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1. ESET Mobile Security
instalace

1.1   Systémové požadavky

K instalaci ESET Mobile Security pro Symbian musí
mobilní zařízení splňovat následující požadavky:

Mininální požadavky

Operační systém S60 3. Edice Feature Packu 1 nebo 2
(pouze Nokia)
S60 5. Edice (pouze Nokia)
Symbian 3 (pouze Nokia)

Volné místo 2 MB

1.2   Instalace

Před samotnou instalací uložte a zavřete veškeré běžící
aplikace. Instalovat lze přímo na Vašem zařízení nebo
pomocí počítače.

Po úspěšné aktivaci, aktivujte ESET Mobile Security dle
následujícího návodu: Aktivace produktu .

1.2.1     Instalace na zařízení

Pro instalaci ESET Mobile Security přímo na Vašem
zařízení si stáhněte .sis instalační soubor. Poté soubor
spusťte a postupujte dle instalačních pokynů.

Instalace ESET Mobile Security

POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní Symbian se může
lišit podle modelu mobilního zařízení.

Průběh instalace

Po instalaci lze měnit nastavení programu. V základním
nastavení však produkt poskytuje maximální
zabezpečení proti malwaru.

1.2.2     Instalace pomocí počítače

Pro instalaci ESET Mobile Security pomocí počítače,
připojte zařízení do počítače pomocí Nokia PC Suite. Po
rozeznání zařízení, spusťte instalační balíček (.sis file) a
postupujte dle pokynů.

Instalátor na počítači
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1.3   Odinstalace

Pro odinstalaci ESET Mobile Security jděte do Menu >
Aplikace >ESET Mobile Security>Volby>Odstranit.

POZNÁMKA: Uživatelský interfaceSymbian se v
různých zařízeních může lišit, proto i názvy výše
uvedených nabídek mohou být různé.

Odstranění ESET Mobile Security

Odstranění ESET Mobile Security
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2. Aktivace produktu

Hlavní okno ESET Mobile Security (Menu > Aplikace >
ESET Mobile Security) je výchozím místem pro
všechny instrukce v tomto manuálu.

Hlavní okno ESET Mobile Security

Po úspěšné instalaci, musí být ESET Mobile Security
aktivován. Pokud k výzvě nedojde automaticky,
klikněte na Menu > Aktivovat.

Aktivace programu

Aktivovat lze dvěmi způsoby, které se liší od způsobu
zakoupení/ získání licence produktu.

2.1   Aktivace pomocí j ména a hesla

Pokud jste zakoupili produkt u distributora, obdrželi
jste na mail uživatelské jméno a heslo. Otevřte nabídku 
Použít > Přihlašovací jméno/Heslo a vyplňte
požadované pole Přihlásit (zde vyplníte uživatelské
jméno z licenčního mailu) a Heslo (taktéž z licenčního
mailu) Vyplňte také kontaktní emailovou adresu v poli 
E-Mail. Pro dokončení aktivace klikněte na Menu >
Aktivovat a vyberte wifi síť.

2.2   Aktivace pomocí registračního klíče

Pokud jste získali ESET Mobile Security společně s
novým zařízením (nebo jako produkt v krabici), obdrželi
jste tzv. registrační klíč. Vyberte nabídku Použít >
Registrační klíč, vyplňte pole Klíč registračním klíčem
a E-Mail kontaktní emailovou adresou. Pro dokončení
aktivace použijte Menu > Aktivovat. Autorizační údaje
(Jméno a heslo) automaticky nahradí registrační klíč a
současně se údaje pošlou na uvedenou emailovou
adresu.

V obou případech obdržíte potvrzovací mail o úspěšné
aktivaci.

Každá aktivace je platná pouze po licencí omezenou
dobu. Po vypršení licence je nutné obnovit licenci
(program Vás na tento fakt upozorní s předstihem).

POZNÁMKA: Po dobu instalace musí být zařízení
připojeno k Internetu.
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3. Aktualizace

ESET Mobile Security v základní konfiguraci (default) je
nainstalován již s nastavenou úlohou pro pravidelnou
automatickou aktualizaci. Samozřejmě lze také
aktualizaci vynutit ručně. 

Po instalaci je doporučeno spustit aktualizaci
manuálně. A to v nabídce Menu > Akce > Aktualizace.

3.1   Nastavení

Nastavení aktualizace lze konfigurovat v nabídce Menu
> Nastavení > Aktualizace.

Volba Aktualizace přes Internet zapíná/ vypína
automatické aktualizace programu, nejdříve je však
potřeba vybrat Standardní APN připojení (symbian).

Dále můžete specifikovat aktualizační server - 
Aktualizační server, doporučujeme však ponechat
základní nastavení serveru updmobile.eset.com.

Pro nastavení časového intervalu automatických
aktualizací, použijte volbu Automatická aktualizace.

V nabídce Standardní APN připojení, vyberte typ
připojení, které bude používáno pro stahování
aktualizací.

Nastavení aktualizace



7

4. On Access kontrola

On Access skener se spouští automaticky při spuštění
operačního systému. Kontroluje soubory, ke kterým se
v daný moment přistupuje a zároveň je kontroluje.
Skenování předchází jakékoliv práci se souborem, On
Access skener proto poskytuje maximální ochranu už v
základním nastavení.

4.1   Nastavení

Použijte nabídku Menu > Nastavení > On Access pro
zapnutí/ vypnutí následujících nastavení:

On Access kontrola – Pokud je volba zapnuta,On
Access skener běží na pozadí.
Heuristika – Aktivuje rozšířenou heuristiku, která
proaktivně hledá nové hrozby, zatím nedefinované
virovou databází. Nevýhodou jsou větší nároky na
systém, kdy může dojít k nechtěnému vytížení
zařízení.

Nastavení On Access skeneru
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5. On Demand kontrola

Manuálně proskenuje Vaše zařízení na přítomnost
škodlivého kódu. Určité, definované typy souborů se
skenují už v základním nastavení.

5.1   Kompletní kontrola

Kompletní sken kontroluje paměť, běžící procesy, jejich
knihovny (DLL) a soubory, které jsou součástí vnitřní
nebo přídavné paměti.

Pro spuštění vyberte Menu > Akce > Kontrola zařízení.

POZNÁMKA: Kontrolu paměti je potřeba zapnout v
Menu > Nastavení > Všeobecné.

Spuštění kompletního skenu

Při kontrole dojde nejprve ke kontrole systémové
paměti (včetně běžících procesů a jejich knihoven),
poté se kontrolují adresáře a soubory.
POZNÁMKA: Přerušit kontrolu lze pomocí tlačítka
Zrušit v pravém dolním rohu.

5.2   Kontrola složky

Konkrétní složku lze proskenovat přes Menu > Akce >
Kontrolovat složku.
 

 
Kontrola složky

Vyberte vnitřní nebo přídavnou paměť, vyberte složku,
kterou chcete proskenovat a stiskněte OK.

Výběr adresáře
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5.3   Všebecná nastavení

Změnit parametry skenování lze v Menu > Nastavení >
Všeobecné.

Všeobecná nastavení

Přepněte volbu Dialog upozornění na Zapnutá pro
zobrazení virového upozornění.

Volba Standardní akce definuje, co se stane s
infikovaných souborem/ složkou. Lze vybrat z:

Karanténa
Smazat infikované
Žádná akce 

Volba Uložené protokoly definuje maximální počet
uložených logů v Menu > Protokoly > Kontrola.

Pokud je povolena volba Kontrola paměti, proskenuje
se paměť zařízení dříve než samotné složky.

Volba Heuristika povolí ESET Mobile Security použít
rozšířené techniky skenování. Heuristika je na
algoritmu založená metoda detekce, která analyzuje
kód na typické chování pro škodlivý kód. Výhodou je
schopnost detekce nezávisle na virové datábázi, může
tak odhalit "prozatím" neznámý kód. Nevýhodou je
vyšší systémová zátěž při skenu.

Vnoření archívů umožňují specifikovat hloubku skenu
vnořených archívů. (Vyšší číslo, hlubší sken)

Pokud je zaškrtnuta volba Mazání archívů,
kompirované adresáře (zip, rar and j ar)  obsahující virus
se automaticky smažou.

5.4   Nastavení přípon

V nabídce Menu > Nastavení > Přípony lze nastavit
kontrolu konkrétních typů souborů (exe, dll, atd.).

V záložce Přípony jsou zobrazeny soubory, které jsou
nejčastěji napadány viry. Vyberte Zapnutá/ Vypnutá
pro skenování/ vyloučení ze skenování. Pokud vyberete
volbu Archivy, budou se kontrolovat také soubory typu
(zip, rar and j ar).

Pro skenování všech souborů, označte Důvěřovat
příponám volbou Vypnutá.

Nastavení přípon
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6. Upozornění při nákaze

Pokud je nalezen vir, budete ESET Mobile Security
vyzvání k zadání akce.

Upozornění při nákaze

Doporučujeme vybrat Menu > Smazat. Pokud
vyberete Karanténa, bude soubor uložen do karantény.
Pokud vyberete Menu > Ignorovat, pak nebude
provedena žádná akce a infikovaný soubor zůstane na
původním umístění.

V případě, že je vir detekován v archivu (e.g., .zip file),
lze aktivovat mazání archivu pomocí Menu > Zapnout
mazání archivů a následně provést (Menu > Smazat).

6.1   Karanténa

Karanténa slouží k bezpečnému uložení infikovaných
souborů.

Soubory uložené v karanténě si lze prohlédnout včetně
informace o původním umístění v Menu > Zobrazit >
Karanténa.

Dialog karanténa

Obnovit soubory z karantény do původní lokace lze přes
nabídku Menu > Obnovit. Pro smazání použijte Menu
> Smazat.
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7. Anti-Theft

Anti-Theft chrání mobilní telefon proti zneužití.

Při ztrátě nebo odcizení telefonu, se po vložení nové
SIM karty pošle tajně SMS zpráva na předem určené
telefonní číslo. Zpráva obsahuje číslo nové SIM karty,
IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a IMEI
(International Mobile Equipment Identity) číslo. O této
zprávě se nový uživatel nedoví, jelikož se SMS zpráva
automaticky smaže.

Pro smazání všech dat - kontaktů, zpráv, aplikací
uložených na zařízení či výměnných médiích (karty),
pošlete SMS zprávu na nové telefonní číslo ve formě:
 
#RC# DS heslo
kde heslo je údaj zadaný v Menu > Nastavení > Heslo.

7.1   Nastavení

Nejprve je potřeba nastavit heslo v nabídce Menu >
Nastavení > Heslo.. To je vyžadováno při: 

posílání čistící SMS
přístupu do Anti-Theft nastavení
odinstalaci ESET Mobile Security 

Pro nastavení nového hesla vyplňte kolonky Nové
heslo a Zadejte heslo znovu. Volba Nápověda (pokud
je nastavena) zobrazí nápovědu pro zadávané heslo.
Poté Menu a Změnit heslo.

Pro změnu existujícího hesla nejprve vyplňte pole 
Zadejte současné heslo a poté zadejte heslo nové.

DŮLEŽITÉ: Heslo je vyžadováno při odinstalaci, proto je
nutné si heslo pamatovat, případně využijte volby 
Nápověda.

Nastavení hesla

Pro přístup do nastavení Anti-Theft, použijte Menu >

Nastavení > Anti-Theft a zadejte heslo.

Vypnout automatickou kontrolu vložené SIM karty lze v
menu Zapnout přiřazování SIM na Vypnuto.

Pokud máte více SIM karet, je potřeba nastavit jejich
důvěryhodnost v menu Aktuální SIM je důvěryhodná
volbou Zapnuto..

V případě více SIM karet lze vypnit pole SIM Alias pro
snadnější rozlišení (např. Doma, Pracovní atd).

V poli Výstražné SMS lze zadat text, který bude
obsahovat SMS poslaná z nového zařízení po vložení
nedůvěryhodné SIM karty. 

Volba Spustit po restartu automaticky spouští
všechny Anti-Theft funkce a the On-Access skener po
každém restartu zařízení. Pokud je volba na Vypnuto,
Anti-Theft a On-Access skener se spustí pouze v případě
otevření ESET Mobile Security.

Anti-Theft
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Záložka Příjemci upozornění obsahuje seznam
předdefinovaných čísel, které obdrží SMS o
nedůvěryhodné SIM vložené do zařízení. Přidat nové
číslo lze pomocí Menu > Přidat nový. Číslo lze přidat i
pomocí kontakt listu Menu > Přidat ze seznamu.

POZNÁMKA: Číslo musí obsahovat mezinárodní
předvolbu tzn. v případě CZ čísla jde o předvolbu +420.

Předdefinovaná čísla

Záložka Důvěryhodná SIM obsahuje seznam
důvěryhodných SIM karet. 

Pro odstranění SIM ze seznamu, použijte volbu Menu >
Odstranit.

Seznam ověřených SIM karet
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8. Firewall

Kontroluje veškerou příchozí a odchozí síťovou
komunikaci při použití upřesňujících pravidel.

8.1   Nastavení

Nastavení Firewallu lze konfigurovat v nabídce Menu >
Nastavení > Firewall.

Nastavení Firewallu

Volba Spustit po resetu zapíná/ vypíná firewall po
restartu telefonu.

Můžete si vybrat z následujících profilů:
Povolit vše - povolí veškerou komunikaci
Blokovat vše - blokuje veškerou komunikaci
Vlastní pravidla - uplatňuje uživatelem vytvořená
pravidla pro filtrování

V profilu Vlastní pravidla > Režim, si můžete vybrat
defaultní akci pro příchozí komunikaci (Standardně
povolit nebo Standardně blokovat).

Blokovat roamingová data - pokud je aktivní, ESET
Mobile Security automaticky detekuje přítomnost v
roamingové síti a blokuje příchozí i odchozí data. Tato
volba neblokuje data příchozí přes Wi-Fi nebo GPRS.

APN v roamingu povoleno - lze vybrat připojení pro
MMS zprávy. MMS zprávy z jiného připojení budou
zablokovány ESET Mobile Security.

V záložce Pravidla můžete vytvářet nová pravidla nebo
editovat stávající.

Seznam pravidel

Pro vytvoření nového pravidla použijte nabídku Menu >
Nové pravidlo a vyplňte požadované políčka.

Vytvoření nového pravidla
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9. Bezpečnostní audit

Kontroluje položky jako jsou stav baterie, bluetooth,
volné místo na disku atd.

Manuálně lze spustit audit pomocí Menu > Akce >
Bezpečnostní audit. Zobrazí se okno s podrobnostmi.

Bezpečnostní audit

Zelený příznak před daným řádkem znamená, že
hodnota je v pořádku a neznamená bezpečnostní riziko.
Červený příznak analogicky znamená opak zeleného.

Pokud je Stav Bluetooth nebo Viditelnost zařízení
označeno červeně, je možné tento stav změnit pomocí 
Volby > Oprava..

Pro další podrobnosti vyberte Volby > Detaily..

Běžící procesy

Volba Běžící procesy je seznamem všech běžících

procesů na zařízení.

Pro detaily (cesta k procesu, využití paměti atd.),
vyberte daný proces a Volby > Detaily.

9.1   Nastavení

Nastavení parametrů bezpečnostního auditu lze v 
Menu > Nastavení > Bezpečnostní audit.

Nastavení bezpečnostního auditu

Pokud je zaškrtnuta volba Opravit automaticky, ESET
Mobile Security se pokusí automaticky odstranit
příčinu (e.g. stav bluetooth) bez nutnosti interakce. To
se týká pouze automatických auditů prováděných v
daném termínu. 

Nabídky Perioda auditu umožňuje zvolit časovou
periodu automatkcých auditů. Pokud nechcete audity
provádět, zvolte Nikdy.

Dále lze zvolit hranici v procentech, kdy audit označí
hodnoru ještě zelenou resp. pod kterou bude příznak
červený. Jde o položky Volné místo na disku a Úroveň
baterie.
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V záložce Položky pro audit můžete vybrat vlastnosti,
které budou součástí bezpečnostního auditu. 

Nastavení
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10. Anti-Spam

Anti-Spam blokuje nevyžádané SMS a MMS poslané na
zařízení.

10.1   Nastavení

Vyberte Menu > Zobrazit > Statistiky pro statistické
informace o obdržených a blokovaných zprávách.

V nastavení Anti-Spamu (Menu > Nastavení > Anti-
Spam) jsou dostupné tyto profily filtrování:

Blokovat neznámé  – aktivací se budou přijímat
pouze zprávy od kontaktů ze seznamu kontaktů.
Blokovat známé  – aktivací se budou přijímat zprávy
pouze od neznámých kontaktů.
Aktivací obou výše uvedených se zablokují všechny
příchozí zprávy.
Vypnutím obou voleb dojde k vypnutí Anti-Spamu
tzn. přijmou se všechny příchozí zprávy.

POZNÁMKA: Volby Důvěryhodné (whitelist) a
Nedůvěryhodné (blacklist) tyto volby dále upravují.

Nastavení Anti-Spamu

10.2   Důvěryhodné (whitelist)/
Nedůvěryhodné (blacklist)

Blacklist je seznam blokovaných telefonních čísel, ze
kterých budou veškeré zprávy zablokovány. Tento
seznam potlačí veškerá nastavení Anti-Spamu (záložka 
Nastavení).

Whitelist je seznam telefonních čísel, ze kterých budou
doručeny veškeré zprávy. Tento seznam potlačí veškerá
nastavení Anti-Spamu (záložka Nastavení).

 
Blacklist

Pro přidání nového čísla, vyberte příslušnou záložku a 
Menu > Přidat nový. Přidat čísla z kontakt listu lze
pomocí Menu > Přidat ze seznamu.

Varování: Přidáním čísla/ kontaktu na blacklist se
všechny zprávy obdržené z tohoto čísla/ kontaktu
přesunou do složky Spam.
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10.3   Umístění spamových zpráv

Ve složce Spam se nacházejí blokované zprávy
vyhodnocené jako nevyžádané modulem Anti-Spam.
Do složky  se dostanete z hlavního menu telefonu 
Menu > Zprávy > Doručená pošta.

Umístění složky Spam

POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní Symbian se může
lišit podle modelu mobilního zařízení.

10.4   Mazání spamových zpráv

Spamové zprávy smažete takto:
1. Otevřte Menu >Nastavení > Anti-Spam z hlavního

okna ESET Mobile Security
2. Stiskněte v Menu > Vymazat spamovou složku
3. Tlačítkem Ano potvrďte vymazání spamových zpráv.

Mazání spamových zpráv
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11. Protokoly

Sekce Prokokoly (Menu > Protokoly > Kontrola)
obsahuje logy, které poskytují přehled o provedených
skenech zařízení. Logy se vytvoří po každém provedení
On-Demand skenu nebo v případě nalezení infiltrace a
zásahu On-Access skeneru. Nalezené infiltrace jsou
označeny červeně. Na konci každého zápisu v logu je
uveden důvod zařazení souboru do logu.

Protokol obsahuje:
název logu (obvykle ve formě Scan.Number.log)
datum a čas události
seznam skenovaných souborů
akce/ chyby, které byly provedeny/ nalezeny během
skenu

Protokol kontroly

Menu Protokol auditu (Menu > Protokoly >
Bezpečnostní Audit) obsahuje seznam detailních
výsledků bezpečnostního auditu.

Bezpečnostní audit

Obrazovka Statistiky (Menu > Zobrazit > Statistiky)
obsahuje celkový přehled o skenovaných souborech On
Access skenerem a obdržených/ blokovaných zprávách.

Resetovat statistiky lze v Menu > Vynulovat počítadla
.

POZNÁMKA: Všechny statistická data se vztahují k
poslednímu restartu zařízení.

Statistiky
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12. Nápověda a podpora

12.1   Řešené problémy

Tato sekce obsahuje některé známé řešené problémy s
ESET Mobile Security.

12.1.1     Neúspěšná instalace

Nejčastejší příčinou neúspěšné instalace je pokus o
instalaci nekompatibilní verze ESET Mobile Security s
Vaším zařízením resp. operačním systémem. Vždy se
při stahování verze ujistěte, že stahujete verze určenou
pro Váš operační systém.

12.1.2     Nepodařilo se připoj it k aktualizačnímu
serveru

Toto chybové hlášení se objeví po neúspěšném pokusu
o připojení na aktualizační server.

Řešení může být následující:
1. Zkontrolujte internetové připojení – otevřte

internetový prohlížeč a zadejte adresu http://www.
eset.cz pro ověření konektivity.

2. Ověřte, že program používá správný aktualizační
server - v záložce Menu > Nastavení > Aktualizace
by mělo být pole Aktualizační server vyplněno
údajem updmobile.eset.com.

12.1.3     Vypršel čas při stahování souboru
stahovaný soubor

Při stahování souboru došlo k chybě, nejčastěji
zpomalení nebo přerušení internetového spojení.
Zkuste soubor stáhnout znovu.

12.2   Technická podpora

Technickou podporu lze kontaktovat telefonicky na
čísle 233 090 244 v pracovní den mezi 8:30 a 17:00. Pro
komplexnější dotazy nebo emailovou komunikaci lze
využít webový formulář na adrese http://www.eset.cz/
podpora/formular.

http://www.eset.cz
http://www.eset.cz
http://www.eset.cz/podpora/formular
http://www.eset.cz/podpora/formular
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