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1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O seca 360° wireless USB Adapter 456 é utilizado prin-
cipalmente em hospitais, consultórios médicos e uni-
dades estacionárias de cuidados de saúde, de acordo 
com as normas vigentes no país de utilização.

O seca 360° wireless USB Adapter 456 da seca é um 
acessório para o funcionamento de um PC numa rede 
sem fios seca 360° wireless. O adaptador USB permite 
a transmissão sem fio de dados entre o PC e outros 
aparelhos seca 360° wireless. O adaptador USB 
funciona apenas em PCs com o software para PC 
seca instalado.

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
• Respeite as instruções de utilização.

• Guarde cuidadosamente o manual de instruções de 
utilização.

• Respeite o manual de instruções de utilização do 
seu PC, bem como as instruções de utilização dos 
aparelhos seca 360° wireless utilizados.

• Para evitar anomalias, não opere ou armazene o 
aparelho em ambientes sujeitos a elevados níveis de 
umidade, vibrações, pó, calor ou exposição solar 
direta.

• Nunca mergulhe o dispositivo em desinfectante ou 
outros líquidos.

• Não coloque o aparelho em funcionamento 
imediatamente após ter sido transportado. Grandes 
oscilações da temperatura e alterações da umidade 
do ar podem levar à formação de umidade no 
aparelho. Esta tanto pode danificar o próprio 
aparelho, como também o PC ao qual esse se 
encontra ligado.

• Proteja o aparelho contra a desconexão inadvertida 
do PC, a fim de evitar anomalias e utilizações 
impróprias.

• Na utilização de aparelhos médicos elétricos, 
mantenha uma distância mínima de aprox. 1 metro, 
de forma a evitar medições erradas ou falhas na 
transmissão via rádio.
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• Na utilização de aparelhos de alta frequência, como 
p. ex. celulares e monitores, mantenha uma 
distância mínima de aprox. 1 metro, de forma a 
evitar medições erradas ou falhas na transmissão 
via rádio.

• A potência real de envio de aparelhos de alta 
frequência pode exigir uma distância mínima 
superior a 1 metro. Pode consultar os detalhes em 
www.seca.com.

• Se for necessário usar o aparelho em proximidade 
imediata com aparelhos médicos elétricos 
individuais ou empilhados, assegure que os 
aparelhos estão funcionando corretamente.

• Não use cabos de extensão. Esses podem limitar a 
resistência CEM do aparelho.

• Não abra a caixa do aparelho. Tal pode provocar 
danos no aparelho. Nestes casos, a seca não 
assegura o direito à garantia.

3. VISTA GERAL

3.1 Elementos de comando

1

2

3
N.º Elemento/Símbolo Função/Significado
1 Conector USB É ligado a uma entrada USB livre do PC

2
LED • Verde: O adaptador USB foi devidamente detectado 

pelo PC
• Azul: Os dados estão sendo transmitidos

3 Olhal de segurança
Protecção contra a desconexão inadvertida do 
adaptador USB do PC
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3.2 Símbolos no aparelho e na placa de características

3.3 Símbolos na embalagem

4. UTILIZAÇÃO
O adaptador USB é fornecido pronto a utilizar.

1. Ligue o adaptador USB a uma entrada USB livre do 
PC.

2. Proteja o adaptador USB contra a desconexão 
inadvertida da ligação USB.

3. Estabeleça uma rede sem fio tal como descrito no 
manual do administrador do software de PC seca.

Texto/Símbolo Significado

Número do modelo

Número de série, contínuo

Respeitar o manual de instruções de utilização

O aparelho encontra-se equipado com um módulo de rádio, 
os dados são recebidos e enviados sem fios

Símbolo da autoridade americana Federal Communications 
Commission FCC

FCC ID
Número de homologação do aparelho pela autoridade 
americana Federal Communications Commission FCC

IC Número de homologação pela autoridade Industry Canada

Não jogar o aparelho no lixo doméstico

Temperatura mín. e máx. permitida para o transporte e o 
armazenamento

Umidade do ar mín. e máx. permitida para o transporte e 
o armazenamento
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5. TRATAMENTO HIGIÊNICO
► Em caso de necessidade, limpe as superfícies do 

aparelho com um pano macio umedecido com água 
de sabão suave.

► Se necessário, desinfecte o dispositivo com um 
desinfectante vulgar, p. ex. Isopropanol a 70 %.

► Não é permitida a esterilização do aparelho.

6. DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos seca 360° wireless USB Adapter 456

Dimensões
• Profundidade
• Largura
• Altura

aprox. 27 mm
aprox. 85 mm
aprox. 10 mm

Peso próprio 0,01 kg

Condições ambientais de 
funcionamento
• Medição
• Pressão atmosférica
• Umidade do ar

+10 °C a +40 °C (50 °F a 104 °F)
700 hPa - 1060 hPa

30 % - 80 % sem condensação

Condições ambientais de 
armazenamento
• Medição
• Pressão atmosférica
• Umidade do ar

-10 °C a +65 °C (14 °F a 149 °F)
700 hPa - 1060 hPa

0 % - 95 % sem condensação

Condições ambientais de transporte
• Medição
• Pressão atmosférica
• Umidade do ar

-10 °C a +65 °C (14 °F a 149 °F)
700 hPa - 1060 hPa

0 % - 95 % sem condensação

Alimentação de energia 5 V através da entrada USB do PC

Transmissão via rádio
• Banda de frequência
• Potência de envio
• Espaçamento de canais
• Canais
• Taxa de dados

2,433 Ghz -2,480 GHz
< 10 mW

199,951 kHz
0-99

50 kBaud



7. ELIMINAÇÃO
Não jogue o aparelho no lixo doméstico. O aparelho 
tem de ser eliminado de forma adequada como sucata 
eletrônica. Respeite as respectivas disposições nacio-
nais. Para maiores informações, contate os nossos 
serviços em:

service@seca.com

8. GARANTIA
Para falhas originadas por defeito de material ou de 
fabrico, o direito à garantia se aplica por um período de 
dois anos após o fornecimento.

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o 
produto está em conformidade com as diretivas 
europeias aplicáveis. A declaração de conformidade 
integral encontra-se em: www.seca.com.
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NOTA:
Este produto está homologado pela Anatel, de 
acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resolução 242/200 e atende os requisitos 
técnicos aplicados. Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

NOTA:
Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito a proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter 
primário.
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