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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Uwaga: Przed podł ączeniem zasilacza upewnij si ę czy jego 
parametry s ą zgodne z wymogami kamery. 
 
Nie należy otwierać obudowy kamery. Jeżeli kamera nie działa proszę zwrócić się do 
właściwej firmy instalacyjnej, autoryzowanego serwisu lub dystrybutora. 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
 
 
Przetwornik 1/3" SONY Effio-E CCD 

Rozdzielczo ść [TVL] 700 
Czułość [lux] 0 
Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8~12 
Waga [g] 1400 
Wymiary [mm] 228 x 97 x 82 
Obudowa IP66 
Zasięg oświetlacz IR [m] 40 
Menu OSD 
DNR TAK 
HLC TAK 
ATR TAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Informacje ogólne 
 

Zintegrowana kamera przemysłowa LC-700 LC Security to wysokiej jakości 
narzędzie dozorowe, które dzięki kilku ciekawym rozwiązaniom 
technologicznym, pozwala na budowę efektywnych w działaniu systemów 
monitoring wizyjnego. Idealna propozycja na prowadzenie obserwacji w 
zewnętrznych warunkach środowiskowych. 
 
Obraz wysokiej jakość 
 
Kamera LC-700 pracuje w oparciu nowoczesny przetwornik Sony CCD 1/3” z 
innowacyjnym układem procesora sygnałowego Effio-E, wzbogacającym 
kamerę o wiele dodatkowych opcji, które jeszcze do niedawna były 
zarezerwowane jedynie dla nowoczesnych kamer IP. Dzięki zastosowanemu 
przetwornikowi, kamera zintegrowana LC-700 jest w stanie dostarczyć 
rewelacyjnej jakości obraz z bardzo dużą ilością detali, którego rozdzielczość 
pozioma wynosi aż 700 linii TV! 
 
Dostęp do wielu opcji dodatkowych 
 
Dzięki zastosowaniu chipsetu Effio-E, kamera przemysłowa LC-700 udostępnia 
takie opcje jak: ATR (ang. Adaptive Tone Reproduction), redukcja szumów (2D 
Nosie Reduction), detekcja ruchu, maski prywatności, HLC (ang. High Light 
Compensation)oraz menu ekranowe OSD. 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. Funkcja ATR 
 
 



 
 
 
 
Fot. Cyfrowa redukcja szumów 2D i 3D 
 

 
 
Fot. Funkcja HLC - kompensacja silnych źródeł światła 
 
 

Obserwacja przez 24 godziny na dobę 
 
Kamera przemysłowa LC-700 została odpowiednio przystosowana do pracy w 
zmiennych warunkach oświetleniowych. Na jej wyposażeniu znajdziemy 
wysokiej klasy oświetlacz podczerwieni IR LED, charakteryzujący się 
zasięgiem 40 m, który pozwala na skuteczne monitorowanie obiektów nawet 
podczas pracy w nocnych warunkach oświetleniowych. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Podłączenie 

 

 
 

 
3. Przyciski OSD (PILOT) 

 
LENS ( wybór sterowania obiektywem) 
 

 
 
Pozycja służy do wskazania typu zainstalowanego obiektywu. 

• MANUAL / DC/VIDEO : wybór sterowania obiektywem (w tym 
przypadku manual). 

 
 
 
 



EXPOSURE (ekspozycja) 
 

 
 
SHUTTER (migawka) - Istnieje możliwość wyboru sposobu reakcji kamery na 
zmiany oświetlenia (automatyczna lub ręczna). W trybie automatycznym 
kamera sama zmienia prędkość czytania przetwornika CCD w zależności od 
ilości światła. W trybie manual, instalator ustawia ręcznie prędkość migawki dla 
konkretnych warunków oświetlenia. 
 
BRIGHTNESS (jasność) - Funkcja ta służy do ustawienia jasności. Należy ją 
tak dobrać, aby obrazy z kamery były poprawnie eksponowane zarówno przy 
dobrych jak i złych warunkach oświetlenia (jeżeli nie jesteś pewien pozostaw 
ustawienie fabryczne). 
 
AGC (Automatyczna regulacja wzmocnienia) - Funkcja ta działa w 
warunkach słabego oświetlenia. Włączenie tej funkcji umożliwia podgląd przy 
słabszych warunkach oświetlenia. Działanie tej funkcji powoduje wzrost poziom 
szumów wobrazie. Możliwe opcje ustawienia. 
• HIGH (Wysokie) 
• MIDDLE (Średnie) 
• LOW (Niskie) 
• OFF (Wyłączone) 
 
DWDR - Funkcja poprawiająca dynamikę obrazu. Poprzez włączenie tej funkcji 
można poprawić jakość obrazu jeżeli w polu widzenia kamery znajdują się 
miejsca o znacznej różnicy oświetlenia (część obrazu słoneczna, część w 
cieniu). Po włączeniu tej funkcji część nasłoneczniona nie zostanie 
prześwietlona, natomiast w części zaciemnionej zostaną uwydatnione szczegóły. 
 
WHITE BALANCE (równowa żenie bieli) 
 

 



 
Funkcja równoważenia bieli umożliwia ustawienie poprawności wyświetlania 
kolorówna ekranie: 
 
ATW1 - (Auto Tracking White Balance, równoważenie bieli z automatycznym 
śledzeniem): tryb ten jest trybem domyślnym ustawionym przez producenta 
 
ATW2 
 
AWC-SET - tryb może być pomocny, jeżeli w pomieszczeniu są różnego 
rodzaju źródła światła, wtedy kamera może mieć problem z prawidłowym 
odwzorowaniem kolorów. Wtedy (włączyć wszystkie rodzaje światła) należy 
przed obiektywem umieścić białą kartkę, tak aby pokrywała cały ekran i 
nacisnąć środkowy przycisk na pilocie. Kamera dopasuje balans do wzorca 
(biała kartka). Od tego momentu kamera poprawnie powinna wyświetlać kolory. 
 
MANUAL - używana do ręcznego dostrojenia balansu bieli 
 

BACKLIGHT (Kompensacja t ła) 

 
 
Bardzo użyteczne, gdy kamera patrzy "pod słońce" lub na bardzo jasnym tle, np. 
w pomieszczeniu na tle okna w słoneczny dzień. W normalnym trybie kamerka 
tak dobierze jasność obrazu, ze wnętrze wyjdzie za ciemne, a twarze osób będą 
prawie niewidoczne. Za to będziesz miał dobrze naświetlony obraz za oknem. 
Włączając BLC kamera rozjaśni obraz i co prawda okno będzie prześwietlone, 
ale za to twarze i wnętrze wyjdą dobrze. 
 
BLC - funkcja włączona 
 
OFF - funkcja wyłączona 
 
HLC - włączona funkcja inwersji nad bieli - jasne elementy obrazu są 
automatycznie maskowane, np. źródła światła 
 
DAY & NIGHT (dzie ń noc) 



Funkcja ta umożliwia określenie trybu pracy kamery w zależności od ilości 
światła. Kamera może pracować cały czas w trybie kolor, przejść w tryb cz/b 
automatycznie (noc), pracować cały czas jako cz/b. 
 
COLOR - Kamera pracuje tylko w kolorze 
 
B/W - Kamera pracuje tylko w trybie czarno-białym 
 
AUTO – Kamera automatycznie przełącza się w tryb kolorowy przy dobrym 
oświetleniu lub w tryb B/W w trudnych warunkach oświetleniowych. 
 
DPC 
Funkcja którą wykorzystuje się bardzo rzadko. Głównie przy pierwszym 
uruchomieniu przez producenta. Jednak po długotrwałym użytkowaniu kamery 
mogą się pojawić tak zwane „martwe” piksele na przetworniku. Objawiają się 
jako jasno świecące punkty w ciemności. Aby wyłączyć takie nieczynne piksele 
należy zasłonić obiektyw całkowicie, odczekać chwilę i uaktywnić funkcję 
DPC. Kamera automatycznie wyłączy wszystkie „martwe” piksele. 
 
SPECIAL 
 

 
 
CAM TITLE -NAZWA KAMERY - tu można wpisać nazwę która ma się 
wyświetlać. 
MOTION - DETEKCJA RUCHU - definiowanie i aktywacja wykrywania 
ruchu: 
 

 



 
• AREA SEL - wybór strefy 
• AREA STATE – włączenie / wyłączenie 
• HIGHT – wysokość 
• WIDHT – szerokość 
• LEFT / RIGHT - przesuwanie okna (PRAWO/LEWO) 
• TOP / BOTTOM – przesuwanie okna (GÓRA / DÓŁ) 
• DEGREE - czułość 
• VIEW – wyświetlaj (pokaż) 
• RETURN - powrót do menu 
 
PRIVACY - STREFY PRYWATNO ŚCI - maskowanie fragmentów obrazu, 
które nie powinny być widoczne dla obserwatora. Każdą strefę można 
niezależnie włączyć. Można ustawić 8 niezależnych stref (maksymalnie). 
 

 
 
 
• AREA SEL -wybór strefy 
• AREA STATE – włączenie / wyłączenie 
• HIGHT – wysokość 
• WIDHT – szerokość 
• LEFT / RIGHT – przesuwanie okna (PRAWO/LEWO) 
• TOP / BOTTOM – przesuwanie okna (GÓRA / DÓŁ) 
• COLOR – kolor strefy 
• RETURN – powrót do menu 
PARK LINE – linie parkowania 
IMAGE ADJ - PARAMETRY OBRAZU 
 

 
 



� LENS SHAD – funkcja równoważąca stopień szarości całego obrazu (jeżeli 
nie jesteś pewien pozostaw funkcję jak zdefiniował ją producent). 
 
� 2DNR (Redukcja szumów) - funkcja redukcji szumów, powstających w 
warunkach słabego oświetlenia. Dostępne opcje: 
 
ON - funkcja włączona 
OFF - funkcja wyłączona 
 
� MIRROR - odbicie lustrzane 
 
� FONT COLOR - w tej funkcji można ustawić kolor wyświetlanego menu na 
ekranie 
 
� CONTRAST - ustawianie parametrów kontrastu obrazu 
 
� SHARPNESS - dostosowanie ostrości obrazu według indywidualnych 
sugestii 
 
� DISPLAY - ustawienie korekcji w zależności od typu monitora 
 
� NEG. IMAGE - odwrócenie bitów negatyw obrazu 
 
� RETURN – powrót 
 
LANGUAGE – Język w menu ekranowym OSD. 
 
RESET – Przywracanie 
Zatwierdzenie, przywraca ustawienia fabryczne 
EXIT – wyj ście z trybu menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZWI ĄZYWNIE PROBLEMÓW 
 

3.1 Brak obrazu po podaniu zasilania 
 

� Możliwe, że źródło zasilania podaje niewłaściwe napięcie, należy sprawdzić 
napięcie na wyjściu zasilacza. 
� Sprawdź wszystkie połączenia kablowe i określi czy zostały wykonane 
prawidłowo czy nie. 
 

3.2 Na obrazie występują płynące fale zakłóceń 
 

� Przyczyną mogą być szumy występujące podczas dostaw zasilania AC, 
konieczne zastosowanie filtru fali zasilania. 
� Sprawdź monitor i zastosowane urządzenia peryferyjne. 
 

3.3 Tło obrazu kolorowego zmienia się w sposób ciągły 
 

� Świetlówki powodują powstanie pola elektromagnetycznego, które wpływa 
na kolory. Jest to powszechne zjawisko u kamer. 
 
� Zmniejszenie liczby lamp fluorescencyjnych lub zwiększenie odległości 
między kamerą i lampami fluorescencyjnymi może poprawić jakość pracy 
kamery. 
 
� Użyj zewnętrznego źródła synchronizacji. 
 

3.4 Rozmyty obraz 
 

� Niestabilne napięcie źródła zasilania. 
 
� Nieprawidłowo wykonane połączenia kablowe lub za wysoka impedancja. 


