Postup instalace produktů ESET po jednotlivých krocích
Po stažení a spuštění instalačního souboru instalátor nejprve stáhne vše potřebné pro instalaci a zobrazí
první okno instalačního procesu. Zde si můžete vybrat, v jakém jazyce chcete produkt ESET
nainstalovat. Instalaci spustíte po kliknutí na tlačítko Pokračovat.

V tomto kroku zvolte první dvě políčka. Tj. zapněte systém zpětné vazby ESET LiveGrid a zapněte
detekci potencionálně nechtěných aplikací. Zvolte Pokačovat.

V dalším kroku instalace zvolte tlačítko Přeskočit přihlášení.

Nyní se antivir bude ptát, zda chcete vložit licenci, nebo aktivovat zkušební verzi. Pokud máte k
dispozici licenční klíč (ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), klikněte na volbu Použít
zakoupený licenční klíč a pokračujte podle dalšího bodu.

Pokud licenci nemáte a chcete produkt jen otestovat, zvolte Zkušební verze. Antivir bude potřebovat
vaši emailovou adresu pro aktivaci zkušební verze.

Do chlívečku pro zadání licenčního klíče vložte svůj licenční klíč a pokračujte kliknutím na tlačítko
Pokračovat.

Po ověření licence (nebo po aktivování zkušební verze) je antivir připraven k instalaci.

POZNÁMKA:
V tomto okamžiku instalační proces nabízí možnost změnit instalovaný produkt po kliknutí na volbu
Změnit produkt. V praxi možnost změny produktu v rámci instalace patrně nebude mít praktické
využití, snad jen v ojedinělých případech, kdy uživatel sice má zakoupen vyšší produkt, ale například
z technických důvodů zvolí instalaci nižšího produktu. Změna produktu je ale možná i po dokončení
instalace PŘÍMO V ANTIVIRU, což v případě, kdy uživatel chce prodloužit licenci, ale zakoupí
prodloužení na rozdílný produkt, umožní změnu produktu bez nutnosti reinstalace!! Pokračujet
kliknutím na tlačítko Pokračovat.

Instalace antivirového programu oznámí že je ukončena. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Po dokončení instalace antivir nabídne povolení a nastavení doplňkových technologií (Rodičovská
kontrola, Anti-Theft). Jednotlivé moduly povolte a nakonfigurujte dle vlastního uvážení (povolení a
konfiguraci je možné v tomto okamžiku přeskočit a potřebné kroky provést později v nastavení
antiviru).

V posledním kroku antivir automaticky spustí tzv. prvotní kontrolu. Důrazně doporučujeme prvotní
kontrolu nechat dokončit, podstatně se tím zrychlí další činnost antiviru.

