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KONTA IZVEIDOŠANA
1.

Lai uzsāktu lietot pakalpojumu
PALĪGS VECĀKIEM, sūti īsziņas komandu
PALIGS uz 29300600. Atbildes īsziņā Tu
saņemsi saiti uz reģistrācijas formu
F-Secure mājas lapā.

2.

Reģistrējies un izveido savu F-Secure
SAFE kontu.

3.

Paroles izveidošanas nosacījumi - tai jāsatur
vismaz 8 simboli, no kuriem vismaz 1 ir cipars.

3.

Pēc prasītās informācijas aizpildīšanas Tu
nokļūsi savā jaunajā F-Secure SAFE kontā.
Turpmāk tam varēsi piekļūt, gan izmantojot
datoru, gan viedtālruni, iepriekš lejupielādējot
F-Secure SAFE lietotni.
Rekomendējam visas turpmākās darbības
veikt, izmantojot datoru.

4.

Uz norādīto e-pasta adresi Tu saņemsi
e-pastu ar lūgumu aktivizēt savu kontu.

5.

Pēc konta aktivizēšanas varēsi pilnvērtīgi
izmantot F-Secure SAFE produktu.

4.

5.
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6.

6.

7.

8.

9.

Atver interneta pārlūku savā datorā un dodies
uz https://my.f-secure.com
Lai pievienotu iekārtu, ko vēlies aizsargāt,
spied uz “Add Device” ikonas.

7.

Atzīmē, kura lietotāja iekārtu vēlies pievienot
– savu, sava bērna vai citas personas iekārtu.
Lai pievienotu un aizsargātu sava bērna
iekārtu, izvēlies “My child`s device” un
spied pogu “Continue”.
Šādā pat veidā, ja vēlies, vari pievienot savu
iekārtu, izvēloties “My device”.

8.

Izvēlies bērna iekārtas veidu un spied pogu
“Continue”.

9.

Lai bērna telefonā instalētu F-Secure SAFE
lietotni, norādi bērna telefona numuru. Uz to
tiks nosūtīta saite lietotnes instalēšanai.
Norādot telefona numuru, neaizmirsti izvēlēties valsti - Latvija.
Vari norādīt arī e-pasta adresi, ja bērna telefonā ir instalēts e-pasts.
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10.

Bērna iekārtā atver saņemto saiti un
instalē lietotni F-Secure SAFE no
Google Play Store.

10.
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11.

Atver bērna telefonā uzinstalēto lietotni
un secīgi pa soļiem aktivizē to (secīgi 8
Android ekrānšāviņi):

11.1.

„Welcome to F-Secure SAFE”. Piekrīti
lietotnes izmantošanas noteikumiem
un spied pogu “Accept”.

11.1.

11.2.

11.3.

skats, kurā redzams,
11.2. Apstiprinājuma
kura iekārta tiek aizsargāta. Spied
pogu “Continue”.

11.3.

Vienojies ar bērnu, ka turpmāk ģimenē ievērosiet mobilo iekārtu
lietošanas noteikumus.

limitu (Time limits) un internetā
11.4. Laika
pieejamā satura (Content filtering)

definēšana.
Šo būs iespējams rediģēt arī vēlāk savā
F-Secure kontā datorā. Pārslēdzoties
starp ekrāniem, spied pogu “Next”.

ready” – ekrānā ir norādīts bērna
11.5. „Almost
iekārtas modelis un aizsardzīvas veidi.
Spied pogu “Next”.

11.4.

11.5.
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11.6.

“Turn on settings” - informācija, ka
nepieciešams aktivizēt administrēšanas
funkciju. Spied pogu „Continue”.

11.7.

„Device administrator” – bērna iekārtas
administrēšanas aktivizēšana. Spied
pogu „ACTIVATE”.

11.8.

„Turn on accessibility” – instrukcija, kā
ieslēgt iekārtas pieejamību F-Secure
uzstādījumiem. Spied pogu „Continue”.

11.9.

„Accessibility” ekrāna apakšā sadaļā
„Services” izvēlies „F-Secure SAFE” un
nākamajā skatā veic aktivizāciju
(no Off uz On). Lai apstiprinātu, spied
pogu „Enable”.

visas iepriekš minētās darbības ir
11.10. Kad
veiktas, viss ir gatavs, lai turpmāk varētu
pārvaldīt un pasargāt bērna iekārtu.

Tagad iekārta tiks attēlota datorā,
ielogojoties savā F-Secure SAFE kontā.

11.6.

11.9.

11.7.

11.8.

11.10.

UZSTĀDĪJUMU VEIKŠANA
12.

Ielogojies savā F-Secure SAFE kontā datorā,
izvēlies bērna iekārtu, kurai vēlies veikt
drošības uzstādījumus.

13.

F-Secure SAFE iespējas:

12.

Finder - bērna iekārtas atrašanās vietas noteikšana un citas iespējas.
Family Rules - ekrāna laika un internetā
pieejamā satura definēšana.
Settings - iespēja labot informāciju par bērnu.

13.

FINDER - IEKĀRTAS
ATRAŠANĀS VIETA
13.1.

13.1.

Spied uz ikonas “Locate”, ja vēlies noteikt
bērna pašreizējo atrašanās vietu.
Ņem vērā, ka atrašanās vieta F-Secure SAFE
kontā tiks parādīta, ja bērna iekārtai ir interneta
pieslēgums, ir atļauta atrašanās vietas
noteikšana un iekārta ir ieslēgta. Ja bērna
iekārta atrodas telpās, tad atrašanās vieta var
tikt noteikta aptuveni.

uz ikonas “Alarm”, ja vēlies uz bērna
13.2. Spied
iekārtu nosūtīt trauksmes

signālu, kas atvieglotu iekārtas atrašanu tās
pazaudēšanas gadījumā.
Trauksmes signāls tiek atskaņots arī tad, ja
telefons ir klusuma režīmā, taču netiek atskaņots, ja telefons ir izslēgts.

13.2.

FINDER - IEKĀRTAS
ATRAŠANĀS VIETA

13.3.

13.4.

uz ikonas „Lock”, ja vēlies bloķēt
13.3. Spied
iekārtu, piemēram, nozaudēšanas gadījumā.
ja vēlies iepriekš nobloķētu
13.4. „Unlock”,
iekārtu atbloķēt.
uz ikonas „Wipe”, ja vēlies dzēst
13.5. Spied
iekārtas saturu.
Ieteicams izmantot tikai ārkārtas gadījumos.

13.5.

FAMILY RULES - IEKĀRTU
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

13.6.

13.7.

limits - laika ierobežojumi. Lai veiktu
13.6. Time
labojumus, spied pogu „Edit” un izvēlies

atļauto laiku iekārtas izmantošanas laiku darba dienās (weekdays), brīvdienās (weekends)
un nakts stundās (Bedtime), visu apstiprinot
ar pogu „Save”.
Kad norādītais laiks būs iztērēts, bērnam joprojām būs pieejama iespēja zvanīt un sūtīt īsziņas.

filtering - internetā pieejamā satura
13.7. Content
ierobežošana. Lai veiktu labojumus, spied

pogu “Edit”, atzīmē tēmas, kuras nevēlies, lai
bērnam ir pieejamas. Visu apstiprini ar
pogu “Save”.
Sākotnēji pēc noklusējuma visas bērniem
nevēlamās tēmas ir aizliegtas.

- iespēja labot bērna vārdu un vecu13.8. Settings
ma grupu. Lai veiktu labojumus, spied pogu
“Edit”. Visu apstiprini ar pogu “Save”.

13.8.

