
.

HBMM56V6100PT0221S0
460 987-60 / 02.21

Manual do utilizador pt

mega macs 56

Tradução do manual original



Índice mega macs 56

Índice
1 Sobre este manual do utilizador ...........................................................................................................9

1.1 Indicação para utilização do manual do utilizador....................................................................9

1.2 Funções...............................................................................................................................9

1.3 Sinalização de componentes do texto.....................................................................................9

1.4 Símbolos no produto...........................................................................................................11

2 Indicações para o utilizador................................................................................................................12

2.1 Indicações de segurança .....................................................................................................12
2.1.1 Indicações gerais de segurança............................................................................................... 12
2.1.2 Indicações de segurança relativas ao perigo de ferimentos .......................................................... 12
2.1.3 Indicações de segurança para o mega macs 56.......................................................................... 13
2.1.4 Indicações de segurança relativas à alta tensão/tensão de rede.................................................... 13
2.1.5 Indicações de segurança relativas a corrosão ............................................................................ 14
2.1.6 Indicações de segurança perigo de entalamento/esmagamento.................................................... 14
2.1.7 Indicações de segurança para veículos híbridos/elétricos............................................................. 15
2.1.8 Indicações de segurança para aparelhos de teste/medição .......................................................... 16

2.2 Exclusão de responsabilidade..............................................................................................16
2.2.1 Software............................................................................................................................. 16
2.2.1.1 Intervenção de software relevante para a segurança .................................................................. 16
2.2.1.2 Execução de intervenções de software relevantes para a segurança.............................................. 16
2.2.1.3 Proibição de intervenções de software relevantes para a segurança.............................................. 16
2.2.1.4 Renúncia à utilização de intervenções de software relevantes para a segurança .............................. 17
2.2.1.5 Disponibilização para todos.................................................................................................... 17
2.2.2 Exclusão de responsabilidade................................................................................................. 17
2.2.2.1 Dados e informações ............................................................................................................ 17
2.2.2.2 Ónus da prova do utilizador.................................................................................................... 17
2.2.3 Proteção de dados................................................................................................................ 17
2.2.4 Documentação..................................................................................................................... 18

3 Descrição do aparelho .......................................................................................................................19

3.1 Âmbito de fornecimento......................................................................................................19
3.1.1 Verificar o âmbito de fornecimento.......................................................................................... 19

3.2 Condições normais de utilização ..........................................................................................20

3.3 Utilização da função Bluetooth®...........................................................................................20

3.4 Utilizar o aparelho..............................................................................................................20

3.5 Ligações do mega macs 56..................................................................................................21

3.6 Ligações da DT VCI.............................................................................................................22
3.6.1 Significado das frequências de intermitência ............................................................................. 22

4 Instalação do pacote de drivers Hella Gutmann Drivers ........................................................................23

2



mega macs 56 Índice

4.1 Requisitos do sistema para os Hella Gutmann Drivers ...........................................................23

4.2 Instalar o pacote de drivers Hella Gutmann Drivers...............................................................23

5 HGS-PassThru: Instalação do software ...............................................................................................24

5.1 HGS-PassThru: Fornecimento .............................................................................................24

5.2 HGS-PassThru: Sistemas operativos suportados...................................................................24

5.3 Requisitos de sistema do controlador HGS – PassThru ..........................................................24

5.4 HGS-PassThru: Instalar o software......................................................................................24

6 Colocação em serviço do software HGS-PassThru................................................................................26

6.1 Pré-requisitos para a colocação em serviço do software HGS-PassThru .................................26

6.2 HGS-PassThru: Executar o software ....................................................................................26

7 Colocação em serviço ........................................................................................................................28

7.1 Carregar a bateria ..............................................................................................................28

7.2 Ligar o aparelho.................................................................................................................28

7.3 Ativar licenças ...................................................................................................................29

7.4 Desligar o aparelho ............................................................................................................29

8 Configurar o aparelho ........................................................................................................................30

8.1 Configurar os dados da empresa..........................................................................................30
8.1.1 Introduzir os dados da empresa.............................................................................................. 30
8.1.2 Nome de utilizador ............................................................................................................... 30
8.1.2.1 Introduzir o nome de utilizador ............................................................................................... 30
8.1.2.2 Atribuir palavra-passe........................................................................................................... 30
8.1.2.3 Apagar a palavra-passe......................................................................................................... 31
8.1.2.4 Eliminar o nome de utilizador ................................................................................................. 31
8.1.2.5 Ativar Car History................................................................................................................. 31
8.1.2.6 Configurar a proteção por palavra-passe .................................................................................. 32
8.1.3 Inserir orçamento................................................................................................................. 32

8.2 Atualizar o aparelho, a DT VCI e os módulos .........................................................................33
8.2.1 Requisitos da atualização ...................................................................................................... 33
8.2.2 Aceder às informações do sistema .......................................................................................... 33
8.2.3 Configurar o idioma .............................................................................................................. 33
8.2.4 Iniciar a atualização do sistema .............................................................................................. 34
8.2.5 Aceder às informações sobre a DT VCI ..................................................................................... 34
8.2.6 Atualização da DT VCI ........................................................................................................... 34
8.2.6.1 Iniciar atualização da DT VCI................................................................................................... 34
8.2.7 Atualização do módulo .......................................................................................................... 35
8.2.7.1 Iniciar a atualização do módulo............................................................................................... 35

8.3 Configurar as interfaces......................................................................................................36
8.3.1 Configurar a impressora........................................................................................................ 36

3



Índice mega macs 56

8.3.1.1 Imprimir através da ligação USB ............................................................................................. 36
8.3.1.2 Imprimir com a impressora padrão de um computador............................................................... 37
8.3.1.3 Imprimir com o modo avançado.............................................................................................. 37
8.3.2 Configurar BPC-Tool ............................................................................................................. 37
8.3.2.1 Procurar BPC-Tool ............................................................................................................... 37
8.3.2.2 Desativar a ligação do BPC-Tool e apagar a atribuição ................................................................ 38
8.3.2.3 Iniciar a atualização do BPC-Tool ............................................................................................ 38
8.3.2.4 Aceder às informações do sistema do BPC-Tool ........................................................................ 39
8.3.3 Configurar o adaptador Bluetooth®.......................................................................................... 39
8.3.3.1 Procurar adaptadores Bluetooth® ........................................................................................... 39
8.3.3.2 Desligar a ligação do adaptador Bluetooth® e eliminar a atribuição ............................................... 40
8.3.3.3 Executar um diagnóstico do Bluetooth® ................................................................................... 40
8.3.4 Configurar a WLAN............................................................................................................... 40
8.3.4.1 Procurar e configurar uma interface WLAN............................................................................... 41
8.3.4.2 Executar um diagnóstico da WLAN.......................................................................................... 41

8.4 Configurar a região.............................................................................................................42
8.4.1 Configurar a definição do idioma ............................................................................................. 42
8.4.2 Configurar a definição do país................................................................................................. 42
8.4.3 Configurar a moeda .............................................................................................................. 43
8.4.4 Configurar o formato da data.................................................................................................. 43
8.4.5 Configurar o formato da hora ................................................................................................. 43
8.4.6 Configurar a data ................................................................................................................. 43
8.4.7 Configurar a hora ................................................................................................................. 44
8.4.8 Configurar fuso horário ......................................................................................................... 44

8.5 Configurar as unidades .......................................................................................................44
8.5.1 Atribuir as unidades.............................................................................................................. 44

8.6 Diversas configurações.......................................................................................................45
8.6.1 Configurar o hardware .......................................................................................................... 45
8.6.1.1 Configurar o brilho do ecrã..................................................................................................... 45
8.6.1.2 Configurar a gestão de energia ............................................................................................... 45
8.6.2 Configurar o Car History ........................................................................................................ 46
8.6.2.1 Transferir automaticamente o Car History ................................................................................ 46
8.6.2.2 Gerir manualmente os parâmetros.......................................................................................... 46
8.6.2.3 Enviar o Car History.............................................................................................................. 46
8.6.2.4 Gestão de parâmetros........................................................................................................... 47
8.6.2.5 Visualizar os protocolos de erro .............................................................................................. 47
8.6.3 Outras configurações ............................................................................................................ 48
8.6.3.1 Configurar o modo de demonstração ....................................................................................... 48
8.6.3.2 Configurar as dicas ............................................................................................................... 48
8.6.3.3 Consultar e-mails automaticamente ........................................................................................ 48
8.6.3.4 Configurar a gestão de tarefas................................................................................................ 49
8.6.3.5 Repor as configurações de fábrica ........................................................................................... 49
8.6.3.6 Captura de ecrã.................................................................................................................... 49

4



mega macs 56 Índice

Gerar captura de ecrã............................................................................................................ 49
Enviar capturas de ecrã para o Hella Gutmann Drivers ................................................................ 50

8.7 Contratos...........................................................................................................................50
8.7.1 Consultar a licença ............................................................................................................... 50
8.7.2 Ver as Condições Gerais de Venda ........................................................................................... 50
8.7.3 Consultar outras licenças....................................................................................................... 50

8.8 Funções de teste ................................................................................................................51
8.8.1 Requisitos das funções de teste .............................................................................................. 51
8.8.2 Executar um teste da ficha VCI ............................................................................................... 51
8.8.3 Executar um diagnóstico VCI .................................................................................................. 51

9 Trabalhar com o aparelho...................................................................................................................53

9.1 Símbolos ...........................................................................................................................53
9.1.1 Símbolos gerais ................................................................................................................... 53
9.1.2 Símbolos no cabeçalho.......................................................................................................... 55
9.1.3 Símbolos no menu principal ................................................................................................... 57
9.1.4 Símbolos na seleção do veículo............................................................................................... 58
9.1.5 Símbolos no diagnóstico........................................................................................................ 59
9.1.6 Símbolos nas informações sobre o veículo................................................................................ 60
9.1.6.1 Símbolos no Car History ........................................................................................................ 62
9.1.6.2 Símbolos na ajuda sobre componentes .................................................................................... 62
9.1.6.3 Símbolos nos dados de inspeção............................................................................................. 63
9.1.6.4 Símbolos nos dados das correias dentadas ............................................................................... 63
9.1.6.5 Símbolos nos diagramas de circuito ........................................................................................ 64
9.1.6.6 Símbolos nos fusíveis/relés.................................................................................................... 64
9.1.6.7 Símbolos nos valores de verificação dos componentes ............................................................... 64
9.1.6.8 Símbolos nos valores de trabalho............................................................................................ 65
9.1.7 Símbolos na técnica de medição ............................................................................................. 66
9.1.7.1 Símbolos nas configurações do cursor ..................................................................................... 67
9.1.7.2 Símbolos no disparo ............................................................................................................. 68
9.1.7.3 Símbolos nas configurações da técnica de medição .................................................................... 69
9.1.7.4 Símbolos na gama de medição ............................................................................................... 70
9.1.8 Símbolos nas aplicações........................................................................................................ 71
9.1.8.1 Símbolos usados no diagnóstico dos gases de escape ................................................................ 71
9.1.8.2 Símbolos no glossário........................................................................................................... 72
9.1.8.3 Símbolos usados no orçamento .............................................................................................. 72
9.1.8.4 Símbolos no e-mail .............................................................................................................. 73
9.1.9 Símbolos nas configurações................................................................................................... 73
9.1.10 Símbolos no teclado virtual .................................................................................................... 74
9.1.11 Símbolos no manual do utilizador ........................................................................................... 74

9.2 Seleção do veículo..............................................................................................................74
9.2.1 Identificar o veículo pelo NIV .................................................................................................. 75
9.2.2 Pesquisa do veículo .............................................................................................................. 77

5



Índice mega macs 56

9.2.2.1 Procurar o veículo em função do país....................................................................................... 77
9.2.2.2 Procurar o veículo pelo NIV .................................................................................................... 78
9.2.2.3 Procurar o veículo pela matrícula ............................................................................................ 79

9.3 Diagnóstico OBD.................................................................................................................80
9.3.1 Executar uma inicialização rápida do diagnóstico OBD ................................................................ 80

9.4 Diagnóstico........................................................................................................................80
9.4.1 Preparar o diagnóstico do veículo............................................................................................ 81
9.4.2 Código de erro ..................................................................................................................... 82
9.4.2.1 Ler códigos de erro............................................................................................................... 82
9.4.2.2 Eliminar códigos de erro de um sistema do veículo .................................................................... 83
9.4.2.3 Consulta geral com leitura de códigos de erro ........................................................................... 83
9.4.2.4 Consulta geral com eliminação de códigos de erro ..................................................................... 85
9.4.3 Parâmetros......................................................................................................................... 85
9.4.3.1 Ler parâmetros.................................................................................................................... 85
9.4.4 Atuador .............................................................................................................................. 87
9.4.4.1 Ativar o atuador ................................................................................................................... 87
9.4.5 Reposição do intervalo de manutenção .................................................................................... 89
9.4.5.1 Executar reposição manual do intervalo de manutenção ............................................................. 89
9.4.5.2 Executar reposição automática do intervalo de manutenção ........................................................ 90
9.4.6 Configuração básica.............................................................................................................. 91
9.4.6.1 Requisitos da configuração básica........................................................................................... 91
9.4.6.2 Executar a configuração básica manual .................................................................................... 91
9.4.6.3 Executar a configuração básica automática............................................................................... 92
9.4.7 Codificação.......................................................................................................................... 93
9.4.7.1 Executar a codificação manual................................................................................................ 93
9.4.7.2 Executar a codificação automática........................................................................................... 94

9.5 Informações sobre o veículo ................................................................................................96
9.5.1 Car History.......................................................................................................................... 97
9.5.1.1 Selecionar o veículo do Car History.......................................................................................... 97
9.5.1.2 Eliminar entrada do Car History .............................................................................................. 97
9.5.1.3 Eliminar entrada individual e o Car History completo .................................................................. 98
9.5.1.4 Todas anteriores a................................................................................................................ 98
9.5.1.5 Enviar um pedido de ajuda ..................................................................................................... 98

Entrar em contacto com o callcenter técnico ............................................................................. 99
Pedir dados........................................................................................................................100

9.5.2 Ajuda sobre componentes ....................................................................................................102
9.5.2.1 Aceder à ajuda sobre componentes ........................................................................................102
9.5.3 Dados de inspeção ..............................................................................................................103
9.5.3.1 Aceder aos dados de inspeção ...............................................................................................103
9.5.4 Dados das correias dentadas.................................................................................................105
9.5.4.1 Aceder aos dados das correias dentadas .................................................................................105
9.5.5 Base de dados de diagnóstico................................................................................................105
9.5.5.1 Aceder à base de dados de diagnóstico ...................................................................................106

6



mega macs 56 Índice

9.5.6 Dados técnicos ...................................................................................................................106
9.5.6.1 Aceder aos dados técnicos....................................................................................................107
9.5.7 Diagramas de circuito ..........................................................................................................107
9.5.7.1 Aceder aos diagramas de circuito...........................................................................................107
9.5.8 Fusíveis/relés .....................................................................................................................108
9.5.8.1 Aceder às imagens da caixa de fusíveis/relés ...........................................................................108
9.5.9 Valores de teste do componente ............................................................................................109
9.5.9.1 Aceder aos valores de verificação dos componentes..................................................................109
9.5.10 Valores de trabalho..............................................................................................................109
9.5.10.1 Aceder aos valores de trabalho..............................................................................................109
9.5.11 Localização do componente ..................................................................................................110
9.5.11.1 Aceder à localização do componente ......................................................................................110
9.5.12 Filtro do habitáculo..............................................................................................................110
9.5.12.1 Aceder às instruções de desmontagem do filtro do habitáculo ....................................................110
9.5.13 Ações de recolha.................................................................................................................111
9.5.13.1 Aceder às ações de recolha...................................................................................................111

9.6 OBD ................................................................................................................................ 112

10 Técnica de medição ......................................................................................................................... 113

10.1 Osciloscópio..................................................................................................................... 113
10.1.1 Canais de osciloscópio .........................................................................................................114
10.1.2 Executar uma medição com osciloscópio ................................................................................114
10.1.2.1 Inserir o cabo de teste no MT 56 ............................................................................................114
10.1.2.2 Medir a tensão ou a resistência..............................................................................................114
10.1.2.3 Ligar a pinça amperimétrica ao veículo e ao MT 56....................................................................115
10.1.2.4 Medir a corrente..................................................................................................................115
10.1.3 Configurar as gamas de medição ..........................................................................................116
10.1.3.1 Configurar manualmente as gamas de medição........................................................................116
10.1.3.2 Configurar automaticamente as gamas de medição...................................................................116
10.1.3.3 Desativar a adaptação automática da gama de medição na medição da resistência.........................117
10.1.4 Configurar o disparo ............................................................................................................117
10.1.4.1 Configurar a posição de disparo .............................................................................................117
10.1.4.2 Configurar o modo de disparo ...............................................................................................118
10.1.4.3 Configurar a inclinação de disparo ..........................................................................................118
10.1.4.4 Configurar o nível de disparo .................................................................................................118
10.1.5 Outras funções ...................................................................................................................119
10.1.5.1 Calibrar o sinal....................................................................................................................119
10.1.5.2 Medir o sinal ......................................................................................................................119
10.1.5.3 Colocar janelas de valores a zero ...........................................................................................119
10.1.6 Outras configurações ...........................................................................................................120
10.1.6.1 Configurar a visualização ......................................................................................................120
10.1.6.2 Ativar o modo avançado .......................................................................................................120
10.1.6.3 Configurar o acoplamento.....................................................................................................120

7



Índice mega macs 56

10.1.6.4 Inverter o sinal....................................................................................................................121
10.1.7 Registar a medição..............................................................................................................121
10.1.7.1 Guardar a medição no osciloscópio ........................................................................................121
10.1.8 Reproduzir uma medição registada ........................................................................................121

11 Aplicações ...................................................................................................................................... 123

11.1 Calculadora de bolso......................................................................................................... 123
11.1.1 Aceder à calculadora de bolso ...............................................................................................123

11.2 Diagnóstico dos gases de escape ....................................................................................... 123
11.2.1 Aceder ao diagnóstico dos gases de escape .............................................................................123

11.3 Glossário ......................................................................................................................... 123
11.3.1 Aceder ao glossário .............................................................................................................123

11.4 PassThru ......................................................................................................................... 124
11.4.1 Aceder a PassThru ..............................................................................................................124

11.5 Cálculos .......................................................................................................................... 124
11.5.1 Aceder aos cálculos .............................................................................................................124

11.6 Orçamento....................................................................................................................... 125
11.6.1 Efetuar orçamento ..............................................................................................................125

11.7 E- Mail ............................................................................................................................ 126
11.7.1 Enviar e-mail à Assistência da Hella Gutmann ..........................................................................126

12 HGS-Tools opcionais........................................................................................................................ 127

12.1 Diagnóstico da bateria ...................................................................................................... 127
12.1.1 Executar um teste do sistema ...............................................................................................127
12.1.2 Executar um teste da bateria.................................................................................................128
12.1.3 Requisitos para guardar resultados de teste no Car History ........................................................129
12.1.4 Guardar resultados de teste no Car History..............................................................................129

13 Informações gerais.......................................................................................................................... 130

13.1 Solução de problemas PassThru ........................................................................................ 130

13.2 Solução de problemas....................................................................................................... 131

13.3 Cuidados e manutenção .................................................................................................... 131
13.3.1 Substituir a bateria ..............................................................................................................132

13.4 Eliminação....................................................................................................................... 132

13.5 Dados técnicos do mega macs 56....................................................................................... 133
13.5.1 Dados gerais ......................................................................................................................133
13.5.2 DT VCI ...............................................................................................................................134
13.5.3 Módulo de técnica de medição ...............................................................................................135

8



mega macs 56 Sobre este manual do utilizador

Indicação para utilização do manual do utilizador

1 Sobre este manual do utilizador

1.1 Indicação para utilização do manual do utilizador

Este manual do utilizador contém informações importantes relativas à segurança dos utilizadores.

Em www.hella-gutmann.com/manuals disponibilizamos-lhe todos os manuais do utilizador, instruções,
comprovativos e listas dedicados aos nossos aparelhos de diagnóstico e ferramentas, entre outros.

Visite também a nossa Hella Academy em www.hella-academy.com e amplie os seus conhecimentos com úteis
tutoriais online e outras ofertas de formação.

Leia o manual do utilizador completo. Preste particular atenção às primeiras páginas que apresentam as regras de
segurança. Estes elementos servem exclusivamente para garantir proteção durante o trabalho com o aparelho.

No sentido de prevenir perigos para pessoas e equipamentos, bem como erros de utilização, é recomendável
consultar novamente, em separado, os respetivos passos de trabalho, durante a utilização do aparelho.

O aparelho deve ser utilizado apenas por uma pessoa com formação técnica automóvel. As informações e os
conhecimentos transmitidos neste tipo de formação não estão incluídos neste manual.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem anúncio prévio, alterações no presente manual, bem como no
aparelho. Por esse motivo, é aconselhável verificar regularmente a existência de eventuais atualizações. Caso o
aparelho seja vendido ou cedido, sob qualquer forma, a terceiros, este manual deve sempre acompanhar o aparelho.

O manual do utilizador deve estar sempre à mão e acessível e ser conservado durante toda a vida útil do aparelho.

1.2 Funções

As funções do software podem variar em função do país, das licenças adquiridas e/ou do hardware disponível
opcionalmente. Por esse motivo, esta documentação pode descrever funções que não se encontram disponíveis no
software em questão. Se o desejar, pode ativar as funções em falta adquirindo uma licença correspondente e/ou
hardware adicional.

1.3 Sinalização de componentes do texto

PERIGO

Este símbolo remete para uma situação de perigo iminente que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

AVISO

Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

CUIDADO

Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar ferimentos
ligeiros ou leves, caso não seja evitada.
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Sinalização de componentes do texto

Estes símbolos remetem para peças rotativas.

Este símbolo remete para tensão elétrica/alta tensão perigosas.

Este símbolo remete para um possível perigo de esmagamento.

Este símbolo remete para um possível perigo de ferimentos nas mãos.

IMPORTANTE

Todos os textos identificados com o símbolo IMPORTANTE remetem para perigos para o
aparelho ou o local onde este se encontra. Por este motivo, as notas e instruções incluídas nos
respetivos textos devem ser escrupulosamente cumpridas.

Nota

Os textos assinalados com NOTA contêm informações importantes e úteis. Por isso, recomenda-
se o cumprimento destas indicações.

Caixote do lixo riscado

Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico.

A barra abaixo do caixote do lixo indica se o produto foi "colocado em circulação" depois de
13.08.2005.

Tensão contínua

Este símbolo indica a existência de tensão contínua.

A tensão contínua significa que a tensão elétrica não sofre alteração ao longo de um intervalo de
tempo prolongado.

Ter em atenção o manual do utilizador

Este símbolo indica que o manual do utilizador deve estar sempre disponível e deve ser lido.
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Símbolos no produto

1.4 Símbolos no produto

PERIGO

Este símbolo remete para uma situação de perigo iminente que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

AVISO

Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar a morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.

CUIDADO

Este símbolo remete para uma situação potencialmente perigosa que pode provocar ferimentos
ligeiros ou leves, caso não seja evitada.

Ter em atenção o manual do utilizador

Este símbolo indica que o manual de instruções/manual do utilizador deve estar sempre
disponível e deve ser lido.

Ter em atenção o manual do utilizador

Este símbolo indica que o manual de instruções/manual do utilizador deve estar sempre
disponível e deve ser lido.

Tensão contínua

Este símbolo indica a existência de tensão contínua.

A tensão contínua significa que a tensão elétrica não sofre alteração ao longo de um intervalo de
tempo prolongado.

Perigo de incêndio

Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado em fogueiras.

European Recycling Plattform (ERP)

Este símbolo indica a possibilidade de retoma com cobertura territorial de aparelhos elétricos de
uso privado através de envio do produto embalado como encomenda.

Polaridade

Este símbolo remete para a tensão elétrica entre 2 pontos.
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Indicações de segurança

2 Indicações para o utilizador

2.1 Indicações de segurança

2.1.1 Indicações gerais de segurança

• O aparelho destina-se ao uso exclusivo em automóveis. Para utilizar o aparelho é necessário
que o utilizador possua conhecimentos na área da tecnologia automóvel, e
consequentemente, conhecimentos sobre fontes de perigo e riscos existentes na oficina e no
veículo.

• Antes de o utilizador usar o aparelho, tem de ler completa e cuidadosamente o manual do
utilizador do mega macs 56. Adicionalmente, no aparelho de diagnóstico mega macs 56 o
manual do utilizador encontra-se em ou no DVD fornecido com o mesmo.

• Aplicam-se todas as indicações fornecidas em cada um dos capítulos do manual. Devem
igualmente ser consideradas as medidas e indicações de segurança seguintes.

• Além disso, aplicam-se todas as disposições gerais dos departamentos de inspeção industrial,
das associações profissionais, dos fabricantes de automóveis e das portarias relativas à
proteção do ambiente, bem como todas as leis, regulamentos e regras de conduta que uma
oficina deve respeitar.

2.1.2 Indicações de segurança relativas ao perigo de ferimentos

Ao realizar trabalhos no veículo, existe perigo de ferimentos devido a peças rotativas ou uma
movimentação inadvertida do veículo. Por esta razão, tenha em conta o seguinte:

• Proteger o veículo contra deslocamento.

• Os veículos com caixa automática devem ser adicionalmente colocados na posição de
repouso.

• Desativar o sistema de paragem/arranque para evitar um arranque do motor descontrolado.

• A ligação do aparelho ao veículo deve ser realizada sempre com o motor desligado.

• Não tocar nas peças rotativas com o motor a trabalhar.

• Não colocar cabos junto a peças rotativas.

• Verificar se as peças condutoras de alta tensão apresentam danos.
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2.1.3 Indicações de segurança para o mega macs 56

Para evitar um manuseamento incorreto e lesões daí resultantes no utilizador ou a destruição do
aparelho, observar o seguinte:

• Selecionar funções e menus no ecrã tátil apenas com os dedos limpos. Não utilizar
ferramentas como chaves de fendas, por exemplo.

• Inserir apenas a fonte de alimentação original no cabo (tensão de alimentação 12-15 V).

• Proteger o ecrã TFT/aparelho contra exposição solar prolongada.

• Proteger o aparelho e o cabo de ligação de peças quentes.

• Proteger o aparelho e o cabo de ligação de peças rotativas.

• Verificar regularmente se os cabos de ligação/acessórios apresentam danos (destruição do
aparelho provocada por curto-circuito).

• Realizar a ligação do aparelho apenas conforme as indicações do manual.

• Proteger o aparelho de líquidos como água, óleo ou gasolina. O mega macs 56 não é estanque
à água.

• Proteger o aparelho de fortes impactos e não o deixar cair.

• Não tentar abrir o aparelho. O aparelho só pode ser aberto por técnicos autorizados pela Hella
Gutmann. A garantia cessa em caso de danos no selo de proteção ou intervenções não
permitidas no aparelho.

• No caso de o aparelho apresentar avarias, notificar imediatamente a Hella Gutmann ou um
parceiro comercial da Hella Gutmann.

2.1.4 Indicações de segurança relativas à alta tensão/tensão de rede

Nos aparelhos elétricos existem tensões muito altas. Devido às descargas de tensão em
componentes danificados, por exemplo, dentadas de roedores, etc., ou ao contacto com
componentes condutores de corrente, existe o perigo de choque elétrico. Em caso de falta de
atenção, a alta tensão proveniente do veículo e a tensão de rede proveniente da rede doméstica
podem provocar graves lesões ou até mesmo a morte. Por esta razão, deve-se ter em atenção o
seguinte:

• Utilizar apenas cabos de alimentação com contacto de segurança à terra.

• Utilizar apenas cabos de alimentação que tenham sido testados ou fornecidos junto.

• Utilizar apenas o conjunto de cabos original.

• Verificar regularmente se existem danos nos cabos e nas fontes de alimentação.

• Em primeiro lugar, ligar sempre um cabo de massa do aparelho ao veículo.

• Realizar trabalhos de montagem, p. ex., a ligação do aparelho ao veículo ou a substituição de
componentes, apenas com a ignição desligada.

• Se for necessário executar trabalhos com a ignição ligada, não tocar nos componentes
condutores de tensão.
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2.1.5 Indicações de segurança relativas a corrosão

Em caso de danos no ecrã TFT, existe perigo de corrosão devido ao derrame dos cristais líquidos.
Por esta razão, tenha em conta o seguinte:

• No caso de serem afetadas partes do corpo ou a roupa, lavar de imediato com água (consultar
um médico!).

• Após inalação ou ingestão, consultar imediatamente um médico.

2.1.6 Indicações de segurança perigo de entalamento/esmagamento

Durante a remoção/inserção dos módulos no mega macs 56 existe perigo de entalamento/
esmagamento. Por esta razão, tenha em conta o seguinte:

• Assegurar que durante a inserção do módulo não se toca na zona de perigo.
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2.1.7 Indicações de segurança para veículos híbridos/elétricos

Nos veículos híbridos/elétricos verificam-se tensões muito altas. Devido às descargas de tensão
em componentes danificados, por exemplo, dentadas de roedores, etc., ou ao contacto com
componentes condutores de corrente, existe o perigo de choque elétrico. A alta tensão no veículo
pode provocar a morte no caso de falta de atenção. Por esta razão, deve-se ter em atenção o
seguinte:

• O sistema de alta tensão só pode ser desligado (corte da tensão) pelos seguintes
especialistas:

– Técnico de alta tensão (HVT)

– Eletricista especializado para atividades definidas (EFffT) – Veículos híbridos ou elétricos

– Eletricista especializado (EFK)

• Instalar ou colocar placas e faixas de aviso.

• Verificar (controlo visual!) o sistema de alta tensão e os cabos de alta tensão quanto a danos.

• Cortar a tensão do sistema de alta tensão:

– Desligar a ignição.

– Retirar a ficha de serviço.

– Remover o fusível.

• Bloquear o sistema de alta tensão contra religação:

– Remover a chave de ignição e guardá-la num local seguro.

– Guardar a ficha de serviço em local seguro ou bloquear o interruptor principal da bateria
contra religação.

– Isolar o interruptor principal da bateria, as ligações de ficha, etc. com fichas cegas,
tampões ou fita isolante com um aviso correspondente.

• Verificar a ausência de tensão com um detetor de tensão. Mesmo com a alta tensão desligada,
pode existir sempre uma tensão residual.

• Ligar à terra e curto-circuitar (só necessário a partir de uma tensão de 1000 V) o sistema de
alta tensão.

• Tapar componentes adjacentes ou que estejam sob tensão – com uma tensão inferior a 1000
V, p. ex., com panos ou tubos isolantes ou coberturas de plástico. No caso de tensões
superiores a 1000 V, p. ex., colocar placas de isolamento/painéis de cobertura especialmente
previstos para o efeito, que ofereçam uma proteção contra contacto suficiente relativamente a
componentes adjacentes.

• Antes da religação do sistema de alta tensão, observar o seguinte:

– Remover todas as ferramentas e meios auxiliares do veículo híbrido/elétrico.

– Anular o curto-circuito e a ligação à terra do sistema de alta tensão. Não se pode tocar em
mais nenhum cabo.

– Voltar a colocar os revestimentos de proteção removidos.

– Anular as medidas de proteção nos pontos de ligação.
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2.1.8 Indicações de segurança para aparelhos de teste/medição

• Realizar as medições apenas em circuitos que não estejam diretamente ligados à tensão de
rede.

• Nunca exceder a tensão máxima admissível correspondente a uma tensão alternada (AC) de
42 V pico ou uma tensão de contínua (DC) de 60 V.

• Não exceder os limites de tensão impressos nos cabos de ligação.

• É necessário desligar duas vezes ou reforçar a separação das tensões que se pretende medir
da tensão de rede perigosa. Os limites de tensão impressos nos cabos de teste não podem ser
ultrapassados. Em caso de medição simultânea de tensão positiva e negativa, certificar-se de
que a gama de medição permitida de 60 V/DC/42 V pico não é ultrapassada.

• Nunca efetuar medições no sistema de ignição.

• Verificar regularmente se existem danos nos aparelhos de teste e de medição.

• Ligar os aparelhos de teste e de medição sempre primeiro ao módulo de técnica de medição
(MT 56).

• Durante a medição, não tocar nas ligações/pontos de medição.

2.2 Exclusão de responsabilidade

2.2.1 Software

2.2.1.1 Intervenção de software relevante para a segurança

O software atual do aparelho disponibiliza funções de diagnóstico e configuração versáteis. Algumas destas funções
afetam o comportamento de componentes eletrónicos. Nestes incluem-se também componentes de sistemas do
veículo relevantes para a segurança, p. ex., airbag e travão. As seguintes indicações e acordos aplicam-se também a
todas as atualizações seguintes e aos seus aperfeiçoamentos de software.

2.2.1.2 Execução de intervenções de software relevantes para a segurança

• Os trabalhos em áreas relevantes para a segurança como, por exemplo, o sistema de segurança de passageiros e
os sistemas de travões, podem ser realizados apenas caso o utilizador tenha lido e confirmado esta nota.

• O utilizador do aparelho deve respeitar sem restrições todos os passos de trabalho e requisitos predefinidos pelo
aparelho e pelo fabricante do veículo e deve seguir as respetivas instruções.

• Os programas de diagnóstico que realizam intervenções de software relevantes para a segurança no veículo só
podem ser aplicados caso as indicações de aviso a esse respeito, incluindo a declaração redigida de seguida,
sejam aceites sem restrições.

• A aplicação correta do programa de diagnóstico é imprescindível, visto que, com este, são eliminadas
programações, configurações, ajustes e luzes de controlo. Através desta intervenção, os dados e comandos
eletrónicos relevantes para a segurança, especialmente os sistemas de segurança, são afetados e alterados.

2.2.1.3 Proibição de intervenções de software relevantes para a segurança

As intervenções ou alterações em comandos eletrónicos e sistemas relevantes para a segurança não podem ser
efetuadas nas seguintes situações:

• O aparelho de comando está danificado, não é possível ler dados.

• Não é possível ler claramente o aparelho de comando e a atribuição.
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• Não é possível efetuar uma leitura devido à perda de dados.

• O utilizador não possui a formação e o conhecimento necessários.

Nestes casos, a realização de programações, configurações ou outras intervenções no sistema de segurança está
interdita ao utilizador. Para a prevenção de perigos, o utilizador deve entrar em contacto direto com um fornecedor
autorizado. Só este, em cooperação com a fábrica de origem, pode garantir um funcionamento seguro do sistema
eletrónico do veículo.

2.2.1.4 Renúncia à utilização de intervenções de software relevantes para a
segurança

O utilizador compromete-se a não utilizar funções do software relevantes para a segurança caso ocorra uma das
seguintes condições:

• Existem dúvidas quanto à competência técnica de terceiros para a realização destas funções.

• O utilizador não tem os certificados de formação necessários para o efeito.

• Existem dúvidas quanto ao funcionamento perfeito da intervenção de software relevante para a segurança.

• O aparelho é transmitido a terceiros. A Hella Gutmann Solutions GmbH não tem conhecimento de tal facto e não
autorizou terceiros à utilização do programa de diagnóstico.

2.2.1.5 Disponibilização para todos

A Hella Gutmann Solutions GmbH utiliza partes de um software open source no aparelho de diagnóstico mega macs
56. Caso seja necessário, este software open source deve ser disponibilizado a qualquer pessoa, num suporte de
dados convencional. Os custos reais incorridos serão faturados. A oferta tem uma validade de 3 anos a partir da data
de aquisição do aparelho de diagnóstico ou da data de alteração no software supra mencionado.

2.2.2 Exclusão de responsabilidade

2.2.2.1 Dados e informações

As informações contidas na base de dados do programa de diagnóstico foram recolhidas tendo em base as
informações dos importadores de veículos e as informações dos próprios veículos. Para isso, procedeu-se com o
máximo cuidado para garantir a correção dos dados. A empresa Hella Gutmann Solutions GmbH não assume
responsabilidade por eventuais erros e consequências daí resultantes. Isto aplica-se à utilização de dados e
informações que se provem incorretos ou tenham sido apresentados incorretamente, assim como a erros
inadvertidamente resultantes da compilação de dados.

2.2.2.2 Ónus da prova do utilizador

Compete ao utilizador do aparelho o ónus da prova de que foram respeitados, sem exceção, os esclarecimentos
técnicos e as indicações de operação, bem como as indicações de manutenção, de cuidados e de segurança.

2.2.3 Proteção de dados

O cliente concorda com a gravação dos seus dados pessoais para fins de execução e conclusão da relação contratual,
bem como dos dados técnicos para a validação de dados de segurança, para a criação de estatísticas e para o controlo
da qualidade. Os dados técnicos são separados dos dados pessoais e são transmitidos apenas aos nossos parceiros
comerciais. Comprometemo-nos à confidencialidade sobre todos os dados obtidos do nosso cliente. Estamos
autorizados a transmitir informações sobre os clientes apenas caso as disposições legais o permitam ou o cliente o
tenha consentido.
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2.2.4 Documentação
As indicações incluídas descrevem as causas de erros mais frequentes. Muitas vezes, existem outras causas para os
erros ocorridos, não sendo possível apresentar aqui todas elas, para além de haver ainda outras fontes de erros que
ainda não foram descobertas. A empresa Hella Gutmann Solutions GmbH não assume responsabilidade por trabalhos
de reparação mal sucedidos ou supérfluos.

A Hella Gutmann Solutions GmbH não assume qualquer responsabilidade pela utilização de dados e informações que
se provem incorretos ou tenham sido apresentados incorretamente, bem como de erros inadvertidamente resultantes
da compilação de dados.

Sem prejuízo do que foi mencionado acima, a empresa Hella Gutmann Solutions GmbH não assume responsabilidade
por qualquer perda referente aos lucros e ao património da empresa, ou por qualquer outra perda daí resultante,
mesmo que de natureza económica.

A empresa Hella Gutmann Solutions GmbH não assume qualquer responsabilidade por danos ou falhas de
funcionamento que resultem da inobservância do manual do utilizador “mega macs” e das indicações de segurança
especiais.

Compete ao utilizador do aparelho o ónus da prova de que foram respeitados, sem exceção, os esclarecimentos
técnicos e as indicações de operação, bem como as indicações de manutenção, de cuidados e de segurança.
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3 Descrição do aparelho

3.1 Âmbito de fornecimento

QQuuaannttiiddaaddee DDeessiiggnnaaççããoo

1 mega macs 56

1 DT VCI

1 Adaptador Bluetooth®

1 Cabo USB para ligação da DT VCI ao aparelho

1 Cabo USB para ligação ao PC

1 cada Cabo e fonte de alimentação mega macs 56

1 Suporte de dados HGS

1 Guia rápido de introdução

3.1.1 Verificar o âmbito de fornecimento

Verificar o âmbito de fornecimento aquando da entrega ou imediatamente depois, de modo a poder apresentar logo
em seguida uma reclamação por eventuais danos.

Para verificar o âmbito de fornecimento, proceder da seguinte forma:

1. Abrir o pacote de fornecimento e verificar se o material entregue está completo, utilizando, para isso, a guia de
remessa anexa.

Caso sejam detetados danos de transporte exteriores, abrir o pacote na presença do colaborador da empresa de
entregas e verificar se o aparelho apresenta danos ocultos. Certificar-se de que o colaborador da empresa de
entregas regista todos os danos de transporte e danos existentes no aparelho num protocolo de danos.
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2. Retirar o aparelho da embalagem.

CUIDADO

Perigo de curto-circuito devido a peças soltas no aparelho

Perigo de destruição do aparelho/sistema eletrónico do veículo

Não colocar o aparelho em funcionamento se suspeitar da existência de peças soltas no
aparelho. Neste caso, notificar imediatamente o serviço de reparações da Hella Gutmann ou
um parceiro comercial da Hella Gutmann.

3. Verificar se o aparelho apresenta danos mecânicos e, abanando ligeiramente, se existem peças soltas no seu
interior.

3.2 Condições normais de utilização

O mega macs 56 é um aparelho portátil que reconhece e elimina erros nos sistemas eletrónicos do veículo.

Através de uma interface de diagnóstico, o aparelho estabelece uma ligação ao sistema eletrónico do veículo,
permitindo, assim, aceder às descrições do sistema do veículo. Muitos dados são importados diretamente online da
base de dados de diagnóstico da Hella Gutmann para o aparelho. Por isso, o aparelho tem de estar permanentemente
online.

O aparelho não é indicado para reparar máquinas e aparelhos elétricos, nem o sistema elétrico doméstico. Os
aparelhos de outros fabricantes não são suportados.

Se o aparelho for utilizado de uma forma não indicada pela Hella Gutmann, a segurança do aparelho pode ser
comprometida.

3.3 Utilização da função Bluetooth®

Em alguns países, as condições de utilização da função Bluetooth® podem estar limitadas por legislação ou decretos
nacionais ou, em alguns casos, esta função pode não ser permitida.

Antes de utilizar a função Bluetooth®, observar as disposições em vigor no respetivo país.

3.4 Utilizar o aparelho

IMPORTANTE
Danificação ou destruição do ecrã

Nunca operar o ecrã com ferramentas ou canetas de metal pontiagudas.

Utilizar apenas o dedo.

O aparelho está equipado com um ecrã tátil. Todos os menus e funções podem ser selecionados e ativados através de
um leve toque com o dedo ou através das teclas de seta .
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3.5 Ligações do mega macs 56

DDeessiiggnnaaççããoo

1 Porta para dispositivos USB
A porta para dispositivos USB permite trocar dados entre o aparelho e o PC.

2 2 portas USB Host
As portas USB Host (abreviado, portas USB) permitem ligar aparelhos externos, como a
impressora ou a DT VCI, por exemplo.

3 Tomada de abastecimento de tensão
Esta tomada permite alimentar o aparelho com tensão e carregar a bateria.

4 Botão ligar/desligar
Permite ligar e desligar o aparelho.

5 Módulo de técnica de medição MT 56
Este módulo inclui um osciloscópio de 2 canais para as seguintes grandezas:

• 2 canais

• Corrente (via pinça amperimétrica)

• Resistência

6 Ligações do osciloscópio 1
Aqui é possível ligar cabos de teste ao osciloscópio 1.

• Azul = sinal

• Preto = massa

7 Ligação ST3
Aqui é possível ligar uma pinça amperimétrica.

8 Ligações do osciloscópio 2
Aqui é possível ligar cabos de teste ao osciloscópio 2.

• Vermelho = sinal

• Preto = massa

9 Compartimento adicional de módulo
Compartimento de reserva. Aqui é possível inserir mais um módulo.

Interno: 1 WLAN, 1 Bluetooth®
Todas as ligações sem fios estão integradas no aparelho e encontram-se permanentemente
ligadas.
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3.6 Ligações da DT VCI

DDeessiiggnnaaççããoo

10 DT VCI para ligação de diagnóstico no veículo

11 Faixa de fixação para fita com porta-chaves, por exemplo

12 Luzes de controlo verdes e azuis (LED)
As luzes de controlo indicam o estado de funcionamento da DT VCI.

13 Microporta USB para cabo USB destinada à ligação com a porta USB do PC.

3.6.1 Significado das frequências de intermitência

IInnddiiccaaççããoo ddee eessttaaddoo
SSiiggnniiffiiccaaddoo

LLEEDD aazzuull LLEEDD vveerrddee
LED desligado. LED desligado. • Software inativo/com erro.

• Sem tensão.

• DT VCI avariada.

LED pisca rapidamente (1x por
seg.).

LED desligado. • Atualização falhou.

• Atualização inválida.

• DT VCI avariada.

LED pisca lentamente (de 3 em 3
s).

LED desligado. • Atualização falhou.

• Atualização inválida.

• DT VCI avariada.

LED pisca lentamente (de 3 em 3
s).

LED permanentemente aceso,
com breves interrupções
regulares.

DT VCI operacional.
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4 Instalação do pacote de drivers Hella Gutmann
Drivers

4.1 Requisitos do sistema para os Hella Gutmann Drivers
• Windows 7 SP1 ou superior

• Direitos de administrador no Windows

4.2 Instalar o pacote de drivers Hella Gutmann Drivers
Para receber todos os dados sobre o respetivo veículo disponibilizados pela Hella Gutmann, o aparelho tem de dispor
de uma ligação online permanente e o pacote de drivers Hella Gutmann Drivers tem de estar instalado. De modo a
manter os custos de ligação baixos, a Hella Gutmann recomenda a utilização de uma ligação DSL e de uma tarifa fixa.

1. Instalar os Hella Gutmann Drivers no computador do escritório ou da oficina.

O pacote de drivers Hella Gutmann Drivers encontra-se no suporte de dados HGS fornecido.

2. Ligar o aparelho a um computador com acesso à Internet.

O símbolo de ligação na barra de ferramentas na parte superior do ecrã passa de preto para verde, assim
que a ligação online for instalada com sucesso e estiver ativa.
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5 HGS-PassThru: Instalação do software
5.1 HGS-PassThru: Fornecimento
Desde 2010, todos os carros novos estão sujeitos ao cumprimento da norma Euro 5, que regula, entre outros
aspetos, a homologação de veículos relativamente às emissões. A norma Euro 5 obriga os fabricantes a disponibilizar
às oficinas independentes o acesso, através da Internet, a todas as informações sobre manutenção e reparação dos
respetivos veículos.

A programação das unidades de comando só pode ser realizada com aparelhos compatíveis com a norma Euro 5. O
HGS-PassThru é uma interface que permite instalar a última versão de software diretamente do portal online do
fabricante na unidade de comando do veículo. A função PassThru é uma extensão e não substitui o diagnóstico,
oferecendo a Hella Gutmann, neste caso, a possibilidade de estabelecer uma comunicação direta entre o veículo e o
servidor OEM (Original Equipment Manufacturer/fabricante do equipamento original) do fabricante.

O fornecimento do software difere de fabricante para fabricante, sendo possível encontrar os seguintes cenários:

• transferência de software para computador;

• pedido de software para computador em CD ou DVD;

• soluções online.

Dependendo do fabricante, este serviço pode ter custos associados relativos a, por exemplo:

• registo;

• licenças;

• software.

O conteúdo de um software (conteúdos informativos e funcionais) varia em função do fabricante: alguns fabricantes
disponibilizam apenas as funções e informações exigidas por lei, enquanto outros fabricantes oferecem outros dados
mais abrangentes.

5.2 HGS-PassThru: Sistemas operativos suportados
• Pelo menos Microsoft Windows 7 (32/64 Bit)

5.3 Requisitos de sistema do controlador HGS – PassThru
A Hella Gutmann definiu as seguintes condições para a instalação do controlador HGS – PassThru:

• Pelo menos 2 GB de espaço de memória livre

• Pelo menos 40 GB de espaço livre no disco rígido

• Pelo menos uma ligação de USB 2.0 livre no laptop/tablet

• Laptop ou tablet compatível com Internet

5.4 HGS-PassThru: Instalar o software
A instalação realiza-se com a ajuda de um assistente que o vai acompanhar em cada um dos passos.

Para instalar o software HGS-PassThru, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o laptop/tablet.

2. Aceder ao website da Hella Gutmann.

3. Em WORKSHOP SOLUTIONS > SERVICE selecionar > PassThru.
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4. Em DOWNLOADS selecionar > Software – PassThru.
É exibida a janela PassThru setup.

5. Guardar o ficheiro setup.exe do PassThru com >Guardar ficheiro< .
O sistema recomenda uma pasta de destino para os ficheiros do setup.exe do PassThru. Caso pretenda usar uma
outra pasta de destino, esta poderá ser selecionada. No final da instalação, os ficheiros são copiados para a pasta
de destino selecionada.

6. Guardar o ficheiro setup.exe do PassThru com >Guardar<.
O setup.exe do PassThru é guardado na pasta de destino.

7. Na pasta de destino, clicar no setup.exe do PassThru.
É exibida a janela HGS-PassThru Setup.

8. Selecionar o idioma desejado com .

9. Confirmar a seleção com >Ok<.
A seleção é automaticamente guardada. É exibido o assistente de configuração do HGS-PassThru.

10. Clicar em >Seguinte<.
São apresentadas as Condições Gerais de Venda.

11. Ler as Condições Gerais de Venda e confirmar no final do texto.

12. Clicar em >Seguinte<.
Para poder instalar com sucesso o software HGS-PassThru Setup, é necessário selecionar um produto.

13. Selecionar >HGS VCI<.

14. Instalar o produto com >Instalar<.
A instalação é iniciada.

15. Aguardar até que a instalação esteja concluída.

16. Clicar em >Concluir<.
É automaticamente criado um atalho para o HGS-PassThru no ambiente de trabalho.

A instalação do software HGS-PassThru fica assim concluída.
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6 Colocação em serviço do software HGS-PassThru
Este capítulo descreve a utilização do software HGS-PassThru.

6.1 Pré-requisitos para a colocação em serviço do software
HGS-PassThru

• O abastecimento de tensão do aparelho e do laptop/tablet via fonte e cabo de alimentação está garantido.

• O laptop/tablet está a funcionar.

• Está disponível um laptop/tablet para estabelecer a ligação do veículo à Internet.

• O ficheiro HGS-PassThru foi instalado sem erros no laptop/tablet.

• Existem direitos de administrador.

• Está instalada a versão mais atualizada de Java.

• A ligação à Internet é estável.

• Todos os processos/programas iniciados/a decorrer em segundo plano são terminados.

6.2 HGS-PassThru: Executar o software

ATENÇÃO

Certificar-se de que o abastecimento de tensão não é inferior a 12 V durante todo o processo.

Uma queda de tensão pode provocar o cancelamento da transferência e danificar a unidade de
comando.

Caso seja efetuada uma atualização das unidades de comando, não é possível restaurar o
software anterior da unidade de comando.

Para executar o software HGS-PassThru, proceder da seguinte forma:

1. Inserir o cabo USB na ligação USB do DT VCI.

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE

Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.
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3. Inserir o cabo USB nas ligações USB do laptop/tablet.
A ligação é estabelecida. O laptop/tablet é ligado ao veículo através do HGS VCI.

A função PassThru está ativa.

4. Ligar a ignição no veículo.

5. Respeitar as indicações do fabricante.

6. Selecionar Início > Todos os programas > Hella Gutmann Solutions > HGS-PassThru Communication.

Em alternativa, também é possível executar o software HGS-PassThru da seguinte forma:

• Windows 7: Selecionar o atalho do HGS – PassThru no ambiente de trabalho.

7. Selecionar o idioma desejado.

8. Iniciar o teste de comunicação selecionando Iniciar teste.

O teste de comunicação é iniciado. A ligação entre o laptop/tablet e a HGS VCI é verificada.

Se a fila de setas esquerda for exibida a verde, a ligação entre o laptop/tablet e o HGS VCI está ativa.

Em seguida, o sistema verifica a ligação entre o HGS VCI e o veículo.

Se a fila de setas direita for exibida a verde, a ligação entre o HGS VCI e o veículo está ativa.

Agora, a ligação do laptop/tablet ao veículo através do HGS VCI está estabelecida com sucesso.

9. Concluir o teste de comunicação com Terminar.
10. Na Internet, aceder às páginas desejadas do fabricante com o laptop/tablet.

11. Seguir as indicações do portal do fabricante.

12. Selecionar PassThru (HGS VCI) da Hella Gutmann.
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7 Colocação em serviço
Este capítulo descreve como ligar e desligar o aparelho, bem como todos os passos necessários para utilizar o
aparelho pela primeira vez.

7.1 Carregar a bateria

Antes de colocar o aparelho em serviço, carregar a bateria durante 8 a 10 horas, no mínimo, com o aparelho
desligado.

Para carregar a bateria, proceder da seguinte forma:

1. Ligar a ficha de abastecimento de tensão à tomada do aparelho.

2. Inserir a ficha na tomada.
A bateria é carregada.

7.2 Ligar o aparelho

Nota
• Ao iniciar o aparelho pela primeira vez e após uma atualização do software, o utilizador tem

de confirmar as Condições Gerais de Venda (CGV) da firma Hella Gutmann Solutions GmbH.
Caso contrário, algumas funções do aparelho não estão disponíveis.

• Ao iniciar o aparelho pela primeira vez, o utilizador tem de confirmar igualmente o Contrato
de tratamento de ordens da firma Hella Gutmann Solutions GmbH. Este regula o tratamento
de dados pessoais nos termos do RGPD.

• Contactar o serviço de assistência responsável ou o call center técnico da Hella Gutmann, se
for exibida a mensagem Reposição do mega macs 56 (“Rescue App”) ao ligar o aparelho.

Para ligar o aparelho, proceder da seguinte forma:

1. Premir brevemente o botão para ligar/desligar.
São apresentadas as Condições Gerais de Venda.

2. Ler as Condições Gerais de Venda e confirmar no final do texto.
É apresentada a janela de seleção do utilizador. O respetivo nome de utilizador é guardado com todos os dados
memorizados no Car History. É possível identificar posteriormente e com maior rapidez quem efetuou a
reparação, em caso de dúvida.

3. Fazer duplo clique em .

4. Introduzir o nome de utilizador.

5. Confirmar a entrada com .

6. Caso seja necessário, ativar a caixa de verificação Manter sessão iniciada.

Se a caixa de verificação Manter sessão iniciada estiver ativada, deixa de ser necessário selecionar o utilizador
sempre que liga o sistema.

O Contrato de tratamento de ordens é apresentado.

7. Ler o Contrato de tratamento de ordens e confirmar e concordar no final do texto.

8. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada. É apresentado o menu principal.

Agora, é possível trabalhar com o aparelho.
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7.3 Ativar licenças

Nota
Para que todas as licenças adquiridas possam ser plenamente utilizadas, antes da 1.ª colocação
em serviço é necessário estabelecer a ligação entre o aparelho e o servidor da HGS.

Para estabelecer a ligação entre o aparelho e o servidor da HGS, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Contratos no menu principal.

2. Selecionar o separador >Licença<.

3. Aceder a As minhas licenças com .
Os dados são transferidos. São exibidas as licenças adquiridas.

4. Desligar o aparelho e voltar a ligar.

Agora, é possível trabalhar plenamente com o aparelho.

7.4 Desligar o aparelho
Para desligar o aparelho, proceder da seguinte forma:

Nota

Durante o funcionamento normal, desligar o aparelho com . Para transportar e armazenar o
aparelho, este deve ser desligado através da tecla ligar/desligar, para não ser ligado
involuntariamente por ações externas.

1. Desligar o aparelho com .

2. Prestar atenção à mensagem de segurança.

3. Desligar o aparelho com . Cancelar o procedimento com .
Depois de desligado, o aparelho encontra-se em modo de standby.
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8 Configurar o aparelho
Através do menu principal >Configurações<, é possível configurar todas as portas e funções.

8.1 Configurar os dados da empresa
Aqui é possível inserir os dados de empresa destinados à impressão, por exemplo:

• Endereço da empresa

• Número de fax

• Home page

8.1.1 Introduzir os dados da empresa
Para inserir os dados da empresa, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Dados da empresa<.

3. Na opção Nome da empresa, abrir o teclado virtual com .

4. Inserir o nome da empresa.

5. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

6. Repetir os passos 3 a 5 para mais entradas.

8.1.2 Nome de utilizador

8.1.2.1 Introduzir o nome de utilizador

Aqui é possível gerir os diferentes utilizadores.

O respetivo nome de utilizador é guardado com todos os dados memorizados no Car History. É possível identificar
posteriormente e com maior rapidez quem efetuou a reparação, em caso de dúvida.

Para inserir o nome de utilizador, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Abrir o teclado virtual com .

4. Introduzir o nome de utilizador.

5. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

8.1.2.2 Atribuir palavra-passe

Aqui pode ser atribuída opcionalmente uma palavra-passe aos utilizadores.

Aquando da seleção do utilizador, tem de ser introduzida a palavra-passe atribuída.

Para atribuir uma palavra-passe a um utilizador, proceder como se segue:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.
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2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Selecionar o nome de utilizador desejado.

4. Abrir o teclado virtual com .

5. Introduzir a palavra-passe desejada.

6. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

8.1.2.3 Apagar a palavra-passe

Para apagar a palavra-passe, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Selecionar o nome de utilizador desejado com a palavra-passe atribuída.

4. Em Palavra-passe (opcional) apagar a palavra-passe com .

5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .
A palavra-passe é apagada.

8.1.2.4 Eliminar o nome de utilizador

Para eliminar o nome de utilizador, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Selecionar o nome de utilizador desejado.

4. Eliminar o nome de utilizador com .

5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .
O nome de utilizador é eliminado.

8.1.2.5 Ativar Car History

Para ativar o Car History, proceder da seguinte forma:

Nota

Apenas com a caixa de verificação Ativar Car History ativada é que os dados são
automaticamente memorizados no Car History.

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Ativar a caixa de verificação Ativar Car History.

Os dados são agora guardados no Car History.

31



Configurar o aparelho mega macs 56

Configurar os dados da empresa

8.1.2.6 Configurar a proteção por palavra-passe

Em virtude da entrada em vigor, a 25 de maio de 2018, do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União
Europeia, torna-se necessário reforçar a proteção dos dados pessoais dos clientes nos aparelhos.

Com o objetivo de evitar o acesso de terceiros aos aparelhos de diagnóstico, integrámos a função Proteção por
palavra-passe nos nossos sistemas.

Nota

Nos termos das disposições regulamentares relativas ao acesso por terceiros, sem uma palavra-
passe válida, o aparelho agora só pode ser reativado através da função >Iniciar reset de
fábrica< ou da Linha de Assistência Técnica da Hella Gutmann. Neste caso, os dados pessoais e o
Car History serão eliminados e, em determinadas circunstâncias, não será possível recuperá-los.

Para configurar a proteção por palavra-passe, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Utilizador<.

3. Aceder a Gestão de palavras-passe com .

Nota

A palavra-passe pode ter um comprimento máximo de 10 carateres.

4. Definir uma palavra-passe e confirmar inserindo-a novamente.

5. Observar o aviso e confirmar.

A partir deste momento, só é possível aceder ao aparelho com a palavra-passe definida.

8.1.3 Inserir orçamento

Aqui é possível inserir os valores base para elaborar o orçamento.

É possível inserir três valores horários diferentes (valor líquido) e uma taxa de IVA. O montante total do trabalho a
realizar é calculado com base nestes valores.

Para inserir valores base num orçamento, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Empresa no menu principal.

2. Selecionar o separador >Orçamento<.

3. Em Valor horário 1 (EUR líquido), abrir o teclado virtual com .

4. Inserir o valor horário.

5. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

6. Repetir os passos 3 a 5 para mais entradas.
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8.2 Atualizar o aparelho, a DT VCI e os módulos

Aqui é possível atualizar o aparelho, a DT VCI e os módulos individuais. Além disso, também é possível visualizar
diferentes parâmetros do sistema, como, por exemplo:

• Versão do pacote

• Número do aparelho

• Versão de software

Durante o ano, a Hella Gutmann disponibiliza aos seus clientes várias atualizações do software. Estas atualizações
não são gratuitas. Estas atualizações incluem tanto novos sistemas de veículos como alterações técnicas e
aperfeiçoamentos. Recomendamos que o aparelho tenha sempre a versão mais recente instalada, fazendo-se
atualizações regulares para esse efeito.

8.2.1 Requisitos da atualização

Para efetuar atualizações, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

• Ligar o aparelho através de cabo USB, Bluetooth® ou WLAN a um PC com Internet.

• PC compatível com Bluetooth® ou adaptador Bluetooth® ligado ao PC.

• As licenças apropriadas da Hella Gutmann estão ativadas.

• Pacote de drivers Hella Gutmann Drivers instalado no computador.

• Abastecimento de tensão do aparelho e da DT VCI garantido.

8.2.2 Aceder às informações do sistema

Aqui estão guardadas todas as informações necessárias para a identificação do mega macs 56.

Para aceder às informações do sistema, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.

2. Selecionar o separador >Sistema<.
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas informações como, por exemplo, sobre as versões do software e do hardware, bem como o
número do aparelho.

8.2.3 Configurar o idioma

No caso de software multilingue, é possível selecionar aqui a variante linguística pretendida. Após a alteração do
idioma, a atualização é efetuada no idioma selecionado.

Para configurar o idioma, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.

2. Selecionar o separador >Sistema<.

3. Na opção Idioma, abrir a lista com .
A seleção dos idiomas depende do respetivo software.

4. Selecionar o idioma desejado.
A seleção é automaticamente guardada.
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8.2.4 Iniciar a atualização do sistema

Aqui é possível iniciar uma atualização do sistema.

Para iniciar a atualização do sistema, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.

2. Selecionar o separador >Sistema<.

IMPORTANTE
Abastecimento de tensão insuficiente

Perda de dados do sistema

Não desligar o aparelho nem a DT VCI nem interromper o seu abastecimento de tensão
durante a atualização.

Assegurar um abastecimento de tensão suficiente.

3. Iniciar a Atualização com em Ação.
O sistema inicia a pesquisa de uma nova atualização, bem como a transferência dos respetivos dados,
procedendo, em seguida, à sua instalação.

Se a atualização do sistema for bem-sucedida, o aparelho desliga e liga automaticamente. Após a inicialização, a
instalação é automaticamente verificada.

8.2.5 Aceder às informações sobre a DT VCI

Aqui estão guardadas todas as informações necessárias para a identificação da DT VCI.

Para aceder às informações da DT VCI, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.

2. Selecionar o separador >DT VCI<.
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas as versões do software e do hardware, bem como o tipo de módulo da DT VCI.

8.2.6 Atualização da DT VCI

Aqui é possível atualizar o software da DT VCI.

8.2.6.1 Iniciar atualização da DT VCI

IMPORTANTE
Abastecimento de tensão insuficiente

Perda de dados do sistema

Não desligar o aparelho nem a DT VCI nem interromper o seu abastecimento de tensão durante a
atualização.

Assegurar um abastecimento de tensão suficiente.

Para iniciar a atualização da DT VCI, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.
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2. Selecionar o separador >DT VCI<.

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

3. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

4. Iniciar a atualização com .

5. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

6. Confirmar a janela com notas e instruções com .
A atualização da DT VCI é inicializada. Os dados são copiados do aparelho para a DT VCI.

Se a atualização for bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem: Atualização (DT VCI/MT 56) efetuada com sucesso.

8.2.7 Atualização do módulo
Aqui é possível atualizar o software de cada um dos módulos.

No total, o mega macs 56 apresenta 2 compartimentos de módulo. O 1.º compartimento destina-se ao MT 56 (módulo
de técnica de medição), enquanto o 2.º é um compartimento de reserva.

8.2.7.1 Iniciar a atualização do módulo

IMPORTANTE
Abastecimento de tensão insuficiente

Perda de dados do sistema

Não desligar o aparelho nem interromper o seu abastecimento de tensão durante a atualização!

Assegurar um abastecimento de tensão suficiente.

Para iniciar a atualização do módulo, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Atualização no menu principal.

2. Selecionar o separador para o módulo.
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas informações sobre as versões do software e do hardware, bem como o tipo de módulo.

3. Iniciar a atualização do módulo com .

4. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

5. Confirmar a janela com notas e instruções com .
A atualização do módulo é inicializada. O sistema inicia a pesquisa de uma nova atualização, bem como a
transferência dos respetivos dados, procedendo, em seguida, à sua instalação.
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Se a atualização for bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem: Atualização do módulo efetuada com sucesso.

8.3 Configurar as interfaces

Aqui é possível configurar as portas para a impressora, a BPC-Tool, o Bluetooth® e a WLAN.

Todas as interfaces do aparelho são configuradas em Configurações > Interfaces.

No caso de estarem disponíveis várias ligações a aparelhos ou ferramentas, o sistema seleciona automaticamente a
ligação mais rápida e estável.

A hierarquia de ligação é a seguinte:

1. USB

2. Bluetooth®

3. WLAN

8.3.1 Configurar a impressora

8.3.1.1 Imprimir através da ligação USB

Aqui é possível definir a utilização da ligação USB para imprimir.

É possível ligar às ligações USB do aparelho qualquer impressora que suporte, no mínimo, a linguagem de impressão
PCL5 e que disponha de uma ligação USB. Para podermos garantir um suporte eficaz da Linha de Assistência,
recomendamos que utilize uma impressora da Hella Gutmann.

Para imprimir através da ligação USB, proceder da seguinte forma:

1. Inserir o cabo USB, não incluído no âmbito de fornecimento, na ligação USB do aparelho e da impressora.

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >Impressora<.

4. Na opção Porta, abrir a lista com .

5. Selecionar >local<.

6. Em Modo a cores, abrir a lista com .

7. Selecionar >A cores< ou >Preto e branco<.

8. Em em cima (mm), abrir o teclado virtual com .

As margens de impressão estão definidas, de fábrica, em 15 mm.

9. Se necessário, eliminar o valor de fábrica com ou .

10. Introduzir o valor desejado das margens em milímetros.

11. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

12. Repetir os passos 8 a 11 para mais entradas.

13. Se necessário, ativar a caixa de verificação Ocultar logótipo da empresa para imprimir documentos sem o
logótipo da Hella Gutmann.

Esta função permite imprimir em papel de carta pré-impresso.

Agora, é possível imprimir com a impressora através da ligação USB.
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8.3.1.2 Imprimir com a impressora padrão de um computador

Aqui é possível definir a utilização da impressora padrão do PC.

No caso de não ser ligada uma impressora adicional ao aparelho, é possível imprimir através da impressora de um
computador. Para isso, deve existir uma ligação entre o aparelho e o computador. A ligação ao computador pode ser
estabelecida através de uma ligação USB, Ethernet, Bluetooth®, WLAN ou UMTS.

Para imprimir com a impressora padrão, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >Impressora<.

3. Na opção Porta, abrir a lista com .

4. Selecionar >Gutmann Portal<.
A seleção é automaticamente guardada.

5. Em em cima (mm), abrir o teclado virtual com .

As margens de impressão estão definidas, de fábrica, em 15 mm.

6. Se necessário, eliminar o valor de fábrica com ou .

7. Introduzir o valor desejado das margens em milímetros.

8. Confirmar a entrada com .
A entrada é automaticamente guardada.

9. Repetir os passos 5 a 8 para mais entradas.

10. Se necessário, ativar a caixa de verificação Ocultar logótipo da empresa para imprimir documentos sem o
logótipo da Hella Gutmann.

Esta função permite imprimir em papel de carta pré-impresso.

Agora, é possível imprimir através do computador.

8.3.1.3 Imprimir com o modo avançado

Nota
Não configurar o modo avançado por iniciativa própria. O modo avançado exige conhecimentos
técnicos sobre o sistema operativo do PC e só pode ser configurado por um técnico informático.

A interface >Modo avançado< permite configurar manualmente as portas da impressora.

É possível ligar às ligações USB do aparelho qualquer impressora que suporte, no mínimo, a linguagem de impressão
PCL5 e que disponha de uma ligação USB.

Para imprimir com o modo avançado, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >Impressora<.

3. Na opção Porta, abrir a lista com .

4. Selecionar >Modo avançado<.

8.3.2 Configurar BPC-Tool

8.3.2.1 Procurar BPC-Tool

Para procurar o BPC-Tool, proceder da seguinte forma:

1. Ligar e conectar o BPC-Tool ao aparelho (ver o manual de instruções do BPC-Tool).

37



Configurar o aparelho mega macs 56

Configurar as interfaces

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >BPC<.

4. Procurar o BPC-Tool com .

5. Prestar atenção à janela com notas.

6. Confirmar a janela com notas com .
A ligação ao BPC-Tool é estabelecida.

Se o aparelho estabelecer com sucesso uma ligação ao BPC-Tool, é exibida uma lista de seleção dos BPC-Tools
encontrados.

7. Selecionar o BPC-Tool desejado, se necessário.
A seleção é automaticamente guardada.

O campo Endereço BPC exibe o endereço do BPC-Tool selecionado.

8.3.2.2 Desativar a ligação do BPC-Tool e apagar a atribuição

Aqui é possível desativar a ligação do BPC-Tool e eliminar a atribuição.

Para desativar a ligação do BPC-Tool e eliminar a atribuição, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >BPC<.

3. Desativar a ligação ao BPC-Tool e eliminar a atribuição com .

4. Prestar atenção à mensagem de segurança.

5. Confirmar a mensagem de segurança com .
É desativada a ligação do BPC-Tool e eliminada a atribuição.

8.3.2.3 Iniciar a atualização do BPC-Tool

Para iniciar a atualização do BPC-Tool, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o BPC-Tool à bateria.

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >BPC<.

IMPORTANTE
Abastecimento de tensão insuficiente

Perda de dados do sistema

Não desligar o aparelho e o BPC-Tool nem interromper o seu abastecimento de tensão
durante a atualização.

Assegurar um abastecimento de tensão suficiente.

4. Iniciar a atualização do BPC-Tool com .

5. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

6. Confirmar a janela com notas e instruções com .
A atualização do BPC-Tool é iniciada. O sistema inicia a pesquisa de uma nova atualização, bem como a
transferência dos respetivos dados, procedendo, em seguida, à sua instalação.

Se a atualização for bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem: Atualização do BPC-Tool efetuada com sucesso.
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8.3.2.4 Aceder às informações do sistema do BPC-Tool

Aqui estão guardadas todas as informações necessárias à identificação do BPC-Tool.

Para aceder às informações do sistema do BPC-Tool, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >BPC<.

3. Aceder a Informações do sistema com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas informações p. ex. sobre o nome do produto, a ID do produto e o firmware.

8.3.3 Configurar o adaptador Bluetooth®
Aqui é possível configurar o adaptador Bluetooth®.

O módulo Bluetooth® integrado permite estabelecer uma ligação radioelétrica com um PC onde esteja instalado o
pacote de drivers Hella Gutmann Drivers.

8.3.3.1 Procurar adaptadores Bluetooth®

Nota
Se o aparelho foi fornecido com um adaptador Bluetooth®, ambos os aparelhos estão atribuídos
um ao outro de fábrica.

Para procurar o adaptador Bluetooth®, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o adaptador Bluetooth® à ligação USB do PC.

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >Bluetooth®<.

4. Para poder realizar as configurações pretendidas, ativar a caixa de verificação.

Se a WLAN tiver sido ativada anteriormente no aparelho, o sistema exibe uma mensagem de segurança.

5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .

7. Procurar o adaptador Bluetooth® com .

8. Prestar atenção à janela com notas.

9. Confirmar a janela com notas com .
A comunicação é estabelecida e o sistema inicia a procura do adaptador Bluetooth®.

Se o aparelho estabelecer com sucesso uma ligação ao adaptador Bluetooth®, é exibida uma lista de seleção dos
adaptadores Bluetooth® encontrados.

10. Selecionar o adaptador Bluetooth® desejado.
A seleção é automaticamente guardada.

No campo Endereço do adaptador Bluetooth®, é exibido o endereço automaticamente atribuído ao adaptador.
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8.3.3.2 Desligar a ligação do adaptador Bluetooth® e eliminar a atribuição

Aqui é possível terminar de novo a ligação do adaptador Bluetooth® e eliminar a atribuição.

Para terminar a ligação do adaptador Bluetooth® e eliminar a atribuição, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >Bluetooth®<.

3. Para poder efetuar as configurações pretendidas, ativar a caixa de verificação.

Se a WLAN tiver sido ativada anteriormente no aparelho, o sistema exibe uma mensagem de segurança.

4. Prestar atenção à mensagem de segurança.

5. Confirmar a mensagem de segurança com .

6. Desligar a ligação do adaptador Bluetooth® e eliminar a atribuição com .

7. Prestar atenção à mensagem de segurança.

8. Confirmar a mensagem de segurança com .
A ligação do adaptador Bluetooth® é terminada e a atribuição eliminada.

8.3.3.3 Executar um diagnóstico do Bluetooth®

Para executar um diagnóstico do Bluetooth®, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o adaptador Bluetooth® à ligação USB do PC.

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >Bluetooth®<.

4. Para poder realizar as configurações pretendidas, ativar a caixa de verificação.

Se a WLAN tiver sido ativada anteriormente no aparelho, o sistema exibe uma mensagem de segurança.

5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .

7. Iniciar o Diagnóstico do Bluetooth® com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas informações sobre o estado da ligação ao Hella Gutmann Drivers, por exemplo.

8. Fechar a janela de informações com .

8.3.4 Configurar a WLAN

Aqui é possível configurar a WLAN.

A WLAN (Wireless Local Area Network) é uma rede local sem fios. A transferência de dados é efetuada através de um
router WLAN com modem DSL (Access Point). Os respetivos aparelhos registam-se no router WLAN.
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8.3.4.1 Procurar e configurar uma interface WLAN

Para ligar o aparelho à rede (router) através de uma interface WLAN, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

2. Selecionar o separador >WLAN<.

3. Para poder efetuar as configurações pretendidas, ativar a caixa de verificação.

Se o Bluetooth® tiver sido ativado anteriormente no aparelho, o sistema exibe uma mensagem de segurança.

4. Prestar atenção à mensagem de segurança.

5. Confirmar a mensagem de segurança com .

6. Na opção Modo de endereço IP, abrir a lista com .
É apresentada a lista de seleção.

Se estiver configurada a função >procura automática (DHCP)<, o aparelho procurará automaticamente o
endereço IP. Esta opção está selecionada de fábrica.

Se estiver selecionada a função >definir manualmente<, é necessário inserir o endereço do ponto terminal em
Endereço IP mega macs, por exemplo. "192.168.255.255".

7. Selecionar >procura automática (DHCP)< ou >definir manualmente<.
A seleção é automaticamente guardada.

8. Configurar a procura de redes sem fios com .
As redes sem fios são procuradas.

Se a procura no aparelho de uma rede sem fios tiver sido concluída com sucesso, é exibida uma lista de seleção
das redes sem fios encontradas.

9. Selecionar a rede sem fios desejada.

10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Confirmar a janela com notas e instruções com .

12. Inserir a palavra-passe ds WLAN.

13. Confirmar a palavra-passe com .
A entrada é automaticamente guardada.

Se a rede sem fios tiver sido configurada com sucesso, é exibida a seguinte informação:

• Em Rede sem fios (SSID), o nome da rede sem fios selecionada

• Em Segurança WLAN, o sistema de segurança da rede sem fios selecionada

• em Endereço IP do Gutmann Portal, o endereço IP do pacote de drivers instalado Hella Gutmann Drivers.

14. No cabeçalho, à direita, clicar no símbolo para verificar o estado da ligação.

Caso apareça a mensagem servidor de dados na opção Comunicação, a ligação entre o aparelho e a Internet está
ativa.

Agora, é possível utilizar a WLAN.

8.3.4.2 Executar um diagnóstico da WLAN

Para executar um diagnóstico da WLAN, proceder da seguinte forma:

1. Se necessário, retirar o cabo USB do aparelho.

2. Selecionar Configurações > Interfaces no menu principal.

3. Selecionar o separador >WLAN<.

4. Para poder efetuar as configurações pretendidas, ativar a caixa de verificação.

Se o Bluetooth® tiver sido ativado anteriormente no aparelho, o sistema exibe uma mensagem de segurança.
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5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .

7. Iniciar Diagnóstico da WLAN com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui estão guardadas informações sobre o chip e o estado da WLAN, bem como sobre o estado da ligação ao
Hella Gutmann Drivers, por exemplo.

8. Se necessário, repor as definições de WLAN com .

9. Fechar a janela de informações com .

8.4 Configurar a região
Aqui é possível configurar as seguintes definições:

• Idioma

• País

• Moeda

• Formato de data

• Formato de hora

• Data

• Hora

• Fuso horário

8.4.1 Configurar a definição do idioma
No caso de software multilingue (opcional), é possível selecionar aqui a variante linguística pretendida.

Para selecionar o idioma, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Idioma, abrir a lista com .

A seleção dos idiomas depende do respetivo software.

3. Selecionar o idioma desejado.

4. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

5. Fechar a janela com notas e instruções com .
O aparelho desliga automaticamente. A definição do idioma é automaticamente gravada.

6. Ligar o aparelho com o botão de ligar/desligar.

7. Confirmar a janela de seleção do utilizador com .
É apresentado o menu principal.

8.4.2 Configurar a definição do país
Aqui é possível configurar a definição do país.

A versão do país inclui informações específicas como, por exemplo, o formato de impressão de cartas.

Para configurar a definição do país, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.
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2. Na opção Definição do país, abrir a lista com .

A seleção dos países depende do respetivo software.

3. Selecionar a definição do país relativa ao respetivo idioma.
A seleção é automaticamente guardada.

8.4.3 Configurar a moeda
Aqui é possível configurar a moeda do país.

Para configurar a moeda, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Moeda, abrir a lista com .

A seleção das moedas depende do respetivo software.

3. Selecionar a moeda desejada.
A seleção é automaticamente guardada.

8.4.4 Configurar o formato da data
Aqui é possível configurar o fomato da data.

Para configurar o formato da data, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Formato da data, abrir a lista com .

3. Selecionar o formato da data desejado.
A seleção é automaticamente guardada.

8.4.5 Configurar o formato da hora
Aqui é possível configurar o fomato da hora.

Para configurar o formato da hora, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Formato da hora, abrir a lista com .

3. Selecionar >24 h< ou >12 h<.
A seleção é automaticamente guardada.

8.4.6 Configurar a data
Aqui é possível configurar a data atual.

Para configurar a data, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Data, abrir a janela de seleção com .

3. Na opção Dia, abrir a lista com .

4. Selecionar o dia desejado.

5. Repetir os passos 3 e 4 para Mês e Ano.
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6. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

8.4.7 Configurar a hora

Aqui é possível configurar a hora atual.

Para configurar a hora, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Hora, abrir a janela de configuração com .

3. Na opção Hora, configurar a hora com .

4. Repetir o passo 3 para Minuto e Segundo.

5. Confirmar as configurações com .
A configuração é automaticamente guardada.

8.4.8 Configurar fuso horário

Aqui é possível configurar o fuso horário atual.

Para configurar o fuso horário, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Região no menu principal.

2. Na opção Fuso horário, abrir a lista com .

A lista de seleção varia conforme a configuração do país.

3. Selecionar o fuso horário desejado.
A seleção é automaticamente guardada.

8.5 Configurar as unidades

Aqui é possível classificar grandezas físicas segundo unidades de medida locais diferentes.

8.5.1 Atribuir as unidades

Para atribuir uma unidade regional a uma grandeza física, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Unidades no menu principal.

2. Na grandeza desejada, abrir a lista com .

3. Selecionar a unidade desejada.
A seleção é automaticamente guardada.
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8.6 Diversas configurações

Aqui é possível efetuar, entre outras, as seguintes configurações:

• Brilho do ecrã

• Modo de demonstração

• Gestão de tarefas

8.6.1 Configurar o hardware

Aqui é possível configurar o brilho do ecrã e a gestão de energia.

8.6.1.1 Configurar o brilho do ecrã

Para configurar o brilho do ecrã, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Hardware<.

3. Na opção Brilho, abrir a lista com .

4. Selecionar o valor de brilho desejado.
O brilho do ecrã é imediatamente ajustado. A seleção é automaticamente guardada.

8.6.1.2 Configurar a gestão de energia

Aqui pode configurar-se se o aparelho deve desligar-se automaticamente após um período longo de não utilização.

Para configurar a gestão de energia, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Hardware<.

3. Em Gestão de energia (desativação automática) abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.

Se >desligado< estiver selecionado, o aparelho permanece no modo de processamento até a bateria estar
descarregada.

Se >ligado< estiver selecionado, o aparelho desliga-se automaticamente após 10 minutos.

A seleção é automaticamente guardada.
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8.6.2 Configurar o Car History

Aqui são guardados os resultados do diagnóstico do veículo atual referentes aos passos de trabalho >código de
erro<, >parâmetros<, >configuração básica< e >codificação<. Esta função apresenta as seguintes vantagens:

• Permite avaliar posteriormente os resultados do diagnóstico.

• Permite comparar os resultados atuais do diagnóstico com diagnósticos efetuados anteriormente.

• Permite apresentar ao cliente o resultado do diagnóstico efetuado sem ligar novamente o veículo ao aparelho.

8.6.2.1 Transferir automaticamente o Car History

Nota

Apenas se a função Transferir automaticamente o Car History estiver ajustada para >ligado<,
os dados memorizados no Car History são transmitidos automaticamente à Hella Gutmann.

Para transferir automaticamente o Car History, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Car History<.

3. Na opção Transferir automaticamente o Car History , abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.

A seleção é automaticamente guardada.

8.6.2.2 Gerir manualmente os parâmetros

Aqui é possível definir que, caso haja pouca memória disponível para novos registos de parâmetros, o sistema pode
sugerir a eliminação de registos existentes no Car History.

Para gerir manualmente os parâmetros, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Car History<.

3. Em Gerir manualmente os parâmetros, abrir a lista com .

Se a opção >ligado< estiver selecionada, é possível definir quais as medições existentes a eliminar do Car History.

Se a opção >desligado< estiver selecionada, o sistema elimina automaticamente os parâmetros mais antigos
existentes no Car History.

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.
A seleção é automaticamente guardada.

8.6.2.3 Enviar o Car History

Aqui é possível enviar o Car History à Hella Gutmann.

Para enviar o Car History, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Car History<.

3. Enviar o Car History com .
O Car History é enviado à Hella Gutmann.
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8.6.2.4 Gestão de parâmetros

Nota
Só é possível realizar a Gestão de parâmetros se estiver selecionada a opção >ligado< em Gerir
manualmente os parâmetros.

A gestão de parâmetros permite eliminar do Car History os registos de parâmetros guardados. Esta ação é útil para
disponibilizar memória para guardar mais registos de parâmetros.

Para eliminar um registo de parâmetros, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Car History<.

3. Aceder à Gestão de parâmetros com .
É apresentada a janela de seleção com informações.

permite desativar todos os registos de parâmetros.

permite ativar todos os registos de parâmetros.

4. Ativar/desativar os registos de parâmetros desejados.

5. Eliminar os registos de parâmetros selecionados com .
Os registos de parâmetros são eliminados.

8.6.2.5 Visualizar os protocolos de erro

Caso ocorra um erro ao enviar os dados do Car History, será memorizado um protocolo de erro na memória do
aparelho.

Para aceder aos protocolos de erro, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Car History<.

3. Aceder a Protocolos de erro com .

4. Selecionar o protocolo de erro desejado.
É apresentada uma janela de informações.

Aqui são exibidos os erros ocorridos ao enviar os dados do Car History.

5. Fechar a janela de informações com .
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8.6.3 Outras configurações

Aqui é possível efetuar, entre outras, as seguintes configurações:

• Modo de demonstração

• Gestão de tarefas

• Reposição de fábrica

8.6.3.1 Configurar o modo de demonstração

Aqui é possível configurar a emissão de valores predefinidos fixos durante a comunicação com o veículo. Esta
configuração está concebida especialmente para apresentações em feiras e demonstrações de vendas.

Nota
O modo de demonstração tem de estar desligado durante um diagnóstico do sistema do veículo.
Se o modo de demonstração estiver ligado, o aparelho não exibirá resultados de diagnóstico
reais, mas sim resultados predefinidos fixos.

Para configurar o modo de demonstração, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Na opção Modo de demonstração, abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.
O modo de demonstração está desligado ou ligado.

8.6.3.2 Configurar as dicas

Aqui é possível ativar/desativar informações adicionais sobre diversas funções.

Para configurar a exibição de dicas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Na opção Dicas, abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.
As dicas estão desligadas ou ligadas. A seleção é automaticamente guardada.

8.6.3.3 Consultar e-mails automaticamente

Aqui é possível configurar o intervalo de consulta automática dos e-mails.

Para consultar e-mails automaticamente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Em Consultar e-mails automaticamente, abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou o intervalo de tempo desejado.
A seleção é automaticamente guardada.
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8.6.3.4 Configurar a gestão de tarefas

Aqui é possível configurar a troca de dados entre o aparelho e a gestão de tarefas.

Para configurar a gestão de tarefas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Na opção Gestão de tarefas, abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado< ou >ligado<.
A gestão de tarefas está desligada ou ligada. A seleção é automaticamente guardada.

8.6.3.5 Repor as configurações de fábrica

Aqui é possível repor as configurações de fábrica do aparelho.

A reposição das configurações de fábrica inclui a reposição do estado de entrega dos seguintes dados e ficheiros,
entre outros:

• Dados guardados no Car History

• Dados transferidos, p. ex., diagramas de circuito, planos de inspeção

• Dados de utilizador, p. ex., dados da empresa

Além disso, as seguintes funções, entre outras, são alteradas ou eliminadas:

• Modo do endereço IP

• Hotspot da Portugal Telecom

• Endereço MAC Bluetooth®

• asanetwork

• Configurações do ecrã

• Confirmação das Condições Gerais de Venda

• Definições da impressora

Para repor as configurações de fábrica, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Iniciar a reposição das configurações de fábrica com .

4. Prestar atenção à mensagem de segurança.

5. Confirmar a mensagem de segurança com .
É automaticamente reposto o estado de fornecimento do aparelho.

8.6.3.6 Captura de ecrã

Com uma captura de ecrã, o conteúdo atual do ecrã pode ser guardado. A captura de ecrã é guardada no respetivo
ficheiro do aparelho.

Gerar captura de ecrã

Para gerar uma captura de ecrã, proceder da seguinte forma:

• No cabeçalho, à esquerda, fazer duplo clique no símbolo .

A captura de ecrã é gerada e guardada no ficheiro do aparelho.
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Se a captura de ecrã for gerada com sucesso, é exibida a seguinte mensagem: Captura de ecrã gerada.

Enviar capturas de ecrã para o Hella Gutmann Drivers

Aqui podem ser enviadas capturas de ecrã do ficheiro do aparelho para o Hella Gutmann Drivers, as quais serão
exibidas no respetivo computador como ficheiro de imagem.

As capturas de ecrã são guardadas na pasta de instalação do Hella Gutmann Drivers, na subpasta “Capturas de ecrã”.

Para enviar capturas de ecrã para o Hella Gutmann Drivers, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Diversas no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outras<.

3. Enviar captura de ecrã com .

A ligação é estabelecida. Isto pode demorar alguns minutos.

As capturas de ecrã são enviadas para o Hella Gutmann Drivers.

Se as capturas de ecrã tiverem sido enviadas corretamente, será exibida a seguinte mensagem: “Envio das capturas
de ecrã efetuado com sucesso.”.

8.7 Contratos
Aqui é possível consultar as Condições Gerais de Venda, bem como as licenças e notas dos programas e funções
utilizados pela Hella Gutmann Solutions GmbH.

8.7.1 Consultar a licença
Aqui é possível aceder a uma visão geral das licenças adquiridas.

Para aceder às licenças, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Contratos no menu principal.

2. Selecionar o separador >Licença<.

3. Aceder a As minhas licenças com .
Os dados são transferidos. São exibidas as licenças adquiridas.

8.7.2 Ver as Condições Gerais de Venda
Aqui são publicadas as Condições Gerais de Venda (CGV) da Hella Gutmann Solutions GmbH. A retirada do
consentimento relativamente às Condições Gerais de Venda só pode realizar-se através da reposição das
configurações de fábrica.

Para exibir as Condições Gerais de Venda, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Contratos no menu principal.

2. Selecionar o separador >CGV<.
São apresentadas as Condições Gerais de Venda.

8.7.3 Consultar outras licenças
Aqui são apresentadas as licenças e notas dos programas e funções utilizados pela Hella Gutmann.

Para aceder às licenças, proceder da seguinte forma:

50



mega macs 56 Configurar o aparelho

Funções de teste

1. Selecionar Configurações > Contratos no menu principal.

2. Selecionar o separador >Outros<.
São exibidas as licenças e notas dos programas e funções utilizados pela Hella Gutmann.

8.8 Funções de teste

Aqui é possível realizar diferentes tipos de teste.

8.8.1 Requisitos das funções de teste

Para executar as funções de teste, prestar atenção ao seguinte:

• O abastecimento de tensão do aparelho via fonte e cabo de alimentação está garantido.

• A DT VCI está ligada ao aparelho via Bluetooth®.

• A DT VCI não está inserida na ligação de diagnóstico do veículo.

8.8.2 Executar um teste da ficha VCI

Este teste permite verificar se o funcionamento da DT VCI apresenta avarias.

Para executar as funções de teste, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Configurações > Funções de teste no menu principal.

2. Iniciar o teste da Ficha VCI (USB) com .
A DT VCI é testada.

Se a DT VCI tiver sido testada com sucesso, é exibida a seguinte mensagem: VCI OK. Nenhum erro detetado.

8.8.3 Executar um diagnóstico VCI

Este diagnóstico permite verificar se o funcionamento do Bluetooth® apresenta avarias para apurar as perdas de
dados.

Para executar um diagnóstico VCI, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o adaptador Bluetooth® à ligação USB do PC.
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2. Selecionar Configurações > Funções de teste no menu principal.

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

3. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

4. Iniciar Diagnóstico VCI (Bluetooth®) com .
É apresentada a janela Diagnóstico de Buetooth.

É verificada a função Bluetooth®.

Se aparecer 0 sob Protocolos com erros e Diagnóstico concluído sob Estado, o diagnóstico VCI foi terminado com
sucesso.

52



mega macs 56 Trabalhar com o aparelho

Símbolos

9 Trabalhar com o aparelho
9.1 Símbolos

9.1.1 Símbolos gerais

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Desligar

Desligar o aparelho.

Enter

Aceder a um menu selecionado.

Confirmar

Efetuar as seguintes tarefas, entre outras:

• Iniciar a função selecionada.

• Confirmar a entrada atual.

• Confirmar a seleção de menu.

Cancelar

Cancelar as seguintes tarefas, entre outras:

• Função ativa

• Introdução

Iniciar

Permite iniciar uma função ou um procedimento.

Eliminar

Eliminar dados ou entradas.

Teclas de seta

Estas setas permitem navegar com o cursor pelos vários menus ou funções.

Imprimir

Imprimir o conteúdo atual da janela.

Ajuda

Aceder ao manual do utilizador e a explicações sobre os menus ou funções
individuais.

Teclado virtual

Permite abrir o teclado virtual para inserir texto.
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Janela de seleção

Abrir uma janela de seleção.

Selecionar tudo

Selecionar todos os elementos disponíveis.

Anular seleção

Anular a seleção de todos os elementos disponíveis.

Ampliar

Ampliar a vista atual.

Reduzir

Reduzir a vista atual.
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9.1.2 Símbolos no cabeçalho

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Dados do veículo

Aqui são exibidos os dados do veículo atualmente selecionado.

Utilizador

Aqui é possível mudar o utilizador com um clique no símbolo ou introduzir um novo
nome de utilizador, clicando duas vezes em .

Ajuda

Aqui é possível selecionar a >Ajuda sobre a seleção< e o >Manual do utilizador<.

• >Ajuda sobre a seleção<
Exibição da ajuda ativa sobre os diferentes ícones e o menu de seleção.

Símbolo preto: função de ajuda inativa.

Símbolo verde: função de ajuda ativa.

• >Manual do utilizador<
Aceder ao manual do utilizador completo.

Cesto

Aqui são exibidas, entre outras, as seguintes informações relativas às peças
sobressalentes marcadas para encomenda:

• Quantidade

• Nome do componente

• Fabricante

• Referência

Quando o cesto possui peças sobressalentes para encomenda posterior, o símbolo do
cesto surge preenchido a preto.

Rede de tarefas

Aqui é possível trocar dados entre o aparelho e a rede de tarefas.

Caixa de entrada

Aqui são guardados os e-mails recebidos e os pedidos de ajuda. O símbolo permite
visualizar a receção de e-mails e de pedidos de ajuda:

• Envelope: nenhum e-mail novo

• Envelope com ponto de exclamação: um e-mail novo, pelo menos

O símbolo permite aceder a uma lista correspondente.

Estado de carga da bateria

Aqui é exibido o estado de carga da bateria.

• Símbolo verde: bateria cheia.

• Símbolo pisca a verde-branco: bateria a carregar.

• Símbolo parcialmente vermelho: é necessário carregar a bateria.

Impressora

Aqui é exibido o estado de operacionalidade da impressora.

• Símbolo preto: a impressora está operacional.

• Símbolo pisca a preto-verde: a impressora encontra-se em funcionamento.
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• Símbolo vermelho: a ligação entre o aparelho e o PC apresenta uma anomalia.

Estado da ligação do veículo

Aqui é exibida a ligação ativa/inativa entre o aparelho e a DT VCI. O símbolo permite
visualizar a ligação ativa.

• Símbolo preto: ligação à DT VCI inativa.

• Símbolo aceso com luz verde: pelo menos uma ligação à DT VCI ativada.

Estado da ligação do PC

Aqui são exibidas as portas ativas/inativas entre o aparelho e o PC, por exemplo:

• USB

• Bluetooth®

• WLAN

O símbolo permite visualizar a porta ativa.

• Símbolo preto: nenhuma porta ativa.

• Símbolo verde: pelo menos uma porta ativa.
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9.1.3 Símbolos no menu principal
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Menu principal

Este botão permite regressar ao menu principal.

Seleção do veículo

Selecionar um veículo ou aceder ao Car History. As seguintes funções dependentes do
veículo só estão disponíveis após ser selecionado um veículo:

• Diagnóstico

• Informações sobre o veículo

Diagnóstico

Aqui encontram-se memorizados os diagnósticos das unidades de comando
específicos do veículo, como, por exemplo:

• Leitura de códigos de erro

• Leitura de parâmetros

• Codificação

Informações sobre o veículo

Aqui estão guardadas informações sobre o veículo selecionado, p. ex.:

• Ajuda sobre o local de instalação de um componente

• Dados das correias dentadas e de inspeção

• Dados técnicos

• Diagramas de circuito

• Ações de recolha dos fabricantes dos veículos e importadores

Técnica de medição

Aqui está memorizado o osciloscópio de 2 canais. O osciloscópio de 2 canais suporta
as seguintes grandezas:

• Tensão

• Resistência

• Corrente

Aplicações

Aqui estão guardadas aplicações úteis, p. ex.:

• Cálculo do tempo para trabalhos no veículo

• Glossário com explicações de termos técnicos

• Contacto por e-mail com a Assistência da Hella Gutmann

HGS-Tools opcionais

Aqui estão memorizadas funções para dispositivos auxiliares ligados ao sistema,
como para o diagnóstico da bateria, por exemplo.

Definições

Clicar aqui para configurar o aparelho.
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9.1.4 Símbolos na seleção do veículo
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Pré-selecionar o tipo de veículo
Pré-filtrar a base de dados de acordo com o tipo de veículo:

• Veículos ligeiros

• Motociclos

• Veículos pesados

Base de dados de veículos
Selecionar um veículo de uma base de dados, de acordo com os seguintes critérios,
por exemplo:

• Fabricante

• Tipo

• Ano de fabrico

• Código de motor

Car History
Aceder ao Car History.

Visualizar os ficheiros do Car History
Aceder a uma lista de dados de diagnóstico previamente guardados relativos a
determinado veículo.

Identificação por NIV
Ler o NIV do veículo através da ficha OBD.

Diagnóstico OBD
Esta opção permite iniciar o diagnóstico OBD bastando, para isso, selecionar o
fabricante do veículo e o tipo de combustível.

Página seguinte
Avançar uma página.

Página anterior
Retroceder uma página.

Informação
Aceder a informações adicionais sobre o veículo selecionado, como, por exemplo:

• Tipo de veículo

• Cilindrada

• Potência

• Código de motor

Atualizar o Car History
Atualizar a lista dos veículos no Car History, assim como o estado dos veículos.

Procurar o veículo na base de dados de veículos
Procurar um veículo na base de dados de veículos pelo NIV, pelo n.º de código do
fabricante ou pela matrícula.
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9.1.5 Símbolos no diagnóstico
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Informações do sistema
Aqui estão guardadas eventuais informações e textos de ajuda sobre o sistema
selecionado.

Ampliar a vista
Aqui é possível aceder à pré-visualização de impressão com códigos de erro
individuais após a consulta geral dos códigos de erro. São exibidas informações mais
detalhadas sobre os diversos códigos de erro nos sistemas.

Reduzir a vista
Aqui é possível fechar de novo a pré-visualização de impressão após a consulta geral
dos códigos de erro.

Enviar um pedido de ajuda
Entrar em contacto com o callcenter técnico e solicitar dados.

Seleção para a direita
Adicionar aos parâmetros selecionados os parâmetros disponíveis individuais.

Seleção para a esquerda
Colocar de novo na lista de parâmetros disponíveis os parâmetros individuais
selecionados.

Seleção completa
Colocar de novo na lista de parâmetros disponíveis todos os parâmetros
selecionados.

Informação sobre parâmetros
Aceder a informações pormenorizadas sobre o parâmetro selecionado.

Leitura de parâmetros relevantes

Aceder a parâmetros relevantes com base num código de erro.

Seleção de parâmetros
Esta opção permite regressar à seleção de parâmetros.

Guardar parâmetros
Aqui pode efetuar-se o registo automático dos parâmetros no Car History.
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9.1.6 Símbolos nas informações sobre o veículo
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Car History

Aqui são memorizados todos os trabalhos realizados com o aparelho num veículo,
desde que o utilizador tenha inserido uma matrícula ou palavra-chave ao selecionar o
veículo.

Estes dados encontram-se memorizados na informação relativa à matrícula ou à
palavra-chave previamente inserida.

Ajuda sobre componentes

Aceder a informações pormenorizadas sobre determinados componentes, como, por
exemplo:

• Imagem do compartimento do motor

• Valores de teste do componente

• Instruções de reparação

• Imagem do componente

Dados de inspeção

Aceder aos planos de inspeção e aos intervalos de mudança de óleo específicos de
cada veículo.

Dados das correias dentadas

Aqui estão guardadas as instruções de desmontagem e montagem das correias
dentadas e das correntes de distribuição.

Base de dados de diagnóstico

Aqui estão guardadas soluções específicas dos fabricantes e dos veículos para
diversos problemas.

Todas as propostas de solução foram testadas na prática e podem ser consultadas na
base de dados de diagnóstico da Hella Gutmann.

Dados técnicos

Aqui estão guardados todos os dados necessários aos trabalhos de inspeção e de
reparação, tais como:

• Marcações de ajuste

• Dados de ajuste da roda

• Tipo de vela de ignição

Diagramas de circuito

Aqui estão guardados os diagramas de circuito de diferentes sistemas de veículos,
como, por exemplo:

• Motor

• ABS

• Airbag

• Conforto

Fusíveis/relés

Aqui estão guardados o local de instalação e a função de fusíveis e relés.
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Valores de teste do componente

Aqui estão guardados os valores de medição e de teste de componentes cujos cabos
elétricos estão ligados a uma ficha de unidade de comando.

Seleção de componentes

Selecionar outro componente.

Valores de trabalho

Aqui estão guardados os valores de trabalho e de tempo habituais (VT) para diversos
trabalhos no veículo, incluindo serviços de recolha, de entrega e de reboque.

Filtro do habitáculo

Aqui estão guardadas as instruções de desmontagem e montagem do filtro do
habitáculo.

Ações de recolha

Aqui são exibidas as ações de recolha dos fabricantes e importadores.

Localização do componente

Aqui pode aceder-se a uma imagem do habitáculo e do compartimento do motor para
um componente. A posição do componente é identificada com um triângulo vermelho.
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Enviar um pedido de ajuda

Entrar em contacto com o call center técnico e solicitar dados.

Passo seguinte

Aceder ao passo seguinte do diálogo do pedido de ajuda.

Próxima entrada

Permite aceder à próxima entrada do Car History.

Passo anterior

Aceder ao passo anterior do diálogo do pedido de ajuda.

Entrada anterior

Permite aceder à entrada anterior do Car History.

Solicitar dados ou adicionar sintoma

Aqui é possível enviar outra solicitação de dados ou adicionar outro sintoma a um
pedido de ajuda.

Arquivo de pedidos de ajuda
Aceder a todos os pedidos de ajuda guardados.

9.1.6.2 Símbolos na ajuda sobre componentes

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Procurar componente

Procurar um determinado componente através do nome na ajuda sobre componentes.

Procurar componente seguinte

Procurar o componente seguinte que corresponde ao nome de procura inserido.

Colocar componentes no cesto

Colocar todos os componentes selecionados no cesto.
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9.1.6.3 Símbolos nos dados de inspeção
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Intervalo de inspeção dados das correias dentadas

Aqui é possível aceder ao intervalo de inspeção relativo à substituição das correias
dentadas.

Valores de trabalho para inspeção

Aqui estão guardados os valores de trabalho e de tempo habituais (VT) para a
inspeção do veículo.

Mudar para a base de dados de diagnóstico

Mudar diretamente da base de dados de inspeção para a base de dados de
diagnóstico.

Lista de componentes

Aceder a uma lista de componentes relevantes para o contexto.

Informações adicionais

Aqui podem ser apresentadas informações adicionais sobre o veículo relativamente
ao fabricante, ao modelo ou ao tipo.

Selecionar intervalo de inspeção

Exibir e selecionar intervalos de inspeção específicos do veículo.

Voltar aos valores de trabalho

Aqui é possível voltar aos valores de trabalho e de tempo habituais (VT) para a
inspeção do veículo.

9.1.6.4 Símbolos nos dados das correias dentadas

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Intervalo de inspeção dados das correias dentadas

Aqui é possível aceder ao intervalo de inspeção relativo à substituição das correias
dentadas.
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9.1.6.5 Símbolos nos diagramas de circuito
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Seleção de módulos/sistemas

Este botão permite regressar diretamente à seleção dos diagramas de circuito.

Seleção de componentes

Aqui podem ser exibidos todos os componentes existentes no diagrama de circuito.
Estes componentes estão ordenados alfabeticamente e são identificados com uma
moldura colorida no diagrama de circuito após a seleção.

Mostrar/ocultar a visão geral do diagrama de circuito

Caso o diagrama de circuito seja ampliado, é exibida uma visão geral do diagrama na
parte inferior esquerda. Se a moldura da visão geral for deslocada, é apresentada
uma versão ampliada do excerto emoldurado do diagrama.

Ajuda sobre componentes

Aqui estão memorizadas informações adicionais sobre o componente selecionado, p.
ex.:

• Diagramas de circuito

• Informações sobre peças

9.1.6.6 Símbolos nos fusíveis/relés
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Fusíveis/relés para componentes

Aqui podem ser exibidos os componentes, cujos fusíveis/relés estão localizados na
caixa de fusíveis selecionada. Estes componentes estão ordenados alfabeticamente e
são identificados na caixa de fusíveis com uma moldura colorida após a seleção.

9.1.6.7 Símbolos nos valores de verificação dos componentes

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Ajuda sobre componentes

Aceder a informações pormenorizadas sobre determinados componentes, como, por
exemplo:

• Imagem do compartimento do motor

• Valores de teste do componente

• Instruções de reparação

• Imagem do componente

Seleção de componentes

Esta opção permite regressar à seleção dos valores de verificação dos componentes.

64



mega macs 56 Trabalhar com o aparelho

Símbolos

9.1.6.8 Símbolos nos valores de trabalho
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IMPORTANTE

Este símbolo destaca de novo, separadamente, os passos que exigem uma atenção
especial redobrada ao executar a tarefa de trabalho.

Informação

Aqui podem ser exibidos passos de trabalho adicionais que poderão ser necessários
no trabalho em questão.

Trabalhos adicionais

Aqui podem ser eventualmente exibidos passos de trabalho adicionais que poderão
ser necessários no trabalho em questão.
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9.1.7 Símbolos na técnica de medição
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Compartimento de módulo

Aqui é exibido o compartimento de módulo em que se encontram os módulos de
técnica de medição individuais.

Ampliar o eixo Y

Ampliar o eixo Y para reproduzir uma gama de valores maior.

Reduzir o eixo Y

Reduzir o eixo Y para reproduzir uma gama de valores menor.

Ampliar o eixo X

Ampliar o eixo X para reproduzir um período de tempo maior.

Reduzir o eixo X

Reduzir o eixo X para reproduzir um período de tempo menor.

Guardar a medição

Aqui é possível guardar a medição efetuada.

Definições

Aqui é possível efetuar diversas configurações relativas à deteção de sinal e à
emissão de valores.

Configurar o cursor

Aqui é possível abrir funções da configuração do cursor:

• Posição do cursor

• Medir o sinal

• Configurações do cursor

Disparo

Aqui é possível abrir funções da configuração de disparo. O disparo fixa um ponto de
tensão do sinal, apresentando-o visualmente sempre na mesma localização no ecrã.
O disparo do sinal permite obter uma imagem fixa para o olho.

Configurar a gama de medição

Aqui é possível abrir funções da configuração da gama de medição, por exemplo:

• Calibrar a gama de medição

• Deslocar a linha de zero

• Configurar automaticamente a gama de medição (Auto Set)

Página anterior

Este botão permite regressar à página anterior.

Arquivo de dados de medição

Aceder a todas as medições guardadas manualmente.

66



mega macs 56 Trabalhar com o aparelho

Símbolos

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Reproduzir e interromper uma medição guardada

Aqui é possível reproduzir e interromper uma medição guardada. Caso a reprodução
seja reiniciada após interromper, o processo continuará no ponto onde a medição foi
interrompida.

Parar uma medição guardada

Aqui é possível parar a reprodução de uma medição guardada. Caso a reprodução seja
reiniciada após parar, o processo começará no início da medição.

Iniciar uma medição

Aqui é possível passar diretamente da reprodução de uma medição guardada para o
osciloscópio.

9.1.7.1 Símbolos nas configurações do cursor

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Posicionar o cursor

Aqui pode deslocar-se o cursor.

Medir o sinal

Aqui é possível definir a posição X e Y atual do cursor como marcação de saída no
sinal, de modo a medir uma gama do sinal em seguida.

Configurações do cursor

Aqui é possível configurar a velocidade do cursor.

Ampliar o eixo X

Ampliar o eixo X para reproduzir um período de tempo maior.

Reduzir o eixo X

Reduzir o eixo X para reproduzir um período de tempo menor.
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9.1.7.2 Símbolos no disparo

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Posicionar o disparo

Estas teclas permitem deslocar o disparo.

Configurar o nível de disparo

Aqui é possível configurar o nível de disparo.

Configurações de disparo

Aqui é possível efetuar as seguintes configurações de disparo:

• Canal de disparo

• Modo de disparo

• Inclinação de disparo

• Nível de disparo
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9.1.7.3 Símbolos nas configurações da técnica de medição

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Valor atual

Aqui é possível visualizar o valor medido atual.

Valor mínimo

Aqui é possível visualizar o valor mínimo do processo de medição completo.

Valor máximo

Aqui é possível visualizar o valor máximo do processo de medição completo.

Valor pico a pico

Aqui é possível visualizar a distância máxima entre o pico mínimo e o pico máximo de
sinal do processo de medição completo.

Frequência

Aqui é possível visualizar a frequência do sinal.

Duração do período

Aqui é possível visualizar a duração de um período de sinal.

Relação de pulsos

Aqui é possível visualizar a relação percentual (relação de pulsos) do tempo de
ativação e de desativação do sinal. Um período de sinais corresponde a 100%. Esta
indicação destina-se exclusivamente a sinais quadrados.

Amplitude superior de pulso

Aqui é possível visualizar a duração da amplitude superior de sinal.

Amplitude inferior de pulso

Aqui é possível visualizar a duração da amplitude inferior de sinal.
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9.1.7.4 Símbolos na gama de medição

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Linha de zero para cima

Aqui é possível deslocar a linha de zero da gama de medição para cima. Esta ação
aumenta a gama de medição negativa, o que permite medir e visualizar tensões
negativas mais elevadas.

Linha de zero para baixo

Aqui é possível deslocar a linha de zero da gama de medição para baixo. Esta ação
aumenta a gama de medição positiva, o que permite medir e visualizar tensões
positivas mais elevadas.

Calibrar a gama de medição

Aqui é possível definir a linha de tensão na linha de zero. Esta ação permite
compensar tensões parasitas e tolerâncias da gama de medição.

Colocar janelas de valores a zero

Aqui é possível colocar a zero simultaneamente as seguintes janelas de valor, para
que o sistema considere apenas valores futuros:

• Mínimo

• Máximo

• Pico a pico

Auto Set

Aqui é possível analisar uma única vez o sinal recebido e configurar automaticamente
a gama de medição ideal. Caso o sinal de medição se altere durante a medição em
curso, a função Auto Set não corrige automaticamente a gama de medição. Para
ajustar automaticamente a gama de medição, é necessário reiniciar o Auto Set.
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9.1.8 Símbolos nas aplicações

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Calculadora de bolso

Efetuar cálculos gerais.

Diagnóstico dos gases de escape

Aqui é possível inserir os valores dos gases de escape apurados com o equipamento
de medição dos gases de escape, bem como verificar se o sistema do motor
apresenta eventuais erros.

Glossário

Aqui são explicados termos da tecnologia automóvel, bem como abreviaturas e
componentes.

PassThru

Aqui pode utilizar-se o PassThru como interface que permite transferir as últimas
atualizações de software do fabricante para as unidades de comando do veículo.

Cálculos

Aqui é possível efetuar, entre outros, os seguintes cálculos:

• Consumo de combustível

• Velocidade do êmbolo

• Corrente/potência/resistência

• Conversão de unidades técnicas

Orçamento

Aqui é possível efetuar orçamentos específicos do veículo relativos ao tempo de
reparação e aos custos previstos.

E- Mail

Aqui é possível enviar uma consulta ou uma mensagem escrita de qualquer tipo à
Assistência da Hella Gutmann.

9.1.8.1 Símbolos usados no diagnóstico dos gases de escape

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Pesquisar

Pesquisar componentes e abreviaturas relativas a um termo de pesquisa.

Informações sobre componentes

Aqui estão guardadas explicações relativas ao componente selecionado/à abreviatura
selecionada.

Obter avaliação

Aqui é possível avaliar a composição da mistura.
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9.1.8.2 Símbolos no glossário

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Pesquisar

Pesquisar componentes e abreviaturas relativas a um termo de pesquisa.

Informações sobre componentes

Aqui estão guardadas explicações relativas ao componente selecionado/à abreviatura
selecionada.

9.1.8.3 Símbolos usados no orçamento

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Adicionar orçamento

Adicionar um novo orçamento ou outra categoria a um orçamento existente.

Guardar orçamento

Guardar o orçamento atual com todas as alterações efetuadas.

Adicionar trabalhos

Adicionar ao orçamento atualmente aberto trabalhos adicionais necessários para o
veículo.

IMPORTANTE

Este símbolo destaca de novo, separadamente, os passos que exigem uma atenção
especial redobrada ao executar a tarefa de trabalho.

Trabalhos adicionais

Aqui podem ser exibidos passos de trabalho adicionais que poderão ser necessários
no trabalho em questão.
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9.1.8.4 Símbolos no e-mail

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Resposta

Responder diretamente a um e-mail.

Escrever novo e-mail

Aqui pode escrever-se um novo e-mail ao call center técnico da Hella Gutmann.

Atualizar mensagens

Atualizar a visão geral de e-mails e pedidos de ajuda.

Caixa de entrada

Aqui são visualizados os e-mails recebidos.

Caixa de saída

Aqui são visualizados os e-mails enviados.

Apagar e-mail/lixo

Aqui é possível eliminar e-mails ou exibir uma visão geral dos e-mails eliminados.

9.1.9 Símbolos nas configurações

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Adicionar utilizador

Adicionar um novo utilizador à lista dos utilizadores do aparelho.

O respetivo nome de utilizador é guardado com todos os dados memorizados no >Car
History<. É possível identificar posteriormente e com maior rapidez quem efetuou a
reparação, em caso de dúvida.

Iniciar o diagnóstico

Iniciar um teste de ligação da respetiva porta.

Procurar e configurar rede sem fios

Aqui é possível procurar redes sem fios e efetuar as configurações necessárias.

Procurar adaptadores Bluetooth®

Aqui é possível procurar o adaptador Bluetooth®.

Gestão do idioma

Ajustar as configurações do teclado específicas do respetivo idioma, bem como
eliminar idiomas instalados.
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9.1.10 Símbolos no teclado virtual

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Copiar/colar

Aqui pode copiar-se o texto inserido para a área de transferência ou colar o texto da
área de transferência.

Inserir caráter especial

Inserir carateres especiais no texto.

Selecionar o teclado

Aqui é possível selecionar e gerir o teclado em função do país.

Gerir os idiomas do teclado

Aqui é possível selecionar o teclado em função do idioma e do país.

Adicionar o teclado à lista

Aqui é possível adicionar teclados, em função do país, da lista Teclados disponíveis à
lista Teclado.

Remover o teclado da lista

Aqui é possível remover teclados, em função do país, da lista Teclado.

9.1.11 Símbolos no manual do utilizador

SSíímmbboollooss DDeessiiggnnaaççããoo

Procurar entrada

Procurar um determinado texto no manual do utilizador.

Procurar a entrada seguinte

Procurar a entrada seguinte correspondente ao esquema de procura inserido.

9.2 Seleção do veículo
Aqui é possível selecionar veículos de acordo com os seguintes parâmetros, entre outros:

• Tipo de veículo

• Fabricante

• Modelo

• Tipo de combustível

Nota
Para que seja possível obter todas as informações disponíveis, é necessária uma ligação online.

Para selecionar o veículo, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Ativar a caixa de verificação para veículos ligeiros, motociclos ou veículos pesados.
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4. Selecionar Base de dados de veículos com , ou .

5. Selecionar o fabricante desejado.

6. Selecionar o tipo de combustível desejado.

7. Selecionar o modelo desejado.

8. Selecionar o tipo de veículo desejado com um duplo clique.
É apresentada a janela Dados do veículo.

Aqui é possível inserir a matrícula ou o nome de cliente (10 carateres, no máx.).

9. Abrir o teclado virtual com .

Nota
Caso não seja inserida uma matrícula ou um nome de cliente, não serão guardados dados
relativos ao veículo atual no Car History.

É possível utilizar 1 matrícula ou nome de cliente para vários veículos.

10. Inserir a matrícula ou nome de cliente.

11. Confirmar a entrada 2x com .
A entrada é automaticamente guardada.

A seleção do veículo foi agora efetuada para >Diagnóstico<, >Informações sobre o veículo< e >HGS-Tools
opcionais< e os dados serão guardados no >Car History<.

O aparelho regressa automaticamente ao menu principal.

9.2.1 Identificar o veículo pelo NIV

Nota
A leitura do NIV com DT VCI não é possível para todos os veículos.

Para identificar o veículo pelo NIV, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Ativar a caixa de verificação para veículos ligeiros, motociclos ou veículos pesados.

4. Selecionar Identificação por NIV com .

5. Selecionar o fabricante desejado.

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.
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6. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

7. Confirmar a seleção com .
Os dados são transferidos. É estabelecida a comunicação com o veículo.

8. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Caso não tenha sido possível ler o NIV, é exibida a seguinte mensagem: Não foi possível ler o NIV.

9. Se necessário, confirmar a janela com notas e instruções com .

10. Se necessário, repetir os passos 5 a 8.

11. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo. É apresentada a lista de seleção.

Os respetivos veículos são selecionados a partir da base de dados.

12. Selecionar o veículo desejado com um duplo clique.
É apresentada a janela Dados do veículo.

Aqui é possível inserir a matrícula ou o nome de cliente (10 carateres, no máx.).

13. Abrir o teclado virtual com .

Nota
Caso não seja inserida uma matrícula ou um nome de cliente, não serão guardados dados
relativos ao veículo atual no Car History.

É possível utilizar 1 matrícula ou nome de cliente para vários veículos.

14. Inserir a matrícula ou nome de cliente.

15. Confirmar a entrada 2x com .
A entrada é automaticamente guardada.
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9.2.2 Pesquisa do veículo

Aqui é possível procurar veículos na base de dados de veículos através dos seguintes parâmetros, entre outros:

• Código do fabricante

• NIV

• Matrícula

9.2.2.1 Procurar o veículo em função do país

A pesquisa do veículo em função do país determina o tipo de veículo de acordo com o país, através de diferentes
critérios de pesquisa, como, por exemplo, a matrícula ou o código de fabricante.

Nota
A pesquisa do veículo em função do país só é possível nos seguintes países:

• Alemanha

• Dinamarca

• Finlândia

• França

• Irlanda

• Países Baixos

• Noruega

• Suécia

• Suíça

• Áustria

Para procurar o veículo em função do país, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Ativar a caixa de verificação para veículos ligeiros, motociclos ou veículos pesados.

4. Selecionar Pesquisa do veículo com .

5. Selecionar o separador >em função do país<.

6. Na opção País, abrir a lista com .

7. Selecionar o país desejado.
Os critérios de pesquisa são ajustados ao país específico.

8. No 1.º critério de pesquisa, abrir o teclado virtual com .

9. Inserir o valor desejado.

10. Confirmar a entrada com .

11. Se necessário, repetir os passos 8 a 10 para o 2.º critério de pesquisa.

12. Iniciar a pesquisa em função do país com .
Os dados são transferidos. Os respetivos veículos são selecionados a partir da base de dados.

É apresentada a lista de seleção.

13. Selecionar o veículo desejado com um duplo clique.
É apresentada a janela Dados do veículo.

Aqui é possível inserir a matrícula ou o nome de cliente (10 carateres, no máx.).
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14. Abrir o teclado virtual com .

Nota
Caso não seja inserida uma matrícula ou um nome de cliente, não serão guardados dados
relativos ao veículo atual no Car History.

É possível utilizar 1 matrícula ou nome de cliente para vários veículos.

15. Inserir a matrícula ou nome de cliente.

16. Confirmar a entrada 2x com .
A entrada é automaticamente guardada.

9.2.2.2 Procurar o veículo pelo NIV

Nota
A pesquisa do veículo através do NIV não está disponível para todos os fabricantes.

Para procurar o veículo pelo NIV, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Ativar a caixa de verificação para veículos ligeiros, motociclos ou veículos pesados.

4. Selecionar Pesquisa do veículo com .

5. Selecionar o separador >NIV<.

6. Na opção Fabricante (NIV), abrir a lista com .

7. Selecionar o fabricante desejado.

8. Em NIV (mín. 1.º-13.º caráter), abrir o teclado virtual com .

9. Inserir o NIV.

10. Confirmar a entrada 2x com .
Os dados são transferidos. Os respetivos veículos são selecionados a partir da base de dados.

É apresentada a lista de seleção.

11. Selecionar o veículo desejado com um duplo clique.
É apresentada a janela Dados do veículo.

Aqui é possível inserir a matrícula ou o nome de cliente (10 carateres, no máx.).

12. Abrir o teclado virtual com .

Nota
Caso não seja inserida uma matrícula ou um nome de cliente, não serão guardados dados
relativos ao veículo atual no Car History.

É possível utilizar 1 matrícula ou nome de cliente para vários veículos.

13. Inserir a matrícula ou nome de cliente.

14. Confirmar a entrada 2x com .
A entrada é automaticamente guardada.
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9.2.2.3 Procurar o veículo pela matrícula

Nota
A pesquisa do veículo através da matrícula só é possível nos seguintes países:

• Dinamarca

• França (Type Mine)

• Irlanda

• Países Baixos

• Noruega

• Áustria (Nationaler Code)

• Suécia

• Suíça (Typengenehmigungsnummer)

Para procurar o veículo pela matrícula, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Ativar a caixa de verificação para veículos ligeiros, motociclos ou veículos pesados.

4. Selecionar Pesquisa do veículo com .

5. Selecionar o separador >Car History<.

6. Na opção Matrícula, abrir o teclado virtual com .

7. Inserir a matrícula/nome de cliente.

8. Confirmar a entrada 2x com .
Os dados são transferidos. Os respetivos veículos são selecionados a partir da base de dados.

É apresentada a lista de seleção.

9. Selecionar o veículo desejado com um duplo clique.
É apresentada a janela Dados do veículo.

Aqui é possível inserir a matrícula ou o nome de cliente (10 carateres, no máx.).

10. Abrir o teclado virtual com .

Nota
Caso não seja inserida uma matrícula ou um nome de cliente, não serão guardados dados
relativos ao veículo atual no Car History.

É possível utilizar 1 matrícula ou nome de cliente para vários veículos.

11. Inserir a matrícula ou nome de cliente.

12. Confirmar a entrada 2x com .
A entrada é automaticamente guardada.
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9.3 Diagnóstico OBD

Esta opção permite mudar diretamente para o diagnóstico OBD bastando, para isso, selecionar o fabricante do veículo
e o tipo de combustível.

9.3.1 Executar uma inicialização rápida do diagnóstico OBD

Para executar a inicialização rápida do diagnóstico OBD, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador >i<.

3. Selecionar Diagnóstico OBD com .

4. Selecionar o fabricante desejado.

5. Selecionar o tipo de combustível desejado.

6. Selecionar o sistema desejado.

7. Confirmar a seleção com .

8. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

9. Se necessário, confirmar a janela com notas com .
O diagnóstico é iniciado.

9.4 Diagnóstico

Aqui é possível trocar, através do aparelho, dados com os sistemas do veículo que pretende verificar. O respetivo nível
de verificação e a variedade de funções dependem da “inteligência” do sistema do veículo.

Em >Diagnóstico< podem ser selecionados os seguintes parâmetros:

• >Código de erro<

Aqui é possível ler e eliminar os códigos de erro guardados na memória de códigos de erro da unidade de
comando. Além disso, também é possível aceder a informações sobre o respetivo código de erro.

• >Parâmetros<

Aqui é possível visualizar os valores de trabalho atuais ou os estados da unidade de comando em versão gráfica e
alfanumérica.

• >Atuador<

Aqui é possível ativar os atuadores com o auxílio da unidade de comando.

• >Reposição do intervalo de manutenção<

Aqui é possível repor manual ou automaticamente o intervalo de inspeção.

• >Configuração básica<

Aqui é possível fornecer valores de ajuste básicos aos atuadores e às unidades de comando.

• >Codificação<

Aqui é possível codificar os atuadores e as unidades de comando para as respetivas tarefas, bem como ajustar
novos componentes ao veículo.

• >Função de teste<

Aqui é possível avaliar e visualizar o desempenho dos cilindros individualmente.
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9.4.1 Preparar o diagnóstico do veículo

Uma condição fundamental para obter um diagnóstico do veículo sem erros é selecionar o veículo correto. Para
facilitar a seleção, o aparelho fornece várias ajudas como, por exemplo, o local de instalação da ligação de diagnóstico
ou a identificação do veículo através do NIV.

No menu principal >Diagnóstico<, é possível executar as seguintes funções de unidade de comando:

• Leitura de códigos de erro

• Leitura de parâmetros

• Teste do atuador

• Reposição do intervalo de manutenção

• Configuração básica

• Codificação

• Função de teste

Para preparar o diagnóstico do veículo, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. No menu principal, selecionar >Diagnóstico<.

Agora é possível selecionar o tipo de diagnóstico.
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9.4.2 Código de erro

Se o aparelho de comando detetar uma falha de funcionamento de um dos componentes durante a verificação interna,
é definido um código de erro na memória e a lâmpada de aviso correspondente é acionada. O aparelho lê o código de
erro e exibe-o em texto simples. Além disso, aqui estão guardadas informações relativas a possíveis causas e
consequências do código de erro. Caso seja necessário efetuar trabalhos de medição para verificar as possíveis
causas, o sistema disponibiliza uma ligação à técnica de medição.

9.4.2.1 Ler códigos de erro

Para ler os códigos de erro, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Código de erro .

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o módulo desejado.

5. Se necessário, prestar atenção à janela com notas e instruções.

6. Selecionar o sistema desejado.

Se existir apenas um sistema para o veículo, o aparelho seleciona automaticamente este sistema.

7. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

8. Se necessário, selecionar outras subfunções.

9. Aceder ao separador >Informação<.

10. Seguir as instruções que aparecem no visor.

11. Iniciar a leitura de códigos de erro com .
É estabelecida a comunicação com o veículo. São exibidos todos os códigos de erro lidos pelo sistema.
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12. Selecionar o código de erro desejado.
É exibida a ajuda de reparação correspondente.

As ajudas de reparação incluem as seguintes informações:

• Número do código de erro e, eventualmente, número original do código de erro

• Título do erro

• Explicação sobre a função e a tarefa do componente

• Dados específicos do veículo, por exemplo, diagrama de circuito

• Consequências possíveis

• Causas possíveis, quando e sob que condições o erro ocorreu e foi guardado.

• Diagnósticos gerais independentes do tipo de veículo e que nem sempre se aplicam, em todos os veículos, ao
problema existente

13. Reparar o veículo. Em seguida, eliminar os códigos de erro guardados no sistema do veículo.

9.4.2.2 Eliminar códigos de erro de um sistema do veículo

Aqui é possível eliminar os códigos de erro lidos de um sistema do veículo.

Para eliminar códigos de erro de um sistema do veículo, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 13 conforme descrito no capítulo Ler códigos de erro (Página 82).

Nota
Após a eliminação estar concluída, todos os códigos de erro selecionados são eliminados de
modo definitivo da memória da unidade de comando.

Por esse motivo, os dados lidos devem ser sempre guardados no Car History.

2. Eliminar códigos de erro de um sistema do veículo com .
São eliminados os códigos de erro existentes na memória da unidade de comando.

Se o código de erro tiver sido apagado com sucesso, é exibida a seguinte mensagem: Operação de eliminação do
código de erro concluída.

9.4.2.3 Consulta geral com leitura de códigos de erro

A consulta geral verifica se existem códigos de erro em alguma das unidades de comando atribuídas ao veículo no
software.

Nota
Dado que não é possível aceder aos códigos de erro memorizados após a consulta geral com
eliminação dos códigos, recomendamos que seja efetuada primeiro uma consulta geral com
leitura dos códigos de erro.

Para efetuar uma consulta geral com leitura de códigos de erro, proceder da seguinte forma:
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1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Código de erro .

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar >Consulta geral<.

5. Aceder ao separador >Informação<.

6. Seguir as instruções que aparecem no visor.

7. Aceder à vista geral dos aparelhos de comando com .

8. Se necessário, selecionar outras subfunções.
Todos os aparelhos de comando instalados no veículo são apresentados.

O aparelho ativa automaticamente todos os aparelhos de comando.

permite desativar todos os aparelhos de comando.

permite ativar todos os aparelhos de comando.

9. Ativar/desativar os aparelhos de comando desejados.

10. Iniciar a consulta geral com leitura de códigos de erro com .
É estabelecida a comunicação com o veículo.

Os aparelhos de comando ativados são lidos. Isto pode demorar alguns minutos.

É exibido o número de códigos de erro na respetiva memória da unidade de comando.

Com pode ser consultada uma pré-visualização de impressão com códigos de erro listados individualmente
para o respetivo aparelho de comando.

Com pode ser novamente fechada a pré-visualização de impressão com códigos de erro listados
individualmente para o respetivo aparelho de comando.

11. Aceder ao código de erro pretendido na respetiva memória da unidade de comando em Erros com .
São exibidos os códigos de erro com ajudas de reparação.
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9.4.2.4 Consulta geral com eliminação de códigos de erro

Aqui é possível eliminar todos os códigos de erro memorizados na unidade de comando.

Nota
Dado que não é possível aceder aos códigos de erro memorizados após a consulta geral com
eliminação dos códigos, recomendamos que seja efetuada primeiro uma consulta geral com
leitura dos códigos de erro.

Para efetuar uma consulta geral com eliminação de códigos de erro, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Consulta geral com leitura de códigos de erro (Página
83).

Nota
A eliminação de todos os códigos de erro em todos os sistemas do veículo só é efetuada se for
possível ler todos os sistemas com o mesmo conector CARB.

2. Eliminar todos os códigos de erro na barra de ferramentas inferior com .

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

4. Confirmar a janela com notas e instruções com .

5. Prestar atenção à janela com notas.

6. Confirmar a janela com notas com .
Todos os códigos de erro memorizados são eliminados.

9.4.3 Parâmetros

Para permitir um diagnóstico rápido, muitos sistemas de veículos disponibilizam valores medidos digitais em forma
de parâmetros. Os parâmetros indicam o estado atual ou os valores nominais ou reais do componente. Os
parâmetros são apresentados de modo alfanumérico e gráfico.

Exemplo 1

A temperatura do motor pode variar numa gama de -30 a 120 °C.

Caso o sensor de temperatura indique 9 °C, mas o motor tenha uma temperatura real de 80 °C, o aparelho de
comando calculará um tempo de injeção errado.

O sistema não memoriza um código de erro, uma vez que esta temperatura é lógica para o aparelho de comando.

Exemplo 2

Mensagem de erro: Sinal da sonda lambda com anomalia.

Em ambos os casos, o diagnóstico pode ser consideravelmente facilitado se forem lidos os parâmetros
correspondentes.

O mega macs 56 faz a leitura dos parâmetros e apresenta-os em texto simples. São guardadas informações
adicionais a respeito dos parâmetros.

9.4.3.1 Ler parâmetros

Nota
Após a leitura de códigos de erro estar concluída, a consulta dos parâmetros da unidade de
comando para o diagnóstico de erro tem prioridade relativamente aos restantes passos de
trabalho.

Para ler os parâmetros, proceder da seguinte forma:
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1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Parâmetros.

4. Observar o aviso.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

5. Selecionar o módulo desejado.

6. Se aplicável, observar o aviso.

7. Selecionar o sistema desejado.

8. Se necessário, prestar atenção à janela com notas e instruções.

9. Aceder ao separador >Informação<.

10. Seguir as instruções que aparecem no visor.

11. Aceder aos parâmetros com .

12. Se necessário, selecionar a ficha OBD e o sistema.

13. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

14. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo. É apresentada a janela de seleção.

Os parâmetros mais importantes são adicionados automaticamente à lista Parâmetros selecionados:.

Na barra de ferramentas inferior, permite aceder a informações sobre os parâmetros desejados na seleção de
parâmetros, p.ex., explicações sobre as peças.

É exibido um texto explicativo sobre o parâmetro selecionado.

15. Na opção Grupos, selecionar o grupo de parâmetros desejado.

A seleção de um grupo de parâmetros permite diagnosticar com maior exatidão um determinado problema, dado
que, neste caso, só estão guardados os parâmetros necessários ao processo.
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16. Se necessário, selecionar os parâmetros adicionais desejados na lista Parâmetros disponíveis: com um duplo
clique.

É possível selecionar 16 parâmetros, no máximo.

17. Iniciar a leitura de parâmetros com .

Durante a leitura, os registos são automaticamente guardados na matrícula inserida anteriormente no Car History.

Nota
Na barra de ferramentas superior do ecrã, uma barra azul clara indica a quantidade utilizada de
memória reservada para este procedimento no Car History. Quando a barra azul está
completa, os dados mais antigos da memória do Car History são eliminados e os dados mais
recentes são armazenados na memória livre.

18. O registo dos parâmetros selecionados pode ser guardado temporariamente com .
Os registos são guardados no Car History.

Em seguida, a leitura de parâmetros é automaticamente reiniciada.

19. Para voltar à lista de seleção de parâmetros, utilizar .

9.4.4 Atuador

Aqui é possível controlar componentes nos sistemas eletrónicos. Através deste método é possível verificar as funções
básicas e as ligações dos cabos desses componentes.

9.4.4.1 Ativar o atuador

PERIGO
Peças em rotação/movimento (ventilador elétrico, êmbolo da pinça do travão, etc.)

Corte ou esmagamento de dedos ou partes do aparelho!

Antes de ativar os atuadores, remover os seguintes elementos da zona perigosa:

• Membros

• Pessoas

• Partes do aparelho

• Cabo

Para ativar o atuador, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.
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2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Atuador.

4. Se aplicável, observar o aviso.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

5. Selecionar o sistema desejado.

6. Selecionar o módulo desejado.

7. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

8. Aceder ao separador >Informação<.

9. Seguir as instruções que aparecem no visor.

10. Iniciar o teste do atuador com .

11. Se necessário, selecionar a ficha OBD e o sistema.

12. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

13. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo.

14. Ativar a caixa de verificação do componente desejado.

Nota
Caso o veículo selecionado possua um teste do atuador automático, o sistema ativa
automática e sucessivamente todos os aparelhos de comando e os atuadores ligados aos
aparelhos.

Só é possível iniciar um novo teste do atuador quando o teste do atuador em curso de um
componente estiver concluído.

15. Se necessário, observar a janela de instruções.

16. Se necessário, seguir as instruções que aparecem no ecrã.

17. Se necessário, confirmar a janela de instruções com .

18. Confirmar a tecla indicada.
O teste do atuador é executado.

Se o teste do atuador for bem-sucedido, é exibida a seguinte mensagem: Teste do atuador efetuado com sucesso.
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9.4.5 Reposição do intervalo de manutenção

Aqui é possível repor os intervalos de inspeção, se o veículo suportar esta função. O aparelho efetua automaticamente
a reposição ou surge uma descrição da reposição manual.

9.4.5.1 Executar reposição manual do intervalo de manutenção

CUIDADO
Movimentação inadvertida do veículo

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Proteger o veículo contra deslocamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Para executar a reposição manual do intervalo de manutenção, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Reposição do intervalo de manutenção.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o sistema desejado.

5. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

6. Aceder ao separador >Informação<.

7. Seguir as instruções que aparecem no visor.

8. Iniciar a reposição manual do intervalo de manutenção com .

9. Selecionar o conector CARB no subsistema, se necessário.
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10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Seguir as instruções que aparecem no visor.

12. Confirmar a reposição do intervalo de manutenção efetuada com .

9.4.5.2 Executar reposição automática do intervalo de manutenção

Para executar a reposição automática do intervalo de manutenção, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Reposição do intervalo de manutenção.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o sistema desejado.

5. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

6. Aceder ao separador >Informação<.

7. Seguir as instruções que aparecem no visor.

8. Iniciar a reposição automática do intervalo de manutenção com .

9. Selecionar a ficha OBD e o subsistema, se necessário.

10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo. A reposição do intervalo de manutenção é executada
automaticamente.

Se a reposição do intervalo de manutenção for concluída com sucesso, é exibida a seguinte mensagem: Intervalo
de manutenção reposto.

12. Confirmar a janela com informações com .
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9.4.6 Configuração básica

Aqui é possível configurar e ajustar componentes e aparelhos de comando de acordo com os valores do fabricante.

9.4.6.1 Requisitos da configuração básica

Para executar a configuração básica, prestar atenção ao seguinte:

• O sistema do veículo funciona sem erros.

• Nenhum erro guardado na memória de códigos de erro do aparelho de comando.

• Foram realizadas as preparações específicas do veículo.

9.4.6.2 Executar a configuração básica manual

AVISO
Configuração básica errada ou incorreta

Danos pessoais ou materiais nos veículos

Ao executar a configuração básica, prestar atenção ao seguinte:

• Selecionar o tipo de veículo correto.

• Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Para executar a configuração básica manual, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Configuração básica.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o módulo desejado.

5. Selecionar o sistema desejado.

6. Se necessário, prestar atenção à janela com notas e instruções.

7. Aceder ao separador >Informação<.

8. Seguir as instruções que aparecem no visor.
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9. Iniciar a configuração básica manual com .

10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Seguir as instruções que aparecem no visor.

12. Confirmar a configuração básica efetuada com .

9.4.6.3 Executar a configuração básica automática

AVISO
Configuração básica errada ou incorreta

Danos pessoais ou materiais nos veículos

Ao executar a configuração básica, prestar atenção ao seguinte:

• Selecionar o tipo de veículo correto.

• Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Para executar a configuração básica automática, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.

3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Configuração básica.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o módulo desejado.

5. Selecionar o sistema desejado.

6. Se necessário, prestar atenção à janela com notas e instruções.

7. Aceder ao separador >Informação<.

8. Seguir as instruções que aparecem no visor.

9. Iniciar a configuração básica automática com .
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10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo.

12. Se necessário, selecionar outras subfunções.

13. Confirmar a seleção com .

14. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

15. Confirmar a janela com notas e instruções com .
É estabelecida a comunicação com o veículo. A configuração básica é executada automaticamente.

Se a configuração básica for bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem: Configuração básica efetuada com
sucesso.

9.4.7 Codificação

Aqui é possível codificar componentes e aparelhos de comando. As codificações são necessárias quando são
substituídos componentes ou quando têm de ser ativadas funções adicionais num sistema eletrónico.

9.4.7.1 Executar a codificação manual

AVISO
Codificação inexistente ou errada do aparelho de comando

Morte ou ferimentos graves provocados pelo não funcionamento, pelo mau funcionamento ou
pelo funcionamento errado da unidade de comando.

Danos materiais no veículo ou no local onde se encontra

Ao executar a codificação, prestar atenção ao seguinte:

• Alguns trabalhos exigem formações especiais, como, por exemplo, os trabalhos no airbag.

• Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Para executar a codificação manual, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.
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3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Codificação.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o módulo desejado.

5. Selecionar o sistema desejado.

6. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

7. Aceder ao separador >Informação<.

8. Seguir as instruções que aparecem no visor.

9. Iniciar a codificação manual com .

10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Seguir as instruções que aparecem no visor.

12. Confirmar a configuração efetuada com .

9.4.7.2 Executar a codificação automática

AVISO
Codificação inexistente ou errada do aparelho de comando

Morte ou ferimentos graves provocados pelo não funcionamento, pelo mau funcionamento ou
pelo funcionamento errado da unidade de comando.

Danos materiais no veículo ou no local onde se encontra

Ao executar a codificação, prestar atenção ao seguinte:

• Alguns trabalhos exigem formações especiais, como, por exemplo, os trabalhos no airbag.

• Prestar atenção à janela com notas e instruções.

Para executar a codificação automática, proceder da seguinte forma:

1. Realizar os passos 1 a 11 conforme descrito no capítulo Seleção do veículo (Página 74).

CUIDADO
Arranque da DT VCI ao acionar a embraiagem

Perigo de ferimentos/perigo de danos materiais

Antes da inicialização, proceder da seguinte forma:

1. Acionar o travão de estacionamento.

2. Engrenar a marcha em vazio.

3. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

IMPORTANTE
Curto-circuito e picos de tensão ao ligar a DT VCI

Perigo de destruição do sistema eletrónico do veículo

Desligar a ignição antes de ligar a DT VCI ao veículo.

2. Inserir a DT VCI na ligação de diagnóstico do veículo.
Os dois LED da DT VCI piscam. A DT VCI está operacional.
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3. Na opção Diagnóstico > Função, selecionar > Codificação.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

4. Selecionar o módulo desejado.

5. Selecionar o sistema desejado.

6. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

7. Aceder ao separador >Informação<.

8. Seguir as instruções que aparecem no visor.

9. Iniciar a codificação automática com .
É estabelecida a comunicação com o veículo.

10. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

11. Confirmar a janela com notas e instruções com .
A codificação é executada automaticamente.

Se a codificação for bem-sucedida, é exibida a seguinte mensagem: Codificação efetuada com sucesso.
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9.5 Informações sobre o veículo
Aqui encontrará um resumo das seguintes informações sobre o veículo:

• Car History

Aqui estão guardados os resultados do diagnóstico.

• Ajuda sobre componentes

Aqui estão guardados os componentes montados no veículo selecionado. Pode ser escolhido o seguinte:

– Componentes relevantes para o diagnóstico

Aqui estão guardados os componentes relevantes para o diagnóstico pré-filtrados montados no veículo
selecionado.

– Catálogo de peças

Aqui estão guardados os componentes montados no veículo selecionado. Adicionalmente, é possível consultar
informações sobre os componentes e aceder a dados associados.

• Dados de inspeção

Aqui estão guardados planos de inspeção específicos do veículo. Com , é possível consultar diversas
informações relativas aos componentes relevantes para a inspeção, como, entre outras, informações sobre as
peças. Em Informação sobre peças são apresentadas informações sobre o componente selecionado e as
alternativas de construção semelhante. Em Imagem do compartimento do motor a posição do componente é
identificada com uma seta vermelha, o que facilita a localização do componente desejado. Em Fusíveis/relés é
indicado o local de instalação, no veículo selecionado, da caixa de fusíveis principal, da caixa de fusíveis e da caixa
de relés (de acordo com a seleção efetuada).

• Dados das correias dentadas

Aqui é possível consultar a ferramenta necessária para reparar a correia dentada, bem como aceder às instruções
de desmontagem e montagem específicas do veículo, através do Hella Gutmann Drivers.

• Base de dados de diagnóstico

Aqui é possível aceder às ajudas online específicas do veículo, através do Hella Gutmann Drivers.

• Dados técnicos

Aqui encontram-se disponíveis todos os dados necessários para os trabalhos de manutenção e reparação no
veículo.

• Diagramas de circuito

Aqui estão guardados diagramas de circuito específicos do veículo, p. ex., do motor, do ABS e do airbag.

• Fusíveis/relés

Aqui é exibido o local de montagem da caixa de fusíveis principal, da caixa de fusíveis e da caixa de relés, bem
como dos fusíveis individuais.

• Valores de teste do componente

Aqui é indicado o seguinte:

– Ficha de unidade de comando

– Ocupação dos pinos

– Imagens de sinal

– Especificações

• Valores de trabalho

Aqui são apresentados os valores e tempos de trabalho definidos para a reparação dos diferentes componentes.
Os critérios TecDoc permitem filtrar as subopções disponibilizadas de uma seleção.

• Localização do componente

Aqui pode aceder-se a uma imagem do habitáculo e do compartimento do motor para um componente. A posição
do componente é identificada com um triângulo vermelho.

• Filtro do habitáculo
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Aqui estão guardadas as instruções de desmontagem do filtro do habitáculo.

• Ações de recolha

Aqui são exibidas ações de recolha dos fabricantes e importadores.

• Gestão de baterias

Aqui encontram-se memorizadas as instruções de desmontagem e montagem, bem como as informações gerais
para a bateria.

• Sistemas de gasóleo

Aqui estão guardados dados técnicos e informações adicionais relativas à manutenção de sistemas de gasóleo.

• Informações de serviço

Aqui estão guardadas informações relativas à manutenção de diversos sistemas do veículo.

• Instruções de reparação

Aqui é possível aceder a instruções para diferentes reparações, através do Hella Gutmann Drivers.

• Ações do fabricante

Aqui é possível aceder às ações do fabricante específicas do veículo, através do Hella Gutmann Drivers.

9.5.1 Car History
Aqui são guardados os resultados do diagnóstico do veículo atual referentes aos passos de trabalho >código de
erro<, >parâmetros<, >configuração básica< e >codificação<. Esta função apresenta as seguintes vantagens:

• Permite avaliar posteriormente os resultados do diagnóstico.

• Permite comparar os resultados atuais do diagnóstico com diagnósticos efetuados anteriormente.

• Permite apresentar ao cliente o resultado do diagnóstico efetuado sem ligar novamente o veículo ao aparelho.

9.5.1.1 Selecionar o veículo do Car History

Nota
Só é possível aceder aqui aos resultados de diagnóstico guardados automaticamente, se a função
Transferir automaticamente o Car History estiver ajustada para >ligado<, em Configurações
> Diversas > Car History.

Para selecionar o veículo do Car History, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador Car History.

3. Selecionar o veículo desejado com um duplo clique.
O aparelho regressa automaticamente ao menu principal. O veículo selecionado é apresentada na barra de
ferramentas superior.

9.5.1.2 Eliminar entrada do Car History

Para eliminar uma ou mais entradas do Car History, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Seleção do veículo< no menu principal.

2. Selecionar o separador Car History.

3. Aceder a Eliminar Car History com .
É apresentada a janela de seleção.

É possível selecionar as seguintes funções:
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• Eliminar entrada individual

• Eliminar o Car History completo

• Todas anteriores a

9.5.1.3 Eliminar entrada individual e o Car History completo

Para eliminar uma entrada individual e/ou o Car History completo, proceder da seguinte forma:

1. Ativar a caixa de verificação pretendida.

2. Confirmar a eliminação com .

3. Prestar atenção à mensagem de segurança.

4. Confirmar a mensagem de segurança com .
As entradas selecionadas são eliminadas.

9.5.1.4 Todas anteriores a

Para eliminar entradas definidas do Car History, proceder da seguinte forma:

1. Ativar a caixa de verificação Todas anteriores a.

2. Abrir a lista de seleção com .

3. Na opção Dia, abrir a lista com .

4. Selecionar o dia desejado.

5. Repetir os passos 3 e 4 para Mês e Ano.

6. Confirmar a seleção 2x com .

7. Prestar atenção à mensagem de segurança.

8. Confirmar a mensagem de segurança com .
As entradas selecionadas são eliminadas.

9.5.1.5 Enviar um pedido de ajuda

Entrar em contacto com o callcenter técnico e solicitar dados.

Para enviar um pedido de ajuda ao call center técnico da Hella Gutmann, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Aceder ao Car History com .

3. Selecionar o ficheiro desejado do Car History com .

4. Aceder a Pedido de ajuda com .

5. Se necessário, em Contactos, abrir a lista com e selecionar o contacto desejado.

Nota
Para continuar, é necessário estar inserido um número de telefone e ativada, pelo menos, uma
caixa de verificação.

6. Em Número de telefone de contacto, abrir o teclado virtual com .

7. Inserir o número de telefone desejado.

8. Confirmar a entrada com .
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9. Em O que deseja fazer?, ativar a caixa de verificação pretendida.

Caso seja ativada a opção Contactar o callcenter técnico, um colaborador da Hella Gutmann entrará em contacto
consigo o mais rapidamente possível.

Caso seja ativada a opção Solicitar dados, é possível solicitar documentação técnica, como instruções de
reparação ou diagramas de circuito, por exemplo.

Entrar em contacto com o callcenter técnico

Aqui é possível entrar em contacto com o callcenter técnico da Hella Gutmann para obter ajuda com o diagnóstico.
Opcionalmente, é possível solicitar documentação técnica, como instruções de reparação ou diagramas de circuito,
por exemplo.

Para enviar um pedido de ajuda ao call center técnico da Hella Gutmann, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Aceder ao Car History com .

3. Selecionar o ficheiro desejado do Car History com .

4. Aceder a Pedido de ajuda com .

5. Se necessário, em Contactos, abrir a lista com e selecionar o contacto desejado.

Nota
Para continuar, é necessário estar inserido um número de telefone e ativada, pelo menos, uma
caixa de verificação.

6. Em Número de telefone de contacto, abrir o teclado virtual com .

7. Inserir o número de telefone desejado.

8. Confirmar a entrada com .

9. Em O que deseja fazer? , ativar a caixa de verificação Contactar o callcenter técnico.
Um colaborador da Hella Gutmann entrará em contacto consigo o mais brevemente possível.

10. Continuar com .

11. Em NIV (número de identificação do veículo), abrir o teclado virtual com .

12. Inserir o NIV.

13. Confirmar a entrada com .

14. Em Primeiro registo, abrir a janela de seleção com .

15. Na opção Dia, abrir a lista com .

16. Selecionar o dia do primeiro registo.

17. Repetir os passos 15 e 16 para Mês e Ano.

18. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

19. Continuar com .

20. Selecionar o módulo ou o sintoma desejado.

21. Se necessário, selecionar outras subfunções, através das quais seja possível delimitar ainda mais o problema.
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22. Confirmar a seleção com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui é fornecida uma apresentação geral das informações já inseridas.

Com é possível adicionar mais sintomas.

Com é possível apagar a seleção de sintomas.

Com pode recuar-se uma página e alterar os dados inseridos até agora.

23. Continuar com .
É apresentada a janela de entrada.

Aqui é possível inserir uma consulta ou uma mensagem escrita de qualquer tipo ao callcenter técnico da Hella
Gutmann.

Nota
Para continuar é necessário inserir um texto de pelo menos 20 carateres.

24. Em Problema/Dúvida/Observação (mín. 20 carateres), abrir o teclado virtual com .

25. Inserir o texto desejado.

26. Confirmar a entrada com .

27. Continuar com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui é fornecida uma apresentação geral das informações já inseridas.

Com pode recuar-se uma página e alterar os dados inseridos até agora.

28. Enviar um pedido de ajuda com .
Os dados do Car History são transferidos.

Pedir dados

Aqui é possível solicitar documentação técnica, como instruções de reparação ou diagramas de circuito, por exemplo.
Aqui é possível solicitar documentação técnica, como instruções de reparação ou diagramas de circuito, por exemplo.

Para pedir dados, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Aceder ao Car History com .

3. Selecionar o ficheiro desejado do Car History com .

4. Aceder a Pedido de ajuda com .

5. Se necessário, em Contactos, abrir a lista com e selecionar o contacto desejado.

Nota

Para continuar, é necessário estar inserido um número de telefone e ativada, pelo menos, uma
caixa de verificação.

6. Em Número de telefone de contacto, abrir o teclado virtual com .

7. Inserir o número de telefone desejado.

8. Confirmar a entrada com .

9. Em O que deseja fazer? , ativar a caixa de verificação Pedir dados.

10. Continuar com .

11. Em NIV (número de identificação do veículo), abrir o teclado virtual com .

12. Inserir o NIV.
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13. Confirmar a entrada com .

14. Em Primeiro registo, abrir a janela de seleção com .

15. Na opção Dia, abrir a lista com .

16. Selecionar o dia do primeiro registo.

17. Repetir os passos 15 e 16 para Mês e Ano.

18. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

19. Continuar com .

20. Ativar a caixa de verificação do tipo de dados desejado.

21. Na opção Sistema, abrir a lista com .

22. Selecionar o sistema desejado.

23. Se necessário, na opção Componente, abrir a lista com .

24. Se necessário, selecionar o componente desejado.

25. Se necessário, em Observação, abrir o teclado virtual com .

26. Inserir a observação desejada.

27. Confirmar os dados inseridos 2x com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui é fornecida uma apresentação geral das informações já inseridas.

Com é possível adicionar mais dados.

Com é possível apagar a seleção de dados.

Com pode recuar-se uma página e alterar os dados inseridos até agora.

28. Continuar com .
É apresentada a janela de seleção.

Com é possível adicionar mais sintomas.

Com é possível apagar a seleção de sintomas.

Com pode recuar-se uma página e alterar os dados inseridos até agora.

29. Continuar com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui é fornecida uma apresentação geral das informações já inseridas.

Com pode recuar-se uma página e alterar os dados inseridos até agora.

30. Enviar um pedido de ajuda com .
Os dados do Car History são transferidos.
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9.5.2 Ajuda sobre componentes

Aqui estão guardados os componentes montados no veículo selecionado. Pode ser escolhido o seguinte:

• Componentes relevantes para o diagnóstico

Aqui estão guardados os componentes relevantes para o diagnóstico pré-filtrados montados no veículo
selecionado.

• Catálogo de peças

Aqui estão guardados os componentes montados no veículo selecionado. Adicionalmente, é possível consultar
informações sobre os componentes e aceder a dados associados.

9.5.2.1 Aceder à ajuda sobre componentes

Para aceder à ajuda sobre componentes, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Ajuda sobre componentes com .
Os dados são transferidos.

3. Abrir Catálogo de peças com .

4. Selecionar o componente desejado com .
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5. Se necessário, selecionar outros subcomponentes com .
É apresentada a janela de seleção.

Em função do componente selecionado, podem ser escolhidas, entre outras, as seguintes informações:

• Informações sobre peças
Aqui estão guardadas informações sobre peças sobressalentes e alternativas de construção semelhante. Além
disso é possível colocar no cesto todas as peças de substituição que devem ser encomendadas.

permite desativar todas as peças.

permite ativar todas as peças.

permite colocar no cesto peças ativadas.

• Imagem do habitáculo
Im Innenraumbild wird die Bauteilposition mit rotem Dreieck gekennzeichnet. Das erleichtert das Auffinden des
gewünschten Bauteils.

• Imagem do compartimento do motor
Na imagem do compartimento do motor, a posição do componente é identificada com um triângulo vermelho,
o que facilita a localização do componente desejado.

• Valores de teste do componente
Aqui estão guardados os valores de medição e de teste de componentes cujos cabos estão ligados a uma ficha
de unidade de comando.

Ao selecionar Valores de verificação dos componentes, a ajuda sobre componentes é fechada. Para voltar à
ajuda sobre componentes, utilizar .

• Fusíveis/relés
Aqui é exibido o local de montagem da caixa de fusíveis principal, da caixa de fusíveis e da caixa de relés, bem
como dos fusíveis individuais.

Ao selecionar Fusíveis/relés, a ajuda sobre componentes é fechada. Para voltar à ajuda sobre componentes,
utilizar .

• Dados de inspeção
Aqui estão guardados planos de inspeção específicos do veículo.

Ao selecionar Dados de inspeção, a ajuda sobre componentes é fechada. Para voltar à ajuda sobre
componentes, utilizar .

6. Aceder ao componente com .

7. Selecionar a informação desejada.
Os dados são transferidos.

8. Se necessário, selecionar outros subpontos.
São exibidas informações em imagem ou texto.

9.5.3 Dados de inspeção
Aqui é possível aceder aos planos de inspeção e aos intervalos de mudança de óleo específicos de cada veículo.

9.5.3.1 Aceder aos dados de inspeção

Para aceder aos dados de inspeção, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Dados de inspeção com .

3. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.
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4. Se aplicável, fechar a janela com notas, com .

5. Selecionar os tipos de inspeção desejados.

Os diversos tipos de inspeção variam conforme o fabricante e o tipo de veículo selecionados.

Aqui podem ser exibidas informações adicionais sobre o veículo relativamente ao fabricante, ao modelo ou ao tipo
com .

6. Se necessário, selecionar outro intervalo de inspeção.

7. Continuar com .
É apresentado outro separador.

Os diversos separadores variam conforme o fabricante e o tipo de veículo selecionados.

8. Ativar a caixa de verificação pretendida.

9. Continuar com .
São exibidos os dados de inspeção com as diversas posições de trabalho.

Nota
Recomenda-se imprimir os dados de inspeção e executar sistematicamente cada uma das
posições de trabalho. Estas não são guardadas no Car History.

10. Ativar a caixa de verificação das posições de trabalho processadas.

11. Quando todas as posições de trabalho tiverem sido processadas, é necessário inserir a profundidade de perfil e a
pressão dos pneus em Outros pontos.

12. Em mm, abrir o teclado virtual com .

13. Introduzir a profundidade de perfil dos pneus.

14. Confirmar a entrada com .

15. Repetir os passos 12 a 14 para mais entradas.

16. Em bar, abrir o teclado virtual com .

17. Introduzir a pressão dos pneus.

18. Confirmar a entrada com .

19. Repetir os passos 16 a 18 para mais entradas.

20. Na opção Data da próxima inspeção principal (IP), abrir a janela de seleção com .

21. Na opção Mês, abrir a lista com .

22. Selecionar o mês desejado.

23. Repetir os passos 21 e 22 para Ano.

24. Confirmar a seleção com .

25. Na opção Data de validade da caixa de primeiros socorros, abrir a janela de seleção com .

26. Repetir os passos 20 a 24 para outra seleção.

27. Se necessário, em Observação, abrir o teclado virtual com .

28. Inserir a observação desejada.

29. Confirmar a entrada com .

30. Imprimir os dados de inspeção com .
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9.5.4 Dados das correias dentadas

Aqui estão guardadas as instruções de desmontagem e montagem das correias dentadas e das correntes de
distribuição.

9.5.4.1 Aceder aos dados das correias dentadas

AVISO
Deslocamento/queda de peças do veículo!

Perigo de ferimento/esmagamento

Remover ou bloquear completamente todos os componentes soltos.

Nota
Para poder aceder aos dados das correias dentadas, é necessária uma ligação online.

Para consultar os dados das correias dentadas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Dados das correias dentadas com .

3. Selecionar a informação desejada.
Os dados são transferidos. É apresentada uma janela de informações.

Podem ser escolhidas as seguintes informações:

• Ferramenta

Aqui são apresentadas as ferramentas necessárias para a desmontagem e montagem em textos e imagens.

• Instruções de desmontagem

Aqui são exibidos os passos de trabalho individuais relativos à desmontagem em textos e imagens.

• Instruções de montagem

Aqui são exibidos os passos de trabalho individuais relativos à montagem em textos e imagens.

Nota
Caso sejam apresentadas várias instruções de desmontagem e montagem, estas são
identificadas com dígitos, como p. ex. Desmontagem 1, Desmontagem 2, Montagem 1.

É necessário clicar sucessivamente nas instruções de desmontagem e montagem.

4. Selecionar a informação desejada.
É exibida a informação selecionada.

9.5.5 Base de dados de diagnóstico

Aqui estão guardadas soluções específicas dos fabricantes e dos veículos para diversos problemas.

A base de dados de diagnóstico da Hella Gutmann apresenta um elevado número de soluções de problemas
específicas para cada veículo. Os dados guardados nesta base de dados provêm da da documentação fornecida pelo
fabricante e de informações enviadas pelos mecânicos que repararam com sucesso o veículo.
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9.5.5.1 Aceder à base de dados de diagnóstico

Nota
Para poder aceder à base de dados de diagnóstico da Hella Gutmann, é necessária uma ligação
online.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

1. Funções

2. Módulos

3. Sistemas

4. Dados

Para aceder às informações da base de dados de diagnóstico, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Base de dados de diagnóstico com .
Os dados são transferidos.

3. Na opção Ano de construção, abrir a lista com .

4. Selecionar o ano de construção desejado.
Os dados são transferidos.

5. Selecionar o módulo desejado.
Os dados são transferidos.

6. Se necessário, selecionar mais componentes ou sintomas.

7. Confirmar a seleção com .
Os dados são transferidos.

8. Selecionar o Artigo da base de dados de diagnóstico online da janela de seleção esquerda.

9. Selecionar a proposta de solução desejada com .
É apresentada uma janela de informações.

Aqui são apresentadas, entre outras as seguintes informações:

• Causa

• Nota

• Solução

• Componente provavelmente avariado

10. Caso a proposta de solução selecionada não seja adequada ao problema existente no veículo, repetir o passo 9.

Para voltar à seleção de sintomas, utilizar .

9.5.6 Dados técnicos

Aqui encontram-se disponíveis, entre outros, os seguintes dados necessários para os trabalhos de manutenção e
reparação no veículo, por exemplo:

• Valores de ajuste para a ignição e o sistema de escape

• Tipos recomendados de velas de ignição

• Binários de aperto

• Quantidade de enchimento do ar condicionado

Caso seja necessário ou útil, os dados são completados por imagens simples.
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9.5.6.1 Aceder aos dados técnicos

Nota
Para poder aceder aos dados técnicos, é necessária uma ligação online.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

Para aceder aos dados técnicos, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Dados técnicos com .

3. Selecionar os dados desejados.
Os dados técnicos são apresentados.

Se for exibido um símbolo azul no final do texto, significa que existem mais informações gráficas ou de texto que
podem ser consultadas. É possível aceder a estas informações clicando em .

9.5.7 Diagramas de circuito

Aqui é disponibilizada uma variedade de diagramas de circuito específicos de cada veículo.

9.5.7.1 Aceder aos diagramas de circuito

Nota
Para poder aceder aos diagramas de circuito, é necessária uma ligação online.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

Para aceder aos diagramas de circuito, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Diagramas de circuito com .

3. Selecionar o módulo desejado.

4. Selecionar o sistema desejado.

A mesma série de veículo pode ter instalados vários tipos de sistema diferentes. Geralmente, o tipo de sistema
encontra-se indicado na unidade de comando ou pode ser determinado através da leitura de parâmetros.

É apresentado o diagrama de circuito.
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5. Clicar para selecionar o componente desejado.

O componente pode ser selecionado diretamente com , se a sua posição for desconhecida.

O componente é identificado por uma moldura colorida e pela respetiva legenda.

6. Selecionar o componente desejado.

É possível aceder a mais informações sobre o componente com .

O componente é identificado por uma moldura colorida e pela respetiva legenda.

9.5.8 Fusíveis/relés

Aqui é exibido o local de montagem da caixa de fusíveis principal, da caixa de fusíveis e da caixa de relés, bem como
dos fusíveis individuais.

9.5.8.1 Aceder às imagens da caixa de fusíveis/relés

Para aceder às imagens da caixa de fusíveis/relés, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Fusíveis/relés com .

3. Selecionar a caixa de fusíveis/relés desejada.
É exibida a caixa de fusíveis/relés.

Na janela do lado direito, é apresentada uma visão geral das caixas de fusíveis ou de relés.

Na janela do lado superior esquerdo, está marcado com um c´rivulo vermelho o local de instalação da caixa de
fusíveis ou de relés no veículo.

Os relés são representados como retângulos cinzentos.

Os fusíveis são representados como retângulos coloridos.

4. Selecionar o fusível ou relé pretendido com um clique.

Se a posição do fusível ou relé não for conhecida, é possível selecionar diretamente o componente alimentado com
.

As informações sobre o componente, bem como a designação do respetivo fusível ou relé, são apresentadas na janela
do lado inferior esquerdo.

É possível aceder a mais informações sobre o componente selecionado com .
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9.5.9 Valores de teste do componente
Aqui estão guardados os valores de medição e de teste de componentes cujos cabos estão ligados a uma ficha de
unidade de comando.

9.5.9.1 Aceder aos valores de verificação dos componentes

Nota
Para poder aceder aos valores de verificação dos componentes, é necessária uma ligação online.

Nota
A seleção das opções seguintes depende do fabricante e do tipo de veículo selecionados:

• Funções

• Módulos

• Sistemas

• Dados

Para consultar os valores de verificação dos componentes, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Valores de verificação dos componentes com .

3. Selecionar o módulo desejado.

4. Selecionar o sistema desejado.
Todos os componentes instalados no veículo estão identificados a letra vermelha.

5. Selecionar o componente desejado com um duplo clique.

• Em alternativa, o componente também pode ser selecionado com e .

É apresentada a janela de seleção.

Em função do componente selecionado, podem ser escolhidas, entre outras, as seguintes informações:

• Informações sobre peças

• Imagem do habitáculo

• Diagramas de circuito

6. Selecionar a informação desejada.
São apresentadas informações gráficas/de texto.

9.5.10 Valores de trabalho
Aqui são apresentados os valores e tempos de trabalho definidos para a reparação dos diferentes componentes.

9.5.10.1 Aceder aos valores de trabalho

Nota
Para poder aceder aos valores de trabalho, é necessária uma ligação online.

Para consultar os valores de trabalho, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Valores de trabalho com .
Os dados são transferidos.
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3. Selecionar a categoria desejada.
Os dados são transferidos.

4. Selecionar a subcategoria desejada.
Os dados são transferidos.

São apresentadas as seguintes informações:

• Trabalhos de desmontagem

• Trabalhos de montagem

• Trabalhos de verificação

• Valores de trabalho

Caso os respetivos trabalhos sejam apresentados a negrito, esta indicação significa que se trata de passos de
trabalho individuais. Estes podem ser exibidos, clicando no texto a negrito.

9.5.11 Localização do componente

Aqui pode aceder-se a uma imagem do habitáculo e do compartimento do motor para um componente. A posição do
componente é identificada com um triângulo vermelho.

9.5.11.1 Aceder à localização do componente

Para aceder à localização do componente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar a localização do componente com .
É apresentada a lista de seleção.

Na janela esquerda são apresentados os componentes individuais instalados no veículo. Na janela direita é
indicada a localização do componente selecionado.

3. Selecionar o componente desejado.

A posição do componente selecionado é identificada com uma seta vermelha.

É possível aceder a mais informações sobre o componente com .

9.5.12 Filtro do habitáculo

Aqui estão guardadas as instruções de desmontagem do filtro do habitáculo.

9.5.12.1 Aceder às instruções de desmontagem do filtro do habitáculo

Nota
Para poder aceder às instruções de desmontagem do filtro do habitáculo, é necessária uma
ligação online.

Para consultar as instruções de desmontagem do filtro do habitáculo, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Filtro do habitáculo com .
São apresentadas as instruções de desmontagem.

As instruções de desmontagem são apresentadas em imagens individuais na janela esquerda.

Na janela direita, a imagem selecionada é exibida em grande formato.
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3. Clicar sucessivamente nas imagens de cima para baixo na janela esquerda.
A respetiva imagem clicada é identificada com uma moldura colorida e exibida em grande formato.

9.5.13 Ações de recolha

Aqui são exibidas as ações de recolha dos fabricantes e importadores.

O objetivo das ações de recolha é proteger o consumidor contra produtos perigosos. Os modelos identificados com
apresentam ações de recolha com menos de 2 anos.

A Hella Gutmann Solutions GmbH é exclusivamente responsável pela disponibilização destes conteúdos, rejeitando
quaisquer responsabilidade pela sua fiabilidade, exatidão e validade. Eventuais dúvidas sobre a extensão e a execução
destas ações devem ser esclarecidas diretamente com as oficinas autorizadas ou o fabricante. Por motivos de
responsabilidade, o call center técnico da Hella Gutmann não fornece informações sobre este tema.

9.5.13.1 Aceder às ações de recolha

Nota
Para poder aceder às ações de recolha, é necessária uma ligação online.

Para consultar as ações de recolha, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Informações sobre o veículo< no menu principal.

2. Selecionar Ações de recolha com .
Os dados são transferidos.

3. Selecionar a ação de recolha desejada da janela de seleção esquerda.
Aqui são apresentadas, entre outras as seguintes informações:

• Causa

• Efeito

• Solução
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9.6 OBD
Aqui é possível aceder aos modos OBD individuais para veículos a gasolina e para veículos a gasóleo, bem como ao
teste prévio da análise dos gases de escape e à marcha de ensaio da VW.

MMooddooss ee tteesstteess OOBBDD

Teste prévio da análise dos
gases de escape

Aqui é possível efetuar um teste rápido dos parâmetros relevantes para os gases de
escape de um veículo OBD. Este teste deve ser realizado antes da efetiva análise dos
gases de escape.

Código readiness Aqui é apresentado o tipo de ligação de diagnóstico.

Parâmetros Aqui são listados todos os parâmetros relevantes para os gases de escape. O número
dos parâmetros disponíveis depende do veículo.

Dados Freeze-Frame Aqui são apresentados os dados circunstanciais (rotações, temperatura do
refrigerante) do código de erro guardado.

Códigos de erro
permanentes

Aqui são apresentados todos os erros permanentes relevantes para os gases de
escape.

apagar os códigos de erro Aqui é possível eliminar todos os erros do “Modo 2/3/7”.

Resultados de teste da
sonda lambda

Aqui é possível verificar e avaliar o funcionamento das sondas lambda. Este modo não
é suportado por protocolos CAN.

Resultado de testes
esporádicos do sistema

Aqui são exibidos parâmetros específicos de cada fabricante.

Códigos de erro
esporádicos

Aqui são apresentados todos os erros esporádicos e relevantes para os gases de
escape.

Teste do atuador Aqui é possível ativar os atuadores relevantes para os gases de escape definidos pelo
fabricante.

Informações sobre o
veículo

Aqui é possível aceder a informações sobre o veículo e o sistema, como, p. ex., o NIV.

Códigos de erro inativos Aqui são exibidos os dados circunstanciais do erro, bem como códigos de erro
permanentes e esporádicos.
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10 Técnica de medição
Nota
Só é possível utilizar a técnica de medição se o módulo de técnica de medição (MT 56), opcional,
estiver disponível.

Aqui é possível selecionar a grandeza e o canal. Em seguida, é possível efetuar diferentes medições.

A técnica de medição consiste na deteção e emissão digital de sinal. Para tal, é analisado e guardado um sinal de
tensão em intervalos de poucos microsegundos. Quando o sistema guardou valores suficientes para uma
apresentação no ecrã, estes valores são apresentados no ecrã como um sinal coeso.

10.1 Osciloscópio

O osciloscópio pode ser utilizado para medir e representar as seguintes grandezas:

• Tensão

• Corrente

• Resistência

A corrente deve ser medida apenas com uma pinça amperimétrica da Hella Gutmann. De acordo com a medição
desejada, é necessário utilizar pinças diferentes.

CUIDADO

Sobretensão

Perigo de incêndio/destruição do aparelho e do local onde se encontra

Respeitar a voltagem máxima admissível dos canais de osciloscópio
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10.1.1 Canais de osciloscópio

O módulo de técnica de medição (MT 56) tem 2 canais de osciloscópio. O canal 1 (ligação do osciloscópio 1 e ST3)
permite medir cada uma das grandezas indicadas. O canal 2 (ligação do osciloscópio 2) está reservado exclusivamente
para medir a tensão. Isto permite medir a tensão junto com qualquer outra grandeza.

10.1.2 Executar uma medição com osciloscópio

10.1.2.1 Inserir o cabo de teste no MT 56

10.1.2.2 Medir a tensão ou a resistência

CUIDADO

Sobretensão

Perigo de incêndio/destruição do aparelho e do local onde se encontra

Respeitar a voltagem máxima admissível dos canais de osciloscópio

Para medir a tensão ou a resistência, proceder da seguinte forma:

1. Inserir o cabo de teste no MT 56 e colocar no componente correspondente.

2. Selecionar >Técnica de medição< no menu principal.

3. Ativar a caixa de verificação da grandeza desejada e do canal de osciloscópio.

4. Confirmar a seleção com .
A medição é iniciada.
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10.1.2.3 Ligar a pinça amperimétrica ao veículo e ao MT 56

10.1.2.4 Medir a corrente

Para medir a corrente, proceder da seguinte forma:

1. Inserir a ligação de ficha elétrica da pinça amperimétrica com a seta para baixo na ligação ST3 do aparelho.

2. Selecionar >Técnica de medição< no menu principal.

3. Ativar a caixa de verificação para Corrente.

4. Confirmar a seleção com .

5. Prestar atenção à janela com notas e instruções.

6. Fechar a janela com notas e instruções com .
A pinça amperimétrica é calibrada. A medição é iniciada.

7. Apertar firmemente o mordente da pinça amperimétrica em redor do cabo.
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8. Se for utilizada a pinça amperimétrica verde (CP 40), preta (CP 200) ou azul (CP 700), a seta nos cabos positivos
deve apontar na direção da bateria e a seta nos cabos de massa deve apontar na direção contrária à da bateria.

A corrente é medida.

10.1.3 Configurar as gamas de medição

A gama de medição pode ser configurada de 3 formas diferentes no aparelho:

• manual

A gama de medição é ajustada pelo utilizador.

• automático

A gama de medição é ajustada automaticamente uma vez, dependendo do sinal de entrada.

• Contínua automática

A gama de medição é ajustada de forma contínua ao sinal de entrada.

No início de cada medição, a gama de medição tem de ser configurada manualmente. Excetuam-se as medições da
resistência. Neste caso, a gama de medição é ajustada de forma automática e contínua por predefinição (função
Auto-Range ativa).

10.1.3.1 Configurar manualmente as gamas de medição

Para configurar manualmente todas as gamas de medição durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Configurar a gama de medição da tensão e da corrente (eixo Y) com .

2. Configurar o intervalo (eixo X) com .

3. Para medir tensões negativas, por exemplo, deslocar a linha de referência da gama de medição para cima e para
baixo, com > ou .

4. Voltar à página anterior com .

10.1.3.2 Configurar automaticamente as gamas de medição

Se for medida a resistência, a gama de medição não pode ser configurada automaticamente.

Para configurar automaticamente as gamas de medição da tensão, da corrente, da temperatura e da pressão durante
uma medição, proceder da seguinte forma:
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1. Iniciar o Auto Set com > .

Nota
Caso o sinal de medição se altere durante a medição em curso, a função Auto Set não corrige
automaticamente a gama de medição. Para ajustar automaticamente a gama de medição, é
necessário iniciar o Auto Set.

O MT 56 analisa uma única vez o sinal recebido. A gama de medição é configurada automaticamente.

2. Voltar à página anterior com .

10.1.3.3 Desativar a adaptação automática da gama de medição na medição da
resistência

Por defeito, a gama de medição para medições de resistência é ajustada automática e consecutivamente. Este
processo realiza-se através da função Auto Range. Para poder configurar manualmente a gama de medição, é
necessário desativar a função Auto Range.

Para desativar Auto Range, proceder do seguinte modo:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Diversas<.

3. Na opção Auto Range, abrir a lista com .

4. Selecionar >desligado<.
Auto Range é desativado.

5. Confirmar a seleção com .
A gama de medição deixa de ser ajustada contínua e automaticamente. Agora é possível configurar a gama de
medição manualmente.

10.1.4 Configurar o disparo

Caso o eixo temporal no osciloscópio esteja definido como < 1,0 s, a receção de sinal efetua-se no modo de disparo.

A apresentação do sinal é ativada apenas quando o sinal atinge um determinado ponto de tensão. Dado que o ponto
de tensão é fixado sempre no mesmo ponto do ecrã, surge uma imagem fixa para o olho. Geralmente, as
configurações padrão de disparo são suficientes para obter uma apresentação significativa do sinal. Porém, caso as
configurações padrão não sejam suficientes, é possível influenciar a apresentação através de diferentes parâmetros
de disparo:

• Modo de disparo

• Inclinação de disparo

• Nível de disparo

10.1.4.1 Configurar a posição de disparo

O ajuste da posição de disparo permite deslocar a apresentação do sinal para a esquerda ou para a direita.

Para configurar a posição de disparo durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Abrir as configurações de disparo com .
A barra de ferramentas na parte inferior do ecrã é ajustada. A posição de disparo é indicada com um x azul.

2. Configurar a posição de disparo com .

Em alternativa, é possível configurar a posição de disparo clicando na apresentação do sinal.

3. Voltar à página anterior com .
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10.1.4.2 Configurar o modo de disparo

O modo de disparo permite controlar as circunstâncias em que o osciloscópio ativa um disparo. O sistema apresenta
os seguintes modos de disparo:

• Automático (configuração padrão)

A intervalos regulares, o osciloscópio gera um disparo e apresenta o sinal no ecrã. Se o sinal registado não
satisfizer as condições de disparo, continua a ser possível apresentar um sinal.

• Normal

Um sinal é apresentado e atualizado apenas quando ultrapassa o nível de disparo definido manualmente. O ecrã
exibe a mesma apresentação até o nível de disparo ser novamente ultrapassado.

Nota
Para ser possível configurar o modo de disparo, o modo avançado tem de estar configurado como
>ligado<.

Para configurar o modo de disparo durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Disparo<.

3. Na opção Modo de disparo, abrir a lista com .

4. Selecionar >normal<.

5. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

10.1.4.3 Configurar a inclinação de disparo

A inclinação de disparo permite definir se o disparo acontece com inclinação positiva (aumento do sinal de tensão) ou
inclinação positiva (redução do sinal de tensão). A inclinação está definida como positiva de fábrica. Em determinadas
circunstâncias, um sinal com inclinação negativa inicial poderá não ser completamente exibido. Eventualmente, uma
mudança da inclinação pode melhorar a exibição do sinal.

Nota
Para ser possível alterar a inclinação de disparo, o modo avançado tem de estar configurado
como >ligado<.

Para configurar a inclinação de disparo durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Disparo<.

3. Na opção Inclinação de disparo, abrir a lista com .

4. Selecionar >positivo< ou >negativo<.

5. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

10.1.4.4 Configurar o nível de disparo

O nível de disparo permite controlar em que ponto de tensão o disparo acontece. O nível de disparo está definido como
automático de fábrica.

Nota
Para ser possível alterar o nível de disparo, o modo avançado tem de estar configurado como
>ligado<.

Para configurar manualmente o nível de disparo durante uma medição, proceder da seguinte forma:
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1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Disparo<.

3. Na opção Nível de disparo, abrir a lista com .

4. Selecionar >manual<.

5. Confirmar a seleção com .
A seleção é automaticamente guardada.

6. Configurar o nível de disparo com .

Em alternativa, é possível configurar o nível de disparo clicando na apresentação do sinal.

10.1.5 Outras funções

10.1.5.1 Calibrar o sinal

Aqui é possível definir a linha de sinal na linha de zero. Esta ação permite compensar tensões parasitas e tolerâncias
da gama de medição.

Para calibrar o sinal durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a calibração com > .
O sinal é calibrado.

2. Voltar à página anterior com .

10.1.5.2 Medir o sinal

Para ser possível medir o sinal na função medição guiada, a medição tem de ter sido concluída.

Aqui é possível medir o sinal. Para tal, são determinados 2 pontos de medição e apurados os respetivos valores
diferenciais.

Para medir o sinal durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Abrir configurações do cursor com .

2. Deslocar o cursor para o 1.º ponto de medição com .

3. Iniciar a medição de sinal com .
O 1.º ponto de medição é fixado. A janela de valores esquerda muda da exibição dos valores de posição do 1.º
ponto de medição para a exibição dos valores diferenciais de ambos os pontos de medição.

4. Deslocar o cursor para o 2.º ponto de medição com .

5. Ler os valores diferenciais de ambos os pontos de medição na janela de valores esquerda.

6. Se necessário, repetir os passos 2 a 5 para mais entradas.

7. Voltar à página anterior com .

10.1.5.3 Colocar janelas de valores a zero

Aqui são colocadas a zero as seguintes janelas de valor simultaneamente:

• Mínimo

• Máximo

• Pico a pico

Para colocar a zero as janelas de valores durante uma medição, proceder da seguinte forma:
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1. Colocar janelas de valores a zero com > .
As janelas de valores selecionadas são colocadas a zero simultaneamente.

2. Voltar à página anterior com .

10.1.6 Outras configurações

10.1.6.1 Configurar a visualização

Aqui é possível ligar e desligar a visualização de nove grandezas destinadas à descrição de um sinal.

Para configurar a visualização durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Visualização<.

3. Ativar a caixa de verificação das grandezas desejadas.

É possível visualizar, no máximo, 8 grandezas simultaneamente.

4. Confirmar a seleção com .
Os valores de medição correspondentes são exibidos na janela de valores à esquerda.

10.1.6.2 Ativar o modo avançado

Aqui pode ser ativado o modo avançado com o qual, entre outros, podem ser validadas as seguintes funções:

• Inversão

• Modo de disparo

• Inclinação de disparo

• Nível de disparo

O modo avançado está definido como >desligado< de fábrica.

Para ativar o modo avançado durante uma medição, proceder da seguinte forma:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Diversas<.

3. Na opção Modo avançado, abrir a lista com .

4. Selecionar >ligado<.
O modo avançado está ativo.

5. Confirmar a seleção com .

10.1.6.3 Configurar o acoplamento

CUIDADO

Sobretensão

Perigo de incêndio/destruição do aparelho e do local onde se encontra

Respeitar a voltagem máxima admissível dos canais de osciloscópio

O acoplamento permite definir que componentes do sinal de entrada são representados. Assim, em caso de
sobreposição de sinais com tensão contínua e tensão alternada, é possível filtrar o sinal de tensão contínua através da
configuração do acoplamento, por exemplo, ao verificar o gerador.

Para configurar o acoplamento durante uma medição, proceder da seguinte forma:
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1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Diversas<.

3. Na opção Acoplamento, abrir a lista com .

4. Selecionar >Tensão alternada (CA)< ou >Tensão contínua (CC)<.

Ao selecionar a opção >Tensão alternada<, o sistema filtra o componente de tensão contínua do sinal de entrada.

Ao selecionar a opção >Tensão contínua<, são apresentados todos os componentes do sinal de entrada.

5. Confirmar a seleção com .
A apresentação do sinal é ajustada.

10.1.6.4 Inverter o sinal

Aqui é possível inverter a apresentação do sinal, de modo a apresentar todos os sinais positivos com valor negativo e
vice-versa. Esta função pode ser útil sempre que um sinal não é completamente apresentado.

Nota
Para ser possível alterar a Inversão, o modo avançado tem de estar configurado como >ligado<.

Para inverter o sinal, proceder da seguinte forma:

1. Aceder às configurações com .

2. Selecionar o separador >Diversas<.

3. Na opção Inversão, abrir a lista com .

4. Selecionar >ligado<.

5. Confirmar a seleção com .
O sinal invertido é apresentado.

10.1.7 Registar a medição
Cada medição efetuada é registada e pode ser guardada, se desejado. Na barra de ferramentas superior do ecrã, uma
barra azul clara indica a quantidade utilizada de memória reservada para este procedimento na técnica de medição.
Quando a barra azul está completa, os dados atuais substituem os dados existentes na memória da técnica de
medição.

10.1.7.1 Guardar a medição no osciloscópio

Para guardar a medição em curso em Osciloscópio, proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a gravação com .

2. Fazer duplo clique em .

3. Inserir o nome de medição desejado.

4. Confirmar a entrada 2x com .
A medição é automaticamente guardada.

10.1.8 Reproduzir uma medição registada
Para reproduzir uma medição registada, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Técnica de medição< no menu principal.
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2. Abrir o arquivo de dados de medição com .

3. Selecionar a medição desejada.

4. Confirmar a medição selecionada com .
É apresentada a medição.

5. Selecionar a função desejada:

• Reproduzir a medição com .

• Pausar a reprodução com .

• Parar a reprodução com .

• Com é possível voltar para Osciloscópio. O osciloscópio é aberto com as configurações que foram definidas
na medição anterior.
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11 Aplicações
Aqui é fornecida uma apresentação geral das aplicações disponíveis.

11.1 Calculadora de bolso
Efetuar cálculos gerais.

11.1.1 Aceder à calculadora de bolso

Para aceder à calculadora de bolso, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar Calculadora de bolso com .

3. Executar os cálculos desejados.

11.2 Diagnóstico dos gases de escape
Aqui é possível avaliar a composição da mistura com base nos valores medidos dos gases de escape.

11.2.1 Aceder ao diagnóstico dos gases de escape

Para aceder ao diagnóstico dos gases de escape, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar Diagnóstico dos gases de escape com .

3. Em CO, abrir o teclado virtual com .

4. Inserir o valor medido.

5. Confirmar a entrada com .

6. Repetir os passos 3 a 5 para mais entradas.

7. Aceder à avaliação com .
A composição da mistura atual é indicada.

11.3 Glossário
Aqui são explicados termos da tecnologia automóvel, bem como abreviaturas e componentes.

11.3.1 Aceder ao glossário

Para aceder ao glossário, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar Glossário com .
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3. Selecionar o separador desejado com a primeira letra da palavra procurada.

Alternativamente, também é possível inserir diretamente o termo de pesquisa com .

4. Selecionar o termo desejado com um duplo clique.
É apresentado o texto explicativo.

11.4 PassThru

Permite transmitir os dados do computador na oficina para o veículo que se encontra na oficina.

11.4.1 Aceder a PassThru

Para aceder ao PassThru, realizar os passos conforme descrito no capítulo HGS-PassThru: Executar o software
(Página 26).

11.5 Cálculos

Aqui é possível efetuar, entre outros, os seguintes cálculos:

• Consumo de combustível

• Velocidade do êmbolo

• Corrente/potência/resistência

• Conversão de unidades técnicas

11.5.1 Aceder aos cálculos

Para aceder aos cálculos, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar Cálculos com .

3. Selecionar o tipo de cálculo desejado.

4. Selecionar a grandeza desejada.

5. Abrir o teclado virtual com .

6. Inserir o valor desejado.

7. Confirmar a entrada com .

8. Se necessário, repetir os passos 5 a 7 para mais entradas.
O resultado do cálculo é exibido em Resultado.
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11.6 Orçamento
Aqui é possível efetuar orçamentos específicos do veículo relativos ao tempo de reparação e aos custos previstos.

11.6.1 Efetuar orçamento

Nota
Para poder efetuar um orçamento, é necessário inserir pelo menos um valor horário e a taxa de
IVA em Configurações > Empresa > Orçamento (consultar capítulo Inserir um orçamento
(Página 32)).

Para efetuar um orçamento, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar Orçamento com .

3. Adicionar um novo orçamento com .

4. Se aplicável, prestar atenção à janela com notas.

5. Se aplicável, fechar a janela com notas, premindo .

6. Em Primeiro registo, abrir a janela de seleção com .

7. Na opção Dia, abrir a lista com .

8. Selecionar o dia do primeiro registo.

9. Repetir os passos 7 e 8 para Mês e Ano.

10. Confirmar a seleção com .

11. Em Quilometragem, abrir o teclado virtual com .

12. Introduzir a quilometragem.

13. Confirmar a entrada com .

14. Repetir os passos 6 a 8 para Data IP.

15. Confirmar a seleção com .

16. Adicionar um novo orçamento com .
Os dados são transferidos.

17. Selecionar a categoria desejada.
Os dados são transferidos.

18. Selecionar a subcategoria desejada.
Os dados são transferidos. É exibida uma lista de trabalhos.

Caso os respetivos trabalhos sejam apresentados a negrito, esta indicação significa que se trata de passos de
trabalho individuais. Estes podem ser exibidos, clicando no texto a negrito.

19. Ativar a caixa de verificação dos trabalhos desejados.

20. Confirmar a seleção com .
É apresentado o orçamento.

21. Em Valor horário preço unitário, abrir a lista com .

22. Selecionar o valor horário desejado.

23. Se necessário, executar os passo 19 + 20 para cada uma das restantes posições de trabalho.
É apresentado o orçamento calculado.

Com é possível adicionar mais trabalhos.

Com , é possível eliminar trabalhos do orçamento.
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24. Guardar o orçamento com .
O orçamento é guardado sob o veículo selecionado no Car History.

11.7 E- Mail
Aqui é possível enviar uma consulta ou uma mensagem escrita de qualquer tipo à Assistência da Hella Gutmann.

11.7.1 Enviar e-mail à Assistência da Hella Gutmann
Para enviar um e-mail à Assistência da Hella Gutmann, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar >Aplicações< no menu principal.

2. Selecionar E-mail com .

3. Abrir a janela de entrada com .

4. Em Assunto, abrir o teclado virtual com .

5. Inserir o assunto desejado.

6. Confirmar a entrada com .

7. Se necessário, na opção Contactos, abrir a lista com .

8. Selecionar o contacto desejado.

9. Na janela do e-mail, abrir o teclado virtual com .

10. Inserir o texto desejado.

11. Confirmar a entrada com .

12. Enviar e-mail com .
O e-mail é enviado ao callcenter técnico da Hella Gutmann.
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12 HGS-Tools opcionais
Nota
Para utilização do menu >HGS-Tools opcionais< são necessários os dispositivos auxiliares
opcionais (BPC-Tool).

Aqui é fornecida uma apresentação geral dos HGS-Tools.

A opção de menu >HGS-Tools opcionais< contém as funções através das quais se pode utilizar hardware adicional. A
mesma só é apresentada, se o hardware adicional tiver sido acoplado com o aparelho.

12.1 Diagnóstico da bateria
Aqui é possível testar uma bateria com o BPC-Tool ou importar um resultado do teste do BPC-Tool para o Car
History.

As seguintes funções são apresentadas em resumo:

• Teste do sistema
Aqui pode ser executado um teste do sistema com o BPC-Tool. No teste do sistema é indicado o seguinte:

– Teste da bateria com o nível de carga e o estado de saúde respetivos

– Teste do motor de arranque com o decurso da tensão e da intensidade de corrente durante o arranque do
motor de combustão

– Teste do alternador com o decurso da tensão e da intensidade de corrente com os consumidores ligados e
desligados

– Teste da corrente de repouso

• Importar o resultado (teste do sistema)
Aqui pode ser importado para o Car History o último teste do sistema efetuado.

• Teste da bateria
Aqui pode ser executado um teste da bateria com o BPC-Tool. O nível de carga e o estado de saúde da bateria são
testados.

• Importar o resultado (teste da bateria)
Aqui pode ser importado para o Car History o último teste da bateria efetuado.

12.1.1 Executar um teste do sistema

Durante o teste do sistema, o BPC-Tool executa consecutivamente os seguintes testes:

• Teste da bateria

• Teste do motor de arranque

• Teste do alternador

• Teste da corrente de repouso

NOTA

A pinça amperimétrica azul (CP 700) é necessária para um teste do sistema completo. Sem a
pinça amperimétrica, a intensidade de corrente não será medida durante o teste do alternador e
do motor de arranque. O teste da corrente de repouso é inteiramente suprimido.

Para executar um teste do sistema, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o BPC-Tool à bateria (ver o manual de instruções do BPC-Tool).
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2. Se necessário, inserir a ligação de ficha elétrica da pinça amperimétrica com a seta para baixo na ligação ST3 da
BPC-Tool.

3. No menu principal, selecionar HGS-Tools opcionais.

4. Selecionar Diagnóstico da bateria com .

5. Selecionar >Teste do sistema<.

6. Na opção Deteção da temperatura abrir a lista com .

7. Selecionar o tipo de deteção da temperatura desejado.

8. Repetir os passos 6 e 7 para outra seleção.

9. Se necessário, abrir o teclado virtual na opção Corrente de arranque a frio [A] com .

10. Se necessário, inserir o valor.

11. Confirmar a entrada com .

12. Iniciar Teste do sistema com .
A ligação ao BPC-Tool é estabelecida. É iniciado o teste do sistema.

A partir daqui, o teste do sistema é controlado através de teclas pelo BPC-Tool (ver manual de instruções do BPC-
Tool). O resumo do teste do sistema é exibido no BPC-Tool e importado automaticamente para o aparelho.

12.1.2 Executar um teste da bateria

Para executar um teste da bateria, proceder da seguinte forma:

1. Ligar o BPC-Tool à bateria (ver o manual de instruções do BPC-Tool).

2. Se necessário, inserir a ligação de ficha elétrica da pinça amperimétrica com a seta para cima na ligação ST3 da
BPC-Tool.

3. No menu principal, selecionar HGS-Tools opcionais.

4. Selecionar Diagnóstico da bateria com .

5. Selecionar >Teste da bateria<.

6. Na opção Posição da bateria, abrir a lista com .

7. Selecionar >no veículo< ou >fora do veículo<.

8. Repetir os passos 6 e 7 para outra seleção.

9. Se necessário, abrir o teclado virtual na opção Corrente de arranque a frio [A] com .

10. Se necessário, inserir o valor.

11. Confirmar a entrada com .

12. Iniciar Diagnóstico da bateria com .
A ligação ao BPC-Tool é estabelecida. É iniciado o teste da bateria.

A partir daqui, o teste do sistema é controlado através de teclas pelo BPC-Tool (ver manual de instruções do BPC-
Tool).
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12.1.3 Requisitos para guardar resultados de teste no Car History
Para guardar os últimos resultados dos testes do sistema e da bateria no Car History, prestar atenção ao seguinte:

• O veículo desejado está selecionado no aparelho.

• O BPC-Tool está ligado.

• O BPC-Tool está ligado ao aparelho.

12.1.4 Guardar resultados de teste no Car History
Para guardar o último resultado do teste da bateria ou do sistema no Car History, proceder da seguinte forma:

1. No menu principal, selecionar HGS-Tools opcionais.

2. Selecionar Diagnóstico da bateria com .

3. Selecionar >Importar o resultado (teste do sistema)< ou >Importar o resultado (teste da bateria)<.

4. Iniciar a importação com .

5. Prestar atenção à mensagem de segurança.

6. Confirmar a mensagem de segurança com .
A ligação ao BPC-Tool é estabelecida.

O resultado do teste é guardado no Car History.
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13 Informações gerais

13.1 Solução de problemas PassThru

A seguinte lista pretende ser um auxílio na resolução de problemas menores. Para tal, é necessário selecionar a
descrição do problema adequada e verificar os pontos enumerados ou executar sucessivamente os passos listados
em Solução, até eliminar o problema.

PPrroobblleemmaa SSoolluuççããoo

Fila de setas esquerda entre o laptop/tablet
e o HGS VCI vermelha. Segundo teste não se
inicia.

• Verificar as ligações do cabo USB e das ligações de ficha ao
laptop/tablet e à DT VCI.

• Verificar se o cabo USB e as ligações de ficha apresentam danos.

• Inserir corretamente o cabo USB e as ligações de ficha.

• Retirar a DT VCI da ligação de diagnóstico do veículo. Desligar o
cabo USB da DT VCI. Aguardar cerca de 2 a 3 segundos e inserir
o cabo USB novamente na ligação USB da DT VCI. Ligar a DT VCI
à ligação de diagnóstico do veículo. Se aplicável, prestar atenção
às mensagens do Windows. Repetir o teste de comunicação.

Fila de setas esquerda entre o laptop/tablet
e o HGS VCI verde. Fila de setas direita entre
o HGS VCI e o veículo mantém-se vermelha.

• A DT VCI está inserida corretamente na ligação de diagnóstico do
veículo.

• Verificar se o abastecimento de tensão de 12 V, através do
veículo, no pino 16 da DT VCI está garantido (possível avaria da
DT VCI).

• Executar um teste da ficha VCI.
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13.2 Solução de problemas

A seguinte lista pretende ser um auxílio na resolução de problemas menores. Para tal, é necessário selecionar a
descrição do problema adequada e verificar os pontos enumerados ou executar sucessivamente os passos listados
em Solução, até eliminar o problema.

PPrroobblleemmaa SSoolluuççããoo

O aparelho não arranca. • Verificar as ligações da fonte e do cabo de alimentação ao
aparelho e à tomada.

• Garantir o abastecimento de tensão.

O programa falha ou não funciona. • Interromper brevemente o abastecimento de tensão.
Reinicializar o aparelho.

• Verificar se o software atual contém ficheiros danificados ou em
falta.

• Executar atualização de software.

O aparelho não imprime. • Ligar a impressora.

• Certificar-se de que a impressora se encontra online.

• Assegurar a alimentação de papel.

• Configurar corretamente o modo de alimentação de folhas
(permanente ou folha individual).

• Verificar a configuração da impressora.

• Inserir corretamente o cabo da impressora.

• Tentar substituir o cabo da impressora.

• Tentar selecionar outra impressora.

O osciloscópio exibe valores errados. • Inserir o cabo de teste corretamente no MT 56.

• Remover todos os cabos menos o cabo de teste.

• Colocar corretamente o cabo de teste no componente afetado do
veículo.

• Tentar substituir o cabo de teste.

• Ligar o canal de medição (-) à massa do veículo.

Não é possível estabelecer a comunicação
com o veículo. • Selecionar o veículo correto com o código de motor.

• Cumprir exatamente as indicações apresentadas nas janelas
com informações, notas e instruções.

• Verificar se o abastecimento de tensão de 12 V, através do
veículo, no pino 16 DT VCI está garantido (possível avaria da DT
VCI).

• Executar um teste da ficha DT VCI.

13.3 Cuidados e manutenção

Como qualquer outro aparelho, também o mega macs 56 deve ser tratado com todo o cuidado. Por esta razão, deve-
se ter em atenção o seguinte:
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• Limpar regularmente o aparelho com produtos de limpeza não agressivos.

• Utilizar detergentes domésticos convencionais com um pano de limpeza suave humedecido.

• Substituir de imediato os cabos/acessórios danificados.

• Utilizar apenas peças de substituição originais.

13.3.1 Substituir a bateria

Só é permitida a utilização da bateria comercializada pela Hella Gutmann, dado que, no caso da utilização de produtos
de outros fabricantes, não é possível excluir a ocorrência de danos no aparelho.

Para substituir a bateria, proceder da seguinte forma:

1. Desligar o aparelho e remover todos os cabos de ligação.

2. Na parte inferior do aparelho, empurrar os dois trincos deslizantes para baixo e levantar.
A bateria é solta do bloqueio.

3. Retirar a bateria.

Nota
Assegurar que as patilhas esquerda e direita encaixam corretamente nas reentrâncias.

4. Colocar uma nova bateria no aparelho.

5. Pressionar cuidadosamente a bateria até encaixar audivelmente.

6. Voltar a por o aparelho em funcionamento.

13.4 Eliminação

NOTA
A diretiva aqui mencionada é aplicável apenas dentro da União Europeia.

Nos termos da Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de julho de 2012 relativa aos resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como da legislação nacional relativa à comercialização, devolução e
eliminação ecológica de aparelhos elétricos e eletrónicos (Lei alemã sobre equipamentos elétricos e eletrónicos —
ElektroG) de 20.10.2015 na versão atualmente válida, comprometemo-nos a receber de volta este aparelho, colocado
no mercado por nós após 13.08.2005, assim que tiver terminado a sua vida útil, sem quaisquer encargos, e a eliminá-
lo em conformidade com as diretrizes acima mencionadas.

Visto o presente equipamento ser de uso exclusivamente comercial (B2B), este não pode ser entregue em centros de
reciclagem públicos.

Mediante a indicação da data de aquisição e do número de aparelho, este pode ser eliminado pela:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

D-79241 Ihringen

ALEMANHA

N.º reg. WEE: DE25419042

Telefone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com
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13.5 Dados técnicos do mega macs 56

13.5.1 Dados gerais

Tensão de alimentação 12-15 V

Consumo de corrente Máx. 4 A

Tensão de carga da bateria 12,5-18 V

Bateria Bateria de polímeros de lítio, 7,2 V, recarregável

Capacidade da bateria 44,64 Wh/6200 mAh

Visor Modelo: TFT

Resolução: 1024 x 768 XGA

Tamanho: 10,4”

Introdução Ecrã tátil

Temperatura ambiente Recomendado: 10 a 35 °C

Área de trabalho: 0 a 40 °C

Compatibilidade asanetwork

Peso 2200 g, incl. bateria e módulos

Dimensões 310 x 265 x 100 mm (A x L x P)

Tipo de proteção IP20

Portas • 1 dispositivo USB 2.0 (máx. 480 Mbit/s)

• 2 anfitriões USB 2.0 (máx. 480 Mbit/s)

• Bluetooth® classe 1 (máx. 3 Mbit/s)

• WLAN

• 2 compartimentos de módulo

Alcance Interior: 3 a 10 m

Exterior: máx. 50 m
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13.5.2 DT VCI

Corrente nominal 200 mA

Abastecimento de tensão 12-15 V (+/- 10%)

Temperatura ambiente Recomendado: 10 a 35 °C

Área de trabalho: 0 a 45 °C

Dimensões 110 x 50 x 26 mm (A x L x P)

Tipo de proteção IP20

Taxa de transmissão de dados Máx. 3 Mbit/s

Banda de frequências 2,4 GHz

Portas • Bluetooth® classe 1

• Micro USB

Alcance Interior: 3 a 10 m

Exterior: máx. 50 m
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13.5.3 Módulo de técnica de medição

Tensão de alimentação 5 V (através da porta de módulo)

Consumo 2,5 W

Consumo de corrente Máx. 500 mA, em média 300 mA

Temperatura ambiente Recomendado: 10 a 35 °C

Área de trabalho: 0 a 40 °C

Adequado para ambiente húmido? Não

Altura de utilização Máx. 2000 m acima do NHN (nível do mar)

Humidade relativa do ar Aprox. 10-90%

Funcionamento contínuo Sim

Peso Aprox. 220 g

Dimensões 40 x 110 x 140 mm (A x L x P)

Tipo de proteção IP20

Largura de banda Máx. 100 kHz

Taxa de amostragem 1 MSa/s

Resolução em amplitude 12 bits

Proteção de sobrecarga Máx. 200 V

Canais de medição 2

Grandezas • Tensão

• Corrente (pinça amperimétrica externa)

• Resistência

Portas • 4 tomadas de segurança 4 mm (2 por canal de medição)

• 1 ST3 (de 12 pinos)

Ligação ST3:

• 6 comunicação

• 1 entrada de tensão 5 V

• 1 saída de tensão +17 V

• 2 osciloscópio (+/-)

• 1 deteção de hardware (codificação)
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• 1 massa

Deflexão vertical
Modo de operação Canal 1 ou canal 2 separados, canal 1 e canal 2 em paralelo

Tolerância 5% do fim da gama

Impedância de entrada 0,5 MOhm

Acoplamento de entrada DC, AC

Tensão de entrada 60 V /42 V pico

Gama
Corrente • Pinça azul (CP 700)

– Gama de medição: ± 700 A

– Intensidade da corrente: máx. 25 mA

• Pinça verde (CP 40)
– Corrente mensurável: -10 - 40 A

– Intensidade da corrente: máx. 25 mA

Resistência • Gama de medição: 10 Ohm - 1 MOhm

• Resistência mensurável: aprox. 1 MOhm

Deflexão horizontal
Coeficiente de tempo 5 ms - 200 s

Tolerância 100 ppm

Disparo

Modo de disparo Automático (standard), normal

Nível de disparo Automático: o nível de disparo é adaptado ao sinal de entrada.

Manual: seleção livre do nível de disparo.

Canal de disparo Osciloscópio 1: padrão

Osciloscópio 2: selecionável

Inclinação de disparo Positiva

Negativa
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