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A. Eigenschappen 

 Full HD real-time opname (met H.264 compressie technologie)  

 105 ° Wide-angle CMOS Lens  

 2.5 "TFT LCD  

 GPS sensor  

 Video opnemen van geluid in en buiten de auto  

 Compatibel met SDHC-kaart tot 32 GB  

 Automatisch loop recording  

 Emergency opnemen, op te slaan in aparte ruimte overschreven om te voorkomen 
dat  

 Ingebouwde GPS-tracking voor snelheid en positie  

 Ingebouwde G-Sensor, om automatisch filmbeelden vastleggen in geval van een 
ongeluk  

 Made in Taiwan, met een 2 jaar garantie - de langste van een dashboard-camera
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B. Technische specificaties 

Functionaliteiten Beschrijving 

Fotosensor CMOS 

Gezichtshoek Lens 3 mm, Ca. 105° 

Opnameresolutie 1080p NTSC 30fps / PAL 25fps 

Spanning Starten op 5V±5%；Gangbaar verbruik: 650mA (5V/1A) 

Bedrijfstemperatuur -10ºC ~ +60ºC (in het voertuig) 

Weergave LCD 2,5’’ - Formaat 4:3 

Randapparatuur 
voor opslag 

4GB - 32 GB SDHC Card (SanDisk or Transcend Klasse 10 of 
hoger) 

Manner of 
Recording  

Automatic recording on power on, 
Recording is stopped on power off 

Geregistreerde 
inhoud 

Datum, tijd, beeld, geluid, GPS positie en gyroscoop 

Opnameformaat 
Producteigen formaat om af te lezen via de RS component 
software 

Microfoon Ingebouwde microfoon, zeer gevoelig 

Tijdsinstellingen 
Automatische instelling van GPS signaal – handmatig in te 
stellen via de meegeleverde software 

Gyroscoop Koerstol met 3D assen 

C. Accessories 

Netsnoer sigarettenaansteker 5V / Afstandsbediening / Een CD-ROM voor installatie / 

Zelfklevende houder 3M / Snelstartgids / 8 GB Klasse 10 SDHC Card   
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D. Installatieschema van de black box Full HD 

1. Installatie van het systeem op de voorruit 
 

 

2. Ideale installatiepositie 3. Verstelling van de hoek 

 

 

4. Aansluiting van de voeding 5. Verbinding sigarettenaansteker 

  
  

Plaats zelfklevende houder 
 

Zelfklevende houder 
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6. Installatie van de zwarte doos met video in het voertuig 

 
 

 
Notice 

(1).  Het apparaat moet op een schone plek op de voorruit geplaatst worden 

(2).  De SD-kaart moet voor gebruik geformatteerd worden 

(3).  Stel datum en tijd op de OSD of auto-kalibreren via GPS 

(4).  Instelling NTSC of PAL via het menu van het apparaat 

Ideale plaats 
 

Sigarettenaansteker 
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E. Beschrijving van het product 

        
 

  
Noodregistratie Menu Hoog Laag Valideren 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Plaats van de 
SD-kaart 

 

DC5V  
Stroom-
voorziening 

 
Lens 
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F. Installatie van de SD-kaart 

 

 
 

(1). N.b.: er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan het formatteren van de SD-kaart 
 

 
Let op 

(1).  De SDHC-kaarten van het type “SanDisk” of “Transcend” van klasse 
10 of hoger worden aanbevolen. 

(2).  De geplaatste geheugenkaart wordt automatisch gewist en 
geformatteerd door het systeem, als er geen formattering is 
uitgevoerd met de RS component software. 

(3).  Het gebruik van MicroSD en de SD-adapter wordt ten sterkste 
afgeraden. 

(4).  De controle van de video-opnames via onze software voor analyse 
van het rijgedrag wordt van harte aanbevolen. 
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G. Beschrijving van het interne menu 
Druk op  voor toegang tot het menu van het systeem. 
 

 
 

1. Type signaal: klik op  om NTSC /Pal te kiezen 

2. Instelling tijd: klik op  om de klok gelijk te zetten 

3. Screensaver: klik op  om de tijd in te stellen voordat het scherm 
uitgezet wordt 

4. Versie firmware: klik op  om de huidige versie weer te geven 

  

NTSC / PAL 

Instelling van de tijd 

 
Screensaver 

Versie firmware 
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H. Beschrijving van de afstandsbediening 

 

 

I. Opnemen / opname stopzetten 

1. Starten/opnemen 

De zwarte doos met video start automatisch de opname 30 seconden na het 
starten van het voertuig. 

2. Doven/ stoppen met opnemen 

Wanneer de motor van het voertuig is uitgeschakeld, stopt het opnemen; u kunt 

dan de SD-kaart uit het apparaat nemen om uw opnames op uw computer te 

bekijken. 

3. Opname-indicators 

De rode LED knippert wanneer de zwarte doos met video opneemt. 
Bij de noodregistratiemodus knippert de LED snel. 
 

Handbediende opname 

Volume verhoge De audio-opname stoppen 

Menu 

Bevestigen 

Stop 
 

Afspelen 
 

Pauze 

Hoog / Laag  
Links / Rechts 

 

Luidspreker aan / uit 

Volume verlagen 

Modus van de camera 
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J. RS component software voor het analyseren van het rijgedrag 

★ Voor deze software moet u DirectX 9.0 of hoger op uw PC geïnstalleerd hebben. 

  

 
 
 

1. Beschrijving van de afspeelcontroles 

 Vorige geregistreerde fragment 

 Vorige beeld 

 Achteruit afspelen 

 Pauze 

 Stop 

 Afspelen 

 Volgende beeld 

 Volgende geregistreerde fragment 

 

2. Screenshot: om een instant foto van uw opname te maken  

U kunt tijdens het afspelen van uw opnames een beeld vasthouden. Klik op  om een beeld 
vast te houden. Onderstaand venster geeft u een overzicht van de snapshot. Het bestand wordt 
opgeslagen in de map Snapshot in het formaat *.bmp. 
 

 (Bestand snapshot) 
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3. Configuratie  

Steek de SD-kaart in uw kaartlezer of rechtstreeks in uw computer om de SD-kaart te 
formatteren, voordat u uw zwarte doos met video voor de eerste keer gaat gebruiken. Het 
is ook mogelijk de video- en weergaveopties te configureren. 
Steek na het instellen van de parameters de SD-kaart in de zwarte doos met video om 
met opnemen te beginnen. 

 
 

1 
Videokwalitei
t 

 

Systeemgekozen waarde: hoog 

2 
Instelling 
parameters 
FPS  

25(PAL) / 30(NTSC) 

3 Wachtwoord 

 

Het is mogelijk een wachtwoord in te stellen om 
toegang te krijgen tot de opnames (max. 15 
tekens): 123456789123456 
Zonder het wachtwoord kan beelden niet worden 
opgehaald. 

★ N.b: Let op, de letterkast wordt in aanmerking 

genomen 

4 
Afspelen 
Wachtwoord 

 

U kunt een wachtwoord instellen voor het 
afspelen op het ingebouwde beeldscherm van het 
toestel. 

5 
Gevoeligheid 
van de 
koerstol 

 

De koerstol kan automatisch 30 seconden voor 
en 30 seconden na een botsing detecteren en 
opnemen. 
Het is mogelijk de gevoeligheid in te stellen 
tussen inactief, zeer zwak, zwak, normaal, hoog, 
zeer hoog. 
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6 
Audio-
opname 

 

De audio-opname activeren/deactiveren. 

 

4. Back-up van een bestand  

 

Stap 1. De bron selecteren waarvan een back-up gemaakt moet worden 
 

 
Stap 2. Het video-element kiezen waarvan een back-up gemaakt moet worden 

 
 

Stap 3. Het opnameformaat en het gewenste fragment kiezen 
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Bestandsformaat 
(1) Origineel RS component formaat 

 
Formaat *.sd 

 
(2) Opnameformaat (*.avi) 

 
Formaat *.AVI 

★ N.b:  

Als de back-up is gemaakt in het originele RS component formaat, 
bewaart u de data van de gyroscoop. In het .AVI formaat bewaart u 
alleen de video. 

 

Stap 4. Instelling parameters van de back-up directory: standaard wordt 
gekozen voor C:\BlackBox 

 
Stap 5. De back-up starten 
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5. Afspelen: de opnames selecteren  

 

 

6. Voortgangsbalk: het is mogelijk het autosymbool te verplaatsen om sneller 
toegang te krijgen tot de gewenste opname. 

 

 

7. Afspeelsnelheid: 2x, 4x, 8x, 16x  
en achteruit afspelen: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x 

 

8. Volumecontrole: Klik op “+” om het volume bij te stellen.. 

 

9. G-SENSOR 

De koerstol zal automatisch de minste botsing tegen het voertuig detecteren en 
automatisch 30 seconden voor en 30 seconden na de botsing een video opnemen 
op een beveiligd gedeelte van de geheugenkaart dat niet gewist kan worden. 

 
 

(1) X: As links/rechts 

(2) Y: As hoog/laag 

(3) Z: As voor/achter 
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10.  Tool voor het formatteren van de SD-kaart / beheer van de interfacetaal 

 

 

 
Let op 

(1).  Bij het formatteren/herstellen van de fabrieksinstellingen worden 
automatisch alle op de geheugendrager aanwezige data gewist. 
Zorg dat u een back-up maakt van de data alvorens te formatteren. 

(2).  Zorg dat u, voordat u de formatterings- of herstelfunctie van de SD-
kaart gebruikt, deze ontgrendelt. 

(3).  Als de kaart goed ontgrendeld is en er nog steeds problemen zijn 
met het formatteren van de kaart, kan dit veroorzaakt worden door 
een probleem met de systeembeheerdersrechten (Windows 
XP/Vista/7). Zorg dat u het programma start als systeembeheerder. 

 

a、 Formattering SD-kaart 

Wanneer u een nieuwe SD-kaart in de recMINI plaatst, is het aan te raden de SD-
kaart te formatteren alvorens het product te starten. 

b、 De SD-kaart herstellen 

Wanneer u uw ritten op uw computer opgeslagen heeft en/of de SD-kaart voor iets 
anders wilt gebruiken, moet u deze terugzetten in zijn oorspronkelijke staat (herstel 
fabrieksinstellingen). U kunt de kaart vervolgens gebruiken op iedere willekeurige 
randapparatuur. 

c、 Instelling van de taal 
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d、 Selecteer in de lijst de gewenste taal en valideer. 
＊N.B.: De taal wordt pas daadwerkelijk veranderd na het opnieuw starten van het 

programma. 

 

 

e、 Huidige versie 
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K. Geschatte opnametijd op een SD-drager* 

Onderstaande tabel wordt slechts ter informatie gegeven. 
 

        Vermogen 

 
Videokwaliteit 

8G 16G 32G 

Full HD 120 Min 240 Min 480 Min 

Algemene opmerkingen: Bij iedere opname wordt er om de1 tot 3 minuten een videobestand 
opgeslagen. 
Het apparaat slaat de opname op de geheugenkaart op. Wanneer de geheugenkaart vol is, wordt het 
oudste bestand vervangen door het meest recente. 
 
*Deze tijd hangt af van het gebruikte type drager en van de configuratie van de zwarte doos met 
video en de software hiervan (opnameformaat, opnameresolutie, enz.)  
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L. Aanduiding betreffende de pixels van het beeldscherm 

Q:  Waar komen de lichte/donkere pixels op het beeldscherm mee overeen?  

A :   Op een donkere ondergrond komen deze heldere en lichte pixels overeen met een 
defect beeldscherm dat te sterk verlicht wordt. 

 Op een lichte ondergrond komen deze donkere pixels overeen met een defect 
beeldscherm waarvan de verlichting niet meer werkt.   

 
V:  De aanduiding van lichte en donkere pixels op het beeldscherm? 

(a) Geen enkele lichte pixel mag in deze 
zone te zien zijn 

(b) Het maximum aantal lichte en donkere 
pixels dat acceptabel is in de zone B is 
2 in iedere zone. 

(c) Het maximale aantal licht en donker 
gekleurde pixels is in beide zones 3.  

Diagram van de zones 
 


