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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Szybki start 
 
1. Włóż kartę pamięci. 
2. Aby uruchomić urządzenie, włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda i 
umieść przełącznik zasilania na „ON” - wskaźnik zasilania trybu gotowości 
zaświeci się. 
3. Teraz można użyć pilota. Naciśnij „Trigger” aby uruchomić funkcję MD, 
wskaźnik trybu gotowości zgaśnie. Kiedy jest uruchomione nagrywanie, 
wskaźnik gotowości miga „na raz”. Aby wyłączyć nagrywanie MD, ponownie 
naciśnij przycisk –wskaźnik gotowości zapali się. 
 
Uwaga: Podczas używania pilota, naciśnij przycisk „REC” - wskaźnik trybu 
gotowości zgaśnie. Naciśnij przycisk „STOP” - wskaźnik trybu gotowości 
zaświeci się. 
 
Ustawienie urządzenia 
 
1.Podłącz urządzenie do komputera i włącz zasilanie. 
2.Otwórz „Mój komputer”, znajdź urządzenie na dysku wymiennym, a następnie 
kliknij „DvXSet.exe”. 
3.Ustaw: 
•Date: 
Kliknij „rok/miesiąc/dzień”, po włączeniu na niebieskim tle ustaw datę 
strzałką„▲” lub „▼”. 
•Time: 
Kliknij „godzina/minuta/sekunda”, po włączeniu na niebieskim tle ustaw czas 
strzałką „▲” lub „▼”. 
•Date/TimeFormat: 
Kliknij „ ▼” aby wybrać format daty. Do wyboru: YY/MM/DD, 
DD/MM/YY lub MM/DD/YY. 
•MD Sensitive: 
Kliknij „ ▼” aby wybrać poziom czułości ruchu od 1-5. (5 jest 
najbardziej czuła a poziom 3 jest sugerowany). 
•LightFrequence(Hz): 
Kliknij „ ▼” aby wybrać częstotliwość światła w Twoim kraju. 
Zwykle jest to 50Hz w Europie i Chinach, a 60Hz w Ameryce i Japonii. 
•ImageQuality: 
Kliknij „ ▼” aby wybrać rozdzielczość: High-HD, Standard-D1, Low- 
VGA, (domyślną wartością jest High) 
•OverWrite: 
„ON” oznacza że nadpisuję gdy karta pamięci jest pełna. „OFF” oznacza że 
ta funkcja jest wyłączona ( domyślnie ustawione jest na ON) 



•Bell: „ON” oznacza, że podczas ustawiana czujki ręcznie bądź pilotem, dźwięk 
jest włączony, natomiast „OFF” że jest wyłączony. 
Po ustawieniu, zapisz plik „DvXSet.exe” klikając „SAVE” bez odłączania od 
komputera. Następnie przytrzymaj przez 3-5 sekund przycisk „SET” z tyłu 
kamery i zwolnij go. Dysk wymienny powinien zniknąć a ustawienia zostały 
zapisane. 
 
Instalacja urządzenia 
 
1. Zamocuj uchwyty montażowe dołączonymi do zestawu śrubkami. Umieść 
urządzenie w uchwycie montażowym. 
2. Wyreguluj kąt widzenia po podłączeniu kabla AV. 
Przetestuj instalację urządzenia – wyświetl nagrane pliki do ustalenia, czy kąt 
widzenia spełnia wymagania. 
 
Ważne 
 
1. Proszę sprawdzać urządzenie regularnie. Jeżeli zostanie wykryte 
nieprawidłowe działanie, sprawdź zasilanie bądź uruchom ponownie. 
2. Kiedy urządzenie jest podłączone do komputera, pojawi się następujący 
obrazek: 
•A: kamera – oznacza że urządzenie jest w trybie nagrywania; 
aparat – oznacza że urządzenie jest w trybie robienia zdjęć (opcjonalnie); 
●- oznacza że urządzenie jest w trakcie nagrywania. 
•B: pokazuje datę i czas 
•C: czas nagrania 
•D: detekcja ruchu 
 
Nagrywanie rozpoczyna się 3 sekundy przed uruchomieniem czujnika i trwa 15 
sekund po, z minimalnym czasem nagrywania 18 sekund. Czas trwania 
pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 15 minut. 
Po naciśnięciu przycisków, urządzenie wyda dźwięk „tick”, a następnie lampki 
kontrolne wskażą odpowiednie funkcje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zdalne sterowanie 
 

 
 
 
 
Opis przycisków: 
A – nagrywanie ręczne 
B – zatrzymanie nagrywania 
C – włączenie trybu MD 
D – wyłączenie trybu MD 
 
1.Skieruj pilot do urządzenia, naciśnij jednocześnie przyciski A i C urządzenie 
wyda dwa razy dźwięk „tick”. Gdy naciśniesz jednocześnie przyciski B i D 
urządzenie raz wyda dźwięk po otrzymaniu polecenia. 
2.Kiedy nagrywanie ręczne jest włączone, urządzenie będzie stale nagrywać aż 
do naciśnięcia przycisku zatrzymania, obojętnie czy nagrywa na kartę pamięci 
czy w pamięci urządzenia (nagrywanie zatrzyma się, gdy w ustawieniach 
„Overwrite” jest zaznaczony OFF). Nowe pliki zostaną wygenerowane gdy czas 
nagrywania przekracza 15 minut. 
 
Wskazówki: 
 
• Pilot działa na podczerwień. Urządzenie otrzymuje falę świetlną emitowaną w 
prostej linii. Kiedy fale nie docierają, pilot nie działa. 
• Niskie napięcie baterii w pilocie skraca dystans zdalnego sterowania. 
• Kiedy pilot nie działa przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie aby uniknąć 
uszkodzenia obwodu. 
 
 
 
 
 



Podłączenie do komputera i odczyt plików 
 
1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla. Włącz urządzenie, a 
następnie pojawi się dysk wymienny w „Moj komputer” . Otwórz dysk aby 
kopiować, usuwać, przenosić pliki, a także formatować. 
2.Możesz także wyjąć kartę pamięci z urządzenia i odczytać czytnikiem dane 
zapisane na karcie. 
 
 
 


