Paszport Techniczny
Nr

Urządzenie

Użytkownik

Nie ma nic ważniejszego,
niż wartości, na których można polegać.
Dla coraz większego grona osób, wejście na wagę to nie tylko przelotna moda, lecz ważny krok dla zdrowia. Przy kroku tym
oczekują oni wyników o jakości porównywanej do tej, jaką spotkać można w medycynie. By sprostać tym oczekiwaniom,

światowy lider w ważeniu w medycynie stworzył linię dla użytkowników prywatnych – seca Private Line dla ważenia w domu.

Jakość seca
Dla bezpieczeństwa.
Jakość naszych produktów jest przysłowiowa. Służba zdrowia polega

na stabilnych konstrukcjach, trwałych materiałach i innowacyjnych funkcjach,
które tak bardzo ułatwiają im pracę. Połączone jest to z precyzją,

która gwarantuje dokładne pomiary nawet po wielu latach intensywnego
użytkowania.

Serwis seca
Dla zadowolenia.
Aby nasze wagi perfekcyjnie funkcjonowały przez lata, seca dba o najlepszy
serwis. Zaczyna się on od doradztwa, gdyż seca można nabyć tylko

poprzez specjalistyczny handel zaopatrzenia medycznego. Nasz zespół
odpowie na każde z pytań oraz pomoże we wskazaniu najbliższej firmy
posiadającej w swoim asortymencie produkty marki seca.

Innowacje seca
Dla zdrowia.
Techniczne wynalazki i nowinki są kompanem na całej

przestrzeni 177 lat istnienia seca. Nasze wagi są wynikiem współpracy
pracowników służby zdrowia, szpitali oraz wielu pracowników działu
badań i rozwoju. Mogą być Państwo pewni, że zakupując produkt
seca stają się posiadaczami produktu o świetnym wyglądzie oraz

Tytuł: “seca wireless” od Metz + Racine

odpowiadającego najnowszym standardom technicznym.

Odpowiedzialność seca
Dla dobrego samopoczucia.
Waga to nie tylko przyrząd do ważenia, ale przede wszystkim urządzenie
do pomiaru wartości ważnych do określenia stanu zdrowia człowieka.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką ponoszą nasze produkty i
staramy się zrobić wszystko, by seca utrzymała swoją klasę w jakości,
precyzji i niezawodności w świecie ważenia i mierzenia.
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Karta techniczna
Nazwa urządzenia:

Typ:
Numer SN:
Data produkcji:
Producent:
Data zakupu:
Gwarancja:

Spis dokumentacji
Instrukcja Używania

Karta Gwarancyjna

Inne
Wyposażenie dodatkowe zainstalowane w urządzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Protokół zdawczo odbiorczy
Miejsce dotychczasowego użytkowania:

Osoba przekazująca urządzenie:
Miejsce obecnego użytkowania:
Osoba przejmująca urządzenie:
Urządzenie po uruchomieniu jest sprawne techniczne:

Data:

Podpis:
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Rozpoczęcie eksploatacji
Data:

Nr inwentarzowy:
Miejsce użytkowania:
Osoba odpowiedzialna:

Podpis / Signature:

Protokół wybrakowania urządzenia
Opis stanu technicznego:

Data:

Podpis:

Orzeczenie techniczne
Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji i należy go wybrakować.
Podpisy komisji brakującej:
1.
2.
3.

Zatwierdzenie wybrakowania
Data:

Podpis:
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Remonty, naprawy i badania stanu technicznego
Data

Opis wykonanych prac

Podpis
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Przestoje i przerwy w eksploeatacji urządzenia
Data

Opis wykonanych prac
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Podpis

Serwis seca
Precyzyjne usługi dla precyzyjnych wyników.
Serwis seca w Polsce.

Urządzenie medyczne musi funkcjonować zawsze i wszędzie. Także po latach intensywnego użytkowania,
przez 365 dni w roku, w wymagających warunkach. Tutaj wchodzi w akcję nasz serwis, który jest w stanie

przedłużyć żywotność produktów seca niemalże w nieskończoność. Sukces ten potwierdzony jest tym, że widzimy

nasze wagi seca po raz kolejny z reguły tylko przy rekalibracji i legalizacji ponownej. Jesteśmy dumni z tych wyników,
gdyż jest to dowód naszej kompetencji i świetnych osiągnięć frmy. Cieszymy się także, że przyczynia się to do
obniżenia Państwa kosztów technicznych.
Najważniejsze zalety w skrócie:
•

Serwis na terenie Polski: naprawy, kalibracja, legalizacja ponowna, zakup części zamiennych.

•

Specjaliści do wszystkiego: naprawy i doradztwo techniczne.

•

Szybko, niezawodnie i profesjonalnie: serwis wag zastępczych, transport wag od i do klienta.

•

Bez ukrytych kosztów: oferty cenowe do każdej usługi.

Telefonu: 00800 20 50 50 50

technicalservice.pl@seca.com

07

207261617118

techniczny
PASZPORT

Medyczne Systemy
Pomiarowe i Wagi
Rok założenia 1840
Polska
seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 3 ̶ 25

22089 Hamburg ٠ Germany
Telefon +48 22 65 70 441
Faks +48 22 6570 426
sales.pl@seca.com
seca działa na całym świecie z główną siedzibą
w Niemczech i oddziałami sprzedaży w:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca brasil
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
oraz za pośrednictwem wyłącznych
partnerów w ponad 110 krajach.

Wszystkie dane kontaktowe na www.seca.com

