
SECURIA Pro SPY USB 

DRIVE SPY-UD02-200W 

 

 

1. Spustenie / nahrávanie videa: 

Uvoľnite tlačidlo po dvojsekundovom podržaní, zariadenie bude v stave identifikácie micro 

SD karty, keď svieti červené svetlo. Modré svetlo jasne svieti pri pohotovostnom stave, po 

jednorázovom krátkom stlačení modré svetlo zhasne po dvojitom bliknutí a zariadenie začne 

nahrávať video. Počas nahrávania videa, kontrolka svetla nesvieti; potom krátko stlačte a 

uložte video - modré svetlo svieti dlho. 

2. Fotografia: 

V pohotovostnom stave po dvojnásobnom stlačení raz pomaly blikne modré svetlo, urobí sa 

fotografia a uloží sa na micro SD kartu. 

3. Detekcia pohybu: 

Vypnite zariadenie a pripojte ho k nabíjačke, zapne sa funkcia detekcie pohybu. Po pripojení 

k nabíjačke, červené svetlo bliká 15 sekúnd, potom zhasne. Keď dôjde k pohybu, červené 

svetlo blikne jedenkrát a zhasne, vtedy kamera začína nahrávať video. Keď sa pohyb na 

minútu zastaví, kamera prestane video nahrávať. 

4. Čas úpravy: 



Pri nahrávaní videa je v koreňovom adresári micro SD karty súbor s názvom čas, ktorého 

obsahom je: 2018-05-10  23:59:59. Používatelia môžu upravovať dátumy a čas v súlade s 

týmto formátom a ukladať súbory. Čas bude po reštarte nový. 

5. Nahrávanie videa počas nabíjania: 

Zapnite kameru a spustite ju na nahrávanie videa, potom ju pripojte na nabíjačku, v tejto 

chvíli svetlo počas nahrávania nesvieti. 

6. Funkcia cyklického nahrávania: 

Pri bootovaní videa je v koreňovom adresári micro SD karty súbor s názvom čas; za obsahom 

2018-05-10 23:59:59 je uvedené veľké písmeno N, zmeňte to na písmeno Y a uložte súbor; 

takto zapnete funkciu cyklického nahrávania. Pri zmene späť na písmeno N a uložení súboru, 

funkciu cyklického nahrávania vypnete. 

7. Pokyny LED: 

 

 Žiadna karta: zariadenie sa vypne po päťnásobnom bliknutí červeného LED svetla. 

 Plná karta: zariadenie sa vypne po osemnásobnom bliknutí červeného LED svetla. 

 Pohotovostný režim: LED jasné modré svetlo svieti dlho. 

 Nahrávanie videa: LED svetlo nesvieti. 

 Slabá batéria: zariadenie sa vypne po štvornásobnom bliknutí modrého, vzápätí 

dvojnásobnom bliknutí červeného LED svetla. 

 Nabíjanie: batéria sa nabíja, keď LED červená dióda bliká pomaly, dlhá jasná červená 

kontrolka ukazuje úplné nabitie. 

 

Otázky zákazníkov a odpovede 

 

Otázka: Čomu by som mal venovať zvýšenú pozornosť pri prvom použití produktu? 

Odpoveď:  

1. Po dlhšej prepravnej dobe, sa može stať, že produkt nie je dostatočne nabitý. Ak neviete 

produkt zapnúť, je potrebné ho nabíjať aspoň 50 minút. 

2. Na nahrávanie je potrebné vložiť micro SD kartu max. do kapacity 32 GB. 

3. Produkt nie je vodeodolný, preto ho opatrne používajte v daždivom počasí. 

 

Otázka: Produkt je nabitý, ale po vložení pamäťovej karty nenahráva video. 

Odpoveď: 

1. Micro SD karta nie je správne vsunutá 

2. Micro SD karta prekročila 32 GB 

3. Micro SD kartu je potrebné naformátovať 

4. Formát micro SD kartz musí bzť FAT32 

5. Miesto na micro SD karte je plné a je potrebné ho uvoľniť 



Otázka: Nahrávanie videa je dokončené, ale počítač nenačíta video z micro SD karty 

Odpoveď: 

1. Skontrolujte či nie sú porty počítača poškodené 

2. Skontrolujte, či micro SD karta nie je poškodená 

3. Keď neviete prehrať video, skúste zmeniť prehrávač videa    

 

Otázka: Akú má kamera časovú dĺžku nahrávania videa? Ako dlho trvá nabíjanie a ako sa nabíja? 

Odpoveď: 

1. Časová dĺžka nahrávania je približne 50 minút, čas nabíjania je 1 hodina 

2. Nevyžaduje sa žiaden dátový kábel, pripojte USB port kamery priamo k akémukoľvek 

nabíjateľnému USB portu   

Otázka: Môže byť produkt použitý ako čítačka pamäťovej karty? 

1. Kamera samozrejme môže byť použitá aj ako čítačka pamäťových kariet a taktiež ako USB 

disk. 

Parametre produktu: 

Rozlíšenie videa: 1920 * 1080 Rozlíšenie fotografie: 2592 * 1944 

Snímková frekvencia videa: 30 fps Formát fotografie: JPG 

Uhol kamery: 65° Kódovanie: MPEG 

Doba nahrávania videa: cca 50 minút Napätie: DC-5V 

Port: USB 2.0 Úložný priestor: micro SD karta 


