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Jak aktivovat technologii Anti-Theft? 

Anti-Theft - tuto funkci obsahuje antivirový program od Esetu a oceníte ji především v 

případě, že bude některé z Vašich zařízení, které chrání právě antivirové programy Eset, 

odcizeno. Tato šikovná součást totiž zásadním způsobem pomůže najít a získat Vaše 

zařízení zpět. My Vám teď ukážeme, jak funkci aktivovat.. 

1) V hlavním okně programu ESET Mobile Security ťukněte na položku Anti-
Theft 

  

  

  

2) Na zobrazené obrazovce pomocí přepínače aktivujte tuto funkci 
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3) Zobrazí se průvodce, ve kterém si nejprve nastavte bezpečnostní 
heslo. Po zadání hesla ťukněte na tlačítko Další. 

  



 481 001 000                                                                

 

  

  

  

  

4) V dalším kroku ťuknutím na tlačítko Další aktivujte ochranu proti 

neoprávněné odinstalaci.  

http://www.sw.centrum.cz/antiviry-bezpecnost/bezpecnostni-baliky/eset-smart-security-9-licence-na-1-rok-1-pc-flash-disk-samsung-32-gb/
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5) Zobrazí se systémová obrazovka, na které aplikaci ESET Mobile Security 
přidělte oprávnění Správce zařízení.  
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6) ESET Mobile Security dokáže detekovat změnu SIM karty a v případě její 

neoprávněné výměny mobilní zařízení může zablokovat. Tuto funkci aktivujte 
ťuknutím na tlačítko Další.  
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7) V dalším kroku si nadefinujte důvěryhodný kontakt. Na toto telefonní číslo 

bude odeslána SMS při změně SIM karty. Zároveň z tohoto důvěryhodného 

telefonního čísla můžete telefon zablokovat, případně změnit bezpečnostní 
heslo nastavené v kroku 3, když jej zapomenete.  

  

http://www.sw.centrum.cz/antiviry-bezpecnost/bezpecnostni-baliky/eset-smart-security-9-licence-na-1-rok-1-pc-flash-disk-samsung-32-gb/
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8) Pokud zařízení označíte jako ztracené nebo aplikace ESET Mobile Security 

vyhodnotí podezřelou aktivitu, zařízení se uzamkne. Na obrazovce můžete 

nálezci zařízení zobrazit potřebné informace k tomu, aby vás mohl 

kontaktovat. Po zadání údajů pokračujte ťuknutím na tlačítko Další.  
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9) V případě ztráty nebo odcizení zařízení jej můžete vzdáleně uzamknout 

prostřednictvím SMS. Tuto možnost doporučujeme aktivovat, pokračujete tedy 

ťuknutím na tlačítko Další.  
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10) Pokud máte zakoupenou licenci na program ESET Mobile Security, můžete v 

dalším kroku zařízení propojit s online portálem my.eset.com. Pro založení 

nového účtu ťukněte na tlačítko Registrovat. V případě, že již my.eset.com máte 
založen, ťukněte na možnost Máte již účet?  
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http://www.sw.centrum.cz/antiviry-bezpecnost/bezpecnostni-baliky/eset-smart-security-9-licence-na-1-rok-1-pc-flash-disk-samsung-32-gb/

