Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Hyundai HSC-1170NA 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 Rendszer Beállítás,
menüpontot, majd az OK gomb segítségével lépjünk bele a menüpontba.
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Következő lépésként válasszuk ki a Szülői ellenőrzés menüpontot és nyomjunk OK gombot.

A jelszó alapbeállítás használata esetén: 0000
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A Szülői ellenőrzés menüpontban válasszuk ki a Korhatár pontot és állítsuk be a 18-as korosztályt.

Amint kiválasztottuk a 18-as korosztályt, annyiszor nyomjuk meg a távirányítón az EXIT gombot, ameddig a
rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat.

Jelszó cseréje
A Szülői ellenőrzés menüpontban válasszuk az Új jelszó, majd a Jelszó ellenőrzése menüpontot. Majd kétszer
egymás után adjuk meg az új jelszót.
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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.)

Állandó csatornakorlátozás beállítása
Lépjünk be az OK gombbal a csatornalistába, majd keressük meg a lezárni kívánt csatornát. Amint
megtaláltuk, a nyilak segítségével lépjünk rá, majd nyomjuk meg a távirányítón található zöld gombot.
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Ha egy adott csatornát lezártunk, akkor a csatornalistában egy zöld lakat jelenik meg a csatorna neve
mellett.

Amennyiben a beállítások megfelelőek, a korlátozás alá helyezett csatorna, csak jelszó megadása után válik
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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