
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

Kurio Connect App - Kurio TAB Connect verbinden met je smartphone  
 
 
Met de Kurio Connect app kun je van afstand met je smartphone contact maken met de 
Kurio TAB Connect tablet van je kind. Je hoeft de smartphone slechts éénmalig, in de tablet, 
toe te voegen als koppelingsapparaat voor het kinderprofiel. Hierna kun je contact maken 
met de Kurio tablet van je kind.  
 
LET OP: !!Het is uiterst belangrijk dat er op beide apparaten een stabiele WiFi / 
internetverbinding is !! 
 

1. Om je smartphone te koppelen dien je eerst op je smartphone de Kurio Connect app 
te downloaden in de Google Play Store of App Store.  

 
2. Vervolgens kun je via Kurio Genius (ouderacontrole) de smartphone koppelen met het 

kinderprofiel op de tablet. Je dient Kurio Genius vanuit het kinderprofiel te openen 
waarmee je de koppeling tot stand wenst te brengen (Android 6.0). 
 

3. Schakel eerst over naar het kinderprofiel en open hier de Kurio Genius app. Na het 
invoeren van de ouderpincode kom je in de oudercontrole. 

 

4. Vervolgens zie je in het gekozen profiel “Kurio Connect” op OFF staan. Deze dien je 
op On te zetten. Klik vervolgens op het menu icoon (3 witte streepjes), links naast de 
avatar.  

 

                              
 

5. Hier zie je de mogelijkheid om een koppelingsapparaat toe te voegen. Klik op 
“Koppelingsapparaat”.  



                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

 

 
                             
                                                                
 

6. Een QR code komt in beeld. 

                                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   



                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

7. Open nu de Kurio Connect App op de smartphone. Onderstaand scherm komt in beeld. 
Klik vervolgens op het driehoekje onderaan in beeld. 

              
 
       
 

8. Je dient vervolgens de QR code van de tablet met de smartphone te scannen. Na het 

scannen wordt gevraagd om een beveiligingscode in te voeren. Deze wordt zichtbaar 

op de tablet 

 

 

TABLET Smartphone 



                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

9. In het volgende scherm wordt gevraagd de naam van de tablet in te voeren. Deze kun 
je zelf kiezen (bijvoorbeeld naam van je kind). 

 
 

10. Je ziet vervolgens een scherm met een lijst van de verbonden tablets. Wanneer je 
slechts 1 tablet hebt verbonden, is ook 1 tablet zichtbaar in de lijst. Heb je meerdere 
tablets verbonden, zie je deze terug in de lijst. Een tablet in de lijst met een rood 
beeldscherm is offline, dus niet te bereiken om contact mee te maken. Een tablet met 
een groen scherm is online en hiermee kun je contact maken. 

  
 
 
 
 
 

Via het instellingen icoontje 

linksonder kun je eventueel een 

naam voor je smartphone 

toevoegen.  



                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

11. Klik  op de tablet waarmee je contact wilt maken. Eenmaal verbonden zie je 

onderstaand scherm in beeld waarin de mogelijkheden voor contact worden 

weergegeven. Om contact te maken, is het noodzakelijk dat de tablet is ingelogd in het 

betreffende kinderprofiel.  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke mededeling: 

 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de Kurio Support Helpdesk.  

Nederland:  0900 1233536 (15 ct. per minuut) 

België:  070-350007 

Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.45 uur en 17.30 uur. 

 

• Controller  

- Spel spelen (boter/kaas/eieren) 

• Microfoon  

-   Spraakbellen 

• Galerij  

-  Aanwezige foto’s, mogelijkheid 

tot versturen 

• Afstandsbediening  

- Geluid van tablet op afstand 

beheren 

- Tablet afsluiten 

• A, gele smiley 

- Tekst berichten zenden 

• Camera 

- Foto’s maken en eventueel via 

galerij versturen 

 


