
mega macs PC

gör Er vErKSTAdSdATOr TILL 
ETT KOMPLETT DIAGNOSINSTRUMENT



PIMP YOUR PC

För att även i framtiden kunna tjäna pengar på sin verkstad behövs förutom erfarenhet och fackkunskaper
även framför allt hjälp vid hanteringen av den allt komplexare och funktionsrika fordonselektroniken.
mega macs PC är den första programvarulösningen från hella gutmann Solutions som utrustar er verkstads-
dator till en komplett diagnosstation – för snabba servicearbeten och komplicerade reparationer.

Snart kan ni enkelt anpassa sensorer, återställa värden och slå av och på system från en dator, laptop eller
surfplatta med Windows. Installationer och användarinstruktioner är mycket tydliga och lätta att förstå.
den trådlösa avläsningen av alla styrdon går med mega macs PC lika lätt som att läsa av och radera felkoder 
eller att genomföra serviceåterställningar. med mega macs PC uppdaterar ni er verkstadsdator utan extra 
maskinvara och kan därmed genomföra snabba reparationer på ett bekvämt och lönsamt sätt.

mega macs PC



Alltid steget före
mega macs PC gör arbetet snabbare och lite lättare varje dag. 
Oavsett om det gäller en snabb service, där mega macs PC kan 
ge tillgång all nödvändig teknisk information*, eller om ni har
stött på ett komplicerat fel – med hjälp av mega macs PC kan 
er verkstadsdator snabbt hitta den rätta lösningen.

mega macs PC kommunicerar med alla viktiga fordonssystem 
och levererar pålitliga diagnosresultat som underlättar de dagliga
reparationerna. Resultaten från ert arbete kan dokumenteras och
skrivas ut i ”Car History”. Detta skapar förtroende hos kunderna.
Nästa gång det uppstår en återkallningsåtgärd upplyser mega
macs PC om detta på ett ögonblick så att ni återigen är ett steg
före konkurrenterna – eller två.

Klart och tydligt
För att ni alltid ska ha överblick över relevanta värden under 
feldiagnoser och felsökningar erbjuder mega macs PC upp 
till 8 parametrar med grafik samtidigt och värdefull tilläggs- 
information.

Plug and work
För att allt ska fungera problemfritt från början kan mega macs PC
enkelt installeras via Plug-and-Play utan kostsamma frigivningar
eller aktiveringar. Kom igång direkt med att utnyttja alla fördelar
med mega macs PC.

Fordonsdiagnos för en ny 
generation av verkstäder
Programvarulösningen mega macs PC utvecklades för att kunna erbjuda flexibilitet utan att behöva investera i 
ytterligare maskinvara. Oavsett om ni föredrar att använda en PC, laptop eller surfplatta – från direktmottag-
ningen av bilar till servicearbeten, felsökningar och reparationer – kan ni lita på att mega macs PC gör ett bra 
jobb och är därför ett perfekt komplement till ert dagliga arbete.

Allt du behöver. I ett paket.
Med det prisvärda tillvalet HGS-Data får ni obegränsad åtkomst
till all relevant teknisk information för över 35 000 bilmodeller 
från vår gigantiska databas – inklusive påfyllningsmängder,
kuggremsdata, arbetsvärden och värdefull reparationshjälp.

Er Hella Gutmann-återförsäljare informerar gärna om de många
fördelarna och möjligheterna med mega macs PC.

Oavsett om en surfplatta, laptop eller verkstadsda-tor

används – mega macs PC kan alltid användas full ut.

* Förutsättning: HGS-Data licens



Teknisk information

PrOgrAmvArA
Grafisk användarskär

Intuitiv menynavigering

Omfattande information om över 40 bilmärken

Utskriftsfunktio

LEvErANS OmFÅNg
PC VCI

USB-sticka med installationsprogramvara och bruksanvisning

Bluetooth®-adapter

USB-kabel (3 m)

Snabbguide

Nyckelring

Musmatta

vALFrITT TILLbEhör
OBD-förlängningssladd

Biladapter

SySTEmKrAv
Minimum Microsoft Windows 7

Maskinvara 512 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme 

USB, 2.0 Interface

Rekommenderat  Microsoft Windows 7 (eller senare)

Maskinvara 1024 MB RAM, 4 GB ledigt hårddiskutrymme 

USB, 2.0 Interface

PC vCI dIAgNOSmOduL
Mått 110 x 50 x 26 mm (L x B x H)

Gränssnitt Mikro-USB, Bluetooth®

Räckvidd inomhus 3–10 m

Räckvidd utomhus upptill max. 50 m

Dataöverföringshastighet max. 3 Mbit/s

Frekvensband 2,4 GHz

Omgivningstemperatur i 

arbetsområdet

0–45 °C/rekommenderat: 10–35 °C



Ett bekymmer mindre
Tidigare har stora diagnoslösningar alltid
varit förknippade med investeringar i dyra
maskinvaror. mega macs PC erbjuder nu
för första gången en obegränsad lösning
för vardagen, utan att ni behöver skaff a en
ny testare.

Därmed är mega macs PC ett idealt
komplement för en bestående infrastruktur
av enheter eller det perfekta första steget
in i den professionella diagnosvärden från
Hella Gutmann Solutions.

Full diagnos framåt!

den nya och helt omarbetade diagnosprogramvaran mega macs PC erbjuder verkstäder ett stort utbud av 
funktioner till ett billigt pris – utan att behöva investera i extra instrument. Istället kan du helt enkelt upp-
gradera verkstadsdatorn*.

I mega macs PC:s funktionsutbud ingår avläsning och radering av felkoder, grafi sk indikering av parametrar, 
komponenttest, grundinställningar, kodning, serviceåterställning och automatisk lagring av fordonsuppgister. 
med hgS-data licensen får ni ett större urval av funktioner från mega macs PC och får tillgång till tusentals 
tekniska data och bakgrundsinformation. Se användbar komponenthjälp, inspektionsdata, kuggremsdata, 
teknisk data, kopplingsscheman, säkringar, arbetsvärden, avgasdata, återkallningar och mycket mer direkt 
på den bärbara datorn, surfplattan eller verkstadsdatorn.

mega macs PC kommunicerar trådlöst
mellan fordonet och verkstadsdatorn inom
en aktionsradie på upp till 50 meter. Fordo-
nets chassinummer läses av automatiskt
– på så sätt undviks förväxlingar eller felin-
matningar redan från början. Avlästa felko-
der och arbeten med grundinställningar
och kodningar lagras i ”Car History” och
fi nns därför alltid tillgängliga även
eft er att arbetet avslutats. Den ideala grun-
den för en långvarig relation till kunden.

PassThru kompatibel

Avläsning och radering av
felkoder i samtliga styrdon

visning av parametrar med
grafi k och förklaringar
(8 parametrar)

Komponenttest

Serviceåterställning för
alla system

Kodning och grundinställning
för alla system

Trådlös kommunikation

 Snabb och entydig
fordonsidentifi  kation via
chassinummer

Fullt utbud av teknisk data och
diagnos i en lösning**

Integrerade kopplingsscheman,
säkringar/reläer, arbetsvärden,
kuggremsdata mm.**

översikt över funktioner

in i den professionella diagnosvärden från
Hella Gutmann Solutions.

* Endast för system/enheter med Windows (utom RT).
** Förutsättning: HGS-Data licens
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