У Google Play Store або Apple Store у полі пошуку введіть Parental Control Kroha

Реєстрація
Після того як Ви встановили додаток запустіть його і пройдіть реєстрацію, для цього:
1) виберіть у якому режимі буде використовуватися телефон;
Важливо: звертаємо Вашу увагу, що режим дитини доступний тільки для пристроїв на базі операційної
системи Android. Якщо Ви власник пристрою на базі ОС IOS, Ваш телефон може працювати тільки в
режимі батькив, який передбачає віддалене управління групою Андроїд пристроїв Ваших дітей.

2) на екрані входу в додаток натисніть на кнопку «Реєстрація» внизу екрану;

3) на екрані «Реєстрація» заповніть дані, ознайомтеся з правилами надання послуги та натисніть на
кнопку «зареєструватися»;

4) через декілька хвилин перевірте поштову скриньку, яку ви вказали при реєстрації, Вам повинний прийти
лист з кодом верифікації, скопіюйте або запам'ятайте його і внесіть в поле «код верифікації»;

5) встановіть надійний захисний «PIN-код» для того, щоб ніхто крім Вас не зміг увійти в додаток або
видалити його;

Якщо Ви все зробили вірно, тепер Ви зареєстровані в додатку. Для додавання пристроїв в свій аккаунт
досить ввести логін (email) і пароль, які Ви вказали на етапі реєстрації. Максимальна кількість пристроїв в
одному акаунті - 5.
Якщо ви забули «PIN-код», його можна відновити. Для цього на екрані введення «PIN-коду» натисніть
кнопку «Забули PIN-код?». Через декілька хвилин перевірте поштову скриньку, яку ви вказали при реєстрації, Вам
повинно прийти лист з кодом верифікації, скопіюйте або запам'ятайте його і внесіть в поле «код верифікації».

Оплата
Додаток надає тріал-період 3 дня. Після закінчення тріал-періоду додаток обмежує доступ для
віддаленого управління пристроями. Для того щоб оплатити підписку на користування додатком необхідно
перейти на екран «Оплата».

Додаток надає можливість оплатити підписку декількома шляхами:
1) сплата кодом;
Важливо: звертаємо Вашу увагу, що оплатити підписку даними шляхом можливо тільки з Androidпристроїв.

2) сплата карткою;
Важно: звертаємо Вашу увагу, що оплатити підписку даними шляхом можливо тільки з Androidпристроїв.
3) сплата за допомогою App Store
Важно: звертаємо Вашу увагу, що оплатити підписку даними шляхом можливо тільки з iOS-пристроїв.

Налаштування дозволів пристрою
Для коректної роботи додатку необхідно провести налаштування дозволів при підключенні телефону
дитини до Вашого аккаунту.
Під час налаштування телефону дитини додаток запропонує Вам увімкнути наступні дозволи:

1) «Контакти і Дзвінки» і «СМС», якщо Ви бажаєте керувати телефонною книгою дитини (віддалено
додавати / видаляти контакти, відстежувати контакти додані / віддалені дитиною), відстежувати
його дзвінки і смс натисніть кнопку «увімкнути»;

2) «Фото», якщо Ви бажаєте отримувати останні фотографії і картинки, зроблені дитиною або
збережені в галереї, натисніть кнопку «увімкнути»;

3) «Локація» і «Геодані», якщо Ви бажаєте відстежувати місце розташування дитини і задавати геозони,
при порушенні яких Ви отримаєте повідомлення на свій телефон, натисніть кнопку «увімкнути»;

4) «Моніторинг додатків», активуйте функцію моніторингу додатків для додатка Parental Control, якщо
бажаєте лімітувати або заблокувати додатки на телефоні дитини, для цього прочитайте покрокову
інструкцію і натисніть "далі";

5) «Використання додатків», активуйте доступ до даних про використання додатків, для правильної
роботи додатку Parental Control, для цього прочитайте покрокову інструкцію і натисніть "далі";

6) «Захист від видалення», активуйте режим адміністратора для додатка Parental Control. Це не
дозволить дитині видалити додаток з пристрою без введення PIN-коду, для цього прочитайте покрокову
інструкцію і натисніть "далі";

7) «Повідомлення додатків», активуйте доступ до повідомлень додатків, для цього прочитайте покрокову
інструкцію і натисніть "далі";

8) «Оптимізація батареї», для коректної роботи додатку необхідно відключити оптимізацію батареї, для
цього прочитайте покрокову інструкцію і натисніть "далі";

9) екрани «Автозапуск» та / або «Захищені додатки» можуть з'являтися на телефонах певних виробників,
таких як Meizu, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Doogee, Oppo, ZTE. На пристроях даних виробників необхідно в
обов'язковому порядку виконати кроки туторіалу. Якщо не включити «автозапуск» та / або «робота у
фоновому режимі», то додаток через деякий час буде видалено з пам'яті телефону та не зможе
виконувати своїх функцій.
Важливо: звертаємо Вашу увагу на те, що певні виробники по-різному надають можливість управляти
автозапуском додатків і / або роботою у фоні. Після натискання на кнопку Далі», Вам відкриється екран
для налаштування автозапуску та / або роботи у фоні. Уважно прочитайте у якому стані, для
включення автозапуску і / або роботи у фоні, повинен бути перемикач увімк. / вімк, так як різні виробники
по-різному описують дану функціональність.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що деякі виробники за замовчуванням відразу вмикають автозапуск і
/ або роботу у фоні для додатка. Якщо дана функція вже увімкнена, нічого не потрібно робити, просто
поверніться в додаток.

Налаштування облікового запису
В налаштуваннях облікового запису Ви маєте можливість ввести ім'я пристрою, встановити аватар,
встановити режим Батьки / Дитина, змінити налаштування доступу до даних телефону.

Щоб отримати доступ до даними на телефоні дитини, Вам необхідно налаштувати доступ до даних
телефону. Ви маєте можливість дозволити доступ до даних вибірково.

Видалення додатка

Якщо Ви бажаєте видалити додаток:
1) перейдіть в режим Батьки, для цього увійдіть в додаток і виберіть пункт «Я мати / батько»;
2) перетягніть додаток до кошика і відключить режим адміністратора для додатка Parental Control;
3) ще раз перетягніть додаток в кошик і підтвердіть видалення.

Як змінити режим «я батько / я дитина»
Будь-який Андроїд пристрій, підключений до вашого облікового запису, можна у будь-який момент часу
перевести в режим одного з батьків або дитини, для цього досить перемкнути режим на головному екрані.
При підключенні нового пристрою до Вашого аккаунту, Ви відразу маєте можливість вказати режим
роботи додатку.

Список пристроїв
На головному екрані Ви маєте можливість побачити список пристроїв, які в даний момент часу
знаходяться в режимі «Я дитина» і прив'язані до вашого облікового запису.

Якщо Ви зміните режим прісторю на «Я дитина» і з нього зайдете на головний екран додатка, в списку
пристроїв буде тільки цей пристрій, оскільки тільки пристрою в режимі «Я батько» є можливість бачити і
управляти всіма пристроями аккаунта.

Функції додатка Parental Control

Виберіть пристрій дитини зі списку на головному екрані.

Після цього Ви потрапите на головне меню управління пристроєм з переліком функцій, які ми детально
розглянемо.

Web контроль
Функція «Веб-контроль» надає наступні можливості:

●
●

●
●

історія сайтів, на які заходила дитина;
блокування небажаних сайтів;
○ блокування адреси сайту з історії сайтів, на які заходила дитина;
○ ручне блокування адреси сайту (введення адреси сайту вручну);
блокування категорії сайтів, наприклад «дорослий контент»;
безпечний пошук в пошуковій системі GOOGLE.

YouTube контроль
●
●

Функція «YouTube контроль» надає наступні можливості:
список YouTube-відео, які переглядала дитина;
блокування небажаних YouTube-відео;
○ блокування YouTube-каналу;
○ блокування конкретного відео.

Блокування телефону
Якщо ви бажаєте повністю заблокувати телефон дитини, зайдіть в меню «Блокування телефону».
Блокування телефону - це блокування всіх додатків телефону крім дзвінків і смс. Телефон буде продовжувати
працювати у штатному режимі.
Важливо: ми свідомо не блокуємо дзвінки і смс в разі екстреної необхідності зробити дзвінок або
відправити смс дитині.
Вам доступні два типи блокування:
● блокування на певний час. Наприклад, якщо встановити блокування телефону на 1 год 30 хв, то це
означає, що всі програми будуть заблоковані з даного моменту і протягом 1 год 30 хв;
● блокування на необмежений час.

Якщо Ви натиснете «заблокувати на час», додаток попросить вказати час на яке буде заблоковано
пристрій.

Якщо Ви натиснете «заблокувати», додаток запропонує підтвердити блокування і заблокує телефон до
моменту розблокування батьками.

Після того як блокування телефону встановлено, меню блокування і контур аватара будуть світитися
червоним кольором.

Після закінчення часу блокування, телефон буде розблоковано автоматично. Блокування телефону не
впливає на блокування і / або лімітування кожного окремого додатка. Таким чином, після розблокування
телефону, обмеження, встановлені в розділі «Блокування додатків», працюватимуть також як і були
встановлені раніше.
Ви можете змінити параметри блокування або розблокувати телефон в будь-який момент. Для
розблокування телефону натисніть на кнопку «розблокувати».

Блокування додатків
Якщо ви бажаєте заблокувати або встановити ліміт на певні додатки на телефоні дитини, зайдіть в
меню «Блокування додатків».

Всі додатки розбиті на категорії відповідно до класифікації в Google Play Store. У списку категорій ви
маєте можливість побачити загальну кількість додатків в категорії, кількість заблокованих і кількість
лімітованих додатків. Крім того категорія в якій є блокування і / або ліміти підсвічується червоним кольором.
Щоб вибрати програми для блокування / лімітування натисніть на одну з категорій.

Виберіть додаток або групу додатків (для цього в правому верхньому куті натисніть змінити і виберіть
групу додатків).

Далі додаток запропонує вам перелік дій з додатком або групою додатків в залежності від поточних
налаштувань блокувань або лімітів.

Вам доступні два типи блокування:
● блокування на певний час. Наприклад, якщо встановити блокування додатка на 1 год 30 хв, то це
означає, що додаток буде заблоковано з даного моменту і протягом 1 год 30 хв.;
● блокування на необмежений час.
Для блокування додатку на час необхідно встановити час блокування і натиснути на червону кнопку
блокування.

Якщо Ви бажаєте заблокувати додаток до тих пір, поки Ви не натисните кнопку «Розблокувати»
переведіть перемикач вправо і натисніть на червону кнопку блокування.

Після того як блокування встановлено, у Вас є можливість змінити параметри блокування або
розблокувати додаток.

Також на додатки можна встановити ліміти, які обмежують денне використання додатка дитиною
(Parental Control контролює будь-який контакт з додатком протягом дня і блокує доступ до нього, якщо
встановлений Вами ліміт закінчився), для цього виберіть додаток (-и) на які будуть встановлені ліміти,

заповніть щотижневий шаблон в якому вкажіть якій загальний добовий час Ви виділяєте дитині на контакт з
додатком і застосуєте настройки.

Для додатка можна встановити одночасно і блокування, і ліміт. Блокування відпрацьовується у першу
чергу, по її закінченні застосовується ліміт. Після того як обмеження встановлено, меню «Блокування
додатків» буде підсвічено червоним кольором.

Список контактів
Якщо Ви бажаєте переглянути контакти або статистику контактів дитини, перейдіть в меню
«Список контактів».
Функція «Список контактів» надає наступні можливості:
● управляти телефонною книгою дитини;
○ переглянути всі контакти дитини;
○ додати контакт;
○ видалити контакт;
● відслідковувати статистику віддалених і додані Вами контакти за останній час.
Ви маєте можливість переглянути всі контакти дитини.

Щоб додати контакт натисніть на кнопку «+» внизу екрану.

Щоб видалити контакт натисніть «змінити» в правому верхньому кутку екрану. Для видалення
контакту натисніть на іконку «кошик» і підтвердіть видалення.

Ви маєте можливість вибрати меню «Статистика» та подивитися останні додані і віддалені дитиною
контакти за останній час.

Історія дзвінків
Якщо Ви бажаєте переглянути історію дзвінків Вашої дитини, перейдіть в меню «Історія дзвінків».
Функція «Історія дзвінків» надає наступні можливості:
● переглянути історію дзвінків;
○ вхідни;
○ вихідні;
○ пропущені;
● видалити конкретний дзвінок;
● очистити історію дзвінків.
Ви маєте можливість переглянути всі дзвінки, а також зробити вибірку по пропущеним дзвінкам
відкривши вкладку «Пропущені».

Також Ви маєте можливість очистити історію дзвінків на телефоні дитини, для цього натисніть
«змінити».

Навіть якщо дитина буде видаляти дзвінки, Ви будете отримувати весь список дзвінків включаючи
віддалені.

СМС Історія
Якщо Ви бажаєте переглянути останні СМС листування дитини, перейдіть в меню «СМС історія».
●

Функція «СМС історія» надає наступні можливості:
переглянути смс повідомлення;
○ отримані;
○ відправлені.

Навіть якщо дитина буде видаляти смс листування, Ви будете отримувати весь список відправлених і
отриманих смс включаючи віддалені.

Перегляд фото
Якщо Ви бажаєте переглянути останні Фотографії зроблені дитиною або картинки збережені в галереї,
перейдіть в меню «Перегляд фото».

Статистика пристрою
Слідкуйте за зарядом батареї, об'ємом спожитого інтернет трафіку, доступною пам'яттю, для цього
перейдіть в меню «Статистика».
Батьки мають можливість переглядати рівень заряду акумулятора, кількість використаного інтернеттрафіку, доступної пам'яті. Діє захист від видалення дитиною цього додатка без дозволу батьків.

Локация
Для того щоб дізнатися про поточну локацію дитини, перейдіть в меню «Локація».
●
●
●

Функція «Локація» надає наступні можливості:
відображає останню координату отриману з телефона дитини;
надає можливість встановити зону моніторингу;
отримати пуш-повідомлення, коли дитина покине зони моніторингу.

У лівому кутку Ви побачите дату і час, коли була отримана остання координата з телефону дитини,
якщо координата була отримана давно і вже не актуальна, натисніть «оновити».
Важливо: Ми свідомо не зберігаємо історію координат дитини, щоб цю інформацію не змогли
використати на шкоду дитині.

Якщо Ви бажаєте встановити зону моніторингу для телефону дитини і отримувати повідомлення (пушнотифікацію) якщо дитина її покине, Вам необхідно виконати наступні дії:

●
●
●
●

натисніть на значок знизу екрану (кнопка посередині);
встановіть координату, натиснувши на карту;
встановіть радіус геозони
застосуйте настройки натиснувши кнопку «встановити»

Якщо ви бажаєте тимчасово деактивувати геозону, натисніть перемикач Вимк. / Увімк.
Якщо ви бажаєте видалити геозон, натисніть «видалити зону моніторингу» внизу екрану

Якщо дитина покине активну зону моніторингу, всі батьки отримують пуш-повідомлення про тривогу
на телефон, иконка меню «Локації» підсвічується червоним і з'явиться відповідний індикатор в списку
пристроїв.
Для того щоб відключити тривогу натисніть «відключити тривогу» в меню.

Стрічка новин

Якщо ви бажаєте переглянути всі подій на присторї дитиниу хронологічному порядку, перейдіть в меню
«Стрічка новин».

Статистика додатків
Якщо ви бажаєте переглянути статистику використання додатків на пристрої дитини, перейдіть в
меню «Статистика додатків».

●
●
●

Функція «Статистика додатків» надає наступні можливості:
подивитися статистику загального часу використання додатків за сьогоднішній день;
переглянути час запусків вибрану програму за сьогоднішній день;
переглянути загальний час використання програми за тиждень.

Від'єднати пристрій
Ви маєте можливість від'єднати пристрій від свого аккаунта, при цьому всі дані отримані про цей
пристрій раніше будуть збережені на сервері.

Видалити пристрій
Ви маєте можливість видалити пристрій зі свого аккаунта, при цьому всі дані отримані раніше будуть
видалені на сервері.

