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Ten dokument krok po kroku poprowadzi Cię przez proces instalacji i pokaże możliwości jakie niesie ze sobą 
usługa Bezpieczny Internet. 

Życzymy miłego i bezpiecznego użytkowania.
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Krok 1. Pobranie oprogramowania ze strony www.netia.pl

Wybierz Zapisz jeśli chcesz zapisać plik instalacyjny na dysku i uruchomić go lokalnie.
Wybierz Uruchom jeśli chcesz uruchomić instalator programu Bezpieczny Internet.

Krok 2. Pobieranie.

Pobieranie w toku, proszę czekać.

Instalacja Bezpieczny Internet Instalacja Bezpieczny Internet
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Krok 3. Pobieranie ukończone.

 Pobieranie dobiegło końca. Kliknij Uruchom aby uruchomić instalator.

Krok 4. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Kliknij Uruchom aby uruchomić instalator.

Krok 5. Wybór języka instalacji.

Wybierz język instalacji i kliknij Dalej.

Instalacja Bezpieczny Internet Instalacja Bezpieczny Internet
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Krok 6. Warunki licencyjne.

Przeczytaj warunki umowy licencyjnej i kliknij Zaakceptuj.

Krok 7. Klucz subskrypcji

W tym polu wpisz klucz subskrypcji, który otrzymałeś w wiadomości e-mail na adres podany przy podpisy-
waniu umowy z Netią. Klucz subskrypcji jest także dostępny na Twoim koncie w Netia Online (pod adresem: 
https://www.netiaonline.pl/netiaonline/start.do) w zakładce Usługi -> Bezpieczny Internet -> Więcej.

Po wpisaniu klucza kliknij Dalej.

Jeśli nie otrzymałeś klucza subskrypcji zadzwoń na naszą infolinię 0 801 802 803 lub też z telefonów 
komórkowych 022 711 11 11.

Instalacja Bezpieczny Internet Instalacja Bezpieczny Internet
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Krok 8. Wybór typu instalacji.

Wybierz typ instalacji (zalecany typ to Instalacja automatyczna) oraz kliknij Dalej.

Krok 9. Instalacja

Instalacja w toku, proszę czekać.

Instalacja Bezpieczny Internet Instalacja Bezpieczny Internet
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Krok 10. Ponowne uruchomienie komputera.

Oprogramowanie zostało zainstalowane. Komputer wymaga teraz ponownego uruchomienia.  
Kliknij Uruchom ponownie jeśli chcesz uruchomić ponownie komputer teraz. Kliknij Później jeśli chcesz 
uruchomić ponownie komputer później.

Krok 11. Instalacja zakończona

Instalacja została zakończona. Komputer jest od tej chwili chroniony. Kliknij Dalej aby kontynuować. Od tej 
chwili możesz bezpiecznie używać swojego komputera, oprogramowanie Bezpieczny Internet jest aktywne 
i chroni przed zagrożeniami.

Poniżej zostały opisane dodatkowe kroki dotyczące konfiguracji usługi Bezpieczny Internet Premium.

Instalacja Bezpieczny Internet Instalacja Bezpieczny Internet
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Krok 1. Kontrola rodzicielska.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji kontroli rodzicielskiej kliknij Co to jest kontrola rodziciel-
ska?

Jeśli chcesz włączyć kontrolę rodzicielską zaznacz Tak, włącz kontrolę rodzicielską i kliknij Dalej.

Jeśli chcesz pozostawić kontrolę rodzicielską wyłączoną zaznacz Nie, pozostaw kontrolę rodzicielską 
wyłączoną i kliknij Dalej.

Krok 2. Wybór profili ochrony rodzicielskiej.

Określ użytkowników, którzy będą korzystali z komputera oraz kliknij Dalej.

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium
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Krok 3. Wyznaczanie codziennego czasu dostępu do Internetu.

Na tym ekranie możesz ograniczyć czas dostępu do Internetu w przypadku danego profilu. Zaznacz Ogra-
niczenie czasowe dla dni tygodnia jeśli chcesz ograniczyć czas korzystania z Internetu od Poniedziałku do 
Piątku. 

Zaznacz Ograniczenie czasowe dla weekendów jeśli chcesz ograniczyć czas korzystania z Internetu 
w Soboty i Niedzielę.

Po wybraniu interesujących Cię opcji kliknij Dalej.

Krok 4. Określanie godzin dostępu do Internetu.

Na tym ekranie możesz ściśle określić godziny w jakich użytkownicy danego profilu (dziecko/nastolatek) 
mogą korzystać z Internetu. Czerwony pasek służy wyznaczeniu godzin, w których dostęp do Internetu 
zostanie zablokowany dla danego profilu. Po określeniu godzin dostępu do Internetu kliknij Dalej.

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium
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Krok 5. Blokowanie treści Internetowych.

Wybierz kategorie stron internetowych, do których dostęp ma być zablokowany dla danego profilu. Zaznacz 
lub odznacz poszczególne kategorie. Kliknij Dalej aby kontynuować.

Krok 6. Tworzenie haseł do profili. 

Na tym ekranie możesz utworzyć hasła dla poszczególnych profili (rodzic, dziecko, nastolatek), które będą 
używane przy każdorazowym uruchamianiu przeglądarki Internetowej.

Wpisz hasło dla danego profilu oraz potwierdź je wpisując ponownie poniżej. Kliknij Dalej aby kontynuować.

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium
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Krok 7. Kontrola rodzicielska została skonfigurowana.

Informacja o poprawnym skonfigurowaniu ochrony rodzicielskiej. Kliknij Dalej aby zakończyć konfiguracje. 
Od tej chwili oprogramowanie Bezpieczny Internet działa i zapewnia ochronę Twojemu komputerowi. Do-
datkowo funkcja Ochrony Rodzicielskiej została skonfigurowana i chroni młodych użytkowników komputera 
przed niepożądanymi treściami.

Program Bezpieczny Internet został specjalnie skonfigurowany w ten sposób aby był gotowy do użycia zaraz 
po zainstalowaniu go na komputerze. Ustawienia są domyślne i rekomendujemy, aby ich nie zmieniać. Jeśli 
jednak jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chcesz dostosować Bezpieczny Internet ściśle do Twoich 
potrzeb to poniżej znajdziesz kilka praktycznych rad dotyczących konfiguracji programu.

Konfiguracja odbywa się poprzez Panel Użytkownika widoczny poniżej:

Do panelu możesz dostać się klikając na ikonę  na pasku narzędziowym w prawym dolnym rogu.

Konfiguracja Bezpieczny  
Internet Premium Program Bezpieczny Internet.
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2.1. Czym jest oprogramowanie Bezpieczny Internet?
Bezpieczny Internet to wysokiej klasy oprogramowanie zabezpieczające Twój komputer przed wirusami i in-
nymi zagrożeniami mogącymi szkodzić Tobie i innym użytkownikom komputera..

Jeżeli jesteś użytkownikiem Internetu i korzystasz z takich funkcji jak płatności internetowe, przeglądanie 
stron www i zasobów Internetu czy też poczta elektroniczna Twój komputer powinien być odpowiednio za-
bezpieczony.

Codziennie w Internecie powstaje ok. 25 mutacji wirusów, których istnieje już ponad milion. Wirusy mogą  
w kilka sekund zainfekować Twój komputer. Złośliwe oprogramowanie potrafi także zdobyć hasła do Twojego 
konta bankowego, zdobyć Twoje loginy i hasła czy też przekierować Twoje dziecko korzystające z Internetu 
na stronę z nieodpowiednimi treściami.

Oprogramowanie Bezpieczny Internet zapewnia najwyższej jakości bezpieczeństwo przeciwko takim 
zagrożeniom, chroniąc Cię dużo dokładniej aniżeli darmowe oprogramowanie z Internetu.

W ramach Bezpiecznego Internetu zapewniamy:

 Ochronę przed wirusami i szpiegami – szybkie i bezobsługowe mechanizmy skanujące, służące do 
ochrony przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym

 Kontrolę spamu - filtr chroniący skrzynkę mailową przed niechcianą pocztą  (w opcji Premium)

 Osłonę internetową - zabezpieczenie przed włamaniem się do komputera oraz możliwość kontrolowania 
przesyłanych danych 

 Kontrolę rodzicielską - możliwość ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz 
możliwość nałożenia blokady czasowej określającej jak długo i w jaki sposób dzieci mogą poruszać się po 
Internecie (w opcji Premium)

2.2. Wymagania sprzętowe.
Wymagania dla komputera klasy PC 

Windows Vista: 

minimalne - procesor obsługujący Microsoft Vista, 1 GB pamięci RAM, 500 MB wolnej przestrzeni dyskowej, 
karta graficzna potrafiąca wyświetlić 256 kolorów, system operacyjny Microsoft Vista, przeglądarka Internet 
Explorer 7.0 lub nowsza. 

zalecane - procesor Intel Pentium 4 2 GHz lub lepszy, 2 Gb pamięci RAM lub więcej, 800 MB wolnej 
przestrzeni dyskowej, karta graficzna potrafiąca wyświetlić 65 tys. kolorów, system operacyjny Microsoft Vista, 
przeglądarka Internet Explorer 7.0 lub nowsza. 

Windows XP, Windows 2000:

minimalne - procesor Intel Pentium III 600 Mhz lub lepszy, 256 MB pamięci RAM (512 dla Windows XP), 
500MB wolnej przestrzeni dyskowej, karta graficzna potrafiąca wyświetlić 256 kolorów, system operacyjny 
Microsoft Windows 2000 SP4 lub Microsoft Windows XP SP2. przeglądarka Internet Explorer 5.0 lub nowsza. 

zalecane - procesor Intel Pentium III 1 Ghz lub lepszy, 512 MB pamięci RAM (1 GB dla Windows XP), 
800MB wolnej przestrzeni dyskowej, karta graficzna potrafiąca wyświetlić 65 tys. kolorów. 

Do walidacji subskrypcji i pobierania aktualnych map wirusów do każdej konfiguracji konieczne jest łącze 
internetowe.

2.3. Jak znaleźć swój klucz subskrypcji?

Swój indywidualny klucz subskrypcji możesz sprawdzić klikając w Panelu Użytkownika w pole Zaawan-
sowane… co zaznaczone jest poniżej czerwonym prostokątem.

Program Bezpieczny Internet. Program Bezpieczny Internet.
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W kolejnym oknie pokazanym poniżej z menu rozwijanego należy wybrać kategorie Ogólne i pod kategorie 
Moja subskrypcja. W zakładce Moja subskrypcja można zobaczyć swój indywidualny klucz subskrypcji 
oraz zmienić klucz jeśli użytkownik dysponuje więcej niż jednym kluczem.

2.4. Funkcjonalności
Najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa komputera w świecie zagrożeń internetowych jest 
używanie najnowszych wersji uznanych na rynku programów zabezpieczających, w tym programów antywiru-
sowych i zapór. Jesteśmy przekonani, że nasza usługa Bezpieczny Internet opracowana przy współpracy ze 
światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa firmą F-Secure jest gwarancją bezpieczeństwa komputerów 
naszych klientów.

Nie musisz być ekspertem komputerowym aby używać naszej usługi i być bezpiecznym. Program jest łatwy 
w obsłudze, a wiele jego funkcji zostało domyślnie ustawionych tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom 
bezpieczeństwa.

2.4.1. Automatyczne aktualizacje.
Jednym z głównych atutów wyróżniających program Bezpieczny Internet od konkurencji jest duże zaplecze ze 
strony naszego partnera – firmy F-Secure. Inżynierowie tej firmy pracują 24 godziny na dobę reagując natych-
miastowo na każdy przypadek zagrożenia wykryty w jakimkolwiek zakątku świata. Internet nie zna ograniczeń 
i dlatego wirusy są tak groźne dla Twojego komputera i danych. Bezpieczny Internet aktualizuje bazy wirusów 
i pobiera szczepionki w sposób automatyczny, nie angażując użytkownika. Nasze oprogramowanie jest aktu-
alizowane nawet kilkadziesiąt razy w tygodniu. Wszystko po to aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo przed 
zagrożeniami.

Aby zmienić ustawienia dotyczące aktualizacji automatycznych należy w Panelu Użytkownika kliknąć  
w zakładkę Aktualizacje automatyczne.

W zakładce Aktualizacje Automatyczne możesz Włączyć/Wyłączyć funkcje aktualizacji automatycznych 
(zaznaczone czerwoną ramką) oraz sprawdzić czy dostępne są nowe aktualizacje klikając w pole Sprawdź 
teraz (zaznaczone czerwoną ramką).

Jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów dotyczących automatycznych aktualizacji kliknij w pole Zaawan-
sowane…

Pojawi się ekran widoczny poniżej w którym możesz dokładnie sprawdzić skąd pobierane są aktualizacje, 
jak często są wykonywane oraz jak aktualne są bazy wirusów.

W ramach tego ekranu możesz także sam sprawdzić dostępność nowych aktualizacji klikając w pole 
Sprawdź teraz

Wybierając w bocznym menu pod kategorie Połączenie możesz określić warunki podłączenia do Internetu 
dla aplikacji Bezpieczny Internet. Natomiast w przypadku wybrania pod kategorii Pobrane pliki możesz 
dokładnie sprawdzić historię pobieranych plików aktualizacji wraz z dokładną datą ich pobrania.

Program Bezpieczny Internet. Program Bezpieczny Internet.
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2.4.2. Ochrona przed wirusami i szpiegami.
Nasze usługi ochronne obejmują zarówno programy antywirusowe, jak i zapory, co ma kluczowe znaczenie 
przy zabezpieczaniu komputerów przed złośliwymi programami i atakami z sieci. Oprogramowanie pracuje  
w tle i chroni komputer. Możesz korzystać z Internetu, otwierać załączniki wiadomości mailowych i używać 
komputera bez obawy o wirusy i włamania. Masz również pewność, że złośliwe oprogramowanie nie wyko-
rzysta Twojego komputera do rozpowszechnienia się w Internecie.
Ochrona przed Spyware i Antyphishing.
Funkcja antywirus chroni także przed oprogramowaniem szpiegującym typu Spyware. Oprogramowanie  
to wykorzystywane jest do szpiegowania Twojego komputera i wykradania cennych informacji, takich jak 
Twoje loginy i hasła czy też pliki zawarte na Twoim dysku. 
Jeszcze większym zagrożeniem dla użytkownika i jego finansów oraz prywatności może być coraz popu-
larniejszy phishing. Ten typ zagrożeń próbuje bez zgody użytkownika wyłudzić jego cenne dane osobowe, 
ustawienia lokalne komputera takie jak loginy i hasła oraz niezwykle cenne dane takie jak np. numery kart 
kredytowych czy loginy  hasła do serwisów bankowych.
Razem z Bezpiecznym Internetem nie musisz obawiać się szpiegów i wykradania Twoich cennych danych, 
jesteś chroniony przed tego typu zagrożeniami.
Aby zmienić ustawienia dotyczące ochrony przed wirusami i szpiegami należy w Panelu Użytkownika kliknąć 
w zakładkę Ochrona przed wirusami i szpiegami (zaznaczone czerwoną ramką).
Aby wywołać skanowanie zasobów na Twoim komputerze kliknij w pole Skanuj mój komputer... (zaznaczone 
czerwoną ramką). Po kliknięciu w to pole rozpocznie się skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów  
i innego złośliwego oprogramowania.

UWAGA:

Jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem zalecamy stosowanie domyślnych ustawień dla wszyst-
kich funkcjonalności oprogramowania Bezpieczny Internet.

Aby zmienić Poziom ochrony przed wirusami i szpiegami należy kliknąć Zmień (zaznaczone czerwoną 
ramką). Po kliknięciu w to pole otworzy się poniższy ekran:

Domyślnie poziom ochrony przed wirusami i szpiegami ustawiony jest jako Normalny. W przypadku star-
szych komputerów, nie spełniających wymagań sprzętowych przedstawionych powyżej zalecamy zmianę 
poziomu ochrony na Optymalna wydajność. Natomiast poziom Wysoki zapewnia bardzo dokładne i stałe 
skanowanie i jest zalecany tylko w przypadku szybkich komputerów i braku intensywnej pracy z kompu-
terem.

Jeżeli chcesz przejść do zaawansowanych ustawień ochrony przed wirusami i szpiegami kliknij Zaawan-
sowane… (zaznaczone czerwoną ramką)

Program Bezpieczny Internet. Program Bezpieczny Internet.
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Po kliknięciu w Zaawansowane pojawi się ekran pod kategorii, w którym możesz wybrać Skanowanie 
w czasie rzeczywistym, Skanowanie poczty e-mail, Skanowanie zaplanowane lub Skanowanie ręczne.

Po kliknięciu w pod kategorie Skanowanie w czasie rzeczywistym możesz Włączyć/Wyłączyć skanow-
anie w czasie rzeczywistym. Funkcja ta pozwala na ciągłe skanowanie w czasie pracy z komputerem i pozwa-
la natychmiastowo reagować na każde zagrożenie. Zaleca się pozostawienie tej funkcji w trybie Włączona.

Poniżej możesz znaleźć także takie pola jak:
Wykluczenia – pozwalają na włączenie wykluczeń dotyczących oprogramowania uznawanego przez Bez-
pieczny Internet jako złośliwe.
Kwarantanna – pozwala przejrzeć wszystkie zagrożenia i zainfekowane pliki pozostające zabezpieczone 
w stanie kwarantanny (odizolowania od pozostałych zasobów komputera w celu zatrzymania rozprzestrzeni-
ania się). Tutaj możesz także usunąć zainfekowane pliki jeśli uznasz je za niepotrzebne.
Historia powiadomień – pozwala na przejrzenie całej historii powiadomień o zagrożeniach na danym komputerze.

Po kliknięciu w pod kategorie Skanowanie poczty e-mail możesz Włączyć/Wyłączyć skanowanie poczty 
przychodzącej i/lub wychodzącej (zaznaczone czerwoną ramką).

Program Bezpieczny Internet. Program Bezpieczny Internet.
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Po kliknięciu w pod kategorie Skanowanie zaplanowane możesz Włączyć/Wyłączyć skanowanie za-
planowane (zaznaczone czerwoną ramką) lub tez dokładnie określić warunki i zaplanować czas (także za-
znaczone czerwoną ramką) w jakim ma być skanowany Twój komputer.

Po kliknięciu w pod kategorie Skanowanie ręczne możesz zdefiniować parametry skanowania ręcznego 
(wywoływanego przez użytkownika z Panelu Użytkownika przez przycisk Skanuj mój komputer) a także 
rodzaj reakcji na wirusa/szpiega.

2.4.3. Osłona internetowa (Firewall)
Osłona internetowa umożliwia bezpieczne pobieranie informacji z Internetu, a jednocześnie blokuje dostęp 
do potencjalnie niebezpiecznych stron. Zabezpiecza komputer przed atakami włamywaczy i złośliwymi pro-
gramami internetowym, takimi jak robaki i trojany, które rozpowszechniają się przez sieć Internet.

Firewall skanuje ruch sieciowy wychwytując elementy złośliwych kodów i blokując je jeszcze zanim spróbują 
one przedostać się do komputera z Internetu.

W dzisiejszych czasach przeważająca większość ataków na komputery osobiste odbywa się poprzez sieć 
Internet. Dlatego właśnie tak ważne jest posiadanie sprawnej i szczelnej Zapory Internetowej.

Firewall zawarty w ramach usługi Bezpieczny Internet jest jednym z najlepszych tego typu narzędzi na 
rynku. Teraz możesz korzystać z sieci Internet bez żadnych obaw i ograniczeń.

Aby zmienić ustawienia dotyczące firewall należy w Panelu Użytkownika kliknąć w zakładkę Osłona inter-
netowa.

Klikając w pole Otwórz port… możesz otworzyć port dla danej aplikacji lub typu aplikacji po uprzednim 
podaniu jego numeru. Otworzenie danego portu powoduje, że aplikacja przestaje go blokować i dopuszcza 
ruch w sieci, który odbywa się za jego pomocą.

Natomiast klikając w pole Zmień… (zaznaczone czerwoną ramką) możesz zmienić poziom ochrony Osłony 
internetowej.
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Domyślnie poziom zabezpieczeń osłony internetowej ustawiony jest jako Normalny, zapewnia on ochronę 
przed zagrożeniami z Internetu. Ustawiając poziom ochrony na Dom filtry stają się bardziej czułe i przeglądanie 
niektórych stron może być utrudnione.

Klikając w kategorie Osłona Internetowa oraz pod kategorie Kontrola aplikacji możesz Włączyć/wyłączyć 
funkcję kontroli aplikacji (zaznaczone czerwoną ramką). Funkcja ta pozwala na kontrolowanie uruchami-
anych na Twoim komputerze aplikacji i programów. Za każdym razem kiedy dany program chce połączyć się  
z Internetem oprogramowanie pyta o Twoją zgodę i pozwolenie.

Kliknij Dodaj (zaznaczone czerwoną ramką) jeśli chcesz dodać aplikacje, która ma być poddana sprawdzaniu.

Klikając w kategorie Osłona Internetowa, pod kategorie Kontrola aplikacji oraz wchodząc w zakładkę 
Ustawienia możesz określić poziom kontroli nowych aplikacji instalowanych na Twoim komputerze.

Klikając w kategorię Osłona Internetowa, pod kategorie Zapobieganie włamaniom możesz Włączyć/
wyłączyć funkcje zapobiegania włamaniom (zaznaczone czerwoną ramką) oraz zdefiniować jej 
szczegółowe parametry. Funkcja ta chroni Twój komputer przed zdalną i niepożądaną ingerencją osób 
trzecich.

Możesz także sprawdzić Dziennik alertów (zaznaczone czerwoną ramką), który pokazuje wszystkie próby 
włamania wykryte na Twoim komputerze.
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2.4.4. Kontrola spamu
Spam czyli niechciane wiadomości jest coraz częstszym i poważniejszym zagrożeniem dla komputerów 
osobistych. Wiadomości te wysyłane są do odbiorców w dużych ilościach nierzadko zawierając elementy 
złośliwego kodu. Po otworzeniu takiego maila przez użytkownika istnieje duża szansa na zainfekowanie kom-
putera przez szkodliwe oprogramowanie, które zostało w nim zawarte.

Dzięki skutecznemu silnikowi antyspam wiadomości uznane za nie zamówioną korespondencję (spam)  
są blokowane przez program Bezpieczny Internet, dzięki czemu możesz przestać martwić się o niechciane 
wiadomości.

Aby zmienić ustawienia dotyczące niechcianej i niebezpiecznej korespondencji należy w Panelu Użytkownika 
kliknąć w zakładkę Kontrola spamu.

Możesz tutaj Włączyć/wyłączyć funkcje kontroli spamu (zaznaczone czerwoną ramką).

Klikając Konfiguruj (zaznaczone czerwoną ramką) możesz określić Tryb filtrowania przychodzącej kore-
spondencji elektronicznej. 

Możesz tutaj określić poziom Tryb filtrowania spamu, dostępne opcje to (zaznaczone czerwoną ramką):

 Agresywne – bardzo dokładne skanowanie każdej wiadomości przychodzącej i uznawanie jako spam 
wszystkich wiadomości mających jakiekolwiek znamiona spamu.

 Średnie – domyślne i zalecane ustawienie mechanizmów kontroli spamu. Zabezpieczą Cię przed niech-
cianymi i groźnymi wiadomościami.

 Rozluźnienie – aplikacja w tym trybie pracy blokuje jedynie najbardziej agresywny spam i niektóre 
wiadomości, reszta trafia do skrzynki odbiorczej.

Możesz tutaj także określić tryb usuwania wiadomości ze skrzynki odbiorczej i czas ich pozostawania w tej 
skrzynce (zaznaczone czerwoną ramką)
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Klikając w Panelu użytkownika w zakładce Kontrola spamu w pole Wyświetl… (zaznaczone na poprzednim 
ekranie czerwoną ramką) możesz sprawdzić listę Nadawców dozwolonych i filtrowanych…

Klikając w pole Dodaj… lub Usuń (zaznaczone czerwoną ramką) możesz odpowiednio dodawać lub usuwać 
konkretne adresy e-mail z listy dozwolonych dostawców poczty elektronicznej.

Klikając w pole Dodaj… lub Usuń (zaznaczone czerwoną ramką) możesz odpowiednio dodawać lub usuwać 
konkretne adresy e-mail z listy filtrowanych dostawców poczty elektronicznej. Korespondencja otrzymywana 
z adresów e-mail zawartych na tej liście, będzie poddawana wnikliwemu skanowaniu i blokowana w przy-
padku uznania jej za spam.

2.4.5. Kontrola Rodzicielska
Kontrola rodzicielska pozwala ograniczyć dostęp do treści internetowych, które mogłyby mieć szkodliwy lub 
niepożądany wpływ na dzieci lub młodzież. 

Profile ochrony rodzicielskiej pozwalają określić dozwolone i zabronione strony internetowe osobno dla 
dzieci i młodzieży. Ponadto system umożliwia rodzicom określenie pory dnia i czasu, w jakim dzieci mogą 
korzystać z Internetu. 

Razem z kontrolą rodzicielską możesz być spokojny o bezpieczeństwo młodszych użytkowników komputera.
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Aby zmienić ustawienia dotyczące kontroli rodzicielskiej należy w Panelu Użytkownika kliknąć w zakładkę 
Kontrola rodzicielska

Możesz tutaj:

 Włączyć/wyłączyć funkcje kontroli rodzicielskiej (zaznaczone czerwoną ramką)

 Przejrzeć oraz Edytować profile, które zostały utworzone na komputerze (zaznaczone czerwoną ramką)

 Zapoznać się z ustawieniami Zaawansowanymi…

Klikając w pole Zaawansowane… przechodzisz do kategorii Kontrola rodzicielska, w której możesz:

 sprawdzić Listę witryn sieci Web przeglądanych przez użytkownika danego profilu.

 Edytować profile czyli zmienić ustawienia i uprawnienia dla poszczególnych profili.

 Zmienić hasło dla danego profilu.

Klikając w kategorie Kontrola rodzicielska, pod kategorie Małe dziecko (nazwa tej pod kategorii jest 
uzależniona od stworzonego profilu) możesz edytować bardziej szczegółowe ustawienia dotyczące danego 
profilu.

Możesz tutaj:

 Włączyć/wyłączyć blokadę czasową (zaznaczone czerwoną ramką) czyli funkcjonalność pozwalającą 
na kontrolę czasu spędzanego przez dziecko/nastolatka przed komputerem.
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 Klikając na pole Konfiguruj… (zaznaczone czerwoną ramką) - skonfigurować ograniczenie godzinowe 
dotyczące tego ile godzin mogą dziennie korzystać z Internetu użytkownicy danego profilu.

 Klikając na pole Konfiguruj… (zaznaczone czerwoną ramką) - skonfigurować ograniczenie dotyczące tego 
w jakich godzinach w ciągu dnia użytkownicy danego profilu korzystać z Internetu.
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