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ROADSCAN  FX  FUNCTIES ,  EIGENSCHAPPEN EN SPECIFICATIES : 

 

1. Automatische voertuig incident (event) registratie dmv ingebouwde (instelbare) g-krachten beweging sensoren.  

     Automatische opname van het ontstaan van het voertuig incident vanaf 10 sec voor het incident.  

     Automatische opname van de afloop van het voertuig incident tot 20 seconden na het incident. 

2. Handmatige incident registratie (dmv touch paneel bediening op achterzijde camera) ,   onafhankelijk van de bewegingen van 

het voertuig.  

3. Dubbel geheugen :   

Intern permanent geheugen en SD-card geheugensleuf met geïnstalleerde 4Gb SD-card (uitbreidbaar tot 16 Gb). 

4. Foto – Video – Audio opname functies. 

5. Ingebouwde microfoon en luidspreker. 

6. Incident opname functie op intern permanent  geheugen, ook bij afwezigheid van de verwijderbare SD-card. 

7. Volcontinue opname functie, ongeacht of voertuig in beweging is of stilstaat, op in het toestel ingebrachte SD-card.  

8. CCTV parkeerplaats video opname bewakingsfunctie bij uitgeschakelde motor en afgesloten voertuig, op in het toestel 

ingebrachte SD-card.   

9. Camera, geplaatst op de bevestigingsbeugel, is 360° graden draaibaar voor opname mogelijkheid in elke gewenste richting. 

10. Instelbare accuspanning bewaking functie waarbij het toestel zichzelf uitschakelt op  de door de gebruiker ingestelde minimum  

accuspanning.   Voorkomt het “leeglopen” van de accu bij zeer langdurige “parkeersituaties”. 

11. Anti-vandalisme bewaking functie dmv de CCTV volcontinue video opname functie. 

12. Anti-diefstal functie dmv eenvoudige en snelle uitneembaarheid van het toestel uit de wagen (“quick-fit” montage op de 

in het voertuig aangebrachte bevestigingsbeugel.  

13. “Hand-held” digitale camera foto opname functie voor foto opnames buiten het voertuig (van het voertuig of omgeving). 

14. “Hand-held” digitale camcorder video opname functie voor video opnames buiten het voertuig (van het voertuig of omgeving) . 

15. LCD scherm op achterzijde van het toestel  voor weergave van opgenomen foto en video beelden. 

16. LCD scherm en “touchpaneel” (bedieningspaneel) op achterzijde van het toestel voor instelling van het toestel. 

17. AV-Out  terminal  voor weergave van opgenomen foto – video – audio  materiaal op extern aansluitbaar toestel zoals TV, 

Navigatie systeem, DVD-Game AV toestel, etc 

18. Geschikt voor gebruik in elk type van voertuig (12V – 24 V)  

19. Uitgerust met oplaadbare lithium batterij voor gebruik tijdens afwezigheid van externe voeding spanning (in het voertuig of 

buiten het voertuig) .  Vol uur volcontinue video opname functie bij volledig geladen lithium batterij.   

20. Toestel is instelbaar, bruikbaar en uitleesbaar  zonder gebruikmaking van bijgeleverd software programma, zonder tussenkomst 

van een PC. 

21. Bijgeleverd software programma voor gedetailleerde instellingen en  AV & data weergave op PC. 

22. Optioneel AC-DC adapter voor (1) langdurig gebruik (instellingen, opnames, weergaves) van het toestel en (2) oplading van het 

toestel,  buiten het voertuig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

                       
 
 
 
 


