
mega macs ONE
De Android-oplossing voor 
diagnose-allrounders



Volle lading aan diagnose en vele extra’s

U bent iemand die met de tijd meegaat en die op zijn tablet 
praktische apps gebruikt? En u wilt in uw werkplaats op de 
toekomst voorbereid zijn en vele digitale toepassingen voor 
communicatie, recherche en diagnose gebruiken op een en 
dezelfde snelle tablet? Dan levert Hella Gutmann hiertoe de 
perfecte oplossing: mega macs ONE – het nieuw ontworpen 
diagnoseplatform op Android-basis, waarmee u uw tablet* 
vanaf Android 6.0 en met minimaal 7”-scherm tot een  
volwaardig diagnoseapparaat maakt.

ALLES OP ÉÉN APPARAAT 
Nog meer dan dat: de combinatie van de Hella Gutmann-app 
met de apps van uw keuze die u zelf al heeft geïnstalleerd 
maakt van uw tablet of notebook een alleskunner. Met een  
en hetzelfde apparaat diagnosticeert en communiceert u, 
haalt u extra informatie op via internet, controleert u uw  
tijdmanagement enzovoort.

GEMAKKELIJKER KRIJG JE HET NIET GAUW
Na afsluiting van de licentieovereenkomst ontvangt u de 
Bluetooth®-VCI. Via deze “Vehicle Communication Interface” 
communiceert uw mega macs ONE met een voertuig. Daar-
naast kunt u de Hella Gutmann-app “mega macs ONE” vrij 
downloaden. De software blijft na de installatie op de tablet 
onbeperkt te gebruiken.
De met mega macs ONE beschikbare diagnosefuncties  
komen volledig overeen met die van de klassieke mega 
macs-diagnoseapparaten. Het spectrum reikt van de  

positieweergave van de OBD-aansluiting in het voertuig via 
foutcode lezen/wissen, resetten van inspectie-interval en  
parameterweergave (t/m 16 parameters tegelijkertijd) tot en 
met basisinstellingen en actuatortest. 

OMDAT HET SNEL MOET GAAN
Vanzelfsprekend kan de voertuigidentificatie plaatsvinden  
aan de hand van het voertuigidentificatienummer (VIN). 
Voorts biedt de mega macs ONE landspecifieke mogelijkheden 
voor snelle voertuigidentificatie, bijv. in Duitsland via WMI/ 
typenummer, in Denemarken, Ierland en Nederland via het 
kenteken, in Zwitserland via het typegoedkeuringsnummer 
en in Frankrijk via Type Mine. 
Door aan te tikken ziet u de positie van de OBD-interface in 
het voertuig en bij selectie van de globale test vindt een auto-
matische highspeed scan plaats van alle aanwezige stuurap-
paraten. U kunt telkens tijdens de diagnose wisselen binnen 
diverse functies, zonder dat u opnieuw moet selecteren.

FLEXIBILITEIT TEGEN LAGE KOSTEN 
Verder biedt mega macs ONE ook individuele aanpassings-
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor beeldschermweergave in 
landschaps- en portretmodus, alarmduur na verlaten van het 
VCI-ontvangstbereik en opnameduur van de meetwaarden. 
Net als bij de klassieke mega macs-diagnoseapparaten kunt 
u ook voor de mega macs ONE als optie regelmatige updates 
en services boeken, bijvoorbeeld het gebruik kunnen maken 
van de Technische Helpdesk bij diagnosevragen.

Zoals in het privébereik de smartphone op steeds meer gebieden wordt toegepast, zo wordt  
in de moderne werkplaats steeds vaker de tablet gebruikt. Vooral Android-tablets boomen,  
zij gelden als snel en gunstig in prijs en zijn door de vele beschikbare apps flexibel toepasbaar. 
Hella Gutmann doet er met de mega macs ONE nog een schep boven op en maakt van uw 
Android-apparaat een multifunctioneel werkplaats-tool.

Gebruiksvriendelijk, zelfverklarend
en in alle opzichten flexibel

*Google Play Store moet beschikbaar zijn.



Volle lading aan diagnose en vele extra’s Prestaties samengevat

Technische gegevens

 ➔ Draadloze communicatie met het voertuig 

 ➔ Snelle en eenduidige voertuigselectie via VIN-identificatie  

en grafische weergave van de diagnose-aansluiting 

 ➔ Foutcode lezen/wissen en globale test in volledige omvang op  

meer dan 40 voertuigmerken met meer dan 48 000 modellen

 ➔ Verklaring van de foutcodes met uitgebreide informatie en beschrijvingen 

 ➔ Complete parameterweergaven met grafische afbeeldingen en toelichtingen

 ➔ Actuatortest, codering, basisinstelling

 ➔ Service-resets van alle systemen, compleet

 ➔ Diagnoseresultaten als pdf via e-mail

 ➔ Snelle en eenduidige voertuigidentificatie

 ➔ Geïntegreerde mogelijkheid tot landspecifiek voertuig zoeken

 ➔ Flexibele schermweergave (landschaps- en portretmodus)

 ➔ Car history 

U heeft een vraag over licenties, prijzen of klantspecifieke oplossingen?
Neem nu contact op met uw Hella Gutmann distributeur.

SOFTWARE
Grafische interface

Menu-navigatie die op het gebruikersgevoel is aangepast

Uitgebreide en snelle ECU-diagnose voor meer dan 40 voertuigmerken

Innovatieve afdrukfunctie door e-mailverzending van een pdf

LEVERINGSOMVANG
ONE_VCI

Snelstart-gids

Lanyard Hella Gutmann Solutions

Verpakking

SYSTEEMVEREISTEN
Minimum Ten minste Android 6.0

Hardware

1,5 GB RAM
Ten minste Android 6.0
WXGA (1280 x 800)
Vrije opslagcapaciteit 1 GB 
Bluetooth® class 1
Bluetooth® 2.1 DER

Beeldschermdiagonaal 7” (minimaal)  
8” of groter (aanbevolen)

VCI DIAGNOSEMODULE
Afmetingen 110 x 50 x 26 mm (l/b/h)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Bereik binnen 3 – 10 m

Bereik buiten Maximaal 50 m
Gegevensoverdracht-
snelheid Max. 3 Mbit/s

Frequentieband 2,4 GHz Download van de software (app) vindt plaats via de Google Play Store
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