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1. Bevezetés

Az ESET Mobile Security egy teljes körű biztonsági megoldás, amely védelmet nyújt az újonnan felbukkanó kártevők
és adathalászati oldalak ellen, szűri a kéretlen hívásokat és üzeneteket, és lehetővé teszi, hogy átvegye készüléke
távoli felügyeletét abban az esetben, ha elveszíti vagy ellopják azt.

A fontosabb szolgáltatások:

Antivírus

Lopásvédelem

Adathalászat elleni védelem

Integráció a My Eset portállal

SMS- és hívásszűrő

Biztonsági audit

Biztonsági jelentés

1.1   A 3.5-ös verzió újdonságai

Az ESET Mobile Security 3.5-ös verziója az alábbi frissítéseket és fejlesztéseket tartalmazza:

Proaktív védelem

Továbbfejlesztett Adathalászat elleni védelem

Biztonsági jelentés

A rendszerszintű engedélyek egyszerűen elérhetők az ESET Mobile Security alkalmazásból

Az ESET Lopásvédelem szolgáltatásban a készülék akkumulátorának lemerülése előtt mentett utolsó ismert
hely

1.2   Minimális rendszerkövetelmények

Az ESET Mobile Security telepítéséhez androidos készülékének meg kell felelnie az alábbi minimális
rendszerkövetelményeknek:

Operációs rendszer:  Android 4 (Ice Cream Sandwich) vagy újabb

Érintőképernyő felbontása: legalább 480x800 képpont

Processzor: ARM architektúra ARMv7+ utasításkészlettel, x86 Intel Atom

RAM: 128 MB

Belső tárhely szabad lemezterülete: 20 MB

Internetkapcsolat

Megjegyzés: A dupla SIM és a feltört eszközök nem támogatottak. A Lopásvédelem és az SMS- és hívásszűrő nem
érhető el a hívást és üzeneteket nem támogató táblagépeken.

2. Telepítés

Az ESET Mobile Security ezekről a terjesztési csatornákról tölthető le.:

 Google Play – ez az alkalmazás rendszeres frissítéseket kap a Google Play áruházon keresztül

 ESET-webhely – ez az alkalmazás frissítéseket kap az ESET verzióellenőrző frissítési rendszeréről

 Amazon Appstore

Személyes adatai és androidos készüléke erőforrásai védelmének biztosításához az ESET Mobile Security

http://www.amazon.com/appstore
http://www.amazon.com/appstore
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alkalmazásnak hozzáféréssel kell rendelkeznie készüléke funkcióihoz, és bizonyos esetekben át kell vennie felettük
a felügyeletet. Az egyes engedélytípusok részletes magyarázata és használatuk leírása a következő
tudásbáziscikkben lévő táblázatban található:
 http://support.eset.com/kb2711/#PrivacyPolicy 
(A cikk nem minden nyelven érhető el.)

2.1   Letöltés a Google Play áruházból

Nyissa meg a Google Play Áruház alkalmazást az androidos készülékén, és keresse meg az ESET Mobile Security (vagy
egyszerűen ESET) alkalmazást.

Másik lehetőségként kövesse a hivatkozást vagy olvassa be az alábbi QR-kódot a mobilkészülékével vagy egy erre a
célra szolgáló alkalmazással:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp

2.2   Letöltés az ESET webhelyéről

A webes verzió elérhetősége a régiójától függően változik.

1. Töltse le az APK telepítési fájlt az ESET webhelyéről.
2. Ellenőrizze, hogy az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások engedélyezettek-e a készülékén. Ehhez

koppintson az indító ikonra  az Android kezdőképernyőjén (vagy keresse meg a Kezdőképernyő > Menü
ikont). Koppintson a Beállítások > Biztonság elemre. Az Ismeretlen források jelölőnégyzetet be kell jelölni.

3. Nyissa meg a fájlt az Android értesítési területéről, vagy keresse meg egy fájlböngésző segítségével. A
rendszer általában a Download letöltési mappába menti a fájlt.

4. Koppintson a Telepítés, majd a Megnyitás lehetőségre.

http://support.eset.com/kb2711/#PrivacyPolicy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp
https://www.eset.com
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2.3   Telepítővarázsló

Az alkalmazás telepítését követően kövesse a telepítővarázsló képernyőjén megjelenő utasításokat:

1. A Nyelv beállításra koppintva jelölje ki az ESET Mobile Security alkalmazásban használni kívánt nyelvet. Ez
később a program beállításai között módosítható.
 

 
2. Az Ország beállításra koppintva jelölje ki azt az országot, amelyben tartózkodik.

 
3. Koppintson az Elfogadom gombra, ha elfogadja a végfelhasználói licencszerződésben foglaltakat.
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4. Koppintson az Elfogadom gombra a Felhasználó hozzájárulása képernyőn. Bizonyos információk, többek között
a készülék helye és a felkeresett webhelyek megoszthatók az ESET céggel.
 

 
5. Koppintson a Tovább gombra, ha részt szeretne venni az ESET Live Grid szolgáltatásban. Ez később a program

beállításai között módosítható. További információért olvassa el ezt a szakaszt.
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6. Jelölje be a Keresés engedélyezése vagy a Keresés letiltása választógombot annak megadásához, hogy az ESET
Mobile Security felismerje-e a kéretlen alkalmazásokat, majd koppintson a Tovább gombra. Ez később a
program beállításai között módosítható. A kéretlen alkalmazásokról ebben a szakaszban talál további
információkat.
 

 
7. A következő lépésben a készülékén elérhető e-mail-fiókok listáját fogja látni. Adja meg, hogy az ESET melyik

fiókot használja a terméklicenc regisztrálásával és a biztonsági jelszó alaphelyzetbe állításával kapcsolatos,
valamint az ESET terméktámogatásával folytatott kommunikációhoz. Ha nem szerepel e-mail-fiók a listában,
az Új fiók > OK > Meglévő elemre koppintva jelentkezzen be a meglévő e-mail-fiókjába, vagy az Új
lehetőségre koppintva hozzon létre új fiókot.
 

8. AzAktiválás lehetőségre koppintva aktiválhatja a termék prémium szintű szolgáltatásait, illetve a Kihagyás
elemre koppintva elkezdheti az ingyenes verzió használatát.
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3. Eltávolítás

Az ESET Mobile Security a program főmenüjéből elérhető Eltávolítás varázslóval távolítható el. Koppintson a Menü 

 > Beállítások > Eltávolítás parancsra. A program kérni fogja a biztonsági jelszó megadását.

Másik lehetőségként az alábbi lépéseket követve kézzel is eltávolíthatja a szoftvert:

1. Koppintson az indító ikonra  az Android kezdőképernyőjén (vagy keresse meg a kezdőképernyő > Menü
ikont), és koppintson a Beállítások > Biztonság > Eszközkezelők elemre. Válassza az ESET Mobile Security
alkalmazást, és koppintson a Letiltás elemre. Koppintson a Feloldás elemre, és adja meg a biztonsági jelszót.
Kihagyhatja ezt a lépést, ha az alkalmazás a továbbiakban nincs eszközkezelőként megadva.

2. Lépjen vissza a Beállítások elemhez, és koppintson az Alkalmazások kezelése > ESET Mobile Security >
Eltávolítás elemre.

4. Licenc aktiválása

Az ESET Mobile Security három verziója érhető el:

Ingyenes – az alapszolgáltatások korlátlan ideig ingyenesen használhatók

Próbaverzió – a prémium szolgáltatások korlátozott ideig (alapértelmezés szerint 30 napig) be vannak
kapcsolva

Prémium – a prémium szolgáltatások a licenc lejáratáig be vannak kapcsolva

Ebben a táblázatban látható, hogy az ingyenes, a próba- és a prémium verziók mely szolgáltatásokat tartalmazzák:

Ingyenes Próba- és prémium verzió

Antivírus  

Antivírus – automatikus ellenőrzések  

A vírusdefiníciós adatbázis
automatikus frissítése

 

Lopásvédelem – SMS parancsok (a
Törlés kivételével)

 

Lopásvédelem – webportál  

Lopásvédelem – SIM-ellenőrzés  

Adathalászat elleni védelem  

SMS- és hívásszűrő  

Biztonsági audit  

Biztonsági jelentés  

Ha közvetlenül az androidos készülékén szeretné aktiválni az ESET Mobile Security alkalmazást, koppintson a Menü

 ikonra az ESET Mobile Security főképernyőjén (vagy nyomja meg a készülék MENÜ gombját), és koppintson a
Licenc elemre. 
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Az ESET Mobile Security többféleképpen aktiválható. Az adott aktiválási mód elérhetősége az országtól, valamint a
termék forgalmazási módjától (ESET-weboldal, Google Play, Amazon Appstore) függően eltérhet.

Prémium vásárlása – válassza ezt a opciót, ha nem rendelkezik licenccel, és a Google Play áruházon keresztül
szeretne vásárolni egyet.

Licenckulcs megadása – válassza ezt a opciót, ha már rendelkezik licenckulccsal. A licenckulcs a licenctulajdonos
azonosítására szolgáló egyedi, XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX formátumú karakterlánc. A licenckulcsot az ESET
által küldött e-mailben vagy a megvásárolt dobozban található licenckártyán találja meg.

Ingyenes próbaverzió aktiválása – amennyiben vásárlás előtt szeretné kipróbálni az ESET Mobile Security
alkalmazást, válassza ezt a opciót. Google-fiókonként csak egyszer választhatja a kipróbálást.

Van felhasználónevem és jelszavam, mit tegyek? – válassza ezt az opciót, ha felhasználónevét és jelszavát
licenckulccsá szeretné konvertálni a https://my.eset.com/convert weboldalon. 

5. Antivírus

Az Antivírus modul a bejövő kártevők blokkolásával, majd az állományok megtisztításával védi készülékét a
kártékony kódok ellen.

https://my.eset.com/convert
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Készülék ellenőrzése

A program egyes előre megadott állománytípusokat alapértelmezés szerint ellenőriz. A készülék ellenőrzése során
a program megvizsgálja a memóriát, a futó folyamatokat és a futásukhoz szükséges dinamikus csatolású kódtárakat,
valamint a belső és a cserélhető adattárolókon található állományokat. A szoftver az ellenőrzés rövid összesítését
egy naplófájlba menti a Vírusellenőrzések naplói csoportban. Ha meg szeretne szakítani egy már folyamatban lévő

ellenőrzést, koppintson az  ikonra.

Ellenőrzés szintje

Kétféle ellenőrzési szint közül választhat:

Optimalizált – azOptimalizált ellenőrzés telepített alkalmazásokat, DEX fájlokat (az Android operációs rendszer
végrehajtható fájljait), SO fájlokat (könyvtárakat), többszörösen tömörített fájlokat legfeljebb 3 szintig és SD-
kártyák tartalmát vizsgálja meg.

Mindenre kiterjedő – az összes fájltípust (a kiterjesztésétől függetlenül) ellenőrzi a belső memórián és az SD-
kártyán is.

A vírusdefiníciós adatbázis frissítése

Az ESET Mobile Security alapértelmezés szerint egy frissítési feladattal biztosítja a program rendszeres frissítését. A
frissítés kézzel történő futtatásához koppintson A vírusdefiníciós adatbázis frissítése hivatkozásra.

MEGJEGYZÉS: A fölösleges sávszélesség-használat elkerülése érdekében a frissítéseket szükség szerint, egy új
kártevő hozzáadása esetén bocsátjuk ki. A frissítések ingyenesek, mobilszolgáltatója azonban felszámolhatja az
adatátvitelt.

Az ellenőrzésekről az alábbi hivatkozásokat követve tájékozódhat:

Automatikus ellenőrzések

Vírusellenőrzések naplói

További beállítások
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5.1   Automatikus ellenőrzések

A készülékek kézi indítású ellenőrzése mellett az ESET Mobile Security automatikus ellenőrzéseket is képes
végezni.

Ellenőrzés szintje

Kétféle ellenőrzési szint közül választhat. Ez a beállítás az Ellenőrzés töltéskor és az Ütemezett ellenőrzés funkcióra
is vonatkozik:

Optimalizált – az Optimalizált ellenőrzés telepített alkalmazásokat, DEX fájlokat (az Android operációs rendszer
végrehajtható fájljait), SO fájlokat (könyvtárakat), többszörösen tömörített fájlokat legfeljebb 3 szintig és SD-
kártyák tartalmát vizsgálja meg.

Mindenre kiterjedő – az összes fájltípust (a kiterjesztésétől függetlenül) ellenőrzi a belső memórián és az SD-
kártyán is.

Ellenőrzés töltéskor

Ha ezt az opciót jelöli be, az ellenőrzés automatikusan elindul a készülék tétlen állapotában, amikor teljesen fel van
töltve és egy töltőhöz csatlakozik.
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Ütemezett ellenőrzés

Az ütemezett ellenőrzés lehetővé teszi, hogy beütemezzen egy előre megadott időpontban automatikusan

futtatott ellenőrzést. Az ellenőrzés ütemezéséhez koppintson a  kapcsolóra az Ütemezett ellenőrzés felirat
mellett, és adja meg az ellenőrzések indításának dátumát és időpontját.

5.2   Vírusellenőrzések naplói

A Vírusellenőrzések naplói csoportban átfogó adatok találhatók az egyes ütemezett ellenőrzésekről és a készülék
kézi indítású ellenőrzéséről.

Minden napló tartalmazza az alábbiakat: 

Az ellenőrzés dátuma és időpontja

Az ellenőrzés szintje (optimalizált vagy mindenre kiterjedő)

Az ellenőrzés időtartama

Az ellenőrzött fájlok száma

Az ellenőrzés eredménye vagy az ellenőrzés során történt hibák

Ha el szeretne távolítani egy naplót a listáról, megérintve és nyomva tartva jelölje ki a naplót, és koppintson az

Eltávolítás  ikonra.
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5.3   További beállítások

Valós idejű védelem

A valós idejű víruskereső a rendszer indításakor automatikusan elindul és ellenőrzi az Ön által használt fájlokat.
Automatikusan ellenőrzi a Download mappát, valamint a telepített vagy frissített alkalmazásokat.

ESET Live Grid

A ThreatSense.Net korai riasztási rendszeren alapuló ESET Live Grid további biztonsági szinttel látja el készülékét. A
szolgáltatás folyamatosan figyeli a rendszerben futó programokat és folyamatokat, és összeveti az eredményt az 
ESET több millió felhasználójától, szerte a világból gyűjtött adatokkal. Ezenkívül az ESET Live Grid adatbázisának
állandó bővülésével az ellenőrzések feldolgozása egyre gyorsabb és pontosabb lesz. Ez lehetővé teszi számunkra,
hogy az ESET minden felhasználójának jobb proaktív védelmet és ellenőrzési sebességet tudjunk kínálni. Javasoljuk,
hogy kapcsolja be ezt a szolgáltatást. Köszönjük a támogatását.

Kéretlen alkalmazások keresése

A kéretlen alkalmazások olyan programok, amelyek reklámprogramot tartalmaznak, eszköztárakat telepítenek,
követik az Ön keresési eredményeit, illetve más, nem egyértelmű célból települtek. Egyes esetekben előfordulhat,
hogy a kéretlen alkalmazások előnyei nagyobbnak látszanak a kockázatuknál. Az ESET emiatt az ilyen alkalmazásokat
az egyéb típusú kártevő szoftverekénél alacsonyabb kockázatú kategóriába sorolja be.
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Veszélyes alkalmazások keresése

Számtalan olyan jogszerű alkalmazás létezik, amely a hálózati készülékek felügyeletének egyszerűsítésére szolgál,
nem megfelelő kezekben azonban kártékony célokra használható. A Veszélyes alkalmazások keresése opció
lehetővé teszi az ilyen típusú alkalmazások figyelését és letiltását (tetszés szerint). A veszélyes alkalmazások
csoportjába a kereskedelemben kapható, törvényes szoftverek tartoznak, többek között a távoli hozzáférést
biztosító eszközök, a jelszófeltörő alkalmazások, valamint a keyloggerek.

A vírusdefiníciós adatbázis frissítései

Ez az opció lehetővé teszi az automatikus kártevőadatbázis-letöltések időközének megadását. Ezeket a frissítéseket
szükség szerint bocsátjuk ki, amikor új kártevőt veszünk fel az adatbázisba. Javasoljuk, hogy hagyja beállítva az
alapértelmezett értéket (naponta).

Frissítési szerver

Ezt az opciót használva frissítheti készülékét a tesztelési módból. Az előzetes frissítések alapos belső tesztelésen
mennek keresztül, és hamarosan elérhetők lesznek a nagy nyilvánosság számára is. Előnyöket szerezhet azzal, hogy
hozzáfér a legfrissebb felismerési módszerekhez és javításokhoz. Előfordulhat azonban, hogy az előzetes frissítések

nem mindig elég stabilak. Az aktuális programmodulok verzióinak ellenőrzéséhez koppintson a Menü  ikonra az
ESET Mobile Security főképernyőjén, és koppintson a Névjegy > ESET Mobile Security elemre. Javasoljuk, hogy a
kezdő felhasználók hagyják változatlanul az alapértelmezés szerint bejelölt Rendszeres frissítés opciót.

6. Lopásvédelem

A Lopásvédelem funkció biztosítja mobilkészüléke védelmét a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben.

Ha elveszíti, vagy ellopják a készülékét, és SIM kártyáját egy új (nem megbízható) kártyára cserélik, az ESET Mobile
Security automatikusan zárolja a készüléket és egy figyelmeztető SMS-t küld a felhasználó által megadott
telefonszám(ok)ra. Az üzenet tartalmazza az aktuálisan behelyezett SIM kártya telefonszámát, az IMSI (International
Mobile Subscriber Identity, nemzetközi mobil-előfizetői azonosító) számot és az IMEI (International Mobile
Equipment Identity, nemzetközi mobilkészülék-azonosító) számot. A jogosulatlan felhasználó nem szerez értesülést
az üzenet elküldéséről, mivel az automatikusan törlődik a készülék üzenetkezelési folyamataiból. Emellett
lekérheti elveszett mobilkészüléke GPS-koordinátáit is, illetve távolról törölheti a készüléken tárolt összes adatot.

MEGJEGYZÉS: Egyes lopásvédelmi funkciók (Megbízható SIM-kártyák és SMS szöveges parancsok) nem érhetők el az
üzenetküldést nem támogató eszközökön.
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6.1   Webportál

Az ESET Mobile Security 3-as verziója teljesen integrálható az ESET Lopásvédelem szolgáltatással a My Eset portálon
keresztül. A portálról figyelheti a készüléken folyó tevékenységet, zárolhatja a készüléket, egyéni üzenetet küldhet
a készülék megtalálójának, hangos szirénát szólaltathat meg, illetve távolból törölheti a készülék adatait.

My ESET-fiók létrehozásához koppintson az Új fiók létrehozása hivatkozásra, és töltse ki a regisztrációs űrlapot.
Ellenőrizze a bejövő üzenetek mappájában, hogy megérkezett-e a fiókot megerősítő e-mail, és az abban lévő
hivatkozásra kattintva aktiválja a fiókját. Ezután a my.eset.com fiókjából kezelheti a Lopásvédelem biztonsági
funkcióit. Ha már rendelkezik My ESET-fiókkal, koppintson a Bejelentkezés gombra, és adja meg az e-mail-címét és a
jelszavát. Miután elvégezte ezeket a lépéseket, a készülékét társíthatja a My ESET-fiókjával.

Ha további útmutatásra van szüksége a lopásvédelmi funkciók használatáról a My ESET portálon, tanulmányozza a
Lopásvédelem online súgóját, vagy a képernyő jobb felső sarkában koppintson a Súgó gombra.

Utolsó ismert hely – ez a funkció az akkumulátor lemerülése előtt menti a készülék helyét az ESET Lopásvédelem
szolgáltatásban.

https://anti-theft.eset.com/
https://anti-theft.eset.com/
http://help.eset.com/getHelp?product=antitheft&lang=hu-HU
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6.1.1   Optimalizálás

Az ESET Lopásvédelem optimalizálásával technikailag felmérheti készüléke biztonsági állapotát. A Lopásvédelem
megvizsgálja rendszerét az alábbi problémákkal kapcsolatosan.

Az egyes biztonsági problémák esetén a Beállítások módosítása elemre koppintva megkeresheti azt a képernyőt,
ahol megoldhatja az adott problémát. Ha nem szeretné, hogy az ESET Mobile Security problémaként jelentse az
esetet, koppintson a Probléma mellőzése elemre.

A helyszolgáltatások ki vannak kapcsolva – a bekapcsolásához az Android beállításai között keresse meg a
Helymeghatározási szolgáltatások lehetőséget, és válassza a Vezeték nélküli hálózatok használata opciót

Nem használ GPS-műholdakat – ez az Android beállításai közt a Tartózkodási hely > Mód > Nagyon pontos
beállításban érhető el

Nincs képernyőzár-védelem – ha készüléke védelmét szeretné képernyőzárkóddal, jelszóval, PIN-kóddal vagy
mintával biztosítani, keresse meg az Android beállításai között a Képernyő zárolása > Képernyő zárolása opciót,
és válasszon egy rendelkezésre álló lehetőséget. A legtöbb androidos készülék felajánlja a csúsztatás, a
mozgatás, az arcalapú feloldás, az arc és hang, a minta, a PIN-kód vagy a jelszó lehetőséget. Ha valaki helytelen
kóddal megkísérli a készülék feloldását, az ESET Lopásvédelem a My Eset portálon értesítést küld a gyanús
tevékenységről.

A mobiladatok nincsenek engedélyezve – ez az Android beállításai között a Vezeték nélküli hálózatok >
Mobilhálózatok > Adatok részen érhető el.

A Google Play Szolgáltatások nincs jelen – Az ESET Lopásvédelem a Google Play Szolgáltatások segítségével
valós időben továbbítja a parancsokat a készülékére és jeleníti meg a leküldéses értesítéseket. Ha készülékén
le vannak tiltva vagy hiányoznak ezek a szolgáltatások, a My Eset portálon felügyelhető ESET Lopásvédelem
funkciói korlátozottak lesznek. Ebben az esetben a My Eset portál helyett SMS parancsok használatát
javasoljuk.

6.1.2   Proaktív védelem

Ez a funkció lehetővé teszi a gyanús mód által kiváltott figyelmeztetések és tevékenységek módosítását,
amelyekben az ESET Mobile Security rendszeresen menti a készülék helyét, a kamera által készített fényképeket és
a WiFi IP-címeket. Az alábbiakat definiálhatja:

Aktiválás sikertelen feloldási kísérlet esetén – alapértelmezés szerint engedélyezve; helytelen
képernyőzárolási mód megadásakor zárolja a készüléket

Sikertelen feloldási kísérletek maximális száma – az engedélyezett sikertelen feloldási kísérletek száma

Javítási idő – alapértelmezés szerint 15 másodperc áll rendelkezésre a helyes feloldási kód megadására

Fényképek mentése a készülékre – a hátlapi és az előlapi kamerával készült fényképek mentése a készülék
galériájába és a Lopásvédelem portálra egy sikertelen feloldási kísérlet vagy a SIM-kártya eltávolítása esetére

6.2   SIM-ellenőrzés

A SIM-ellenőrzés indításához a program főmenüjében koppintson a Lopásvédelem > SIM-ellenőrzés lehetőségre,

majd a  kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót. Egy egyszerű varázsló végigvezeti Önt a lépéseken.
Ezek a lépések az SMS szöveges parancsok beállítási varázslón keresztül is elérhetők:

Biztonsági jelszó megadása 

Kapcsolati adatok hozzáadása 

Eltávolításvédelem engedélyezése

AktuálisSIM-kártya mentése megbízhatóként 

Értesítendő személy hozzáadása 
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6.2.1   Megbízható SIM-kártyák

A Megbízható SIM-kártyák csoportban látható azon megbízható SIM-kártyák listája, amelyeket az ESET Mobile
Security el fog fogadni. Ha a listában nem szereplő SIM-kártyát helyez be, a szoftver zárolja a képernyőt, és egy
riasztási SMS-t küld az értesítendő személyeknek.

Ha új SIM-kártyát szeretne hozzáadni, koppintson a  ikonra. Adja meg a SIM-kártya nevét (például otthoni,
munkahelyi) és az IMSI (International Mobile Subscriber Identity, nemzetközi mobil-előfizetői azonosító) számát. Az
IMSI általában 15 számjegyből áll, amely a SIM-kártyára van nyomtatva. Egyes esetekben rövidebb is lehet.

Ha el szeretne távolítani egy SIM-kártyát a listáról, jelölje ki a SIM-kártyát, és koppintson a  ikonra.

Megjegyzés: A Megbízható SIM-kártyák funkció nem használható CDMA-, WCDMA- és csak WiFi-kompatibilis
eszközökön.

6.2.2   Értesítendő személyek

Az Értesítendő személyek csoportban felveheti vagy eltávolíthatja azon barátainak vagy családtagjainak a
telefonszámát, akik:

riasztási SMS-t fogadnak, ha készülékében jogosulatlan SIM-kártya észlelhető;

visszaállítják az Ön biztonsági jelszavát (feltéve ha a Biztonsági jelszó távoli alaphelyzetbe állításának
engedélyezése opció be van kapcsolva az adott partner esetén).

Új értesítendő személy felvételéhez koppintson a  ikonra, és adja meg a személy nevét és mobilszámát, vagy

a  ikonra koppintva jelöljön ki egy személyt a telefon partnerlistájáról. Ha el szeretne távolítani egy értesítendő

személyt, jelölje ki a bejegyzést, és koppintson az Eltávolítás  ikonra.

Ha egy értesítendő személyhez több telefonszám is tartozik, a riasztási SMS és a jelszó visszaállítása az összes
társított számmal működni fog.

Megjegyzés: Ha külföldön tartózkodik, a listában az összes telefonszámhoz adja meg a nemzetközi hívószámot és a
tényleges számot (például +1610100100).
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6.3   SMS szöveges parancsok

Az SMS szöveges parancsok indításához a program főmenüjében koppintson a Lopásvédelem > SMS szöveges

parancsok lehetőségre, majd a  kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót. Ha már befejezte a SIM-
ellenőrzés varázslót, ez a beállítás csak egyetlen további paraméter – az SMS-jelszó – megadására fogja kérni. A
biztonsági jelszó erre a célra használható, azonban ezt nem ajánljuk, mivel az SMS-jelszó a bejövő üzenetekben a
mobil képernyőjén látható lesz.

A következő SMS-parancsok küldhetők el:

Feloldás
eset remote reset

Ezt a parancsot küldheti el egy értesítendő személy eszközéről készüléke képernyőjének a feloldásához.

Zárolás
eset lock jelszó

Ez a parancs zárolja a készüléket, amelyet a biztonsági jelszó használatával oldhat fel.

Sziréna
eset siren jelszó

Hangos sziréna szólal meg, még akkor is, ha a készülék néma üzemmódra van állítva.

Keresés
eset find jelszó

Kapni fog egy szöveges üzenetet, amely tartalmazza a célkészülék GPS-koordinátáit, illetve a Google Térképen az
adott helyre mutató hivatkozást. Ha bizonyos idő múlva pontosabb helyadatok érhetők el, a készülék újabb SMS-t
küld.
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Törlés
eset wipe jelszó

Az alapértelmezett mappákban tárolt összes névjegy, üzenet, e-mail, fiók, SD-kártyatartalom, kép, zene és videó
véglegesen törlődik a készülékről. Az ESET Mobile Security továbbra is telepítve marad.

Megjegyzés: Bár az SMS parancsok nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket, a jelszavakat pontosan úgy kell
beírni, ahogy a Lopásvédelem telepítővarázslójában megadta őket.

6.4   Beállítások

A Lopásvédelem Beállítások csoportjában az alábbiak találhatók:

Biztonsági jelszó

Partneradatok

6.4.1   Biztonsági jelszó

A biztonsági jelszó szükséges a készülék zárolásának feloldásához, a Lopásvédelem megnyitásához, az ESET Mobile
Security eltávolításához vagy SMS szöveges parancsok küldéséhez (feltéve ha az SMS-jelszavak létrehozásakor
engedélyezte ezt az opciót).

A biztonsági jelszó elfelejtése esetén próbálkozzon meg az alábbi lehetőségekkel:

Küldjön szöveges üzenetet egy értesítendő személy mobilszámáról a saját telefonszámára. Az üzenetnek a
következő formátumban kell lennie: eset remote reset

Ha készüléke csatlakozik az internethez, a zárolt képernyőn az E-mail lehetőségre koppintva kérjen egy jelszó-
visszaállító kódot. E-mailben elküldjük az ellenőrző kódot a telepítés során megadott Google-fiókjába.
Készüléke zárolt képernyőjén adja meg az ellenőrző kódot és egy új jelszót.

Állítsa alaphelyzetbe a jelszót a My Eset portálon. A bejelentkezés után válassza ki a készülékét, kattintson a
Beállítások lehetőségre, és adjon meg egy új jelszót.

Ha készüléke nem csatlakozik az internethez, töltse ki az űrlapot ebben a tudásbáziscikkben.

Ha nem tudja elküldeni a fent említett adatokat, lépjen kapcsolatban az ESET terméktámogatásával.

FONTOS: Nehezen kitalálható biztonsági jelszó létrehozásához használja kis- és nagybetűk, valamint számok
kombinációját.

6.4.2   Partneradatok

Ha eltűntként jelöli meg készülékét a my.eset.com webhelyen, a Partneradatok között szereplő információk
megjelennek a zárolt készülék képernyőjén, hogy a megtaláló kapcsolatba léphessen Önnel.

Az információk közé tartozhatnak az alábbiak:

Az Ön neve (nem kötelező)

Családtag vagy barát másodlagos mobilszáma

Készülék leírása (nem kötelező)

E-mail-cím (nem kötelező)

https://anti-theft.eset.com/
http://support.eset.com/kb2949/#form
https://www.eset.com/support/contact
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7. Adathalászat elleni védelem

Az adathalászat kifejezés olyan bűnözői tevékenységet határoz meg, amely pszichológiai manipulációt alkalmaz
(vagyis bizalmas információk kiszolgáltatására veszi rá a felhasználót). Az adathalászattal megszerezni kívánt
bizalmas adatok közé tartoznak többek között bankszámlaszámok, hitelkártyaszámok, PIN kódok vagy
felhasználónevek és jelszók.

Javasoljuk, hogy tartsa bekapcsolva az Adathalászat elleni védelem funkciót. Az ESET kártevő-adatbázisában
feltüntetett webhelyekről vagy tartományokból érkező minden lehetséges adathalászati támadást letilt a rendszer,
és figyelmeztető értesítést jelenít meg a támadásról.

Az Adathalászat elleni védelem az Android operációs rendszeren használható legtöbb szokásos böngésző – a 
Chrome, valamint az androidos készülékeken előre telepített (általában Internet vagy Böngésző néven ismert) stock
böngésző részét képezi. A többi böngésző nem védettként szerepelhet a listában, mivel nem biztosítják az
Adathalászat elleni védelem megfelelő integrációját. Az Adathalászat elleni védelem funkció teljes kihasználásához
javasoljuk, hogy ne használjon nem támogatott webböngészőket.

Funkció javítása – az ESET Mobile Security figyelmeztetést jelenít meg, ha az Android OS rendszernek további
engedélyeket kell megadnia az Adathalászat elleni védelem számára. Az Engedélyezés elemre koppintva nyissa
meg a rendszer akadálymentesítési beállításait, és vegye számításba a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy
támogatást nyújtson több böngészőnek, és engedélyezze a védelmet a privát (inkognitó) módban történő
böngészéskor. Ha ezt nem szeretné problémaként jelenteni, koppintson A hiba mellőzése (nem javasolt)
lehetőségre.
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8. SMS- és hívásszűrő

Az SMS- és hívásszűrő a felhasználó által megadott szabályok alapján letiltja a bejövő SMS- és MMS-üzeneteket,
valamint a bejövő/kimenő hívásokat.

A kéretlen üzenetek általában a mobilszolgáltatók hirdetéseiből vagy ismeretlen, illetve nem megadott
felhasználóktól származó üzenetekből állnak. Bejövő üzenet vagy hívás letiltásakor nem jelenik meg értesítés. Az
esetleg tévedésből letiltott hívásokat vagy üzeneteket az Előzmények című szakaszban keresheti meg.

Megjegyzés: Az SMS- és hívásszűrő nem működik a hívást és az üzeneteket nem támogató táblagépeken. Az SMS- és
MMS-szűrés nem érhető el az Android OS 4.4 rendszerű készülékeken, és le lesz tiltva azokon a készülékeken,
amelyen a Google Hangouts az SMS-ekhez beállított elsődleges alkalmazás.

8.1   Szabályok

Utolsó hívó letiltása – erre koppintva letilthatja a legutolsó fogadott telefonszámról bejövő hívásokat. Ez a művelet
létrehoz egy új szabályt.

Új szabály létrehozásához koppintson a Szabályok > Szabály hozzáadása opcióra. További információt a a következő
fejezetben talál.

Meglévő szabály módosításához jelölje ki azt, és koppintson a Szerkesztés   ikonra. Ha egy bejegyzést el szeretne

távolítani a Szabályok listából, jelölje ki a bejegyzést, és koppintson az Eltávolítás  ikonra.
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8.1.1   Új szabály hozzáadása

1. A Művelet csoportban a Letiltás vagy az Engedélyezés lehetőséget választva adja meg a hívások és üzenetek
szabálytípusát.

2. A Ki csoportban egy opciót választva adja meg azokat a telefonszámokat, amelyekre a szabály hatással lesz.

Személy

Csoport – az ESET Mobile Security felismeri a kapcsolatai között mentett partnercsoportokat (például Család,
Barátok, Munkatársak).

Az összes ismeretlen szám tartalmazza a kapcsolatlistában nem mentett telefonszámokat. Ezt az opciót
használhatja a nemkívánatos telefonhívások (például „hideghívások”) letiltására, illetve annak
megakadályozására, hogy a gyermekek ismeretlen számokat tárcsázzanak.

Az összes ismert szám tartalmazza a kapcsolatlistában mentett telefonszámokat.

A Rejtett számok funkció a CLIR (Calling Line Identification Restriction, hívószám kijelzésének letiltása)
szolgáltatáson keresztül szándékosan elrejtett telefonszámmal rendelkező hívókra vonatkozik.

3. A Mi csoportban jelölje ki a letiltani vagy engedélyezni kívánt hívás- vagy szövegtípust:

 kimenő hívások 

 bejövő hívások 

 bejövő szöveges üzenetek (SMS-ek) vagy 

 bejövő multimédiás üzenetek (MMS-ek)
4. A Mikor csoportban a Mindig vagy az Egyéni lehetőséget választva adja meg az időintervallumot és a hét

napjait, amikor a szabály érvényben lesz. Alapértelmezés szerint a szombat és a vasárnap van bejelölve. 

Megjegyzés: Ha külföldön tartózkodik, a listában az összes telefonszámhoz adja meg a nemzetközi hívószámot és a
tényleges számot (például +1610100100).

8.2   Előzmények

Az Előzmények csoportban látható az SMS- és hívásszűrő által letiltott összes hívás és üzenet naplója. Minden napló
tartalmazza az esemény nevét, a kapcsolódó telefonszámot és az esemény dátumát és időpontját. Az SMS- és MMS-
üzenetnaplókban megtalálható az üzenet szövege is.

Ha a bejegyzést el kívánja távolítani a listából, jelölje ki, és koppintson az Eltávolítás  ikonra.

9. Biztonsági audit

A Biztonsági audit segítségével figyelheti és módosíthatja a készülék fontos beállításait, és áttekintheti a telepített
alkalmazások engedélyeit, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.

A Biztonsági audit és adott összetevői engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a  kapcsolóra.

Készülék figyelése

Alkalmazások auditálása
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9.1   Készülék figyelése

A Készülék figyelése csoportban adja meg, hogy a készülék mely összetevőit szeretné figyeltetni az ESET Mobile
Security alkalmazással.

Az egyes opciókra koppintva megtekintheti a részletes leírásukat és az aktuális állapotukat. Az Ismeretlen források
és a Hibakeresési mód opciókban az Beállítások megnyitása lehetőségre koppintva módosítsa a beállításokat az
Android operációs rendszer beállításai között.
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9.2   Alkalmazások auditálása

Az Alkalmazások auditálása a készüléken telepített azon alkalmazások auditálását végzi el, amelyek hozzáférhetnek
azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek díjkötelesek, nyomon követhetik a helyét, elolvashatják az identitás- és
névjegyadatait vagy SMS-eit. Az ESET Mobile Security megjeleníti ezen alkalmazások kategóriák szerint rendezett
listáját. Az egyes kategóriákra koppintva megnézheti a leírásukat. Az egyes alkalmazásokra koppintva megtekintheti
az engedélyeik adatait.
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10. Biztonsági jelentés

A biztonsági jelentés átfogó áttekintést nyújt az egyes programmodulokról a vonatkozó állapotukkal és
statisztikájukkal együtt. A Biztonsági jelentés képernyőn engedélyezheti a jelenleg nem használt modulokat is.
Minden programmodul szakasza tartalmazza az alábbi információkat.

Antivírus:

Telepített alkalmazások

Frissített alkalmazások

Ellenőrzött alkalmazások

Észlelt kártevők

A vírusdefiníciós adatbázis frissítései 

Lopásvédelem

Adathalászat elleni védelem:

Ellenőrzött webhelyek

Észlelt kártevők
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SMS- és hívásszűrő:

Kimenő hívások

Fogadott hívások

Letiltott hívások

Biztonsági audit:

Barangolási riasztások

WIFI-figyelmeztetések megnyitása

Engedélyezze Havi jelentés értesítése opciót egy rövid üzenet megjelenítéséhez az Android értesítési sávján. Az
értesítésre koppintva nyissa meg a Biztonsági jelentés ablakot.

11. Beállítások

A program beállításainak megnyitásához koppintson a Menü  ikonra az ESET Mobile Security főképernyőjén (vagy
készülékén nyomja meg a Menü gombot), és koppintson a Beállítások elemre.

Nyelv

Alapértelmezés szerint az ESET Mobile Security a készülékén alapértelmezett rendszerbeállításként (az Android
operációs rendszer nyelv és billentyűzet beállításában) megadott nyelven települ. Ha módosítani szeretné az
alkalmazás felhasználói felületének a nyelvét, koppintson a Nyelv elemre, és jelölje ki a kívánt nyelvet.

Állandó értesítés

Az ESET Mobile Security megjeleníti az alkalmazás ikonját  a képernyő bal felső sarkában (az Android
állapotsorán). Ha nem szeretné megjeleníteni az ikont, szüntesse meg az Állandó értesítés bejelölését, és
koppintson a Kikapcsolás opcióra.

Speciális ajánlatok

El fogjuk küldeni a termékben olvasható híreket és az ESET legújabb ajánlatait.

Frissítés

A maximális védelemhez fontos, hogy az ESET Mobile Security legújabb verzióját használja. A Frissítés elemre
koppintva ellenőrizze, hogy letölthető-e újabb verzió az ESET webhelyéről. Ez a lehetőség nem használható, ha az
ESET Mobile Security alkalmazást a Google Play áruházból töltötte le: ebben az esetben a termék frissítése a Google
Play szolgáltatáson keresztül történik.

Eltávolítás

Az Eltávolítás varázsló futtatása véglegesen eltávolítja az ESET Mobile Security alkalmazást a készülékről. Ha az
Eltávolításvédelem engedélyezett, a program kérni fogja a biztonsági jelszó megadását. Ha manuálisan el szeretné
távolítani a terméket, kövesse az ebben a szakaszban ismertetett lépéseket.
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12. Terméktámogatás

Az ESET terméktámogatási szakemberei a rendelkezésére állnak, ha adminisztrációs vagy technikai támogatásra van
szüksége az ESET Mobile Security alkalmazással vagy bármely más ESET-szoftverrel kapcsolatban.

Ha kapcsolatba szeretne lépni az ESET terméktámogatásával, kövesse ezt a hivatkozást.

Ha közvetlenül a készülékről szeretne támogatási kérelmet küldeni, koppintson a Menü  ikonra az ESET Mobile
Security főképernyőjén (vagy nyomja meg készüléke MENÜ gombját), koppintson a Terméktámogatás >
Terméktámogatás elemre, és töltse ki az összes szükséges mezőt. Az ESET Mobile Security speciális naplózási
lehetőségeivel feltárhatók a lehetséges technikai hibák. Ha részletes alkalmazásnaplót szeretne az ESET számára
biztosítani, ellenőrizze, hogy az Alkalmazásnapló elküldése be van-e jelölve (alapértelmezett). A kérelem
elküldéséhez koppintson a Küldés elemre. Az ESET terméktámogatási szakemberei a megadott e-mail-címen
megkeresik Önt.

https://www.eset.com/support/contact
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