


Tudja biztonságban gyermekeit a weben is
Bízza gyermekének online biztonságát olyan védelmi funkciókra, amelyek segítségével letilthatja a gyermekek számára nem megfelelő webes 
tartalmakat.

Felkeresett webhelyek listája Megmutatja az utóbbi 7 napban legtöbbet látogatott weboldalak listáját.

Webfelügyelet Az alkalmazás automatikusan blokkolja a gyermek kora alapján az előre meghatározott kategóriákba 
(felnőtt vagy erőszakos tartalom) tartozó weboldalak megjelenítését. A program lehetőséget nyújt további 
webkategóriák vagy weboldalak tiltására is.

Webfelügyelet – megfigyelési 
mód

Nem szeretné azonnal letiltani a kérdéses weboldalakat? Kapcsolja be a megfigyelést, és tájékozódjon arról, 
hogy gyermeke milyen weboldalakat látogat.

Jelentések Részletes összegzést nyújt gyermekei elmúlt 30 napban történő eszközhasználatáról és online 
tevékenységeiről.

Legyen tisztában azzal, hogy gyermekei mikor és milyen 
alkalmazásokat használnak
Az alkalmazások kezelésével kapcsolatos funkciók segítségével dönthet arról, hogy gyermeke mivel töltse idejét, amikor Androidos készülékét 
használja.

Alkalmazásfelügyelet Automatikusan blokkolja a gyermekei számára nem megfelelő alkalmazásokat a Google Play tartalom 
besorolása alapján készített lista segítségével.

Időkeret-alapú 
alkalmazásfelügyelet

Állítson be gyermeke számára egy napi időlimitet, és tiltsa le a szórakozás és játék kategóriát olyan 
különleges időszakokban, mint az alvás idő vagy a tanulási időszak.

Alkalmazáshasználat figyelése Válassza a megfigyelés üzemmódot, ha nem szeretné azonnal letiltani az ESET Parental Control for Android 
által egyébként blokkolandónak minősített alkalmazásokat vagy alkalmazáskategóriákat.

Az ESET Parental Control gyermekbarát módon 
nyújt védelmet okostelefont vagy tabletet 
használó gyermekek számára. Távol tartja őket 
a gyermekek számára nem megfelelő vagy káros 
weboldalaktól, ezeket különböző kategóriákba 
sorolva teszi elérhetetlenné. A program egy olyan, 
több szabadságot nyújtó funkcióval is rendelkezik, 
melynek segítségével a szülő megfigyelheti, 
hogy gyermeke milyen weboldalakat szokott 
megtekinteni, illetve akár távolról engedélyezheti 
is, hogy bizonyos, a program által alapvetően 
tiltott weboldalakat megnézzen, vagy egy 
ilyen alkalmazást elindítson. Az ESET Parental 
Control segítségével a szülők szabályozhatják az 
alkalmazásokkal vagy játékkal eltöltött időt, de 
arra is lehetőségük nyílik, hogy akár korhatáros 
besorolás alapján korlátozzák a telefonra telepített 
alkalmazások használatát. Vészhelyzet esetén 
a szülők lekérdezhetik a gyermek internetre 
csatlakoztatott telefonjának helyzetét is.

Elérhető ingyenes Freemium és megvásárolható 
Prémium verzióban is.
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Gyermekbarát kommunikáció
Lehetőséget nyújt arra, hogy őszinte párbeszéd és bizalom alakuljon ki a program használata során.

Gyermekközpontú felhasználói 
felület

Gyermekbarát felhasználói felületünk hangneme barátságos, mindig tájékoztatja gyermekét arról, hogy mi 
és miért történik. Bízunk az alapvető nyíltságban. Gyermeke mindig tisztában lehet azzal, hogy a program 
melyik szabálya vagy funkciója van hatályban a készülékén.

Feloldási kérelem Gyermekének lehetősége nyílik engedélyt kérnie Öntől egy tiltott weboldal vagy alkalmazás feloldására 
közvetlenül a tiltást jelző felületről. Ez a kérelem a szülői módban feltelepített programban és az Ön my.eset.
com-os fiókjában is meg fog jelenni, ahol engedélyezheti vagy elutasíthatja azt.

Feloldási kérelem Az alkalmazás ikonjára koppintva láthatja gyermeke a program pillanatnyi állapotát – pl. mennyi idő maradt 
még játékra - , vagy azt, hogy a program éppen milyen eseményt figyel meg.

Érje el gyermekeit bármikor
Felejtse el a találgatást és érje el gyermekét az alkalmazáson keresztül, tudja meg a pontos helyzetét.

Szülői üzenet Lépjen kapcsolatba gyermekével olyan üzenőrendszerrel, melynek használatával gyermeke csak akkor tudja 
tovább folytatni tevékenységét a készüléken, ha az Ön által küldött üzenetet már elolvasta.

Helyzetmeghatározó Határozza meg gyermeke helyzetét okoseszközéről bárhonnan a my.eset.com vagy a készülékére szülői 
módban telepített alkalmazás segítségével. Ez a funkció bármelyik internetre csatlakoztatott okoseszköz 
helyzetét megmutatja. 

Biztonsági zónák Biztonsági zónák létrehozását teszi lehetővé, így riasztás küldhető a szülőnek, ha gyermeke elhagyná a 
megadott zónahatárt.

Kezelje egyszerűen és könnyen a Parental Controlt saját Androidos 
eszközéről
Kezeljen mindent egy eszközről, legyen tisztában azzal, hogy gyermeke mit csinál és lépjen közbe, ha szükséges.

Egy család = egy licenc Minden licenc a my.eset.com fiókhoz kapcsolódik a szülő és a gyermek eszközén használt azonos 
licencadatokkal. A weboldal felelős az internetre csatlakoztatott szülői- és gyermek-készülék kapcsolatáért is.

Szinkronizáció a my.eset.com 
weboldallal

Tekintse meg a gyermekére (gyermekeire) vonatkozó összes információt és profilokat a my.eset.com 
webportálon.

A szülő által látható alkalmazás 
felület 

A my.eset.com-hoz hasonlóan a Szülői telepítési mód lehetőséget biztosít a gyermekek összes profiljának 
okoseszközről való kezelésére.
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Letölthető innen:

Töltse le Play Áruházból az ESET 
Parental Control programot gyermeke 
készülékére.

Quick Start

Aktiválja az alkalmazást a my.eset.com-on megadott adataival

Nem rendelkezik még vele? 
Semmi gond –magyarázatok fogják segíteni regisztrációját

E-mail

Jelszó

Fiók létrehozása

Aktiválás

Lépjen be számítógépén a 
bejelentkezési adataival a 
my.eset.com weboldalra

vagy

Töltse le az ESET Parental 
Controlt saját okoskészülékére és 
telepítse azt szülői üzemmódban

Most már kezelheti gyermekei online 
tevékenységét, valamint riasztásokat 
és kéréseket fogadhat gyermekei 
készülékéről.
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Letöltés és aktiválás

Kezelje gyermekei tevékenységét

Gyors kezdés


