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Tisztelt Ügyfelünk, Kedves Szülő!
A televízió napjainkra szinte családtaggá vált – olykor szidjuk, olykor dicsérjük- egy
biztos:
létezni már aligha tudnánk nélküle. Talán még a gyermekeinket is rábízhatjuk. Vagy
mégsem? Hisz ez is – mint a technika annyi más vívmánya – nem önmagában jó vagy
rossz. Attól függ, hogyan használjuk.
Miért ne használhatnánk hát okosan? Nem elég leültetni a gyereket a tévé elé, de
konkrét műsorokat isajánlani kellene neki – ebben segít Önnek a Tévézz okosan!
honlap.
Miért jó Önnek és gyermekének?
• Mert segítségével könnyen eligazodhat az óriási csatornakínálatban: napi és
heti bontásban megtalálja a gyerek számára biztonsággal nézhető,
erőszakmentes, érdekes csatornákat, az igazán értékes, színvonalas műsorokat,
• mert a tananyaghoz kapcsolódó különleges ismeretterjesztő műsorok
ajánlásával a tanulásban is segít gyermekének,
• mert aktivizálja a gyereket: az újdonság erejével ható, megragadó műsorok új
ismeretek megszerzésére ösztönzik, s felmerülő kérdései az adott szakterületen
további búvárkodásra serkentik,
• mert a honlap interaktív játékai is újabb ismeretekkel gyarapítják – játsszanak
velünk!
• mert a tévéműsorokon kívül további nézni- és olvasnivalót, színházi
előadásokat, szabadidős programokat is ajánl – az egész családnak,
• mert nem csupán a tévézésben, az internetezésben is hasznos kalauz: segít
gyermekének eligazodni az internet világában, hogy megtanulja a „netikettet” s
elkerülje a világhálón rá leselkedő veszélyeket.
• Ha pedig Ön bizonytalan abban, mikor, mennyit tévézhet a gyerek, ha kételyei
vannak, mit nézhet meg, ha tudni szeretné, hogyan hatnak a kicsikre a nem
gyereknek való tartalmak, s mely műsoroknál van szükség arra, hogy együtt
üljenek a képernyő elé, a felnőtteknek szóló oldalon választ kap kérdéseire.
• S ha biztos akar lenni abban, hogy gyermeke semmiképpen ne találkozzon
kiskorúakat érintő káros tartalmakkal, itt azt is megtalálja, hogyan működik az
ilyen műsorokhoz való hozzáférést megakadályozó gyerekzár.
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Tanácsok a Wi-Fi Routerek beállításához
Ma már egyre gyakoribb igény, hogy egy háztartáson
belül egyidejűleg több számítógéppel, okostelefonnal,
tablettel csatlakozzanak a világhálóra. Ahhoz, hogy a
meglévő
kábeltévés
nagy
sávszélességű
internetkapcsolatot több eszköz között meg lehessen
osztani, egy hálózati útválasztó eszköz, ún. router
(rúter) szükséges. A már néhány ezer forintért
beszerezhető
berendezés
segítségével
kábeles
kötöttségek
nélkül,
rádiós
összeköttetéssel
is
használhatjuk számítógépeinket, okoseszközeinket. A
rádiós (Wi-Fi) routerek legnagyobb előnye tehát, hogy általuk a lakáson belül bárhol,
de akár a teraszon vagy kertben is elérhetővé válik a világhálóhoz való kapcsolódás.
Az alábbiakban néhány praktikus tanácsot szeretnénk adni ezen hasznos eszközök
biztonságos használatához, beállításához: Az újonnan vásárolt Wi-Fi router akkor
nyújtja a lehető legjobb teljesítményt ha azt gondos elhelyezéssel az ingatlan
megfelelő pontjára helyezzük. Semmiképpen sem célszerű a PC vagy bútorok mögötti
helyre, valamint a majdani vezeték nélküli kapcsolódási pontoktól nagy távolságra (pl.
garázs, pince, padlástér) telepíteni az eszközt. A rádióhullámok ugyan áthatolnak a
falakon, de a vasbeton épületszerkezeti elemek erősen gátolhatják, gyengíthetik az
eszközök közötti kommunikáció hatékonyságát, lerontva a számítógép és a router
közötti kapcsolat hatótávolságát, minőségét. Ilyen esetekben az internetkapcsolat
szakadozhat, lelassulhat, vagy akár teljesen le is állhat. Természetesen ez csak a
router és a vezeték nélküli módban kapcsolódó számítógép közötti kapcsolatban
jelenthet gondot, a routerhez kábellel csatlakozó eszközöknél ez a jelenség nem
fordulhat elő. Célszerű ezért a routert olyan helyre telepíteni, ahonnan a teljes ellátni
kívánt területen megfelelő minőségű rádiós kapcsolat létesíthető, nincsenek a jel
útjában vasbeton elemek (födémek) stb. Az eszközön lévő antenna vagy antennák
beállításával is sokat javíthatunk a vételi viszonyokon. A telepítéskor célszerű ezért
kollégáink segítségét kérni az optimális telepítési helyszín kiválasztásához. A pontos
felmérést ingyenesen letölthető programok is segíthetik, ilyen pl. a „HeatMapper”
alkalmazás. További gondokat okozhatnak a szomszédos épületben azonos
csatornákon üzemelő hasonló berendezések is. Ekkor a készülékek zavarják egymás
jeleit, interferenciát, kapcsolódási problémákat okoznak. A telepítés során célszerű
erre is figyelmet fordítani. A kábeltelevíziós internetcsomagok között ma már
gyakoriak az 200 Mbit/sec letöltési sávszélesség feletti csomagok is. Fontos tudni,
hogy a kábelszolgáltató által nyújtott nagy sávszélességet maradéktalanul csak a
routerre kábellel csatlakozó eszközök tudják kihasználni, a legtöbb vezeték nélküli
eszköz nem képes ekkora sávszélesség kezelésére, sőt a legolcsóbb routerek
vezetékes kapcsolatban sem teljesítik az elvárt átvitelt. Nagy sávszélességű (30 Mbit
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feletti) kábelnet szolgáltatás esetében a megfelelő Wi-Fi router kiválasztásához kérjék
kollégáink segítségét! A kellő gondossággal elvégzett telepítés stabil és jó minőségű
kapcsolatot garantál az eszközök között. A Wi-Fi routerek biztonságos használatához
azonban a fentieken felül elengedhetetlen néhány szoftveres beállítás elvégzése is a
telepítés során. Mivel alapesetben a router csak gyári beállításokkal rendelkezik, ezért
a bekapcsolást követően bárki kapcsolódhat a mi eszközünkön keresztül a világhálóra
(jelentősen
lelassítva
ezáltal
az
internetes
kapcsolatunkat),
láthatja
a
számítógépeinken tárolt, megosztott tartalmakat, és akár rosszindulatú programokat
is telepíthet rendszereinkre. Láthattuk, hogy a rádiós kapcsolat akár néhány száz
méteres körzetben is működhet, így akár a szomszéd utcából is csatlakozhatnak a
nem kellően védett hálózatunkhoz. Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy ezeket az ún.
nyílt hálózatként működő routereket csak általunk hozzáférhető zárt hálózattá
alakítsuk. Minden Wi-Fi router lehetőséget ad különböző felhasználói beállítások
elvégzésére, ezt egy weblapként megjelenő beállítófelületen tudjuk elvégezni. Erről
általában az eszközhöz kapott leírásban kapunk részletes információkat.

FILMBOX PRÉMIUM MOZICSATORNÁK KÍNÁLATUNKBAN!
FilmBox Premium, FilmBox Plus, FilmBox Family, FilmBox Extra HD
FilmBox Prémium Csomag – azoknak, akiknek a jó nem elég, a tökéletes kell!
Borotvaéles képminőség, extra válogatás, korlátlan szórakozás – ezt kínálja a FilmBox család
pay tv rendszerű csomagja. A prémium csomag részeként a FilmBox Extra HD, a FilmBox
Plus, a FilmBox Premium valamint a FilmBox Family csatornákat biztosítjuk digitális
előfizetőink részére. Díjnyertes alkotások, fantasztikus színészek és Hollywood megasikerei!
Ezek a FilmBox prémium csatornák által biztosított extra szolgáltatások, melyeket az
előfizetői csomag mellett, mindössze havi 990 Ft-os külön díj ellenében lehet elérni.
Tartalmas minőség és minőségi tartalom!
A FilmBox csatornák a FilmBox Family kivételével 24 órában kasszasikereket és szakmai
elismerésben részesült alkotásokat sugároznak, szinkronizálva és reklámok nélkül. Az egyes
csatornák önálló, egymástól független tartalommal rendelkeznek. Sztárok, akciók, szellemi
felfrissülés, családi szórakozás. Ezt kínálja Önnek a FilmBox!
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