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O que é o KIDO’Z
KIDO’Z é o modo infantil para Tablets & Telemóveis Android que os torna em dispositivos adequados
para as crianças, para que elas brincam e aprendem com os mais recentes e melhores Apps
indicados para os mais pequenos, vídeos e conteúdo online entregue directamente ao seu filho(a).
Início
Passo 1
Não poderia ser mais fácil começar com o KIDO’Z. Tudo o que precisa para criar a conta KIDO’Z
passa por introduzir o seu e-mail e password.
Passo 2
Uma vez criada a conta dos seus filhos, introduza o nome dele(a), seleccione a data de nascimento
e o género, que nos irá ajudar a personalizar o conteúdo e a experiência para cada um dos seus
filhos.
Poderá repetir este passo e adicionar todas as crianças que quiser na conta.
Passo 3
Para garantir a segurança do seu filho(a), KIDO’Z inclui um bloqueio infantil que evitará eles/as
saírem do ambiente seguro. Irá ser pedido que seleccione o KIDO’Z como lançador padrão. Embora
seja opcional, recomendamos que siga todas as instruções no ecrã, que não afectará o uso do
dispositivo no modo normal.
É só isto, terminou!
Uso dos Apps
Ambiente de trabalho KIDO’Z
O ambiente de trabalho KIDO’Z é o ecrã principal onde as crianças podem encontrar e lançar todos
os apps que são aprovados para eles. Carregando no botão iniciar do dispositivo poderá sempre
voltar à área de trabalho KIDO’Z.
Filtragem de Apps
KIDO’Z filtra automaticamente os Apps do telemóvel / tablet, e só mostra os Apps que são
reconhecidos como seguros, pertinentes e apropriados para a idade dos seus filhos. O KIDO’Z
actualiza automaticamente quando novos Apps aptos para crianças são adicionados ao dispositivo.
Gestão de Apps
Com KIDO’Z irá poder gerir manualmente a lista de app’s aprovados para cada um dos seus filhos
no painel de controlo parental que está protegido com password.

Adicionar Apps
Fazer uma extensão KIDO’z com novos jogos, e-books e Apps educacionais é fácil e pode ser feito
por si ou pelo o seu filho(a) através da loja de Apps KIDO’Z.
A loja de Apps KIDO'Z faz parte do ambiente protegido, que contém o conteúdo apropriado para
crianças. O processo de instalação é seguro e não requer ao seu filho sair da zona segura para o
Google Play.
Explorar a Web
Pré-carregado com um conjunto de aplicações online e toneladas de conteúdo pré-aprovado, KIDO'Z
permite que as crianças explorem a Web com segurança e facilidade como nunca antes.
Novos Websites, vídeos e jogos são adicionados regularmente, para garantir a renovação de
conteúdo em todos os momentos.
Navegador KIDO’Z
KIDO'Z tem incorporado um navegador seguro para crianças, que é pré-carregado com 1000 dos
melhores e mais recentes sites para crianças, permitindo-lhes explorar a web num ambiente
protegido de navegação fácil de usar.
TV KIDO’Z
KIDO'Z tem incorporado aplicações de vídeo que transforma o dispositivo numa TV segura, divertida
e educativa para crianças, com 1000 vídeos indicados para crianças categorizadas em canais para
uma fácil exploração.
Jogos KIDO’Z
KIDO’Z tem incorporado uma zona de jogos que oferece ao seu filho uma experiência segura e
divertida com 100 pré-aprovados jogos online divertidos e educativos, adequados para todas as
crianças.
Gestão de Conteúdo
Enquanto o conteúdo padrão e aplicações são tratados automaticamente por KIDO'Z que não requer
o envolvimento dos pais, pode gerir, bloquear ou adicionar conteúdo especificamente para os seus
filhos, tocando no ícone 'conteúdo online' no painel de controlo parental protegido por password.
Funções comuns para Pais
Configuração de limite de tempo
O KIDO'Z permite limitar o tempo de ecrã das crianças, definindo várias regras de limite de tempo,
garantindo, portanto, um tempo de uso saudável e moderado para os seus filhos.
No controlo parental toque no ícone do "limite de tempo" e defina o intervalo de tempo e uso total de
tempo diária permitida para o seu filho(a).
Adicionar mais crianças
O KIDO’Z permite gerir várias contas infantis numa só conta de adulto. Para adicionar mais crianças,
tocar no avatar no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho KIDO'Z. Num novo ecrã que irá
aparecer, clique no link "adicionar outra criança" na parte inferior.
Mudar o idioma
O KIDO'Z suporta 17 idiomas. Para alterar o idioma da interface, clique no ícone “Conta” e
seleccione o novo idioma. De seguida, toque no botão "Salvar" na parte inferior do ecrã.
Recuperar a Password
Para sair do KIDO'Z e entrar no controle parental é necessário pôr a password que protege este
passo. No caso de se ter esquecido da password, clique em "Esqueci a senha". Um e-mail será
enviado automaticamente com um link que permitirá redefinir a password. Para sair do KIDO'Z e
verificar a sua caixa de entrada de e-mail, digite o endereço de e-mail como password que irá
permitir sair do ambiente seguro.
Para mais informações e apoio, https://lencosupport.zendesk.com/home

