


Korzystaj ze smartfona lub tabletu bez obaw  
z ochroną antywirusową i antyphishingową 
Ciesz się wolnością i serfuj w sieci bez obaw, bez względu na to w jaki sposób jesteś podłączony do Internetu. Polegaj na sprawdzonej  
i wielokrotnie nagradzanej technologii NOD32, która sprawdza pobrane aplikacje pod kątem potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo 
ochrona antyphishingowa zabezpieczy Cię przed stronami WWW, które zaprojektowano w celu kradzieży Twoich najcenniejszych danych.

Skanowanie w czasie
rzeczywistym

Automatycznie skanuje pliki instalacyjne i zainstalowane aplikacje pod kątem złośliwego 
oprogramowania, w tym takich zagrożeń jak wirusy, trojany i ransomware.

Skanowanie na żądanie Uruchom skanowanie urządzenia, jeśli tylko zauważysz coś niepokojącego w działaniu Twojego 
smartfona lub tabletu. Cały proces odbędzie się w tle, bez wpływu na działanie urządzenia. Pod koniec 
skanowania dostępny będzie raport, z którego dowiesz się o wszystkich wykrytych zagrożeniach.

ESET Live Grid Gromadzi informacje o zagrożeniach, identyfikowanych na urządzeniach użytkowników rozwiązań 
ESET na całym świecie. Z jego pomocą oprogramowanie ESET jest w stanie szybciej reagować na nowe 
rodzaje złośliwego oprogramowania.

Skanowanie urządzeń USB Sprawdza podłączane do smartfona urządzenia USB. W razie wykrycia na nich złośliwej zawartości 
blokuje ją, chroniąc smartfon przed infekcją.

Funkcje Premium

Antyphishing Chroni przed stronami, które łudząco przypominają prawdziwe strony WWW banków, sklepów 
internetowych itp., a służą do wyłudzania danych osobowych użytkownika, np. jego haseł, numerów 
kont bankowych czy kart kredytowych.

Uprawnienia aplikacji Sprawdź z jakich funkcji Twojego smartfona lub tabletu mogą korzystać zainstalowane na nim aplikacje. 
Monitoruj dostęp do kluczowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, ustawień systemowych, takich jak 
tryb debugowania, który pozwala przejąć kontrolę nad urządzeniem poprzez złącze USB.

Harmonogram skanowania Zdefiniuj, kiedy Twoje urządzenie ma być skanowane w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń.  
Wybierz najlepszy dla Ciebie moment np. wtedy, gdy śpisz.

Blokada aplikacji Ogranicza dostęp do wybranych przez Ciebie aplikacji, warunkując ich uruchomienie podaniem 
dodatkowego hasła. Dzięki tej funkcji możesz bez obaw użyczyć telefonu innej osobie, nie martwiąc się 
o to, że zobaczy coś, czego nie powinna – np. Twoje poufne notatki, zdjęcia czy korespondencję.

Automatyczne aktualizacje Automatycznie aktualizowana baza sygnatur wirusów.

Monitor sieci domowej Weryfikuje bezpieczeństwo Twojej domowej sieci Wi-Fi. Aplikacja sprawdza router oraz wszystkie 
podłączone do niego urządzenia pod kątem ewentualnych podatności. Dodatkowo weryfikowana jest 
siła hasła zabezpieczającego dostęp do sieci oraz otwarte porty.

Zapewnia skuteczną ochronę podczas 
korzystania ze smartfona lub tabletu  
z Androidem. Pomaga zminimalizować 
skutki zgubienia lub kradzieży urządzenia 
mobilnego. Chroni przed wirusami, 
pułapkami phishingowymi (stronami łudząco 
przypominającymi zaufane serwisy WWW, 
np. banków). Aplikacja dostępna jest w wersji 
bezpłatnej oraz premium, przy czym druga  
z wymienionych wersji oferuje bogatszą  
paletę funkcji.



Anti-Theft – kontroluj swój zgubiony smartfon  
na my.eset.com
Polegaj na przydatnych funkcjach Anti-Theft, które pomogą Ci zminimalizować skutki zgubienia lub kradzieży Twojego telefonu.

Funkcje premium

Proaktywna ochrona Anti-Theft W razie utraty smartfona lub tabletu możesz oznaczyć go jako zaginiony. Zostaje on wtedy 
zablokowany, a przy każdorazowym wykryciu podejrzanej aktywności -  wprowadzenie błędnego 
kodu PIN, hasła lub wzoru blokady – wykonywane są zdjęcia za pomocą wbudowanych w urządzenie 
aparatów. Zdjęcia wraz z informacjami o pozycji GPS, aktualnym adresie IP i danymi aktywnej karty 
SIM trafiają następnie na Twoje konto w serwisie my.eset.com, z poziomu którego możesz namierzyć 
urządzenie lub zdalnie zlecić usunięcie wszystkich danych.

Indywidualna wiadomość na 
ekranie blokady

Zgubiłeś telefon lub ktoś Ci go ukradł? Wyświetl spersonalizowaną wiadomość do znalazcy lub złodzieja 
i zachęć go do zwrotu Twojej własności. Wiadomość pojawi się na ekranie urządzenia nawet wtedy, gdy 
zostanie ono wcześniej przez Ciebie zablokowane.

Lokalizowanie urządzenia Oznaczenie urządzenia jako zaginione w serwisie my.eset.com sprawia, że zaczyna ono regularnie 
przesyłać informacje o aktualnej pozycji w oparciu o GPS oraz połączone sieci. Lokalizację urządzenia 
zobaczysz na mapie.

Zdjęcia z aparatów Po oznaczeniu urządzenia jako zaginione, przy każdej próbie jego odblokowania, wbudowane  
w urządzenie aparaty będą wykonywać zdjęcia. Fotografie trafią na Twoje konto w serwisie my.eset.com.

Alarm niskiego poziomu baterii Jeśli w zgubionym lub skradzionym urządzeniu poziom naładowania baterii zacznie zbliżać się do zera, 
aplikacja błyskawicznie zapisze ostatnią znaną pozycję GPS i wykona zdjęcia wbudowanymi aparatami. 
Wszystkie te informacje trafią do serwisu my.eset.com zanim telefon się wyłączy.

Ochrona SIM Zachowaj kontrolę w sytuacji, gdy Twój smartfon zostanie skradziony lub zgubiony. Telefon zostanie 
automatycznie zablokowany, jeśli ktoś podmieni w nim kartę SIM.

Optymalizacja Anti-Theft Aplikacja automatyczne powiadomi Cię jeśli ustawienia systemowe ograniczą skuteczność funkcji Anti-
Theft, np. wyłączona zostanie lokalizacja GPS.

Zeskanuj kod QR swoim 

smartfonem, aby pobrać 

ESET Mobile Security.



Przegląd zabezpieczeń
W prosty sposób sprawdź stan ochrony swojego urządzenia.

Raport zabezpieczeń Każdego miesiąca dostępny jest szczegółowy raport, w którym znajdziesz informacje o tym, w jaki 
sposób ESET chroni Twoje urządzenie. Dowiesz się m.in. o liczbie przeskanowanych w tym czasie 
plików i zablokowanych stron internetowych.

Funkcje Premium

Audyt zabezpieczeń Sprawdź z jakich funkcji Twojego smartfona lub tabletu mogą korzystać zainstalowane na 
nim aplikacje. Monitoruj dostęp do kluczowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, ustawień 
systemowych, takich jak tryb debugowania, który pozwala przejąć kontrolę nad urządzeniem poprzez 
złącze USB.
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