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VEMOCO 

Telepítési útmutató 

 

VEMOCO eszköz funkciói 

 Gépjármű diagnosztika 

 Fogyasztásmérés 

 Vezetési technika rögzítése 

 Gépjárművédelem 

 Baleseti riasztás 

 GPS nyomkövetés 

 Járműkövetés 

 Könnyű beszerelhetőség (nem szükséges szakszerviz a beszereléshez) 

A készülék beszerelése 

A VEMOCO beszerelése nem igényli szakember segítségét, a kézhezvételt követően azonnal 

csatlakoztatható a jármű ODB II kimenetéhez (lásd 1. ábra). A csatlakozó pontos elhelyezkedése 

autótípusonként eltérő lehet, leggyakrabban a vezető oldalán, a kormány alatt található. Csatlakozáskor 

ügyeljen rá, hogy a gépjármű nyugalmi állapotba biztosított legyen, indítókulcsa ne legyen behelyezve, 

berendezései legyenek ki kapcsolva. 

Az eszköz csatlakoztatásával a telepítés megtörtént. 

Hozzávetőlegesen 5 percre van szükség, amíg a GSM 

hálózati modul megtalálja a szolgáltatót és a GPS 

jelvevő is pontos adatot tud szolgáltatni. Érdemes ez 

idő alatt telepíteni a mobilalkalmazás telefonjára. Az 

autó nyugalmi állapotában a készülék automatikusan 

alvó módba kapcsol, így nem meríti le az 

akkumulátort. 

Egyes gépjármű típusoknál előfordulhat, hogy a jármű karosszériájának kialakítása akadályozza a GPS 

jelek zavartalan vételét. Ilyen esetekben az OBD II hosszabbító kábel használata javasolt, melyet a 

VEMOCO webshopon keresztül, térítés ellenében rendelhet meg.  



 

 

Mobil alkalmazás telepítése 

A VEMOCO ingyenesen letölthető alkalmazása az ANDROID (minimális követelmény: Android 2.3) és iOS 

(minimális követelmény: iOS 4.3) operációs rendszerű okos telefonokkal és táblagépekkel kompatibilis. 

Telepítés Android eszközökre 

Az alkalmazás a Google Play Store‐ból tölthető le (https://play.google.com/store), „VEMOCO” néven 

érhető el. 

Amennyiben az innen történő letöltés akadályokba ütközik, úgy az alábbi címről közvetlenül is letöltheti 

az alkalmazást: 

http://www.vemoco.com/android 

Utóbbi esetben a telepítéshez először engedélyeznie kell a harmadik féltől származó programok 

telepítését : 

 Android 2.3 esetén: Beállítások / Alkalmazások / Ismeretlen források 

 Android 3.0 és újabb verziók esetén: Beállítások / Biztonság / Ismeretlen források 

Sikeres letöltés után válassza a Telepítés opciót. Az alkalmazást telefonján az alábbi néven és ikonnal 

találja meg: VEMOCO 

 

VEMOCO 

A telepítés befejeztével elindíthatja a programot. A program bejelentkezést igényel, amelyhez a vásárlás 

során kapott, illetve az Ön által megadott email címre is elküldött felhasználónevet és jelszót kell 

megadnia. Ezek módosítására a későbbiekben az online felületen lesz lehetősége. 

Telepítés iOS eszközökre (iPhone, iPAD) 

Az alkalmazás az az AppleStore‐ból tölthető le (https://store.apple.com), „VEMOCO” néven érhető el. 

Amennyiben az innen történő letöltés akadályokba ütközik, úgy az alábbi címről közvetlenül is letöltheti 

az alkalmazást 

http://www.vemoco.com/iPhone 

Sikeres letöltés után válassza a Telepítést. Az alkalmazást telefonján, az alábbi néven és ikonnal találja 

meg:  

http://www.vemoco.com/android
http://www.vemoco.com/iPhone


 

 

 

VEMOCO 

A telepítés befejeztével elindíthatja a programot. A program bejelentkezést igényel, amelyhez a vásárlás 

során kapott, illetve az ÖN által megadott e‐mail címre is elküldött felhasználónevet és jelszót kell 

megadnia. Ezek módosítására későbbiekben az online felületen lesz lehetősége. 

VEMOCO szolgáltatói weboldal elérése 

A mobil alkalmazás mellett kibővített funkcionalitással ellátott online felületünk is rendelkezésére áll, 

erre e mobilalkalmazással megegyező bejelentkezési adatok megadásával léphet be, illetve ezek 

megváltoztatására is itt van lehetősége. A VEMOCO online felülete az alábbi linken érhető el: 

http://app.vemoco.com 

Gratulálunk, a fenti lépések elvégzésével Ön sikeresen telepítette a szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges VEMOCO eszközt, mobilalkalmazást és sikeresen belépett online felületünkre! Bízunk benne, 

hogy szolgáltatásunk használata során elégedett ügyfeleink sorában üdvözölhetjük! 

Viselje gondját VEMOCO készülékének! 

Az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon az autójába telepített VEMOCO eszköz működési feltételeiről a 
használat időtartama alatt. Az alábbi használati irányelvek segítik Önt a problémamentes, tartós 
működés megőrzésében. 
 

 

1. Eszköz leválasztása 
A készülék automatikusan érzékeli a gépjármű rendszeréről történő leválasztást. 
Az Ön felelőssége ellenőrizni a készülék csatlakozását, illetve gondoskodni az újra 
csatlakoztatásáról, ha az lehúzott állapotban található. 
 

 

2. A jármű szervizbe szállításának esetén 
Kérjük a szolgáltatás zökkenőmentessé tétele érdekében tájékoztasson minket, ha a 
járművét szervizbe viszi. Ebben az esetben javasoljuk a készülék előzetes eltávolítását. 
Alternatív megoldásként a szervizben javasolt a munkalapra feljegyeztetni, hogy a 
járműben, az OBD‐II porton készülék található, melyet a szervizfeladatok elvégzése után a 
szerviz technikusnak ismét csatlakoztatnia kell.  
Az Ön felelőssége ellenőrizni a szerviz előtt és után, hogy a készülék megfelelően 
csatlakoztatva legyen. 
 

http://app.vemoco.com/


 

 

 

3. Autómosó-szolgáltatás igénybevétele esetén 
Amikor a jármű belső terében külső fél tartózkodik, vagy végez munkát, az Ön felelőssége, 
hogy ellenőrizze a VEMOCO készülék csatlakozását és újracsatlakoztassa azt, ha lehúzott 
állapotban található. 

 

4. Készülék eltávolításakor 
Amikor eltávolítja a VEMOCO készüléket autójából kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy 
az eszközt az elektronikus berendezéseknek megfelelő módon tárolja: helyezze biztos 
helyre, ne tegye ki túl nagy hőingadozásnak és tartsa távol a nedvességtől. 
 

 

5. A VEMOCO készülék újracsatlakoztatásakor 
A készülék újracsatlakoztatásakor győződjön meg a hibamentes működésről a státuszjelző 
ledek (zöld, narancs és vörös) ellenőrzésével. A hibamentes működést a ledek lassú 
ütemű villogása jelzi, ellenkező esetben, húzza le, majd csatlakoztassa újra a készüléket, 
ügyelve a helyes és biztos csatlakozásra. 
Ha a státuszledek még ezután sem váltanak át lassú villogásra kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a VEMOCO ügyfélszolgálattal a +36‐30‐683‐3168 ‐as telefonszámon. 
 

 

Ügyfélszolgálat 
VEMOCO 



 

 

További hasznos információk 

 

Problémakezelés 

Probléma esetén kérjük írjon a support@vemoco.com email címre és 24 órán belül válaszolunk feltett 

kérdésére, illetve munkanapokon keresse kollégáinkat a +36‐30‐6833168 telefonszámon. 

A státuszjelző LED-ek működése 

A státuszjelző LED‐ek a készülés első oldalán találhatóak a kék fólia alatt:  

Vörös led:  Kikapcsolt/bekapcsol állapot jelzése. A lassú 

villogás bekapcsolt állapotot és normál működést 

jelent. 

Narancs led:  Adatkapcsolat állapotának jelzése. A gyors villogás 

a GPRS kapcsolódási folyamatot jelzi. A GPRS 

kapcsolat felépülése után a led átvált lassú 

villogásra. 

Zöld led:  GPS állapotának jelzése. A gyors villogás jelzi a GPS műholdak jelének keresését. Lassan 

villog a led, ha az eszköz megtalálta a műholdakat és a GPS jelet rendben veszi. 

 

mailto:support@vemoco.com


 

 

Részletes specifikáció: 

16 tűs csatlakozó OBD-II csatlakozó 

Piros színű led Állapotjelzés 

Narancs színű led Adatkapcsolat státuszjelzés 

Zöld színű led GPS kapcsolat státuszjelzés 

USB port Firmware frissítés és debuggolás 

GPS antenna Belső 

GSM antenna Belső 

CPU ARM7 

GPS modul U-Blox 

Helymeghatározás pontossága: <2.5m 

Sebesség meghatározás pontossága: 0.1m/s 

GSM modul GSM900/1800MHz 

GSM850/900/1800/1900MHz 

3D gyorsulásmérő Tartomány:±2g/±4g/±8g 

Dinamikus, Opcionális 

Kimeneti adatsebesség (ODR): 1.56-800Hz 

Protokoll ISO 15765-4 (CAN) 

ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) 

ISO 9141-2 (Asian, European, Chrysler vehicles) 

SAE J1850 VPW (GM vehicles) 

SAE J1850 PWM (Ford vehicles) 

ISO 15765 

ISO 11898 (raw CAN) 

SAE J1939 OBD protocol 

Anyag ABS 

Méret 62mm*48mm*20mm 

Súly 60g 

Tápfeszültség 9 - 32V 

Áramfelvétel 70mA (működés közben), 20mA(alvó állapotban) 

Működési hőmérséklet -20°C - +55°C 

Működési páratartalom max. 95% 

 



 

 

 


