FERRAMENTAS DE
CONTROLOS PARENTAIS
DA NETFLIX

COMO UTILIZAR AS FERRAMENTAS DE CONTROLE
DOS PAIS DA NETFLIX
O primeiro passo para utilizar as ferramentas de controle dos pais da Netflix é
criar um perfil de Criança.

PERFIS CRIANÇAS
COMO CRIAR UM PERFIL COM UMA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ESPECÍFICA
1. Aceda à página Gerir perfis selecionando “Mais” na sua aplicação ou no menu pendente do navegador da
Web. É possível adicionar perfis aos dispositivos posteriores a 2013.

2. Selecione Adicionar perfil.
3. Indique o nome do perfil.

4. (Opcional) Para utilizar a Interface Netflix Crianças para crianças com idades até 12 anos, selecione Crianças.
5. Selecione Continuar.
O novo perfil será apresentado na lista de perfis da sua conta.

CONTROLES POR PIN
COMO BLOQUEAR OU DESBLOQUEAR PERFIS NA SUA CONTA  
1.

Aceda à página da sua Conta num navegador da web, acedendo a Netflix.com/account.

2.

Abra as definições Perfil e controle dos pais do perfil que pretende bloquear.

3.

Altere a definição Bloqueio de perfil.

4.

No ecrã apresentado, introduza a palavra-passe da conta Netflix.

5.

Selecione a caixa Pedir PIN para aceder ao perfil selecionado. Para remover o pedido de PIN, desmarque a
caixa.

6.

Introduza quatro números no campo do PIN. Este código será o seu PIN do Bloqueio de perfil. Se não
pretender que as crianças adicionem perfis de visualização à sua conta sem introduzir um PIN, selecione
Solicitar o PIN para adicionar novos perfis.

7.

Selecione Enviar.

A seguir, ser-lhe-á pedido que introduza este PIN de Bloqueio de perfil para aceder ao perfil bloqueado ou
para reproduzir um título transferido a partir do perfil bloqueado.
Para pedir um PIN por forma a criar ou adicionar um novo perfil à sua conta, selecione Solicitar o PIN de [nome
do perfil principal] para adicionar novos perfis na definição Bloqueio de perfil do perfil principal.

CENTRO DE PERFIS
No centro de perfis pode aceder e ajustar as definições de
conteúdo, ajustar as definições de reprodução e ver o histórico
de visualização de cada perfil.
•
•
•

As Classificações etárias asseguram que apenas os conteúdos das classificações etárias selecionadas
serão visíveis. Também pode bloquear a reprodução de títulos individuais no perfil.
As Definições de reprodução automática ativam as limitações de reprodução automática de
conteúdos.
A Atividade de visualização apresenta todos os títulos vistos em streaming num perfil Crianças, bem
como a sua data de visualização.

COMO SELECIONAR CLASSIFICAÇÕES ETÁRIAS OU BLOQUEAR SÉRIES
1.

Caso ainda não o tenha feito, crie um perfil para a criança.

2.

Aceda à página da sua Conta num navegador da web, acedendo a Netflix.com/account.

3.

Abra as definições de Perfil e controle dos pais do perfil que pretende gerir.

4.

Altere a definição Restrições de visualização.

5.

Introduza a sua palavra-passe da Netflix.

6.

Defina para esse perfil a classificação etária das séries e filmes que deseja permitir.

7.

Em Restrições de acesso por título, introduza o nome do título e clique no título quando este aparecer.
Poderá ver uma lista de títulos restritos a vermelho.

8.

Selecione Enviar.

COMO ATIVAR E DESATIVAR A REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA
1.

Aceda à página da sua Conta num navegador da web, acedendo a Netflix.com/account.

2.

Abra as definições Perfil e controle dos pais para o perfil em que pretende desativar a reprodução
automática.

3.

Altere as Definições de reprodução.

4.

Marque ou desmarque a opção Reprodução automática do episódio seguinte de uma série em todos os
dispositivos.

5.

Selecione Guardar.

Quando a definição “Reprodução automática do episódio seguinte” está ativada, o episódio seguinte de uma série é
reproduzido automaticamente. Se pretender desativar a reprodução automática, basta ativar esta definição no perfil
pretendido.

COMO ACEDER AO HISTÓRICO DE VISUALIZAÇÃO DO PERFIL DE
UMA CRIANÇA
Sempre que existirem perfis individuais na sua conta, poderá ver as séries e programas de televisão reproduzidos no
perfil da criança.
Aceda à página da sua Conta num navegador da web.
Abra as definições de Perfil e controle dos pais do perfil que pretende gerir.
Abra a Atividade de visualização.
A atividade de visualização apresenta todos os títulos vistos em streaming por esse perfil, bem como a sua data de visualização.
Utilize o botão Mostrar mais para carregar títulos adicionais se a lista apresentada for reduzida.

