
Védelem Androidos készülékekre: legyen 
biztonságban online böngészéskor, 
közösségi oldalak használatakor vagy 
akár online vásárláskor is. Védje személyes 
adatait az eszköz eltűnése esetén is. 
Az alkalmazás ingyenesen használható 
korlátlan ideig. A vásárolt licenccel 
aktiválható prémium funkciók (pl. 
Adathalászat elleni védelem, Lopásgátló 
modul) még magasabb szintű védelmet 
biztosítanak.

Proaktív Lopásvédelem: Kezelje elvesztett, eltulajdonított eszközét 
távolról a my.eset.com weboldal segítségével
Ezen programmodul segítségével megtalálhatja elveszett telefonját.

Proaktív Lopásvédelem A telefon „gyanús” tevékenysége esetén életbe lépő funkció. Több érvénytelen, az okoseszközre 
való belépési próbálkozást (belépéshez szükséges minta vagy jelszó többszöri helytelen megadása) 
követően, vagy illetéktelen SIM kártya behelyezése esetén, a védelmi program lezárja a készüléket, 
fényképet készít a készülék kamerái segítségével, majd az adatokat elküldi a felhasználó my.eset.com-
on regisztrált fiókjába. Az elküldött adatok tartalmazzák a készülék földrajzi helyének GPS koordinátáit, 
aktuális IP címét, illetve a behelyezett SIM kártya adatait. A készülék tulajdonosa a my.eset.com-on 
regisztrált fiókjában megjelölheti a készülékét „Eltűnt”-ként, majd pedig elkezdheti az eszköz GPS-
alapú nyomkövetését. A készülék tulajdonosa személyre szabott üzenetet küldhet az eltűnt készülék 
képernyőjére, melynek segítségével kapcsolatba léphet az elveszett készülék megtalálójával, vagy akár 
törölheti telefonja teljes tartalmát.

Egyedi képernyő-üzenet A funkció segítségével személyre szabott üzenetet küldhet az eltűnt készülék képernyőjére akkor is, ha a 
készülék képernyője lezárt állapotban van, így kapcsolatba léphet a készülék megtalálójával.

Helymeghatározás A készülék „Eltűnt”-ként való megjelölését követően a funkció segítségével lekérdezheti az eszköz 
GPS koordinátáit, melyeket a my.eset.com weboldalon térképen is megtekinthet. A telefon helyének 
megváltozása esetén a készülék elküldi az új, aktuális koordinátáit, így mindig friss információt kaphat 
az eszköz pontos pozíciójáról.

Kamerakép készítése A készülék „Eltűnt”-ként való megjelölését követően az elő- és hátoldali kamerák segítségével a telefon 
rendszeres időközönként pillanatképeket küld, melyek segítségével könnyebben azonosítható a 
készülék környezete vagy az esetleges megtaláló személye.

Riasztás alacsony töltöttségi 
szint esetén

Alacsony akkutöltöttség esetén a készülék a teljes lemerülés előtt készít egy képet az első és hátsó 
kamerákkal. Ezt követően az elkészített kép(ek)et és a készülék pontos GPS koordinátáit elküldi a 
my.eset.com oldalra.

SIM kártya azonosítás A funkció lehetővé teszi, hogy vezérelhesse készülékét abban az esetben is, ha az elveszett vagy 
eltulajdonították. Képes távoli SMS parancsok fogadására akkor is, ha egy nem megbízható SIM 
kártyát helyeztek a készülékbe. A korábban megadott megbízható címzettek automatikusan SMS-t 
kapnak a behelyezett idegen SIM kártya IMEI azonosítójával, valamint az idegen SIM kártyához rendelt 
telefonszámmal.

SMS parancsok Ezen ingyenes funkciók segítségével átveheti az irányítást elveszett telefonja felett: 
Táv-lezárás, Sziréna, GPS nyomkövetés, Táv-törlés
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Könnyebb, egyszerűbb hívás- és üzenetkezelés
Elfelejtheti a kéretlen hívásokat és üzeneteket. Most már a kezében van egy eszköz, melynek segítségével eldöntheti, kitől és mikor 
akar hívást vagy üzenetet fogadni.

SMS- és hívásszűrő A bejövő SMS/MMS üzeneteket és hívásokat tudja idő- és csoportok alapján szűrni, tiltani. Testre 
szabható fekete- és fehérlisták alapján szabályozható, hogy mely feladóktól érkezhet SMS/MMS üzenet 
vagy hívás, és melyektől nem. Szintén beállítható, hogy ismeretlen (a telefonkönyvben nem szereplő) 
számokról érkező üzenetek és hívások, vagy akár a legutóbbi hívó blokkolásra kerüljön-e. Beállítása 
gyors és egyszerű, véget vet a kéretlen hívásoknak és üzeneteknek egyszer s mindenkorra.

Olvassa be a QR kódot 

okostelefonjával az 

ESET Mobile Security 

letöltéséhez
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Biztonságos internethasználat Antivirus funkcióval és 
Adathalászat elleni védelemmel
Élvezze bárhol az internet adta lehetőségeket annak tudatában, hogy készüléke védett. Kerülje el a fertőző weboldalakat és más káros 
behatásokat. Az ESET NOD32 technológiája segítségével biztos lehet abban, hogy a letöltött alkalmazások megbízhatóak, és a kéretlen 
alkalmazások valódi célja sem maradhat rejtve. Kerülje el a személyes adatok eltulajdonítására készített hamis weboldalakat az 
adathalászat elleni védelem segítségével.

Valós idejű fájlrendszervédelem Minden alkalmazás és kommunikáció vizsgálata biztosított, így készüléke védett az online és offl  ine 
kártevőkkel szemben is.

Ha készüléke gyanúsan viselkedik, futtasson le egy víruskeresést, amely a háttérben észrevétlenül 
ellenőrzi készülékét. Tekintse meg a keresés eredményét a részletes víruskeresési naplót megnyitva.

A valós idejű védelem, kiegészítve az ESET LiveGrid® felhő-alapú technológia előnyeivel, most még 
hatékonyabb védelmet nyújt az egyre növekedő számú veszélyforrások ellen.

Adathalászat elleni védelem Védelmet nyújt olyan káros weboldalak ellen, amelyek célja olyan érzékeny adatok eltulajdonítása, mint 
a bankszámlaszámok, hitelkártyaszámok, PIN kódok vagy felhasználónevek és jelszavak.

Használhatóság és táblagép-támogatás
Az új tablet-barát felhasználói élmény segítségével könnyen elérheti az alkalmazás megannyi funkcióját.

Táblagép támogatás Kezelői felülete észleli, ha az alkalmazást táblagépre telepítik, így az eszköz elforgatásakor a grafi kus 
felület is elfordul. A csak okostelefonon használható funkciók tablet használata esetén rejtve maradnak 
(SIM nélküli tablet esetén pl.: utolsó hívó letiltása)
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Magyar nyelvű 
technikai támogatás

A licenc magában foglalja a díjnyertes 
magyar nyelvű terméktámogatást.


