Instructies voor gefilterd internet op een iPhone of iPad
Voorwaarde vooraf: u heeft een account bij de App Store van Apple.
In drie eenvoudige stappen heeft u gefilterd internet op uw iPhone of iPad:
1. Registreer bij SiteBlocker;
2. Download de MobiGreen app op de iPhone/iPad;
3. Start MobiGreen, en voer username en password in.
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 de App Store, zoek op 'mobigreen-premium', download en installeer de (gratis)
MobiGreen Premium app. (De MobiGreen app is een oude versie. De MobiGreen
Premium app is de meest recente versie.) Ook als MobiGreen (Premium) reeds op uw
iPhone/iPad staat, raden wij aan de oude versie te verwijderen en de nieuwste versie uit
de App Store 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. Het scherm toont invoervelden voor 'username', 'password' en 'mobile user'. Als deze
niet automatisch verschijnen, klik op de 3de (middelste) functieknop en kies Settings.
e. Voer in: '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).
f. Ok of Klaar of Done.
Na geslaagde initialisatie kunt u veilig internetten. Het invoeren van 'username', 'password' en
'mobile user' is eenmalig; u hoeft dit dus alleen de allereerste keer dat u MobiGreen opstart te
doen.
Om ongecontroleerd gebruik van de mobiel te voorkómen: Schakel Safari en andere applicaties
uit op de standaardwijze (zie sectie 3.5 van de iOS Gebruikers Handleiding of
http://www.mobigreenbrowser.com/complete-protectie.html).
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,
SiteBlocker Info

