Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása DIGI Smart CAM készülékeken
Mit kell tennem, hogy a gyerekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?


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.

Mi legyen a jelszó?


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

Korhatáros szülői felügyelet beállítása
A Televízió menüjében keressük meg a CI+ modul menüjét. Samsung televíziókon általában a „Közös
illesztőfelület” megnevezést használják, de ez televíziókészülékenként eltérő lehet. Amennyiben nem
találja modul beállítás menüjét, kérjük, használja TV készüléke kezelési útmutatóját, vagy forduljon
segítségért a gyártó ügyfélszolgálatához. Amennyiben megtaláltuk a felületet, a TV távirányító segítségével
lépjünk a CI menü menüpontra és az OK gomb segítségével lépjünk bele.
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A felugró menüben válasszuk a Modul beállítások menüpontot.

Következő lépésként válasszuk ki a Szülői felügyelet menüpontot és nyomjunk OK gombot.
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Amennyiben a Szülői felügyelet kikapcsolva menüpontot látjuk, a korhatáros csatornák korlátozás nélkül
megtekinthetők. A szülő felügyelet bekapcsolásához lépjünk bele a menüpontba az OK gomb segítségével.

A felugró menüben adjuk meg a jelenlegi PIN kódot, ami alapesetben 0000.
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A PIN kód megadása után, a menüpontnak, az alábbiak szerint kell módosulnia.

Jelszó cseréje
A Modul beállítások menüpontban válasszuk a Pin kód csere menüpontot.
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Először adjuk meg a jelenleg érvényes, majd kétszer egymás után az új jelszót. Amennyiben a két jelszó
megegyezik, a rendszer elmenti az új beállítást.
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Amennyiben minden beállítást sikeresen végeztünk el, a lezárt csatorna / csatornák a jövőben csak jelszó
megadása esetén válnak elérhetővé.

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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