
Miten F-Secure SAFE asennetaan Android-
laitteeseen? 
F-Secure SAFE -ohjelman asentaminen edellyttää seuraavaa: 

• Olet asentanut uusimman Android-version. 

• Sinulla on aktiivinen My F-Secure -tili. Jos haluat luoda tilin, lue lisätietoja artikkelista Miten 

My F-Secure -tili luodaan? 

• Sinulla on Internet-yhteys. 

1. Avaa Play Store Android-laitteessa ja hae F-Secure SAFE -sovellusta. 

2. Valitse tulossivulla F-Secure SAFE. 

3. Valitse Install (Asenna). 

4. Kun olet valmis, aloita asetusten määritys valitsemalla Avaa. 

5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla Hyväksy ja jatka. Valitse ruutu, jos haluat sallia 

sovelluksen kerätä nimettömiä tietoja palvelumme kehittämistä varten. 

6. Tee seuraavaa: 

a. Valitse Sallitaanko F-Secure SAFE -ratkaisun soittaa ja hallita puheluja? -

ikkunassa Salli-vaihtoehto. 

b. Valitse Sallitaanko F-Secure SAFE -ratkaisun käyttää laitteen sijaintia? -

ikkunassa Salli-vaihtoehto. 

c. Valitse Sallitaanko F-Secure SAFEn käyttää laitteen valokuvia, mediaa ja 

tiedostoja -ikkunassa Salli-vaihtoehto. 

7. Valitse Kirjaudu ja anna My F-Secure -tunnistetietosi. Jos sinulla ei ole voimassa olevaa 

F-Secure SAFE- tai F-Secure TOTAL -tilausta, luo tili valitsemalla Luo tili -vaihtoehto. 

8. Valitse Jatka. Näyttöön tulee yleiskatsaus tilillä käytettävissä olevista 

suojausominaisuuksista. 

9. Valitse Valmis. 

F-Secure SAFE on nyt asennettu laitteeseesi ja laitteesi on suojattu. 

Kun kirjaudut My F-Secure -tilillesi, näet, mihin laitteisiin F-Secure SAFE on asennettu. 
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Miten F-Secure SAFE asennetaan iPhone- ja 
iPad-laitteeseen? 
F-Secure SAFE -ohjelman asentaminen edellyttää seuraavaa: 

• Olet asentanut uusimman iOS-version. 

• Sinulla on aktiivinen My F-Secure -tili. Jos haluat luoda tilin, lue lisätietoja 

artikkelista Miten My F-Secure -tili luodaan? 

• Sinulla on Internet-yhteys. 

1. Avaa App Store iOS-laitteessa ja hae F-Secure SAFEa. 

2. Valitse tulossivulla F-Secure SAFE. 

3. Valitse Hanki- tai Pilvi-kuvake. 

4. Valitse Install (Asenna). 

5. Kun olet valmis, aloita asetusten määritys valitsemalla Avaa. 

6. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla Hyväksy ja jatka. Valitse ruutu, jos haluat sallia 

sovelluksen kerätä nimettömiä tietoja palvelumme kehittämistä varten. 

7. Valitse Kirjaudu ja anna My F-Secure -tunnistetietosi. Jos sinulla ei ole voimassa 

olevaa F-Secure SAFE- tai F-Secure TOTAL -tilausta, luo tili valitsemalla Luo tili -

vaihtoehto. 

8. Valitse Jatka. 

9. Valitse Salli-vaihtoehto "F-Secure SAFE haluaa lähettää sinulle ilmoituksia" -

ikkunassa. 

10. Valitse Salli aina -vaihtoehto "Salli F-Secure SAFEn käyttää sijaintiasi" -ikkunassa. 

11. Valitse Valmis. 

F-Secure SAFE on nyt asennettu laitteeseesi ja laitteesi on suojattu. 

Kun kirjaudut My F-Secure -tilillesi, näet, mihin laitteisiin F-Secure SAFE on asennettu. 
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Miten F-Secure SAFE asennetaan Mac-
tietokoneeseen? 
F-Secure SAFE -ohjelman asentaminen edellyttää seuraavaa: 

• Mac OS on ajan tasalla. 

• Olet poistanut toisen valmistajan epäyhteensopivien ohjelmistojen asennuksen. 

• Olet kirjautuneena tietokoneeseen järjestelmänvalvojan oikeuksilla. 

• Sinulla on aktiivinen My F-Secure -tili. Jos haluat luoda tilin, lue lisätietoja 

artikkelista Miten My F-Secure -tili luodaan? 

• Sinulla on Internet-yhteys. 

Huomautus: Nämä toimenpiteet on tarkoitettu F-Secure SAFE -ratkaisun asentamiseen 

parhaillaan käyttämääsi tietokoneeseen. 

1. Kirjaudu My F-Secure -palveluun tilisi käyttäjänimellä ja salasanalla. 

2. Valitse My F-Secure -sivun yläpalkista TOTAL-sovellukset. 

3. Valitse My F-Secure -hallintapaneelista SAFE. 

4. Valitse Lisää laite. Kenen laitteen haluat suojata? -ikkuna tulee näkyviin. 

5. Valitse Oma laite ja valitse sitten Jatka. Valitse laitetyyppi -ikkuna tulee näkyviin. 

6. Valitse Tämä tietokone ja valitse Lataa Macille. 

7. Toimi selaimesi mukaan: 

o Asennusohjelmatiedosto ladataan automaattisesti tai 

o Sinua pyydetään tallentamaan tiedosto. Jos näkyviin tulee kehote, 

valitse Tallenna tiedosto. 

8. Kun lataus on valmis, avaa latauskansio ja suorita asennusohjelma. Ohjattu 

asennustoiminto tulee näkyviin. 

9. Valitse Asenna F-Secure SAFE -esittely -sivulla Jatka. 

10. Valitse, kenelle F-Secure SAFE asennetaan, ja sitten Jatka. 

11. Valitse Asennustyyppi-sivulta Asenna. Sinulta saatetaan pyytää 

järjestelmänvalvojan salasanaa. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana ja 

valitse Asenna ohjelmisto. 

12. Tee aktivointi Aktivoi-ikkunassa valitsemalla Jatka. Kirjoita järjestelmänvalvojan 

salasana uudelleen, jotta F-Secure voi tehdä muutoksia. 

13. F-Secure SAFE pyytää asentamaan selauksen suojauksen. Valitse Internet-selain 

avattavasta valikosta ja sitten Asenna nyt. 

14. Koska asennusprosessi saattaa vaihdella selainkohtaisesti, viimeistele selauksen 

suojauksen asennus näytön ohjeiden mukaan. 

F-Secure SAFE on nyt asennettu laitteeseesi ja laitteesi on suojattu. 
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Miten F-Secure SAFE asennetaan PC-
tietokoneeseen? 
F-Secure SAFE -ohjelman asentaminen edellyttää seuraavaa: 

• Windows on ajan tasalla. 

• Olet poistanut toisen valmistajan epäyhteensopivien ohjelmistojen asennuksen. 

• Olet kirjautuneena tietokoneeseen järjestelmänvalvojan oikeuksilla. 

• Sinulla on aktiivinen My F-Secure -tili. Jos haluat luoda tilin, lue lisätietoja 

artikkelista Miten My F-Secure -tili luodaan? 

• Sinulla on Internet-yhteys. 

Huomautus: Nämä toimenpiteet on tarkoitettu F-Secure SAFE -ratkaisun asentamiseen 

parhaillaan käyttämääsi tietokoneeseen. 

1. Kirjaudu My F-Secure -palveluun tilisi käyttäjänimellä ja salasanalla. 

2. Valitse My F-Secure -sivun yläpalkista TOTAL-sovellukset. 

3. Valitse My F-Secure -hallintapaneelista SAFE. 

4. Valitse Lisää laite. Kenen laitteen haluat suojata? -ikkuna tulee näkyviin. 

5. Valitse Oma laite ja valitse sitten Jatka. Valitse laitetyyppi -ikkuna tulee näkyviin. 

6. Valitse Tämä tietokone ja valitse Lataa Windowsille. 

7. Toimi selaimesi mukaan: 

o Asennusohjelmatiedosto ladataan automaattisesti tai 

o Sinua pyydetään tallentamaan tiedosto. Jos näkyviin tulee kehote, 

valitse Tallenna tiedosto. 

8. Avaa latauskansio painamalla Ctrl+J ja etsi tiedosto. 

9. Suorita asennusohjelma napsauttamalla asennusohjelmatiedostoa (esimerkiksi F-

Secure-Safe-Network-Installer_xxxxxxxxxxxxx_.exe). Jos Käyttäjätilien valvonta -

ikkuna tulee näkyviin, valitse Kyllä. Asennus alkaa. 

10. Valitse Hyväksy ja asenna asennuksen aloittamiseksi. 

Huomautus: Tuote tunnistaa järjestelmän oletuskielen automaattisesti ja määrittää 

tuotteen käyttämään samaa kieltä. Jos haluat muuttaa kielen haluamaksesi, valitse 

haluamasi kieli ylhäällä vasemmalla olevasta avattavasti valikosta. 

Huomautus: Jos haluat toimittaa anonyymiä suojausdataa F-Securen Security 

Cloud -palveluun, valitse ikkunasta valintaruutu. 

11. Kun tervetuloikkuna tulee näkyviin, valitse Jatka. Asennuksen tulisi kestää alle 

minuutin. 

F-Secure SAFE on nyt asennettu laitteeseesi ja laitteesi on suojattu. 
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