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Saver EVO -käyttöohjeet
Saver EVO® -ohjelmiston avulla voit noutaa defibrillointitapahtumatietoja HeartSine® samaritan® PAD -laitteestasi ja 
PDU-muistikortista. Saver EVO -ohjelmiston avulla voi myös hallita tietokoneeseen tallennettuja tapahtumatietoja, 
jotka koskevat tapahtumatietojen tulostamista, tuomista ja viemistä muille Saver- ja Saver EVO -käyttäjille.

Saver EVO -ohjelmiston mukana toimitetaan ohjelmistolisenssi, jolla ohjelmistoa voidaan käyttää yhdellä Microsoft 
Windows -käyttöjärjestelmän (mieluiten Windows 10) sisältävällä tietokoneella.

Lataa verkkosivulta
Saver EVO -ohjelmiston asennus voi edellyttää järjestelmänvalvojan lupaa – ota tarvittaessa yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan/IT-palveluntarjoajaan.

1. Lataa alueesi Saver EVO -ohjelmisto osoitteesta HeartSine.com.

2. Asenna Saver EVO suorittamalla latauksen jälkeen  SaverEVO_setup.exe. (Noudata näytön ohjeita.)

3. Lue käyttölisenssisopimus. Jotta voit asentaa tämän ohjelmiston, sinun on hyväksyttävä tämän sopimuksen 
ehdot. Hyväksy ehdot napsauttamalla Next (Seuraava) -painiketta.

4. Saver EVO asennetaan oletussijaintiinsa vakiomäärityksellä. Hyväksy napsauttamalla I agree (Hyväksyn) 
-painiketta. Näitä oletusasetuksia ei pidä muuttaa, paitsi jos olet kokenut tietokoneen käyttäjä.

5. Jos järjestelmä kysyy laitteen ohjaimen sertifioinnista, napsauta Continue anyway (Jatka silti) -painiketta.

Pikaohjeet
Nouda tallennetut defibrillointitapahtumatiedot HeartSine samaritan PAD -laitteesta tai PDU-muistikortista.

1. Kytke haluttu laite tietokoneeseen.

2. Avaa Saver EVO -ohjelmisto.

3. Napsauta  -painiketta tai  -painiketta.

4. Näytä luettelo tallennetuista tapahtumista napsauttamalla  -painiketta.

5. Korosta tarvittava tallennettu tapahtuma luettelosta.

6. Tarkastele tapahtumaa napsauttamalla  -painiketta.

7. Tallenna tapahtuma tietokoneelle napsauttamalla  -painiketta ja antamalla tarvittavat potilastiedot. 

8. Tulosta tarvittaessa tapahtumatietue napsauttamalla  -painiketta.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston käyttäminen 
Saver EVO -aloitusnäyttö näkyy alla.

Saver EVO -aloitusnäyttö

 samaritan PAD – Avaa valikon, joka sisältää HeartSine samaritan PAD -laitetta koskevat toiminnot.  
 Katso lisätietoja sivulta 5.

 samaritan PDU – Avaa valikon, joka sisältää PDU-muistikorttia koskevat toiminnot. Katso lisätietoja  
 sivulta 12.

 Manage Saved Events (Hallitse tallennettuja tapahtumia) – Avaa valikon, joka sisältää tietokoneelle  
 tallennettuja tapahtumia koskevat toiminnot. 
 Katso lisätietoja sivulta 16.

 Exit Saver EVO (Poistu Saver EVO -ohjelmistosta) – käytetään Saver EVO -ohjelmistosta poistumiseen.

 Change Saver EVO password (Muuta Saver EVO -salasana) – Muuta Saver EVO -salasana ja valitse kieli.  
 Tämän avulla käyttäjät voivat myös tarkastella Saver EVO -versiotietoja.

Edellä mainittujen valikoiden käyttöä tarkastellaan tarkemmin myöhemmissä osioissa.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston käyttäminen HeartSine samaritan PAD 
-laitteen kanssa
Saver EVO -ohjelmiston käyttämiseen HeartSine samaritan PAD -laitteen kanssa tarvitset USB-datakaapelin (joka 

on ehkä toimitettu HeartSine samaritan PAD -laitteesi mukana). Jos sinulla ei ole kaapelia, ota yhteyttä Strykerin 
myyntiedustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Jos HeartSine Gateway on kytketty automaattidefibrillaattoriisi, 

voit käyttää mikro-USB-kaapelia.

1. Kytke tämä USB-datakaapelin avulla HeartSine samaritan PAD -laiteeseen ja tietokoneesi USB-porttiin. Avaa 

Saver EVO -ohjelmisto.

2. samaritan PAD -painikkeen napsauttaminen avaa alla näkyvän ikkunan.

Saver EVO -ohjelmiston PAD-käyttönäyttö

 PAD Data (PAD-tiedot) – Tätä painiketta napsauttamalla voit noutaa tapahtumatietoja HeartSine samaritan  
 PAD -laiteesta. Katso lisätietoja sivulta 6.

 Change PAD Settings (Muuta PAD-asetuksia) – Tätä painiketta napsauttamalla voit suorittaa diagnostisia  
 testejä tai muuttaa HeartSine samaritan PAD -laiteen määrityksiä (äänenvoimakkuutta ja aikaa). Katso  
 lisätietoja sivulta 8.

 Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -aloitusnäyttöön.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Tapahtumatietojen hakeminen HeartSine samaritan PAD 
-laitteesta
Nouda defibrillointitapahtumatietoja HeartSine samaritan PAD -laitteesta varmistaaksesi, että HeartSine samaritan PAD 
-laitteesi on kytketty tietokoneeseen, ja napsauta sitten PAD Data (PAD-tiedot) -painiketta. Tämä hakee HeartSine samaritan 
PAD -laitteen muistista luettelon kaikista tallennetuista tapahtumista ja näyttää sen alla olevan kuvan mukaisesti.

Saver EVO -ohjelmiston PAD-tapahtumalokin luettelonäyttö

Vihreällä tekstillä ja  -symbolilla merkityt tapahtumat ovat tapahtumia, jotka on jo tallennettu tietokoneeseen.

 Save All (Tallenna kaikki) – Tallenna kaikki -painikkeen painamalla voit tallentaa kaikki PAD- 
 tapahtumalokin sisältämät tapahtumat tietokoneelle yhteen tiedostoon.

HUOMAUTUS: Tällä tavoin tallennettuja tapahtumia ei voi noutaa tarkastelua varten Saver EVO -ohjelmiston tällä 
versiolla. Jos haluat noutaa tapahtumia tästä tiedostosta, ota yhteyttä HeartSine Technologies -asiakastukeen. 
Lisätietoa tapahtumien tallentamisesta yksitellen myöhempää noutamista varten on tallennustoiminnosta kertovassa 
osiossa kohdassaTapahtumien tarkastelu HeartSine samaritan PAD -laitteessa, sivulla 7.

 View (Näytä) – tätä painiketta napsauttamalla saat valitun tapahtuman näkyviin.

 Erase (Poista) – Tätä painiketta napsauttamalla voit poistaa kaikki tapahtumat HeartSine samaritan PAD  
 -tapahtumalokista. Katso lisätietoa tietojen poistamisesta sivulta 8.

 Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -ohjelmiston PAD-käyttönäyttöön.  

Saver EVO -käyttöohjeet
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Tapahtumien tarkastelu HeartSine samaritan PAD -laitteessa
1. Voit tarkastella tapahtumaa korostamalla sen luettelosta ja napsauttamalla sitten View (Näytä) -painiketta.  

Tämä näyttää defibrillointitapahtuman siten, että EKG-tallenne ja tapahtumaloki ovat samassa 
tarkasteluikkunassa.

Saver EVO -ohjelmiston PAD-tapahtuman tarkasteluikkuna

2. Nyt voit halutessasi tallentaa tämän näytetyn tapahtuman tietokoneeseen napsauttamalla Save (Tallenna) 
-painiketta. Tällä tavalla tallennettuja tapahtumia voi noutaa ja tarkastella Saver EVO -ohjelmistossa. Voit antaa 
tietoja, joiden avulla potilas voidaan tunnistaa tallennettujen tapahtumien luettelosta tietokoneessa. Potilasta 
koskevat tiedot voivat olla alfanumeerisia merkkejä ja jokainen kenttä voidaan täyttää tai jättää haluttaessa 
tyhjäksi.

Saver EVO -ohjelmiston PAD-potilastietoikkuna

HUOMAA: kun defibrillointitapahtumatiedot on tallennettu tietokoneeseen, näitä tietoja ei voi muuttaa.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -tapahtuman tarkasteluikkuna sisältää myös seuraavat painikkeet: 

  Print (Tulosta) – napsauta tätä painiketta tulostaaksesi tapahtuman, jota sillä hetkellä tarkastelet  
 tarkasteluikkunassa.

  Print Preview (Tulostuksen esikatselu) – napsauta tätä painiketta esikatsellaksesi tulostettuja tietoja  
 näytössä.

  Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -ohjelmiston PAD-tapahtumalokin  
 luettelonäyttöön.

Muistin poistaminen HeartSine samaritan PAD -laitteesta
1. Poista Heartsine samaritan PAD -laitteen muisti napsauttamalla Erase (Poista) -painiketta. 

2. Varotoimenpiteenä Saver EVO pyytää sinua antamaan salasanasi ennen muistin poistamista. Kun oikea salasana 
annetaan, HeartSine samaritan PAD -laitteen muisti tyhjennetään. Tietoa oletussalasanan muuttamisesta on 
kohdassa Saver EVO -ohjelmiston salasanan muuttaminen, sivulla 17. 

 Kun tapahtumatietoja noudetaan HeartSine samaritan PAD -laitteesta ja tallennetaan tietokoneeseen, 
tapahtumat on suositeltavaa poistaa HeartSine samaritan PAD -laitteen muistista. Tämä auttaa 
varmistamaan, että koko muisti on käytettävissä toisen defibrillointitapahtuman tietojen tallentamista varten.

 HUOMIO: HeartSine suosittelee, että lataat koko HeartSine samaritan PAD -muistin ennen sen poistamista. 
Nämä tiedot tulisi tallentaa turvallisesti myöhempää käyttöä varten. 

HeartSine samaritan PAD -laitteen asetusten muuttaminen
Change PAD Settings (Muuta PAD-asetuksia) -painikkeen avulla käyttäjät voivat määrittää joitakin HeartSine 
samaritan PAD -laitteen asetuksia:

• tarkistaa/määrittää ajan

• suorittaa diagnostisia testejä.

Lisäksi käyttäjät, joilla on riittävät valtuudet, voivat muuttaa seuraavia asioita:

• äänenvoimakkuus

• metronomin äänen käyttöönotto/käytöstäpoisto.

1. Change PAD Settings (Muuta PAD-asetuksia) -painiketta napsauttamalla pääsee seuraavaan näyttöön (katso 
seuraava sivu):

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston Muuta PAD-asetuksia -ikkuna

2.   Check/Set PAD time (Tarkista/määritä PAD-aika) – Tämän painikkeen avulla käyttäjät voivat 
synkronoida HeartSine samaritan PAD -laitteen ajan tietokoneen aikaan.

Saver EVO -ohjelmiston Tarkista/määritä PAD-aika -ikkuna

3. Määritä HeartSine samaritan PAD -laitteeseen sama aika kuin tietokoneessa, johon se on kytketty, 
napsauttamalla Synchronize (Synkronoi) -painiketta.

4. Palaa Saver EVO -ohjelmiston Muuta PAD-asetuksia -ikkunaan napsauttamalla Close (Sulje) -painiketta.

Saver EVO -käyttöohjeet
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  Run Diagnostic Tests (Suorita diagnostisia testejä) – Tämän painikkeen avulla käyttäjä voi suorittaa joitakin 
perustestejä tarkistaakseen, että HeartSine samaritan PAD toimii. Saatavilla olevien diagnostisten testien luetteloon 
pääsee alla kuvatusta pudotusvalikosta.

Saver EVO -ohjelmiston PAD-diagnostiikkatestien ikkuna

Saver EVO tunnistaa kytketyn PAD-laitteen tyypin ja näyttää soveltuvia merkintäkuvia opastaakseen käyttäjää 
testien aikana. 

  Edit PAD Configuration (Muokkaa PAD-määrityksiä) – Napsauta tätä painiketta avataksesi Muokkaa 
PAD-määrityksiä -ikkunan (alla), jossa voit tarkastella ja muuttaa äänenvoimakkuuden ja metronomin asetuksia 
ja tarkastella kytketyn HeartSine samaritan PAD -laitteen ohjelmistoversiota. Näiden muutosten vahvistamista 
varten saat kehotuksen antaa Saver EVO -salasanan. Tietoa oletussalasanan muuttamisesta on kohdassa Saver EVO 
-ohjelmiston salasanan muuttaminen, sivulla 17.

Saver EVO -ohjelmiston Muokkaa PAD-määrityksiä -ikkuna

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston käyttäminen PDU-muistikortin kanssa*
1. Jotta voisit käyttää Saver EVO -ohjelmistoa samaritan PDU -muistikortin kanssa, sinun on asetettava kortti 

MMC/SD-yhteensopivaan kortinlukijaan, joka on joko liitetty tietokoneeseen tai sisältyy siihen kiinteästi ja joka 
suorittaa Saver EVO -ohjelmiston. Huomaa, että voi kestää muutaman sekunnin tai jopa yli minuutin, ennen kuin 
tietokoneesi käyttöjärjestelmä tunnistaa, että kortti on kortinlukijassa. 

2.  Napsauta aloitusnäytössä samaritan PDU -painiketta. Tämä avaa alla näkyvän ikkunan.

Saver EVO -ohjelmiston PDU-käyttönäyttö 

  PDU Data (PDU-tiedot) – Nouda tapahtumatietoja PDU-muistikortista napsauttamalla tätä painiketta.  
 Katso lisätietoja sivulta 13.

  PDU Settings (PDU-asetukset) – Tarkastele määritysasetuksia tätä painiketta napsauttamalla.  
 Katso lisätietoja sivulta 15.

  Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -aloitusnäyttöön.

* samaritan PDU ei ollut saatavilla Yhdysvalloissa, eikä se ole enää HeartSinen tarjoama tuote.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Hae tapahtumatietoja PDU-muistikortista
Varmista, että samaritan PDU -muistikortti on asetettu SD/MMC-kortinlukijaan, ja napsauta PDU Data (PDU-tiedot) 
-painiketta. Tämä avaa luettelon muistikorttiin tallennetuista tapahtumista.

Saver EVO -ohjelmiston PDU-tapahtumalokin luettelonäyttö

 

Tapahtumat, joissa on kellosymboli , ovat PDU-muistikortin itsetestejä, jotka on hyväksytty.

Vihreällä tekstillä ja  -symbolilla merkityt tapahtumat ovat tapahtumia, jotka on jo tallennettu tietokoneeseen.

 Save All (Tallenna kaikki) – tämä painike on pois käytöstä PDU-tilassa. 

 View (Näytä) – Tätä painiketta napsauttamalla saat valitun tapahtuman näkyviin. Katso lisätietoja sivulta 13.

 Erase (Poista) – tämä painike on pois käytöstä PDU-tilassa.

 Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -ohjelmiston PDU-käyttönäyttöön.

Saver EVO -käyttöohjeet
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PDU-muistikorttiin tallennettujen tietojen tarkastelu 
1. Voit tarkastella tapahtumaa korostamalla sen luettelosta ja napsauttamalla sitten Näytä-painiketta. Tämä 

näyttää defibrillointitapahtuman siten, että EKG-tallenne ja tapahtumaloki ovat samassa tarkasteluikkunassa:

 
Saver EVO -ohjelmiston PDU-tapahtuman tarkasteluikkuna

2. Nyt käyttäjä voi halutessaan tallentaa tämän näytetyn tapahtuman tietokoneeseen napsauttamalla Save 
(Tallenna) -painiketta. Voit antaa tietoja, joiden avulla potilas voidaan tunnistaa. Potilasta koskevat tiedot voivat 
olla alfanumeerisia merkkejä ja jokainen kenttä voidaan täyttää tai jättää haluttaessa tyhjäksi.

 
Saver EVO -ohjelmiston PDU-potilastietoikkuna

HUOMAUTUS: kun defibrillointitapahtumatiedot on tallennettu tietokoneeseen, näitä tietoja ei voi muuttaa.

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -tapahtuman tarkasteluikkuna sisältää myös seuraavat painikkeet: 

 Print (Tulosta) – napsauta tätä painiketta tulostaaksesi tapahtuman, jota sillä hetkellä tarkastelet  
 tarkasteluikkunassa.

 Print Preview (Tulostuksen esikatselu) – tätä painiketta napsauttamalla voit avata näyttöön tulostettujen  
 tietojen esikatselun.

 Back (Takaisin) – tätä painiketta napsauttamalla voit palata Saver EVO -ohjelmiston PDU-tapahtumalokin  
 luettelonäyttöön.

PDU-muistikortin asetusten tarkastelu
Napsauttamalla View Settings (Näytä asetukset) -painiketta pääset seuraavaan PDU-määritysnäyttöön. Tämän 
näytön avulla käyttäjä voi tarkastella akun varausta, kaiuttimen äänenvoimakkuutta, kieltä ja metronomin asetuksia, 
painelu-puhalluselvytyksen nopeutta ja kestoa sekä PDU-laitteen viimeistä käyttöpäivää, ohjelmistoversiota ja 
sarjanumeroa. Käyttäjä voi vain tarkastella näitä asetuksia, mutta ei tehdä muutoksia.

Saver EVO -ohjelmiston Näytä PDU-asetukset -ikkuna

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston käyttäminen tallennettujen tapahtumien 
kanssa
Saver EVO -ohjelmiston päänäytön Manage Saved Event (Hallitse tallennettuja tapahtumia) -painikkeella käyttäjät 
voivat tarkastella tapahtumatietoja, jotka on ladattu HeartSine samaritan PAD -laitteesta, samaritan Data-Pak 
-akusta tai PDU-muistikortista ja tallennettu tietokoneeseen. 

1. Tätä painiketta napsauttamalla voit avata ikkunan seuraavalla tavalla:

2. Korostamalla tapahtuman luettelosta ja napsauttamalla View (Näytä) -painiketta voit avata tallennetun 

tapahtuman EKG-tietojen ja tapahtumalokin tarkastelua varten.

Vieminen ja tuominen
Saver EVO sisältää toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää tai vastaanottaa defibrillointitapahtumatietoja 
muille henkilöille, joilla on Saver EVO -ohjelmisto. Käytä tallennettujen tapahtumien lähettämiseen tai 
vastaanottamiseen Saver EVO -ohjelmiston vienti- ja tuontitoimintoja.

Tapahtumien vieminen:
1. Korosta Manage Saved Events (Hallitse tallennettuja tapahtumia) -näytössä tapahtuma tai tapahtumat, jotka 

haluat viedä, ja napsauta sitten Export (Vie) -painiketta.

2. Tietokone kysyy, mihin tietokoneen sijaintiin haluat tallentaa vientitiedoston, ja antaa sinun valita nimen 
viedylle tiedostolle.

3. Tallenna tiedosto valittuun sijaintiin napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta.

Tämän jälkeen tämän tiedoston voi liittää sähköpostiin käyttämällä tavallista sähköpostiohjelmistoasi ja tiedoston 
voi lähettää toiselle käyttäjälle, jolla on Saver EVO -ohjelmisto.

Vain toinen Saver EVO -käyttäjä voi tarkastella Saver EVO -ohjelmistosta tuotuja tapahtumatietoja. Aiempi Saver-
ohjelmisto ei tuo ja näytä Saver EVO -ohjelmistosta tuotuja tietoja onnistuneesti.

Saver EVO -käyttöohjeet



16  |  Saver EVO

Tapahtumien tuominen:
Jotta voit tuoda tapahtumia ja tarkastella niitä tietokoneessasi, toisen Saver- tai Saver EVO -käyttäjän sinulle 
lähettämä tiedosto on tallennettava tietokoneesi johonkin sijaintiin.

1. Napsauta Saver EVO -ohjelmiston Hallitse tallennettuja tapahtumia -näytössä Import (Tuo) -painiketta.

2. Selaa sijaintiin, johon tiedosto on tallennettu, ja napsauta Open (Avaa) -painiketta.

3. Tietueet lisätään Saver EVO -tiedostojen luetteloon tietokoneeseesi.

Niitä voi tarkastella korostamalla tapahtuman luettelosta ja napsauttamalla View (Näytä) -painiketta.

Saver EVO tuo ja näyttää oikein tapahtumatiedot, jotka on viety ohjelmiston edellisestä versiosta, jonka 
nimi on Saver.

Tallennettujen tapahtumien poistaminen
Saver EVO voi poistaa tallennetut tapahtumat tietokoneesi muistista. Tapahtumia poistetaan yksitellen valitsemalla 
poistettava(t) tapahtuma(t) (voit valita useita tapahtumia) korostamalla haluttu tapahtuma. 

Kun olet vahvistanut, että vain tapahtumat, jotka haluat poistaa, on valittu, napsauta Erase (Poista) -painiketta.  
Varotoimenpiteenä Saver EVO pyytää sinua antamaan salasanasi ennen muistin poistamista. Kun annat oikean 
salasanan, ohjelmisto poistaa valitut tapahtumat tietokoneesta.

Huomio: Varmista ennen poistamista, että olet valinnut vain tapahtumat, jotka haluat poistaa. Kun tapahtumat on 
poistettu tietokoneesi muistista, niitä ei voi palauttaa, ja kaikki niiden tiedot menetetään.  

Saver EVO -käyttöohjeet
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Saver EVO -ohjelmiston asetusten muuttaminen
Saver EVO sisältää joitakin toimintoja, joita voi muuttaa tai käyttää vain salasanan avulla. Näin ohjelmiston 
järjestelmänvalvojat voivat antaa tiettyjen ominaisuuksien käyttöoikeudet vain valtuutetuille käyttäjille. Saver EVO 
-ohjelmiston asennuksen aikana oletussalasana on ”password”.

Salasanan muuttaminen:

1. Napsauta tässä Saver EVO -päänäytössä pientä Settings (Asetukset) -painiketta. Tämä avaa seuraavan ikkunan:

Change Settings (Muuta asetuksia) -näyttö

Saver EVO -käyttöohjeet
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2. Anna nykyinen salasana ja napsauta Confirm (Vahvista) -painiketta.

3.  Anna uusi salasana kahdesti ja tee muutos napsauttamalla Apply (Käytä) -painiketta.

4.  Sulje Change Password (Vaihda salasana) -ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

 HUOMAUTUS: Saver EVO -ohjelmiston asentaminen uudelleen nollaa salasanan ohjelmiston oletussalasanaksi. 
Tämä toiminto ei kuitenkaan poista mitään aiemmin tallennettuja tapahtumatietoja.

Saver EVO -ohjelmiston kielen muuttaminen: 
1. Voit valita Saver EVO -ohjelmiston kielen valitsemalla kielen pudotusvalikosta ja napsauttamalla Apply (Käytä) 

-painiketta.

2. Kun napsautat Apply (Käytä) -painiketta, näkyviin tulee seuraava näyttö ja Saver EVO on käynnistettävä 
uudelleen, ennen kuin kielimuutokset tulevat voimaan.

3.  Sulje Saver EVO napsauttamalla Yes (Kyllä) tai No (Ei).

Saver EVO -käyttöohjeet
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Automaattisten päivitysten tarkistaminen:
1. Jos Enable (Ota käyttöön) -ruutu on valittuna aina, kun Saver EVO käynnistetään, se yrittää yhdistää HeartSine-

verkkosivuun tarkistaakseen, onko Saver EVO -ohjelmistosta saatavilla uudempia versioita. Jos päivitys on 
saatavilla, näkyviin tulee seuraava ikkuna, kun Saver EVO käynnistetään.

2. Valitse Yes (Kyllä) tai No (Ei) sen mukaan, haluatko ladata Saver EVO -ohjelmiston uudemman version.

Kyberturvallisuus
• Varmista, että kaikki Microsoft-suojauskorjaukset ovat käytössä tietokoneessasi. 

• Varmuuskopioi tietokoneesi säännöllisesti (mukaan lukien Saver EVO -tiedostot).

• Tietokoneella on suositeltavaa olla asennettuna viruksen-/haittaohjelmantorjuntaohjelmisto, joka on aktiivinen ja 
ajan tasalla.

• Käytä tietokoneeseen kirjautumiseen vahvaa salasanaa. Salasanan pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita 
ja symboleita.

Saver EVO -käyttöohjeet
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