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Leia antes de proceder à instalação!

Sua licença está limitada a um período de 12 meses a partir da data 
de ativação no portal My Kaspersky.

Para obter mais informações, recomendamos 
a consulta de um dos seguintes recursos de apoio:

• Base de conhecimento disponível em  
www.kaspersky.com/pt/support. Contém respostas 
detalhadas a perguntas sobre a instalação, configuração 
e utilização de produtos da Kaspersky Lab.

• O portal web My Kaspersky encontra-se disponível 
em https://center.kaspersky.com/

Contacto:
Kaspersky Lab,  
39A/2 Leningradskoe Shosse, 
Moscovo, 125212, Federação Russa 
E-mail: info@kaspersky.pt
Tel.: (+351) 707 500 322

Assistência: 
http://support.kaspersky.com

Informação geral: 
www.kaspersky.pt  
www.securelist.com

Para sua comodidade, conserve este documento.

Guia de início 
rápido

Nota: a Kaspersky Lab reserva-se o direito de alterar, sem aviso 
prévio, a interface gráfica do utilizador do serviço. Pode transferir 
a última versão do produto em: www.kaspersky.pt

KASPERSKY ®

SAFE KIDS



Obrigado pelo seu interesse  
no serviço Kaspersky Safe Kids!
O Kaspersky Safe Kids ajuda-o a encontrar uma forma mais segura para os seus filhos 
explorarem o mundo digital. Com o agendamento da utilização do dispositivo, notificações 
automáticas sobre atividades suspeitas, zonas de segurança por GPS, "apresentação 
da localização da criança" em tempo real e resumos das pesquisas, consultas e partilhas 
do seu filho, o Kaspersky Safe Kids ajuda-o a manter-se ligado às suas crianças e a protegê-las 
dos perigos digitais.

O serviço inclui as aplicações do Kaspersky Safe Kids e o portal My Kaspersky:

•  As aplicações do Kaspersky Safe Kids (para Windows, Mac, Android e iOS) ajudam 
a proteger os seus filhos ao fazer a gestão da sua atividade nos dispositivos. Para utilizar 
o serviço, tem de instalar a aplicação em todos os dispositivos que o seu filho utiliza e ligar 
esses dispositivos ao portal My Kaspersky.

•  O portal My Kaspersky (https://center.kaspersky.com/mykids) permite gerir os perfis 
e as regras de segurança das crianças para todos os dispositivos. Pode monitorizar 
e consultar o Resumo e o Relatório detalhado (dependendo da licença que utilizar) sobre 
a atividade do seu filho, além de aplicar e ajustar regras de segurança e notificações.

Ligue todas as suas aplicações ao portal My Kaspersky:

•  Utilize o nome de utilizador (endereço de e-mail) e a palavra-passe para a sua conta 
My Kaspersky. O endereço de e-mail e a palavra-passe são criados pessoalmente 
por si e não deve divulgá-los a terceiros

•  Para desbloquear as melhores funcionalidades, aceda a https://center.kaspersky.com/
mylicenses e introduza o seu código de ativação no campo "Add activation code" 
(Adicionar código de ativação)

Importante!

•  Certifique-se de que utiliza uma única conta My Kaspersky para todas as suas aplicações, 
uma vez que a licença do Kaspersky Safe Kids (disponível apenas para a versão Premium) 
só pode ser utilizada com uma conta

•  Para utilizar o Kaspersky Safe Kids, efetue o registo de uma conta My Kaspersky no país em 
que adquiriu a licença; caso contrário, o serviço não se encontra disponível para ativação

O Kaspersky Safe Kids permite aos pais garantirem a aplicação de regras personalizadas 
e adequadas à idade de cada criança do agregado familiar.

Também pode receber relatórios sobre a atividade do seu filho no endereço de e-mail 
especificado no registo da conta My Kaspersky.

Além disso, pode instalar a aplicação Kaspersky Safe Kids no seu próprio iPhone, iPad 
e dispositivos Android e iniciar a sessão com a sua conta My Kaspersky (escolha "Parent" 
(Pais) como o utilizador principal do dispositivo ao seguir as instruções do Assistente 
de Configuração). Pode assim gerir os perfis e regras de segurança dos seus filhos e receber 
notificações em tempo real de atividades suspeitas nos seus dispositivos móveis.

Como utilizar o serviço Kaspersky Safe Kids:

Método 1:
1.  Crie uma conta My Kaspersky ou utilize uma conta existente para entrar no portal

2.  Crie um perfil para o seu filho (especifique uma alcunha, o ano de nascimento e adicione 
uma imagem ao perfil) em My Kaspersky na secção ‘Crianças’

3.  Selecione o(s) dispositivo(s) que o seu filho utiliza

4.  Instale a aplicação Kaspersky Safe Kids relevante nesses dispositivos

5.  Ligue os dispositivos ao My Kaspersky utilizando o nome de utilizador e a palavra-passe 
da sua conta My Kaspersky

Método 2:
1.  Transfira e instale a aplicação Kaspersky Safe Kids em todos os dispositivos dos seus filhos:

Para PC Windows

•  Aceda à www.kaspersky.com/pt/safe-kids  
sessão "How to install"

•  Selecione "Windows" para começar 
a transferir a aplicação automaticamente

•  Execute o ficheiro "Setup.exe" para instalar 
o serviço e, em seguida, siga as instruções 
do Assistente de configuração

•  Quando a instalação estiver concluída, 
o Assistente da Primeira Utilização irá 
guiá-lo pelo processo de configuração. 
Terá de escolher a Conta de Utilizador 
do seu filho ou criar uma nova

Para computador Mac

•  Aceda www.kaspersky.com/pt/safe-kids  
sessão "How to install"

•  Selecione "Mac" para começar a transferir 
a aplicação automaticamente

•  Clique duas vezes no ficheiro com 
a extensão .dmg para instalar o serviço e, 
em seguida, siga as instruções do Assistente 
de Configuração

•  Quando a instalação estiver concluída, 
o Assistente da Primeira Utilização irá 
guiá-lo pelo processo de configuração. 
Terá de escolher a Conta de utilizador 
do seu filho ou criar uma nova

Para smartphone e tablet Android

•  Digitalize o código QR para transferir 
a aplicação diretamente para o dispositivo

•  Ou, abra a Google Play Store no 
smartphone ou tablet da criança e encontre 
o Kaspersky Safe Kids utilizando a função 
Pesquisar

•  Depois, siga estes passos para iniciar a 
transferência: Gratuito -> Instalar -> Aceitar 
e Transferir

•  Siga as instruções do Assistente 
de Configuração

For iPhone & iPad 

•  Digitalize o código QR para transferir 
a aplicação diretamente para o dispositivo

•  Ou abra a App Store no iPhone ou iPad 
da criança e encontre o Kaspersky Safe Kids 
utilizando a função Pesquisar

•  Depois, siga estes passos para iniciar 
a transferência: Gratuito -> Instalar 
aplicação -> Introduza a sua palavra-passe 
para a Apple ID e toque em OK

•  Siga as instruções do Assistente 
de Configuração

2.  Crie uma conta My Kaspersky ou utilize uma conta existente para entrar e ligar dispositivos 
ao portal

3.  Crie um perfil para o seu filho (especifique uma alcunha, o ano de nascimento e adicione 
uma imagem ao perfil) em My Kaspersky na secção ‘Crianças’


