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1. Zawartość podstawowa. 
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2. Zasada działania. 
 

Kabel służy do zasilania kamer samochodowych marki IROAD za pomocą 

złącza OBD-II. 

Bezpiecznik elektroniczny jest wbudowany w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa. 

Obsługuje pojazdy systemu Stop & Go 

Kompatybilny z pojazdami o napięciu 12V wyposażone w złącze OBD-II (od 

2003 roku).  

Dla pojazdu elektrycznego lub hybrydowego należy zastosować typ JW-200 

Wbudowana funkcja ochrony przed niskim napięciem zapobiega 

rozładowaniu baterii. 

Przełącznik zmiany trybu S/P 

Produkt może zostać ustawiony na: 

S – tryb jazdy (nagrywanie tylko  podczas jazdy) 

P – tryb parkingowy (nagrywanie podczas jazdy i postoju) 

Aktywacja trybu parkingowego – dwa scenariusze: 

 Wtyczka wyposażona jest w G-Sensor w celu wykrywania ruchu i 

detekcji postoju (brak wstrząsów > 5min) 

 Zanik napięcia na jednym z pinów po zgaszeniu silnika. 
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3. Podłączenie przewodu. 

 

1. Odszukaj gniazdo ODB-II w samochodzie i podłącz wtyczkę. 

2. Przeciągnij kabel wzdłuz uszczelek aż do miejsca montażu kamery 

samochodowej. 

3. Podłącz wtyczke do wideo rejestratora IROAD. 
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4. Środki ostrożności. 
 Stosować wyłącznie w pojazdach ze złączami 12 V. Przy większym 

napięciu może nastąpić awaria lub uszkodzenie produktu. 

 Nie wolno samowolnie demontować ani modyfikować produktu. 

 Uważaj na wszelkie uszkodzenia kabla zasilającego i wtyczki. 

 Nie używaj uszkodzonych lub zmodyfikowanych kabli zasilających. 

 Przed użyciem upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. 

 Niewłaściwe połączenie może spowodować nieprawidłowe działanie. 

 Podczas jazdy nie używaj /  nie próbuj podłączać urządzenia, 

ponieważ może to spowodować wypadek drogowy. 

 Nie należy nadmiernie szokować produktu, ponieważ może to 

spowodować nieprawidłowe działanie. 

 Nie należy wystawiać na działanie ognia lub wody, ponieważ może to 

spowodować wybuch lub pożar. 

 Nie przykrywaj produktu szmatką ani innymi materiałami, ponieważ 

może to spowodować pożar lub awarię. 
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5. Specyfikacja. 
 

Produkt IROAD ODB-II 
Napięcie wejściowe DC 12V – 15V  
Napiecie wyjściowe DC 12V – 15V 
Prąd na wyjściu Max. 1.8A 
Waga 0,95g  
Długość kabla 3m 
Kolor Czarny lub granatowy 
Producent Jeawoncnc  
Kraj pochodzenia Korea Południowa 

 

6. Gwarancja. 
 

Dziękujemy za zakup jonizatora powietrza IROAD AirQ. 

Produkt został wykonany z najwyższą starannością pod rygorystycznym 

procesem kontroli jakości. 

Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane 

bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty 

dostarczenia urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego. 

Wymiana na nowy produkt z tytułu gwarancji przysługuje użytkownikowi w 

przypadku gdy autoryzowany punkt serwisowy stwierdzi, że wada jest 

niemożliwa do usunięcia. 

Produkt objęty jest 12miesięczna gwarancja producenta.  

MPS Trade Poland 

Autoryzowany importer / dystrybutor 

Produktów IROAD 

 


