
mega macs PC LITE

ALAKÍTSA ÁT AZ ÖN MŰHELY PC-JÉT 
 TELJES ÉRTÉKŰ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZZÉ!

ÚJKiváló megoldáskedvező áronmega macs PC LITE
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Pont amire szükségem van
A modern járművekbe épített elektronikus rendszerek száma folyamatosan nő. Ez megnehezíti a javításo-
kat a szervizben, és sokszor fejtörést okoz. A mega macs PC LITE megkönnyíti munkáját, a javítások és a 
szervizmunkák több mint 48 000 járműmodellen könnyen elvégezhetők – és mindezt kedvező áron. 

Gyakori probléma, hogy egy komplex diagnosztikai eszköz sokba kerül. Viszont, ha sok olyan funkciót tartalmaz, amelyet egyáltalán 
nem használunk ki, akkor miért vennénk ilyet? Miért fizessen pl. kamara vagy radar kalibráló funkciókért, ha az Ön műhelye nem 
cserél szélvédőt és nem végez karosszéria javításokat sem. Ilyen esetekben tökéletes megoldás a mega macs PC Lite diagnosztikai 
eszköz, amely pont azokat a funkciókat tartalmazza, amelyekre egy kisebb vagy közepes méretű szerviznek szüksége lehet. A 
szoftver szinte bármilyen számítógépre telepíthető, és az autóba épített, szintes összes vezérlőegységgel kommunikál. Hibakódki-
olvasás és törlés, szerviz visszaállítás vagy paraméterek megjelenítése egy pillanat alatt megvalósíthatók. A menü intuitív és köny-
nyen kezelhető. Windows alapú asztali számítógépre, laptopra vagy táblagépre telepíthető. A telepítés egyszerű és gyors.  

Műszaki adatok

Minden kihíváshoz a megfelelő szoftvermegoldás

Mindig egy lépéssel előrébb
A mega macs PC LITE az összes főbb járműmárkával és mo-
dellel kommunikál. Megbízható diagnosztikai eredményeket ad, 
amelyek lényegesen megkönnyítik a mindennapi munkáját. Az 
összes kiolvasott adat a “Car History” archívumban tárolható, 
mely utólag is elérhető, valamint nyomtatható. Ez megkönnyíti 
munkáját a visszatérő ügyfelek esetében.  

Egyértelmű és érthető
Azért, hogy Ön a hibakeresés során a fontos értékeket szem 
előtt tartsa, a mega macs PC Lite esetében egyszerre 8 para-
métert figyelhet meg egyidejűleg, melyek grafikusan és nume-
rikusan is fel vannak tüntetve.

Plug and work
Az elejétől minden gördülékenyen működik. A telepítés köny-
nyen elindítható, nincs szükség különleges jogosultságra vagy 
aktiválásra. A mega macs PC Lite vezeték nélkül is kommunikál 
Bluetooth-on keresztül az asztali számítógéppel, laptoppal vagy 
táblagéppel. 

Engedélyezhető a teljes verzió
Akik idővel mégis úgy gondolják, hogy ki szeretnék használni a 
mega macs PC összes funkcióit, utólag is áttérhetnek mega 
macs PC Lite szoftverről a teljes mega macs PC szoftverre. 

 Vezeték nélküli kommunikáció a járművel

 Gyors es egyértelmű járműkiválasztás alvázszám azo-
nosítással, valamint a diagnosztikai csatlakozó helyének 
grafikus feltüntetésével 

Hibakódkiolvasás és törlés több mint 40 járműmárkánál 
és 48.000 járműmodellnél 

 A hibakód megjelenítése kiegészítve részletes informá-
ciókkal és leírásokkal 

 Különböző vezérlőegységből (pl. motor, ABS, légzsák, 
komfort stb.) a paraméterek megjelenítése magyarázat-
tal numerikusan és grafikusan. Egyidejűleg 8 paraméter 
jeleníthető meg. 

 Szerviz intervallum visszaállítás 

 Teljes körű beavatkozóteszt funkció (pl. motor, ABS, lég-
zsák, komfort, elektromos rendszer, automata váltó stb.) 

 Kódolás az Ön igényeire szabva:  
pl. motorrendszerek (fojtószelepegység),  
akkumulátorrendszerek, adalékanyag-rendszerek 
(ADAS, világítás és nagyfeszültség funkciók nélkül)

 Alapbeállítás az Ön igényeire szabva: pl. motorrendszerek 
(részecskeszűrő), fékrendszerek, adalékanyagrendszerek 
(ADAS, világítás és nagyfeszültség funkciók nélkül)

 Car History

A funkciók áttekintése

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
PC VCI

USB pendrájv szoftvertelepítéshez, beleértve a termékdokumentációit is

Bluetooth®-USB adapter

USB-kábel 1,8 m Micro

Gyorsindítási útmutató

Nyakpántos kulcstartó, Hella Gutmann Solutions

Cleaning egérpad

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
OBD hosszabbítókábel

Járműadapterek

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
minimum Microsoft Windows 7 (vagy újabb)

Hardver 512 MB RAM, 2 GB szabad hely a merevleme-
zen, USB 2.0 csatlakozó

Ajánlott  Microsoft Windows 10 (vagy újabb)

Hardver 1 GB RAM, 4 GB szabad hely a merevlemezen  
USB 2.0 csatlakozó

PC VCI DIAGNOSZTIKAI MODUL
Méretek 110 x 50 x 26 mm (h x sz x m)

Interfészek Micro-USB, Bluetooth®
Hatótávolság épületen 
belül 3 – 10 m

Hatótávolság épületen 
kívül legfeljebb 50 m

Adatátviteli sebesség max. 3 Mbit/s

Frekvenciasáv 2,4 GHz
Környezeti hőmérséklet 
működéskor 0–45 °C/javasolt: 10–35 °C

SZOFTVER
grafikus felhasználói felület

intuitív menü
gyors diagnosztika számos vezérlőegységből  
több mint 40 járműmárkánál
nyomtatási funkció

MEGA MACS PC LITE
➔ Vezeték nélküli kommunikáció

a járművel

➔ Lite alapszoftver a főbb funkciókkal,
kedvezményes áron

➔ Első éves ingyenes licenc

MEGA MACS PC TELJES VERZIÓ 

➔ Vezeték nélküli kommunikáció a 
járművel

➔ Teljes szoftververzió, ADAS,
világítás valamint nagyfeszültség
funkciókkal

➔ Első éves ingyenes licenc
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HELLA HUNGARIA KFT
FORGACH U. 17
1139 Budapest / Hungary
Tel: +36 1 450-2150
WWW.HELLA.COM




