Felnőtt tartalom kiszűrése/korlátozása
Mire használható a gyerekzár?
A gyerekzár funkció igénybevételével biztosíthatják kiskorú gyermekeik védelmét a televízió
szolgáltatás keretein belül megjelenő, a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakkal szemben.

Mit kell tennie, hogy a gyermeke ne nézhessen felnőtt műsorokat?
Az Előfizetők az alábbi módokon biztosíthatják kiskorú gyermekeik védelmét a televízió szolgáltatás
keretein belül megjelenő, a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakkal szemben:
1. Korhatárhoz kötött szülői felügyelet: a dekóder alkalmas a 12-es, 16-os valamint a 18-as
karikával megjelölt műsorok kiszűrésére. Ezen opció beállítása esetén, a 12-es, 16-os vagy
18-as besorolással megjelölt műsorok megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után
lehetséges. Ez a beállítás azonban csak akkor működik megfelelően, ha az adott műsor
szolgáltatójától érkező forrásjel tartalmazza a korhatár besorolásra vonatkozó információt.
2. Állandó csatornakorlátozás beállítása: azon csatornák esetében, amelyeken többségében
nem a kiskorúaknak sugárzott műsorok szerepelnek, ajánlott az állandó korlátozást beállítani.
A korlátozás beállítása esetén a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása
szükséges.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása az Antenna Hungária Zrt. által forgalmazott dekóder
készülékeknél
Amiko Impulse T2 típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot.
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a Rendszer menüpontra, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Léptessen a Szülői zárra, majd nyomja meg az OK gombot. A belépéshez
adja meg az alapértelmezett jelszót a távirányító számbillentyűivel: 0000.
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új
jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A Csatornazárnál válassza ki a Be lehetőséget.
5. A Szülői zárnál válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt.
6. A MENU gomb újbóli megnyomásával mentse el a beállításait.

Wayteq HD95CX típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a Rendszerbeállítások
menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot
3. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a Gyermekzár menüpontot,
majd nyomja meg az OK gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett
jelszót a távirányító számbillentyűivel: 1234
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új
jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a Programzárra, majd a
távirányítóval jobbra léptetve válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt.
5. Az EXIT gomb lenyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el
beállításait.

Telefunken TTR280C típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a Beállítás menüpontra, majd
nyomja meg az OK gombot
3. Léptessen a Konfigurációra, majd nyomja meg az OK gombot
4. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a Szülői beállításokra, majd
nyomja meg az OK gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett PIN kódot
a távirányító számbillentyűivel: 0000
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN
kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.
5. A Korhatárnál válassza ki a korlátozni kívánt korosztályt a távirányító navigációs
gombjainak segítségével.
6. A MENU gomb újbóli megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse
el a beállításait.

Prime DTT-0901 típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a Beállítás menüpontra, majd
nyomja meg az OK gombot
3. A távirányító navigációs gombjaival léptessen a Szülői felügyeletre, majd
nyomja meg az OK gombot. A belépéshez adja meg az alapértelmezett PIN kódot
a távirányító számbillentyűivel: 1234
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN
kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg
az OK gombot. Alapértelmezett állapotban a 18+éves opció van beállítva, amely
esetén korhatár alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatár
szűrést, abban az esetben minden azonos vagy alacsonyabb korhatár besorolású
műsor megtekintéséhez PIN kódot kell megadnia.
5. Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el a
beállításait.

Televíziók esetén:
A korhatáros szülői felügyelet aktiválása miatt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a készüléke gyártójával.
A konkrét beállítási lépésekre vonatkozóan a készülékhez tartozó használati utasítás nyújt
iránymutatást.

Állandó csatornakorlátozás beállítása az Antenna Hungária Zrt. által forgalmazott dekóder
készülékeknél:

Amiko Impulse T2 típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot.
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a Műsorszolgáltatás menüpontra,
majd nyomja meg az OK gombot.
3. Ezt követően válassza ki a Csatornák kezelése menüpontot a távirányító
navigációs gombjaival, majd nyomja meg az OK gombot. Ebben a menüpontban
megjelenik az összes, műsorkínálatban elérhető csatorna.
4. A távirányító navigációs gombjainak segítségével léptessen a korlátozni kívánt
csatornára, majd léptessen jobbra egyet és válassza a lakat szimbólummal jelölt
Lezárás opciót.
5. Az OK gomb megnyomásával zárolja a csatornát. Sikeres módosítás esetén a
listában a kiválasztott csatorna mellett megjelenik egy lakat szimbólum.
6. Az EXIT gomb lenyomásával léphet ki a menüből. A rendszer a kilépés során
megerősítést kér, hogy valóban szeretné –e menteni a beállításokat. Az Igen-t
választva véglegesítheti beállításait.
Wayteq HD95CX típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot
2. Léptessen a navigációs gombok segítségével a Csatornaszerkesztés
menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a TV Programlista
menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A belépéshez adja meg az
alapértelmezett jelszót a távirányító számbillentyűivel: 1234
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett jelszót, akkor új
jelszavát adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A távirányító FIND gombjával (piros színű gomb) aktiválja a zárolás funkciót.
A navigációs gombokkal léptessen a korlátozni kívánt csatornára, majd nyomja
meg az OK gombot. A zároláshoz meg kell adnia az alapértelmezett jelszót:
1234
5. Az EXIT gomb lenyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el
beállításait.

Telefunken TTR280C típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján az OK gombot megnyomásával hívja elő a
csatornalistát.
2. A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a csatornalistából a korlátozni
kívánt csatornát.
3. A távirányítóval léptessen jobbra, míg a Zár menüpont lesz aktív az alsó
menüsorból. A parancsot hagyja jóvá az OK gomb lenyomásával, majd adja meg
PIN kódját a távirányító számbillentyűivel: 0000
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN
kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A zárolni kívánt csatorna mellett megjelenik a lakat szimbólum. Amennyiben a
későbbiekben ezt szeretné feloldani, válassza ki a lezárt csatornát, léptessen
jobbra a Zár funkcióig, majd nyomja meg az OK gombot a dekóder távirányítóján
és adja meg jelszavát, így feloldja a jelszavas védelmet a csatornán.
5. A MENU gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el
beállításait.

Prime DTT-0901 típusú dekóder készülék esetén:
1. A dekóder távirányítóján nyomja meg a MENU gombot.
2. Léptessen a távirányító navigációs gombjaival a Beállítás menüpontra, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. A távirányító navigációs gombjainak segítségével válassza a Blokkolt csatornák
menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg az alapértelmezett PIN
kódot. Alapértelmezett PIN kód:1234
Amennyiben korábban megváltoztatta az alapértelmezett PIN kódot, akkor új PIN
kódját adja meg a számbillentyűk segítségével.
4. A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni
kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatorna mellett egy
lakat szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a
csatorna neve mellett.

5. A zárolni kívánt csatorna mellett megjelenik a lakat szimbólum. Amennyiben a
későbbiekben ezt szeretné feloldani, válassza ki a lezárt csatornát, nyomja meg az
OK gombot a dekóder távirányítóján és adja meg PIN kódját, így feloldja a
védelmet a csatornán.
6. Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a menüpontból és ezzel mentse el a
beállításait.

Televíziók esetén:
A korhatáros szülői felügyelet aktiválása miatt vegye fel a kapcsolatot a készüléke gyártójával. A
konkrét beállítási lépésekre vonatkozóan a készülékhez tartozó használati utasítás nyújt iránymutatást.

