KONTROLI
RODZICIELSKIEJ
JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZI KONTROLI
RODZICIELSKIEJ W SERWISIE NETFLIX
Aby zacząć korzystać z narzędzi kontroli rodzicielskiej, należy utworzyć profil
Dzieci.

Profile dla dzieci
JAK UTWORZYĆ PROFIL Z KONKRETNYM OGRANICZENIEM WIEKOWYM
1.Otwórz stronę Zarządzaj profilami, klikając opcję „Więcej” w aplikacji lub rozwijając menu w witrynie serwisu w
przeglądarce. Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

2. Wybierz opcję Dodaj profil.
3. Wprowadź nazwę profilu.

4. (opcjonalnie) Jeśli chcesz utworzyć profil ze specjalnym interfejsem przeznaczonym dla dzieci do 12. roku
życia, zaznacz opcję Dzieci.
5. Wybierz przycisk Kontynuuj.
Od teraz utworzony profil powinien znajdować się na liście profili na Twoim koncie.

Kod PIN kontroli rodzicielskiej
JAK ZABLOKOWAĆ LUB ODBLOKOWAĆ PROFILE NA SWOIM KONCIE
1.

Wejdź na stronę Konto, otwierając w przeglądarce adres Netflix.com/account.

2.

Przejdź do sekcji Profile i Kontrola rodzicielska dla profilu, który chcesz zablokować.

3.

Zmień ustawienie Blokada profilu.

4.

Na wyświetlonym ekranie podaj hasło do konta Netflix.

5.

Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN dla wybranego profilu. Aby anulować wymóg podania kodu PIN,
usuń zaznaczenie pola wyboru.

6.

Wprowadź cztery cyfry w polu PIN. To będzie Twój kod PIN blokady profilu. Jeśli chcesz, aby kod PIN był
wymagany, kiedy dzieci spróbują utworzyć profil do odtwarzania na Twoim koncie, wybierz opcję Wymagaj
kodu PIN podczas dodawania nowych profili.

7.

Wybierz opcję Prześlij.

Od teraz do otwarcia zablokowanego profilu lub odtwarzania tytułów pobranych w tym profilu będzie wymagane
podanie kodu PIN blokady profilu.
Jeśli chcesz, aby kod PIN był wymagany do tworzenia dowolnego profilu na Twoim koncie, wybierz opcję
Wymagaj kodu PIN użytkownika [nazwa profilu głównego], aby dodać nowe profile w ustawieniach blokady
profilu profilu głównego.

Panel profilu
W panelu profilu możesz przeglądać i zmieniać ustawienia treści oraz ustawienia odtwarzania, a także
przeglądać historię oglądania wszystkich profili.

•

•
•

Ograniczenia wiekowe zapewniają, że na danym profilu będą widoczne tylko filmy, seriale i
programy odpowiadające określonej kategorii wiekowej. W profilu możesz także zablokować
dostęp do konkretnych tytułów.
Ustawienia automatycznego odtwarzania umożliwiają ograniczenie funkcji automatycznego
odtwarzania.
Historia oglądania zawiera listę wszystkich tytułów, które oglądano w profilu Dzieci, oraz
informację, kiedy zostały one obejrzane.

JAK USTAWIĆ OGRANICZENIA WIEKOWE LUB ZABLOKOWAĆ SERIALE
1.

Jeśli nie masz jeszcze profilu dla swojego dziecka, utwórz go.

2.

Wejdź na stronę konto, otwierając w przeglądarce adres Netflix.com/account.

3.

Przejdź do sekcji Profile i Kontrola rodzicielska profilu, dla którego chcesz zmienić ustawienia.

4.

Zmień ustawienie Ograniczenia oglądania.

5.

Podaj hasło do konta Netflix.

6.

Ustaw wybraną kategorię wiekową dla filmów, seriali i programów, które będzie można oglądać w tym profilu.

7.

W sekcji Ograniczenia tytułów wpisz tytuł i kliknij go, gdy się wyświetli. Tytuły objęte ograniczeniem zostaną
wyświetlone na czerwono.

8.

Wybierz opcję Prześlij.

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE
1.

Wejdź na stronę konto, otwierając w przeglądarce adres Netflix.com/account.

2.

Przejdź do sekcji Profile i Kontrola rodzicielska profilu, w którym chcesz wyłączyć automatyczne odtwarzanie.

3.

Zmień Ustawienia odtwarzania.

4.

Zaznacz lub odznacz opcję Automatycznie odtwarzaj kolejny odcinek na wszystkich urządzeniach.

5.

Wybierz opcję Zapisz.

Jeśli opcja Automatycznie odtwórz następny odcinek jest włączona, następny odcinek serialu będzie odtwarzany
automatycznie. Jeśli chcesz ponownie włączyć automatyczne odtwarzanie, po prostu włącz to ustawienie w wybranym profilu.
Możesz to zrobić w każdej chwili.

JAK PRZEGLĄDAĆ HISTORIĘ OGLĄDANIA PROFILU DLA DZIECI
Możesz wyświetlić listę filmów, seriali i programów, które Twoje dzieci oglądały w swoim profilu (jeśli taki mają) na
Twoim koncie.
1.

Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

2.

Przejdź do sekcji Profile i Kontrola rodzicielska profilu, którym chcesz zarządzać.

3.

Otwórz sekcję Historia oglądania.

W historii oglądania znajdziesz listę wszystkich tytułów oraz informacje, kiedy były one oglądane w tym profilu.
Jeśli lista tytułów jest niepełna, kliknij przycisk Pokaż więcej, aby wyświetlić więcej tytułów.

