ניהול הגבלת זמני גישה לאינטרנט
 iKeeperמציעה שתי אפשרויות להגדרת הגבלות זמני גישה לאינטרנט:


לוח זמנים – החלט/י באילו שעות ילדיך יוכלו להשתמש באינטרנט .כל פרופיל שנוצר על ידך
מוגדר מראש עם רמת הגנה אשר כוללת הגבלת זמן .ניתן לכוונן הגדרות אלה בכל עת.



הגבלת זמן – החלט/י כמה שעות ביום הילדים שלך יועלו להשתמש באינטרנט .הגבלת
הזמן ניתנת לאכיפה על השימוש הכללי באינטרנט באופן גלובלי .בנוסף ניתן להגדיר
מגבלות זמן באופן נפרד עבור גלישה באינטרנט ,שירותי מסרים מידיים (צ'אט) באופן כללי,
שירותי מסרים מידיים (צ'אט) ספציפיים ושירותי שיתוף קבצים (.)P2P

לדוגמה:
ברצונך לאפשר לילדיך להשתמש באינטרנט בין השעות ( 00:11-10:11לוח זמנים) למשך שעתיים
(הגבלת זמן).
 iKeeperמציעה את ההגדרות הבאות להגבלת זמן ולוח זמנים:


שינוי ימי אמצע השבוע וסוף השבוע



קביעת לוח זמנים לשימוש באינטרנט בימי חול ובסופי שבוע



הגדרת הגבלת זמן שימוש באינטרנט



הגדרת לוח זמנים לשימוש באינטרנט עבור כל יום בשבוע

שינוי ימי אמצע שבוע וימי סוף שבוע
הגדרות המערכת הסטנדרטיות של :iKeeper


ימי שני עד שישי מוגדרים כימי אמצע השבוע (ימי חול)



שבת עד יום ראשון מוגדרים כסופי שבוע.

באפשרותך לשנות הגדרות אלה אם ימי אמצע השבוע (ימי חול) וסופי שבוע שלך שונים מההגדרות
אלה
בכדי לשנות את ימי אמצע השבוע בצע/י את הפעולות הבאות:
.0

לחץ על "הגבלת זמן" בתפריט הניווט בצד ימין

.2

תחת כותרת "שנה את ימי אמצע השבוע" בחר/י את היום המתחיל את אמצע השבוע
ואת היום בו נגמר השבוע

.3

לחץ על "שמור שינויים.

קביעת לוח זמנים לשימוש באינטרנט בימי אמצע השבוע ובסופי שבוע
לדוגמא :אתה רוצה לאפשר שימוש באינטרנט בימי אמצע השבוע (ימי חול) בין השעות
 00:11-00:11ו .00:11-20:11 -בנוסף ,בסופי שבוע ,הילדים שלך יכול להשתמש באינטרנט
מ 10:11 -עד .22:11
בכדי להגדיר את לוח הזמנים לשימוש באינטרנט בימי אמצע השבוע ובסופי שבוע בצע את הפעולות
הבאות:
.0

לחץ על "הגבלת זמן" מתוך תפריט הניווט .מסך הגבלת זמן יופיע.

.2

תחת כותרת "שנה זמני גישה לאינטרנט" ציין את השעות בהן תורשה גישה לאינטרנט.
תוכל לבחור גם את האפשרויות הבאות:

.3

•

אין גישה  -במידה והגישה לאינטרנט אינה מורשית כלל

•

ללא הגבלה  -במידה והגישה לאינטרנט היא תהיה מותרת בכל שעות היום

לחץ על "שמור שינויים"

קביעת לוח זמנים לשימוש באינטרנט עבור כל יום בשבוע
ההגדרות הבסיסיות מאפשרות לך להגדיר את לוח הזמנים לשימוש באינטרנט בימי חול ולוח זמנים
נפרד בסופי שבוע .ניתן גם להגדיר בנפרד את לוח הזמנים עבור כל יום של בשבוע.
דוגמה :אתה רוצה לאפשר שימוש באינטרנט ביום שני בין השעות  00:11-00:11ו .00:11-20:11 -
ביום שלישי ,אתה לא רוצה להשתמש באינטרנט ועבור שאר ימות השבוע אתה רוצה להשתמש
באינטרנט מ  00:11עד  .21:11בסופי שבוע ,הילדים שלך יכולים להשתמש באינטרנט עד .22:11
בסופי שבוע ,הילדים שלך יכולים להשתמש באינטרנט מ  10:11עד .22:11
בכדי להתאים הגבלת זמן לפי הדוגמה בצע את הפעולות הבאות:
.0

לחץ על "הגבלת זמן" מתוך תפריט הניווט .מסך הגבלת זמן יופיע.

.2

בחר "מתקדם" בצד שמאל

.3

עבור יום שני ב 00:11-לחץ על התיבה וגרור אופקית עד  .00:11סימון התיבה יצבע
בירוק ,מצב המאפשר להשתמש באינטרנט .יש לחזור על הפעולה עבור שעות 00:11-
.20:11

.0

עבור רביעי ב  ,00:11לחץ על התיבה וגרור אופקית עד  ,21:11שמור על גרירה אנכית
עד יום שישי.

.0

עבור יום שבת ,התחל גרירת אופקית מ  1:11-עד  ,22:11שמור על גרירה אנכית עד
יום ראשון.

.0

לחץ על "שמור שינויים"

הגדרת הגבלת זמן
הגדרות הגבלת זמן מאפשרות לך לקבוע כמה שעות הילדים שלך יכולים לגלוש באינטרנט ליום ,בימי
חול ובסופי שבוע.
בכדי לחדד את ההגדרות עבור ימים ספציפיים בצע את הפעולות הבאות:
.0

לחץ על "הגבלת זמן" מתוך תפריט הניווט .מסך הגבלת זמן יופיע

.2

תחת כותרת "הגבלת זמן" בחר עבור ימי השבוע וסוף השבוע:

.3

•

אין גישה  -במידה והגישה לאינטרנט לא מורשית

•

אין הגבלה  -אם אין הגבלת זמן באמצעות האינטרנט ,בתוך לוח הזמנים המותר

•

מספר השעות על מנת לאפשר שימוש באינטרנט
לחץ על "שמור שינויים".

שינוי אזור זמן
אזור הזמן שלך מזוהה באופן אוטומטי בעת התקנת .iKeeper
ניתן לשנות את אזור הזמן לפי הצורך .הדבר שימושי במיוחד כאשר אתה יוצא לחופשה .הגדרת אזור
הזמן הנכון חשובה בכדי שהגבלות הזמן שלך ייכנסו לתוקף.
 iKeeperלא יושפע במקרה והילדים שלך ינסו לשנות את אזור הזמן או השעון במחשב.
בכדי להתאים את אזור הזמן שלך בצע את הפעולות הבאות:
.0

לחץ על "הגדרות מתקדמות" בחלק השמאלי העליון של המסך.

בחר "הגדרות כלליות" בתפריט הניווט .מסך הגדרות כלליות מופיע

.2

.3

בחר את אזור הזמן הנכון מתוך רשימת האפשרויות בשדה "בחר אזור זמן.

.0

וודא כי תיבת הסימון "אוטומטי" מסומנת עבור "התאם  iKeeperלשעון קיץ".

.0

לחץ על "שמור שינויים"

הקפד לשנות בחזרה את אזור הזמן בסיום מהחופשה

