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Saver EVO kasutusjuhised
Tarkvara Saver EVO®  võimaldab seadmete HeartSine® samaritan® PAD ja PDU mälukaardilt 
defibrillatsioonisündmuste andmeid laadida. Saver EVO võimaldab hallata ka personaalarvutisse salvestatud 
sündmuste andmeid, mis hõlmab nende printimist ja importimist ning eksportimist teistele tarkvara Saver ja Saver 
EVO kasutajatele.

Tarkvaraga Saver EVO on kaasas tarkvaralitsents, mis võimaldab installimist ja kasutamist ühes Microsoft Windowsi 
operatsioonisüsteemiga (eelistatavalt Windows 10) personaalarvutis.

Allalaadimine veebisaidilt
Saver EVO installimiseks võib vajalik olla administraatori õiguste olemasolu. Vajaduse korral võtke ühendust 
süsteemi administraatori / IT-teenuste pakkujaga.

1. Teie piirkonna jaoks mõeldud tarkvara Saver EVO allalaadimiseks minge veebilehele HeartSine.com.

2. Pärast allalaadimist käivitage fail „  SaverEVO_setup.exe“, et tarkvara Saver EVO installida. (Järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid.)

3. Lugege läbi kasutaja litsentsileping. Selle tarkvara installimiseks peate selle lepingu tingimustega nõustuma. 
Tingimustega nõustumiseks klõpsake nuppu „Next“ (Järgmine).

4. Saver EVO installitakse vaikimisi asukohta standardkonfiguratsiooniga. Kinnitamiseks klõpsake nuppu „I agree“ 
(Nõustun). Neid vaikesätteid ei tohiks muuta, kui te ei ole kogenud arvutikasutaja.

5. Kui teilt küsitakse seadme draiveri sertifitseerimise kohta, klõpsake nuppu „Continue anyway“ (Jätka hoolimata).

Kiirjuhised
Salvestatud defibrillatsioonisündmuse andmete laadimiseks seadme HeartSine samaritan PAD või PDU mälukaardilt 

tehke järgmist.

1. Ühendage vastav seade personaalarvutiga.

2. Avage tarkvara Saver EVO.

3. Klõpsake nuppu  või .

4. Klõpsake nuppu , et kuvada salvestatud sündmuste loend.

5. Tõstke loendis esile soovitud salvestatud sündmus.

6. Klõpsake nuppu  sündmuse vaatamiseks.

7. Klõpsake nuppu  ja sisestage vajalik patsienditeave, et sündmus personaalarvutisse salvestada. 

8. Vajaduse korral klõpsake nuppu  sündmuse kirje printimiseks.

Saver EVO kasutusjuhised
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Tarkvara Saver EVO kasutamine 
Tarkvara Saver EVO käivituskuva on näidatud allpool.

Saver EVO käivituskuva

 samaritan PAD – avab HeartSine samaritan PAD seadmespetsiifiliste funktsioonide menüü.  
 Üksikasju vt leheküljelt 5.

 samaritan PDU – avab PDU-spetsiifiliste funktsioonide menüü. Üksikasju vt leheküljelt 12.

 Manage saved events (Halda salvestatud sündmusi) – avab personaalarvutisse salvestatud  
 sündmustel spetsiifiliste funktsioonide menüü. 
 Üksikasju vt leheküljelt 16.

 Exit Saver EVO (Välju tarkvarast Saver EVO) – väljub tarkvarast Saver EVO.

 Change Saver EVO salasõna (Muuda Saver EVO salasõna) – võimaldab muuta Saver EVO salasõna ja  
 valida keelesuvandeid. Lisaks võimaldab kasutajal näha Saver EVO versiooniteavet.

Eespool nimetatud spetsiifiliste menüüde kasutamist kirjeldatakse järgnevates jaotistes üksikasjalikumalt.

Saver EVO kasutusjuhised
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Saver EVO kasutamine koos seadmega HeartSine samaritan PAD
Saver EVO kasutamiseks koos seadmega HeartSine samaritan PAD vajate USB-andmekaablit (võib olla tarnitud koos 

seadmega HeartSine samaritan PAD). Kui teil ei ole kaablit, siis palun võtke ühendust Strykeri müügiesindajaga või 

volitatud edasimüüjaga. Kui HeartSine Gateway on ühendatud AED-ga, võite kasutada mikro-USB-kaablit.

1. Ühendage USB-andmekaabel seadmega HeartSine samaritan PAD ja personaalarvuti USB-pordiga. Avage tarkvara 

Saver EVO.

2. Nupu samaritan PAD klõpsamisel avaneb allpool näidatud aken.

Saver EVO seadmele PAD juurdepääsu kuva

 PAD Data (Seadme PAD andmed) – klõpsake seda nuppu seadmest HeartSine samaritan PAD sündmuste  
 andmete laadimiseks. Üksikasju vt leheküljelt 6.

 Change PAD Settings (Muuda seadme PAD sätteid) – klõpsake seda nuppu diagnostiliste testide tegemiseks  
 või seadme HeartSine samaritan PAD konfiguratsiooni muutmiseks (helitugevus ja kellaaeg). Üksikasju vt  
 leheküljelt 8.

 Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO käivituskuvale naasmiseks.

Saver EVO kasutusjuhised
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Seadmest HeartSine samaritan PAD sündmuste andmete 
laadimine
Seadmest HeartSine samaritan PAD defibrillatsioonisündmuste andmete laadimiseks veenduge, et HeartSine 
samaritan PAD oleks personaalarvutiga ühendatud, ja seejärel klõpsake nuppu PAD Data (Seadme PAD andmed). 
Toimub otsing seadme HeartSine samaritan PAD mälust ja allpool näidatud viisil loetletakse kõik salvestatud 
sündmused.

Saver EVO seadme PAD sündmuste logi loendi kuva

Rohelise teksti ja sümboliga  sündmused on juba personaalarvutisse salvestatud.

 Save All (Salvesta kõik) – selle nupu vajutamisel salvestatakse kõik seadme PAD sündmuste logis loetletud  
 sündmused ühe failina personaalarvutisse.

MÄRKUS. Selle meetodiga salvestatud sündmusi ei saa tarkvara Saver EVO selle versiooniga vaatlemiseks laadida. 
Selle faili sündmuste laadimiseks võtke ühendust ettevõtte HeartSine Technologies klienditoega. Sündmuste 
individuaalseks salvestamiseks hilisema laadimise eesmärgil lugege salvestamise funktsiooni kirjeldust jaotises 
„Sündmuste vaatamine seadmega HeartSine samaritan PAD“ leheküljel 7.

 View (Vaata) – selle nupu vajutamisel kuvatakse valitud sündmus.

 Erase (Kustuta) – selle nupu vajutamisel kustutatakse kõik sündmused seadme HeartSine samaritan PAD  
 sündmuste logist. 
 Üksikasjalikumaid juhiseid andmete kustutamise kohta vt leheküljelt 8.

 Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO seadmele PAD juurdepääsu kuvale naasmiseks.  

Saver EVO kasutusjuhised
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Sündmuste vaatamine seadmes samaritan PAD
1. Sündmuse vaatamiseks tõstke see loendis esile ja seejärel klõpsake nuppu View (Vaata). Seejärel kuvatakse 

defibrillatsioonisündmus koos EKG-kõveraga ja sündmuste logiga ühes vaateaknas.

Saver EVO seadme PAD sündmuse vaatamise aken

2. Saate nüüd kuvatava sündmuse personaalarvutisse salvestada, klõpsates nuppu Save (Salvesta). Nii salvestatud 
sündmusi saab tarkvaraga Saver EVO laadida ja vaadata. See võimaldab sisestada teavet, et patsienti oleks 
võimalik personaalarvutisse salvestatud sündmuste loendist tuvastada. Patsiendi üksikasjade sisestamisel võib 
kasutada tähti ja numbreid ning iga välja võib kas täita või tühjaks jätta.

Saver EVO seadme PAD patsiendi üksikasjade aken

MÄRKUS. Pärast defibrillatsioonisündmuse andmete personaalarvutisse salvestamist ei saa seda teavet muuta.

Saver EVO kasutusjuhised
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Seadme Saver EVO sündmuste vaatamise aknas on ka järgmised nupud. 

  Print (Prindi) – klõpsake seda nuppu vaateaknas parajasti kuvatava sündmuse printimiseks.

  Print Preview (Prindi eelvaade) – klõpsake seda nuppu prinditavate andmete eelnevaks vaatamiseks  
 ekraanil.

  Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO seadme PAD sündmuste logi loendi kuvale  
 naasmiseks.

HeartSine Seadme samaritan PAD mälu kustutamine
1. Seadme HeartSine samaritan PAD mälu kustutamiseks klõpsake nuppu Erase (Kustuta). 

2. Ettevaatusabinõuna palub Saver EVO enne mälu kustutamist sisestada salasõna. Pärast õige salasõna sisestamist 
HeartSine samaritan PAD mälu kustutatakse. Teavet vaikimisi salasõna muutmise kohta vt jaotisest „Salasõna 
ja keele muutmine tarkvaras Saver EVO“ leheküljel 17. 

 Sündmused soovitatakse seadme HeartSine samaritan PAD mälust kustutada pärast seda, kui sündmuste 
andmed seadmest HeartSine samaritan PAD laaditakse ja personaalarvutisse salvestatakse. Sellega tagate, et 
mälu on tühi ja teise defibrillatsioonisündmuse andmete salvestamiseks valmis.

 ETTEVAATUST! HeartSine soovitab enne seadme HeartSine samaritan PAD mälu kustutamist mälu täielikult 
alla laadida. See teave tuleks tulevaseks kasutamiseks turvaliselt salvestada. 

Seadme HeartSine Samaritan PAD sätete muutmine
Nupp Change PAD settings (Muuda seadme PAD sätteid) võimaldab kasutajal konfigureerida seadme HeartSine 
samaritan PAD järgmiseid funktsioone.

• Kontrollida/seadistada kellaaega

• Teha diagnostilisi teste

Lisaks saavad vastava volitusega kasutajad muuta järgmist.

• Helitugevus

• Metronoomi heli aktiveerimine/inaktiveerimine

1. Nupu Change PAD Settings (Muuda seadme PAD sätteid) klõpsamisel avaneb järgmine kuva (vt järgmist 
lehekülge).

Saver EVO kasutusjuhised
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Saver EVO aken Change PAD Settings (Muuda seadme PAD sätteid)

2.   Check/Set PAD time (Kontrolli/seadista seadme PAD kellaaega) – see nupp võimaldab kasutajatel 
sünkroonida seadme HeartSine samaritan PAD kellaaja oma personaalarvuti kellaajaga.

Saver EVO aken Check/Set PAD Time (Kontrolli/seadista seadme PAD kellaaega)

3. Nupu Synchronise (Sünkrooni) klõpsamisel seadistatakse HeartSine samaritan PAD kellaaeg samaks 
personaalarvuti omaga, millega seade ühendatud on.

4. Klõpsake nuppu Close (Sulge), et naasta Saver EVO aknasse Change PAD Settings (Muuda seadme PAD sätteid).

Saver EVO kasutusjuhised
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  Run Diagnostic Tests (Tee diagnostilisi teste) – see nupp võimaldab kasutajal teha mõnda põhitesti 
kontrollimaks, kas seade HeartSine samaritan PAD töötab õigesti. Saadaolevate diagnostiliste testide loendile pääseb 
ligi rippmenüü kaudu, nagu näidatud allpool.

Saver EVO aken PAD Diagnostic tests (Seadme PAD diagnostilised testid)

Saver EVO tuvastab ühendatud seadme PAD tüübi ja kuvab sobivad sildid, et kasutajat testide ajal juhendada. 

  Edit PAD Configuration (Redigeeri PAD konfiguratsiooni) – klõpsake sellele nupule, et avada aken Edit 
PAD Configuration (Redigeeri PAD konfiguratsiooni) (näidatud allpool), kus saate vaadata ja muuta helitugevuse ja 
metronoomi sätteid ning vaadata ühendatud seadme HeartSine samaritan PAD tarkvaraversiooni. Nende muudatuste 
kinnitamiseks palutakse teil sisestada Saver EVO salasõna. Teavet vaikimisi salasõna muutmise kohta vt jaotisest 
„Salasõna ja keele muutmine tarkvaras Saver EVO“ leheküljel 17.

Saver EVO aken Edit PAD Configuration (Redigeeri seadme PAD konfiguratsiooni)

Saver EVO kasutusjuhised
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Saver EVO kasutamine koos seadmega PDU*
1. Seadme Saver EVO kasutamiseks seadme samaritan PDU mälukaardiga peate sisestama kaardi MMC-/SD-

vorminguga ühilduvasse kaardilugejasse, mis on ühendatud või sisse ehitatud personaalarvutisse, kus Saver EVO 
töötab. Pange tähele, et arvuti operatsioonisüsteemil võib kaardilugejas oleva kaardi tuvastamine võtta aega 
mõne sekundi või isegi üle minuti. 

2.  Käivituskuval klõpsake nuppu samaritan PDU. Sellega avaneb allpool näidatud aken.

Saver EVO seadmele PDU juurdepääsu kuva 

  PDU Data (Seadme PDU andmed) – klõpsake seda nuppu PDU mälukaardilt sündmuste andmete  
 laadimiseks. Üksikasju vt leheküljelt 13.

  PDU Settings (Seadme PDU sätted) – klõpsake seda nuppu konfiguratsioonisätete vaatamiseks. Üksikasju  
 vt leheküljelt 15.

  Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO käivituskuvale naasmiseks.

* samaritan PDU ei ole Ameerika Ühendriikides saadaval ning ettevõte HeartSine seda toodet enam ei müü.

Saver EVO kasutusjuhised
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PDU mälukaardilt sündmuste andmete laadimine
Veenduge, et samaritan PDU mälukaart oleks sisestatud SD-/MMC-kaardilugejasse, ja klõpsake nuppu PDU Data (PDU 
andmed). Seejärel loetletakse mälukaardile salvestatud sündmused.

Saver EVO seadme PDU sündmuste logi loendi kuva

Kella sümboliga  sündmused on PDU edukalt läbitud enesekontrollid.

Rohelise teksti ja sümboliga sündmused on juba personaalarvutisse salvestatud.

 Save All (Salvesta kõik) – see nupp on PDU režiimis inaktiveeritud. 

 View (Vaata) – selle nupu vajutamisel kuvatakse valitud sündmus. Üksikasju vt leheküljelt 13.

 Erase (Kustuta) – see nupp on PDU režiimis inaktiveeritud.

 Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO seadmele PDU juurdepääsu kuvale naasmiseks.

Saver EVO kasutusjuhised
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Seadmesse PDU salvestatud sündmuste vaatamine 
1. Sündmuse vaatamiseks tõstke see loendis esile ja seejärel klõpsake nuppu View (Vaata). Seejärel kuvatakse 

defibrillatsioonisündmus koos EKG-kõveraga ja sündmuste logiga ühes vaateaknas.

 
Saver EVO seadme PDU sündmuse vaatamise aken

2. Kasutaja saab nüüd kuvatava sündmuse personaalarvutisse salvestada, klõpsates nuppu Save (Salvesta) . Sellega 
saab sisestada patsiendi tuvastamist võimaldavat teavet. Patsiendi üksikasjade sisestamisel võib kasutada tähti ja 
numbreid ning iga välja võib kas täita või tühjaks jätta.

 
Saver EVO seadme PDU patsiendi üksikasjade aken

MÄRKUS. Pärast defibrillatsioonisündmuse andmete personaalarvutisse salvestamist ei saa seda teavet muuta.

Saver EVO kasutusjuhised



14  |  Saver EVO

Seadme Saver EVO sündmuste vaatamise aknas on ka järgmised nupud. 

 Print (Prindi) – klõpsake seda nuppu vaateaknas parajasti kuvatava sündmuse printimiseks.

 Print Preview (Printimise eelvaade) – selle nupu klõpsamisel kuvatakse ekraanile prinditavate andmete  
 eelvaade.

 Back (Tagasi) – klõpsake seda nuppu tarkvara Saver EVO seadme PDU sündmuste logi loendi kuvale  
 naasmiseks.

PDU sätete vaatamine
Nupu View Settings (Vaata sätteid) klõpsamisel avaneb järgmine kuva PDU Configuration (Seadme PDU 
konfiguratsioon). Sellelt kuvalt saab kasutaja vaadata patarei võimsust, kõlari helitugevust, keele ja metronoomi 
sätteid, elustamise sagedust ja kestust ning aegumiskuupäeva ja PDU seadme tarkvaraversiooni ning seerianumbrit. 
Kasutaja saab neid sätteid vaid vaadata, mitte muuta.

Saver EVO aken View PDU Settings (Vaata seadme PDU sätteid)

Saver EVO kasutusjuhised
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Saver EVO kasutamine salvestatud sündmustega
Nupp Manage Saved Events (Halda salvestatud sündmusi) Saver EVO kodukuval võimaldab kasutajatel vaadata üle 
seadmest HeartSine samaritan PAD, seadme samaritan Data-Pak patareist või PDU mälukaardilt alla laaditud ja 
arvutisse salvestatud sündmuste andmeid. 

1. Selle nupu klõpsamisel avaneb järgmine aken.

2. Loendist sündmuse esile tõstmisel ja nupu View (Vaata) klõpsamisel avaneb salvestatud sündmus EKG andmete 
ja sündmuste logi vaatamiseks.

Eksportimine ja importimine
Tarkvaral Saver EVO on funktsioonid, mis võimaldavad kasutajatel saata ja vastu võtta defibrilleerimissündmuste 
andmeid teistelt inimestelt, kellel on tarkvara Saver EVO. Salvestatud sündmuste koopiate saatmiseks või 
vastuvõtmiseks kasutatakse Saver EVO eksportimise ja importimise funktsioone.

Sündmuste eksportimine
1. Tõstke kuvalt Manage Saved events (Halda salvestatud sündmusi) esile sündmus või mitu sündmust, mida 

soovite eksportida, ja seejärel klõpsake nuppu Export (Ekspordi).

2. Personaalarvuti palub täpsustada asukohta arvutis, kuhu eksporditud fail salvestada, ja võimaldab ka 
eksporditud failile nime valida.

3. Klõpsake nuppu Save (Salvesta), et fail valitud asukohta salvestada.

Seejärel saab eksporditud faili tavapärase e-posti tarkvaraga e-kirjale manustada ja teisele tarkvara Saver EVO 
kasutajale saata.

Sündmuste andmeid tarkvarast Saver EVO saavad vaadata ainult teised tarkvara Saver EVO kasutajad. Varasemate 
tarkvara Saver versioonidega ei saa tarkvarast Saver EVO andmeid edukalt importida ja kuvada.

Saver EVO kasutusjuhised
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Sündmuste importimine
Sündmuste importimiseks ja personaalarvutis vaatamiseks tuleb teise tarkvara Saver või Saver EVO kasutaja 
saadetud fail salvestada teie personaalarvutisse.

1. Klõpsake Saver EVO kuval Manage Saved Events (Halda salvestatud sündmusi) nuppu Import (Impordi).

2. Sirvige kohani, kuhu fail salvestati, ja klõpsake nuppu Open (Ava).

3. Kirjed lisatakse Saver EVO failide loendile teie arvutis.

Seejärel saab neid vaadata, tõstes loendist sündmuse esile ja klõpsates nuppu View (Vaata).

Saver EVO impordib ja kuvab õigesti sündmuste andmeid, mis on eksporditud tarkvara varasemast 
versioonist nimega Saver.

Salvestatud sündmuste kustutamine
Salvestatud sündmusi saab tarkvaraga Saver EVO arvuti mälust kustutada. Sündmuste individuaalseks 
kustutamiseks tõstke sündmus esile, et kustutatav sündmus valida (valida saab ka mitu sündmust). 

Pärast veendumist, et valitud on ainult kustutatavad sündmused, klõpsake nuppu Erase (Kustuta). 
Ettevaatusabinõuna palub Saver EVO enne mälu kustutamist sisestada salasõna. Pärast õige salasõna sisestamist 
kustutatakse arvutist valitud sündmuste mälu.

Ettevaatust! Enne kustutamist veenduge, et valitud oleksid ainult kustutatavad sündmused. Pärast arvuti mälust 
kustutamist ei saa sündmusi taastada ja kogu teave kaob.  

Saver EVO kasutusjuhised
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Saver EVO sätete muutmine
Tarkvaral Saver EVO on mõned funktsioonid, mida saab muuta või lõpetada ainult pärast salasõna sisestamist. 
Sellega saavad tarkvara administraatorid piirata juurdepääsu teatud funktsioonidele ainult volitatud kasutajatele. 
Saver EVO installimise järel on vaikimisi salasõna „password“.

Salasõna muutmine

1. Klõpsake tarkvara Saver EVO kodukuval väikest nuppu Settings (Sätted). Sellega avaneb järgmine aken.

Kuva Change Settings (Sätete muutmine)

Saver EVO kasutusjuhised
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2. Sisestage praegune salasõna ja klõpsake nuppu Confirm (Kinnita).

3.  Sisestage uus salasõna kaks korda ja klõpsake muudatuste tegemiseks nuppu Apply (Rakenda).

4.  Akna Change Password (Muuda salasõna) sulgemiseks klõpsake OK.

 MÄRKUS. Tarkvara Saver EVO uuesti installimisel lähtestatakse tarkvara vaikimisi salasõna. Selle toiminguga ei 
eemaldata aga varasemalt salvestatud sündmuste andmeid.

Saver EVO keele muutmine 
1. Tarkvara Saver EVO keele valimiseks valige see ripploendist ja klõpsake nuppu Apply (Rakenda).

2. Nupu Apply (Rakenda) klõpsamisel ilmub järgmine kuva ja tarkvara Saver EVO tuleb keele muutuste 
rakendamiseks taaskäivitada.

3.  Saver EVO sulgemiseks klõpsake vastavalt soovile Yes (Jah) või No (Ei).

Saver EVO kasutusjuhised
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Automaatsete värskenduste kontrollimine
1. Kui märkeruut Enable (Aktiveeri) on valitud, üritab Saver EVO igal käivituskorral luua ühendust veebisaidiga 

HeartSine, kontrollimaks, kas tarkvarast Saver EVO on saadaval uuemaid versioone. Kui värskendus on saadaval, 
kuvatakse tarkvara Saver EVO käivitamisel järgmine aken.

2. Valige kas Yes (Jah) või No (Ei), sõltuvalt sellest, kas soovite tarkvara Saver EVO uuema versiooni alla laadida.

Küberturvalisus
• Tagage, et Microsofti turvaparandused on arvutisse installitud. 

• Varundage oma arvutit (sh Saver EVO faile) regulaarselt.

• Soovitatav on aktiivse ja uuendatud viirustõrje- ja pahavara tõrje tarkvara olemasolu arvutis.

• Kasutage arvutisse sisselogimiseks suure turvalisusega salasõna. Salasõnas peavad olema väike- ja suurtähed ning 
numbrid ja sümbolid.

Saver EVO kasutusjuhised
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