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Përdorimi i AED Manager

Rreth AED Manager
AED Manager ndihmon drejtuesit, administruesit e defibrilatorit të jashtëm automatik (AED) dhe
teknikët e urgjencës mjekësore në konfigurimin e AED-ve Powerheart® G5 dhe shqyrtimin e
rasteve të viktimave me arrest të befasishëm kardiak.

Me AED Manager, mund të...

Shihni
faqen...

Zgjidhni njoftimet zanore dhe vizuale të RescueCoach™ sipas nevojave të trajnimit dhe
gjuhës së një përdoruesi të zakonshëm*

faqja 8

Personalizoni shumë aspekte të protokollit të shpëtimit - për shembull, gjatësitë dhe llojet e
CPR-ve dhe kushtet e goditjes*

faqja 8

Shqyrtoni rastet e shpëtimit, duke përfshirë EKG-në e pacientit

faqja 13

Personalizoni dhe shtojuni të dhënave informacione specifike të rastit dhe të pacientit

faqja 16

sipas të dhënave që regjistrohen nga AED
Shfaqni vetëtestimin dhe mesazhe të tjera të ngjarjeve për çdo AED

faqja 17

Eksportoni të dhënat e ruajtura demografike dhe të shpëtimit për përdorim në aplikacione
të tjera

faqja 18

Printoni dhe ruani raporte në PDF

faqja 18

Konfiguroni AED në distancë*

faqja 19

Shënim: *Çdo cilësim shpëtimi duhet përcaktuar vetëm nga personeli i autorizuar dhe
i trajnuar mjekësor.
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Pamje e përgjithshme e dritares së AED Manager

Pamje e përgjithshme e dritares së AED Manager
Lista e
AED-ve
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Lista e AED-ve
1
2
3

Shtypni shigjetën për të fshehur ose shfaqur listën e AED-ve.
Kutia e kërkimit. Shkruani emrin ose numrin e serisë së AED-së për t'u shfaqur në listë.
Lista e AED-ve që mund të kenë qenë ose që janë ende të lidhura me kompjuterin. Zgjidhni
një AED për t'i parë informacionin përkatës.
•

Shtypni + për të shfaqur listën e AED-ve të lidhura ose të shkëputura. Kur lista të
zgjerohet, shtypni - për ta fshehur.

Skedat e konfigurimit dhe të informacionit të AED-ve
4
5
6
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Informacion i përgjithshëm rreth AED-ve, duke përfshirë emrin, llojin dhe gjendjen e
baterisë. Konfiguroni këtu cilësimet e AED-së.
Shfaqni mesazhet e ruajtura nga AED-ja.
Shfaqni regjistrimet e sesioneve të shpëtimit.
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Përdorimi i AED Manager
AED Manager mund të përdoret në Windows XP®, Windows Vista® dhe Windows 7®. Duhet të
identifikoheni në Windows, ose si administrator, ose si përdorues normal. AED Manager nuk
mund ta përdorni i identifikuar si vizitor.
Për ta hapur AED Manager:
1.

Shtypni dy herë ikonën AED Manager në ekranin kryesor të kompjuterit.

2.

Pasi të shfaqet dritarja prezantuese, zgjidhni ose Administrator ose Përdorues normal. Duhet
të jepni fjalëkalimin nëse zgjidhni Administrator.
•

Llogaria Administrator mundëson jo vetëm t'i shikoni informacionet e AED-së, por edhe
t'i ndryshoni dhe përditësoni cilësimet.

E rëndësishme: Hyrja në nivel administratori duhet të kufizohet deri në ata persona që kanë
trajnim mjekësor dhe autoritetin për të bërë ndryshime në protokollet e shpëtimit ose cilësime të
tjera terapie me AED.
•
3.

Llogaria Përdorues normal mundëson vetëm shfaqjen, eksportimin dhe printimin e
informacioneve të AED-së.

Shtypni Vijo.

Caktimi i preferencave të aplikacionit AED Manager
Zgjidhni Cilësimet | Preferencat.
Në panelin Të përgjithshme, caktoni këto preferenca:
u

Gjuha: Gjuha në të cilën do të përdoret AED Manager.
Shënim: Rinisni AED Manager për të aktivizuar zgjedhjen e gjuhës.

u

Fjalëkalimi: Nëse e keni nisur AED Manager si Administrator, duhet të shtypni Ndrysho
fjalëkalimin për të përditësuar fjalëkalimin e Administratorit.

Në panelin Eksporto, zgjidhni një dosje për të ruajtur eksportimet e të dhënave të shpëtimit.
Për të zgjedhur një dosje, shtypni Shfleto, në vijim kaloni në dosjen që dëshironi të përdorni.
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Transferimi i të dhënave AED drejt AED Manager

Transferimi i të dhënave AED drejt AED Manager
Mund të transferosh të dhënat e shpëtimit dhe të ngjarjeve me njësi USB Flash nga një ose më
shumë AED, ose drejtpërdrejt me kabllo USB nga një AED drejt AED Manager. Mund dhe të
përdorësh njësi Flash për të rikonfiguruar AED-të atje ku mbahen, në vend që t'i transportoni
njësitë në kompjuter.

!
!

VINI RE! Goditje elektrike dhe rrezik zjarri.
Mos lidhni telefona ose fisha të paautorizuara në folenë e kësaj pajisjeje.
KUJDES. Humbje e mundshme e të dhënave.
Mos e hiqni njësinë Flash ose mos e shkëputni AED-në kur transferohen të dhënat.
Të dhënat mund të humbasin ose të dëmtohen.

Njësia USB Flash Shënim: Për qëndrueshmëri më të mirë të transferimit të të dhënave, përdorni një nga këto marka të
njësisë Flash: Lexar JumpDrive, SanDisk Cruzer ose HP.

1.

Shkëputni vatat e defibrilimit.

2.

Lidhni njësinë Flash në folenë USB.
•

AED kopjon informacionin në njësinë Flash.

•

Kur mbaron, AED njofton për heqjen e njësisë Flash.

3.

Hiqni njësinë Flash.

4.

Lidhni vatat në AED dhe mbyllni kapakun.

5.

Kopjoni të dhënat e shpëtimit të AED-së nga njësia Flash tek AED Manager.
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Për të shfaqur të dhënat
u

Lidhni njësinë Flash në folenë USB në kompjuter. Nëse hapet dritare Windows Explorer,
mbylleni.
Çdo AED që ka të dhëna në njësi shfaqet në listën AED nën zërin "E palidhur". Për të shfaqur,
printuar dhe eksportuar të dhënat sikur të kishit lidhur AED.

Kablloja USB 1.

Shkëputni vatat e defibrilimit.

2.

Lidhni kabllon USB në folenë USB.

3.

Lidhni skajin tjetër në folenë USB të kompjuterit. Nëse hapet dritare Windows
Explorer, mbylleni.

4.

Nisni AED Manager.
•

AED shfaq "Modaliteti i komunikimit".

AED-ja shfaqet në listën e AED-ve dhe të dhënat kopjohen në databazën e AED
Manager.
5. Shkëputni kabllon USB
•

Pasi ta shkëputni AED-në, ikona e saj lëviz nga Lidhur në E palidhur në listën e
AED-ve.
6.

6

Lidhni vatat.
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Konfigurimi i AED-së dhe parametrat e shpëtimit
E rëndësishme: Duhet të keni privilegje administratori për të ndryshuar parametrat e shpëtimit. Kur
hapni AED Manager, identifikohuni si administrator. Nëse keni hyrë si përdorues, dilni dhe rihapeni.

Për të shfaqur konfigurimin aktual të një AED-je, shtypini ikonën ose emrin në listën e AED-ve.
Nën skedën Përmbledhje, mund të personalizoni një sërë karakteristikash të çdo AED-je në
inventarin tuaj. Panelet në dritaren Përmbledhje caktojnë funksione të ndryshme të AED-së:
Cilësimet e
përgjithshme

Njoftimet për gjuhën dhe shpëtimin

faqja 8

Cilësimet e orës Data dhe ora në orën e AED-së

faqja 9

Cilësimet e
goditjes

Kufijtë për dhënien e terapisë

faqja 9

Cilësimet e
CPR-së

Protokollet e CPR-së për terapi për të rritur dhe pediatrike

faqja 11

Cilësimet e
pajisjes CPR

Kufijtë për njoftimet e CPR-së kur me AED-në lidhen vata për të
rritur, me asistencë të pajisjes CPR.

faqja 12

Pasi të mbaroni konfigurimin e parametrave, shtypni Ruaj konfigurimin ose ikonën Ruaje në
AED në shiritin e veglave. AED Manager i dërgon konfigurimin AED-së së lidhur.
Për të rikthyer të gjitha cilësimet e konfigurimit në të gjitha skedat e konfigurimit në vlerat e tyre
fillestare që nga ruajtja e fundit, shtypni ikonën Zhbëj të gjitha ndryshimet në shiritin e veglave.
Për të rikthyer cilësimet e AED-së në vlerat e fabrikës, shtypni Rivendos vlerat e fabrikës dhe
ruajeni.
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Cilësimet e përgjithshme: Caktimi i gjuhës dhe i njoftimeve
Përdorni panelin CILËSIMET E PËRGJITHSHME për të caktuar këto preferenca.
Preferenca

Përshkrimi

Identifikimi i AED-së

Emri i AED-së siç shfaqet në listën e AED-ve dhe në raporte. Emri mund
të jetë deri në 16 germa i gjatë. Përdorni një nga germat e mëposhtme:
A-Z, a-z, 0-9, vizë, hapësirë.
Nëse menaxhoni më shumë se një AED, zgjidhni një konvencion
emërtimi, si p.sh. sipas vendndodhjes së njësive.

Gjuha kryesore
(Vetëm për modelet
dygjuhëshe)
Niveli i përgjithshëm i
njoftimit i AED

Niveli i volumit

Zgjidhni gjuhën që përdor AED-ja kur hapet kapaku. Gjatë shpëtimit
përdoruesi mund të kalojë në gjuhët e tjera të listuara.

Bazë, Standard ose I përparuar
Shihni Manualin e përdorimit për Powerheart G5 për përshkrimet dhe
njoftimet e përdorura në secilin nivel.
I ulët - Përdoreni për zyra ose zona të tjera të qeta.
Maksimal - Përdoreni për zona të jashtme ose të zhurmshme.

Përpara CPR-së

AED-ja mund të nisë shpëtimin ose duke analizuar EKG-në e pacientit,
ose duke udhëzuar shpëtuesin të nisë CPR-në.
Aktiv - AED-ja jep njoftime për kryerjen e CPR-së përpara.
Joaktiv - AED-ja analizon EKG-në e pacientit përpara.

Njoftimi i nisjes

AED-ja jep një njoftim fillestar kur hapet kapaku.
Pa njoftim: AED-ja nuk luan njoftim të nisjes.
Përndryshe zgjidhni një nga këto njoftime:
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•

Telefono 911 (Telefono 000 për Australinë)

•

Telefono shërbimet e urgjencës!
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Cilësimet e orës: Cakto orën
Për të caktuar orën e AED-së:
1. Zgjidhni brezin orar ku ndodheni nga menyja Brezi orar/Shmangia UTC.
2. Shtypni Sinkronizo datën/orën.

Ora e AED-së do të përditësohet në orën e kompjuterit kur të shtypni Ruaj
konfigurimin.
Shënim: Orët e shfaqura në AED Manager nuk rregullohen për orën verore.

Cilësimet e goditjes: Cakto kufijtë e zbulimit të
ritmit
Për të caktuar parametrat e zbulimit të ritmit, përdorni preferencat në panelin
CILËSIMET E GODITJES.
AED-ja mund të mbajë protokolle të ndryshme për vata për të rritur
dhe pediatrike.
Preferenca

Përshkrimi

E njëjta energji pas
konvertimit

Kur aktivizohet, AED-ja dërgon energjinë e defibrilimit të mëparshëm herën
tjetër që kërkohet goditje nëse ritmi i pacientit bëhet i pagoditshëm.

Maksimumi i goditjeve
për sekuencë

Numri i goditjeve që mund të bëhen përpara se AED-ja të kalojë në modalitet
CPR.

Protokolli i energjisë për Zgjidhni protokollin për energjinë e dhënë me goditje. Nëse AED-ja ka të
goditje
lidhur vata pediatrike defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.
Shpejtësia VF/VT
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Shpejtësia minimale e zemrës në cilën AED-ja zbulon fibrilim ventrikular dhe
përcakton se ritmi është i goditshëm. Nëse AED-ja ka të lidhur vata pediatrike
defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.
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Preferenca

Përshkrimi

Shpejtësia SVT

Shton diferencim për SVT (takikardi supraventrikulare) në vendimin për
goditshmëri/pagoditshmëri. Nëse AED-ja ka të lidhur vata pediatrike
defibrilimi, ajo përdor numrin në fushën Pediatrike.
FIKUR (pa monitorim për SVT):
•

Shpejtësitë e zemrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme

•

Shpejtësitë e zemrës mbi shpejtësinë VF/VT janë gjithnjë të goditshme

Pa terapi (monitorim për SVT, por dhënia e terapisë varet nga sa më poshtë):
•

Shpejtësitë e zemrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme

•

Shpejtësitë e zemrës mbi shpejtësinë VF/VT janë gjithmonë të klasifikuara si
të goditshme ose të pagoditshme në varësi të morfologjive të grafikëve të
tyre të valëve.

160-300:
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•

Shpejtësitë e zemrës nën shpejtësinë VF/VT nuk janë kurrë të goditshme

•

Shpejtësitë e zemrës mbi shpejtësinë e caktuar SVT janë gjithnjë të
goditshme

•

Shpejtësitë e zemrës mbi shpejtësinë VF/VT dhe shpejtësinë e caktuar SVT
janë gjithmonë të klasifikuara si të goditshme ose të pagoditshme në varësi
të morfologjive të grafikëve të tyre të valëve.
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Cilësimet e CPR-së: Cakto parametrat e shpëtimit
AED-ja mund të ofrojë protokolle të ndryshme shpëtimi për të rritur dhe për fëmijë
(pediatrike).
Preferenca

Përshkrimi

Lloji i seancës

CPR e zakonshme (masazhe kardiake dhe frymëmarrje artificiale)
dhe Vetëm masazhet përdorin të njëjtat cilësime. Vetëm
masazhet përdor vetëm cilësimet e afatit të CPR dhe të
metronomit.

Afati i CPR-së

Kohëzgjatja, në sekonda, që zgjat çdo seancë CPR. Kohëmatësi
mbrapsht në AED mban kohën e mbetur.

Njoftimi i metronomit CPR

Shënon ritmin që duhet të mbajë shpëtuesi për masazhet kardiake.
Shtyp - Njoftim zanor i "shtypjes" që jepet në shpejtësinë e
zgjedhur të metronomit CPR.
Sinjali - AED lëshon një tingull mekanik të metronomit në
shpejtësinë e metronomit CPR.
Pa metronom - Pa zë

Shpejtësia e metronomit CPR

Ritmi i njoftimit të metronomit në rrahje në minutë.

Përfundo seancën kur

Kjo preferencë përcakton kohën gjithsej të një seance.
Setet përfunduan - Seanca e CPR-së përfundon kur skadon numri i
seteve CPR. Çdo set përfshin numrin e masazheve kardiake për set
dhe numrin e frymëmarrjeve artificiale për set.
Mbarimi i kohës - Seanca përfundon kur kohëmatësi i CPR-së kap
zeron. Seti përfundimtar i masazheve kardiake dhe i frymëmarrjeve
artificiale mund të ketë përfunduar pjesërisht.
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Numri i seteve

Nëse përdorni CPR të zakonshme, numri i herëve që shpëtuesi
njoftohet për kryerjen e kombinimit të masazheve dhe të
frymëmarrjeve.

Frymëmarrjet për set

Numri i frymëmarrjeve që duhen dhënë përpara nisjes së një cikli të
ri masazhesh.

Masazhe për set

Numri i masazheve që duhen dhënë përpara frymëmarrjeve.
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Cilësimet e pajisjes CPR: Cakto kufijtë e pajisjes CPR
Për të caktuar kufijtë për njoftimin nga CPR për shpëtime që përdorin pajisjen CPR,
modifikoni preferencat në panelin CILËSIMET E CAD.
Preferenca

Përshkrimi

Shpejtësia e masazheve
(masazhe/minutë)

Minimumi: Nëse shpëtuesi i kryen masazhet me këtë shpejtësi,
AED-ja njofton: "Shtyp më shpejt".
Maksimumi: Nëse shpëtuesi i kryen masazhet mbi këtë shpejtësi,
AED-ja njofton: "Shtyp më ngadalë".

Thellësia e masazhit (cm)

Minimumi: Nëse shpëtuesi nuk e arrin këtë thellësi masazhimi,
AED-ja njofton: "Shtyp më fort".
Maksimumi: Nëse shpëtuesi shtyp më thellë se kaq, AED-ja njofton:
"Shtyp më lehtë".
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Shqyrtimi i shpëtimit

Shqyrtimi i shpëtimit
Skeda Përmbledhje nën skedën Shpëtimet tregon kohën, numrin e goditjeve të dhëna të
defibrilimit dhe kohëzgjatjen e shpëtimit.

1

Shfaq skedën Foto e AED për të parë të gjitha cilësimet me të cilat ishte
programuar AED në kohën e shpëtimit. Shfaqni Konfigurimi i AED-së dhe
parametrat e shpëtimit në faqen 2-7 për përshkrimet e cilësimeve.

70-00974-46 A
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Shfaqja e grafikut të valëve të EKG-së dhe e ngjarjeve të shpëtimit
Shtypni skedën Grafiku i valëve dhe ngjarjet nën skedën Qendra e shpëtimit.
Lista e ngjarjeve shfaq të gjitha veprimet e AED-së që kjo kryen gjatë shpëtimit.
Grafiku nën listën e ngjarjeve tregon një regjistrim të EKG-së dhe CPR-së së pacientit me ndihmën
e pajisjes CPR me ngjarjet e shpëtimit.
u

Zgjidhni një artikull në listën e ngjarjeve.
Grafiku kalon në pikën e shpëtimit ku ndodhi ngjarja.
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u

Tërhiqni dhe lëshoni mausin mbi grafikun e valëve për të lëvizur përpara dhe mbrapa në kohë.

u

Shtoni shënime në grafikun e valëve. Shtypni me të djathtën në skemën ku dëshironi të
shfaqet shënimi. Nga menyja kontekstuale, zgjidhni Shto shënim të përdoruesit. Në dritaren
Krijo/Modifiko ngjarje shkruaj emrin dhe komentin, dhe shtyp Ruaj.

u

Përdorni komandat e luajtësit për të riluajtur shpëtimin në kohë reale (një sekondë e shpëtimit
zgjat një sekondë gjatë luajtjes) dhe kaloni përpara dhe mbrapa nëpër grafikun e valëve dhe në
shpëtim.
Lëvizni një faqe pas

Zgjidhni artikujt për shqyrtim:
shfaqni grafikun CPR, shfaqni
kohën konkrete në listën e
ngjarjeve, shfaqni ngjarjet e
shtuara nga përdoruesit,
shfaqni shënuesit e ngjarjeve

Lëvizni pas një
sekondë

Caktoni shkallën vertikale të
grafikut EKG (5-25 mm/mV)

Luani regjistrimin

Caktoni shkallën horizontale të
grafikëve EKG dhe CPR
(10-40 mm/sekondë)

Ndaloni luajtjen

Caktoni shkallën vertikale të
grafikut CPR
(1-3 mm/g; g = m/sek)
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Shqyrtimi i shpëtimit
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Lëvizni përpara një
sekondë

Shtypni për të hapur skedën e
grafikut të valëve në dritare të
veçantë. Këtë dritare mund ta
maksimizoni për ta parë
regjistrimin në ekran të plotë.

Lëvizni përpara një
faqe

Tërhiqeni treguesin lart për të
zmadhuar ose zvogëluar
pamjen. Shtypni një lupë për të
zmadhuar me nga një hap.

Printoni grafikun e
valëve të shpëtimit

Tërhiqeni treguesin e
pozicionit majtas dhe djathtas
për të parë pjesë të ndryshme
të shpëtimit.
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Shfaqja dhe përditësimi i të dhënave të incidentit
Shtypni skedën Shpëtimet. Zgjidhni shpëtimin për t'u parë. Shtypni skedën Incidenti.
Përdorni formularin e incidentit për të shtuar të dhëna demografike rreth pacientit dhe
informacione të përgjithshme rreth shpëtimit.
AED-ja nuk e ka të domosdoshme të lidhet për modifikuar apo ruajtur këtë informacion.
Për të plotësuar formularin:
1.

Shkruani ose zgjidhni të dhënat nga menytë vertikale për përditësim ose shtim.

2.

Pasi të mbaroni, shtypni Ruaj në bazën e të dhënave.

Printimi i të dhënave të incidentit dhe i grafikëve të valëve të
shpëtimit
Mund të printoni informacionin e shfaqur në skedat Incidenti dhe Grafiku i valëve.
Për të printuar vetëm grafikun e valëve:
u

Shtypni ikonën Printo nën skedën Shpëtimet | Grafiku i valëve dhe ngjarjet në
shiritin e ikonave.

Për të printuar informacione të grafikut të valëve, ngjarjeve të shpëtimit dhe të incidenteve:
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1.

Shtypni me të djathtën një shpëtim në listën e shpëtimeve.

2.

Zgjidhni Printo raportin e shpëtimit.

3.

Zgjidhni informacionin për printim.

4.

Shtypni Printo.
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Shqyrtimi i mesazheve të ngjarjeve

Shqyrtimi i mesazheve të ngjarjeve
Mund të shihni detaje rreth ngjarjeve dhe gabimeve të AED në skedën Evidenca e ngjarjeve.
AED-ja regjistron kohën kur ndodhin veprime të ndryshme, si p.sh. vetëtestimet e sistemit dhe
hapja ose mbyllja e kapakut.
1) Evidenca e ngjarjeve:
Liston të gjitha
vetëtestimet e regjistruara
nga AED-ja.
2) Gabimet aktuale:
Liston të gjitha gabimet e
krijuara nga AED-ja.

1
2

70-00974-46 A

17

Përdorimi i AED Manager

Administrimi i AED-ve
Me AED të lidhur, mund të shqyrtoni vetëtestimet, të printoni konfigurimin, të
importoni dhe eksportoni të dhëna të AED-së dhe t'i përditësoni firmuerin.

Printimi i informacionit të AED-së
1.

Zgjidhni një AED nga lista e AED-ve. Nuk është e nevojshme të jetë e lidhur.

2.

Zgjidhni Skedari | Krijo raport | Printo raportin AED.

Importimi dhe eksportimi i të dhënave AED
Nëse ke ruajtur më parë skedar të dhënash AED, mund ta ngarkosh për shfaqje në AED
Manager.
Për të importuar skedar të dhënash AED:
1.

Zgjidhni Skedari | Importo.

2.

Zgjidhni një skedar për importim.
AED e importuar shfaqet në listën e AED-ve të palidhura.

Të gjithë grupin e të dhënave të AED-ve mund ta eksportoni në format të ngjeshur
skedarësh. Ky skedar mund të përdoret me aplikacione të tjera për analizë të mëtejshme.
Për të eksportuar të dhëna të AED-së:
1.

Zgjidhni AED-në për ta eksportuar nga lista e të lidhurave ose e të palidhurave.

2.

Zgjidhni menynë Skedari, zgjidhni Eksporto | Të dhënat e zgjedhura AED në
skedar njësh.
Të gjitha shpëtimet, duke përfshirë grafikun e valëve EKG dhe ngjarjet e
regjistruara të shpëtimit, ruhen në një skedar të vetëm të kompresuar.
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Administrimi i AED-ve

Konfigurimi i AED-ve në distancë (vetëm për nivelin e
administratorit)
Konfigurimin e AED-ve mund ta përditësoni në pozicionet përkatëse, pa qenë nevoja
t'i sillni te kompjuteri ku ndodhet AED Manager. Me anë të një njësie USB Flash,
mund të konfiguroni të gjithë inventarin e AED-ve. Përditësoni çdonjërën AED në
pozicionin përkatës duke futur njësinë Flash në folenë USB të AED-së. Kur futni
njësinë Flash, AED-ja kopjon parametrat e konfigurimit që keni zgjedhur.
Për të përditësuar AED-të në distancë me një konfigurim të ri:
1.

Zgjidhni një AED nga secila prej listave të të lidhurave ose të të palidhurave. Mund të
zgjidhni cilëndo AED.
Shënim: Duhet të zgjidhni një AED, pasi nevojitet konfigurimi i saj për të përgatitur
njësinë Flash.

2.

Lidhni një njësi USB Flash në kompjuter.

3.

Zgjidhni Skedari | Përgatit njësinë USB Flash.

4.

Në dritaren që shfaqet për përgatitjen e njësisë USB Flash, zgjidhni njësinë në fjalë.
KUJDES! Formatimi fshin të gjitha të dhënat nga njësia Flash.

5. Shtypni Tjetër për të formatuar (përgatitur) njësinë Flash.
6.

Në dritaren e konfigurimit, zgjidhni parametrat që dëshironi.
Panelet në dritaren e konfigurimit janë të ngjashme me ato në skedën
Përmbledhje.

7.

Shqyrtoni konfigurimin.
Shtypni Ruaj nëse ndryshimet përfunduan.
Pasi të shtypni Ruaj, AED Manager i shkruan skedarët e konfigurimit në njësinë USB
Flash.

8.

70-00974-46 A

Hiqni njësinë Flash nga foleja USB.
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Përditësimi i softuerit AED (vetëm për nivelin e
administratorit)
Periodikisht, mund të ketë softuerë të rinj që kanë qarkulluar për AED-në.
Për të përditësuar softuerin:
1. Lidhni AED-në me kompjuterin. (Softueri nuk mund të përditësohet me një

njësi Flash.)
2. Identifikohu në AED Manager si administrator.

AED-ja shfaqet nën E lidhur në listën e AED-ve.
3. Zgjidhni AED-në.
4. Futni CD-në e përditësuar në kompjuter.
5. Zgjidhni Skedari | Përditëso softuerin AED.
6. Shtypni Përditëso.

Kujdes: Pajisja u bë e papërdorshme.
Mbajeni AED-në të lidhur gjatë ngarkimit të firmuerit. AED-ja mund të bëhet e
papërdorshme nëse shkëputet përpara se të përfundojë ngarkimi.

Kur të përfundojë përditësimi, do të shihni mesazhin Përditësimi përfundoi. Tani
mund ta shkëputësh AED-në në mënyrë të sigurt.
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