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Como instalar o APK do
AMT Mobile V3



Este tutorial vai te auxiliar no passo a passo para Instalar o APK do
aplicativo AMT Mobile V3 enviado pelo Suporte Intelbras.
Existem duas opções para instalar o APK, abordaremos as duas no tutorial:

Instalar usando  o APP "APK Installer" para auxiliar na instalação.

Instalar direto pelo explorador de arquivos do Smartphone.

Em seu smartphone, acesse a loja do Google Play e faça o download de
um software instalador de aplicativos. Como dica sugerimos o download
do aplicativo APK Installer. conforme os passos abaixo:
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Ao começar pode ser que o Android requisite que você dê as permissões
necessárias para instalar o APK. Autorize o prosseguimento da instalação

Após abrir o APK Installer, aparecerão todos os arquivos de
APK(instaladores) no aparelho, basta clicar sobre o ícone do AMT Mobile V3 
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Finalizada a instalação, basta executar o Aplicativo e utiliza-lo normalmente!

Após dadas as permissões necessárias a instalação já vai acontecer:
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Em seguida selecione a opção "APK - Arq. de instalação" ela vai exibir todas as
pastas em que há arquivos APK, no nosso exemplo selecione Downloads.
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Em alguns Smartphones, você também pode instalar o APK do AMT
Mobile V3 diretamente no seu aparelho sem a necessidade de baixar ou
Aplicativos para te auxiliar.

Para fazer isso, acesse o "Gerenciador de arquivos" ou Explorador de
Arquivos"

No aparelho que usamos no exemplo a aplicação se chama "Meus Arquivos"

02 Instalando direto pelo "Gerenciador de Arquivos"

Na pasta "Download" estará o arquivo de instalação do AMT Mobile V3,
Clique sobre o arquivo e comece a sua instalação.
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Após finalizada a instalação, você ja pode execurtar o AMT Mobile V3 e
começar a utiliz-los normalmente.
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Durante a instalação pode ser que o Android peça permissões para
prosseguir, dê todas as permissões necessárias.
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