אשר או חסום תוכן
 iKeeperמאפשרת לך להגדיר האם לחסום קטגוריות ספציפיות ולאפשר גישה לכל השאר ,או
לאפשר קטגוריות ספציפיות ולחסום גישה לכל השאר.
בנוסף iKeeper ,מאפשרת לך לשלוט בקטגוריות ספציפיות וקטגוריות תוכן נוספות/משנה כדי
לחסום /לאפשר את הגישה אליהן.
בכדי לשנות את מצב חסום  /אשר עבור הגדרת קטגוריות תוכן נוספות/משנה ,לחץ על אפשרויות
תוכן נוספות מתוך מסך סקירה (דף הבית) או על קטגוריות תוכן בתפריט הניווט בצד הימני של
המסך.

 iKeeperמציעה שני מצבים כלליים להגנה על הילדים שלך בזמן הגלישה באינטרנט או בשימוש
בשירותי מסרים מיידיים (צ'אט):
 .1מצב חסום חוסם תוכן ספציפי ומאפשר גישה לכל תוכן אחר( .מצב פחות מגביל).
 .2מצב אישור מאשר תוכן ספציפי וחוסמת כל גישה לתוכן אחר( .מצב מגביל מאוד  -מומלץ
לילדים צעירים).
פרופיל "המשפחה שלי" שהינו ברירת המחדל שלך או כל פרופיל נוסף שתיצור מגיע עם תצורה
הגדרות פרופיל אשר מוגדרות מראש.
בחירת פרופיל מומלץ מרשימת הפרופילים המומלצים קובעת האם מצב ההגנה שיבחר הינו אשר או
חסום .במידה ותבחר פרופיל מומלץ עבור ילדים צעירים (למשל ילדי גן < )6מרשימת הפרופילים
המומלצים יוגדר מצב אישור שהינו מגביל יותר באופן אוטומטי .בכל פרופיל מומלץ אחר
שבאפשרותך לבחור ,יוגדר מראש מצב אישור.

אפשר תוכן
עבור ילדים צעירים  iKeeperמציעה תוכן אינטרנט בטוח במיוחד שנבחר על ידי מומחי תוכן של בזק
בינלאומי .כל תוכן אינטרנט אחר ייחסם .יתכן גם כי יחסם תוכן שאתה חושב כי אינו מזיק
כגון :אתר של מסעדה ,אתר תיירות ,אתרי עסקים ,וכו '.
במצבים מסוג זה תוכל לאפשר תוכן ולהסיר את החסימה באופן הבא:
 .1לחץ על "אפשרויות תוכן נוספות" במסך סקירה (דף הבית) ,או על "קטגוריות תוכן" בתפריט
הניווט בצד הימני של המסך .מסך קטגוריות תוכן יופיע.
 .2לחץ על כפתור הבחירה "מצב אישור" .מתחת ל" סמן קטגוריות לאישור" ניתן לראות את כל
הקטגוריות ש iKeeper-מצאה כמתאימה לילדים צעירים.

 .3בחר בתיבות הסימון של הקטגוריות שברצונך לאפשר ,נקה את תיבות הסימון של
הקטגוריות אותן לא תרצה לאפשר

 .4לחץ על "שמור שינויים"

חסום תוכן
 iKeeperיכולה לחסום את קטגוריות התוכן הבאות:


אלימות  :אלימות ,שנאה ,נשק ,ספורט ומשחקים ,ספורט ,משחקים מקוונים



רשתות חברתיות :רשתות חברתיות ,בלוגים ,פורומים וצ'אט ,פורומים ,צ'אטים ,דואר
אינטרנטי



פורנו והיכרויות  :פורנו ,היכרויות ,התמכרויות ,הימורים ,סמים ,אלכוהול וטבק ,קניות

בעת השימוש באינטרנט קטגוריות שנבחרו ייחסמו וכל תוכן אחר יורשה לגישה.
בצע את הפעולות הבאות כדי להפעיל את מצב חסימה לשימוש כללי באינטרנט:
 .1לחץ על "אפשרויות תוכן נוספות" במסך סקירה (דף הבית) ,או על קטגוריות תוכן בתפריט
הניווט בצד הימני של המסך .מסך קטגוריות תוכן יופיע.
 .2תחת כותרת "בחר מצב חסימה או אישור" לחץ על כפתור הבחירה "מצב חסימה".
מתחת לקטגוריות לחסימה תוכל לראות את רשימת הקטגוריות של  iKeeperהניתנות
לחסימה.

 .3בחר בתיבות הסימון של הקטגוריות שברצונך לחסום ,נקה את תיבות הסימון של הקטגוריות
שאתה לא מעוניין לחסום.

 .4לחץ על "שמור שינויים".

