen in de
staande of liggende oriëntatie.

VINGERBEWEGING
Aanraken
Tik zachtjes op het
scherm met
uw vingertop.

U KUNT
Selecteer items op het scherm, inclusief opties,
invoermethodes, afbeeldingen en pictogrammen.

Opmerking: Sommige applicaties ondersteunen de automatische rotatiefunctie niet.
Die zijn ontworpen om enkel gebruikt te worden in de staande óf liggende positie.

Applicaties openen.

• De orientatie van het scherm vergrendelen

Knoppen aanraken op het scherm.

1. Verander het scherm naar de gewenste richting.
2. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms.
3. Druk op Instellingen
→ Scherm
.
4. Druk op
icoontje om de oriëntatie van het scherm te vergrendelen,
of raak
deze aan om de oriëntatie van het scherm te ontgrendelen.

Tekst invoeren met het toetsenbord op het scherm.
Aanraken en vasthouden

Gedetailleerde informatie over een item tonen.

Houd uw vinger op
het scherm.

Het contextmenu van een item openen voor
meer opties.
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Windows 8.1 Startscherm
Het Windows 8.1 Startscherm toont een lijst van standaard en aangepaste Livetegels, die fungeren als snelkoppelingen naar Mail, Windows Verkenner, de
Weer app, Kalender, Windows Store, Internet Explorer en andere geïnstalleerde
apps. Live icoontjes op uw Startscherm geven updates in realtime met
betrekking tot nieuws-, sport en weer-updates, social networking-feeds, et
cetera. De tegel-gebaseerde gebruikersinterface geeft direct toegang tot uw
meest recent gebruikte apps, emails, foto’s, muziek, video’s, contacten, updates
van sociale-netwerksites, en vaak bekeken websites. U kunt uw favoriete apps
als icoontjes naar het Startscherm verplaatsen.
U kunt ook het Startscherm personaliseren door uw favoriete afbeelding als
wallpaper in te stellen.
Opmerking: Live-tegels kunnen worden toegevoegd of verwijderd met behulp van
Pin naar taakbalk
Pin naar Start
of losmaken van Start-opties
.

Toegang tot het startscherm
Wanneer uw computer opstart in Windows, verschijnt het Startscherm. Voor
toegang tot het Startscherm vanuit een andere venster of app, gebruikt u één
van de volgende methoden:

Als u naar het Startscherm gaat, krijgt u de meest recent gebruikte app of het
meest recent bekeken scherm door op het Start-icoon
te drukken.
Opmerking: De functionaliteit van het symbool Start

is hetzelfde als Windows button.

Swipe naar links
1. Swipe vanaf de rechterkant van het display om de ‘Charms’ te tonen.
Charms bieden toegang tot de systeemcommando’s, zoals Start,
Search, Share, Opties voor apparaten en Instellingen.
2. Vanaf het scherm Start, veegt u naar links tot u het einde van de tegel
bereikt. Raak Apps
aan om een alfabetische lijst van alle
geïnstalleerde apps op uw tablet te tonen.

Swipe naar rechts
1. Swipe snel vanaf de linkerrand van het display om de lopende apps te tonen.
2. Swipe langzaam vanaf de linkerkant van het scherm om miniaturen van
de geopende apps tonen.
3. Swipe heen en weer vanaf de linkerrand van het scherm om een lijst
van de recent gebruikte apps te laen zien.

Druk op de Windows knop.
Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms, en
raak dan het pictogram Start aan
.

Swipe naar boven-beneden
1. Swipe op het Startscherm van beneden naar boven om iconen aan
te passen. Druk op Aanpassen
om de tegels te organiseren op
het Startscherm.
2. Swipe van boven naar beneden om een applicatie te plaatsen of te sluiten.

Het synchroniseren van uw tablet
Met behulp van een Microsoft-account
Als uw computer Microsoft Windows 8.1 heeft geïnstalleerd, kunt u de
gebruikersinstellingen van uw tablet synchroniseren met uw computer
met behulp van een Microsoft-account. Wanneer u zich aanmeldt met
uw Microsoft-account op uw tablet, zullen uw instellingen, inclusief
internetbrowser geschiedenis, app-instellingen en persoonlijke bestanden
worden gesynchroniseerd met andere Windows 8.1 pc’s en tablets.
1. Ga op uw tablet naar Charms en druk op Instellingen → Wijzig PC
Instellingen → Accounts → Uw account → Verbinding maken met een
Microsoft-account om op uw computer over te schakelen van uw lokale
account naar uw Microsoft-account.
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2. Druk op Instellingen → Wijzig PC Instellingen → Microsoft Onedrive →
synchronisatie-instellingen om de opties te bekijken voor het
synchroniseren van uw gegevens en instellingen.

Kopieer muziek, foto’s, video’s en andere gegevens
1. Sluit uw tablet aan op een USB-opslagapparaat met een Micro USB
naar standaard USB-conversie kabel. Vervolgens kunt u bestanden
overdragen van en naar het USB-opslagapparaat.
2. Na het overzetten van bestanden, gebruikt u de wizard Hardware veilig
verwijderen om het USB-opslagapparaat te verwijderen.
Opmerking: de Micro USB naar standaard USB-conversie kabel wordt niet
geleverd bij de tablet.

Onderhoud
Het schoonmaken van uw tablet
Let op:
Voordat u uw tablet schoon gaat maken, koppelt u alle kabels los van de
tablet en schakelt u de tablet uit. Reinig uw tablet met een zachte, licht
bevochtigde doek (water). Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen, die ontvlambare stoffen kunnen bevatten.
1. Schakel uw tablet uit.
2. Koppel alle aangesloten apparaten, koptelefoons en speakers los en
koppel de tablet los van een eventueel stopcontact.
3. Bevochtig een zachte, stofvrije doek met een beetje water of
beeldschermreiniger en veeg het oppervlak van de tablet schoon. Laat
geen water van de tablet naar eventuele knoppen en/of aansluitingen sijpelen.
Let op:
1. Voorkom schade aan de tablet of het beeldscherm: gebruik geen
reinigingsmiddel rechtstreeks op het scherm. Gebruik alleen producten
die specifiek zijn ontworpen voor het reinigen van beeldschermen en
volg de instructies op die zijn meegeleverd met het product.
2. Reinig het toetsenbord met een licht vochtige doek.

Uw tablet opschonen
Het opschonen van uw tablet zal Windows terugzetten naar de originele
fabrieksinstellingen zonder dat er persoonlijke gegevens, geïnstalleerde
applicaties uit de Windows Store of persoonlijke instellingen verloren zullen gaan.
• Uw tablet herstellen:
1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms.
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2. Druk op Instellingen → Wijzig PC-instellingen → Update en herstel
→ Recovery.
3. Druk op Aan de slag onder Uw PC opfrissen zonder bestanden te verwijderen.
4. Lees de waarschuwing en druk op ‘Volgende’ nadat u de waarschuwing
heeft gelezen.
Opmerking: applicaties uit de Windows Store zullen automatisch opnieuw
gedownload worden nadat het opfrissen voltooid is. Applicaties die niet uit
de Windows Store komen, worden verwijderd en zullen handmatig opnieuw
gedownload en geïnstalleerd moeten worden. Er wordt een lijst met verwijderde
applicaties opgesteld die te vinden is op het bureaublad nadat het proces voltooid is.

Uw tablet resetten
Het resetten van uw tablet zal er voor zorgen dat het systeem terug gaat naar
de originele fabrieksinstellingen.
1. Swipe vanaf de rechterkant van het scherm om toegang te krijgen tot Charms.
2. Druk op Instellingen → Wijzig pc-instellingen → Update en herstel
→ Recovery.
3. Druk op Aan de slag en kies voor Alles verwijderen en Windows
opnieuw installeren.
4. Lees de waarschuwing en druk op Volgende nadat u alles gelezen heeft.
Let op:
Uw tablet resetten, wist alle gegevens op uw tablet, waaronder uw
accountconfiguratie, apps, muziek, foto’s, bestanden, enzovoorts. Zorg ervoor
dat u een back-up heeft van alle vereiste gegevens, voordat u verder gaat.
Opmerking: alleen vooraf geïnstalleerde apps blijven staan, wanneer u de tablet besluit
te resetten. Wanneer de tablet uit staat, kunt u de aan/uit-knop en beide volumeknoppen
ingedrukt houden om in de Recoverymodus te komen. Hier kunt u het systeem herstellen.

Technische Ondersteuning en Garantievoorwaarden
We verzoeken u vriendelijk bij eventuele problemen met uw apparaat, niet
terug te keren naar uw verkooppunt.
Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het onwaarschijnlijke
geval dat u problemen ondervindt met uw Kurio, verzoeken we u vriendelijk
om de veelgestelde vragen en informatie raad te plegen via de internetsite
www.kurioworld.com/support of contact op te nemen met ons technische
support-team via: NL: 0900 1233536, BLG: 070 350007
of stuur een email naar: kuriosupportBNL@kurioworld.com
Mocht ons technische support-team niet in staat zijn om het probleem op te
lossen dan zullen ze u voorzien van instructies om uw Kurio te behandelen,
mits binnen garantie. Voor meer tips en informatie verwijzen we u graag naar
de site WWW.KURIOWORLD.COM
Wanneer u problemen ervaart met het Windows besturingssysteem, neem dan
alstublieft contact op met het Microsoft-ondersteuning team binnen uw land.
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Veelgestelde vragen
VRAGEN

ANTWOORDEN

1. Waarom wordt de batterij
niet opgeladen? Wat te doen?

Er zijn 3 belangrijke redenen voor dit
probleem: slechte verbinding, onjuiste
temperatuur, beschadigde batterij of adapter.

VRAGEN

ANTWOORDEN

2. Mijn batterij loopt snel
leeg, zelfs wanneer de tablet
in standby-modus staat. Wat
is er aan de hand?

Wanneer de tablet niet in het bereik van
een netwerk is, zal de tablet signalen
blijven uitzenden naar een basisstation
om te kunnen lokaliseren. Dit vergt erg
veel capaciteit van de batterij. U kunt
de tablet dan het best uitschakelen of in
het bereik van een netwerk gebruiken.
Een andere oplossing is het tijdelijk
uitschakelen van de netwerkfunctie
(zodat het apparaat stopt met het
verzenden van de signalen). Wanneer
de tablet blijft controleren op Windowsupdates zal de batterij ook sneller leeg
gaan. Dit is de standaardinstelling die
is te wijzigen door de gebruiker. Dat is
echter niet aanbevolen.

3. De tablet ligt aan de
oplader in het stopcontact
maar gaat nog niet aan. Hoe
kan dit?

Wanneer de tablet een langere tijd
niet gebruikt is of wanneer deze net
is aangeschaft, is de batterij mogelijk
compleet leeg. In dit geval raden we aan
om de adapter minimaal een half uur in
het stopcontact te stoppen.

4. De tablet gaat niet aan.
Wat moet ik doen?

Mogelijk is de batterij van de tablet
compleeg leeg. Laad de tablet minimaal
een half uur op en houd vervolgens de aan/
uit-knop drie seconden ingedrukt.

5. De tablet gaat niet uit. Wat
moet ik doen?

Houdt de aan/uit-knop tien seconden
ingedrukt om de tablet geforceerd uit
te schakelen. Opmerking: Hierna zal de
gebruiker minimaal acht seconden moeten
wachten tot hij/zij de tablet opnieuw opstart.

6. De tablet is vastgelopen.
Wat moet ik doen?

Houdt de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt
om de tablet geforceerd uit te schakelen.

7. Wat moet ik doen
wanneer de tablet niet naar
behoren reageert?

1. Herstart de tablet;
2. Mocht dit het probleem niet verhelpen,
probeer dan het systeem op te schonen.
3. Is het probleem hierna nog steeds niet
opgelost, neem dan contact op met de
technische ondersteuning.
Opmerking: Kijk bij Onderhoud: Uw tablet
opschonen voor meer informatie.

Om te controleren of het om een slechte
verbinding gaat:
1. Controleer alle aansluitingen om zeker
te zijn van een goede verbinding.
2. Haal de meegeleverde AC-adapter
uit het stopcontact en controleer of het
stopcontact functioneert.
3. Controleer alle kabelverbindingen, doe
de adapter terug in de tablet en sluit uit
dat het aan het stopcontact ligt.
Wanneer de tablet zich in een onjuiste
temperatuur bevindt (dat wil zeggen:
onder de 0 ° C of boven de 35 °C) moet de
gebruiker de tablet ergens opladen in een
omgevingstemperatuur tussen de 0 °C en 35
°C. In het geval van een beschadigde batterij
of adapter dient u contact op te nemen met
een geautoriseerde wederverkoper om de
batterij of adapter te vervangen.
Als die in onjuiste temperatuur (onder de 0
°C of boven de 35 °C) is, moet de gebruiker
de locatie te veranderen en de batterij
opladen in een omgevingstemperatuur
tussen 0 °C tot 35 °C.
In geval van een beschadigde batterij of
adapter, graag contact opnemen met een
geautoriseerde wederverkoper om de
batterij of voedingsadapter vervangen.
Opmerking: De LED-indicator licht
4-5 seconden op, nadat de adapter is
aangesloten in het stopcontact.
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VRAGEN
8. De tablet kan niet opstarten
in Windows, wat moet ik doen?

Belangrijke specificaties

ANTWOORDEN
Neem contact op met de
technische ondersteuning.

PRODUCT

Besturingssysteem

BESCHRIJVING
Intel® BayTrail™ CR, Quad core/1.8GHz
(Z3735G)
Windows 8.1

DDR

1GB

Intern geheugen

EMMC: 32GB

Uitbreidbaar geheugen

Micro SD-kaart: tot 64 GB

Interfaces

USB 2.0/Micro SD (compatibel SDHC, tot 64GB)
kaart
3.5 mm koptelefoonaansluiting
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Camera voorzijde, 0,3 Megapixels; Camera
achterzijde, 2,0 Megapixels
BT4.0
Resolutie, 1280*800 pixels, 8,9 inch LCD IPS
Oplaadbare lithium batterij, 4900mAh
AC Adapter, DC-uitgang 5V / 2.5 A
-20°C ~ +65°C
0°C ~ +35°C
20% ~ 90% (40°C)
20% ~ 93% (40°C)

9. Waarom werkt de
software of andere functies
niet zoals verwacht?

Het is mogelijk dat er software-updates op
de achtergrond zijn gedownload.
Herstart uw tablet door bij Charms te
kiezen voor Instellingen, Voeding, Herstart.

CPU

10. De tablet loopt vast of
er komt een blauw scherm
na het opstarten. Wat kan
ik doen?

Mogelijk komt dit doordat het systeem van de
tablet is beschadigd door enigszins onjuiste
uitschakeling-acties. Wanneer de tablet is
uitgeschakeld houdt u de aan/uit-knop en
de beide volumeknoppen ingedrukt om in de
Recoverymodus te komen. Wanneer u zich in
de Recoverymodus bevindt, kies dan één van
de volgende opties:
• Doorgaan - Verlaat de modus zonder
iets te doen en ga door naar het Windows
8.1-systeem.
• Gebruik een apparaat- Vernieuw het
systeem met behulp van een USB-apparaat,
netwerkverbinding, of Windows recovery-dvd.
• Probleemoplossing - Schoon uw tablet
op of reset uw tablet of maak gebruik van
geavanceerde tools.
Zet uw tablet uit- niets doen en zet de tablet uit.

11. Het scherm reageert
langzaam of niet op de
juiste manier, wat is er aan
de hand?

Mogelijk is het scherm vuil of voorkomt
de screenprotector dat het scherm de
aanraking herkent. Gebruik een licht
vochtige doek en veeg het scherm schoon.
Zorg ervoor dat er geen water naar de
knoppen of poorten sijpelt.

12. Ik kan geen verbinding
maken met een draadloos
netwerk. Hoe configureer
ik deze?

1. Controleer of de instelling ingeschakeld
is. Bekijk dit bij de WiFi-instellingen.
2. Probeer dichter bij uw netwerk te komen.
3. Reset uw router wanneer het om uw eigen
netwerk gaat. Wanneer u gebruik maakt
van een publiekelijk netwerk, controleert u
de landingspagina via uw browser.

13. Ik heb een langzame
internetverbinding. Hoe
maak ik deze sneller?

Mogelijk is uw signaalsterkte niet sterk
genoeg. Probeer dichter bij uw router in de
buurt te komen voor een beter ontvangst
van het signaal.
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Camera aan de voorzijde
Bluetooth
Beeldscherm
Stroomvoorziening
Opslag temperatuur
Gebruiks
Opslag
Operation RH
Storage RH
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Declaration of conformity
KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/ Cataluniy,
83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS - BARCELONA,
SPAIN

Product: Kurio Smart
Model: C15200

Wij verklaren dat het product hierboven voldoet aan de fundamentele eisen
en de andere relevante bepalingen vereist door R&TTE-richtlijn (1999/5/
CE), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/EC),
Eco conception-Energy related products (ErP) Directive (209/125/EC) en
is in de overeenstemming met de volgende normen: EN 301 489-1 V1.9.2
:2011, EN 301 489-7 V1.3.1 :2006, EN 301 489-17 V2.1.1: 2009, EN 301 489-24
V1.2.1:2002-11, EN 62311: 2008, EN 55024: 2010, EN 55022: 2010, EN 610003-3: 2008, EN 62209-1+2: 2006, EN 50566: 2013, EN 50360: 2001+A1: 2012,
EN 300328 V1.8.1 : 2015, EN 60950: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2 :
2013, IEC 62209-2:2010, 1275/2008, 278/2009.
The undersigned does hereby declare that the product complies with the
above Directives.

Xavier Ferrer Piera
Business Unit Manager
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Op het moment van drukken was deze handleiding compleet en juist. Het
is echter mogelijk dat er ondertussen nieuwe specificaties en/of updates
van toepassing zijn op de tablet zonder voorafgaande kennisgeving. Geen
enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gepubliceerd,
gereproduceerd, verzonden of verspreid worden op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KD Interactive. Elke
ongeoorloofde verspreiding van deze handleiding is uitdrukkelijk verboden.
KD Interactive kan het nodig vinden om deze handleiding te wijzigen of
te updaten. We hebben dan ook het recht dit op elk willekeurig moment
te doen zonder dit van te voren aan te geven. Alle specificaties en
functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle schermafbeeldingen zijn gesimuleerd en kunnen afwijken van de
daadwerkelijke werking van de tablet.
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