
Oletko koskaan unohtanut salasanaasi tai henkilötunnustasi? Tai korttisi 
PIN-koodia? Onko verkkopankkiin kirjautumisessa ollut ongelmia 

mobiililaitteella, tai ärsyttääkö luottokorttitietojen kaivaminen maksun 
yhteydessä? F‑Secure KEY auttaa! Voit tallentaa kaikki tärkeät 

tunnistetietosi yhteen luotettavaan salasanojenhallintaohjelmaan ja 
käyttää niitä nopeasti ja vaivattomasti suosikkipalveluihin kirjautumiseen 

tai turvalliseen maksamiseen verkossa.

F-SECURE KEY
Kätevä sovellus salasanojen hallintaan

Ever forgot a password or struggled to remember your child's social 
security number? Or the PIN code for your credit card? Or found it hard to 
log into your online bank on your mobile device? Or pay with your credit 

card on-the-go? F-Secure KEY is here to help! Store all your important 
credentials in one secure password manager and use them faster and 

easier to log into your favorite services or pay securely online.

F-SECURE KEY
The ultimate password manager
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F-Secure KEY suojaa 
sinua ja muistaa 

kaikki salasanasi ja 
PIN-koodisi

SALASANOJEN TILA
KEY auttaa parantamaan salasanoja 
ryhmittelemällä ne niiden laadun 
perusteella.

SALASANAVUODOT
Mobiililaitteeseesi tulee ilmoitus, jos 
suosittu palvelu hakkeroidaan ja tilisi 
saattaa olla vaarassa.

SALASANOJEN TALLENNUS
Tallenna kaikki salasanat, kirjautumis-
tunnukset, sähköpostiosoitteet, 
PIN-koodit ja luottokortti- ja 
verkkopankkitunnukset turvallisesti.

SYNKRONOI LAITTEESI
KEY on käytettävissä missä tahansa ja millä 
tahansa laitteella yhdellä ja samalla 
pääsalasanalla. Voit synkronoida salasanasi 
reaaliajassa kaikissa laitteissasi.

Sinun on muistettava vain yksi pääsalasana — KEY muistaa kaiken muun!

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

PC: Windows 7 tai uudempi

MAC: OS X 10.11 tai uudempi

ÄLYPUHELIMET JA TABLETIT: Android 4.1 tai uudempi, iOS 10 tai uudempi

Tarkista uusimmat tekniset tiedot osoitteesta www.f-secure.com/key.

F-Secure KEY protects 
and remembers all 

your passwords and 
pin codes

PASSWORD STATUS
KEY helps you to improve your 
passwords by grouping your 
passwords based on their quality.

BREACH ALERTS
Breach alerts on Android and iOS notifies 
you when a popular service has been 
hacked resulting in potential risk of your 
own account being compromised.

PASSWORD STORAGE
Store all your passwords, logins, 
emails, PIN codes, and credit card and 
online banking credentials securely.

PASSWORD SYNCHRONIZATION
Use KEY wherever you go, on any 
device, with the same master password. 
Synchronize your passwords real-time 
across all your devices. 

You only need to remember one master password — KEY remembers the rest!

SYSTEM REQUIREMENTS

PC: Windows 7 or later

MAC: OS X 10.11 or later

SMARTPHONES AND TABLETS: Android 4.1 or later, iOS 10 or later

Check the latest technical details at www.f-secure.com/key.
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