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Wachtwoord Kurio Genius™ Ouderapplicatie vergeten, 

Kurio TAB Android 8.1 Oreo™(Go edition) 

 

Als je het wachtwoord van de “Kurio Genius™ Ouderapplicatie” vergeten bent, kun je het wachtwoord 

als volgt resetten;  

Kies in onderstaand scherm voor “Ik ben mijn wachtwoord vergeten” 

 

Er wordt nu gevraagd het serienummer in te voeren, dit vind je op de achterzijde van de tablet op de 

witte sticker net onder de streepjescode. (Het serienummer bevindt zich ook op de verpakking van de 

Kurio tablet). 

• !! Houd er rekening mee dat je in het 4e blok 5 karakters dient in te vullen !! 

• Zet het vinkje bij “ik ben geen robot” en kies daarna voor “Send” 
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Onderstaand scherm komt in beeld en geeft aan dat er een e-mail naar het aangegeven e-mailadres 

is gestuurd (Betreft het gebruikte e-mailadres bij het instellen van de “Kurio Genius™ Ouderapplicatie”). 

 

Je opent je getoonde e-mailaccount op een ander apparaat, en volg de instructies op in de e-mail; 

• Klik op de link “RESET PARENTAL PASSWORD” 

 

Onderstaande melding geeft aan dat je verder kunt op de tablet door deze opnieuw op te starten. 
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Start de tablet opnieuw op. 

 

Nadat de tablet opnieuw is opgestart, kom je weer in het startmenu. Kies hier rechtsonder voor het 

tandwieltje en daarna voor het icoontje met het lampje. 
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Voer in onderstaand scherm het nieuwe wachtwoord in en kies daarna voor toestaan. 

 

Het wachtwoord is gewijzigd en je hebt weer toegang tot de “Kurio Genius™ Ouderapplicatie”. 

 


