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 Aktywacja Pakietu Bezpieczeństwa w EBOK
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W tej części dowiesz się, jak samodzielnie i w prosty sposób aktywować
Pakiet Bezpieczeństwa w EBOK



 

1. Zaloguj się w EBOK (loginem, numerem telefonu lub mailem)
      https://ebok.leon.pl

Jeśli logujesz się pierwszy raz, załóż konto wypełniając formularz

2. Wejdź w usługi dodatkowe
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 3. Wejdź w Antywirus Bitdefender i przejdź dalej klikając
przycisk "aktywuj"

 4. Wybierz Pakiet dopasowany do siebie i kliknij przycisk "Wykup"
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 5. Potwierdź aktywację usługi

 6. Po aktywacji otrzymasz komunikat z prośbą o sprawdzenia maila
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 7. Mając aktywną usługę, widzisz ją na liście. 
Klikając na ikonki z prawej strony, możesz: 

- zmienić usługę
- przejść do panelu Central (miejsce, w którym zarządzasz usługą) 

- wyłączyć usługę

8. Po aktywacji otrzymasz mail od Leona potwierdzający
włączenie usługi
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9. Po aktywacji otrzymasz także mail potwierdzający włączenie
usługi i prośbę o założenie konta Central (konto Central to centrum

sterowania usługą Pakietu Bezpieczeństwa)
https://central.bitdefender.com/home

10. Przy zakładaniu konta Central loginem jest mail, a hasło
ustawiasz podczas pierwszego uruchomienia
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11. Widok panelu Central z widoczną aktywną usługą
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 Instalacja Pakietu Bezpieczeństwa na komputerze
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Logowanie do
konta central

Wybór
produktu

Instalacja
Ocena

urządzenia

1 2 3 4

W tym miejscu zobaczysz jak pobrać i zainstalować Pakiet na komputerze.
To tylko kilka kliknięć



2. Wybierz produkt (nazwa może być inna niż na obrazku
poniżej w zależności od wykupionego pakietu)

1. Zaloguj się na konto Bitdefender Central.
https://central.bitdefender.com/home

 W zakładce Pulpit, kliknij w niebieski przycisk "Dodaj urządzenie"
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3. Możesz zainstalować na tym urządzeniu lub wysłać link do
zainstalowania Pakietu Bezpieczeństwa na innym urządzeniu

4. Jeśli wybierzesz "To urządzenie" musisz pobrać i zainstalować
plik, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie
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5. Jeśli wybierzesz "Inne urządzenie" możesz wpisać mail, na
który ma być wysłany link z plikiem do pobrania.

Możesz też skopiować link i wysłać w dowolny sposób. 
Na wybranym urządzeniu otwórz link, pobierz plik i zainstaluj.
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6. Po wykonaniu powyższych kroków, odbierz mail na urządzeniu,
na którym chcesz zainstalować Pakiet Bezpieczeństwa.

 
Następnie kliknij niebieski przycisk z napisem "Pobierz..." (napis na

przycisku może być inny w zależności od wykupionego pakietu).
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7. Po kliknięciu "Pobierz..." następuje pobieranie
Pakietu Bezpieczeństwa.

8. Po pobraniu kliknij "Zainstaluj"
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9. Następuje instalacja Pakietu.

10. Po instalacji Pakietu możesz przeprowadzić ocenę urządzenia
(analiza bezpieczeństwa urządzenia) lub pominąć ten krok.
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11. Analiza urządzenia (jeśli wybrano opcję oceny urządzenia).

12. Wynik analizy urządzenia. Na dole widoczny jest przycisk
rozpoczęcia korzystania z Pakietu Bezpieczeństwa (przejście do

konta Central)
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13. Koniec instalacji (ekran widoczny również jeśli pominiemy
etap analizy urządzenia)

14. Aby przejść do konta Central (centrum sterowania
Pakietem Bezpieczeństwa) zaloguj się na 

https://central.bitdefender.com/home
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15. Widok menu głównego konta Central - tutaj możesz sterować
Pakietem Bezpieczeństwa, korzystanie jest proste i intuicyjne
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Instalacja Pakietu na telefonie
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Pobranie
aplikacji

Instalacja

1 2

Pełne zabezpieczenie telefonu to dosłownie chwila. 
Zobacz poniżej jak to zrobić



1. Pobierz aplikację Bitdefender Mobile Security (na systemie
Android ze sklepu Google Play, na iOS z Appstore)

W trakcie instalacji postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. 
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2. Po zainstalowaniu aplikacji, na dole ekranu widoczne są ikony
skrótów: Panel nawigacji, Skaner złośliwego oprogramowania,

Ochrona sieci, Alert o oszustwie oraz przycisk "Więcej" pod
którym dostępne są pozostałe funkcje.
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Dziękujemy za wybranie Pakietu Bezpieczeństwa
 
 

Po instalacji Twoje urządzenia będą chronione przez
cały czas trwania subskrypcji.

  

www.leon.pl/ochrona21

Masz Pakiet. Masz spokój.

  


