
Szczegółowa instrukcja  dostępna jest na stronie www.iroad.pl w zakładce  

„Pomoc   Do pobrania” lub „Społeczność   Filmy instruktażowe” 

http://www.iroad.pl/


 

Wyznacz miejsce montażu kamerki na szybie samochodu w sposób najmniej zakłócający widok dla 

kierowcy. Oczyść i odtłuść  miejsce montażu pod taśmę 3M. 

 

 

Odklej folię z taśmy 

dwustronnej i przyklej uchwyt 

z kamerką w wyznaczone 

miejsce na szybie. 

 

 



 

 

Zaleca się montaż modułu GPS w odległości co najmniej kilkunastu cm od rejestratora.  

 



 

 

Podłączenie rejestratora przy użyciu kabla ciągłego zasilania 
wymaga instalacji przewodów do bezpieczników samochodu. 
Tego rodzaju podłączenie zapewnia również pracę kamerki w 
momencie wyciagnięcia kluczyków ze stacyjki. Uruchomi się tryb 
PARKING MODE. Czas pracy urządzenia w trybie Parking Mode 
jest uwarunkowany stanem akumulatora oraz progiem napięcia 
minimalnego, przy którym rejestrator wyłączy się aby nie 
rozładować akumulatora. 

Podłączenie rejestratora przy użyciu kabla pod gniazdo 
zapalniczki (wyposażenie opcjonalne), w niektórych przypadkach 
może powodować, że urządzenie będzie pracowało tylko przy 
przekręconym kluczyku stacyjki samochodu (brak nagrywania w 
trybie PARKING MODE). Sprawdź czy gniazdo zapalniczki jest 
aktywne w momencie wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki 
samochodu. 
 



 

 

Kabel czerwony ACC  bezpiecznik na którym prąd pojawia się po przekręceniu stacyjki 

Kabel żółty VCC  bezpiecznik, na którym występuje stałe zasilanie 

Kabel czarny GND  uziemienie (karoseria samochodu) 

 



 

 

 

Aplikacja na PC dostępna jest na stronie www.iroad.pl w zakładce „Do pobrania” 

Aby odtworzyć nagrania lub zapisać je do formatu .avi należy 

przełożyć kartę pamięci z rejestratora do komputera PC a następnie 

uruchomić dedykowany program IROAD PC Viewer 

 

 

Migająca przednia dioda LED może zostać wyłączona poprzez konfigurację na komputerze PC 

w aplikacji IROAD PC Viewer (Ustawienia -> LED On/Off) 

 

Wideorejestrator uruchamia się 

automatycznie po przekręceniu kluczyków w 

stacyjce samochodu. Można użyć przycisku A 

z prawej strony w celu manualnego 

wyłączenia lub ponownego uruchomienia 

kamery (przytrzymać .5sek). 

Krótkie wciśnięcie przycisku (1sek.) wyłącza 

lub włącza komunikację WiFi (oszczędzanie 

energii w trybie Parkingowym). 

http://www.iroad.pl/


 

Pobierz i zainstaluj aplikację IROAD mobile z Google Play 

Uruchom aplikacje i potwierdź rejestrację smartfona klikając Yes  

Pojawi się zdjęcie kamery będącej w zasięgu Wifi 

 
 

Przed połączeniem wciśnij przycisk B rejestracji smartfonu znajdujący się w prawym dolnym 

rogu obudowy kamery.  

 

 



 

   

1. Pobierz i zainstaluj aplikacje IROAD 

mobile na AppStore iOs 

2. Wyszukaj i połącz sieć WiFi 

IROAD_X9_xxx 

3. Wprowadź hasło qwertyuiop 

4. Wciśnij przycisk rejestracji B 

smartfonu znajdujący się w prawym 

dolnym rogu kamery. 

5. Uruchom oprogramowanie IROAD 

mobile  


