GEEF CARJACKERS EN OVERVALLERS GEEN KANS

LASERCONTROLES

Carjacking is een gevreesde vorm van criminaliteit die niet alleen
heel veel schade oplevert, maar ook nog eens uiterst traumatiserend
is voor het slachtoffer. Gelukkig anticiperen autofabrikanten hier
steeds vaker op door de centrale vergrendeling na wegrijden automatisch te laten sluiten, waarna de auto alleen nog van binnenuit
kan worden ontgrendeld. Dat is mooi, maar helaas zit de onderwereld ook niet stil; om deze beveiliging te omzeilen, wachten criminelen in toenemende mate hun slachtoffer thuis op. Want hoe veilig je
ook zit achter je gesloten deuren en gelaagd glas, thuis aangekomen
moet je de auto uit om je tuinhek of garagedeur open te doen en
dat is het moment dat criminelen kunnen toeslaan. In het minst erge
geval gaan ze er alleen maar met je auto vandoor, maar steeds vaker
word je zelf met geweld overvallen en beroofd, of dwingen ze je zelfs
om ze toegang tot je huis te verschaffen.

Behalve voor carjackers, inbrekers en overvallers kan de LaserTrack
Flare je bovendien behoeden voor dure snelheidsboetes voor overtredingen vastgesteld door een lasergun. Bijwerking van de LaserTrack Flare is namelijk dat het voor tuinhek, garagedeur of buitenverlichting bedoelde signaal een verstorende werking heeft op de
frequentie die de politielaser gebruikt. Dit is in Nederland niet verboden, mits het niet met opzet gebeurt. Daarom zijn de in ons land
geleverde toestellen zo geprogrammeerd dat ze de politielaser ongemoeid laten. Bij het online registreren van jouw eigen LaserTrack
Flare krijg je de keuze om deze functionaliteit alsnog te activeren,
bijvoorbeeld voor het geval je naar landen reist waar het wel is toegestaan je tegen lasercontroles te beschermen.

ONZICHTBARE TRANSPONDER

Mocht je per ongeluk (een vergissing zit tenslotte in een klein hoekje) zonder de lasergun-deactivering een controle tegenkomen, dan
is er nog geen nood aan de man. Aangezien we er alle vertrouwen
in hebben dat je te goeder trouw bent, is de LaserTrack Flare zo geprogrammeerd dat hij, zodra hij registreert dat hij een lasergun hindert, zijn signaal binnen enkele seconden afbouwt. Jij krijgt dan een
geluidsignaal zodat je indien nodig je snelheid kunt aanpassen en
de in ons land niet toegestane software meteen en spoorloos kunt
wissen. Zo voorkom je dat je nogmaals een lasercontrole verstoort.
En mocht je weer naar een land gaan waar dit wel legaal is, kun je
jouw LaserTrack Flare online opnieuw zo instellen als jij wenst.

SPOORLOOS WISSEN

De LaserTrack Flare is een vernuftig apparaat dat dit soort criminelen kansloos achterlaat. Een transponder die vrijwel onzichtbaar
in de voorkant van je auto verwerkt zit, stuurt een uniek signaal
naar de ontvanger van je tuinhek of garagedeur, zodat dit zichzelf
opent: zonder dat je de bescherming van je auto hoeft te verlaten,
zelfs zonder dat je op een knop hoeft te drukken. Bovendien kan de
LaserTrack Flare ook je tuin- en overige buitenverlichting ontsteken,
wat op zich al reden voor de criminelen kan zijn om het hazenpad
te kiezen. Als je eenmaal gewend bent aan de LaserTrack Flare in je
auto, dan wil je op donkere avonden niet meer zonder thuiskomen.
De LaserTrack Flare bestaat uit een uiterst compacte transponder,
een regelunit en een klein display, die allemaal discreet en nagenoeg
onzichtbaar in je auto worden ingebouwd. Met dit in Nederland ontwikkelde en geproduceerde state of the art systeem geef je criminelen, die het op jouw auto, jouw huis of zelf jou hebben gemunt, in
alle veiligheid het nakijken. En voorkom je, afhankelijk van de door
jouzelf gekozen instellingen, dure snelheidsboetes.
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