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Stručný návod k instalaci 
Seřízení jednotlivého pracoviště

Tento stručný návod Vám ukáže, jak můžete rychle a snadno uvést do 

provozu Váš software seca analytics 115 společně s měřicími přístroji 

seca 360° wireless.  

Potřebné jsou pouze 4 kroky:  

 

1. Instalace softwaru  Str. 3-5 

 

2. Aktivace licence jednotlivého pracoviště Str. 6-8 

 

3. Změna jazyka dialogu Str. 9-10 

 

4. Konfigurace bezdrátového provozu Str. 11-14 

 

Pokyny týkající se provádění měření, vyhodnocení výsledků vyšetření, pro-

vozu sítě, správy uživatelů a všech dalších funkcí softwaru viz podrobná 

uživatelská dokumentace skládající se z příručky administrátora a návodu 

k použití na DVD. Tento stručný návod Vám ukáže cestu také k těmto 

dokumentům. Při instalaci potřebujete na Vašem počítači administrá-

torská práva.
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1. Instalace softwaru 

Krok č. 1
Vložte DVD. Pokyn: Pokud se DVD nespustí automaticky, otevřete ve Windows Explorer 

složku DVD a dvakrát klikněte na „Setup“.
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Krok č.2
Postupovat podle pokynů na obrazovce

1
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Po restartu systému se zobrazí automaticky:

Jednotlivé pracoviště:

seca 115 Síť: Zadejte IP-adresu + port serveru v síti seca 115, 

viz příručka administrátora
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Krok č. 2
Zadání instalačního kódu (viz licenční nálepka na vnitřní straně obalu DVD)  
a generování registračního kódu

Zobrazí se po
1. spuštění programu automaticky:

Krok č. 1
Spuštění softwaru seca

2. Aktivace licence jednotlivého pracoviště
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Krok č. 3
Zadání generovaného registračního kódu na internetové adrese seca 
pro obdržení aktivačního kódu

Registrace softwaru na stránkách: http:\\register.seca.com



8  •  Aktivace licence jednotlivého pracoviště

Krok č. 4
Obdržení aktivačního kódu prostřednictvím e-mailu, zadání a ukončení aktivace licence

Hotovo!
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Krok č. 1
Spuštění softwaru seca

3. Změna jazyka dialogu

 
Heslo: admin

 
Uživatel: admin

2

admin

xxxxx
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Krok č. 2
Vyvolejte dialogové okno „Settings“ 

10  •  Změna jazyka dialogu
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4. Konfigurace bezdrátového provozu 
Stručný návod  

Konfigurace bezdrátové sítě je nejrychlejším řešením pro seřízení přenosu dat mezi zařízeními 

seca 360° wireless. Rada: Pro rychlý přenos dat doporučujeme připojení mBCA k počítači pro-

střednictvím Ethernetu. Informace viz příručky administrátora softwaru a mBCA.

Krok č. 2
Spuštění softwaru seca

Krok č. 1
Připojení USB-bezdrátového adaptéru seca 456 a spuštění počítače

 
LED  červená 
= ok

Power on (zapnuto)

Power off! 
(vypnuto)



2
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Krok č. 3
Vyvolejte dialogové okno „Wireless configuration“ (Konfigurace bezdrátové komunikace)

 
Heslo: admin

 
Uživatel: admin

admin

xxxxx



1

3
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Krok č. 4
Vyhledávání bezdrátových kanálů (automaticky) a spuštění přihlášení zařízení

 
Pípnutí = ok

2. Vyčkejte, až se 
zobrazí kanály.

Power on (zapnuto)



2
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14  •  Konfigurace bezdrátového provozu

Krok č. 5
Uložení přihlášených zařízení a ukončení konfigurace bezdrátového provozu

Hotovo!

3. Vyčkejte, až se 
zobrazí přihlášená zařízení se sériovými čísly.

1. Vyčkejte, až se 
zobrazí zapnutá zařízení.
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Vyvolání uživatelské dokumentace

• Správa uživatelů

• Vytvoření bezdrátových skupin 

• Vytvoření počítačové sítě

• Konfigurace RS232-zařízení

• Zvolení tiskárny pro mBCA

• ....

seca analytics 115
Příručka administrátora

seca analytics 115
Návod k použití

• Správa spisů pacientů seca

• Provádění měření

• Vyhodnocení výsledků vyšetření

• Tisk zpráv vyšetření

• Odeslání seca spisů pacienta k seca mBCA

• ....

1

2
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seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Germany

phone +49 40 20 00 00 0

fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

All contact data under www.seca.com

Medical Measuring Systems
and Scales
since 1840

seca operates worldwide with headquarters in Germany 
and branches in France, United Kingdom, North America, Switzerland, China, Japan, 
Mexico, Austria, Poland, Middle East, Brazil and Finland


