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Pikaohjeet asennusta varten 
Yksittäisen työaseman asentaminen

Näissä pikaohjeissa selostetaan seca analytics 115 -ohjelmiston 

nopea ja yksinkertainen käyttöönotto yhdessä seca 360° wireless 

-mittauslaitteiden kanssa.  

Tähän vaaditaan vain 4 toimenpidettä:  

  

1. Ohjelmiston asentaminen s. 3-5 

 

2. Yksittäisen lisenssin aktivointi  s. 6 -8 

  

3. Dialogikielen muuttaminen s. 9 -10  

 

4. Langaton konfigurointi s. 11-14  

 

Ohjeet mittauksien suorittamista, tutkimustulosten  

tulkintaa, tietoverkon käyttöä ja käyttäjä-  

hallintaa sekä kaikkia muita ohjelmiston toimintoja varten löydät  

käyttäjälle tarkoitetusta dokumentaatiosta, joka sisältää  

järjestelmänvalvojan käsikirjan ja  käyttöohjeen DVD:llä. Pikaohjeet opas-

tavat myös näiden ohjeiden käytössä. Asennusta varten tarvitset 

 järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet tietokoneeseen.
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1. Ohjelmiston asennus 

Vaihe 1
Aseta DVD sisään. Huomautus: Jos DVD ei käynnisty automaattisesti, avaa DVD:n 

 hakemisto Windowsin tiedostonhallinnassa ja kaksoisnapsauta "Setup"-kohtaa.

1

3

2
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Vaihe 2
Näyttöön tulevien ohjeiden noudattaminen

1
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Ilmestyy automaattisesti järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen:

2 3

2 3

seca 115 -verkko: kirjoita IP-osoite ja palvelimen portti seca 115 verkossa,  
ks. järjestelmänvalvojan käsikirja

Yksittäinen työasema:
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Vaihe 2
Näppäile asennuskoodi (ks. DVD-kotelon sisäpuolella olevasta lisenssitarrasta)  
ja luo rekisteröintikoodi

Ilmestyy ohjelman
1. käynnistyksen jälkeen automaattisesti:

Vaihe 1
seca-ohjelmiston käynnistäminen

2. Yksittäisen lisenssin aktivointi
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Vaihe 3
Näppäile luomasi rekisteröintikoodi seca-yhtiön Internet-sivustolle,  
jotta saat aktivointikoodin

Rekisteröi ohjelmisto osoitteessa: http:\\register.seca.com
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Vaihe 4
Aktivointikoodin saaminen sähköpostilla, syöttäminen ja lisensoinnin päättäminen

Valmis!



2
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Vaihe 1
seca-ohjelmiston käynnistäminen

3. Dialogikielen muuttaminen

 
Salasana: admin

 
Käyttäjä: admin

admin

xxxxx

1



Vaihe 2
Valintaikkunan "Settings" (Asetukset) haku näyttöön

 10  •  Dialogikielen muuttaminen

2

1
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4. Langaton konfigurointi 
Pikaohjeet  

Langattoman verkon konfigurointi on nopein tapa saada aikaan tiedonsiirto seca 360° wireless 

-laitteiden välillä. Vinkki: Nopeamman tiedonsiirron mahdollistamiseksi suosittelemme liittämään 

mBCA-laitteen tietokoneeseen Ethernetin kautta. Tarkempia tietoja löydät ohjelmiston ja mBCA:n 

järjestelmänvalvojan käsikirjoista.

Vaihe 2
seca-ohjelmiston käynnistäminen

Vaihe 1
Langattoman USB-adapterin seca 456 liittäminen ja tietokoneen käynnistäminen

  
LED ➭ punainen 
= ok

Virta päälle

Virta pois!



2

1

admin

xxxxx
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Vaihe 3
Valintaikkunan "Langaton konfigurointi" haku näyttöön

 
Salasana: admin

 
Käyttäjä: admin
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Vaihe 4
Langattomien kanavien (automaattinen) haku ja laitteen kirjautumisen käynnistäminen

1

3

 
Merkkiääni 
= ok

2. Odota, kunnes kanavat  
ovat näkyvissä.

Virta päälle
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Vaihe 5
Kirjautuneiden laitteiden tallennus ja langattoman konfiguroinnin päättäminen

Valmis!

4

2

3. Odota, kunnes kirjautuneet  
laitteet ja niiden sarjanumerot ovat näkyvissä.

1. Odota, kunnes päällekytketyt  
laitteet ovat näkyvissä.
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Käyttäjälle tarkoitetun dokumentaation haku näyttöön

1

2
2

• Käyttäjien hallinta

• Uusien langattomien ryhmien luominen  

• Tietokoneverkon luominen

• RS232-laitekonfiguraatio

• Kirjoittimen valinta mBCA:lle

• ....

seca analytics 115
Järjestelmänvalvojan käsikirja

seca 115
Administrator 's manual

seca analytics 115
Käyttöohje

• seca-potilaskorttien hallinta

• Mittausten suorittaminen

• Tutkimustulosten tulkinta

• Tutkimuskertomusten tulostus

• seca-potilaskortin lähettäminen seca mBCA-laitteelle

• ....

seca 115
Lääkäreiden ja 

assistenttien käyttöohje



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Saksa

Puhelin +49 40 20 00 00 0

Faksi +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Kaikki yhteystiedot osoitteessa www.seca.com

Lääkinnälliset  
mittausjärjestelmät ja vaa'at vuodesta 
1840 lähtien

seca toimii maailmanlaajuisesti. Sen kotipaikka on Saksassa
ja sillä on sivupisteitä Ranskassa, Iso-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Sveitsissä, Kiinassa, 
Japanissa, Meksikossa, Itävallassa, Puolassa, Lähi-idässä, Brasiliassa ja Suomessa
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