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Introductie:
Een interactieve vorm van leren wordt steeds
populairder onder kinderen. Het zal je niet zijn ontgaan
dat kinderen steeds meer en op steeds jongere leeftijd in
aanraking komen met technologie. Kinderen hebben echter nog
niet het vermogen om hun gedrag te controleren en positieve inhoud
te herkennen. Dit kan tot gevolg hebben dat kinderen obsessief bezig
zijn met tablets wat kan resulteren in fysieke en psychologische
problemen. 

Wat zit er in de doos:

Oortelefoon
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USB-kabel



    Websites
Als kinderen het internetbrowser gebruiken zal het automatisch de
websites blokkeren zonder ouderlijke toestemming. 

Ouderlijk toezicht:
Het afschermen van content die niet geschikt is
voor kinderen is van groot belang in de ontwikkeling van
jouw kind. Lees hieronder de verschillende mogelijkheden die
jij hebt:

    Applicaties 
Selecteer geschikte applicaties voor kinderen, en blokkeer
ongepaste inhoud zoals bloederige en gewelddadige inhoud. 
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Gedragsbeperkingen:
Beperk het gedrag van kinderen met de iWawa
launcher. Als deze applicatie geïnstalleerd is
kunnen kinderen het bureaublad niet zelf aanpassen en
daarnaast wordt het gebruik van jouw kind bijgehouden.

Kinderslot
Zonder toestemming van de ouders kunnen kinderen het
kinderbureaublad niet verlaten. Dit zorgt er niet alleen voor dat
kinderen in een veilige omgeving blijven, maar zorgt er ook voor dat
kinderen geen toegang hebben tot de bureaubladtoepassingen
van de ouders.

Aankopen
 Alle aankopen moeten door de ouders worden bevestigd door het
 wachtwoord in te voeren. 

Netherlands (+31)
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Tijdslimiet
Ouders kunnen een tijdschema instellen
voor het gebruik van de kindertablet.
Daarnaast kan er ook een pauze  worden 
ingesteld. Als dit is ingesteld gaat de tablet 
automatisch in pauzestand en is de tablet tijdelijk onbruikbaar.

Gedragsrapport
Het systeem produceert automatisch gedetailleerde rapporten over het
gebruik van toepassingen waarin het gedrag van kinderen bij het
gebruik van verschillende toepassingen en de frequentie ervan worden
geregistreerd. Op deze manier kunnen ouders gemakkelijk inzicht
krijgen in de gewoonten en voorkeuren van hun kinderen.

Uitzonderingen
Ouders kunnen een wachtwoord invoeren om het tijdslimiet
incidenteel te verlengen.
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Aanbevelingen en
handige functies

     Applicaties
De Kids Store beveelt educatieve spelletjes en andere applicaties
aan die geschikt zijn voor kinderen. De aanbevolen inhoud wordt
regelmatig bijgewerkt en kan gratis worden gedownload.

    Multimedia
Kinderen kunnen vooraf gedownloade video's, muziek en foto's bekijken.
Dit kan via de applicaties op het bureaublad. Uiteraard kan jij als ouder
de inhoud voorbereiden en beoordelen.
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Meerdere accounts
Er kunnen meerdere accounts worden aangemaakt
op één tablet. Elk kind kan dus gemakkelijk een
eigenaccount krijgen.

Karaoke
Het plaatsen van video- en muziekbestanden is een gemakkelijk
proces. De bestanden worden automatisch herkend waardoor je ze te
zien krijgt in het hoofdmenu. MKV videoformaten zijn beschikbaar om 
vrij te schakelen tussen het origineel en de karaokevariant. Volg de
video en ondertiteling om mee te zingen!
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Productspecificaties:
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