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Használati utasítás 
Kids Extra 16Gb gyerektablet 

 

 
 
 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Kérjük 
használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást! 
  
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra 
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. 
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a 
szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az 
akkumulátor cseréjéből vagy más balesetekből származik.          
Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen 
mentse le az adatokat számítógépére. 
Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó 
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk 
nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a 
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. 
Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az 
garanciavesztéssel jár. 
 
Bevezető: 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó 
minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet olyan funkcióval, 
mint a szülői felügyelet. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel 
van felszerelve, mely bővíthető 3G USB modullal is, ennek 
köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerré 
alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító 
alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, 
képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás 
segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket. 
 
Biztonsági előírások: 
 
Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja, 
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja, mert külseje rongálódhat, 
az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be, vagy 
elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. 
Törésre nem vonatkozik a garancia. 
Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz 
éri, elveszíti a garanciát. 
Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró 
környezetben a készüléket! 
Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn 
hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz 
vezethet. 
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Rendszerszoftver frissítés közben ügyeljen, hogy a készülék 
akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, 
ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. 
Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli 
vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart 
okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide 
vonatkozó szabályokra. 
Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat 
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. 
Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan 
helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok 
vannak. 
Kérjük ne használja a készüléket autóvezetés vagy séta közben, mert 
ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzőt, 
könnyen megsérülhet és elromolhat. 
Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a 
készülék külsejét megsértheti. 
 
Csomag lista 
Tablet készülék 1db 
Szilikon védőtok 1db 
Használati utasítás 1db 
Hálózati töltő 1db 
USB kábel 1db 
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1. Áttekintés 
1.1 Külső és gobok 

 
1.2 Kezelés 
1.2.1 Bekapcsolás 
Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ke/Bi kapcsoló” gombot 3 
másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító állapotsáv, ezt követően 
megjelenik a kezdőképernyő. 
1.2.2 Képernyő feloldása 
Nyomja meg és húzza el az ujjával a felfele irányába az „Lakatot”, ezt 
követően a zárolt képernyő feloldásra kerül. 
1.2.3 Képernyő lezárása 
Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Be/Ki kapcsoló” gombot, ezt 
követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos 
üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább 
működik. 
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1.2.4 Kikapcsolás 
Bekapcsolt állapotban nyomja tartsa lenyomva a „Be/Ki kapcsoló” 
gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, 
ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót, ezt követően a rendszer 
automatikus leáll. 
1.2.5 Akkumulátor feltöltése 
Dugja be a tablagépbe a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni az eszköz 
akkumulátorát. Az első alkalommal, ahhoz hogy a tabletet teljesen 

feltöltse, minimum 8-12 órán keresztül kell tölteni. Töltéskor  
megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram a képernyőn. 
1.2.6 Első használatba vétel: 
Első bekapcsoláskor megjelenik az üdvözlő képernyő, ahol válasszuk ki a 
megjelenő listából a Magyar nyelvet. Ezután csatlakozni kell a Wi-Fi 
hálózathoz. Következő lépésben létre kell hozni a Google fiókunkat, 
mellyel egy Gmail e-mail címet is kapunk, amennyiben van már fiókunk, 
akkor nem szükséges új fiókot létrehozni. Írjuk be a nevünket, majd 
válasszunk felhasználó nevet, itt célszerű a saját nevünket megadni, a 
vezetéknevet és a keresztnevet ponttal válasszuk külön. 
 
1.2.7 Képernyő felépítése 

 
A felső részen található az értesítési terület és a gyorsmenü, melyben a 
fényérő szabályzása, a WiFi, a Bluetooth, a repülő üzemmód, a képernyő 
elforgatás, a tartózkodási hely és a képernyő tartalom átküldése található. 
A középső területen vannak az indító ikonok, alul pedig a navigálás, 
illetve hangerő található. 
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1.2.8 Beépített alkalmazások 
A tabletben gyárilag csak néhány alapvető alkalmazás van, ilyen a Kidoz 
gyerek keretrendszer, a Festődoboz, mellyel gyermekünk rajzokat tud 
készíteni, továbbá az internet böngésző, a Google dokumentumok, a 
Számológép, a Ebook olvasó és Youtube. Természetesen a Google 

Play áruházból több száz alkalmazás áll rendelkezésre, melyeket 
többnyire ingyenesen telepíthetünk a tábalgépre. 
1.2.9 KIDOZ – Kapcsoljunk gyerek üzemmódba 
A tablet használat előtt érdemes megtennünk bizonyos óvintézkedéseket 
gyermekünk védelmében. Gondoljunk bele: egy tablettel a kezében 
gyermekünk szabadon szörfözhet az interneten, bármilyen alkalmazást 
letölthet, tartalmakat, képeket, videókat korlátlanul, nagyon egyszerűen 
elérhet. 
Első lépésként állítsuk be az anyanyelvet magyarra, majd fogadjuk el a 
használati feltételeket. Ezután végezzük el a regisztrációt a jobb felső 
felhasználó ikonra történő kattintással. Adjuk meg a szülő e-mail címét és 
jelszavát – mellyel kontrollálhatjuk a rendszert és a gyermekek profilját. 
Ezt nem véletlenül írtuk többes-számban, ugyanis ha a családban több 
gyermek használja ugyanazt a tabletet, mindegyikre külön-külön 
személyre szabottan állíthatjuk be a programot. Itt kell megadni 
gyermekünk nevét, születési idejét, nemét és profilképét is. 

 
A beállítások elvégzését követően megjelenik a gyermek menü, melyet 
tetszés szerint testre szabhatunk, kiválaszthatjuk hogy gyermekünk 
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milyen játékokat tudjon indítani. Továbbá beépített internet böngésző, 
képgaléria, festődoboz, kamera, videó lejátszó és több mint 50 játékból 
álló alkalmazás tár érhető el, természetesen csakis gyermekeknek való 
tartalommal. 
A jobb felső sarokban lévő felhasználó ikonra kattintva - a szülői jelszó 
megadását követően lehet elérni a szülőknek készült vezérlőpultot: 

 
Itt van lehetőség az alkalmazások egyenkénti engedélyezésére/tiltására 
(javasolt kikapcsolni a Google Play áruházat), videó csatornák szűrésére, 
online játékok szűrésére, weboldalak szűrésére. Lehetőség van továbbá a 
felhasználói adatok kezelésére (gyermekek adatai, profilképei), az 
időkorlát beállítására, melyek segítségével limitálhatjuk gyermekünk 
tablet használatát. A biztonsági beállításokban pedig az alábbiakat tudjuk 
szabályozni: 
 Kilépés csak jelszóval (eredetileg egy piktogram elhúzásával lehet 

kilépni a szülői felügyelet alól) 
 Gyermekprofil váltás módja 
 Új alkalmazásokat ki telepíthet 
 Bejövő hívások blokkolása 
 Automatikus indulás minden bekapcsolásnál 
 
Egyes funkciókat csak a PRO fizetős verzióban van lehetőségünk állítani. 
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1.3 Műszaki adatok: 
Operációs rendszer：Android 8.1 Oreo 
CPU: ARM Cortex A35 (1.5GHz) 4 magos 
GPU: MALI G31 
Kijelző：8 colos (16:9) kapacitív TN kijelző, 5 pontos érintő képernyővel 
Felbontás：1280 x 800 IPS 
RAM/ROM：DDRIII 2GB, 16GB (bővíthető akár 32GB-ra is) 
Tanúsítványok：SGS, UL (ADAPTER ), CE, FCC 
Kamerák：első 2.0 MP + hátsó 2.0 MP 
Hangrendszer：Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon 
Wi-Fi：802.11 b/g/n 
Bluetooth: van 
Google Play：elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból 
Akkumulátor：3.7V. 4000mAh Lithium beépített, 4-5 órás használati 
idővel 
Méretek szilikontok nélkül：206 x 123 x 7 mm 
Méretek szilikontokkal：224 x 144 x 19 mm 
Súly： 400g 
Kép formátumok： JPG, JPEG,BMP,PNG,GIF….. 
Video formátumok： MEPG 1/2/4,H.263/H.264,AVI,WMV/VC-
1,MVC,AVS, stb 
Hang formátumok： MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC, 
AC-3, lejátszási listák 
Nyelvek：Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán, Görög, 
Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai,stb 
Szoftverek：Kidoz gyermek keretrendszer, Youtube, Chrome böngésző, 
E-mail, Skype, Facebook, Messenger, Multimedia lejátszó 
Csatlakozók：3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, Memoria krátya 
TF bővítőhely*1 
Kiegészítők：Szilikon tok, USB kábel, magyar nyelvű használati 
útmutató, töltő 
 
Garancia: 1 év  


