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Οδηγίες χρήστη Saver EVO
Το λογισμικό Saver EVO® σάς επιτρέπει να ανακτάτε δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το HeartSine® samaritan® 
PAD και την κάρτα μνήμης PDU. Το Saver EVO επιτρέπει επίσης τη διαχείριση των δεδομένων συμβάντων που έχουν 
αποθηκευτεί σε υπολογιστή όσον αφορά την εκτύπωση, την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων συμβάντων σε άλλους 
χρήστες Saver και Saver EVO.

Το Saver EVO παρέχεται με άδεια χρήσης λογισμικού που επιτρέπει την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού σε έναν 
μόνο υπολογιστή με Microsoft Windows (κατά προτίμηση Windows 10).

Λήψη από τον ιστότοπο
Η εγκατάσταση του Saver EVO ενδέχεται να απαιτεί άδεια διαχείρισης - αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή 
του συστήματος/τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση HeartSine.com για να κατεβάσετε το λογισμικό Saver EVO για την περιοχή σας.

2. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το «  SaverEVO_setup.exe» για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Saver EVO. 
(Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.)

3. Διαβάστε τη σύμβαση άδειας χρήσης. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της 
σύμβασης αυτής. Για να αποδεχτείτε τους όρους κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

4. Το Saver EVO θα εγκατασταθεί στην προεπιλεγμένη θέση με την τυπική διαμόρφωση. Κάντε κλικ στο κουμπί I agree 
(Συμφωνώ) για αποδοχή. Αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν θα μεταβληθούν, εκτός εάν είστε προχωρημένος χρήστης.

5. Εάν σας ζητηθεί πιστοποίηση οδηγού συσκευής, κάντε κλικ στο κουμπί Continue anyway (Συνέχεια ούτως ή άλλως).

Γρήγορες οδηγίες
Για να ανακτήσετε καταγεγραμμένα δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το HeartSine samaritan PAD ή την κάρτα 
μνήμης PDU.

1. Συνδέστε την αντίστοιχη συσκευή σε έναν υπολογιστή.

2. Ανοίξτε το λογισμικό Saver EVO.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί  ή το κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο κουμπί  για να εμφανίσετε τη λίστα αποθηκευμένων συμβάντων.

5. Επισημάνετε το επιθυμητό καταγεγραμμένο συμβάν από τη λίστα.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί  για να δείτε το συμβάν.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί  και εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς όπως απαιτείται για να αποθηκεύσετε το 
συμβάν στον υπολογιστή. 

8. Εάν επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί  για να εκτυπώσετε την καταχώριση συμβάντος.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Χρήση του Saver EVO 
Η οθόνη έναρξης του Saver EVO απεικονίζεται εδώ.

Οθόνη έναρξης Saver EVO

 samaritan PAD – Ανοίγει το μενού των εξειδικευμένων λειτουργιών του HeartSine samaritan PAD.  
 Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για λεπτομέρειες.

 samaritan PDU – Ανοίγει το μενού των εξειδικευμένων λειτουργιών του PDU. Ανατρέξτε στη σελίδα 12 για  
 λεπτομέρειες.

 Manage Saved Events (Διαχείριση αποθηκευμένων συμβάντων) – Ανοίγει το μενού για τις λειτουργίες που  
 αφορούν ειδικά στα συμβάντα που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή. 
 Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για λεπτομέρειες.

 Exit Saver EVO (Έξοδος από το Saver EVO) – Έξοδος από το λογισμικό EVO.

 Change Saver EVO password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Saver EVO) – Αλλαγή κωδικού πρόσβασης  
 Saver EVO και επιλογές γλώσσας. Επιτρέπει επίσης στον χρήστη να δει τις πληροφορίες αναθεώρησης του 
 Saver EVO.

Η χρήση των παραπάνω μενού θα αναλυθεί περαιτέρω στις επόμενες ενότητες.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Χρήση του Saver EVO με το HeartSine samaritan PAD
Για να χρησιμοποιήσετε το Saver EVO με το HeartSine samaritan PAD θα πρέπει να έχετε το καλώδιο δεδομένων USB 

(το οποίο ενδέχεται να σας παρασχέθηκε μαζί με το HeartSine samaritan PAD). Εάν δεν έχετε το καλώδιο, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Stryker ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα. Εάν το HeartSine Gateway είναι 
συνδεδεμένο με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο micro USB.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στο HeartSine samaritan PAD και στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Ανοίξτε 

το λογισμικό Saver EVO.

2. Κάνοντας κλικ στο κουμπί του Samaritan PAD θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο.

Οθόνη πρόσβασης Saver EVO PAD

 PAD Data (Δεδομένα PAD) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα από το HeartSine  
 samaritan PAD. Ανατρέξτε στη σελίδα 6 για λεπτομέρειες.

 Change PAD Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων PAD) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να διεξαγάγετε  
 διαγνωστικούς ελέγχους ή για να αλλάξετε τη διαμόρφωση 
 (ένταση ήχου, γλώσσα ή χρόνο) του HeartSine samaritan PAD. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για λεπτομέρειες.

 Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης του Saver EVO.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Ανάκτηση πληροφοριών δεδομένων συμβάντων από το  
HeartSine samaritan PAD
Για να ανακτήσετε δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το HeartSine samaritan PAD βεβαιωθείτε ότι το HeartSine 
samaritan PAD είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και κάντε κλικ στο κουμπί PAD Data (Δεδομένα PAD). Με αυτόν τον 
τρόπο θα γίνει αναζήτηση στη μνήμη του HeartSine samaritan PAD και θα εμφανιστεί η λίστα όλων των καταχωρημένων 
συμβάντων, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων Saver EVO PAD

Τα συμβάντα που αναγράφονται με πράσινο χρώμα, μαζί με το σύμβολο  είναι συμβάντα που έχουν ήδη αποθηκευτεί 
στον υπολογιστή.

 Save All (Αποθήκευση όλων) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί Save All (Αποθήκευση όλων), όλα τα συμβάντα που  
 εμφανίζονται στη λίστα ιστορικού συμβάντων του PAD θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σε ένα αρχείο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα συμβάντα που αποθηκεύονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ανακτηθούν για επισκόπηση με την παρούσα 
έκδοση του Saver EVO. Για την ανάκτηση συμβάντων από αυτό το αρχείο, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της 
HeartSine Technologies. Για να αποθηκεύσετε τα συμβάντα μεμονωμένα, με σκοπό την ανάκτησή τους αργότερα, ανατρέξτε στη 
λειτουργία Save (Αποθήκευση) της ενότητας Προβολή συμβάντων στο HeartSine samaritan PAD στη σελίδα 7.

 View (Προβολή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται το επιλεγμένο συμβάν.

 Erase (Διαγραφή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό διαγράφονται όλα τα συμβάντα από το ιστορικό του  
 HeartSine samaritan PAD. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων.

 Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη πρόσβασης του Saver EVO PAD.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Προβολή συμβάντων στο HeartSine samaritan PAD
1. Για να προβάλετε ένα συμβάν, επισημάνετε το συμβάν στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί View (Προβολή).  

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί το συμβάν απινίδωσης μαζί με το αποτύπωμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και 
το ιστορικό συμβάντων σε ένα παράθυρο.

Παράθυρο προβολής συμβάντων Saver EVO PAD

2. Μπορείτε, στη συνέχεια, να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το εμφανιζόμενο συμβάν στον υπολογιστή κάνοντας κλικ 
στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Τα συμβάντα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακτηθούν και 
να προβληθούν στο Saver EVO. Έτσι παρέχονται οι επιλογές της εισαγωγής πληροφοριών για την αναγνώριση του 
ασθενούς μέσα από τη λίστα αποθηκευμένων συμβάντων στον υπολογιστή. Τα στοιχεία του ασθενούς μπορούν να 
αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και κάθε πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται ή να αφήνεται κενό.

Παράθυρο στοιχείων ασθενούς Saver EVO PAD

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μετά την αποθήκευση των δεδομένων συμβάντων απινίδωσης στον υπολογιστή σας, δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή αυτών των πληροφοριών.

Το παράθυρο προβολής συμβάντων Saver EVO περιλαμβάνει επίσης τα εξής κουμπιά: 

  Print (Εκτύπωση) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε το συμβάν που εμφανίζεται στην οθόνη  
 προβολής.

  Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε την προεπισκόπηση  
 των δεδομένων που θα εκτυπωθούν στην οθόνη.

  Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων του  
 Saver EVO PAD.

Διαγραφή μνήμης στο HeartSine samaritan PAD
1. Για να διαγράψετε τη μνήμη από ένα HeartSine samaritan PAD κάντε κλικ στο κουμπί Erase (Διαγραφή). 

2. Ως μέτρο ασφαλείας, το Saver EVO θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας πριν από τη διαγραφή 
της μνήμης. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης, η μνήμη του HeartSine samaritan PAD θα 
διαγραφεί. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης ανατρέξτε στην 
ενότητα Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Saver EVO στη σελίδα 17. 

 Συνιστάται, όταν ανακτώνται δεδομένα συμβάντος από το HeartSine samaritan PAD και αποθηκεύονται στον 
υπολογιστή, να διαγράφονται τα συμβάντα από τη μνήμη του HeartSine samaritan PAD. Έτσι διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα ολόκληρης της μνήμης για την καταχώριση δεδομένων άλλων συμβάντων απινίδωσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η HeartSine συνιστά να κατεβάσετε ολόκληρη τη μνήμη του HeartSine samaritan PAD πριν τη 
διαγράψετε. Θα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει με ασφάλεια τις πληροφορίες αυτές για μελλοντική χρήση. 

Αλλαγή ρυθμίσεων του HeartSine samaritan PAD
Το κουμπί Change PAD settings (Αλλαγή ρυθμίσεων PAD) δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα διαμόρφωσης ορισμένων 
χαρακτηριστικών του HeartSine samaritan PAD ως εξής:

• Check/Set time (Έλεγχος/Ρύθμιση ώρας)

• Run diagnostic tests (Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων)

Επιπλέον, οι χρήστες με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, μπορούν να αλλάξουν τα εξής:

• Volume (Ένταση ήχου)

• Metronome sound enable/disable (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου μετρονόμου)

1. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Change PAD Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων PAD) θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη (βλέπε 
επόμενη σελίδα):

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Παράθυρο αλλαγής ρυθμίσεων PAD Saver EVO

2.   Check/Set PAD time (Έλεγχος/Ρύθμιση ώρας PAD) – Αυτό το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να 
συγχρονίσουν την ώρα του HeartSine samaritan PAD με την ώρα στον υπολογιστή τους.

Παράθυρο ελέγχου/ρύθμισης ώρας PAD Saver EVO

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Synchronize (Συγχρονισμός), για να ρυθμίσετε την ώρα του HeartSine samaritan PAD 
σύμφωνα με την ώρα του υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένο.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο) για να επιστρέψετε στο παράθυρο αλλαγής ρυθμίσεων PAD του Saver EVO.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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  Run Diagnostic Tests (Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων) – Με το κουμπί αυτό ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει 
ορισμένους βασικούς ελέγχους για να ελέγξει τη λειτουργία του HeartSine samaritan PAD. Η πρόσβαση στη λίστα των 
διαθέσιμων διαγνωστικών ελέγχων γίνεται μέσω ενός αναπτυσσόμενου μενού, όπως φαίνεται παρακάτω.

Παράθυρο διαγνωστικών ελέγχων Saver EVO PAD

Το Saver EVO θα αναγνωρίζει τον τύπο της συσκευής PAD που συνδέεται και θα εμφανίζει τις απεικονίσεις των 
κατάλληλων ετικετών για να καθοδηγήσει τον χρήστη κατά τη διάρκεια των ελέγχων. 

  Edit PAD Configuration (Επεξεργασία διαμόρφωσης PAD) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε 
το παράθυρο Edit PAD Configuration (Επεξεργασία διαμόρφωσης PAD) (όπως φαίνεται παρακάτω), όπου μπορείτε 
να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και μετρονόμου, καθώς και να δείτε την έκδοση του λογισμικού της 
συνδεδεμένης συσκευής HeartSine samaritan PAD. Για να επιβεβαιώσετε αυτές τις αλλαγές, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε 
τον κωδικό πρόσβασης του Saver EVO. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό 
πρόσβασης ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Saver EVO στη σελίδα 17.

Παράθυρο επεξεργασίας διαμόρφωσης PAD Saver EVO

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Χρήση του Saver EVO με PDU*
1. Για να χρησιμοποιήσετε το Saver EVO με την κάρτα μνήμης samaritan PDU, θα πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα 

σε έναν αναγνώστη καρτών με συμβατότητα MMC/SD, που είτε έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή που εκτελεί το 
Saver EVO είτε είναι ενσωματωμένος σε αυτόν. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα ή 
και περισσότερο από ένα λεπτό για την αναγνώριση της τοποθέτησης μιας κάρτας στον αναγνώστη καρτών από το 
λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας. 

2.  Από την οθόνη έναρξης, κάντε κλικ στο κουμπί samaritan PDU. Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο.

Οθόνη πρόσβασης Saver EVO PDU 

  PDU Data (Δεδομένα PDU) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα από μια κάρτα μνήμης  
 PDU. Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για λεπτομέρειες.

  PDU Settings (Ρυθμίσεις PDU) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.  
 Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για λεπτομέρειες.

  Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης του Saver EVO.

* Το samaritan PDU δεν ήταν διαθέσιμο στις ΗΠΑ και δεν αποτελεί πλέον προϊόν που προσφέρεται από τη HeartSine.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Ανάκτηση δεδομένων συμβάντων από την κάρτα μνήμης PDU
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης samaritan PDU έχει τοποθετηθεί στον αναγνώστη καρτών SD/MMC και κάντε κλικ στο 
κουμπί PDU Data (Δεδομένα PDU). Έτσι θα εμφανιστεί η λίστα των συμβάντων που έχουν καταγραφεί στην κάρτα μνήμης.

Οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων Saver EVO PDU

Τα συμβάντα με το σύμβολο του ρολογιού  είναι αυτοέλεγχοι του PDU που εκτελέστηκαν επιτυχώς.

Τα συμβάντα που αναγράφονται με πράσινο χρώμα, μαζί με το σύμβολο  είναι συμβάντα που έχουν ήδη αποθηκευτεί 
στον υπολογιστή.

 Save All (Αποθήκευση όλων) – Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία PDU. 

 View (Προβολή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται το επιλεγμένο συμβάν. Ανατρέξτε στη σελίδα  
 13 για λεπτομέρειες.

 Erase (Διαγραφή) – Αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία PDU.

 Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη πρόσβασης του Saver EVO PDU.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Προβολή αποθηκευμένων συμβάντων σε PDU 
1. Για να προβάλετε ένα συμβάν, επισημάνετε το συμβάν στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί View (Προβολή). Με αυτόν 

τον τρόπο θα εμφανιστεί το συμβάν απινίδωσης μαζί με το αποτύπωμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό 
συμβάντων σε ένα παράθυρο:

 
Παράθυρο προβολής συμβάντων Saver EVO PDU

2. Ο χρήστης μπορεί, στη συνέχεια, να επιλέξει να αποθηκεύσει το εμφανιζόμενο συμβάν στον υπολογιστή κάνοντας 
κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται οι επιλογές εισαγωγής πληροφοριών για την 
αναγνώριση του ασθενούς. Τα στοιχεία του ασθενούς μπορούν να αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και 
κάθε πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται ή να αφήνεται κενό.

 
Παράθυρο στοιχείων ασθενούς Saver EVO PDU

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μετά την αποθήκευση των δεδομένων συμβάντων απινίδωσης στον υπολογιστή σας, δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή αυτών των πληροφοριών.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO



14  |  Saver EVO

Το παράθυρο προβολής συμβάντων Saver EVO περιλαμβάνει επίσης τα εξής κουμπιά: 

 Print (Εκτύπωση) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε το συμβάν που εμφανίζεται στην οθόνη  
 προβολής.

 Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται η προεπισκόπηση  
 των δεδομένων που θα εκτυπωθούν στην οθόνη.

 Back (Πίσω) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων του  
 Saver EVO PDU.

Προβολή ρυθμίσεων PDU
Κάνοντας κλικ στο κουμπί View Settings (Προβολή ρυθμίσεων), αποκτάτε πρόσβαση στην εξής οθόνη PDU Configuration 
(Διαμόρφωση PDU). Μέσω της οθόνης αυτής ο χρήστης μπορεί να δει την ισχύ της μπαταρίας, τις ρυθμίσεις έντασης 
ηχείου, γλώσσας και μετρονόμου, τον ρυθμό και τη διάρκεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) και την 
ημερομηνία λήξης, την έκδοση λογισμικού και τον σειριακό αριθμό της συσκευής PDU. Ο χρήστης μπορεί να δει τις 
ρυθμίσεις αυτές, αλλά δεν μπορεί να τις τροποποιήσει.

Παράθυρο προβολής ρυθμίσεων PDU Saver EVO

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Χρήση του Saver EVO με αποθηκευμένα συμβάντα
Το κουμπί Manage Saved Events (Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων) της κύριας οθόνης του Saver EVO δίνει στους 
χρήστες τη δυνατότητα να ελέγξουν δεδομένα συμβάντων που έχουν ληφθεί από το HeartSine samaritan PAD, την 
μπαταρία samaritan Data-Pak ή την κάρτα μνήμης PDU και έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή. 

1. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, θα ανοίξει το εξής παράθυρο:

2. Επισημαίνοντας ένα συμβάν στη λίστα και κάνοντας κλικ στην επιλογή View (Προβολή), θα ανοίξει το αποθηκευμένο 
συμβάν για να προβληθούν τα δεδομένα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό συμβάντων.

Εξαγωγή και εισαγωγή
Το Saver EVO διαθέτει λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα συμβάντων 
απινίδωσης σε άλλους χρήστες που διαθέτουν το λογισμικό Saver EVO. Για να στείλετε ή να λάβετε αντίγραφα των 
αποθηκευμένων συμβάντων, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξαγωγής και εισαγωγής του Saver EVO.

Για την εξαγωγή συμβάντων:
1. Από την οθόνη Manage Saved Events (Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων), επισημάνετε ένα ή περισσότερα 

συμβάντα που επιθυμείτε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Export (Εξαγωγή).

2. Ο υπολογιστής θα σας ζητήσει μια τοποθεσία στον υπολογιστή όπου επιθυμείτε να αποθηκεύετε το αρχείο εξαγωγής 
και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο.

3. Πατήστε το κουμπί Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη τοποθεσία.

Μπορείτε, στη συνέχεια, να επισυνάψετε το αρχείο αυτό σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε και να στείλετε το εξαγόμενο αρχείο σε έναν άλλο χρήστη του 
λογισμικού Saver EVO.

Τα δεδομένα συμβάντων από το Saver EVO μπορούν να προβληθούν μόνο από έναν άλλο χρήστη του Saver EVO. Το 
προηγούμενο λογισμικό του Saver δεν μπορεί να εισάγει και να προβάλλει επιτυχώς δεδομένα από το Saver EVO.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Για την εισαγωγή συμβάντων:
Για να εισαγάγετε συμβάντα και να τα προβάλετε στον υπολογιστή σας, το αρχείο που σας έστειλε ένας άλλος χρήστης του 
Saver ή του Saver EVO θα πρέπει να αποθηκευτεί σε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας.

1. Από την οθόνη Manage Saved Events (Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων), κάντε κλικ στο κουμπί Import 
(Εισαγωγή).

2. Αναζητήστε την τοποθεσία όπου αποθηκεύτηκε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Open (Άνοιγμα).

3. Τα συμβάντα θα προστεθούν στη λίστα των αρχείων του Saver EVO στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να τα προβάλετε επισημαίνοντας το συμβάν από τη λίστα και κάνοντας κλικ στο κουμπί View (Προβολή).

Το Saver EVO εισάγει και προβάλλει σωστά δεδομένα συμβάντων που έχουν εξαχθεί από την προηγούμενη 
έκδοση λογισμικού που ονομάζεται Saver.

Για τη διαγραφή αποθηκευμένων συμβάντων
Τα αποθηκευμένα συμβάντα μπορούν να διαγραφούν από τη μνήμη του υπολογιστή σας μέσω του Saver EVO. Τα 
συμβάντα διαγράφονται μεμονωμένα επιλέγοντας τα συμβάντα προς διαγραφή (είναι δυνατή η επιλογή πολλών 
συμβάντων), με επισήμανση του αντίστοιχου συμβάν. 

Αφού επιβεβαιώσετε ότι έχετε επιλέξει μόνο τα συμβάντα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κουμπί Erase 
(Διαγραφή). Ως μέτρο ασφαλείας, το Saver EVO θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας πριν από τη 
διαγραφή της μνήμης. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης, η μνήμη από τα επιλεγμένα συμβάντα θα 
διαγραφεί από τον υπολογιστή σας.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο τα συμβάντα που επιθυμείτε να διαγράψετε πριν από τη διαγραφή.  
Αφού διαγραφούν από τη μνήμη του υπολογιστή σας, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των συμβάντων και θα χαθούν όλες οι 
πληροφορίες.  

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Αλλαγή ρυθμίσεων του Saver EVO
Το Saver EVO διαθέτει ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μόνο με την εισαγωγή 
κωδικού πρόσβασης. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές του λογισμικού να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες 
λειτουργίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Κατά την εγκατάσταση του Saver EVO, ο προεπιλεγμένος κωδικός 
πρόσβασης είναι η λέξη «password».

Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης:

1. Από αυτή την κεντρική οθόνη του Saver EVO κάντε κλικ στο μικρό κουμπί Settings (Ρυθμίσεις). Θα ανοίξει το 
παρακάτω παράθυρο:

Οθόνη Change settings (Αλλαγή ρυθμίσεων)

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε Confirm (Επιβεβαίωση).

3.  Εισαγάγετε δύο φορές τον νέο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή) για να 
πραγματοποιήσετε την αλλαγή.

4.  Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να κλείσετε το παράθυρο Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης).

 ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Με την επανεγκατάσταση του Saver EVO, θα γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση του λογισμικού. Η ενέργεια αυτή, ωστόσο, δεν θα καταργήσει τυχόν δεδομένα συμβάντος που 
είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως.

Για αλλαγή της γλώσσας του Saver EVO: 
1. Για να επιλέξετε τη γλώσσα του Saver EVO, επιλέξτε γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ στην 

επιλογή Apply (Εφαρμογή).

2. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή) θα εμφανιστεί η εξής οθόνη και θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του 
Saver EVO για να εφαρμοστούν οι αλλαγές γλώσσας.

3.  Κάντε κλικ στο κουμπί Yes (Ναι) ή No (Όχι) αντίστοιχα για να κλείσετε το Saver EVO.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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Για έλεγχο των αυτόματων ενημερώσεων:
1. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Enable (Ενεργοποίηση) κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση του Saver EVO, θα γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης με τον ιστότοπο της HeartSine για έλεγχο για πιο πρόσφατες εκδόσεις του Saver EVO. Εάν 
υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο κατά την εκκίνηση του Saver EVO.

2. Επιλέξτε Yes (Ναι) ή No (Όχι), ανάλογα με το εάν επιθυμείτε ή όχι να κατεβάσετε τη νεότερη έκδοση του Saver EVO.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας της Microsoft στον υπολογιστή σας. 

• Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
του Saver EVO).

• Συνιστάται να εγκαταστήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς/κακόβουλα προγράμματα στον υπολογιστή σας, να το 
διατηρείτε ενεργοποιημένο και να το ενημερώνετε τακτικά.

• Χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για να συνδέεστε στον υπολογιστή σας. Ο κωδικός πρόσβασης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κεφαλαία και πεζά γράμματα, καθώς και αριθμούς και σύμβολα.

Οδηγίες χρήστη Saver EVO
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