
Hi! Bedankt voor het kiezen voor Rebel Cactus! 
We kijken er naar uit om veel nieuwe herinneringen te
maken en geweldige avonturen te hebben samen!
Zo ontdek je spelenderwijs je wereld!

 

instructie videoplayer
rebel cactus play

 



Let op! De Rebel Cactus videoplayer is altijd in het Engels! 
Om de kinderen zo relevant mogelijke kidsvideo’s aan te bieden, start de app 
de eerste keer op met een aantal keuzes. Deze keuzes zullen de 
videocontent aanpassen aan de interesses/leeftijd/land van je kind.
Zorg ervoor dat de wifi op de smartwatch aanstaat.
Ouders hebben volledige controle over welke apps hun kinderen mogen 
gebruiken op de Rebel Cactus Play.
Disclaimer: Geen van de video’s bevat reclame. We hebben de leeftijd tot 12 jaar in 2
groepen verdeeld t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. 
Op basis van de opgegeven leeftijd voldoet deze aan de Nederlandse kijkwijzerrichtlijnen
tot 7 jaar en tot 12 jaar.

Stap 1. country (land)
Geef hier het land op waar je woont, 
dus bijvoorbeeld ‘Netherlands’. 

Stap 2. language (taal)
Geef hier je moedertaal op, 
dus bijvoorbeeld ‘Dutch’.

Stap 3. age (leeftijd)
Geef hier de leeftijd van je kind op,
dus bijvoorbeeld ‘7’. 

STAP VOOR STAP
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In deze instructie leggen we je stap voor stap uit hoe je de videoplayer 
makkelijk en snel instelt op de rebel cactus smartwatch.

 
 



Je kan de maximale afspeelduur van een video 

Je kan aangeven of de video’s alleen via WIFI te bekijken zijn.

Stap 4. category (categorieën)
Selecteer hier de categorieën waar je kind interesse in heeft, 
bijvoorbeeld ‘Fun’.

Stap 5. channels (kanalen)
Kies hier de videokanalen die je kind leuk vindt, 
bijvoorbeeld ‘Youtubers’ en ‘Enzo Knol’. 
Wanneer je dit ingevuld hebt, zal de smartwatch automatisch video’s laten zien. 
*Zit er een videokanaal niet tussen, mail dan naar info@rebelcactus.com en wij zullen het 
Youtube kanaal toevoegen.

EXTRA OPTIES

aanpassen.

Beide pas je aan bij instellingen in videoplayer. 
Wanneer je videoplayer opent, staat er rechts bovenaan 
een tandwiel, klik hierop en je zult het bovenstaande zien.
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http://rebelcactus.com/


Nu is de Rebel Cactus videoplayer klaar voor gebruik!
Met de kindersmartwatch van Rebel Cactus zijn ze klaar om de wereld te
ontdekken!

meer uitleg of handige tips over de smartwatch? of gewoon een vraag?
ga naar www.rebelcactus.com of bekijk onze instructievideo’s op youtube.
oOK STAAN WE ALTIJD VOOR JE KLAAR OP CUSTOMERSUPPORT@REBELCACTUS.COM.
PS: VIA ONS YOUTUBE KANAAL LEGGEN WIJ ALLERLEI HANDIGE FUNCTIES van DE
SMARTWATCH UIT!

jE KUNT ONS OOK VOLGEN OP SOCIAL MEDIA!

   

@RebelCactus
 

@Rebel_Cactus
 
 @Rebel_Cactus
 
 

https://rebelcactus.com/nl/home
https://www.youtube.com/user/myHALLOFO/playlists
mailto:KLANTENSERVICE@REBELCACTUS.COM
https://www.facebook.com/rebelcactus
https://www.instagram.com/rebel_cactus/
https://www.tiktok.com/@rebel_cactus?lang=nl-NL

