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Confiança SaveFamily

Marca européia líder em dispositivos digitais para crianças

Serviço técnico próprio a sua disposição

Atendimento ao cliente multicanal

Produtos seguros projetados para crianças e pré-adolescentes

Conheça toda a gama de produtos no www.savefamilyplay.com
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A   CAIXA INCLUI

    1. Tablet com capa protetora  
    2. Cabo USB
    3. Cabo OTG

BEM-VINDO

Obrigado por adquirir este produto. Esta tablet foi projetada 
especificamente para crianças e pré-adolescentes e possui um sistema 
duplo de restrição de acesso desenvolvido por Iwawa e SecureKids para as 
tablets SaveFamily. Temos muito orgulho em dizer que no mercado atual 
é muito difícil encontrar uma tablet mais segura para as crianças.
Você também encontrará pré-instalados mais de 100 jogos divertidos e um 
módulo Montessori para desenvolver a inteligência e a curiosidade. Você 
pode verificar as horas de uso, configurar filtros da web, habilitar 
relatórios de uso, tudo na palma da sua mão usando seu dispositivo.
A SaveFamily é uma marca espanhola especializada em dispositivos 
digitais seguros para crianças e adolescentes. Você pode descobrir mais 
sobre nossos smartwatches infantis em www.savefamilyplay.com e nossas 
câmaras digitais em www.savefamilyplay.com

INTRODUÇÃO

Cada vez mais as tablets se tornam instrumentos de diversão e 
educação para os miúdos. Eles adoram a variedade de jogos, diversão 
e também adquirir novos conhecimentos.
A SaveFamilyTablets é uma Tablet evolutiva voltada à segurança, 
proteção de conteúdos e fácil manuseio, com sistema duplo de 
restrição de acesso:

NAVEGADOR INFANTIL SEGURO orientado a crianças até 4 ou 
5 anos com seu próprio fundo de ecrã com uma aparência infantil e 
um sistema de restrição de acesso.

SECUREKIDS: voltado à proteção total da tablet gerenciado pela 
app para SaveFamily desenvolvida em conjunto com a SecureKids 
onde se pode configurar  horários de uso, controlo das apps, controlo 
das web...

4. Adaptador de energia 
5. Manual do usuário
6. Jogo 3D  
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CARREGAR A TABLET

A tablet vem com uma bateria de lítio recarregável incorporada. 
Recomenda-se carregar a bateria totalmente antes de usá-la pela 
primeira vez.

• Se a tablet estiver desligada, a bateria deve ser carregada até que 
estiver completa.

• Se a tablet estiver ligada, o estado de carga da bateria estará 
indicado no ecrã através do medidor de bateria.

• Quando a tablet estiver conectada a um computador através do 
cabo USB, a bateria será carregada a uma velocidade muito mais 
lenta que se estiver conectada com o adaptador de energia.

Não utilize nenhum outro adaptador de energia que não seja o 
fornecido com a tablet. O uso de um adaptador de energia não 
compatível poderia danificar a tablet.
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1. Conexão de saída de áudio para fones. Nota: a saída de altifalante se 
desativa automaticamente quando os fones estão conectados à tablet.
2. Ligar e desligar da tablet
3. Controlo de volume
4. Botão de reset 
5. Cobertura do cartão SIM e SD. Há duas ranhuras para cartões SIM e uma 
para SD.
6. Porta de carregamento
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CONEXÕES & BOTÕES



NAVEGADOR INFANTIL SEGURO  

A seguir, nós queremos explicar-lhe como aproveitar ao máximo o 
Navegador Seguro Premium desenvolvido pela Iwawa para a 
SaveFamily.

RESTRIÇÃO DE ACESSO

Filtros de aplicação. Seleção de aplicação apropriadas para 
crianças, bloqueio de conteúdo inapropriado (violento...)
Somente as aplicações selecionadas serão mostradas na área de 
trabalho das crianças.

ADMINISTRAÇÃO DO CONTEÚDO
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Filtros de acesso à internet. Quando as crianças utilizam o motor 
de busca da internet da Iwawa automaticamente bloqueará as webs 
que não tenham a restrição de acesso.

Conteúdos da mídia. Permissões para que as crianças 
acessem ou não aos conteúdos de música, fotos... que se 
encontram armazenados na tablet.



Lista branca. Controlo de acesso às aplicações. 

ADMINISTRAR CONTA

·Conta do usuário: mostra os usuários da tablet na área de trabalho 
infantil.

·Limite de tempo: permite estabelecer limites de uso da tablet por 
semanas, dias ou horas.

·Estatística: conheça a estatística do uso da tablet.

·Segurança: estabeleça a senha, bloqueie o botão de início...

·Ajustes: modifique o idioma, Wi-fi, lugares de armazenamento...
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Área de trabalho infantil. Oferece às crianças aplicações com 
recursos pedagógicos e o uso de ferramentas para manusear as 
aplicações, vídeos, música e outros conteúdos.

ÁREA DE TRABALHO INFANTIL 



Depois de ter criado a conta no telemóvel, vincule a tablet ao mesmo 
e-mail e com a mesma senha. O usuário da tablet será a criança.

VINCULE A TABLET À APP DO TELEMÓVEL

APP SAVEFAMILY SECUREKIDS
A app SecureKids foi pensada para garantir a segurança e proteção 
geral da tablet, estabelecendo restrições de apps, páginas web, 
horário de uso, etc. 

Em primeiro lugar, descarregue a app SecureKids em seu telemóvel, 
através da qual você controlará a aplicação da tablet e depois 
registre-se. O usuário serão os pais.

DESCARREGUE A APP TELEMÓVEL
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USO DA APP DESDE O TELEMÓVEL

ESTATÍSTICAS

Mostra a estatística do uso da 
tablet identificando as apps mais 
utilizadas, o tempo empregado nos 
jogos, redes sociais, etc.

INTERNET

Selecione os conteúdos Web que 
você deseja bloquear.

APLICAÇÕES

Bloqueie ou desbloqueie as apps 
da tablet.

CHAMADAS

Não disponível para este modelo.

GEOLOCALIZAÇÃO

Disponível através da conexão 
Wi-Fi.

DISPOSITIVOS

Dispositivos vinculados à conta.

ALARMES
Crie lembretes ocasionais de 
forma pontual ou semanais para a 
criança.

DESCANSOS
Faça descanso do uso da tablet de 
tipo geral ou por categorias.

EMERGÊNCIA

Configure um botão de 
emergência na tablet.
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MENU CONFIGURAÇÃO     

O menu Configuração vai ajudá-lo a efetuar a configuração do 
sistema. Para modificar a configuração, clique no ícone   

¡

Redes e internet: conectar-se ou desconectar-se das redes sem fio, 
verificar o estado da conexão, etc.

Dispositivos conectados: vincular e verificar dispositivos conectados.

Aplicações e notificações: administrar as aplicações, permissões das 
aplicações, ativar e desativar notificações.

Bateria: verificar a bateria.

Ecrã: regulação da luminosidade, tamanho da fonte, protetor de tela, etc.

Som: regulação do volume multimídia, alarme, mudança do som do 
alarme, notificações, etc.

Armazenamento: administrar, ver a capacidade disponível, etc.

Segurança e localização: bloqueio do ecrã, senha, etc.

Contas: contas de e-mail, app, etc.

Acessibilidade: configurar texto grande, girar automaticamente o 
ecrã, pronunciar senha, etc.

Bem-estar digital: configurar temporizadores do ecrã, administrar as 
notificações, modo não incomodar, etc.

Google: verificar o serviço de Google, como Gmail, estabelecer 
preferências, etc.

Sistema: modificar a hora, a língua, realizar cópias de segurança, etc.
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CONEXÃO COM COMPUTADOR 

A tablet pode ser conectada a um computador. Será carregada e 
executará Microsoft Windows para a transferência de arquivos 
através de um cabo USB.

Para se conectar a um computador 

• Windows pode apresentar-lhe um “Assistente para o novo 
hardware”. Faça clique sobre a opção “Cancelar” para fechá-la.

• O seu dispositivo será mostrado no computador como um 
dispositivo multimídia no Protocolo de transferência de fotos 
(PTP) e também pode ser como MIDI.

• O computador reconhecerá a tablet como uma unidade de 
armazenamento removível. Você poderá copiar arquivos de um 
dispositivo para outro como se fizesse com qualquer outro 
dispositivo multimídia conectado ao seu PC, arrastando-lhe e 
soltando-lhes.

Nota: quando a tablet estiver conectada, aparecerá um ícone USB na 
barra de notificação.

AR ZOO. JOGO 3D

A caixa vem com 30 cartões de animais para o jogo AR Zoo. Na tablet 
vem pré-instalada a app AR Zoo e poderá mostrar os animais com 
efeito 3D. As crianças o adoram.
Somente faça um clique na app AR Zoo e depois focalize o animal do 
cartão AR Zoo com a câmara. Os animais em 3D aparecerão no ecrã, 
as crianças vão se divertir muito mais quando aprenderem a 
reconhecer os diferentes animais.
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Contacto
 
E-mail: info@savefamilyplay.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do produto
Dimensões do ecrã
Resolução do ecrã
CPU
Capacidade da memória RAM
Capacidade do disco duro
Câmara traseira/frontal
Tipo de conectividade
Sistema operativo

24 cm x 16,7 cm x 8,7 cm
10’’ (multi-touch panel 16:10)
1280 x 800 IPS
SC7731E Quad Core Cortex A7@ 1.3GHz
2 GB
32 GB (ampliável até 64 GB)
2.0MP/5.0MP
Wi-Fi e Bluetooth
Android 10

Carregue a tablet sempre com carregador fornecido de fábrica.
Não exponha a tablet a fonte de calor como fogões ou lareiras, nem a 
altas temperaturas. A tablet não é resistente à água, portanto, evite 
qualquer contato com líquidos. A garantia não cobre danos causados 
por água e quedas.

Recomendações de uso  

Nota: A empresa se reserva o direito de inovar e modificar os componentes, as 
características técnicas, as cores e o software dos dispositivos.

Made in China

Distribuído pelo Grupo Savefamily S.L.
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www.savefamilyplay.com

Proteção e segurança na rede
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