Resumo
O mega macs PC é a solução de so ware potente e compacta que transforma o PC num aparelho de
diagnóstico. Ideal para centros de serviço e pequenas oficinas que têm de efetuar diversas tarefas de
configuração mesmo sem terem um aparelho de diagnóstico. As funções de leitura e eliminação de
códigos de erro, assim como as reposições de serviço para mais de 40 marcas de veículos são apenas a
base. Caso assim o deseje, a amplitude de funções do mega macs PC pode ser alargada individualmente por um preço fixo justo e transparente, como é prática corrente da Hella Gutmann Solutions. Sem
custos ocultos.
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mega macs PC

Resumo das potencialidades
Ler e eliminar códigos de erro
de todos os aparelhos de comando
Reposições de serviço de todos
os sistemas
Comunicação remota sem fios
Car History
Com tecnologia asanetwork
Indicação gráfi ca da ligação
de diagnóstico

Serviço de primeira classe
Diagnósticos exaustivos custam dinheiro.
E muitas vezes boa parte das funções
disponíveis são pouco usadas ou nem
sequer o chegam a ser. O objetivo por
detrás do desenvolvimento do mega
macs PC era criar uma ferramenta de
so ware de serviço poderosa mas pouco
dispendiosa, direcionada para as pequenas empresas, ferramenta essa que
incluísse já na versão básica todas as
funções indispensáveis para garantir um
serviço impecável. Para que o trabalho
se processe rápida mas também confor-

tavelmente, o mega macs PC possibilita
a comunicação sem fios entre o veículo
e o PC da ofi cina, dentro de um raio de
ação até 50 metros. A leitura do n.º
chassis do veículo ocorre imediatamente
após a ligação. Assim, evitam-se de
antemão confusões ou a introdução
errada deste número de 17 caracteres.
Os códigos de erro lidos, bem como as
alterações às configurações básicas e as
codificações são guardados no Car
History, ficando assim permanentemente
acessíveis mesmo após a conclusão dos
trabalhos.

Identifi cação por n.º chassis
Glossário
Atualizações frequentes*
Dados de serviço*
Codifi cações de serviço*

Com capacidade PassThru
e muito mais

* disponível com Service Plus

Pequena mas poderosa – dentro da compacta pen USB esconde-se o so ware mega macs PC completo

m e d i e n f o r m e r.de

Configurações básicas de
serviço*

TRANSFORME O SEU PC DA OFICINA
NUM APARELHO DE DIAGNÓSTICO

mega macs PC

MELHOR É MELHOR
Hoje em dia, as pequenas oficinas e os centros de serviço que querem realmente ganhar dinheiro precisam
de experiência e know-how mas também, e acima de tudo, de apoio para lidarem com a crescente
complexidade e abrangência dos sistemas eletrónicos dos veículos. O mega macs PC é a primeira solução
de so ware da Hella Gutmann Solutions que transforma o PC da oficina num poderoso módulo de serviço.
Programar sensores, repor valores e ligar ou desligar sistemas passarão a ser tarefas simples, realizadas
a partir do computador. Como sempre, a instalação e a orientação do utilizador são simples e intuitivas.
A consulta remota a todos os aparelhos de comando é igualmente possível com o mega macs PC, sem
quaisquer problemas, como a leitura e eliminação de códigos de erro ou a realização de reposições de
serviço. Seja por LAN ou WLAN, ao levar o mega macs PC para a oficina está a equipá-la com uma
valiosa ferramenta de serviço que poderá assegurar maior conforto, reparações mais rápidas e volumes
de negócios crescentes.

A solução de so ware para os
centros de serviço com um fluxo
de trabalho intenso
Com o mega macs PC poderá transformar o seu PC da oficina numa poderosa estação de diagnóstico
num instante. Esta solução de so ware baseada num PC foi desenvolvida para dar resposta às necessidades especiais dos centros de serviço. Desde a receção direta de veículos, passando pela criação do
pedido, até aos trabalhos de serviço propriamente ditos, o mega macs PC realiza todas essas tarefas e
integra-se perfeitamente nos seus ciclos de trabalho.

Dados técnicos
REQUISITOS DO SISTEMA

SOF T WARE

Mínimo

Microso Windows XP SP3

Interface gráfica do utilizador

Hardware

RAM 512 MB, 2 GB de memória de disco rígido,

Navegação intuitiva entre menus

interface USB 2.0

Dados abrangentes sobre mais de 40 marcas de veículos

Recomendado

Microso Windows 7 (ou superior)

Função de impressão

Hardware

RAM 1024 MB, 4 GB de memória de disco

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

rígido, interface USB 2.0

PC VCI

MÓDULO DE DIAGNÓSTICO PC VCI

Pen USB com so ware de instalação e instruções

Dimensões

110 x 50 x 26 mm (C x L x A)

Cabo USB (3 m)

Interfaces

Micro-USB, Bluetooth®

Guia rápido de introdução

Alcance no interior

3 – 10 m

Fita para o pescoço

Alcance no exterior

até 50 metros no máximo

Tapete para o rato

Taxa de transmissão de

máx. 3 Mbit/s

Conjunto de etiquetas
ACESSÓRIOS OPCIONAIS

dados

Sempre um passo à frente
O mega macs PC coloca à sua disposição todas as informações
importantes, muitas vezes antes mesmo de precisar delas.
Desta forma, o sistema informa-o sobre, por exemplo, ações
de revisão*, dando-lhe um valioso tempo de avanço para traçar
devidamente os planos. Depois de processado o plano de serviço, é possível efetuar imediatamente a reposição do serviço e
imprimir um protocolo.

Tudo aquilo de que necessita
Com o mega macs PC receberá 1 ano de acesso ilimitado a
todas as funções, incluindo as funções Service Plus: dados
de serviço, codifi cações, configurações básicas e atualizações.
Depois de expirada a licença de serviço, poderá continuar a
usar todas as funções básicas sem quaisquer restrições,
como a leitura e eliminação de códigos de erro e a reposição
de serviço.

O mega macs PC está também bem equipado com dados de
serviço* para quantidades de enchimento, dados das correias
dentadas, valores de trabalho ou fusíveis. Graças a este so ware,
são possíveis até mesmo codificações* de pneus, válvulas das
rodas ou controlos remotos.
Plug and play
Para que funcione sem problemas desde o início, o mega macs
PC é instalado por tecnologia Plug and Play, de modo muito
simples e sem autorizações e ativações complexas. Poderá começar a usar o mega macs PC imediatamente, tirando partido de
todas as suas vantagens.

Comunicação remota sem fios entre
* disponível em Service Plus

o PC da oficina e o veículo.

Banda de frequências

2,4 GHz

Cabo de extensão OBD

Temperatura ambiente

0 – 45 °C/Recomendado: 10 – 35 °C

Adaptador do veículo

na área de trabalho

