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Stručný návod na inštaláciu 
Zriadenie pracoviska

Tento stručný návod vám ukáže, ako možno rýchlo a jednoducho 

uviesť softvér seca analytics 115 spolu s meracími prístrojmi seca 

360° wireless do prevádzky.  

Potrebné sú na to len 4 kroky:  

 

1. Inštalácia softvéru s. 3 – 5 

 

2. Schválenie licencie pre jeden počítač s. 6 – 8 

 

3. Zmena jazyka dialógových okien s. 9 – 10 

 

4. Konfigurácia rádiového spojenia s. 11 – 14 

 

Pokyny na vykonanie meraní, vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení, pre-

vádzku siete a administráciu používateľov, ako aj na všetky ďalšie funkcie 

softvéru, nájdete v podrobnej dokumentácii pre používateľov, ktorá po-

zostáva z príručky pre administrátora a návodu na používanie na DVD. Aj 

k týmto dokumentom vám tento stručný návod ukáže cestu. Na inštalá-

ciu potrebujete na počítači práva administrátora.
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1. Inštalácia softvéru 

Krok č. 1
Vložte DVD. Informácia: Ak sa DVD automaticky nespustí, otvorte adresár DVD v programe 

Windows Explorer a dvojitým kliknutím kliknite na „Setup“ (Inštalácia).
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Krok č. 2
Sledujte pokyny na obrazovke.

1
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Po novom spustení systému sa automaticky zobrazí:

Jedno pracovisko:

sieť seca 115: IP adresu + port servera zadajte do siete seca 115, pozrite príručku 

administrátora



6  •  Schválenie licencie pre jeden počítač

Krok č. 2
Zadajte inštalačný kód (pozri nálepku s licenciou na vnútornej strane obalu DVD)  
a vygenerujte registračný kód.

Automaticky sa zobrazí po
1. spustení programu:

Krok č. 1
Spustite softvér seca.

2. Schválenie licencie pre jeden počítač
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Krok č. 3
Na internetovej stránke spoločnosti seca zadajte vygenerovaný registračný kód, aby ste 
získali aktivačný kód.

Registrácia softvéru na stránke: http:\\register.seca.com



8  •  Schválenie licencie pre jeden počítač

Krok č. 4
Vložte aktivačný kód, ktorý ste dostali e-mailom, a ukončite schválenie licencie.

Hotovo!
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Krok č. 1
Spustite softvér seca.

3. Zmena jazyka dialógových okien

 
Heslo: admin

 
Používateľ: admin

2

admin

xxxxx
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Krok č. 2
Otvorte dialógové okno „Settings“ (Nastavenia).

10  •  Zmena jazyka dialógových okien
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4. Konfigurácia rádiového spojenia 
Stručný návod  

Konfigurácia rádiovej siete je najrýchlejšia cesta, ako vytvoriť prenos údajov medzi prístrojmi 

seca 360° wireless. Tip: Ak chcete ešte rýchlejší prenos údajov, odporúčame vám pripojiť zaria-

denie mBCA k počítaču cez ethernet. Potrebné informácie nájdete v príručkách pre administrá-

tora softvéru a prístroja mBCA.

Krok č. 2
Spustite softvér seca.

Krok č. 1
Pripojte USB rádiový adaptér seca 456 a spustite počítač.

 
LED dióda 
červená = ok

Power on (Zap.)

Power off! (Vyp.)
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12  •  Konfigurácia rádiového spojenia

Krok č. 3
Otvorte dialógové okno „Wireless configuration“ (Konfigurácia bezdrôtového spojenia).

 
Heslo: admin

 
Používateľ: admin

admin

xxxxx



1

3
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Krok č. 4
Vyhľadajte rádiové kanály (automaticky) a spustite prihlásenie prístroja.

 
Pípnutie = ok

2. Počkajte, kým sa 
zobrazia kanály.

Power on (Zap.)



2
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14  •  Konfigurácia rádiového spojenia

Krok č. 5
Prihlásené prístroje uložte a ukončite konfiguráciu rádiového spojenia.

Hotovo!

3. Počkajte, kým sa zobrazia prihlásené 
prístroje so sériovými číslami.

1. Počkajte, kým sa zobrazia 
prihlásené prístroje.
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Spustenie dokumentácie pre používateľov

• Administrácia používateľov

• Vytváranie rádiových skupín 

• Budovanie počítačovej siete

• Konfigurácia prístrojov RS232

• Voľba tlačiarne pre prístroj mBCA

• ....

seca analytics 115
Príručka administrátora

seca analytics 115
Návod na používanie

• Administrácia záznamov pacientov seca

• Uskutočňovanie meraní

• Vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení

• Tlač správ s výsledkami vyšetrení

• Odoslanie záznamu pacienta seca do prístroja seca mBCA

• ....

1

2
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Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Nemecko

Telefón +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
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since 1840

seca operates worldwide with headquarters in Germany 
and branches in France, United Kingdom, North America, Switzerland, China, Japan, 
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