
mega macs ONE
Soluția Android pentru 
o diagnoză complexă



Diagnoză completă și nu numai

Vă place să fiți la curent cu tehnologia și să folosiți aplicații 
practice pe tableta dumneavoastră? Doriți să fiți în pas cu 
vremurile inclusiv în atelierul dumneavoastră, să utilizați 
multiple posibilități digitale de comunicare, căutare și diagnoză 
pe o singură tabletă rapidă? Hella Gutmann vă oferă soluția 
perfectă: mega macs ONE este platforma de diagnoză nou 
concepută bazată pe Android, care transformă tableta  
dumenavoastră*, începând cu Android 6.0 și un ecran de  
7 inch, într-un aparat complet de diagnoză. 

TOTUL PE UN SINGUR DISPOZITIV 
Mai mult de atât: Utilizând tableta dumneavostră cu aplicațiile 
pe care le aveți împreună cu aplicația Hella Gutmann, trans-
formați tableta într-un dispozitiv universal. Utilizând o singură 
tabletă veți putea face diagnoze, să comunicați, să căutați pe 
web informații, toate acestea foarte eficient.

MAI SIMPLU NU SE POATE
După achiziția licenței, veți primi o interfață numită VCI (Vehicle 
Connection Interface), iar conexiunea dintre aceasta și tabletă 
se va realiza prin Bluetooth®. Aplicația mega macs ONE de la 
Hella Gutmann va fi disponibilă pentru descărcare. După in-
stalare se poate utiliza pe timp nelimitat. Funcțiile incluse în 
mega macs ONE sunt identice cu cele de pe celelalte diagnoze 
din gama mega macs. Sunt disponibile funcțiile de citire/ștergere 
erori, resetare intervale de service, afișare parametrii (până 
la 16 simultan), setări de bază, test actuatori, etc.

CÂND VITEZA CONTEAZĂ
Așa cum era de așteptat identificarea autovehiculelor se poate 
face prin citirea seriei de șasiu. Este mereu afișată poziția 
mufei OBD, cu funcția de căutare globală se pot citii ușor și 
rapid toate unitățile de comandă iar oricând veți putea să  
comutați între funcții fără ca ulterior să reluați selecția. 

FLEXIBILITATE LA COSTURI REDUSE 
mega macs ONE este un program flexibil cu funcții moderne. 
Ecranul poate fi vizualizat in mod portret sai peisaj, se poate 
seta durata alarmei la părăsirea razei de acțiune a VCI-ului și 
se poate seta durata valorilor măsurate. Ca la celelalte diagnoze 
din gama Hella Gutmann se poate face update la baza de date 
în mod regulat.

Telefoanele smartphone sunt tot mai răspândite astfel și tabletele devin tot mai populare în  
atelierele de reparații moderne. Numărul dispozitivelor pe Android a crescut semnificativ în  
ultima perioadă pentru că sunt considerate rapide, stabile, accesibile și datorilă multitudinii de 
aplicații disponibile utile în scopuri diferite. Hella Gutmann extinde funcțiile tabletei dumneavoastră 
astfel încât să o puteți folosi ca un aparat de diagnoză pentru autovehicule. 

Ușor de utilizat, 
intuitiv și flexibil 

*Trebuie să fie asigurat accesul la Google-Playstore.



Diagnoză completă și nu numai Funcții incluse

Date tehnice

 ➔ Comunicare fără fir cu autovehiculul 

 ➔ Selectare rapidă și intuitivă a autovehiculului prin identificarea seriei  

de șasiu și afișarea grafica a locației mufei de diagnoză

 ➔ Citire/ștergere coduri de eroare. Interogare globală și completă pentru peste  

40 de mărci de autovehicule și peste 48 000 de modele de autovehicule

 ➔ Explicarea a codurilor de eroare cu informații și descrieri detaliate 

 ➔ Reprezentare completă a parametrilor cu reprezentare grafică și explicație

 ➔ Acționarea elementelor, codări, setari de bază 

 ➔ Resetare de service 

 ➔ Trimiterea rezultatelor diagnozei prin e-mail în format PDF 

 ➔ Identificare rapidă și clară a autovehiculului

 ➔ Căutare a autovehiculelor în funcție de specificul de țară 

 ➔ Vederi flexibile (format peisaj și portret)

 ➔ Car History 

Aveți întrebări privind licențele, prețurile sau soluțiile specifice clientului?
Luați legătura acum cu distribuitorul dumneavoastră Hella Gutmann.

SOFTWARE
interfață utilizator grafică

meniu intuitiv
diagnoză completă și rapidă a unităților de comandă la peste 40 de mărci 
de autovehicule
funcție de tipărire inovatoare prin trimiterea prin e-mail a unui fișier PDF

PACHETUL DE LIVRARE
Interfață VCI ONE

Ghid de pornire rapidă

Șnur textil Hella Gutmann Solutions 

Ambalaj

CERINȚE DE SISTEM
Minimum Cel puțin Android 6.0

Hardware

1,5 GB RAM
Cel puțin Android 6.0
WXGA (1280 x 800)
Capacitate de stocare disponibilă de 1 GB 
Bluetooth® clasa 1
Bluetooth® 2.1 DER

Diagonala ecranului 7 inch (minimum)  
8 inch sau mai mare (recomandat)

MODUL DE DIAGNOZĂ VCI
Dimensiuni 110 x 50 x 26 mm (L x l x h)

Interfețe Micro USB, Bluetooth®

Rază de acțiune în interior 3 – 10 m

Rază de acțiune în exterior până la maximum 50 m
Viteză de transmisie  
a datelor max. 3 Mbit/s

Bandă de frecvență 2,4 GHz Descărcarea aplicației software se realizează prin Google Play Store
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