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[Ważne] 
 Aby pobra ć najnowsz ą wersj ę krótkiego 

podr ęcznika, instrukcji u żytkownika w wersji 
wieloj ęzycznej, oprogramowania, sterowników itd. 

odwied ź stron ę Lumens pod adresem 
http://www.lumens.com.tw/goto.htm  
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Informacje o prawie autorskim  
Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Wszelki prawa zastrzeżone. 

 
Marka Lumens została obecnie zarejestrowana przez Lumens Digital Optics Inc. 

 
Kopiowanie, przetwarzanie czy przekazywanie tego dokumentu bez posiadania 

licensji dostarczonej przez Lumens Digital Optics Inc. jest zabronione. Dokument 

ten może zostać skopiowany dla użytku własnego po nabyciu tego produktu. 

 
W celu stałego ulepszania produktu, firma Lumens Digital Optics Inc. zastrzega 

sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. 

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez 

wcześniejszego powiadomienia. 

 
W celu pełnego wyjaśnienia, opisu użytkowania czy funkcji danego produktu 

instrukcja ta zawiera nazwy innych produktów czy firm, bez intencji naruszenia ich 

praw. 

 
Sprostowanie dotyczące gwarancji: Lumens Digital Optics Inc. nie ponosi 

odpowiedzialności za błędy i uchybienia techniczne lub merytoryczne oraz za 

uszkodzenia przypadkowe lub powstałe na skutek użytkowania produktu według 

podanej instrukcji obsługi. 
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Rozdział 1  Instrukcja bezpiecze ństwa 
Podczas ustawiania i korzystania z Wizualizer należy zawsze stosować się do 
instrukcji bezpieczeństwa: 

1. Nie należy umieszczać Wizualizer na pochyłych powierzchniach. 
2. Nie należy umieszczać Wizualizer na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. 
3. Nie należy korzystać z Wizualizer w pobliżu wody, lub źródła gorąca. 
4. Należy używać akcesoriów tylko jako rekomendowanych. 
5. Umieść Kamerę do Dokumentów w miejscu, gdzie kabelek USB może być 

łatwo odłączony. 
6. Odłącz kabelek USB przed czyszczeniem Kamery do Dokumentów. Używaj 

wilgotnej szmatki. Nie używaj żadnych środków czyszczących, ani w płynie 
ani w aerozolu. 

7. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w skrzyni Wizualizera, gdyż 
zabezpieczają one Wizualizer przed przegrzaniem. Aby zapewnić 
odpowiednią wentylację oraz zabezpieczyć Wizualizer przed przegrzaniem, 
nie należy umiejscawiać Wizualizera na miękkiej powierzchni (kanapa, 
szmatka) ani instalować we wgłębieniach. 

8. Nigdy nie należy wpychać żadnych przedmiotów w otwory obudowy. Nigdy 
nie należy pozwolić na rozlanie się czegokolwiek do lub na Wizualizer. 

9. Poza wyjątkami, określonymi w niniejszej instrukcji użytkownika, nie należy 
próbować obsługiwać produktu samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie 
pokryw może narazić cię na porażenie prądem oraz inne zagrożenia. Z 
naprawami należy zwrócić się do licencjonowanego personelu 
naprawczego. 

10. Odłączaj kabelek USB zawsze w trakcie burz jak również w okresach, w 
których urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Nie umieszczaj 
Kamery do Dokumentów oraz pilota na wierzchu urządzeń emitujących 
ciepło lub trzęsących się np. w samochodzie, etc. 

11. W przypadku następujących sytuacji, proszę odłączyć kabelek USB od 
Kamery do Dokumentów i zwrócić się o pomoc serwisową do 
licencjonowanej firmy: 
� Jeżeli port USB zostanie uszkodzony lub zniszczony. 
� Jeśli na Wizualizer zostanie rozlany płyn, lub jeśli zostanie on 

narażony na deszcz, lub wodę. 
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� Środki ostro żności 

Ostrze żenie: Aby zmniejszy ć zagro żenie po żaru lub pora żenia 
elektrycznego, nie nale ży nara żać tego urz ądzenia na deszcz, ani wilgo ć. 
 

                                     

Ostrożnie: Aby zredukować ryzyko porażenia pradem, nie usuwać obudowy (lub 
tyłu obudowy). Wnętrze nie zawiera części przeznaczonych dla samodzielnej 
naprawy. Proszę zwróć się o pomoc do licencjonowanego serwisu naprawczego. 

 

Symbol ten wskazuje, iż 
wewnątrz tej jednostki 
znajduje się 
niebezpieczne napięcie 
grożące porażeniem 
prądem elektrycznym. 

 

Symbol ten wskazuje, iż 
wewnątrz instrukcji 
użytkownika znajdują się 
ważne instrukcje 
dotyczące użytkowania, 
zawarte w tej części. 

 
� Ostrze żenie FCC 

Wizualizer został przetestowany i posiada certyfikat zgodności z limitami 
urządzeń komputerowych klasy A, zgodnie z artykułem 15-J przepisów FCC. 
Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwą 
interferencją w przypadku instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych. 
 
� Ostrze żenie EN55022 (promieniowanie CE) 

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku komercyjnego, przemysłowego lub 
celów edukacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytku prywatnego. 
 
Jest to produkt Klasy A. W warunkach mieszkalnych może spowodować 
zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik może być zmuszony do 
podjęcia odpowiednich środków. Typowe wykorzystanie to sala konferencyjna, 
sala spotkań lub audytorium. 

 

Uwaga 

Ryzyko porażenia prądem elekrtycznym 

DO NOT OPEN 
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Rozdział 2  Zawarto ść opakowania 
 

DC125  Krótki przewodnik  Kabel USB 

 

 (W celu pobrania instrukcji 

użytkownika w innych 

językach, proszę odwiedzić 

stronę internetową Lumens) 

 

 

 

Karta 4 kroków  
(do wiadomości 

nauczyciela) 
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Rozdział 3  Przegl ąd produktu 

 
 
 
3.1 Opis wska źnika LED 

1. Włącz obraz, a wskaźnik LED się zaświeci 

2. Wyświetl obraz, a wskaźnik LED się zaświeci 

3. Wyłącz obraz, a wskaźnik LED zgaśnie 

3. Soczewki 

5. Łabędzia 
szyja 

4. Klawisz AF 

1. Wskaźnik LED 

2. Mikrofon 

6. Panel kontrolny
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3.2 Relatywne ustawienie poło żenia 

 

 
3.3 Poprawne u życie 
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3.4 Nieprawidłowe u życie 

 
 

� 
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Rozdział 4  Instalacja i poł ączenia 
4.1 Diagram systemu 

 
 

4.2 Podł ączanie do komputera 
� Zob obraz powyżej 

4.3 Podł ączenie do Interaktywnej Tablicy (IT) 

 

Kabel USB 

KOMPUTER 

Kabel USB 

KOMPUTER 

Kabel VGA 

Kabel USB 

PROJEKTOR 
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4.4 Ustawianie na biurku 

1. Proszę nabyć standardową bazę instalacyjną VESA. 
2. Proszę używać odpowiednich śrub: Długośc śruby 5 mm + grubość podstawy 

(H1); M4 śruba (P = 0,7) 

 

4.5 Instalacja oprogramowania aplikacji 

Po zainstalowaniu oprogramowania obrazu Lumens, możesz wykorzystywać 
następujące funkcje: 
� Sterowanie DC125. 
� Zrzuty i zapisywanie obrazów. 
� Wprowadź adnotacje do obrazu, podkreśl ważne szczegóły i zachowaj je. 
� Użyj funkcję pełnego ekranu. 
 

4.5.1 Wymagania Systemowe 

Windows XP Windows Vista/Windows 7 MAC OS X10.4/10.5/10.6/10.7 

� Min CPU: P4 2,8 GHz 
� Min Pamięć: 512 MB 
� Obsługiwanie Direct X 9 
� Min Rozdzielczość: 1024 x 768 
� Min. miejsce na twardym dysku: 

500 MB 
� Windows XP SP2 lub wyższa 

� Min CPU: P4 2,8 GHz 
� Min Pamięć: 1 GB (32-bity)/2 GB 

(64-bity) 
� Obsługiwanie Direct X 9 
� Min Rozdzielczość: 1024 x 768 
� Min. miejsce na twardym dysku: 

500 MB 

� Min CPU: PowerPC G4 866 MHz 
lub Intel Pentium® 1,83 GHz Intel 
Core 2 Duo 

� Min Pamięć: 512 MB 
� Min Rozdzielczość: 1024 x 768 
� Monitor wyświetlający 24 bitowy 

kolor 
� Min. miejsce na twardym dysku: 

1 GB 
� QuickTime 7.4.5 lub wyższa 

� Uchwyt ścienny VESA 75 x 75 mm 
� Grubość podstawy VESA (H1) 
� Długośc śruby 5 mm + grubość 

podstawy (H1) 
� M4 śruba (P = 0,7) 
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4.5.2 Zainstaluj z Windows XP/Vista 

1. Proszę pobrać oprogramowanie Ladibug™  ze strony internetowej 
Lumens . 

2. Wydobądź pobrany plik i kliknij [Ladibug]  aby zainstalować. 
3. Kreator instalacyjny przeprowadzi cię przez proces instalacyjny. Proszę 

podążać za instrukcjami na ekranie i wciśnij [Next] aby kontynuować. 
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4. Wciśnij [Yes] , aby utworzyć skrót Ladibug™  na pulpicie. 

 
 

5. Gdy instalacja zostanie zakończona, wciśnij [Finish]  i ponownie uruchom 
komputer. 
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4.5.3 Zainstaluj z MAC 

1. Proszę pobrać oprogramowanie Ladibug™  ze strony internetowej 
Lumens . 

2. Wydobądź pobrany plik i kliknij [Ladibug]  aby zainstalować. 
3. Zakończ instalację, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

 

4. Kliknij w [Next] . 
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5. Kliknij w [Install] . 

 

6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, oraz kliknij w [OK] . 

 

7. Kliknij w [Continue Installation] . 
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8. Wciśnij [Restart] aby zakończyć instalację oprogramowania. 
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Rozdział 5  Rozpocz ęcie u życia 
<Uwaga> Upewnij si ę, że kabel USB został podł ączony i oprogramowanie 
Ladibug™ zostało wcze śniej zainstalowane.Odnie ś się do Rozdziału 4 
Instalacja i poł ączenia  w tej instrukcji.  

 

1. Podwójnie kliknij w ikonę , aby otworzyć oprogramowanie Ladibug™. 

2. Umieść objekt, który ma zostać wyświetlony pod aparatem. 

3. Wciśnij , aby otworzyć ekran ustawień częstotliwości zasilania 

„POWER Frequency (Cz ęstotliwo ść ZASILANIA)” , następnie postępuj 

zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu wprowadzania 
ustawień zobaczysz obraz na żywo. (※To ustawienie jest wymagane tylko 

przy pierwszym uruchomieniu). 

Uwaga: zalecamy sprawdzenie napięcia/częstotliwości lokalej sieci przed 

ustawieniem częstotliwości zasilania. Na przykład 60 Hz dotyczy Ameryki, 

Tajwanu, Japonii itd.; 50 Hz obowiązuje w Europie lub innych regionach. 

4. Wciśnij , aby zoptymalizować obraz. Jesteś gotowy do 

prezentacji/wykładania. 

Kabel USB 
FOCUS 
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Rozdział 6  Menu funkcyjne 
6.1 Opisy funkcji przycisków panelu kontroli 
<Uwaga> Poni ższe funkcje s ą wymienione w porz ądku alfabetycznym. 

Nazwa Opis funkcji 
AUTO 
DOSTRAJ 

Automatycznie dostraja obraz do najlepszej jasności i 
ostrości ustawienia. 

UCHWYĆ Uchwycenie obrazu do komputera. 
FOCUS Klawisz AF. 

ZAMRAŻANIE 
Tymczasowo zatrzymaj bieżący obraz na ekranie. Kliknij raz 
jeszcze, aby cofnąć zatrzymanie obrazu. 

LAMPA Włącz/wyłącz wskaźnik LED. 
 
6.2 Wprowadzenie do opragramowania ekranu 
 

 

1. Obraz na żywo 
22..  Menu główne  
33..  Okno miniatur  
4. Okno o funkcji zarządające plikami 

� � 

� 

� 
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6.3 Miniatura (Okno zachowywania obrazów) 
 

 

1. WŁĄCZ/WYŁĄCZ miniaturę 

2. Miniatura obrazu zachowanego 
wideo lub uchwyconego obrazu 

( Zostaną ukazane jako  
jeśli będą wideo) 

3. Zachowaj edytowane wideo 

4. Zachowaj jako nowy plik 

5. Zmień folder przechowywania 

6. Usuń plik 

7. Wyślij uchwycony obraz e-mailem 

 

 

� 

� 

� 

� 

� 
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6.4 Użytkownik WINDOWS 
6.4.1 Menu główne 

 

 

Lampa 
Wlączona/Wyłączona  

Optymalizacja obrazu 

 

Wyświetlenie żywego 
obrazu  

Ustaw format nagrywania 

 
Jasność 

 

Otwórz główne menu 
funkcyjne i kliknij prawym 
klawiszem myszy, aby 
wyświetlić informacje o 
oprogramowaniu. 

 
Ustaw wielkość obrazu 

 
Otwórz tryb maskowania 

 

Dostosuj ostrość obrazu na 
żywo, Tryb Zdjęcia/Tekst, 
itp.  

Zamroź bieżący obraz 

 
Narzędzie adnotacyjne 

 

Otwórz tryb 
wyszczególniony 

 
Interwał czasowy 

 

Nagrywanie bieżącego 
obrazu 

 
Uchwyca obraz   
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6.4.2 Narzędzie adnotacyjne 

� Kliknij , aby 

otworzyć 
narzędzie 
adnotacyjne. 

  

 

 

  

  

  

Ikona Opis 

 
Wskaźnik 

 
Laser 

 
Wstaw tekst 

 

Gumka do mazania  
(Czyści ślady po 
narzędziu do 
swobodnego rysownia) 

 
Narysuj linię 

 
Narysuj elipsę 

 
Narysuj prostokąt 

 
Usuń 

 
Narzędzie do 
swobodnego rysownia 

 
Cofnij 

 
Następny 

 
Wyczyść wszytko 

 
Wybierz kolor długopisa 

 
Wybierz szerkość linii 

 

Wybierz 
transparentność 

 Wybierz czcionkę 

 
Wybierz rozmiar 
czcionki 
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� Kliknij prawym klawiszem myszy na obiekcie rysowanym 

 

Klonuj: Utwórz duplikat obiektu 
rysowanego 

Wytnij: Wytnij obiekt rysowany 

Kopiuj: Kopiuj obiekt rysowany 

Wklej: Wklej obiekt rysowany 

Usuń: Usuń obiekt rysowany 

Przesuń do przodu: Przesuń obiekt 
rysowany do przodu 

Przesuń do tyłu: Przesuń do tyłu 
rysowany obiekt 

Przesuń naprzód: Przesuń obiekt 
rysowany naprzód 

Przesuń w tył: Przesuń w tył obiekt 
rysowany 

 

� Kliknij prawym klawiszem myszy w puste miejsce na ekarnie 

 

Wklej: Wklej obiekt rysowany 

Zaznacz wszystko: Zaznacz wszystkie 
obiekty rysowane 

Wyczyść wszystko: Wyczyść wszystkie 
obiekty rysowane 
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6.4.3 Ustawienia kamery 

Kontroluj obraz na żywo poprzez interfejs Ustawienia kamery. 

Kliknij  aby otworzy ć interfejs Ustawienia kamery. 

 

1. Automatyczny fokus: Dostrojenie najlepszej odległości ogniskowej. 

2. AF bez u żywania r ąk: Automatyczne dostrojenie najlepszej 

odległości ogniskowej. 

3. Ostr: Manulane dostrojenie odległości ogniskowej od obiektu. 

4. Auto Ekspoz.: Ustaw włącz/wyłącz. 

5. Automatyczny balans bieli: Ustaw włącz/wyłącz. 

6. Foto/Tekst: Ustawianie trybu zdjęć/tekstu. 

7. Przekr ęć: Obracanie obrazu o 0/180 stopni. 

8. Wybierz wielko ść wyj ściow ą: Ustawienie wyjściowej 

rozdzielczości. 

9. Częstotliwo ść prądu: Częstotliwość prądu może różnić się w 

zależności od kraju. Proszę sprawdzić przed użytkowaniem. 

<Uwaga> W wi ększości cz ęści świata jest to 50 Hz. W Ameryce 

zwykle jest to jednak 60 Hz. 
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6.4.4 Opcje 

Kliknij  aby wej ść do menu opcje. 

     

1. Reset fabr: Aktywacja ustawień fabrycznych. 

2. Język: Ustaw język. 

3. Typ kompresji wideo:  Ustaw format nagrywania. 

<Uwaga> Przed ustawieniem wybierz [Enable Video Com pression]. 

4. Odblokuj nagrywark ę dźwięków: Odblokuj urzadzenie 

nagrywające dźwięk i ustaw źródło dźwięku. 
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6.4.5 Opóźnienie czasu ( ustawienia wybuchowe) 

Kliknij  aby wej ść do menu opó źnienia czasu. 

 
 

1. Sprecyzuj nazwę pliku. 

2. Ustaw czas startu. 

3. Ustaw interwał oraz czas uchwycenia. 

 

� 

� 

� 
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6.5 Użytkownik MAC 
6.5.1 Menu główne 

 

 

LAMPA:  
Włącz/wyłącz lampę. 

 

AUTO DOSTRAJ:  
Automatycznie dostraja obraz do 
najlepszej jasności i ostrości 
ustawienia. 

 

WSTĘPNY PRZEGLĄD: 
Wyświetlenie żywego obrazu. 

 

OPCJE:  
Wybierz sposób kompresji wideo oraz 
źródło dźwięku. Proszę zapoznać się z 
6.5.4 Opcje  dla ustawienia ekranu. 

 

Jasno ść: 
Regulacja jasności obrazu. 

 

GŁÓWNE: 
Włącza menu głównych funcji. Kliknij 
prawym klawiszem myszy w ninijszą 
ikonę aby ukazać informacje o 
Ladibug™. 

 

ZOOM: 
Powiększ lub pomniejsz rozmiar 
obrazu.  

Tryb maskowania:  
Otwiera tryb maski. Proszę odnieść się 
do 8.13 Chciałbym u żyć trybu maski . 

 

USTAWIENIA KAMERY:  
Wystartuj okno ustawień kamery dla 
wyregulowania obrazu na żywo. 
Proszę zapoznać się z 6.5.3 
Ustawienia kamery  dla ustawień 
ekranu. 

 

ZAMRAŻANIE:  
Przeglądaj obraz na żywo. 

 

ADNOTACJA:  
Otwiera narzędzie adnotacji. Proszę 
odnieść się do 6.5.2 Adnotacja .  

Reflektor: 
Otwiera tryb wyszczególniony. Proszę 
odnieść się do 8.14 Chciałbym u żyć 
trybu wyszczególnienia . 

 

FOTOGRAFIA Z OPÓŹNIONYM 
CZASEM: 
Użyj trybu wybuchowego i dostrój 
interwał automatycznego uchwycania 
obrazów. Proszę zapoznać się z 8.8 
Chciałbym uchwyca ć obrazy 
ciągle . 

 

NAGRYWANIE:  
Nagrywanie bieżącego obrazu. 

 

UCHWYĆ: 
Uchwyca obraz.   
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6.5.2 Narzędzie adnotacyjne 

� Kliknij , 

aby otworzyć 
narzędzie 
adnotacyjne. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ikona Opis funkcji 

 
Wskaźnik 

 
Laser 

 
Wstaw tekst 

 

Gumka do mazania  
(Czyści ślady po narzędziu 
do swobodnego rysownia) 

 
Narysuj linię 

 
Narysuj elipsę 

 
Narysuj prostokąt 

 
Usuń 

 

Narzędzie do swobodnego 

rysownia 

 
Cofnij 

 
Następny 

 
Wyczyść wszytko 

 
Wybierz kolor długopisa 

 
Wybierz szerkość linii 

 
Wybierz transparentność 

 Wybierz czcionkę 

 
Wybierz rozmiar czcionki 
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� Kliknij ikonę „▼” w prawym górnym rogu obiektu rysowanego 

 

Klonuj: Utwórz duplikat obiektu 
rysowanego 

Wytnij: Wytnij obiekt rysowany 

Kopiuj: Kopiuj obiekt rysowany 

Wklej: Wklej obiekt rysowany 

Usuń: Usuń obiekt rysowany 

Przesuń do przodu: Przesuń obiekt 
rysowany do przodu 

Przesuń do tyłu: Przesuń do tyłu 
rysowany obiekt 

Przesuń naprzód: Przesuń obiekt 
rysowany naprzód 

Przesuń w tył: Przesuń w tył obiekt 
rysowany 

 

� Kliknij ekran prawym przyciskiem myszy 

 

Wklej: Wklej obiekt rysowany 

Zaznacz wszystko: Zaznacz wszystkie 
obiekty rysowane 

Wyczyść wszystko: Wyczyść wszystkie 
obiekty rysowane 



 Polski  - 30 

6.5.3 Ustawienia kamery 

Kontroluj obraz na żywo poprzez interfejs Ustawienia kamery. 

Kliknij  aby otworzy ć interfejs Ustawienia kamery. 

 

1. Automatyczny fokus: Dostrojenie najlepszej odległości ogniskowej. 

2. AF bez u żywania r ąk: Automatyczne dostrojenie najlepszej 

odległości ogniskowej. 

3. Ostr: Manulane dostrojenie odległości ogniskowej od obiektu. 

4. Auto Ekspoz.: Ustaw włącz/wyłącz. 

5. Automatyczny balans bieli: Ustaw włącz/wyłącz. 

6. Foto/Tekst: Ustawianie trybu zdjęć/tekstu. 

7. Przekr ęć: Obracanie obrazu o 0/180 stopni. 

8. Wybierz wielko ść wyj ściow ą: Ustawienie wyjściowej 

rozdzielczości. 

9. Częstotliwo ść prądu: Częstotliwość prądu może różnić się w 

zależności od kraju. Proszę sprawdzić przed użytkowaniem. 

<Uwaga> W wi ększości cz ęści świata jest to 50 Hz. W Ameryce 

zwykle jest to jednak 60 Hz. 
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6.5.4 Opcje 

Kliknij  aby wej ść do menu opcje. 

   

1. Reset fabr: Aktywacja ustawień fabrycznych. 

2. Typ kompresji wideo: Ustaw format nagrywania. 

33..  Odblokuj nagrywark ę dźwięków: Odblokuj urzadzenie nagrywające 

dźwięk i ustaw źródło dźwięku.  
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6.5.5 Opóźnienie czasu ( ustawienia wybuchowe) 

Kliknij  aby wej ść do menu opó źnienia czasu. 

  
1. Sprecyzuj nazwę pliku. 

2. Ustaw czas startu. 

3. Ustaw interwał oraz czas uchwycenia. 

 

 

  

� 

� 

� 
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Rozdział 7  Opis głównych funkcji - 
użytkownik Windows 

7.1 Chciałbym wy świetli ć obraz na żywo 

1. Wciśnij , aby wyświetlić obraz na żywo. 

 

7.2 Chciałbym zoptymalizowa ć obraz 

1. Wciśnij . 

 

7.3 Chciałbym wybra ć autodostrajanie 

1. Automatyczna obsługa: wciśnij , aby otworzyć menu 

zaawansowane, następnie kliknij , aby otworzyć interferjs 

ustawienia kamery, i kliknij „AF bez używania rąk”, aby włączyć funkcję 
natychmiastowego ogniskowania. 

2. Funkcja włączana ręcznie: Wciśnij klawisz AF na głowicy aparatu 
głównej jednostki. 

 

7.4 Chciałbym wyregulowa ć jasno ść 

1. Wciśnij , aby ukazał się pasek do przewijania, regulujący jasność. 

2. Przesuń do przodu, aby pojaśnić, przesuń do tyłu, aby pociemnić. 
 

7.5 Chciałbym wł ączyć/wyłączyć lamp ę 

1. Kliknij  aby włączyć/wyłączyć lampę. 

 

7.6 Chciałbym powi ększy ć/pomniejszy ć obrazy 

1. Wciśnij , aby wyświetlić suwak dopasowywania obrazów. 

2. Przesuń w górę, aby zwiększyć zoom, lub w dół, aby go zmniejszyć. 
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7.7 Chciałbym uchwyci ć obrazy 

1. Kliknij , aby uchwycić i zachować obrazy. 

[Uwaga] Uchwycony obraz zostanie wy świetlony w obszarze miniatur. 
 

7.8 Nagrywanie filmów wideo 

1. Wciśnij , aby otworzyć narzędzie nagrywające. 

<Uwaga> Wci śnij , aby zmieni ć ustawienia wł ącznie z 

formatem nagrywania i audio. 

2. Kliknij [Record] aby rozpocząć nagrywanie. 

 

3. Wciśnij [Stop], aby zakończyć nagrywanie. 

 

4. Kliknij , aby zamknąć narzędzie nagrywające. 

7.9 Chciałbym ustawi ć interwał czasowy 

1. Kliknij  aby otworzyć ustawienia trybu wybuchowego. Kliknij [OK] 

po zakończeniu ustawień. 

A. Ustaw nazwę pliku 

B. Ustaw czas startu 

C. Ustaw odstęp czasu 
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[Uwaga] Uchwycony obraz zostanie wy świetlony w obszarze miniatur. 
 

7.10 Chciałbym zamrozi ć obrazy 

1. Wciśnij , aby zamrozić bieżący obraz na ekranie. 

 

7.11 Chciałbym dopisa ć adnotacje do obrazu na żywo 

1. Wciśnij , aby ukazało się narzędzie adnotacyjne. 

2. Wyjściowym narzędziem jest wskaźnik [Pointer] . 

Możesz wybrać inne narzędzia adnotacyjne. 

3. Wybierz kolor adnotacji, 

. 

4. Ustaw szerokość linii, . 

5. Wybierz transparentność.  

6. Dodaj adnotację do obrazu na żywo. 

A 

B 

C 
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<Uwaga> Mo żesz klikn ąć  aby uchwyci ć obrazy je śli s ą one na 
żywo. Mo żesz klikn ąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachowa ć pliki je śli 
są one plikami otwartymi z miniatur. 

<Uwaga> Mo żesz doda ć adnotacj ę podczas nagrywania ale nie mo żesz 
jej zachowa ć. 

 

7.12 Chciałbym doda ć tekst do obrazu na żywo 

1. Kliknij , aby otworzyć narzędzie do adnotacji. 

2. Wybierz . 

3. Kliknij w ekran aby wyświelić okno [Text Tool]. 
4. Wpisz tekst w puste miejsca oraz wciśnij [OK]. 

 
5. Kliknij w obiekt oraz wybierz kolor tekstu. 
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6. Kliknij w obiekt oraz wybierz transparentność. 

 
7. Kliknij w obiekt oraz wybierz rozmiar czcionki. 

 

<Uwaga> Mo żesz klikn ąć  aby uchwyci ć obrazy je śli s ą one na 
żywo. Mo żesz klikn ąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachowa ć pliki 
jeśli s ą one plikami obrazowymi. 
 

7.13  Chciałbym wyregulowa ć obiekt rysowany 
1. Obróć pozycję obiektu: Kliknij w obiekt oraz przesuń 

go do zielonego punktu na ekranie. Wciśnij oraz 
przytrzymaj lewy przycisk myszy, oraz przesuń w lewo 
lub prawo aby obrócić obiekt. 

2. Zmień rozmiar obiektu: Kliknij w obiekt oraz przesuń 
go do białego punktu na ekranie. Wciśnij oraz 
przytrzymaj lewy przycisk myszy aby wyregulować 
rozmiar obiektu. 

3. Kliknij w obiekt, oraz kliknij w ikonę „odwróconego trójkąta” na górze po 
prawej od obiektu lub kliknij prawym klawiszem myszy na obiekt aby 
otworzyć menu operacyjne. Dla szczegółowych informacji dotyczących 
menu, zapoznaj się z 6.4 Adnotacja . 

 

7.14 Chciałbym u żyć tryb maski 

1. Kliknij , aby otworzyć tryb maski. 

2. Możesz bezpośrednio modyfikowć długość i szerokość bloku za pomocą 
myszką. 

3. Kliknij  aby modyfikować transparentność bloku. 

4. Kliknij , aby zamknąć tryb maski. 
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7.15 Chciałbym u żyć trybu wyszczególnienia 

1. Kliknij  aby otworzyć tryb wyszczególnienia. 

2. You can use the mouse to directly modify the length and the width of the 
block. 

3. Kliknij  aby modyfikować transparentność bloku. 

4. Kliknij , aby zamknąć tryb wyszczególnienia. 
 

7.16 Chciałbym zarz ądzać zachowanymi plikami 
obrazowymi 

7.16.1 Zachowaj jako nowy plik 
1. Najpierw, podwójnie kliknij w obraz lub plik obrazowy w oknie „Miniatura” 

po lewej stronie ekranu. 

2. Kliknij [Save as]  aby wyświetlić okno 
„Zachowaj obraz”. 

3. Wpisz „Nazwę pliku” oraz kliknij [Save], aby 
zakończyć zachowywanie. 

 
7.16.2 Zmiana poło żenia dost ępu pliku 

1. Kliknij [Directory]  aby wyświetlić okno 
„Przeglądaj folder”. 

2. Po wybraniu położenia folderu, kliknij [Confirm] 
aby zmienić folder w którym zostaną zachowane 
obrazy następnym razem. 

 
7.16.3 Usuń plik 

1. Najpierw, podwójnie kliknij w obraz w oknie 
„Miniatura” po prawej stronie ekranu. 

2. Kliknij [Delete]  aby usunąć plik. 
 

7.16.4 Wyślij pliki e-mailem 
1. Najpierw, podwójnie kliknij w obraz w oknie 

„Miniatura” po prawej stronie ekranu. 

2. Kliknij [E-mail]  aby otworzyć nowy e-mail. 
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7.17 Praca z innymi aplikacjami 
7.17.1 Chciałbym wklei ć zdjęcie do MS-Paint 

<Uwaga> Wsparcie tylko dla systemu operacyjnego Win dows XP. 
1. Kliknij w [File/From Scanner or Camera] w aplikacji MS-Paint, jak 

pokazane jest na dole, po lewej. 

  

2. Kliknięcie w [Get Picture] spowoduje uchwycanie zdjeć obrazów na 
żwyo i wkladanie ich jako jedne z podstwowych rysunków. 

 
7.17.2 Chciałbym wklei ć zdjęcie do MS-Word 

<Uwaga> Dla Windows Office 2003 lub starszych wersj i, prosz ę 
użyć funkcji OneNote.  
1. Kliknij w [Insert/Picture/From Scanner or Camera] w MS-Word. 

 
2. Wybierz [USB Video Device #5] i kliknij w [Custom Insert]. 
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3. Kliknij [Get Picture]. Uchwyci to zdjęcia obrazu na żywo. 

 
 

7.17.3 Chciałbym zmieni ć ustawienia DC125 i uchwyci ć zdjęcie w 
MS-Word 

<Uwaga> Dla Windows Office 2003 lub starszych wersj i, prosz ę 
użyć funkcji OneNote. 

1. Kliknij w [Insert/Picture/From Scanner or Camera] w MS-Word. 

 
2. Wybierz [Lumens Document Camera] i kliknij [Custom Insert]. 

 

Lumens Document Camera 
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3. Okno, pokazujące obraz na żywo powinno zostać wyświetlone (patrz 
niżej). 

 
4. Wciśnij [Setting]. 

Gdy wyskoczy okno ustawień aparatu, obraz na żywo może zostać 
wyregulowany. 

5. Wciśnij [Capture], by przechwytywać obraz w Ms-Word. 

6. Wciśnij [Cancel], by wyjść. 
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Rozdział 8  Opis głównych funkcji - 
użytkownik MAC  

8.1 Chciałbym wy świetli ć obraz na żywo 

� Kliknij , aby wyświetlić obraz na żywo. 
 

8.2 Chciałbym zoptymalizowa ć obraz 

� Wciśnij . 
 

8.3 Chciałbym wybra ć autodostrajanie 

1. Automatyczna obsługa: kliknij , aby otworzyć interfejs ustawienia 

kamery, następnie wybierz „ AF bez używania rąk”, aby włączyć 
funkcję natychmiastowego ogniskowania. 

2. Funkcja włączana ręcznie: wciśnij przycisk AF [FOCUS] z obu stron 
soczewki. 

 

8.4 Chciałbym wyregulowa ć jasno ść 

� Wciśnij , aby ukazał się pasek do przewijania, regulujący 

jasność. 
� Przesuń do przodu, aby pojaśnić, przesuń do tyłu, aby 

pociemnić. 
 

8.5 Chciałbym wł ączyć/wyłączyć lampę 

� Kliknij  aby włączyć/wyłączyć lampę. 
 

8.6 Chciałbym powi ększy ć/pomniejszy ć obrazy 

� Wciśnij , aby wyświetlić suwak dopasowywania obrazów. 

� Przesuń w górę, aby zwiększyć zoom, lub w dół, aby go 
zmniejszyć. 
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8.7 Chciałbym uchwyci ć obrazy 

� Kliknij , aby uchwycić i zachować obrazy. 

[Uwaga] Uchwycony obraz zostanie wy świetlony w obszarze 
miniatur. 

 

8.8 Chciałbym uchwyci ć obrazy stale 

� Kliknij  aby otworzyć ustawienia trybu wybuchowego. 

Kliknij [OK] po zakończeniu ustawień. 

<Uwaga> Dla szczegółowych informacji dotycz ących ustawienia 
opó źnienia czasu, zapoznaj si ę z 6.5.5 Opóźnienie czasu . 

<Uwaga> Uchwycony obraz zostanie wy świetlony w obszarze 
miniatur. 

 

8.9 Chciałbym zamrozi ć obraz na żywo 

� Kliknij  aby zamrozić obraz na żywo Ladibug™. 

� Kliknij ponownie  aby znieść zamrożenie. 
 

8.10 Chciałbym dopisa ć adnotacje do wy świetlonego 
obrazu 

<Uwaga> Aby dopisa ć adnotacj ę do zachowanego obrazu, prosz ę 
otworzy ć obraz w obszarze miniatur. 

� Kliknij , aby otworzyć narzędzie do 

adnotacji. 

� Wybierz narzędzie adnotacyjne. 

� Wybierz kolor długopisa.  

� Wybierz szerkość linii.  

� Wybierz transparentność.  
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� Zaznacz lub dokonaj adnotacji wyświetlonego obrazu. 

 

<Uwaga> Mo żesz klikn ąć  aby uchwyci ć obrazy je śli s ą one na 

żywo. Mo żesz klikn ąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachowa ć pliki je śli 
są one plikami otwartymi z miniatur. 
<Uwaga> Mo żesz doda ć adnotacj ę podczas nagrywania ale nie mo żesz 
jej zachowa ć. 

 

8.11 Chciałbym doda ć adnotacje tekstow ą do obrazów 

� Kliknij , aby otworzyć narzędzie do adnotacji. 

� Wybierz . 

� Wybierz kolor długopisa.  

� Wybierz transparentność.  

� Wybierz czcionkę i jej rozmiar.  

� Otwieranie pola na obrazie, aby zacząć wpisywać tekst. 

 

<Uwaga> Mo żesz klikn ąć  aby uchwyci ć obrazy je śli s ą one na 
żywo. Mo żesz klikn ąć w [SAVE] lub [SAVE AS] aby zachowa ć pliki je śli 
są one plikami obrazowymi. 
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8.12 Nagrywanie filmów wideo 

� Wciśnij , aby otworzyć narzędzie nagrywające.  

<Uwaga> Kliknij  aby otworzy ć okno ustawie ń formatu wideo 
oraz źródło d źwięku. Dla szczegółowych informacji prosz ę 
zapoznać się z 6.5.4 Opcje . 

� Kliknij  aby rozpocząć nagrywanie. 

� Kliknij  aby zakończyć nagrywanie. 

� Kliknij , aby zamknąć narzędzie nagrywające. 

<Uwaga> Mo żesz doda ć adnotacj ę podczas nagrywania ale nie 
możesz jej zachowa ć. 

 

8.13  Chciałbym u żyć tryb maski 
� Kliknij , aby otworzyć tryb maski. 

� Możesz bezpośrednio modyfikowć długość i 
szerokość bloku za pomocą myszką. 

� Kliknij  aby modyfikować 

transparentność bloku. 

� Kliknij , aby zamknąć tryb maski. 

 

8.14 Chciałbym u żyć trybu wyszczególnienia 
� Kliknij  aby otworzyć tryb 

wyszczególnienia. 
� Możesz bezpośrednio modyfikowć długość i 

szerokość bloku za pomocą myszką. 

� Kliknij  aby modyfikować kształt 

oraz transparentność bloku. 
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� Kliknij , aby zamknąć tryb 

wyszczególnienia. 

8.15 Chciałbym zarz ądzać zachowanymi plikami 
obrazowymi 

8.15.1 Zachowaj jako nowy plik 
� Najpierw, podwójnie kliknij w obraz lub plik obrazowy w oknie 

„Miniatura” po lewej stronie ekranu. 

 

� Kliknij [Save as]  aby wyświetlić okno „Zachowaj jako”. 

 

� Po wprowadzeniu „nazwy pliku” kliknij [Save], aby zakończyć 
zachowywanie. 
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8.15.2 Zmiana poło żenia dost ępu pliku 

� Kliknij [Directory] . Pojawi się okno „Otwórz”. 

 

� Po wybraniu lokalizacji folderu kliknij [Choose], aby zmienić folder 
zapisu kolejnych plików. 

 
8.15.3 Usuń plik 
� Najpierw, podwójnie kliknij w obraz w oknie „Miniatura” po prawej 

stronie ekranu. 

� Kliknij [Delete] . Pojawi się okno „Usuń plik”. Kliknij [Yes], aby 

usunąć pliki. 

 

 
8.15.4 Wyślij pliki e-mailem 
� Najpierw, podwójnie kliknij w obraz w oknie „Miniatura” po prawej 

stronie ekranu. 

� Kliknij [E-mail] . Pojawi się okno „Plik Email”. Kliknij [Yes], 
aby otwierać e-maile. 
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Rozdział 9  Podł ączanie do mikroskopu 
1 Montaż adaptera mikroskopu  do mikroskopu. 
<Uwaga> Prosz ę wybra ć odpowiedni adapter mikroskopu. Akcesoria 
adaptera mikroskopu s ą odpowiednie dla okularów o średnicy około Ø 28 
mm. 
2 Podłącz soczewkę do adaptera mikroskopu . 

           
 

3 Jeżeli obraz jest nieostry 
3.1. Wciśnij przycisk [FOCUS] po obu stronach soczewki, aby aktywować 

automatyczne ogniskowanie. 
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Rozdział 10  Rozwi ązywanie Problemów  
Rozdział ten opisuje problemy, które mogą pojawić się podczas używania DC125. 
Jeśli masz pytania, zapoznaj się z powiązanymi rozdziałami i postępuj zgodnie z 
zasugerowanymi rozwiązaniami. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub serwisem. 
 

Nr Problemy Rozwi ązania 

1 Uruchomienie bez 

sygnału mocy 

Upewnij się, że kabel USB zastał podłączony. 

2 Nie mo żna ustawi ć 

ostro ści 

Dokument może znajdować się za blisko soczewki – 

zwiększ odległość i wciśnij przyciski [AF] 

umiejscowione poprzecznie z obu stron soczewki. 

3 DC125 nie 

funkcjonuje 

normalnie 

Prawdopodobnie urządzenie nie może funkcjonować 

normalnie, gdyż zasilanie przez przedni port USB jest 

niewystarczające. Spróbuj podłączyć do portu USB z 

tyłu lub do koncentratora USB z zasilaczem. 

4 Nie mo żna 

zidentyfikowa ć 

DC125 

Przedatowany lub niekompletny system operacyjny 

nie jest w stanie zidentyfikować urządzeń takich jak 

DC125. Proszę użyć XP SP2 lub nowszej 

kompatybilnej wersji. 

5 Migotanie 

wyświetlanego 

obrazu 

Domyślne ustawienie częstotliwości prądu w 

urządzeniu Ladibug™ to 60 (Hz). Jeśli częstotliwość 

prądu w kraju użytkowania wynosi 50 (Hz), podczas 

korzystania z Ladibug™ może występować migotanie 

obrazu. 

Aby zmienić częstoliwość na 50 (Hz), patrz rozdziały 

6 - 6.4.3 i 6.5.3 Ustawienie kamery . 

 


