


ESET Parental Control pro Android 
chrání děti při používání smartphonů a 
tabletů před nevhodným obsahem na 
internetu. Přístup může rodič blokovat 
dle jednotlivých kategorií, případně může 
jen monitorovat, jaké stránky mladší 
členové rodiny navštěvují. Děti zároveň 
mohou požádat o zpřístupnění zakázané 
stránky nebo aplikace. Grafické prostředí 
programu snadnou formou informuje děti 
o prováděných akcích či zákazech. Další 
funkcí je možnost nastavit čas strávený 
v aplikaci nebo hraním her.  V krizových 
situacích může rodič lokalizovat mobilní 
zařízení a tím i polohu dítěte. 

Dostupné ve free a premium verzi.

Ochrana dětí na internetu
Spolehněte se na funkce, které pomáhají chránit děti před nevhodným obsahem na internetu.

Seznam nejčastěji 
navštěvovaných domén

Zobrazuje údaje za posledních 7 dní.

Webový strážce Tato aplikace automaticky blokuje definované kategorie (např. obsah pro dospělé), v závislosti  
na věku dítěte. Je možné blokovat kategorie nebo konkrétní webové adresy.

Monitorovací režim 
pro webové stránky

Po aktivaci tohoto režimu nedochází k blokování obsahu, ale rodiče si může prohlédnout seznam 
navštěvovaných stránek. 

Protokoly Obsahují detailní seznam online aktivit na sledovaných zařízeních za posledních 30 dnů.

Kontrola aplikací
Níže uvedené funkce umožňují rodičům kontrolu nad tím, co a kdy děti na smartphonech a tabletech dělají.

Strážce aplikací Automaticky blokuje nevhodné aplikace na základě hodnocení Google Play.

Časová kontrola Umožňuje nastavit maximální dobu používání na den a zákaz přístupu do herní kategorie  
v konkrétní dobu (např. noc, škola).

Monitorovací režim  
pro aplikace

Po aktivaci tohoto režimu nedochází k automatickému blokování aplikací a jejich kategorií.
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Srozumitelná komunikace pro děti
Veškerá komunikace v aplikaci je upřímná, přátelská a pro děti srozumitelná.

Přátelské prostředí  
a komunikace zaměřená 
na děti

Komunikace v programu probíhá pomocí speciálně navrženého prostředí, které je dostatečně 
srozumitelné i pro malé členy rodiny. Vždy jsou vysvětlené důvody prováděné aktivity.

Odblokování Z kontrolovaného zařízení je možné odeslat požadavek na odblokování konkrétní aplikace nebo webové 
stránky. Rodič obdrží upozornění na e-mail, do aplikace (rodičovský režim) nebo na my.eset.com.

Okamžité informace Po kliknutí na ikonu aplikace se zobrazí současný stav s informacemi o zbylém času na zábavu a o tom, 
co se na zařízení momentálně sleduje.

Dostupnost dětí kdykoli
Pomocí následujících funkcí je možné posílat na zařízení zprávu, která se objeví na obrazovce a lokalizovat polohu kontrolovaného  

mobilu nebo tabletu. 

Zpráva na obrazovku Rodič může poslat na kontrolované zařízení zprávu, která se zobrazí na hlavní obrazovce.  
Dítě musí potvrdit její přečtení, až poté je možné mobilní zařízení znovu používat.

Lokalizace polohy Na my.eset.com nebo v aplikaci (rodičovský režim) je možné kdykoli zjistit polohu zařízení.  
Funkce zobrazí polohu mobilního zařízení připojeného k internetu. 

Snadná správa zařízení 
Mobilní zařízení s rodičovskou kontrolou je možné spravovat z jednoho místa. 

Jedna rodina = jedna licence Každá licence je propojena s účtem na my.eset.com (uživatelské jméno a heslo se používá i pro aktivaci 
aplikace na mobilních zařízeních), jež slouží jako úložiště všech informací z aplikace.

Synchronizace s my.eset.com Na my.eset.com se ukládají všechny protokoly a informace o stavu ze všech mobilních zařízení  
s aktivovanou rodičovskou kontrolou. 

Rodičovské prostředí Podobně jako na my.eset.com i rodičovský režim umožňuje spravovat kontrolované zařízení  
přímo ze smartphonu.
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Stáhněte ESET Parental Control 
na zařízení vašeho dítěte 
z Google Play.

Rychlý průvodce

Aktivujte aplikaci pomocí přístupů na my.eset.com. 

Ještě ho nemáte? 
Žádný problém – vytvoříte ho během přihlašovacího procesu.

E-mail

Heslo

Vytvořit účet?

Aktivovat

Na počítači se přihlaste se 
na my.eset.com.

nebo

...stáhněte ESET Parental 
Control aplikaci na vaše 
vlastní zařízení  a nainstalujte 
ji v rodičovském režimu.

Nyní můžete spravovat požadovaná 
zařízení, dostávat upozornění 
a protokoly.
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Stažení a aktivace

Správa zabezpečení zařízení vašich dětí

Rychlý průvodce


