mega macs PC
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GØR DIN VÆRKSTEDSPC
TIL ET KOMPLET DIAGNOSEAPPARAT

Lynhurtig diagnose!
Den nye diagnosesoftware mega macs PC tilbyder værksteder maksimal ydelse for få penge – og
endda uden at skulle investere i et nyt apparat. Du „tuner“ simpelthen din værkstedscomputer*!
mega macs PC har funktioner som f.eks. udlæsning og sletning af fejlkoder, graﬁsk visning af parametre,
aktuatortests, grundindstillinger, kodninger, servicenulstillinger og automatisk lagring af køretøjsdata.
I forbindelse med Tolerance Data pakke 3 eller lign. udvider du ydelsen på mega macs PC og får adgang
til tusindvis af tekniske data. Dermed har du direkte adgang på din laptop, tablet eller værksteds-pc til
nyttig komponenthjælp, servicedata, tandremsdata, tekniske data, kredsløbsdiagrammer, sikringer, komponent-testværdier, arbejdsværdier, udstødningsdata, tilbagekaldelseskampagner og meget mere.

Features
Den første komplette diagnoseso ware fra Hella Gutmann
Læsning og sletning af fejlkoder fra alle styreenheder
Parametervisning med graﬁk og
forklaring (8 parametre)
Aktuatortest
Servicenulstilling af alle
systemer

En bekymring mindre
Store diagnoseløsninger krævede tidligere altid, at man investerede i dyr hardware. mega macs PC giver dig nu for
første gang en ubegrænset løsning til
arbejdet, uden at du behøver at anskaﬀe
en ny tester.
Dermed er mega macs PC det ideelle
supplement til din eksisterende infrastruktur af apparater eller den perfekte
introduktion til den professionelle diagnoseverden fra Hella Gutmann Solutions.

mega macs PC kommunikerer trådløst
mellem køretøjet og værksteds-pc‘en i
en radius på op til 50 meter. Køretøjets
VIN-kode udlæses automatisk – på
denne måde er forvekslinger og forkerte indtastninger udelukket på forhånd.
Udlæste fejlkoder samt arbejde på
grundindstillinger og kodninger gemmes i „Car History“ og er således altid
tilgængelige, også efter at arbejdet er
færdigt. Det ideelle grundlag for et langvarigt kundeforhold.

Kodning og grundindstilling af
alle systemer
Trådløs kommunikation
Tekniske data og diagnose i
fuldt omfang i én løsning*
Integrerede eldiagrammer,
sikringer/relæer, arbejdsværdier tandremsdata etc.
Regelmæssige opdateringer**
og meget mere.

* kun på Windows-baserede systemer/apparater (undtagen RT)
** fås med Tolerance Data pakke 3 eller lign.

mega macs PC

PIMP YOUR PC
Værksteder, der også i fremtiden ønsker at tjene penge, har udover erfaring og faglig viden især brug for
hjælp til håndtering af køretøjernes elektronik, der bliver mere og mere kompleks og omfattende. mega
macs PC er den første PC løsning fra Hella Gutmann Solutions, der opgraderer din værksteds-pc til en
komplet diagnosestation – til hurtigt servicearbejde og komplekse reparationer.
I fremtiden udfører du blot programmering af sensorer, nulstilling af værdier samt fra- og tilkobling af
systemer fra din Windows-baserede computer, laptop eller tablet. Installationen og brugerstyringen er let og
intuitiv. Det er helt problemfrit både at udføre trådløs udlæsning af alle styreenheder, læse og slette
fejlkoder og nulstille servicetællere. Med mega macs PC tuner du din værkstedscomputer helt uden
ekstra hardware og opnår nemt hurtigere reparationer og stigende omsætning.

Hella Gutmann diagnose uden
hardware-omkostninger
Sowareløsningen mega macs PC er udviklet, så du fortsat kan være ﬂeksibel uden at skulle investere i
mere hardware. Uanset om du bedst kan lide at bruge en pc, en laptop eller en tablet til arbejdet – mega
macs PC gør arbejdet grundigt og integreres perfekt i dine arbejdsforløb, lige fra direkte modtagelse af
køretøjet over servicearbejde til fejlﬁnding og reparation.

Altid et skridt foran
mega macs PC sørger for, at din hverdag bliver en smule lettere.
Uanset om du blot skal lave et hurtigt serviceeersyn, hvor
mega macs PC giver dig alle vigtige tekniske data*, eller om du
leder eer en kompleks fejl – med mega macs PC som hjælp får
din værkstedscomputer dig hurtigt i mål.
mega macs PC kommunikerer med alle vigtige køretøjssystemer
og giver dig pålidelige diagnoseresultater, der letter reparationerne. Resultaterne af dit arbejde kan dokumenteres i „Car
History“ og udskrives. Det skaber tillid hos kunden. Og hvis der
skulle være en tilbagekaldelseskampagne undervejs, giver
mega macs PC dig besked i en håndevending, så du igen er et
skridt (eller to) foran dine konkurrenter.

Du kan få det hele
Sammen med mega macs PC får du gratis opdateringer i
12 måneder. Derefter betaler du en fair fast pris for mindst to
omfattende opdateringer af sowaren om året. Med ekstrafunktionen tekniske data fra Tolerance får du ubegrænset adgang til
alle relevante informationer for over 35.000 køretøjsmodeller
fra vores enorme diagnosedatabase – inklusive påfyldningsmængder, tandremsdata, arbejdsværdier og værdifuld hjælp til
reparationer.
Kontakt gerne din Hella Gutmann sælger, hvis du vil høre mere
om de mange fordele og muligheder med mega macs PC.

Klart og tydeligt
mega macs PC viser dig op til 8 parametre samtidig med graﬁk
og værdifulde ekstrainformationer, så du altid har overblik over
alle relevante værdier.
Plug and work
mega macs PC installeres helt enkelt med Plug-and-Play uden
besværlige frigivelser og aktiveringer, således at alt fungerer
problemfrit fra starten. Du kan gå i gang med det samme og
udnytte alle fordele ved mega macs PC.

Uanset om du bruger tablet, laptop eller værkstedscomputer – mega macs PC giver altid fuld
* Forudsætning: Tolerance Data pakke 3 eller lign.

power på diagnosen.

Tekniske speciﬁkationer
SYSTEMFORUDSÆTNINGER

SOF T WARE

Minimum

Microso Windows XP SP3

Graﬁsk brugerﬂade

Hardware

512 MB RAM, 2 GB harddiskplads, USB 2.0-

Intuitiv menustyring

port

Omfattende data for over 40 køretøjsmærker

Anbefalet

Microso Windows 7 (eller nyere)

Udskrivningsfunktion

Hardware

1024 MB RAM, 4 GB harddiskplads, USB 2.0-

LEVERINGSOMFANG

port

PC VCI

PC VCIDIAGNOSEMODUL

USB-stick med installationsso ware og vejledning

Mål

110 x 50 x 26 mm (L x B x H)

Bluetooth®-adapter

Porte

Micro-USB, Bluetooth®

USB-kabel (3 m)

Rækkevidde indendørs

3 - 10 m

Hurtigstartvejledning

Rækkevidde udendørs

maksimalt 50 m

Nøglebånd

Datatransmissionsrate

maks. 3 Mbit /s

Mousepad

Frekvensbånd

2,4 GHz

Sticker-sæt

Omgivende temperatur i

0 - 45 °C/anbefalet: 10 - 35 °C

arbejdsområde

VALGFRIT TILBEHØR
OBD-forlængerkabel
Køretøjsadapter

medienformer.de
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