
Beállítási útmutató a KIDOZ gyerek keretrendszerhez 
 

Tableteink egyik fő előnye a beépített gyerek keretrendszer, mely lehetővé teszi a gyermekek 
számára a könnyebb kezelést és használatot. 

Az alábbi útmutatóban a KIDOZ gyerek keretrendszert mutatjuk be. 

A rendszer elindításához lépjünk be a menübe és keressük a KIDOZ alkalmazást: 

 

A rendszer indítását követően megjelenik a főképernyő, melynek felépítése a következő:  

Bal felső részen található a gyermek(ek) profilja, ha több gyerek használja ugyanazt a tabletet akkor 

itt van lehetőség felhasználót váltani. 

Jobb felső részen a funkciók: időkorlát, biztonságos üzemmód, szülői felügyelet beállítása és kilépés. 

 



A keretrendszer használata közben mindenképpen javasoljuk a Biztonságos üzemmódot bekapcsolni, 

mert ezzel a rendszer blokkolja a nem gyereknek való weboldalakat, alkalmazásokat és a letöltő-

központokat. Ezzel megóvhatjuk gyermekünket a nem kívánt és a felnőtt tartalmak elérésétől. 

Beállításához nyomjuk meg a képernyő jobb felső részén lévő nyitott lakatot, majd válasszuk a 

„Biztonságos mód BE” opciót. 

 

A funkció használatához el kell végezni egy ingyenes regisztrációt, melyhez e-mail cím és jelszó 

szükséges. 

A regisztrációt, illetve belépést követően megjelenik a használati hozzáférés, itt a megjelenő listából 

válasszuk ki a „KIDOZ”-t, majd aktiváljuk a hozzáférést. 

 

Ezt követően a bal felső sarokban lévő vissza nyilat kell megnyomni kétszer, hogy visszatérjünk a 

kezdőoldalra. 



Ahhoz, hogy a tabletet bekapcsolva csak a gyerek keretrendszer induljon és ne jöjjön elő az Android 

menü, a megnövelt biztonságos módot kell aktiválni. 

  

Ehhez nyomjuk meg a képernyő jobb felső részén lévő nyitott lakatot, majd válasszuk a 

„Megnövekedett biztonságos mód BE” opciót. 

Ezt követően megjelenik az alábbi képernyő, ahol a művelet végrehajtása a következővel felirat alatt 

a „KIDOZ”, majd a jobb alsó sarokban a mindig feliratra kell rányomni. 

 

  



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 

  



Végezetül még egy aprócska jó tanács! 

A szülői felügyelet mellett nagyon hasznos funkció az időkorlát beállítása. A mai gyerekek hajlamosak 

hosszú időn keresztül az eszközzel tölteni a szabadidejüket. Ne engedjük, hogy órákig nyomkodják a 

tabletet, mert ilyen kis korban az egészségre még ártalmas lehet. A jobb felső sarokban lévő órával 

tudjuk ellenőrizni és szabályozni az időkorlátot. 

 

Reméljük leírásunk hasznos volt és a funkciók beállítását követően a gyerektablet használata nagy 

örömet okoz a család legkisebb tagjainak. 
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