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Dziękujemy za zakup produktu firmy LC-Security. Zapraszamy do zapoznania się z 
treścią poniższej instrukcji, a w przypadku braku odpowiedzi na nurtuj ące pytania 
zachęcamy do kontaktu z działem technicznym firmy w celu uzyskania szczegółowych 
informacji. 
 
 
Prezentowana instrukcja zawiera w sobie opis instalacji oraz użytkowania urządzenia. 
Pozwala na zapoznanie się z parametrami technicznymi oraz właściwościami sprzętu. Przed 
przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.  
  
 



Uwagi i ostrzeżenia 
 

UWAGA!  
 
PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR NA BIEŻĄCO PRACUJĄ NAD 
UDOSKONALENIEM SPRZĘTU. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO 
DOKONYWANIA ZMIAN PARAMETRÓW URZĄDZEŃ ORAZ SPOSOBU OBSŁUGI 
URZĄDZENIA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POINFORMOWANIA. W WYNIKU 
CIĄGŁEGO ULEPSZANIA OPROGRAMOWANIA NIEKTÓRE Z FUNKCJI 
OPISANYCH W INSTRUKCJI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. W RAZIE PROBLEMÓW 
PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM W CELU UZYSKANIA 
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY 
CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
BEZ UPRZEDZENIA. 
 
UWAGA!  
 
NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ NIESIE TO 
ZA SOBĄ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA 
URZĄDZENIA ZWRÓĆ SIĘ Z PROŚBĄ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. 
PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ O WŁAŚCIWYM UZIEMIENIU ORAZ OCHRONIE 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ. 
 
 
UWAGA!  
 
UŻYTKOWNICY SYSTEMU POWINNI DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE 
WSZYSTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI PROWADZENIA 
MONITORINGU AUDIOWIZYJNEGO. PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU NIE 
ODPOWIADAJĄ ZA NADUŻYCIA ORAZ NARUSZENIA ZWIĄZANE Z 
UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU. 
 

 
Urządzenie po okresie eksploatacji nie może być umieszczone razem z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek 
przekazania sprzętu odpowiednim służbom zajmującym się zbiórką urządzeń 
elektrycznych oraz elektronicznych. Punkty prowadzące zbieranie tego typu sprzętu 

tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego typu urządzeń. Przyczynia się to do 
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska konsekwencji, które wynikają z 
niewłaściwego składowania i przetwarzania tego typu sprzętu oraz obecności w nim 
składników niebezpiecznych. 
 
 
 
 
 
 
 



WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA 
 

1. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach, które zapewniają odpowiednią 
wentylację. Montaż urządzenia np. w zamkniętej szafce może doprowadzić do jego 
nieodwracalnego uszkodzenia. 

2. Zabronione jest samodzielne otwieranie obudowy urządzenia, a tym bardziej 
umieszczanie w niej ciał obcych. 

3. Podczas montażu powinny zostać wykorzystane przewody osłonięte izolacją 
wykonaną z tworzywa sztucznego. 

4. Urządzenie powinno być transportowane oraz przechowywane w oryginalnym 
opakowaniu, które zapewnia jego odpowiednią ochronę przed wstrząsami. 

5. Naprawy oraz testy sprzętu powinny być wykonywane przez autoryzowany personel. 
Producent oraz dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które 
wynikają z nieautoryzowanych przeróbek oraz napraw. Takie działanie skutkuje utratą 
gwarancji. 

6. Instalacje powinny być wykonywane przez autoryzowany personel posiadający 
wiedzę z zakresu elektryki, elektroniki oraz informatyki, a także zgodnie z lokalnymi 
przepisami.   

7. Konieczne jest używanie dedykowanego źródła zasilania. Nieodpowiednie zasilanie 
może być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu, które nie jest objęte 
gwarancją. 

8. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku wykrycia usterki 
konieczne jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem. 

9. Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji sprzętu. 

10. Urządzenia wchodzące w skład monitoringu wizyjnego CCTV są w znacznym stopniu 
narażone na zgubny wpływ m.in. wyładowań atmosferycznych, które mogą 
doprowadzić do ich uszkodzenia. Powinny zostać zabezpieczone dodatkowymi 
elementami ochrony przepięciowej. 

11. Firma LC-Security zapewnia profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 
profesjonalną pomoc techniczną na najwyższym poziomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. 

2. Gwarancja  nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym 
procesem zużycia i poniższych przypadków: 
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i 
konserwacji, 
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, 
itp.), 
- samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, 
- podłączaniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta 
produktu, 
- nieprawidłowego napięcia zasilania. 

3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie 
zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. Nie odbieramy paczek za pobraniem. 

4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu wraz z dowodem zakupu 
produktu (paragon lub kserokopia faktury). 

5. Do pudełka z reklamowanym towarem należy włożyć kartkę z dokładnym opisem 
uszkodzenia oraz z adresem, na który odesłany ma zostać towar po reklamacji. 

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków gwarancji towar zostanie 
odesłany w stanie niezmienionym na koszt kupującego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



1. Budowa (opis)  
 

1:Otwór na smycz, 2:Włączanie, 3:Tryby(Mode), 4:Klips, 5:Karta Micro SD, 6:Obr ęcz, 7: 
Mini USB, 8:Kamera, 9:Operacje STOP/NAGRYWAJ, 10:Wskaźnik stanu, 11:Mikrofon  



1.2 Akcesoria 
 
 
 

 
 
12:Uchwyt, 13:Zacisk, 14:Podstawka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Specyfikacja produktu:  
 

• Mały i elegancki wygląd pozwala na swobodne używanie z różnymi 
przenośnymi urządzeniami.  
• Może być używana jako kamera PC.  
• Obsługuje format AVI.  
• Możliwość nagrywania obrazów wysokiej rozdzielczości w słabo oświetlonych  
pomieszczeniach.  
• Odświeżanie do 30 fps dla rozdzielczości 720 *480 i 320*240.  
• Jest kompatybilne z USB1.1 i USB2.0.  
• Obsługuje karty pamięci Micro SD do 8GB (maximum).  
 

II.  Funkcje 
 

1. Ładowanie 
 

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Uwaga! Przed pierwszym 
użyciem kamery należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum 8 
godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu naszego urządzenia do 
komputera za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie. Podczas 
ładowania świecą się dwie diody: niebieska i czerwona.  
 

2. Nagrywanie 
 

Wciśnij delikatnie przycisk Power, zapali się czerwona dioda co oznacza 
gotowość urządzenia do nagrywania. Wciśnij delikatnie przycisk Record / Stop, 
przy świecącej czerwonej diodzie zacznie migać dioda niebieska co oznacza, że 
nagrywanie zostało rozpoczęte. Przy ponownym naciśnięciu przycisku Record / 
Stop nagrywanie zatrzymuje się i automatycznie zapisuje. Po zapisaniu 
czerwona dioda świeci się. Uwaga: Upewnij się że włożona jest karta pamięci w 
przeciwnym przypadku urządzenie automatycznie wyłączy się po 30 sekundach 
zapisanie pliku zajmuje pewien czas więc aby uniknąć błędów zapisywania 
prosimy o unikanie wciskania przycisku Record / Stop w kilkusekundowych 
odcinkach czasu.  
 

III.  Użytkowanie  
 

1. Uruchamianie dźwiękiem (opcjonalnie) 
 

Podczas gdy urządzenie jest włączone i świeci się żółta dioda wciskamy 
przycisk Mode. Teraz czerwona dioda świeci a niebieska mruga co oznacza, że 



kamera gotowa jest do pracy i włączy się automatycznie gdy natężenie dźwięku 
przekroczy 60 decybeli. Nagrywanie zatrzyma się i zapisze automatycznie gdy 
przez 2 minuty nie wykryje dźwięku, jeśli dźwięk jest wykryty kamera nadal 
nagrywa.  
 

2. Ustawianie czasu 
 

Na dysku dołączonym do zestawu znajduje się plik o nazwie time_setup. Należy  
skopiować ten plik na kartę używaną w LC-S989.  
Uwaga:  
- utwórz plik tekstowy TAG.TXT lub skopiuj go z pliku time_setup 
bezpośrednio na  
używaną kartę  
- otwórz plik TAG.TXT i wpisz datę dokładnie według instrukcji:  
[date] 2009/07/22 12:00:00, wszystko pisane od nowej linii. 
 
Po włączeniu urządzenie sprawdzi i zanalizuje plik tekstowy i według niego 
ustawi czas. Plik zostaje automatycznie skasowany. Czynność należy powtórzyć 
za każdym razem gdy chcemy zmienić godzinę lub datę.  
 

3. Wyłączanie 
 

Aby wyłączyć LC-S989 należy przez 3 sekundy trzymać wciśnięty przycisk 
Power, po puszczeniu przycisku zgasną wszystkie diody co oznacza że 
urządzenie jest wyłączone.  
a. Funkcja Auto - wyłączania.  
LC-S989 automatycznie zapisze obraz i wyłączy się gdy:  
1. akumulator nie jest wystarczająco naładowany  
2. pamięć na karcie wyczerpuje się  
3. jest włączona ale nie używana przez 45 sekund.  
 

4. Podłączanie do komputera 
 
 

Kamera może być podłączona do komputera w każdej chwili włączona, 
wyłączona i podczas nagrywania. Może służyć jako dysk przenośny.  
 
Uwaga:  
- jeśli urządzenie po podłączeniu nie zostanie wykryte w ciągu 30 sekund  
- należy podłączyć je ponownie nagrania z LC-S989 najlepiej skopiować na 
dysk twardy i z niego odtwarzać.  
 
Pliki odtwarzane bezpośrednio z kamery są gorszej jakości z powodu  



ograniczeń transferowych.  
 

5. Kamera PC 
 

Przed użyciem LC-S989 jako kamery zainstaluj sterowniki znajdujące się na 
płycie (SPCA1528_V2220_M_Setup.exe). Po instalacji pojawi się na pulpicie 
ikona AMCAP.  Podłącz kamerę do PC za pomocą kabla USB włącz ją, 
przyciśnij krótko przycisk Mode a następnie dwukrotnie wciśnij ikonę AMCAP.  
 
6. Resetowanie 
 
W przypadku niepoprawnego działania urządzenia należy zresetować LC-S989. 
Zdarza się, że po drugim ładowaniu kamerka nie chce się włączyć (zapala się 
wtedy niebieska dioda i znika). W tym celu cieniutkim patyczkiem delikatnie 
wciskamy przycisk Reset, gdy podłączymy urządzenie do ładowania. 
 
 


