
mega macs ONE
Diagnostester 
för android



mega macs ONE är en nyutvecklad Android-baserad 
diagnosplattform som förvandlar din surfplatta*  med minst 
Android 6.0 och 7-tumsskärm till en fullvärdig diagnosapparat.

ALLT SAMLAT PÅ EN ENHET
Samspelet mellan macsDIA * och mega macs ONE ger ett 
naturligt och snabbt flöde i samband med utförandet av 
service. All relevant servicedata, serviceschema, uppdatering 
av OE - serviceböcker samt återställning av serviceindikator 
och avläsning av felkoder samlas på samma enhet.

DET BLIR KNAPPT ENKLARE
När du har fått dina mega macs ONE, ladda ner mjukvaran 
från Google Play butik, (kräver registrering). Koppla sedan 
helt enkelt telefonen / surfplattan via Bluetooth® till VCI-
modulen. De diagnostiska funktionerna som finns i mega 
macs ONE är desamma som de som finns i de andra mega 
macs testarna.
Detta inkluderar: läsning / radering av felkoder, återställning 
av serviceintervall, parametervyer, grundinställningar, 
ställdonstester och kodningar.

DET MÅSTE GÅ SNABBT
Självklart kan fordonsidentifieringen göras med VIN (Vehicle 
Identification Number = chassinummer). Dessutom erbjuder 
mega macs ONE landsspecifika möjligheter till snabb 
fordonsidentifiering, som via registreringsnummer i Sverige, 
Danmark och Norge. 
Med bara ett klick ser du OBD-gränssnittets position i fordonet 
och när du väljer Allmän avläsning görs automatisk en snabb 
skanning av alla befintliga styrdon. Du kan när som helst under 
diagnosen växla inbördes mellan flera funktioner utan att 
behöva göra ett nytt val.

FLEXIBILITET TILL LÅG KOSTNAD
Dessutom kan mega macs ONE också ställas in personligen 
på flera områden: skärmvisning i liggande eller stående läge, 
språk, inspelningstiden för de uppmätta värdena och larmets 
varaktighet när VCI-modulen går utanför räckvidden.
Liksom de andra mega macs testerna uppdateras mega 
macs ONE 4 gånger om året.

Komplett diagnos och mycket mer...
Smartphones och surfplattor används mer och mer i vardagen och denna trend fortsätter även i 
moderna verkstäder. I många fall används Android-enheter eftersom de är snabba, prisvärda och 
tack vare de många apparna mycket flexibla. Nu toppar Hella Gutmann listan över mega macs 
ONE och utökar din Android-enhet till ett framtidssäkert multifunktionellt verktyg för verkstaden.

Användarvänlig, självförklarande och 
och flexibel på alla områden

*Google Playstore måste finnas tillgänglig.
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Överstruket



Fulladdad med diagnos och mycket mer Prestandaöversikt

Tekniska data

➔ Trådlös kommunikation med fordonet

➔ Snabbt och entydigt fordonsval via  VIN-identifiering

och grafisk visning av diagnosanslutningen

➔ Avläs/radera felkod + Allmän avläsning i full utsträckning

på över 40 fordonsmärken och mer än 48 000 fordonsmodeller

➔ Förklaring av felkoder med utförlig  information och beskrivningar

➔ Fullständig parametervisning med diagram och förklaringar

➔ Manöverdonstest, kodning, grundinställning

➔ Fullständiga serviceåterställningar av alla system

➔ Diagnosresultat via e-post som PDF

➔ Snabb och entydig fordonsidentifiering

➔ Extra integrerad landsspecifik fordonssökning

➔ Flexibla vyer (liggande och stående format)

➔ Car History

Har du frågor om licenser, priser eller kundspecifika lösningar?
Ta kontakt nu med din Hella-Gutmann-återförsäljare.

MJUKVARA
Grafiskt användargränssnitt

Intuitiva menyer

Omfattande och snabb styrdonsdiagnos för mer än 40 fordonsmärken

Innovativ utskriftsfunktion genom att skicka en PDF via e-post

LEVERANSOMFATTNING
ONE VCI

Snabbguide

Nyckelband Hella Gutmann Solutions

Förpackning

SYSTEMFÖRUTSÄTTNINGAR
Minimum Min. Android 6.0

Hårdvara

1,5 GB RAM
Min. Android 6.0
WXGA (1280 x 800)
Ledig minneskapacitet 1 GB
Bluetooth® Class 1
Bluetooth® 2.1 DER

Bildskärmsdiagonal 7 tum (minst)  
8 tum eller större (rekommenderas)

VCI-DIAGNOSMODUL
Mått 110 x 50 x 26 mm (L x B x H)

Gränssnitt Micro-USB, Bluetooth®

Räckvidd inomhus 3 – 10 m

Räckvidd utomhus upp till max. 50 m

Dataöverföringshastighet max. 3 Mbit/s

Frekvensband 2,4 GHz Mjukvaran (appen) laddas ner från Google Play butik
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