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Harde Reset Kurio TAB Android 9 Pie 

 

Waarschuwing!!!: 

Een harde reset verwijdert alle data die op uw tablet geïnstalleerd is. Inclusief Apps, 
spelletjes en bestanden die op uw interne geheugen zijn opgeslagen. Wij adviseren u 
een back-up te maken op een SD kaart of een back up te maken in the Cloud.  
Ook zit er een Android Factory Reset Protection (FRP) op de Kurio TAB Android 9 
Pie: Na het resetten dient de tablet opnieuw geïnstalleerd te worden met het Google-
account dat eerder was gesynchroniseerd op het apparaat of met de eerder gebruikte 
beveiligings- pincode, patroon of wachtwoord, waarbij je daarna eventueel een nieuw 
Google Account kunt kiezen voor het opnieuw installeren. Voor  meer informatie over 
FRP ga naar:   https://support.google.com/accounts#topic=  

 

Zorg dat uw tablet volledig op geladen 

 

 

Schakel de tablet uit door op de “aan/uit” knop te drukken en te kiezen voor “Uitschakelen”. 

Houd nu de “aan/uit” knop samen met volume knop “+“ ingedrukt. 

  

https://support.google.com/accounts#topic=
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Zodra onderstaand scherm oplicht, kunt u de “aan/uit” knop los laten en houdt nu enkel de 

volume “+“ knop nog ingedrukt tot onderstaande recovery menu in beeld verschijnt. 

 

 

Blader in het scherm met de volume knop "-" naar de optie “Wipe data/ factory reset“. (Zie 

scherm hieronder) Bevestig uw keuze met de “aan/uit” knop.  
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Blader nu op het volgende scherm met de volume knop ‟-” naar de optie “Yes” om de data te 

wissen. 

 

Bevestig deze keuze met de “aan/uit” knop.  

Op het display verschijnt nu de optie “Reboot system now”.  

 

Bevestig de keuze “Reboot system now”.  met de “aan/uit” knop. 

De tablet zal zich nu volledig resetten en opnieuw opstarten. Dit neemt enkele minuten in 

beslag. 

 

Belangrijke mededeling: 

Na het uitvoeren van de recovery van uw Kurio TAB Android 9 Pie, is het volledige geheugen 

gewist. Dat betekent dat de software zich weer in de staat bevindt zoals het was bij aankoop 

van het product was. Bij het aanzetten van het apparaat moeten de applicaties opnieuw 

geladen worden. Dit proces neemt einige minuten in beslag. Bovendien moet de volledige 

installatie van de tablet opnieuw uitgevoerd worden met een Google-account dat eerder was 

gesynchroniseerd op dit apparaat of aan de hand van de eerder gebruikte beveiligings- 

pincode, patroon of wachtwoord. 


