Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása KAON NA 1600 HD készülékeken
Mire használható a gyerekzár?


A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy
korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

Mit kell tennem, hogy a gyerekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?
A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:


Korhatáros szülői felügyelet beállítása: Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok
kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas
védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a
megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a
korhatár besorolást.



Állandó csatornakorlátozás beállítása: egy adott csatornát állandó korlátozás alá is helyezhetünk,
ami azt jelenti, hogy a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges. Ezt a
beállítást olyan csatornák esetén javasoljuk, ahol túlnyomó részben felnőtt tartalmú, kiskorúakra
káros hatással bíró műsorokat sugároznak.

Mi legyen a jelszó?


Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása
A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a Beállítások, Rendszer
beállítások menüpontot, majd az OK gomb segítségével lépjünk bele a menüpontba.
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A felugró menüben adjuk mega PIN kódot, ami alapesetben 0000.

Következő lépésként válasszuk ki a Letiltás vezérlése menüpontot és nyomjunk OK gombot.
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A jobb oldalon a Csatorna zár menüpontnál, a legördülő menüben válasszuk a Be opciót.

A Szülői engedélyezés menüpontban válasszuk ki a 18-as korosztályt.

Amint kiválasztottuk a 18-as korosztályt, először nyomjuk meg az OK gombot, majd annyiszor nyomjuk meg
a távirányítón az EXIT gombot, ameddig a rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat.
(Ugyanebben a menüpontban külön beállíthatjuk, hogy beltéri egység menüje is jelszóval védett legyen.)
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Állandó csatornakorlátozás beállítása
A készülék főmenüjében lépjünk a Programújság, Csatornalista szerkesztése menüpontra majd nyomjunk
OK gombot.

A felugró menüben adjuk mega PIN kódot, ami alapesetben 0000.
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Ügyeljünk arra, hogy a bal oldali hasábban az elvégzendő művelet nevén legyen a kiválasztó csík. A csatornalistában
válasszuk ki a lezárandó csatornát, majd nyomjunk OK gombot.

A felugró ablakban a készülék megerősítést kér az elvégzett műveletről. Nyomjuk meg az OK gombot.

Amennyiben minden beállítást sikeresen végeztünk el, a lezárt csatorna / csatornák a jövőben csak jelszó
megadása esetén válnak elérhetővé.
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Jelszó cseréje
A Letiltás vezérlése menüpontban válasszuk a Pin kód módosítása menüpontot.

Először adjuk meg a jelenleg érvényes, majd kétszer egymás után az új jelszót. Amennyiben a két jelszó
megegyezik, a rendszer elmenti az új beállítást. (A cserét követően az itt megadott számsor használatos minden
olyan esetben, amikor a készülék jelszót kér.)
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Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál
megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a 1272-es telefonszámon, ahol
kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!
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