
Gebruiksaanwijzing
Eagle Tab K8

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u 
dit product in gebruik neemt.



1- Over ons
Bedankt voor het kiezen voor ons product. Voor 
een veilige en correcte werking is het van belang 
om deze handleiding aandachtig door te lezen. 
Als u vragen heeft over het product, of 
problemen ervaart, kunt u direct contact met 
ons opnemen via support@eagle.eu.

2- Verpakkingsinhoud
1x Eagle Tab K8
1x Beschermhoes 
1x Gebruiksaanwijzing
1x Adapter met USB aansluiting
1x USB naar USB-C oplaadkabel

3- Belangrijk informatie
De beschermhoes is ontworpen om stoot- en 
valschade te beperken. Er worden echter 
geen garanties gegeven tegen schade aan 
het apparaat.
Gebruik geen adapters met een vermogen 
hoger dan 10W voor het opladen van het 
apparaat. 
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De Google Family Link child and teen app 
("Ouderlijk toezicht") wordt standaard 
geïnstalleerd op de Tab K8. 

Stap 1: Open de app "Ouderlijk toezicht" op de 
Tab K8 en maak een Google account aan voor 
uw kind of log in op een bestaand account. Let 
op: log niet in met uw eigen Google account!

4- Besturingssysteem
De Eagle Tab K8 is uitgerust met Android 10 GO. 
Dit besturingssysteem is speciaal gebouwd voor 
smartphones en tablets tot en met 2GB RAM. De 
GO editie werkt lichter en bespaart gegevens, 
zodat de devices sneller en efficiënter werken. 
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5- Ouderlijk toezicht configureren



Stap 2: Volg de stappen op het scherm en 
bevestig met uw eigen Google account dat dit 
apparaat voorzien mag worden van ouderlijk 
toezicht. 

Stap 3: Kies voor "Handmatige personalisatie" 
om precies te bepalen welke Google functies uw 
kind mag gebruiken.

Stap 4: Installeer de "Google Family Link" app op 
uw eigen smartphone of tablet en log in met uw  
Google Account. Uw kind zou direct zichtbaar 
moeten zijn zoals op het plaatje hieronder.
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Processor

Komt u er toch niet helemaal uit met het instellen 
van ouderlijk toezicht? U kunt altijd de instructies 
opvolgen van Google via: families.google.com. 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze 
helpdesk via support@eagle.eu.
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6- Specificaties
Allwinner A133

Besturingssysteem Android 10 GO

Werkgeheugen (RAM) 2GB

Opslag (ROM) 32GB

Type geheugenkaart uitbreiding Micro SD (max 128GB)

Camera 2.0MP (voor), 5.0MP (achter)

Batterij 3500 mAh

Paneel IPS (1280*800)

Type aansluiting USB-C

Gewicht 366 gram



De Tab K8 heeft een garantietermijn van 12 
maanden. Uw aankoopbewijs is tevens uw 
garantiebewijs. Als u gebruik wenst te maken van 
de garantie kunt u contact opnemen via 
support@eagle.eu.
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6- Garantievoorwaarden

7- Garantiebeperkingen

Slijtage onder normaal gebruik
Fysieke defecten zoals een gebroken display 
of schade aan de behuizing
Schade ontstaan door externe factoren zoals 
water, val- en stootschade. 
Wanneer er reparaties zijn uitgevoerd aan 
het toestel door andere partijen dan Eagle 
Products Group B.V.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door 
het niet juist opvolgen van de instructies in de 
handleiding. Tevens is er geen garantie op water, 
val- en stootschade.

De overige garantiebeperkingen zijn:



Eagle Electronics is een geregistreerd merk dat 
onderdeel uitmaakt van de Eagle Products Group 
B.V.. Alle onze producten zijn verkrijgbaar via onze 
website: EAGLE.eu.

Eagle Products Group B.V. 
Facetlaan 37
2665 NR Bleiswijk
Nederland

Telefoon/Whatsapp: 010-3075323
E-mail: support@eagle.eu

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 9:00 en 17:00. Op mails proberen wij 
binnen 24 uur te reageren.
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8- Onze gegevens


