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1.INFORMACJE PODSTAWOWE 

ORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

.1.1 SET1ch 

 Kamera wraz z daszkiem, chroniącym przed promieniami słonecznymi, 

 Odbiornik z wbudowanym rejestratorem i wyświetlaczem 7”, 

 2 zasilacze 5V [do odbiornika i kamery], 

 2 anteny do bezprzewodowej transmisji danych [do odbiornika i kamery], 

 2 uchwyty [do odbiornika i kamery], 

 Przewód AV, 

 Pilot. 

 

.1.2 SET1chLAN 

 Kamera wraz z daszkiem, chroniącym przed promieniami słonecznymi, 

 Odbiornik z wbudowanym rejestratorem i wyświetlaczem 7”, 

 Zasilacz 5V, 2A – do odbiornika, 

 Zasilacz 5V, 1A – do kamery, 

 2 anteny do bezprzewodowej transmisji danych [do odbiornika i kamery], 

 Przewód AV, 

 Adapter sieciowy [microUSB/LAN], 

 Przewód sieciowy, 

 Pilot. 

 

1.2. INSTALACJA 

1.2.1 SET1ch 

Instalacja zestawu jest banalnie prosta i wymaga jedynie zamocowania kamery i odbiornika 

wraz z antenami w przeznaczonych dla nich miejscach oraz podłączenia zasilania. Po 

wykonaniu tych czynności system jest gotowy do przeprowadzenia pierwszej konfiguracji: 

sparowania kamery z odbiornikiem. 



Aby to uczynić należy wybrać z głównego MENU [poruszanie się po MENU zostanie opisane 

poniżej] opcję Camera Setup, a następnie Pairing i wskazać kamerę, którą chcemy sparować. 

Procedura parowania trwa ok. 10 sekund i po jej poprawnym przeprowadzeniu zestaw jest 

gotowy do dalszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 SET1chLAN 

Instalacja zestawu SET1chLAN przebiega w prosty sposób i wymaga jedynie podłączenia 

kamery oraz odbiornika do prądu przy użyciu dedykowanych do nich zasilaczy [dla kamery 

jest to zasilacz 5V, 1A, dla odbiornika z kolei 5V, 2A] oraz przykręcenia anten do transmisji 

bezprzewodowej. 

Jako, że oba urządzenia są fabrycznie sparowane, po wykonaniu powyższych czynności 

zestaw jest gotowy do pracy. Na wypadek konieczności sparowania urządzeń należy z 

głównego MENU wybrać opcję System, a następnie Camera i Pairing, po czym wskazać 

kamerę którą chcemy sparować i wcisnąć umieszczony na jej tylnej obudowie przycisk Pair. 

 



2.OBSŁUGA – SET1ch 
 

2.1 OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH MONITORA ORAZ PILOTA 

Obsługa odbiornika z zestawu możliwa jest na dwa sposoby: za pomocą pilota oraz przy 

użyciu przycisków funkcyjnych umieszczonych w dolnej części odbiornika. 

Poniżej opis przycisków pilota: 

 

1. Włączanie/wyłączanie odbiornika 

2. Włączanie podglądu obrazu z kamery 1 

3. Włączanie podglądu obrazu z kamery 2 

4. Włączanie podglądu obrazu z kamery 3 

5. Włączanie podglądu obrazu z kamery 4 

6. Podgląd obrazu w trybie podziału ekranu 

7. Tryb sekwencyjnego przełączania obrazu 

8. Aktywacja/dezaktywacja zapisu obrazu 

9, 11, 13 i 14 – przyciski kierunkowe oraz: 

- dla lewo/prawo: przy odtwarzaniu – szybkie przewijanie, 

przy podglądzie – przełączanie między kanałami, 

- dla góra/dół: regulacja głośności 

10. Aktywacja/dezaktywacja wyjścia AV 

12.  Odtwarzanie/zatrzymywanie nagrań 

14. Wejście/wyjście w MENU 

16. Usuwanie plików 

 

Poniżej opis przycisków odbiornika: 

 



2.2 NOŚNIKI ZAPISU 

Nośnikiem zapisu dla zestawu SET1ch jest karta SD o maksymalnej pojemności 32GB. 

UWAGA! Kartę należy instalować do WYŁĄCZONEGO urządzenia, w przeciwnym razie 

dane na niej zawarte mogą ulec uszkodzeniu. 

Przy pierwszej konfiguracji – po włożeniu jej do odbiornika – zaleca się dokonanie formatu. 

W tym celu należy wybrać z głównego MENU opcję System Setup, a następnie SD Format. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TRYBY PODGLĄDU OBRAZU  

Model SET1ch pozwala na wybór jednego z kilu trybów podglądu: 

 Podgląd obrazu z jednego kanału – w tym celu należy wskazać na pilocie odpowiednią 

kamerę [przy obsłudze z poziomu przycisków umieszczonych na panelu odbiornika 

przełączanie między kamerami odbywa się za pomocą strzałek lewo/prawo]. 

 Podgląd obrazu w trybie podziału ekranu na 4 części – aktywacja tego trybu z 

poziomu pilota odbywa się za pomocą przycisku QUAD [przy obsłudze z poziomu 

panelu odbiornika należy wcisnąć przycisk PLAY, ponieważ służy on do przełączania 

między trybami SINGLE (pojedyncza kamera), QUAD (tryb podziału) i AUTO 

(sekwencja)]. 

 Przełączanie sekwencyjne – aby włączyć cykliczne przełączanie obrazu z kamer 

należy na pilocie wybrać opcję AUTO [przy obsłudze panelem odbiornika - jak wyżej 

- należy nacisnąć przycisk PLAY]. Wskazanie kamer, między którymi ma następować 

przełączanie odbywa się przy użyciu lokalizacji Camera Setup -> Activation. 

 



 

2.4 NAGRYWANIE 

Zestaw SET1ch oferuje 3 tryby zapisu: 

 

1. MANUALNE WYZWOLENIE ZAPISU: 

Ręczna aktywacja zapisu obrazu jest niezwykle prosta. Po przyciśnięciu na pilocie lub 

pulpicie odbiornika przycisku REC urządzenie rozpocznie zapis, co zostanie zasygnalizowane 

pojawieniem się czerwonej kropki w prawym dolnym rogu. Kolejne przyciśnięcie tego 

przycisku spowoduje wyłączenie zapisu, a tym samym zniknięcie czerwonej kropki. 

 

2. HARMONOGRAM ZAPISU: 

Harmonogram nagrań pozwala na wskazanie godzin, w jakich odbywać się będzie rejestracja 

materiału audio/video. Aby aktywować harmonogram należy z głównego MENU wybrać 

opcję Record Setup, a następnie Schedule Recording [ikona zegara], gdzie – za pomocą 

przycisków kierunkowych – będzie można wybrać odpowiednie dla naszej lokalizacji 

godziny. 

 

3. DETEKCJA RUCHU: 

Prawidłowa konfiguracja detekcji ruchu [zapisu po pojawieniu się ruchu przed kamerą] 

przebiega w kilku etapach, a każdy z nich przebiegał będzie w zakładce Record Setup. 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest aktywacja trybu detekcji. W tym celu należy 

wybrać Motion Detect Activity, a następnie ON. 

 



Kolejny etap stanowi wskazanie czułości detekcji spośród 3 dostępnych poziomów: niskiego 

(Low), średniego (Medium) i wysokiego (High). 

 

Ostatni etap konfiguracji trybu detekcji stanowi wskazanie długości pliku zapisu  po wykryciu 

ruchu. 

 

 

2.5 ODTWARZANIE 

Odtwarzanie plików zapisanych na karcie SD możliwe jest przy użyciu opcji Play Back, 

znajdującej się w MENU głównym. Po jej wyborze pojawi się lista plików – kliknięcie 

któregoś z nich rozpocznie jego odtworzenie [przyspieszanie odtwarzania odbywa się za 

pomocą strzałek kierunkowych]. 



 

2.6 PRZEGLĄD FUNKCJI DOSTĘPNYCH W MENU 

CAMERA SETUP 

Oprócz opisanych w powyższych częściach opcji Activation oraz Pairing, w zakładce 

Camera Setup dostępne są również inne: 

 Brightness – pozwala na wyregulowanie jasności obrazu przekazywanego z kamery. 

 Quality – umożliwia wybranie jakości obrazu spośród dwóch dostępnych: VGA 

(640x480) oraz QVGA (320x240). 

 Volume – dzięki tej opcji można wskazać odpowiedni poziom głośności materiału 

audio. 

 

RECORD SETUP 

 

Oprócz opisanych powyżej kwestii dot. detekcji ruchu, w zakładce Record Setup znajduje się 

opcja SD Overwrite, czyli nadpisywania nagrań od najstarszych. Po jej aktywacji zestaw 

SET1ch działa „w pętli” – zupełnie bezobsługowo. 

 

SYSTEM SETUP 

 

W zakładce System Setup – oprócz wskazanej już opcji formatowania karty SD – znajdują się 

wszelkiego rodzaje opcje systemowe: 

 Date/Time Setup – pozwala na aktualizację daty i godziny, 

 Load Default Setting – umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych, 

 TV Out – pozwala na wybór pomiędzy PAL [system stosowany w Europie], a NTSC, 



 Version – wyświetla informacje dot. wersji oprogramowania. 

3.OBSŁUGA – SET1chLAN 
 

3.1 OPIS PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH MONITORA I PILOTA 

Obsługa zestawu SET1chLAN możliwa jest zarówno za pomocą pilota, jak i przycisków 

umieszczonych na przedniej części odbiornika. 

Poniżej opis klawiszy funkcyjnych dla obu sterowników: 

 

1. Nagrywanie. 

2. Wyświetlanie sekwencyjne. 

3. Stop. 

4. Podział ekranu. 

5. Kasowanie. 

6. MENU. 

7. Przyciski kierunkowe. 

8. Potwierdzenie (OK). 

9. Zasilanie. 

 

 

1. Przycisk ON/OFF. 

2. Klawisze kierunkowe. 

3. Potwierdzenie (OK). 

4. Stop. 

5. MENU. 

6. Kasowanie. 

7. Podział ekranu. 

8. Nagrywanie. 

9. Wyświetlanie sekwencyjne. 

 

 

 

 

 



 

3.2 NOŚNIKI ZAPISU 

Zestaw SET1chLAN obsługuje dwa nośniki zapisu – kartę SD lub dysk zewnętrzny USB. 

Niezależnie od tego, na który z nich się zdecydujemy, podłączenie nośnika zapisu powinno 

odbyć się przy WYŁĄCZONYM urządzeniu. Kolejnym krokiem będzie wskazanie nośnika 

(MENU główne -> opcja System -> Storage for recording) , a następnie jego sformatowanie 

zainstalowanego nośnika (MENU główne -> System -> Format SD/USB). 

 

3.3 TRYBY WYŚWIETLANIA OBRAZU 

Zestaw SET1chLAN oferuje dwa tryby wyświetlania obrazu: MONO [obraz z pojedynczej 

kamery wyświetlony na pełnym ekranie] oraz QUAD [tryb podziału na 4]. Przełączanie 

między nimi następuje po przyciśnięciu przycisku podziału ekranu na pilocie lub panelu 

przednim odbiornika. 

Niezależnie od powyżej wskazanych trybów podziału ekranu, istnieje opcja aktywacji 

sekwencyjnego przełączania obrazu między kamerami. Służy do tego przycisk przełączania, 

dostępny zarówno na panelu odbiornika, jak i pilocie. Interwał czasowy przełączania ustawić 

można w MENU głównym, zakładce System -> Scan Mode Period. 

 



3.4 NAGRYWANIE 

SET1chLAN oferuje kilka sposobów aktywacji zapisu oraz trybów nagrań: 

1. MANUALNY [RĘCZNY]: jest to najprostszy sposób, aby uruchomić zapis z kamer – 

wystarczy wcisnąć przycisk nagrywania na pilocie/panelu przednim [znak kropki]. Po 

wykonaniu tej czynności w lewym górnym rogu ekranu pojawi się czerwona kropka, 

oznaczająca rozpoczęcie nagrywania. Kolejne przyciśnięcie klawisza zapisu spowoduje 

zatrzymanie nagrywania. 

2. HARMONOGRAM ZAPISU – pozwala na wskazanie przedziałów czasowych, w których 

prowadzony będzie zapis (MENU główne -> Record -> Timer Recording). 

 

3.  DETEKCJA RUCHU – po aktywowaniu funkcji detekcji ruchu (MENU główne -> Record 

-> Motion Detection) zapis odbywał się będzie po pojawieniu się jakiegokolwiek ruchu we 

wskazanym przez użytkownika obszarze, pod warunkiem, że cechował się on będzie 

odpowiednim natężeniem [również definiowanym przez użytkownika]. 

 



4. ZAPIS PO WYKRYCIU RUCHU PRZED CZUJNIKIEM PIR – aktywacja tej funkcji 

[MENU główne -> Record -> PIR Recording] sprawi, że rejestracja audio/video odbywać się 

będzie po pojawieniu się ruchu przed czujnikiem PIR umieszczonym w kamerze. Opcja ta 

różni się od detekcji m.in. tym, że nie daje możliwości wskazania czułości detekcji oraz 

strefy. 

 

 

3.5 ODTWARZANIE 

Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań możliwe jest w zakładce Playback. 

 

W oknie, które pojawi się po wejściu w tę zakładkę, wyświetlona zostanie lista folderów 

nośnika. Po wyborze podfolderów odpowiednich ze względu na datę i numer kamery możliwe 



będzie wskazanie interesującego nas pliku. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno 

odtwarzania. 

 

 

3.6 PRZEGLĄD WAŻNYCH FUNKCJI DOSTĘPNYCH W MENU 

OPCJE SYSTEMOWE: 

 Date/Time – daje możliwość ustawienia poprawnej daty i godziny, 

 Language – pozwala na wybór języka MENU, 

 Record Mode – umożliwia aktywowanie opcji nadpisywania plików, dzięki czemu 

możliwa będzie bezobsługowa praca urządzenia [„zapis w pętli”]. 

 Display Items – używając tej zakładki wskazać można znaczniki statusu, które 

chcemy, aby były wyświetlane na ekranie odbiornika. 

 TV System – pozwala na wskazanie trybu pracy wyjścia video [PAL/NTSC]. 

 System Information – zawiera informacje dot. wszelkich parametrów systemu. 

 System Upgrade – umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia [w tym celu 

zgłoś się do dostawcy sprzętu], 

 Mute – daje możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku przekazywanego prze kamery. 

 Load Default – pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych. 

 Brightness – umożliwia ustawienie poziomu jasności obrazu, 

 Volume – pozwala na wskazanie odpowiedniego poziomu głośności dźwięku. 



 Alarm Volume – daje możliwość wybrania głośności syreny alarmowej. 

 Power Saving Mode – tryb oszczędzania energii. Pozwala na wskazanie interwałów 

czasowych lub aktywowaniu opcji załączania monitora po wykryciu ruchu przed 

kamerą. 

CAMERA: 

 PIP Setting – pozwala na wskazanie rozdzielczości oraz jakości obrazu. 

ALARM: 

 Umożliwia wybór trybu alarmowego dla detekcji ruchu oraz zapisu po pojawieniem 

się ruchu przed czujnikiem PIR. Po aktywacji tej opcji i wskazaniu poziomu głośności 

syreny otrzymasz powiadomienie głosowe po wystąpieniu ruchu przed kamerą. 

3.7 DOSTĘP ZDALNY 

Zestaw SET1chLAN posiada funkcjonalność zdalnego podglądu obrazu na telefonach i 

tabletach opartych o system Android i Apple iOS. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, 

aby z niej skorzystać jest podłączenie odbiornika do sieci za pomocą dołączonych do zestawu 

przejściówki microUSB/LAN i przewodu sieciowego.  

Następnie należy wybrać z MENU głównego zakładkę System->Network->Network 

Information oraz pobrać z odpowiedniego marketu dedykowaną aplikację [dla Androida 

będzie to GoStreaming, dla Apple’a GoCam4CH]. 

Poniżej przedstawiona zostanie konfiguracja dla systemu Android. Dla systemów Apple iOS 

będzie to wyglądać – mimo drobnych różnić wynikających z odmiennej konstrukcji systemu 

– bardzo podobnie. 

Po zainstalowaniu aplikacji należy w polu ID wpisać unikalny kod dostępny w zakładce 

System->Network->Network Information lub zeskanować wyświetlony tam kod QR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Należy również uzupełnić pole Password [o ile hasło zostało ustawione – można to zrobić w 

zakładce System->Network->Network Password]. 

 

Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie pojawi się na liście – po kliknięciu w nie 

oraz przyciśnięciu przycisku PLAY pojawi się obraz z podłączonych kamer. 
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