Instructies voor gefilterd internet op een Android smartphone of tablet
In drie eenvoudige stappen heeft u gefilterd internet op uw Android smartphone of tablet:
1. Registreer bij SiteBlocker;
2. Download de MobiGreen app op de smartphone;
3. Start MobiGreen, en voer username en password in.
Voorwaarde vooraf: U heeft een Google account nodig om Android apps op de smartphone te kunnen
downloaden. Als u deze nog niet heeft, ga naar https://accounts.google.com/NewAccount?hl=NL en maak een
account aan.
Hier worden alle relevante handelingen stap voor stap uitgelegd:
1. Met uw PC/laptop: Registreer voor SiteBlocker Mobile:
http://sbprimary.siteblocker.nl/sbpcontrol/registration_mobile.php. Hier voert u oa een door uzelf
bedachte username en password in. U ontvangt een bericht ter bevestiging waarin uw volledige
username (= de username die u opgaf + "@siteblocker.nl") staat. Klik op de link om uw registratie te
bevestigen.
2. Met uw mobiele apparaat:
a. Ga naar https://play.google.com/store/search?q=mobigreen&c=apps, download de (gratis)
MobiGreen app en installeer. Ook als MobiGreen reeds op de smartphone/tablet staat, raden wij
aan de oude versie te verwijderen en de nieuwste versie uit de Android Market te downloaden.
b. Als in uw Wifi-omgeving een ander filter (bijvoorbeeld het filter van Kliksafe of van Solcon) actief
is, schakel Wifi op uw mobiele apparaat uit.
c. Start MobiGreen.
d. Klik op de 10de functietoets (rechtsonder).
e. Klik op 'Privacy settings'.
f. Klik op 'Parental Control'.
g. Voer in uw 'username' (gebruikersnaam incl "@siteblocker.nl"), 'password' (wachtwoord) en
'mobile user' (de naam van de mobiele gebruiker, de naam wordt niet gecheckt, u ziet deze naam
terug in Gebruikers Beheer).
h. Ok.
i. De MobiGreen app vraagt u om de app in te schakelen als een 'device admin application'. Kies
"Activate" (zie schermafbeelding). Hiermee voorkomt u dat de app eenvoudig (zonder
authenticatie) gedeïnstalleerd kan worden.
j. Klik op "Back" van het mobiele apparaat. Let op: Klik niet op de "Home" knop! Als je op de
"Home" knop van het mobiele apparaat drukt is MobiGreen geen 'device admin application' en
kan eenvoudig (zonder authenticatie) gedeïnstalleerd worden.
k. Zet de 'Enable Parental Control' optie Aan.
l. Klik op 'Block Manage Applications'. Hiermee kunt u de getoonde applicaties, zoals andere
browsers die geïnstalleerd zijn, uit- of inschakelen.
Zie 3.3 van de Android Gebruikers Handleiding of http://www.mobigreenbrowser.com/completeprotectie.html.
Als u de MobiGreen browser met succes heeft geïnitialiseerd, wordt vanaf dat moment het
internetverkeer via MobiGreen gefilterd.
3. Met uw PC/laptop:
Na installatie kunt u bij Gebruikers Beheer inloggen met uw volledige username en password. Hier kunt u
het filter op maat instellen voor de gebruiker van het mobiele apparaat.
Het volgende is van belang:
 U kunt met 1 abonnement 2x, 3x of 5x installeren.
 U kunt met hetzelfde abonnement op zowel een iPhone/iPad als op een Android toestel installeren.
Met vriendelijke groet,
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