
Manual de utilizare ICAR PRO VGATE BLUETOOTH 4.0 
ANDROID SI IOS MULTIMARCA

Vgate iCar Pro  este un instrument puternic de diagnosticare auto
Este conform cu specificațiile complete OBD II / EOBD. Diferite
moduri de conectare wireless * pentru conectarea telefonului

smartphone sau a tabletei .
Citește datele despre motorul mașinii în timp real, cum ar fi viteza

motorului, timpul de pornire , ornamentele de combustibil,
temperatura apei, consumul de combustibil.

Acesta suportă o varietate de aplicații OBD II.
Citiți codurile de diagnosticare a defecțiunilor, atât generice cât și specifice producătorului, și
afișați semnificația acestora. (peste 3000 de definiții generice de cod în baza de date)eliminați

codurile de eroare și dezactivați MIL ("Verificați motorul")

 Motor RPM

 Valoarea de încărcare
calculată

 Temperatura 
agentului de răcire

 Starea sistemului de 
alimentare cu 
combustibil

 Viteza vehiculului

 Scurgeri de 
combustibil pe 
termen scurt

 Tratarea pe termen 
lung a 
combustibilului

 Presiunea 
colectorului de 
admisie

 Advance Timing

 Temperatura aerului 
de admisie

 Debitul de aer

 Poziția absolută a 
clapetei

 Tensiunile senzorilor 
de oxigen / straturile 
de combustibil 
asociate pe termen 
scurt

 Starea sistemului de 
alimentare cu 
combustibil

 Presiunea 
combustibilului

Pentru utilizatorii  Android:

 Ecranul de start

 Accesați pagina de setări

 Selectați V-LINK Parola implicită este 
"1234"

 Dispozitiv asociat

 Executați aplicația Torque

 Accesați setarea adaptorului OBD II 
pentru cuplu

 Alegeți tipul conexiunii> Bluetooth

 Selectați dispozitivul Bluetooth> V-
LINK

 Ieșiți complet aplicația Torque

 Executați aplicația Torque

 Conectat
 
Pentru utilizatorii IOS :

 Ecranul de start

 Accesați pagina de setări

 Faceți clic pe funcția Bluetooth

 (Numele dispozitivului este invizibil)

 Executați aplicația bluetooth

 Accesați pagina cu setări corecte 
pentru aplicații

 Selectați Bluetooth și conectați-vă

 Ieșiți din  aplicația bluetooth și rulați 
din nou

 Conectat

 Pachetul include:

  

 1pc x adaptor VGate iCar Pro Bluetooth 4.0 OBDII

 1pc x Manual de utilizare
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