
U1000 RADAR 
Návod 

CZ 

Vlastnosti 

Radar senzor umožňuje v parkovacím režimu nahrání záznamu ještě před tím, než k nárazu dojde a to i v 

úplné tmě. Modul zachytí pohyb až na vzdálenost 7 metrů a vzbudí autokameru, která nahraje video. V 

případě že k nárazu dojde, tak video uloží v délce trvání 10s před a 10s po nárazu. Autokameře U1000 2CH 

umožňuje prodloužit parkovací režim a současně snížit spotřebu v tomto režimu. 

• rozsah detekce: cca. 7m 
• horizontální: cca. 80° 
• vertikální: cca. 35° 

• rozměry: 48 x 36 x 42 mm 
• provozní teplota: od -30 °C do +75 °C 
• předmět detekce: 

• vůz osobní, nákladní 
• kolemjdoucí lidé radarem nebudou rozpoznáni 

• radarový modul nainstalujte dále od kovových částí a snímačů ADAS 
 
V parkovacím režimu a při zapnutém radar modulu, se tak doba monitorování prodlouží až na 99 hodin, což 
představuje 4 dny. 

 
 
Instalace Radar modulu 

 



 

 

 
 

Zvolení Radar modulu 

 
 

 

 

 



Parkovací režim kamery s instalovaným Radar modulem 

 

 

 

SK 

Vlastnosti 

Radar senzor umožňuje v parkovacom režime nahratie záznamu ešte pred tým, ako k nárazu 

dôjde a to aj v úplnej tme. Modul zachytí pohyb až na vzdialenosť 7 metrov a zobudí 

autokameru, ktorá nahrá video. V prípade že k nárazu dôjde, tak video uloží v dĺžke trvania 

10s pred a 10s po náraze. Autokamere U1000 2CH umožňuje predĺžiť parkovací režim a 

súčasne znížiť spotrebu v tomto režime. 

• rozsah detekcie: cca. 7m 

o horizontálne: cca. 80° 

o vertikálne: cca. 35° 

• rozmery: 48 x 36 x 42 mm 

• prevádzková teplota: od -30 °C do +75 °C 

• predmet detekcie: 

o vozidlo osobné, nákladné 

o okoloidúci ľudia radarom nebudú rozpoznaní 

• radarový modul nainštalujte ďalej od kovových častí a snímačov ADAS 

V parkovacom režime a pri zapnutom radar module, sa tak doba monitorovania predĺži až na 

99 hodín, čo predstavuje 4 dni. 

 



Inštalácia Radar modulu 

 

 

 

 



Zvolenie Radaru 

 
Parkovací režim kamery s Radar inštalovaným modulom 

 

 

Režim jazdy: 

 

Parkovací režim: 

 


