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1. Instalace ESET Mobile
Security

Pro instalaci ESET Mobile Security na Android, musí
Vaše mobilní zařízení splňovat tato kritéria:

Minimální systémové
požadavky

Operační systém Android 2.0/2.1 (Éclair) a vyšší

CPU 600 MHz

RAM 256 MB

Volné místo na
disku

5 MB

POZNÁMKA: Některé funkce (např. Antispam a Anti-
Theft) nejsou k dispozici na Android 3.0 / tabletech,
které nepodporují volání a posílání zpráv.

1.1   Instalace

Instalaci ESET Mobile Security provedete následujícím
způsobem:

v aplikaci Google Play Store zadejte do hledání ESET
Mobile Security (nebo pouze Eset). Instalovat lze také
přes QR kód uvedený níže, pomocí aplikací jako jsou 
QR Droid nebo Barcode Scanner.

stáhněte ESET Mobile Security instalační soubor (ems.
apk) z internetových stránek ESETu přes uvedený QR
kód.

stáhněte soubor ems.apk přímo do počítače z
internetových stránek společnosti ESET. Zkopírujte
soubor na vaše zařízení přes Bluetooth nebo USB.
Ťukněte na ikonu  na Android hlavní obrazovce
(nebo Domů > Menu) a ťukněte Nastavení >
Aplikace a ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu
Neznámé zdroje. Najděte soubor ems.apk například
pomocí aplikací ASTRO File Manager nebo ES File
Explorer. Vyberte soubor a nainstalujte. Po dokončení
instalace, ťukněte na Otevřít.

Upozornění: ESET Mobile Security musí být nainstalován
na vnitřní paměť telefonu. Některé mobilní telefony
mylně umožňují uživatelům instalovat aplikace na
paměťovou kartu SD. Pokud nainstalujete ESET Mobile
Security na SD kartu, Real-time ochrana, Antispam a
Anti-Theft nebude fungovat.

Po úspěšné instalaci, aktivujte ESET Mobile Security
podle návodu v sekci Aktivace produktu .

1.2   Odinstalace

Pokud si přejete ESET Mobile Security odinstalovat,
postupujte takto:

1. Ťukněte na ikonu  na základní obrazovce Androidu
(nebo nabídka Domů > Menu) a vyberte Nastavení >
Poloha a zabezpečení > Vyberte správce zařízení.
Odznačte EMS a vyberte Deaktivovat. Pokud je
požadováno, zadejte heslo k přístupu do ESET Mobile
Security . (Pokud jste nenastavili ESET Mobile
Security jako správce zařízení, pak tento krok
vynechejte).

2. Zpátky v Nastavení  vyberte Aplikace >Správa
aplikací > ESET Security > Odinstalovat.

Společně s ESET Mobile Security se odstraní i složka
Karanténa.

4

http://www.eset.cz/cz/stahnout/domacnosti/detail/family/25/


4

2. Aktivace produktu

Po úspěšné instalaci je nutné ESET Mobile Security
aktivovat. Ťukněte na Aktivovat nyní! na hlavní
obrazovce ESET Mobile Security.

Metody aktivace závisí na tom, zda jste ESET Mobile
Security stahovali z internetových stránek ESETu nebo z
Google Play.

Aktivace zkušební verze - vyberte, pokud si před
zakoupením chcete ESET Mobile Security vyzkoušet.
Pro aktivaci zkušební verze ESET Mobile Security
vyplňte emailovou adresu.Po úspěšné aktivaci
obdržíte na uvedenou adresu potvrzovací email.
Zkušební verzi je možné aktivovat pro dané mobilní
zařízení pouze jednou.
Aktivace registračním klíčem (tato volba není
dostupná u verze stažené z Google Play) - pokud
získáte produkt s novým zařízením (nebo pokud
vlastníte krabicovou verzi), pak při nákupu obdržíte
Registrační klíč. Zadejte klíč do uvedeného pole a
vyplňte emailovou adresu. Po aktivaci se
automaticky vyplní licenční údaje (uživatelské jméno
a heslo) a odešlou se na vyplněnou emailovou adresu.
Aktivace uživatelským jménem a heslem (tato
volba není dostupná u verze stažené z Google Play) -
pokud zakoupíte produkt přímo od distributora, pak
licenční údaje (uživatelské jméno a heslo) obdržíte již
při nákupu. Pro aktivaci vyplňte požadované údaje a
vyplňte emailovou adresu.
Obnovit licenci - vyberte, pokud stávající licence brzy
skončí či již skončila.
Načíst licenční data (tato volba není dostupná u
verze stažené z internetových stránek ESETu) -
vyberte, pokud jste již na daný účet licenci zakoupili.
Údaje se načtou z licenčního serveru společnosti
ESET.
Koupit nyní - vyberte, pokud chcete produkt
zakoupit.

 

Aktivace je platná po dobu platnosti licenčního
certifikátu. Po vypršení licence je potřeba licenci
obnovit.

POZNÁMKA: Během aktivace musí být zařízení
připojeno k internetu. Dojde ke stažení malého
množství dat.

ESET Mobile Security se instaluje v té jazykové verzi,
které je nastavena na mobilním zařízení (v Nastavení >
Jazyk a klávesnice). Pokud si přejete jazyk změnit,
ťukněte na nabídku Jazyk v hlavním menu ESET Mobile
Security a vyberte požadovaný jazyk.

3. Antivirus

Kontrola zařízení

Kontrola zařízení se používá ke kontrole mobilního
zařízení na přítomnost infiltrací. Určité předdefinované
typy souborů se skenují již v základním nastavení. Do
této skupiny se řadí běžící procesy, paměť, dynamické
knihovny procesů a soubory, které jsou umístěny na
vnitřním i vyměnitelném disku. Po dokončení kontroly
se zobrazí krátký souhrn informací o kontrole (např.
počet infikovaných souborů, počet skenovaných
souborů, doba skenu atd.)

Tlačítko Zrušit slouží k přerušení kontroly.

Kontrola složek

Pro skenování určité složky, ťukněte na Kontrola
složek. Označte složky(u), které chcete zkontrolovat a
klepněte na tlačítko Kontrolovat.

Zachycená hrozba ESET Mobile Security
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Protokoly kontrol

Sekce Protokoly kontroly obsahuje protokoly s daty
vztahujícími se k dokončeným kontrolám mobilního
zařízení. Protokoly se automaticky tvoří po každé
manuálně spuštěné kontrole (On-demand) nebo v
případě nalezení infiltrace rezidentní ochranou (Real-
time). Infikované soubory jsou označeny červeným
fontem.

Každý protokol obsahuje:

datum a čas události,
počet zkontrolovaných souborů,
počet infikovaných souborů,
cesta k infikovaným souborům,
dobu kontroly,
provedené akce nebo chyby během kontroly.

 

Karanténa

Hlavním úkolem karantény je bezpečně skladovat
infikované soubory. Soubory jsou umístěny do
karantény, pokud je nelze smazat, vyčistit nebo pokud
existuje pochybnost o tom, zda jsou nalezené soubory
infikovány.

Skladované soubory lze zobrazit i s informativními údaji
o jméně, původním umístění, datu a času umístění do
karantény.

Pokud chcete obnovit soubor z karantény, použijte
možnost Obnovit. Tuto volbu doporučujeme použít
pouze v případě, že jste si jistí původem souboru.

Pro vymazání souboru z karantény ťukněte na daný
soubor a vyberte Vymazat. Pro vymazání všech
souborů z karantény použijte tlačítko Menu a vyberte
Vymazat vše.

Nastavení

Záložka Kontrola umožní konfigurovat parametry
manuální kontroly (On-demand).

Volba Zobrazit upozornění zobrazí upozornění o
hrozbě pokaždé, když je detekována nová hrozba.

Pokud chcete kontrolovat veškeré .apk soubory
instalované na zařízení, vyberte volbu Kontrolovat
aplikace.

Proaktivní kontrola metoda založená na algoritmu,
který analyzuje kód a hledá chování typické pro virus.
Jeho výhodou je schopnost identifikovat škodlivý kód,
který není rozpoznán virovou databází. Tento typ
kontroly je časově náročnější než klasická manuální
kontrola.

Volba Úroveň kontroly archivů umožňuje specifikaci
hloubky kontroly archívů (.zip). Čím vyšší číslo, tím
hlubší úroveň kontroly.

Uložené protokoly definují maximální počet protokolů
ukládaných do sekce Uložené protokoly .

Můžete specifikovat Standardní akci, která bude
automaticky provedena při nalezení infikovaného
souboru.Lze si vybrat z následujících nabídek:

Ignorovat - nebude provedena žádná akce
(nedoporučujeme),
Smazat - infikovaný soubor bude smazán,
Karanténa - (standardní) infikovaný soubor bude
umístěn do Karantény .

 

Záložka Přípony obsahuje nejčastější typy souborů
vystavené infiltracím na platformě Android. Vyberte
přípony, které se mají kontrolovat nebo mají být
vyloučené z kontroly. Toto nastavení se aplikuje na
manuální kontrolu, stejně jako na rezidentní kontrolu:

Kontrolovat přípony - pokud tuto volbu odznačíte,
budou se kontrolovat všechny typy souborů.
DEX (aplikační soubory) - spustitelné soubory, které
obsahují zkompilovaný kód pro OS Android,
SO (knihovny) - sdílené knihovny uložené na
určeném umístění, které využívají programy
vyžadující jejich funkce,
Archivy (zabalené soubory) - komprimované
soubory,
Ostatní - ostatní typy souborů.
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Na záložce Rezident lze konfigurovat parametry
rezidentní kontroly. Ta automaticky kontroluje
soubory, ke kterým se aktuálně přistupuje. Kontoluje
Download(s) složky na SD kartě, soubory vytvořené
instalací .apk souborů a soubory na připojené SD kartě
(pokud je volba Kontrolovat SD kartu aktivní).
Rezidentní štít se automaticky spouští při spuštění
operačního systému Android.

Rezidentní ochrana - pokud je zapnuta
(předvoleno), rezidentní ochrana běží na pozadí.
Zobrazit upozornění - zobrazí upozornění o hrozbě
pokaždé, když je detekována.
Kontrolovat SD kartu - kontrola souborů před
uložením na SD kartu.
Proaktivní ochrana - tato volba zapína techniky
heuristické analýzy. Heuristika proaktivně (hledá
chování typické pro virus) identifikuje nový škodlivý
kód, který není detekován virovou databází.
Úroveň kontroly archivů - umožňuje specifikaci
hloubky kontroly archívů (.zip files) .Čím vyšší číslo,
tím hlubší úroveň kontroly.
Standardní akce - akce, která bude automaticky
provedena při nalezení infikovaného souboru. Pokud
vyberete Ignorovat, nebude provedena žádná akce
(nedoporučujeme). Volbou Smazat infikovaný soubor
smažete. Označením Karanténa se soubor umístí do 
Karantény .

 
Po instalaci ESET Mobile Security zobrazí stavovou

ikonu  v levém horním rohu obrazovky. Pokud
chcete tuto ikonu vypnout, v hlavní nabídce ESET
Mobile Security, stiskněte tlačítko MENU, nabídka
Upozornění a odznačte volbu Zobrazovat ikonu.

4. Antispam

Antispam modul blokuje příchozí SMS/MMS zprávy a
příchozí/ odchozí hovory dle nastavených pravidel.

Nevyžádaná pošta obvykle obsahuje reklamní sdělení
nebo zprávu od neznámého či nespecifikovaného
uživatele. Termín blokovat kontakt znamená
automatické přesunutí příchozí pošty do Protokolů
antispamu . O přesunutí není uživatel nijak
informován, lze si však vždy prohlídnout protokoly, zda
zpráva nebyla chybně zablokována.

Přidat nové antispamové pravidlo lze pomocí tlačítka 
Pravidla volání a SMS > Přidat nové. Zadejte telefonní
číslo, které chcete blokovat nebo ťukněte na + pro
výběr čísla ze seznamu kontaktů. Pravidlo dle svých
potřeb nakonfigurujte a klepněte na Hotovo.

Již existující pravidlo lze editovat označením a vybráním
požadované akce. Pokud si přejete odstranit všechna
antispamová pravidla, stiskněte tlačítko MENU a
vyberte Odebrat vše.

POZNÁMKA: Telefonní číslo musí obsahovat kód

mezinárodního volání (např. pro Českou republiku
předponu + 420).

Seznam pravidel Antispamu

Nastavení

Blokovat anonymní hovory – označte tuto volbu,
pokud si přejete blokovat čísla, která jsou skryta
pomocí Calling Line Identification Restriction (CLIR).

Blokovat známé kontakty – touto volbou zablokujete
zprávy a volání od kontaktů uvedených v seznamu
kontaktů.

Blokovat neznámé kontakty – blokuje zprávy a volání
z čísel, které nejsou uvedeny v seznamu kontaktů, což
lze s úspěchem použít pro blokaci neočekávaných
volání či volání z neznámých čísel.

V Protokolech antispamu si lze prohlédnout zprávy a
volání, které byly zablokovány antispamovým
modulem. Každý protokol obsahuje informace o názvu
události, telefonním čísle, datu a čase události.
Zablokované SMS zprávy obsahují tělo zprávy.

5
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5. Anti-Theft

Funkce Anti-Theft ochrání mobilní zařízení před
zneužitím cizí osobou.

Při ztrátě nebo odcizení telefonu se po vložení nové,
nedůvěryhodné SIM karty telefon automaticky
zablokuje. ESET Mobile Security odešle tajně SMS
zprávu na předem určené telefonní číslo. Zpráva
obsahuje číslo nové SIM karty, IMSI (International
Mobile Subscriber Identity) a IMEI (International Mobile
Equipment Identity) číslo. O této zprávě se nový
uživatel nedoví, jelikož se SMS zpráva automaticky
smaže. Kromě toho můžete také požádat o GPS
souřadnice ukradeného mobilního telefonu nebo na
dálku vymazat všechna data uložená v zařízení.

Důvěryhodné SIM karty

V případě, že současnou SIM kartu v mobilním zařízení
chcete přidat do důvěryhodných, ťukněte na Přidat >
Přidat stávající. Pokud používáte více SIM karet, lze je
rozlišovat pomocí Názvu SIM karty (např. práce, doma
 atd.).

Přidat nebo Zrušit existující SIM kartu(y) lze označením
a vybráním požadované akce. Pokud si přejete
odstranit všechny SIM karty, stiskněte tlačítko MENU a
vyberte Odebrat vše. 

Důvěryhodné kontakty

V seznamu Důvěryhodných kontaktů, ťukněte na
Přidat pro přidání kontaktů, na které se odešle
upozorňující SMS po vložení nedůvěryhodné SIM karty.
Zadejte Jméno kontaktu a jeho Telefonní číslo do
příslušných polí. Pokud kontakt obsahuje více čísel, pak
se SMS odešle na všechna uvedená čísla.

Přidat nebo Zrušit existující záznam lze označením a
vybráním požadované akce. Pokud si přejete odstranit
všechny SIM karty, stiskněte tlačítko MENU a vyberte
Odebrat vše.

POZNÁMKA: Telefonní číslo musí obsahovat kód
mezinárodního volání (např. pro Českou republiku
předponu + 420).

Důvěryhodné kontakty

Nastavení

Pokud vlastníte zařízení bez SIM karty (např. tablet
nebo CDMA telefon), vyberte volbu Vypnout kontrolu
SIM karty. Tímto se zároveň vypne červené hlášení
Bezpečnostní riziko! (Kontrola SIM karty j e vypnuta) na
hlavní obrazovce ESET Mobile Security.

Automatickou kontrolu vložených SIM karet lze pomocí
volby Zapnout kontrolu SIM karty.

V poli Text SMS upozornění můžete měnit znění
upozorňující SMS zprávy, která se odešle po vložení
nedůvěryhodné SIM karty do mobilního zařízení. Pokud
jste ESET Mobile Security zakoupili na Google Play, pak
se automaticky načte emailová adresa Google účtu. Lze
také uvést další email nebo telefonní číslo.

SMS příkazy

Vzdálené SMS příkazy (smazat, zablokovat a najít)
fungují pouze v případě, že je zapnuta volba Zapnout
SMS příkazy.

Nabídka Povolit SMS reset hesla umožňuje resetovat
bezpečnostní heslo pomocí SMS, která se odešle z
kontaktu uvedeném v Důvěryhodných kontaktech.
Zpráva musí mít následující tvar:
eset remote reset

Pokud ztratíte mobil nebo dojde k jeho odcizení,
zablokujete jej  pomocí SMS odeslané z kterékoli mobilu
ve formě:
eset lock password
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Kde slovo password nahradíte heslem, které jste zadali v
sekci Heslo  (platí i pro níže uvedené SMS zprávy).
Neautorizovaný uživatel nebude schopen mobilní
zařízení používat, jelikož bude požadováno zadání
hesla.

Pokud si přejete zjistit GPS souřadnice mobilního
zařízení, pošlete SMS zprávu na Vaše původní číslo
nebo na číslo neautorizované SIM karty (nově vložené)
ve formě:
eset find password
Obdržíte SMS s GPS souřadnicemi a link na aplikaci
Google maps, kde se zobrazí přesná poloha mobilního
zařízení. K tomu je však nutné, aby byla GPS na daném
zařízení aktivní.

V případě, že chcete smazat veškerá data na zařízení,
musí posílaná SMS obsahovat příkaz:
eset wipe password
Smazány budou veškeré kontakty, zprávy, emaily,
instalované aplikace, účet na Googlu a obsah SD karty.
Pokud není ESET Mobile Security nastaven jako správce
zařízení, pak dojde ke smazání kontaktů, zpráv a
obsahu SD karty.

6. Bezpečnostní audit

Kontroluje položky jako jsou stav baterie, bluetooth,
volné místo na disku atd.

Manuálně lze spustit kontrolu pomocí tlačítka Audit.
Po dokončení se zobrazí detailní protokol.

Protokol bezpečnostního auditu

Zelený příznak před daným řádkem znamená, že
hodnota je v pořádku a neznamená bezpečnostní riziko.

Žlutý příznak znamená, že daná položka by mohla
představovat potenciální bezpečnostní riziko. Po
ťuknutí se zobrazí detailní výsledek.

Červený příznak analogicky znamená opak zeleného.

Pokud chcete opravit červený status položky, klepněte
na tlačítko Ano.

Nastavení

Bezpečnostní audit se automaticky provádí každých 24
hodin. Pro vypnutí odznačte Pravidelný audit.

Volba Automaticky povolit umožní ESET Mobile
Security automaticky opravit nalezené bezpečnostní
riziko (např. stav bluetooth) bez zásahu uživatele.
Nastavení se aplikuje pouze na pravidelné
(naplánované) audity.

Uložené protokoly definují maximální počet
protokolů, které jsou uloženy do Protokolů auditu.

V Interval auditu lze nastavit periodu bezpečnostního
auditu.

Pro zvýšení či snížení hodnoty mezních hodnot volného
místa na disku a baterie použijte nabídky Mezní
hodnota volného místa a Mezní hodnota baterie.

V záložce Položky pro audit vyberte položky pro
pravidelný (naplánovaný) audit.

Nabídka Protokoly auditu obsahuje protokoly o
provedených auditech. Každý protokol obsahuje datum
a čas provedení a detailní výsledky.

Správce úloh nabízí přehled procesů, služeb a úloh
běžících na zařízení. ESET Mobile Security umožňuje
zastavit procesy, služby a úlohy, které nejsou spuštěny
systémem (označeny červenou ikonou (x).

7. Aktualizace

ESET Mobile Security je v základní konfiguraci (default)
nainstalován již s nastavenou úlohou pro pravidelnou
automatickou aktualizaci. Samozřejmě lze také
aktualizaci vynutit ručně pomocí volby Aktualizovat
nyní.

Nastavení

Volba Automatická aktualizace umožňuje nastavit
interval pravidelné aktualizace virové databáze.

POZNÁMKA: Aby se zabránilo zbytečnému stahování
dat, jsou aktualizace vydávány v případě, že je
zaznamenána nová hrozba.

9
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8. Heslo

Heslo chrání nastavení před neautorizovaným
přístupem. Je vyžadováno u:

přístupu do chráněných nastavení ESET Mobile
Security (Antivirus, Antispam, Anti-Theft a
Bezpečnostní audit),
přístupu do zablokovaného mobilního zařízení,
posílání SMS příkazu (smazat, blokovat, najít) ,
odinstalace ESET Mobile Security.

 
POZNÁMKA: Ochrana odinstalace je možná jen od
Android 2.2 a vyšší.

Pro nastavení nového bezpečnostního hesla, vyplňte
stávající Heslo a Zadejte heslo znovu. Nápověda k
heslu (pokud je nastavena) zobrazí daný text v případě,
že si nepamatujete heslo.

DŮLEŽITÉ: Vybírejte heslo velice pečlivě, je požadováno
při odblokování zařízení a odinstalaci ESET Mobile
Security.

Na záložce Aplikovat na můžete specifikovat, které
moduly mají být chráněny heslem.

Pokud si nepamatujete heslo, můžete resetovat heslo
pomocí SMS ve tvaru:
eset remote reset
SMS musí být poslána z kontaktu uvedeného v 
Důvěryhodných kontaktech.

9. Nápověda a podpora

9.1   Řešení potíží

Předtím než kontaktujete technickou podporu,
doporučujeme hledat příčinu potíží v naší databázi
znalostí. Program však umožňuje pokročilé
protokolování činnosti, které pomáhá při řešení potíží
technického rázu.

1. Na hlavní obrazovce ESET Mobile Security, stiskněte
tlačítko MENU a vyberte Protokolování.

2. Vyberte příslušnou část programu, ke které se
problém vztahuje. 

3. Proveďte problémovou akci. Do protokolu se zapíší
podrobnosti.

4. Na hlavní obrazovce ESET Mobile Security, stiskněte
tlačítko MENU a vyberte Zákaznická podpora.

5. Pokud nenajdete řešení v databázi znalostí, ťukněte
na Pokračovat.

6. Vyplňte příslušná pole a vyberte Odeslat. Ujistěte se,
že je součástí i vytvořený protokol.

9.2   Zákaznická podpora

Kontaktovat technickou podporu produktu ESET
Mobile Security lze: 

telefonicky na čísle 233 090 244 nebo 800 373 829
každý pracovní den mezi 8:00 a 18:00
kdykoli pomocí formuláře http://www.eset.cz/cz/
podpora/kontakt/
přímo z produktu přes tlačítko MENU na hlavním
obrazovce ESET Mobile Security a volbu Zákaznická
podpora.

http://kb.eset.com/android
http://kb.eset.com/android
http://www.eset.cz/cz/podpora/kontakt/
http://www.eset.cz/cz/podpora/kontakt/
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