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Krótka instrukcja instalacji 
Ustawienie jednej stacji roboczej

Niniejsza instrukcja pokazuje, jak szybko i łatwo uruchomić  

oprogramowanie seca analytics 115 razem   

z bezprzewodowymi urządzeniami pomiarowymi seca 360° wireless.  

Do tego potrzebne są tylko 4 kroki :  

 

1. Instalacja oprogramowania   str. 3-5 

 

2. Uruchomienie licencji na jedną stację roboczą  str. 6-8 

 

3. Zmiana języka dialogu   str. 9-10 

 

4. Konfiguracja bezprzewodowa   str. 11-14 

 

Instrukcja przeprowadzania pomiarów, analizowania wyników badań, 

pracy w sieci i zarządzania użytkownikami oraz opis wszystkich innych 

funkcji oprogramowania znajduje się w szczegółowej dokumentacji użyt-

kownika obejmującej podręcznik administratora orazinstrukcję obsługi na 

płycie DVD. Niniejsza krótka instrukcja odwołuje się też do tych doku-

mentów. Do instalacji potrzebne są uprawnienia administratora na 

 komputerze PC.



Instalacja oprogramowania  •  3

1. Instalacja oprogramowania 

Krok 1
Włożyć płytę DVD do napędu. Wskazówka: Jeśli płyta DVD nie uruchomi się automatycznie, 

należy otworzyć katalog DVD w Eksploatorze Windows i dwukrotnie kliknąć „Setup“.
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Krok 2
Postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie

1
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Po restarcie systemu automatycznie pojawia się:

Pojedyncza stacja robocza:

2

2

3

3

Sieć seca 115: Podać adres IP + port serwera w sieci seca 115, 

patrz podręcznik administratora
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Krok 2
Wpisać kod instalacyjny (patrz nalepka licencyjna na wewnętrznej stronie koszulki płyty DVD)  
i wygenerować kod rejestracji.

Pojawia się po
1. uruchomieniu programu automatycznie:

Krok 1
Uruchomić oprogramowanie seca

2. Uruchomienie licencji na jedną stację roboczą
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Krok 3
Wygenerowany kod rejestracji wpisać na stronie internetowej seca,  
aby otrzymać kod aktywacji

Zarejestrować oprogramowanie na stronie: http:\\register.seca.com



8  •  Uruchomić licencję na jedną stację roboczą

Krok 4
Wpisać otrzymany przez e-mail kod aktywacji i zakończyć proces rejestracji licencji

Gotowe!
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Krok 1
Uruchomić oprogramowanie seca

3. Zmiana języka dialogu

 
Hasło: admin

 
Użytkownik: admin

2

admin

xxxxx

1



Krok 2
Wywołać okno dialogowe „Ustawienia“

10  •  Zmiana języka dialogu
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4. Konfiguracja bezprzewodowa 
Krótka instrukcja  

Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest najszybszym sposobem ustawiania przesyłania danych 

między urządzeniami seca 360° wireless. Wskazówka: Dla szybszego przesyłania danych 

zalecamy podłączenie urządzenia mBCA do komputera przez port Ethernet. Informacje na ten 

temat można znaleźć w podręcznikach administratora oprogramowania i mBCA.

Krok 2
Uruchomić oprogramowanie seca

Krok 1
Podłączyć adapter bezprzewodowy USB seca 456 i uruchomić komputer

 
Dioda LED  
czerwona = ok

Włączyć zasilanie

Wyłączyć zasilanie!
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Krok 3
Wywołać okno dialogowe „Konfiguracja bezprzewodowa“

2

 
Hasło: admin

 
Użytkownik: admin

1

admin

xxxxx
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Krok 4
Wyszukać kanały bezprzewodowe (automatycznie) i uruchomić rejestrację urządzeń

1

3

 
Sygnał 
dźwiękowy = ok

2. Zaczekać, aż na ekranie  
pojawią się kanały.

Włączyć zasilanie
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Krok 5
Zapisać zarejestrowane urządzenia i zakończyć konfigurację bezprzewodową

Gotowe!

4

2

3. Zaczekać, aż zarejestrowane urządzenia   
zostaną wyświetlone z numerami seryjnymi.

1. Zaczekać, aż na ekranie  
pojawią się włączone urządzenia.
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Wywołać dokumentację użytkownika

1

2
2

• Zarządzanie użytkownikami

• Tworzenie grup bezprzewodowych 

• Tworzenie sieci komputerów PC

• Konfigurowanie urządzeń z portem RS232

• Wybór drukarki dla systemu mBCA

• ....

seca analytics 115
Podręcznik administratora

seca analytics 115
Instrukcja obsługi

• Zarządzanie teczkami pacjenta seca

• Przeprowadzanie pomiarów

• Analiza wyników badań

• Drukowanie raportów z badań

• Wysyłanie teczki pacjenta seca do urządzenia  mBCA

• ....



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Niemcy

Telefon +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Wszystkie dane kontaktowe podane są na stronie: www.seca.com

Medyczne  
systemy pomiarowe i wagi 
od roku 1840

seca prowadzi działalność na całym świecie z centralą w Niemczech
i oddziałami we Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Szwajcarii, Chinach, Japonii, 
Meksyku, Austrii, Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Brazylii i Finlandii
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