
De gegevens van Kitt 
veilig bewaren 
Kitt is een zelfstandig apparaat dat audio, video en grafische data kan opnemen. Alle gegevens die Kitt opneemt, 
worden opgeslagen op de micro-SD-kaart in de sleuf aan de onderkant van het apparaat. Er worden geen 
gegevens opgeslagen in het interne geheugen. Kitt maakt dus geen opnames als er geen micro-SD-kaart is 
geplaatst. De afspeelmodus en klastimer blijven wel gewoon werken. 

Kitt heeft geen internetverbinding nodig en heeft geen draadloze verbinding. Kitt-apparaten kunnen geen 
gegevens overdragen naar elkaar of naar een ander apparaat met draadloze verbinding. 

De opnames die Kitt heeft gemaakt, kun je op twee manieren bekijken: 

Optie één: media bekijken en verwijderen op Kitt 
• Audiobestanden kun je rechtstreeks beluisteren door op de afspeelknop op Kitts buik te drukken. Druk op de 

vierkante stopknop om ze te verwijderen. 

• Videobestanden kun je rechtstreeks op Kitt bekijken door op de menuknop te drukken en ‘Video’s bekijken’ te 
selecteren. Houd de vierkante stopknop ingedrukt om video’s te verwijderen. 

• Foto’s kun je rechtstreeks op Kitt bekijken door op de menuknop te drukken en ‘Foto’s bekijken’ te selecteren. 
Druk op de vierkante stopknop om ze te verwijderen. 

Optie twee: media bekijken en verwijderen op een computer 
Je kunt Kitt met een USB-kabel of dockingstation op een pc aansluiten. 

Wanneer Kitt verbonden is met een computer, verschijnt hij opslagapparaat, net zoals andere externe hardware 
voor gegevensopslag. 

Wanneer je de opslagruimte op Kitt opent, zie je vier mappen:

• MOV – hier worden video’s opgeslagen in .AVI-indeling

• MP3 – hier kun je .MP3-bestanden toevoegen om met Kitt af te spelen 

• PIC – hier worden foto’s opgeslagen als .JPG-bestanden

• REC – hier vind je de audio-opnames die Kitt heeft gemaakt, opgeslagen als .MP3-bestanden 

Met de pc kun je alle bestanden bekijken, verplaatsen en verwijderen. 

Net zoals andere externe opslagapparaten, kun je de naam van Kitt veranderen. Standaard heeft het 
opslagapparaat de naam ‘KITT000000’. Hoewel het wijzigen van de naam nuttig kan zijn om elk Kitt-apparaat 
makkelijk te herkennen, raden we je aan niet de naam van je school te gebruiken of de naam van specifieke 
leerlingen. 

Raadpleeg het privacybeleid van je school om beter te begrijpen hoe de gegevens op Kitt kunnen worden 
beschermd volgens het schoolbeleid. 

De micro-SD-kaarten kun je makkelijk uit het apparaat halen om te bewaren en weer in de robot steken zonder 
de gegevens te beschadigen. Iedere Kitt wordt geleverd met een micro-SD-kaart van 8 GB en een bewaardoosje. 
We raden je aan de kaarten in de meegeleverde doos te bewaren om ze tegen beschadiging te beschermen.  Je 
kunt ook micro-SD-kaarten met een grotere capaciteit gebruiken in Kitt.


