Odpicuj swój komputer!
Nowe i całkowicie zmienione oprogramowanie diagnostyczne mega macs PC oferuje warsztatom
największy zakres usług za niewielkie pieniądze - bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt.
Wystarczy odpicować własny komputer warsztatowy!*
Do zakresu funkcji mega macs PC należy odczyt i kasowanie kodów usterek, graﬁczna prezentacja
parametrów, testy podzespołów wykonawczych, regulacja podstawowa, kodowanie, reset interwałów
serwisowych i automatyczny zapis danych pojazdów. Wykupując licencję Data Plus można rozszerzyć
zakres funkcji mega macs PC i uzyskać dostęp do tysięcy danych technicznych i informacji uzupełniających. Dzięki temu bezpośrednio na Państwa laptopie, tablecie lub komputerze warsztatowym wyświetlane będą miejsca rozmieszczenia komponentów, dane kontroli, dane paska zębatego, dane techniczne,
schematy połączeń, bezpieczniki, wartości kontrolne części, wartości robocze, dane dotyczące emisji
spalin, akcje serwisowe i wiele innych.
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Przegląd funkcji:
Pierwszy pełnowartościowy
program diagnostyczny Hella
Gutmann
Odczyt i kasowanie kodów
usterek wszelkich sterowników
Prezentacja parametrów za
pomocą graﬁki i tekstu (8 parametrów)
Test podzespołów wykonawczych

Jedno zmartwienie mniej
Kompleksowe rozwiązania diagnostyczne były zawsze związane z inwestycją w
drogi sprzęt. mega macs PC to pierwsze
rozwiązanie do codziennego użytku niewymagające zakupu nowego testera.
Tym samym mega macs PC to idealne
uzupełnienie posiadanych urządzeń lub
też doskonałe wprowadzenie do świata
profesjonalnej diagnozy Hella Gutmann
Solutions.
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mega macs PC komunikuje się bezprzewodowo z pojazdem i komputerem
warsztatowym w obrębie do 50 metrów.
VIN pojazdu jest odczytywany automatycznie - pomyłki lub nieprawidłowe
wpisy są z góry wykluczone. Odczytane
kody usterek, jak również prace związane z regulacją podstawową i kodowaniem, zapisywane są w „Car History“ i są
tym samym zawsze dostępne. To doskonała baza długotrwałej lojalności klientów.

Przywracanie ustawień serwisowych wszystkich systemów
Kodowanie i regulacja podstawowa wszystkich systemów
Bezprzewodowa komunikacja
Szybka i jednoznaczna identyﬁkacja pojazdu za pomocą VIN
Dane techniczne i diagnoza w
pełnym zakresie w jednym rozwiązaniu*
medienformer.de

Zintegrowane schematy połączeń, bezpieczniki/przekaźniki,
wartości robocze, dane paska
zębatego itd.
Regularne aktualizacje**
i wiele innych
* tylko dla systemów/urządzeń bazujących na oprogramowaniu Windows (oprócz RT)
** dostępne z funkcją Data Plus

ZMIENIA KOMPUTER WARSZTATOWY
W PEŁNOWARTOŚCIOWE URZĄDZENIE
DIAGNOSTYCZNE

mega macs PC

ODPICUJ SWÓJ KOMPUTER
Warsztaty, które także w przyszłości chcą zarabiać dobre pieniądze, potrzebują oprócz doświadczenia i
fachowej wiedzy przede wszystkim wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi o coraz bardziej kompleksową elektronikę pojazdów. mega macs PC jest pierwszym oprogramowaniem Hella Gutmann Solutions, które
zmienia komputer warsztatowy w wydajną stację diagnostyczną - aby zapewnić szybkie przeprowadzanie
prac serwisowych i kompleksowych napraw.
Adaptację czujników, reset wartości lub włączanie i wyłączanie systemów będą Państwo mogli przeprowadzić używając komputera z systemem Windows, laptopa lub tabletu. Instalacja i obsługa są proste i intuicyjne. Bezprzewodowy przesył danych ze wszystkich sterowników jest równie prosty jak odczyt i kasowanie kodów usterek lub przywracanie ustawień serwisowych. Za pomocą mega macs PC uzupełnią
Państwo komputer warsztatowy o nowe funkcje bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu i ułatwią
tym samym szybkie przeprowadzanie napraw i wzrost obrotów.

Diagnoza pojazdów dla
warsztatów nowej generacji
Rozwiązanie programowe mega macs PC zostało stworzone, aby zapewnić warsztatom elastyczność bez
konieczności inwestycji w nowy sprzęt. Niezależnie czy korzystają Państwo z komputera, laptopa czy
tabletu - mega macs PC będzie przydatny od przyjęcia pojazdu, przez serwisowanie, aż po wyszukiwanie
usterek i naprawę, wpisując się przy tym idealnie w Państwa codzienną pracę.

Zawsze o krok do przodu
mega macs PC usprawni Państwa pracę i uczyni ją łatwiejszą.
Obojętnie, czy do zrobienia jest tylko szybki serwis, dla którego
mega macs PC dostarczy wszystkich ważniejszych danych technicznych*, czy pracują Państwo właśnie nad bardziej kompleksowym problemem - dzięki mega macs PC uda się to jeszcze
szybciej.
mega macs PC komunikuje się ze wszystkimi ważniejszymi
systemami pojazdu i zapewnia wiarygodne wyniki diagnostyczne ułatwiające naprawę. Wyniki te można zapisać w Car History
i wydrukować. To budzi zaufanie klientów. A gdy zbliża się kolejna akcja serwisowa - mega macs PC niezwłocznie Państwa o
niej poinformuje, tak że zawsze będą Państwo o krok przed konkurencją - lub nawet o dwa.
Jasno i czytelnie
Aby podczas diagnozy pojazdu i wyszukiwania usterek zawsze
mieć wszystkie istotne dane w zasięgu ręki, mega macs PC
oferuje do 8 parametrów jednocześnie z graﬁką i cennymi informacjami dodatkowymi.
Plug and work
Aby od samego początku wszystko przebiegało bezproblemowo, instalacja mega macs PC poprzez plug & play ma miejsce
prosto i bez skomplikowanych procesów odblokowania i aktywacji. Można od razu zacząć pracę i korzystać z wszystkich
funkcji mega macs PC.

* Wymaganie: licencja Data Plus

Wszystko w jednym.
Wraz z mega macs PC otrzymacją Państwo darmowe aktualizacje przez 12 miesięcy. Po tym czasie będą Państwo uiszczać
stałą opłatę za co najmniej dwie obszerne aktualizacje oprogramowania w roku. Z tanią opcją dodatkową Data Plus otrzymają Państwo pełny dostęp do wszystkich danych technicznych dla ponad 35.000 modeli pojazdów z naszej ogromnej
bazy danych diagnostycznych - łącznie z poziomami napełnienia, danymi paska zębatego, wartościami roboczymi i cennymi
pomocami przy naprawie.

Dane techniczne
W YMAGANIA SYSTEMOWE

OPROGRAMOWANIE

Minimum

Microso Windows XP SP3

Graﬁczny interfejs użytkownika

Hardware

RAM 512 MB, pamięć dysku twardego 2 GB,

Intuicyjna nawigacja

interfejs USB 2.0

Szczegółowe informacje dla ponad 40 marek pojazdów

Zalecane

Microso Windows 7 (lub nowszy)

Funkcja wydruku

Hardware

RAM 1024 MB, pamięć dysku twardego 4 GB,

ZAKRES DOSTAW Y

interfejs USB 2.0

PC VCI

MODUŁ DIAGNOST YCZNY DT VCI

Pamięć USB z oprogramowaniem instalacyjnym i instrukcją obsługi

Wymiary

110 x 50 x 26 mm (wys. x szer. x gł.)

Adapter bluetooth®

Interfejsy

Micro-USB, Bluetooth®

Kabel USB (3 m)

Zasięg wewnątrz

3 – 10 m

Skrócona instrukcja obsługi

Zasięg na zewnątrz

do maks. 50 m

Breloczek

Prędkość przesyłu

maks. 3 Mbit /s

Podkładka pod mysz

danych

Zestaw naklejek

Pasmo częstotliwości

2,4 GHz

AKCESORIA OPCJONALNE

Temperatura otoczenia

0 – 45 °C/zalecana: 10 – 35 °C

Kabel przedłużający USB

zakres roboczy

Adapter do pojazdu

