Jak instalować nowoczesną aplikację Monit , aby mieć pełen wgląd w historię użytkowania i zachować
kontrolę rodzicielską nad telefonem typu Android.
Proszę pamiętać, że aplikacja MONIT będzie monitorowała tylko te funkcje telefonu które, świadomie
wybieramy. Na każdym kroku możemy dokonać zmiany monitorowanych funkcji.
Niezależnie od producenta czy modelu telefonu, ustawienia aplikacji MONIT są takie same. Różnice, które
mogą się pojawić, dotyczyć będą umiejscowienia w telefonie poszczególnych funkcji.
Przykład instalacja na telefonie XIAMO REDMI z Android 10.
Cały proces trwa zaledwie parę minut
Pre-instalacja
Aby zainstalować aplikację MONIT, należy wyłączyć funkcję PLAY PROTECT oraz funkcję POWIADOMIENIA
1. Wyłączanie funkcji PLAY PROTECT: Ustawienia -> Stan bezpieczeństwa -> Google Play Protect ->
kółko w prawym górnym rogu -> wyłączamy -> powracamy do Ustawienia
2. Wyłączanie funkcji POWIADOMIENIA: Ustawienia -> Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami -> Sklep
Google Play -> Powiadomienia -> wyłącz: Wyświetlenia powiadomienia. W niektórych telefonach
trzeba to samo zrobić przez funkcje GOOGLE PLAY USLUGI.
Instalacja
Przygotowaliśmy telefon, czas przejść do procedury samej instalacji aplikacji Monit.
1. Przez przeglądarkę wejdź na stronę www: http://implite.com/monit12.apk
2. Jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie przy lekkim dotknięciu, tak jak na moim telefonie,
proszę przytrzymać i zaznaczyć np. „Pobierz link”
3. Szybko wyświetli się okienko i formacja informująca, że „Tego typu pliki mogą wyrządzić szkody na
urządzeniu. Czy mimo to chcesz zachować plik monit12.apk”. Należy ją zaakceptować poprzez
naciśnięcie „OK”.
4. W tym momencie aplikacja jest pobierana. Gdy pobranie się zakończy, trzeba nacisnąć „Otwórz”.
5. Na tym etapie instalacji CHROME da kolejne ostrzeżenie. Bez obaw wejdź w „USTAWIENIA” i w
kolejnym okienku przesuń suwak ”Zezwól z tego źródła”.
6. Otworzy się kolejne okienko z informacją o „Zagrożeniu”. Tu należy, po 9 sekund, zaznaczyć, że „Zdaję
sobie sprawę z możliwych zagrożeń…..” i nacisnąć „OK”.
7. Po zaakceptowaniu pokazuje się oprogramowanie AntyVirus. Jest to nazwa, która ma zniechęcić
dziecko do podejmowania prób odinstalowania narzucającego mu kontrolę oprogramowania.
Prawdziwa nazwa aplikacji to „Monit”.
8. Zaczynamy proces instalacji: Naciśnij guzik „ZAINSTALUJ”
9. W kolejnych krokach musimy zezwolić na dostęp do zdjęć, multimediów itp. aby widzieć, co dziecko
gromadzi na telefonie.
10. Otworzy się nowe okno, w nim naciskamy „URUCHOM”.
11. Gdy pojawi się ciemnogranatowe okno „AntiVirus”, trzeba
12. W linii 1: akceptować funkcje
13. W linii 2 Device Admin jesteśmy przekierowani do nowego okna gdzie trzeba nacisnąć „Aktywuj tę
aplikacje do Administrowanie”. Otworzy się kolejne okienko z informacją o „Zagrożeniu”. Tu należy, po
9 sekund, zaznaczyć, że „Zdaję sobie sprawę z możliwych zagrożeń…..” i nacisnąć „OK”.

14. W linii 3: Proszę Allow Permissions……przesz zezwolenie dostęp do kontaktów, telefonu, kalendarze,
zdjęć, lokalizacji itp.
15. W linii 4 znajdujemy funkcję „Allow Accessibility”, należy:
a. zaznaczyć i otworzyć punkt „Pobrane usługi”,
b. otworzyć punkt „AntiVirus”,
c. włączyć „ułatwienia”,
d. nacisnąć na samym dole nowego okienka „Zezwól”,
e. wrócić do ciemnogranatowego okna „AntiVirus”.
16. W linii 5 akceptujemy zatrzymanie optymalizacje baterii.
17. W linii 6 „Enable pictures” pozwalamy, aby foto i video były nam udostępnione, kiedy aplikacja działa w
tle. Robimy to przesz wejście w funkcje, naciskanie na ikonkę AntyVirus i pozwalamy na wyświetlanie
nad innymi aplikacjami. Wracamy do ciemnogranatowego okna „AntiVirus”.
18. W linii 7 też akceptujemy.
19. W ostatnim linii 8 wyłączamy wiadomości od aplikacji. System przekieruje nas na kolejną stronę, gdzie:
a. włączamy „Autostart”
b. wchodzimy w funkcję „Powiadomienia” i na nowej stronie wygaszamy „Wyświetl
powiadomienia”,
20. Wracamy do ciemnogranatowego okna i naciskamy ”Done”
21. W nowym i ostatnim okienku wpisujemy adres mailowy na które dostaniemy informacje z login i hasło
do panelu klienta. Bardzo ważne aby podać Kod dostępu 1310.
22. Ten etap procesu kończymy naciskając guzik „Rejestracja”
23. Na zakończenie wykonujemy punkty kontrolne. Wracamy do głównego menu telefonu -> Ustawienie ->
a. „Bateria i wydajność” w celu sprawdzenia, czy „oszczędzania baterii” jest wyłączone,
b. „Aplikacje” -> Zarządzaj aplikacjami -> AntyVirus w celu sprawdzenia uprawnienia aplikacji w
tym w szczególności upewniamy się, że „Lokalizacja” jest włączona. Kolejnym krokiem jest
sprawdzenie wiadomości w skrzynce mailowej podanej podczas rejestracji i działanie zgodnie z
instrukcją zamieszczoną w mailu.

