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A kézikönyvhöz

Olvasó-egység

1 A kézikönyvhöz

1.1 Olvasó-egység
Teljesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa be különösen az első oldalakon leírt biztonsági előírásokat és a
felelősség feltételeit. Ezek a műszerrel végzett munkálatok alatti védelmet szolgálják kizárólag.

A személyi sérülés, a felszerelés károsodása és a hibás kezelés megelőzésének érdekében ajánlott, hogy
a műszer használatakor még egyszer gondosan nézzen utána az egyes műveleti lépéseknek.

A műszert csak gépjárműtechnikus képzettséggel rendelkező szemény használhatja. A kézikönyv nem
tárgyalja még egyszer az ezen képzettséghez tartozó információkat és szaktudást.

1.2 A szövegrészek jelölése

VESZÉLY!

Ez a jelölés közvetlenül veszényes helyzetekre figyelmeztet, amelyek halálhoz vagy
súlyos sérüléshez vezetnek, ha azokat nem kerüli el.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés közvetlenül veszényes helyzetekre figyelmeztet, amelyek halálhoz vagy
súlyos sérüléshez vezetnek, ha azokat nem kerüli el.

VIGYÁZAT!

Ez a jelölés a lehetséges veszényes helyzetekre figyelmeztet, amelyek enyhe avyg
könnyű sérüléshez vezetnek, ha azokat nem kerüli el.

FIGYELEM!

Mindegyik FIGYELEM! felszólítással jelölt szöveg a műszer vagy a környezet
károsodására hívja fel a figyelmet. Ezért feltétlenül tartsa be az ott szereplő
utasításokat ill. útmutatásokat.

UTASÍTÁS

Az UTASÍTÁS jelzéssel ellátott szövegek fontos és hasznos információkat
tartalmaznak. Ezeknek a szövegeknek a figyelembe vételét mindenképpen ajánljuk.
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Felhasználói utasítás

Biztonsági utasítások

2 Felhasználói utasítás

2.1 Biztonsági utasítások

2.1.1 Általános biztonsági utasítások

• A készüléket kizárólag gépjárművekhez tervezték. A készülék használatához
gépjárműtechnikai ismeretek szükségesek és a készülék használójának ismernie
kell a személygépjárművel és a műhellyel kapcsolatos veszélyforrásokat és
kockázatokat.

• Érvényes a kézikönyv valamennyi, az egyes fejezetekben szereplő biztonsági
utasítása. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a következő utasításokat és
biztonsági tudnivalókat is.

• Ezenkívül érvényesek az iparszakmai felügyeletek, a szakmai szervezetek,
a járműgyártók előírásai, környezetvédelmi előírások, valamint mindazok a
törvények, rendeletek és magatartási szabályok, amelyeket egy műhelynek be
kell tartania.

2.1.2 Biztonsági utasítások a felhasználó számára

• A járműhöz csak akkor csatlakoztassa, ha a motor áll.

• Ellenőrizze, hogy a nagyfeszültség alatt álló alkatrészek sértetlenek-e.

• Járó motor esetén ne nyúljon hozzá a forgó részekhez.

• Az automata sebességváltós járműveket ezen kívül tegye parkoló állásba.

• Biztosítsa a járművet elgurulás ellen.

2.1.3 Biztonsági utasítások a mega macs PC-hez

A készülék hibás kezelésének és a kezelő ebből adódó sérüléseinek, valamint a
készülék rongálódásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

• Ügyeljen arra, hogy a készülék és a csatlakozóvezeték forró szerkezeti elemekkel
ne érintkezzen.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék és a csatlakozóvezeték forgó szerkezeti elemekkel
ne érintkezzen.

• Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókábel / tartozékok épségét (a készülék
károsodása rövidzárlat miatt).

• A készülék csatlakoztatását csak a kezelési utasítás, ill. a kézikönyv alapján
végezze.

• Óvja a készüléket a víztől (nem vízálló).

• Óvja a készüléket erős ütésektől (ne ejtse le).

• Ne nyissa fel a készüléket. A készüléket csak a Hella Gutmann által felhatalmazott
szakemberek nyithatják fel. A védőfólia, garancia matrica, vagy a készülékbe
történő nem megengedett beavatkozás a garancia elvesztésével jár.

• A készülék üzemzavara esetén feltétlenül értesítse a Hella Gutmann céget vagy
annak egyik kereskedelmi partnerét.
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Felhasználói utasítás

A felelősség kizárása

2.1.4 Biztonsági intézkedések - Nagyfeszültség / hálózati feszültség

Elektromos készülékekben nagyon magas feszültségek keletkezhetnek. A pl.
nyestharapás által károsodott alkatrészeken keletkezett feszültségátütés vagy a
fszültségvezető alkatrészek megérintése áramütést okozhat. A járműben fellépő
nagyfeszültség és a házi hálózatban fellépő hálózati feszültség figyelmetlenség esetén
súlyos vagy akár halálhoz vezető sérüléseket okozhat. Ezért tartsa be a következőket:

• Csak földelt védőérintkezővel rendelkező tápvezetékeket használjon.

• Csak eredeti kábelt használjon.

• Rendszeresen ellenőrizze a kábel épségét.

• Először mindig a készüléktől a járműhöz menő testvezetéket csatlakoztassa.

• A szerelési munkákat, pl. a készülék csatlakoztatását vagy az alkatrészek cseréjét
mindig kikapcsolt gyújtás mellett végezze.

• Bekapcsolt gyújtásmellett végzett munkák során ne érintsemeg a feszültségvezető
alkatrészeket.

2.1.5 Biztonsági intézkedések - Sérülésveszély

A járművön végzett munka közben sérülésveszélyt jelentenek a forgó alkatrészek és a
jármű elgurulása. Ezért tartsa be a következőket:

• Járó motor esetén ne nyúljon hozzá a forgó részekhez.

• A vezetékeket forgó alkatrészektől távol kell tartani.

• Az automata sebességváltós járműveket ezen kívül tegye parkoló állásba.

• Biztosítsa a járművet elgurulás ellen.

2.2 A felelősség kizárása

2.2.1 Szoftver
Biztonsági rendszerekkel kapcsolatos szoftver-beavatkozás

Az aktuális műszerprogram sokrétű diagnosztikai és konfigurációs funkciókat kínál. Ezen funkciók
közül néhány befolyással bír az elektronikus komponensek viselkedésére. Ezekhez a komponensekhez
tartoznak a jármű biztonsági rendszerei is (pl. légzsák, fék stb.). A következő utasítások és beleegyezések
minden további szoftverfrissítésre és ezek szoftverbővítéseire érvényesek.

A biztonsági rendszerekkel kapcsolatos szoftver-beavatkozások végrehajtása
• A felhasználó csak akkor hajthatja végre a biztonsági rendszerekkel, mint pl. az utasbiztonsági és a

fékrendszerrel kapcsolatos műveleteket, ha elolvasta és megerősítette az utasításkokat.

• A műszer felhasználójának korlátozás nélkül be kell tartania a műszer- és a járműgyártó által előírt
minden műveleti lépést, feltételt és kötelezően követnie kell a mindenkori utasításokat.

• A jármű biztonsági rendszereiben szoftver-beavatkozásokat végrehajtó diagnosztikai programokat
csak akkor lehet és szabad alkalmazni, ha korlátozás nélkül elfogadta a hozzátartozó
figyelmeztetéseket, utasításokat és a következőkben összefoglalt magyarázatokat.

• A diagnosztikai program szabályos alkalmazása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy törölje a
programozásokat, konfigurációkat, beállításokat és a kontrollámpát. Ezen beavatkozásokon
keresztül befolyásolja és módosítja a biztonsággal kapcsolatos rendszerek adatait és az elektronikus
vezérléseket, különösképpen a biztonsági rendszerekét.
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A biztonsággal kapcsolatos szoftver-beavatkozások tilalma

A következő esetekben nem szabad elvégezni az elekronikai vezérlésekben és a biztonsággal kapcsolatos
rendszerekben való beavatkozást vagy módosítást:

• a vezérlőegység sérült, az adatok kiolvasása nem lehetséges.

• nem olvasható ki egyértelműen a vezérlőegység és annak hozzárendelése.

• adatvesztés miatt nem lehetséges a kiolvasása.

• a felhasználó nem rendelkezik az ehhez szükséges képzettséggel és tudással.

Ezekben az esetekben tilos a felhasználónak a biztonsági rendszereken programozást, konfigurálást vagy
egyéb beavatkozásokat végeznie. A veszélyek elkerülése érdekében a felhasználónak haladéktalanul
kapcsolatba kell lépnie a feljogosított képviselettel. Csak a gyártóval való együttműködéssel garantálható
a járműelektronika biztos működése.

A biztonsággal kapcsolatos szoftver-beavatkozások megtagadása

A felhasználó vállalja, hogy nem használja a biztonsággal kapcsolatos funkciókat, ha a következő
feltételek közül valamelyik fennáll:

• Kétség merül fel a harmadik személy szakmai kompetenciájával kapcsolatban, hogy ezen funkciókat
el tudja végezni.

• A felhasználónak hiányzik a hozzá kötelezően előírt szakképesítése.

• Kétség merül fel a biztonsággal kapcsolatos szoftver-beavatkozás hibamentes működésére.

• A készülék harmadi személy számára való továbbadása. A Hella Gutmann Solution GmbH-nak ill. a
HGS-LITO Kft-nek nincs róla tudomása és a harmadik személynek nincs feljogosítása a diagnosztikai
program felhasználásához.

2.2.2 A felelősség kizárása
Adatok és információk

Az adatbankban lévő információk az autógyártók és a gépjármű importőrök adataik alapján kerültek
összeállításra. Mindezek nagy gondossággal lettek végezve a megadottak helyességének biztosítása
érdekében. A Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft. semminemű felelősséget nem vállal
az esetleges tévedésekért és az azokból adódó következményekért. Ez a hamisnak bizonyult vagy
hamisként ábrázolt adatok és információk használatára éppen úgy vonatkozik, mint azokra a hibákra,
amelyek az adatok összeállításánál, fordításánál bekövetkezett tévedésből származnak.

A felhasználó igazolási kötelezettsége

A készülék felhasználója köteles bizonyítani, hogy a műszaki magyarázatokat, kezelési utasításokat,
ápolási és karbantartási, valamint biztonsági utasításokat kivétel nélkül betartotta.
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2.2.3 Adatvédelem
Az Ügyfél egyetért azzal, hogy tároljuk a személyes adatait a szerződés teljesítésének, valamint a
műszaki adatokat a biztonsággal kapcsolatos adatellenőrzés, statisztikai és minőségellenőrzés céljából.
A műszaki adatok elkülönítettek a személyes adatoktól és csak a szerződött partnereink felé továbbítjuk.
Az Ügyfeleinktől kapott adatokra titoktartási kötelezettséget vállalunk. Az Ügyféladatokat csak akkor
adhatjuk tovább, ha arra törvényileg köteleznek vagy az ügyfél jóváhagyja azt.

2.2.4 Dokumentáció
A feltüntetett utasítások a leggyakoribb hibaokokat ismertetik. A fellépő hibának gyakran lehetnek
olyan egyéb okai is, amelyek mindegyikének felsorolása nem lehetséges, illetve lehetnek olyan ovábbi
hibaforrások is, amelyek egyelőre nem ismertek. A Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft.
nem vállal felelősséget a félresikerült vagy felesleges javítási munkák tekintetében.

A hibásan feltüntetett ill. hibásnak bizonyuló adatok és információk felhasználásáért, vagy az adatok
összeállítása során véletlenül keletkező hibákért a Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft.
nem vállal felelősséget.

A korábban mondottak fenntartása mellett, a Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft. nem
vállal felelősséget semmiféle, a nyereség, a cég értéke tekintetében vagy bármilyen egyéb ebből fakadóan
bekövetkező - akár gazdasági - veszteségekért sem.

A Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft. nem vállal felelősséget olyan károkért és
üzemzavarokért, amelyek a "mega macs" kézikönyve vagy a különleges biztonsági utasítások be nem
tartásából származnak.

A készülék felhasználója köteles bizonyítani, hogy a műszaki magyarázatokat, kezelési utasításokat,
ápolási és karbantartási, valamint biztonsági utasításokat kivétel nélkül betartotta.
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Rendeltetésszerű használat

A felelősség kizárása

3 Rendeltetésszerű használat
A mega macs PC mobil teszter feladata a gépjármű elektronikai rendszerében keletkezett hibák
felismerése és elhárítása.

A rendszer a diagnosztikai interfészen keresztül létesít kapcsolatot a járműelektronikával, így hozzáférést
biztosít a járműrendszerekhez. Számos adat közvetlenül a Hella Gutmann diagnosztikai adatbázisából
töltődik le a PC-re. A PC-nek ezért végig kapcsolódnia kell az internethez.

A készülék elektromos gépek, készülékek, ill. háztartási villamos berendezések javítására nem alkalmas.
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A Bluetooth funkció alkalmazásával kapcsolatos utasítások

A felelősség kizárása

4 A Bluetooth funkció alkalmazásával kapcsolatos
utasítások

A Bluetooth funkció alkalmazását egyes országokban speciális törvények vagy előírások korlátozhatják,
ill. tilthatják.

A Bluetooth funkció alkalmazása előtt vegye figyelembe az adott országban érvényes előírásokat.
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A mega macs PC funkciói

Diagnosztikai funkciók

5 A mega macs PC funkciói

5.1 Diagnosztikai funkciók
• Hibakód olvasás/törlés

• Paraméterek kiolvasása (a mega macs PC szervizlicenc esetén nem)

• Beavatkozó-teszt

• Szerviz-visszaállítás

• Alapbeállítás

• Kódolás

• Tesztfunkciók

5.2 További licenszfüggő funkciók és tartalmak
• Járműinformációk, pl.:

– Vezérműszíj-adatok

– Inspekciós adatok

– Visszahívási akciók

• 2 frissítés évente, pl.:

– A megadott funkciók kibővítése új járműtípusokra

13



Telepítés

Támogatott operációs rendszerek

6 Telepítés

6.1 Támogatott operációs rendszerek
• Microsoft Windows XP SP3

• Microsoft Windows Vista

• Microsoft Windows 7/8

6.2 Rendszerkövetelmények
• min. 512 MB szabad memória

• min. 2 GB szabad lemezterület

• min. 1 szabad USB-csatlakozó a PC-n

• min. 800 x 600-as képernyőfelbontás

• Windows rendszergazdai jogosultság (a telepítéshez)

6.3 A mega macs PC telepítése
A telepítés varázsló segítségével történik, amely végigvezeti Önt az egyes lépéseken.

A mega macs PC telepítéséhez a következő módon járon el:

1. Kapcsolja be a PC-t.

2. Csatlakoztassa a vele szállított USB memóriát a számítógéphez.

Automatikusan megnyílik amega macs PC USB meghajtó.

3. Kattintson a Könyvtár megnyitása pontra és indítsa el amega_macs_pc.exe fájlt.

Megjelenik a mega macs PC telepítése ablak.

UTASÍTÁS
A következők szerint is meg tudja nyitni az USB-meghajtót: Start > Számítógép >
mega macs PC.

4. Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az >OK< gombra.

A nyelvi beállítás automatikusan mentődik.

Megjelenik a telepítő varázsló ablaka.

5. Kattintson a >Folytatás< gombra.

Ekkor megjelenik a célkönyvtárat megadó ablak.

A mega macs PC fájljai számára a rendszer felkínál egy lehetséges célkönyvtárat. Ha másik
célkönyvtárba szeretné telepíteni a programot, akkor a Tallózás gombbal kiválaszthatja a megfelelő
könyvtárat. A fájlok a telepítés végén a kiválasztott könyvtárba másolódnak.

6. Kattintson a >Folytatás< gombra.

Ekkor megjelenik a telepítő ablak.
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Telepítés

A mega macs PC telepítése

7. Kattintson a >Telepítés< gombra.

Ekkor megkezdődik a telepítés. A folyamat néhány percig tarthat.

8. Várjon, amíg befejeződik a telepítés.

A sikeres telepítést követően megjelenik egy ablak a befejezéshez.

9. Kattintson a >Befejezés< gombra.

Ekkor az Asztalon automatikusan megjelenik a mega macs PC parancsikonja.

10. Távolítsa el szoftveresen, majd húzza ki az USB memóriát.

Ezzel a mega macs PC telepítése befejeződött.
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IÜzembe helyezés

Szállítási terjedelem

7 IÜzembe helyezés

7.1 Szállítási terjedelem
1 2 3 4 5

(opcionális)

6

A szállítási terjedelem az alábbiakat tartalmazza:

Megnevezés Száma
1 PC VCI 1

2 USB-Stick a mega macs PC telepítéséhez 1

3 Bluetooth-adapter 1

4 USB-kábel 1

5 OBD-kábelhosszabbító, 0,3 m (opcionális) 1

6 Gyorsindítási útmutató 1

7.1.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése
A szállítási terjedelmet átvételkor, ill. közvetlenül azt követően ellenőrizni kell annak érdekében, hogy az
esetleges sérülésekért azonnal reklamálni lehessen.
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IÜzembe helyezés

Csatlakozók

A szállítási terjedelmet a következő módon ellenőrizze:

1. Nyissa ki a csomagot, és a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizze annak teljességét.

2. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.

VIGYÁZAT!
A készülékben, ill. a készüléken szabadon mozgó alkatrészek okozta
rövidzárlat veszélye!
A műszer és/vagy a járműelektronika meghibásodásának veszélye

A készüléket szigorúan tilos üzembe helyezni, ha szabadon mozgó alkatrészek
jelenléte gyanítható a készülékben vagy rajta.

Haladéktalanul értesítse a Hella Gutmann szervizt vagy a Hella Gutmann
kereskedelmi partnerét.

3. Ellenőrizze az esetleges mechanikus sérüléseket és enyhe rázással győződjön meg arról, hogy
nincsenek a készülékben szabadon mozgó alkatrészek.

7.2 Csatlakozók

Megnevezés
1 OBD-csatlakozó a jármű diagnosztikai csatlakoztatásához

2 Nyakpánt, pl. kulcscsomó rögzítéséhez

3 zöld és kék kontrollámpa (LED)

A kontrollámpák a PC VCI üzemállapotát mutatják.

4 Mikro-USB aljzat a számítógép USB csatlakozójára kötendő USB kábelhez.
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IÜzembe helyezés

A villogás frekvenciájának jelentése

7.3 A villogás frekvenciájának jelentése

Állapotkijelzés

kék LED zöld LED
Jelentés

A LED kikapcsolva. A LED kikapcsolva. • Inaktív / hibás szoftver.

• Nincs feszültség.

• Hibás a PC VCI.

A LED gyorsan villog
(másodpercenként 1x).

A LED kikapcsolva. • A frissítés nem sikerült.

• A frissítés érvénytelen.

• Hibás a PC VCI.

A LED lassan (3
másodpercenként) villog.

A LED kikapcsolva. • A frissítés nem sikerült.

• A frissítés érvénytelen.

• Hibás a PC VCI.

A LED lassan (3
másodpercenként) villog.

A LED szabályos, rövid
megszakításokkal állandóan
világít.

A PC VCI üzemkész.

7.4 A mega macs PC futtatása
A mega macs PC futtatásához a következő módon járon el:

UTASÍTÁS

A készülék első elindításakor, valamint a szoftverfrissítéseket követően a készülék
használójának hozzá kell járulnia a Hella Gutmann Solutions GmbH cég általános
szerződési feltételeihez (ÁSZF). Enélkül a készülék egyes funkciói nem érhetők el.

1. Az USB-kábellel kösse össze a számítógép és a PC VCI USB-csatlakozóját.

2. Válassza ki a Start menü > Minden program > Hella Gutmann Solutions > mega macs PC
alatt a > mega macs PC indítófájlt.

Alternatív megoldásként a mega macs PC-t a következőképpen is futtathatja:

Windows 8: válassza ki a kezdőképen amega macs PC-t.
Windows 7 és alacsonyabb verziók: indítsa el az Asztalon lévő mega macs PC parancsikonnal.

Elindítja a mega macs PC-t.

Megjelenik az ÁSZF tartalma.

3. Olvassa végig az ÁSZF-et, és a szöveg végén fogadja el.

Ekkor megjelenik a felhasználó választási ablak.

A >Car History<-ban tárolt minden adathoz rögzíti a felhasználó nevét. Így egy későbbi
visszakeresésnél gyorsan megtalálható, hogy ki végezte a javítást.

4. Kattintson kétszer a következőre: .

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

5. Adja meg a felhasználónevet.

A megadottakat automatikusan eltárolja.
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IÜzembe helyezés

A mega macs PC kikapcsolása

6. Erősítse meg 2-szer a megadottakat a segítségével.

Ekkor megjelenik a főmenü.

A jelenleg bejelentkezett felhasználó nevét a képernyő felső szimbólumsorában jeleníti meg.

7. Húzza ki az USB kábelt a PC-ből és a PC VCI-ből.

8. A Bluetooth-adaptert kösse a számítógép USB-csatlakozójához.

Ha a számítógép felismeri a Bluetooth-adaptert, a LED kéken világít.

Most már használhatja a mega macs PC-t.

7.5 A mega macs PC kikapcsolása
A mega macs PC kikapcsolásához tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a segítségével a mega macs PC-t.

Megjelenik a biztonsági kérdés.

2. Vegye figyelembe a biztonsági kérdésben lévőket.

3. Kapcsolja ki a segítségével a mega macs PC-t. A folyamat megszakítása: .

A mega macs PC kikapcsolt.

7.6 Kapcsolat a PC VCI-vel

UTASÍTÁS

A PC VCI-nek mindig csatlakoztatva kell lennie a PC USB aljzatára vagy Bluetooth-on
keresztül csatlakoznia kell a PC-hez, amelyen a mega macs PC programot használja.

A PC VCI a mega macs PC szerves részét képzi. A PC VCI programkomponenseket tartalmaz. Ezért a
mega macs PC meghatározott funkciói a PC VCI kapcsolatát igényli.
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A készülék konfigurálása

Állandóan online

8 A készülék konfigurálása
A főmenü >Beállítások<menüpontjában az összes aljzatot és funkciót konfigurálhatja.

8.1 Állandóan online
Az adott járműre vonatkozó, a Hella Gutmann által tárolt adatok hozzáférhetősége érdekében a
műszernek állandó online összeköttetéssel kell rendelkeznie. Az online költségek alacsony szinten
tartása érdekében DSL kapcsolatot és átalánydíjas internet-hozzáférést ajánlunk.

1. Telepítse fel a Gutmann Portal programot az irodai vagy a műhelyben használt számítógépre.

Az aktuális Gutmann Portal program a mellékelt adathordozón vagy a honlapon található.

2. Indítsa el a mega macs PC programot a >mega macs PC telepítése< fejezetben leírtak szerint.

Ha a fenti szimbólumlistában lévő kapcsolat szimbóluma feketéről zöld színűre vált, akkor
sikeresen létrehozta az online csatlakozást és az aktív.

8.2 A cégadatok konfigurálása
Itt adhatja meg a cégadatokat, amik a nyomtatáson is megjelennek, pl.:

• a cég címe

• Fax-szám

• honlap

8.2.1 Cégadatok megadása
A cégadatok megadásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Cégmenüpontot.

2. Válassza ki a >Cégadatok< fület.

3. A Cégadatok alatt nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

4. Adja meg a cég nevét.

5. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

A megadottakat automatikusan eltárolja.

6. A továbbiak megadásához ismételje meg a 3-5. lépést.

7. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.2.2 Felhasználónév megadása
Itt kezelheti a különböző felhasználókat.

A >Car History<-ban tárolt minden adathoz rögzíti az adott felhasználó nevet. Így egy későbbi
visszakeresésnél gyorsan megtalálható, hogy ki végezte a javítást.
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A műszer és a PC VCI frissítése - licenszfüggő

A felhasználó nevének megadásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Cégmenüpontot.

2. Válassza ki a >Felhasználó< fület.

3. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

4. Adja meg a felhasználónevet.

5. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

A megadottakat automatikusan eltárolja.

6. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.3 A műszer és a PC VCI frissítése - licenszfüggő
Itt frissítheti a műszert és a PC VCI-t. Ezen kívül a következő rendszerparamétereket jeleníti meg, pl.:

• Szoftververzió

• Nyelv-verzió

• Paket-verzió

• Modultípus (ID)

• Hardververzió

A Hella Gutmann évente többször áll szoftverfrissítéssel Ügyfelei rendelkezésére. A frissítés díj ellenében
történik. A frissítések mind új járműrendszereket, mind pedig műszaki módosításokat és újításokat
tartalmaznak. Javasoljuk, hogy a műszer rendszeres frissítésével folyamatosan biztosítsa a legújabb
állapotot.

21



A készülék konfigurálása

A műszer és a PC VCI frissítése - licenszfüggő

8.3.1 A szoftverfrissítés előfeltétele
Ahhoz, hogy elvégezhesse a szoftverfrissítést, tartsa be a következőket:

• Telepítse a mega macs PC programot internetképes PC-re.

• Engedélyeztesse a megfelelő licenszet a Hella Gutmann ill. a HGS-LITO Kft-nél.

• Telepítse a Gutmann Portal programot a PC-re.

• Legyen a számítógépen egy szabad USB aljzat.

8.3.2 A rendszerinformációk megjelenítése
Itt találhatók mindazok az információk, amelyek a mega macs PC azonosításához szükségesek.

A rendszerinformációk lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >Rendszer< fület.

Megjelenik az infó-ablak.

Itt találhatók az információk, pl. a modul típusa, szoftver- és hardververziója.

UTASÍTÁS
Ha hiányzik a mega macs PC műszer gyári száma vagy a modul típusa, akkor a
frissítést nem lehet elindítani.

3. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.3.3 A vizsgálat elindítása
Itt ellenőrizheti az aktuális programot, hogy vannak-e sérült vagy hiányzó fájlok.

A vizsgálat elindításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >Rendszer< fület.

3. A Művelet alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >Vizsgálat< funkciót.

5. Indítsa el a vizsgálatot a segítségével.

Megjelenik az infó-ablak.

A telepítést ellenőrzi. Ez a folyamat több percig is eltarthat.

A telepítés ellenőrzésének befejezése után megjelenő lista nem tartalmazhat hibás fájlokat.

Ha az aktuális program hibátlan, akkor azt a következő szöveg jelzi: "Műszer-szoftver OK.".

6. Ha a lista tartalmaz hibás fájl(oka)t, akkor frissítse a programot.

7. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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A műszer és a PC VCI frissítése - licenszfüggő

8.3.4 A nyelv konfigurálása
Itt választhatja ki a többnyelvű program nyelvváltozatát. A nyelv átállítását követően a frissítés a
kiválasztott nyelvre fog megtörténni.

A nyelv beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >Rendszer< fület.

3. A Nyelv beállítása alatt nyissa meg a listát a segítségével.

Megjelenik a választólista.

A nyelvek száma függ az adott programtól.

4. Válassza ki a kívánt ország nyelvét.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.3.5 A frissítés elindítása - licenszfüggő
Itt tudja elindítani a szoftverfrissítést.

A frissítés elindításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >Rendszer< fület.

3. A Művelet alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >Frissítés< funkciót.

FIGYELEM!
A műszert frissítés közben ne kapcsolja ki és a hálózati tápfeszültség ellátást
se kösse le!
Mindkét beavatkozás rendszeradat vesztéshez vezethet.

Biztosítsa a megfelelő tápfeszültség ellátást.

5. Indítsa el a frissítését a segítségével.

Keresi az új frissítés, letölti, majd telepíti a megfelelő fájlokat.

A sikeres frissítést követően a műszer automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol. Az elindulás
után automatikusan ellenőrzi a telepítést.

8.3.6 A PC VCI információk megjelenítése
Itt találhatók mindazok az információk, amelyek a PC VCI azonosításához szükségesek.

A PC VCI információk lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >PC VCI< fület.

Itt található a PC VCI modul típusa, szoftver- és hardververziója.

3. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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Az aljzatok konfigurálása

8.3.7 A PC VCI frissítése - licenszfüggő
Itt aktualizálhatja a PC VCI programját.

PC VCI frissítés indítás

Figyelem!

A műszert és a pc-t frissítés közben ne kapcsolja ki és a hálózati tápfeszültség
ellátást se kösse le!

Mindkét beavatkozás rendszeradat vesztéshez vezethet.

Biztosítsa a megfelelő tápfeszültség ellátást.

A PC VCI frissítés elindításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Frissítésmenüpontot.

2. Válassza ki a >PC VCI< fület.

3. Indítsa el a PC VCI frissítését a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

4. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

5. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Elindítja a PC VCI frissítését.

Az új frissítés keresését követően letölti és telepíti a megfelelő fájlokat.

A sikeres frissítést követően a következő szöveg jelenik meg: "A PC VCI frissítését sikeresen
elvégezte.".

6. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.4 Az aljzatok konfigurálása
Itt konfigurálhatja a nyomtató és a PC VCI aljzatát.

A műszer összes aljzatát a Beállítások > Aljzatok alatt konfigurálhatja.

8.4.1 A nyomtató konfigurálása

Nyomtatás az alapértelmezett nyomtatón

Itt tudja beállítani, hogy annak a pc-nek az alapértelmezett nyomtatóján keresztül nyomtasson, amire a
mega macs PC programja telepítve van.

A mega macs PC ehhez továbbítja a nyomtatandó adatokat a Gutmann Portal részére. A Gutmann
Portal pedig elküldi az adatokat a rendszer alapértelmezett nyomtatójára.

Az alapértelmezett nyomtatón való nyomtatáshoz tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Aljzatokmenüpontot.

2. Válassza ki a >Nyomtató< fület.
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A régió konfigurálása

3. Az Aljzatok alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >Gutmann Portal< menüpontot.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

5. A fent (mm) alatt a segítségével nyissa meg a virtuális billentyűzetet.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

UTASÍTÁS
Az oldalszegély gyárilag 15 mm-re van beállítva.

6. Ha szükséges, akkor törölje a gyárilag beállított számot a vagy a segítségével.

7. Adja meg az oldalszegély kívánt méretét mm-ben.

8. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

A megadottakat automatikusan eltárolja.

9. A továbbiak megadásához ismételje meg a 5-8. lépést.

Most már nyomtathat az alapértelmezett nyomtatón keresztül.

10. Ha szükséges, aktiválja a Céglogo kitakarása jelölőnégyzetet, hogy ne nyomtassa a Hella Gutmann
céglogoját.

Ezzel a funkcióval lehetővé teszi az előre nyomtatott levélpapír használatát.

11. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.5 A régió konfigurálása
Itt a következőket konfigurálhatja:

• nyelv beállítás

• ország beállítás

• pénznem

8.5.1 A nyelv beállítása
Itt választhatja ki a többnyelvű program (opcionális) nyelvváltozatát.

A nyelv beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régiómenüpontot.

2. A Nyelv beállítása alatt nyissa meg a listát a segítségével.

Megjelenik a választólista.

A nyelvek száma függ az adott programtól.

3. Válassza ki a kívánt ország nyelvét.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

4. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.
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5. A segítségével zárja be az utasítás- és útmutató ablakot.

A műszer automatikusan kikapcsol.

Eltárolja a nyelv beállításokat.

A műszer automatikusan kikapcsol és automatikusan stand-by üzembe kerül.

6. Nyomja meg enyhén a képernyőt.

Ekkor megjelenik a felhasználó választási ablak.

7. Erősítse meg a felhasználó választó ablakot a segítségével.

Ekkor megjelenik a főmenü.

8.5.2 Az ország beállítása
Itt konfigurálhatja az ország beállítását.

Az országverzió specifikus információkat, pl. a levél nyomtatási formáit tartalmazza.

Az ország beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régiómenüpontot.

2. Az Ország beállítás alatt a segítségével nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

Az országok száma függ az adott programtól.

3. Válassza ki a nyelvhez tartozó országot.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.5.3 A pénznem beállítása
Itt konfigurálhatja az ország beállítását.

A pénznem beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Régiómenüpontot.

2. A Pénznem alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

A pénznemek száma függ az adott programtól.

3. Válassza ki a kívánt ország pénznemét.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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8.6 A mértékegységek konfigurálása
Itt rendelheti hozzá a fizikai jellemzőkhöz a regionálisan alkalmazott mértékegységeket.

8.6.1 A mértékegységek kiosztása
A fizikai jellemzők regionális mértékegységeinek hozzárendeléséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egységekmenüpontot.

2. A kívánt jellemző alatt a segítségével nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

3. Válassza ki a kívánt mértékegységet.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.7 Egyéb konfigurációk
Itt a következőket konfigurálhatja:

• egyéb

• Car History

• felbontás

8.7.1 Egyéb konfigurációk
Itt a következők beállításait végezheti el:

• demo üzemmód

• tippek

• rendelés-ügyintézés

A demo üzemmód beállítása

Itt állíthatja be, hogy a járműkommunikációnál előre rögzített értékek jelenjenek meg. Ez a funkció
főleg a műszer bemutatásakor hasznos.
A demo üzemmód beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki az >Egyéb< fület.

UTASÍTÁS
A demo üzemmódnak a tényleges járműdiagnosztika alatt kikapcsolva kell lennie.
Különben nem a valóságos, hanem előre rögzített diagnoisztikai eredményt kap.

3. A Demo üzemmód alatt a segítségével nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.
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4. Válassza ki a >ki< vagy a >be< lehetőséget.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

A tippek beállítása

Itt aktiválhatja/inaktiválhatja a különböző funkciókhoz tartozó kiegészítő információkat.

A tippek megjelenítésének beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki az >Egyéb< fület.

3. A Tippek alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >ki< vagy a >be< lehetőséget.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

A Car History automatikus átvitele

Ha a Car History funkció automatikus átvitele aktív, akkor az a Car History-ban tárolt adatokat
automatikusan továbbítja a Hella Gutmann felé.

A Car History automatikus átvitelének beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki a >Car History< fület.

3. A Car History automatikus átvitele alatt a segítségével nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >ki< vagy a >be< lehetőséget.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

A rendelés kezelésének konfigurálása

Itt konfigurálhatja a műszer és a rendelés kezelés közötti adatcserét.

A rendelés kezelés beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki az >Egyéb< fület.

3. A Rendelés kezelés alatt a segítségével nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a >ki< vagy a >be< lehetőséget.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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A gyári visszaállítás végrehajtása

Itt lehet a készüléket gyári beállításra visszaállítani.

Ha elvégzi a gyári visszaállítást, akkor többek között az alábbi adatok állnak vissza a szállításkori
állapotra:

• adatok, amiket a Car History-ban tárolt

• letöltött adatok, pl. kapcsolási rajzok, inspekciós adatok

• felhasználói adatok, pl. cégadatok

Ezen kívül többek között az alábbi funkciók módosulnak vagy törlődnek:

• IP-cím üzemmód

• Telekom Hotspot

• Bluetooth-MAC-Adresse

• asanetwork

• képernyő beállítások

• az ÁSZF/AGB megerősítése

• nyomtató beállítások

A gyári visszaállítás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki az >Egyéb< fület.

3. Indítsa el a segítségével a Gyári-reset start-ot.
Megjelenik a biztonsági kérdés.

4. Vegye figyelembe a biztonsági kérdésben lévőket.

5. Erősítse meg a keresztül a biztonsági kérdést.

A műszer automatikusan a gyári alapértelmezett állapotba kerül vissza.

6. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.7.2 A felbontás beállítása
Itt állíthatja be azt a felbontást, amellyel megjeleníti a számítógép képernyőjén a mega macs PC
programját.

A felbontás beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Egyébmenüpontot.

2. Válassza ki a >Felbontás< fület.

3. A Felbontás alatt a keresztül nyissa meg a listát.

Megjelenik a választólista.

4. Válasszon a >nagy<, a >közepes< vagy a >kicsi< közül.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

5. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

6. A segítségével zárja be az utasítás- és útmutató ablakot.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

Újraindítja a mega macs PC-t.
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8.8 Szerződések
Itt hívhatja elő az általános üzleti feltételeket, mint a Hella Gutmann Solutions cég licensz és útmutató
információit az alkalmazott programmal és funkciókkal kapcsolatosan.

8.8.1 A licensz lekérdezése
Itt kérdezheti le a nyilvántartott licenszek áttekintését.

A licensz lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Szerződésekmenüpontot.

2. Válassza ki a >Licensz< fület.

3. A segítségével kérdezze le Az én licenszem-et.

Letölti az adatokat.

Az infó-ablakban jeleníti meg a nyilvántartott licenszeket.

4. Zárja be az infó-ablakot a segítségével.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.8.2 Az ÁSZF/AGB megjelenítése

A Hella Gutmann Solutions GmbH itt teszi közzé a Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF/AGB). Az ÁSZF
elfogadásához való újra megjelenítésére csak a gyári visszaállítás után van lehetőség.

Az ÁSZF megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Szerződésekmenüpontot.

2. Válassza ki az >ÁSZF/AGB< fület.

Megjelenik az ÁSZF tartalma.

3. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

8.8.3 További licensz lekérdezése
Itt találhatók a Hella Gutmann által nyilvántartott, alkalmazott programok és funkciók licenszei és
utasításai.

A licensz lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a Főmenüben a Beállítások > Szerződésekmenüpontot.

2. Válassza ki az >Egyéb< fület.

Megjelenik a a Hella Gutmann alkalmazott programok és funkciók licenszei és utasításai.

3. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9 A műszerrel való munkavégzés

9.1 Szimbólumok

9.1.1 Általános szimbólumok

Szimbólumok Jelentés

Kikapcsolás

Itt kapcsolhatja ki a mega macs PC-t vagy tud másik felhasználóként
bejelentkezni.

Enter

Itt lehet előhívni a kiválasztott menüt.

Megerősítés

Ezzel többek között a következőket lehet végrehajtani:

• A kiválasztott funkció elindítása.

• Az aktuális bevitel megerősítése.

• A menüválasztás megerősítése.

Mégsem

Ezzel többek között a következőket lehet megszakítani:

• Aktív műveletek

• Bevitel

Start

Itt lehet elindítani egy műveletet vagy folyamatot.

Törlés

Itt lehet törölni az adatokat vagy a megadottakat.

Navigációs nyilak

Ezzel irányíthatja a kurzort a menükön vagy a funkciókon belül.

Nyomtatás

Itt lehet kinyomtatni az aktuális ablaktartalmat.

Súgó

Ezzel lehet előhívni az egyes menükhöz ill funkciókhoz tartozó magyarázatokat
vagy a felhasználói kézikönyvet.

Virtuális billentyűzet

Itt lehet megnyitni a szöveg beviteléhez szükséges virtuális billentyűzetet.
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Szimbólumok Jelentés

Kiválasztó ablak

Ezzel tudja megnyitni a választóablakot.

Az összes kiálasztása

Ezzel tudja kiválasztani az összes rendelkezére álló elemet.

Mindegyik leválasztása

Ezzel tudja leválasztani az összes rendelkezére álló elemet.

9.1.2 Szimbólumok a fejlécben

Szimbólumok Jelentés

Járműadatok

Itt jeleníti meg az aktuálisan kiválasztott jármű adatait.

Felhasználó

Itt jelzi az aktuális felhasználó nevét. A szimbólumra való kettős kattintással
válthat felhasználót vagy új felhasználónevet adhat meg.

Súgó

Itt választhat: >Súgó a kiválasztáshoz< és >Kézikönyv<.
• >Súgó a kiválasztáshoz<

A különböző ikonokhoz és a választómenühöz tartozó aktív súgó kijelző

Fekete szimbólum: a súgó funkció inaktív.

Zöld szimbólum: a súgó funkció aktív.

• >Kézikönyv<
A teljes kézikönyv előhívása

Hálózati rendelés

Itt cserél adatot a műszer és a hálózati rendelés között.

Nyomtató

Itt jelzi ki a nyomtató üzemkészségét.

• Fekete szimbólum: a nyomtató üzemkész.

• Zöld-fekete villogó szimbólum: a nyomtatás feldolgozása.

• Piros szimbólum: a pc és a nyomtató között hibás a kapcsolat.

Jármű csatlakoztatási állapot

Itt jelzi a PC és a PC VCI aktív/inaktív kapcsolatot. A szimbólumon keresztül lehet
az aktív kapcsolatot jelezni.

• Fekete szimbólum: a csatlakozás a PC VCI-hez inaktív.

• Zöld szimbólum: a csatlakozás a PC VCI-hez aktív.

PC csatlakoztatási állapot

Itt jelzi a PC és az adatszerver közötti aktív/inaktív kapcsolatot.

• Fekete szimbólum: a csatlakozás az adatszerverhez inaktív.

• Zöld szimbólum: a csatlakozás az adatszerverhez aktív.
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9.1.3 A főmenü szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

Főmenü

Ezzel léphet vissza a főmenübe.

Jármű kiválasztása

Itt választhatja ki a járművet vagy férhet hozzá a Car History-hoz. Ha csak
egy járművet választott, akkor a következő járműtől függő funkciók állnak
rendelkezésre:

• Diagnosztika

• Járműinformációk

Diagnosztika

Itt találhatók a járműspecifikus vezérlőegység diagnosztikák, pl.:

• Hibakód olvasás

• Szerviz-visszaállítás

• Kódolás

Járműinformációk

Itt találhatók a kiválasztott járműhöz tartozó (licensztől függő) információk, pl.:

• Alkatrész elhelyezkedési súgó

• Vezérműszíj és inspekciós adatok

• Műszaki adatok

• Kapcsolási rajzok

• A járműgyártók és importőrök visszahívási akciói

Alkalmazások

Itt találhatók a hasznos alkalmazások, mint pl.:

• Számológép

• Lexikon a szakkifejezések magyarázatával

• Számítások

Beállítások

Itt konfigurálható a mega macs PC.
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9.1.4 Szimbólumok a járműválasztásnál

Szimbólumok Jelentés

Jármű előválasztása

Itt tud az adatbankban előszűrést végezni a jármű kategóriájának megfelelően:

• Szgk

• Motorkerékpár

Járműadatbázis

Itt választhatja ki a járművet az adatbankban, pl. a következő szempontok szerint:

• Gyártó

• Típus

• Gyártási év

• Motorkód

Car History

Itt hívhatja elő a Car History-t.

VIN-azonosítás

Ezzel tudja kiolvasni a PC VCI-vel a jármű alvázszámát.

OBD-diagnosztika

Itt indíthatja el az OBD-diagnosztikát járműválasztás nélkül.

Előrelapozás

Itt lehet egy oldalt továbblapozni.

Visszalapozás

Itt lehet egy oldalt visszalapozni.

Információ

Itt hívhatja elő a kiválasztott járműhöz tartozó kiegészítő információkat, pl.:

• Járműtípus

• Lökettérfogat

• Teljesítmény

• Motorkód

Car History aktualizálása

Itt aktualizálhatja a Car History-ban lévő járművek listáját és státuszát.

Jármű keresése a jármű-adatbázisban

Itt kereshet járművet a jármű-adatbázisban a VIN, a gyártói kulcsszám vagy a
rendszám alapján.
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9.1.5 Szimbólumok a diagnosztikánál

Szimbólumok Jelentés

Rendszerinformációk

Itt találhatók a szükséges információk és súgó szövegek a kiválasztott
rendszerhez.

Kiválasztás jobbra (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Itt lehet egyesével hozzáfűzni a rendelkezésre álló paramétereket a kiválasztott
paraméterekhez.

Kiválasztás balra (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Itt lehet a kiválasztott paraméterek közül egyesével visszahelyezni a
rendelkezésre álló paraméterek listájába.

Teljes kiválasztás (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Itt lehet az összes kiválasztott paramétert visszahelyezni a rendelkezésre álló
paraméterek listájába.

Paraméterinformációk (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Itt lehet előhívni a kiválasztott paraméterhez tartozó információt.

Csatorna Paraméter kiválasztása (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Ezzel léphet vissza a paraméterek választásához.

Paraméter tárolása (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Ezzel lehet a Car History-ban eltárolni a paraméter automatikus felvételét.

9.1.6 Szimbólumok a járműinformációknál

Szimbólumok Jelentés
Car History

Itt tárolja a műszerrel a járművön végzett összes munkát, feltéve, hogy a jármű
kiválasztásakor megadta a rendszámot vagy címszavat.

Az eltárolt adatokat az előzetesen megadott rendszám vagy címszó alatt rögzíti.

Alkatrész súgó (licenszfüggő)

Itt lehet előhívni a megadott alkatrészhez tartozó információt, pl.:

• Motortér képe

• Alkatrész vizsgálati értékek

• Javítási útmutató

• Alkatrész ábra

Inspekciós adatok (licenszfüggő)

Itt a járműspecifikus inspekciós tervek és olajcsere intervallumok találhatók.

Vezérműszíj adatok (licenszfüggő)

Itt találhatók a vezérműszíj és a vezérműlánc ki- és beszerelési útmutatója.

Nézet nagyítása

Itt lehet nagyítani az aktuális nézetet.
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Szimbólumok Jelentés

Nézet kicsinyítése

Itt lehet kicsinyíteni az aktuális nézetet.

Diagnosztikai adatbank

Itt a különféle problémákra talál gyártó- és járműspecifikus megoldásokat.

Mindegyik megoldási javaslat a gyakorlatból származik és a Hella Gutmann
diagnosztikai adatbankból hívja le.

Műszaki adatok (licenszfüggő)

Itt találhatja az inspekciós és javítási munkálatokhoz szükséges szinte minden
adatot, pl.:

• beállítási jelzéseket

• futóműbeállítási adatokat

• gyújtógyertya típusokat

Kapcsolási rajz (licenszfüggő)

Itt találhatók a különböző járműrendszerek kapcsolási rajzai, pl.:

• motor

• ABS

• légzsák

• komfort

A kapcsolási rajzokon lévő alkatrészekhez a jármű vezézrőegységei gyakran
adhatnak mért és elvárt értékeket is.

Biztosítékok/relék (licenszfüggő)

Itt találhatók a biztosítékok és relék beépítési helyei és funkciójuk.

Alkatrész vizsgálati értékek (licenszfüggő)

Itt azon komponensek és alkatrészek mérési és vizsgálati értékei találhatók,
melyek vezetékkel csatlakoznak a vezérlőegységhez.

Munkaértékek (licenszfüggő)

Itt találhatók a járművön történő különféle műveletek szokásos munka- és
időértékei (AW) a hozom-viszem és vontatási/mentési szervizzel együtt.

Kipufogógáz adatok (licenszfüggő)

Itt a járműgyártó által megadott kipufogógáz értékek és a kipufogógáz
vizsgálathoz szükséges ellenőrzési lépések találhatók.

Beltéri levegőszűrő (licenszfüggő)

Itt a beltéri levegőszűrő ki- és beszerelési útmutatója található.

Visszahívási akciók (licenszfüggő)

Itt a gyártók és importőrök visszahívási akcióit jeleníti meg.
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Szimbólumok Jelentés
Diesel rendszerek

Itt a részecskeszűrő (DPF) inspekciós munkálatai találhatók.

Szerviz-információk

Itt szinte minden szükséges szerviz-információ megtalálható a meghatározott
inspekciós munkálatokhoz, pl.:

• elektromos

• futómű

• tartozék

A Car History szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

Következő lépés

Itt hívhatja elő a következő lépést a súgó párbeszédből.

Előző lépés

Itt hívhatja elő az előző lépést a súgó párbeszédből.

Car History fájlok tárolója
Itt lehet mindegyik Car History fájlt előhívni.

Szimbólumok az alkatrész súgónál - licenszfüggő

Szimbólumok Jelentés

Alkatrész keresése

Itt az alkatrész súgóból lehet kikeresni a meghatározott alkatrészt a neve alapján.

Következő alkatrész keresése

Itt lehet kikeresni a következő alkatrészt, ami megfelel a megadott keresett
névnek.

Alkatrész kosárba helyezése

Itt helyezheti be a kosárba az összes kiválasztott alkatrészt.
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Szimbólumok az inspekciós adatoknál - licenszfüggő

Szimbólumok Jelentés

Az inspekciós intervallum kiválasztása

Itt választhatja ki a jármű járműspecifikus inspekciós intervallumait.

Munkaértékek az inspekcióhoz

Itt találhatók a jármű inspekciójaihoz tartozó szokásos munka- és időértékek
(AW).

Vissza a munkaértékekhez

Itt léphet vissza a jármű inspekciójaihoz tartozó szokásos munka- és
időértékekhez (AW).

Váltás a diagnosztikai adatbankra

Itt válthat az inspekciós adatbankról közvetlenül a diagnosztikai adatbankra.

Alkatrészlista

Itt hívhatja elő az összefüggő alkatrészek listáját.

Szimbólumok a munkaértékeknél - licenszfüggő

Szimbólumok Jelentés
Figyelem!

Itt vannak azok a lépések, amelyekre különös figyelmet kell fordítani a feladat
végrehajtása során, még egyszer külön kiemelve.

Információ

Itt jelenítheti meg a fő feladatokhoz az idő megadásával együtt (AW) a kiegészítő
munkálatokat.
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9.1.7 Szimbólumok a kapcsolási rajzoknál - licenszfüggő

Szimbólumok Jelentés

Mért értékek kijelzésének ki- és bekapcsolása

Itt kapcsolhatja ki- és be a kapcsolási rajzot. Ha a kapcsolási rajzon lévő alkatrész
paraméter olvasását támogatja (a mega macs PC szervizlicensznél nem), akkor
az alkatrész mellett kijelzi a vezérlőegységtől érkező mért értéket.

Alkatrészcsoport/rendszerválasztás

Itt választhatók ki a különböző alkatrészcsoportok és rendszerek, pl.:

• motor

• ABS

• légzsák

Alkatrészválasztás

Itt a kapcsolási rajzon lévő összes alkatrészt felsorolja. Ezeket abc sorrendbe
rendezi és a rákattintás után a kapcsolási rajzon színes kerettel jelöli.

Kapcsolási rajz áttekintés be-/kikapcsolása

Ha a kapcsolási rajz fel lett nagyítva, akkor bal alul mutatja a kapcsolási rajz
áttekintő képét. Ha az áttekintő képen lévő színes keretet eltolja, akkor az
áttekintő képen bekeretezett rész nagyítása látható.

Alkatrészsúgó

Itt találhatók a kiválasztott alkatrészhez tartozó további információk, pl.:

• Kapcsolási rajzok

• Alkatrész-infó

9.1.8 Az alkalmazások szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

Számológép

Itt általános számításokat végezhet.

Lexikon

Itt járműtechnikai fogalmak, rövidítések és alkatrészek magyarázata találhatók.

Számítások

Itt többek között a következő számításokat végezheti el:

• Tüzelőanyag fogyasztás

• Dugattyúsebesség

• Áram/teljesítmény/ellenállás

• Mértékegységek átváltása
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Szimbólumok a lexikonnál

Szimbólumok Jelentés

Keresés

Itt kereshet alkatrészeket és rövidítéseket a megadott keresési feltétel alapján.

Alkatrész információk

Itt találhatók a kiválasztott alkatrész/rövidítés magyarázatai.

9.1.9 A beállítások szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

Felhasználó hozzáadása

Itt lehet új felhasználót hozzáadni a műszert fasználók listájába.

A >Car History<-ban tárolt minden adathoz rögzíti az adott felhasználó nevet. Így
egy későbbi visszakeresésnél gyorsan megtalálható, hogy ki végezte a javítást.

Diagnosztika indítása

Itt lehet elindítani a saját aljzatokkapcsolatának ellenőrzését.

Nyelv-beállítás

Itt lehet beállítani a billentyűzet nyelvspecifikus kiosztását és a telepített nyelveket
törölni.

9.1.10 A virtuális billentyűzet szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

másolás/beillesztés

Itt másolhatja a megadott szöveget a vágólapra vagy illesztheti be a szöveget
a vágólapról.

Különleges karakterek beillesztése

Itt illesztheti be a különleges karaktereket a szövegbe.

Billentyűzet kiosztás kiválasztása

Itt lehet beállítani és kezelni a billentyűzet nyelvspecifikus kiosztását.

Billentyűzet nyelvének kezelése

Itt lehet a rendelkezésre álló billentyűzet kiosztásokat hozzáfűzni a gyors
választáshoz.

Billentyűzet kiosztás hozzáfűzése a kedvencekhez

Itt lehet hozzáfűzni a billentyűzet kiosztását a kedvencek listájához.

Billentyűzet kiosztás eltávolítása a kedvencekből

Itt lehet eltávolítani a billentyűzet kiosztását a kedvencek listájából.
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9.1.11 A kézikönyv szimbólumai

Szimbólumok Jelentés

Bevitel keresés

Itt a kézikönyvben keresehet a megadott betűrendnek megfelelően.

Következő bevitel keresés

Itt lehet kikeresni a következő bevitelt, ami a megadott keresési sémának
megfelel.

9.2 A jármű kiválasztása
Ezzel a járművet tudja kiválasztani, többek között az alábbi paraméterek alapján:

• Jáőrműkategória

• Gyártó

• Modell

• Tüzelőanyag fajta

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy minden rendelkezésre álló információt le lehessen hívni, internetes
kapcsolat szükséges.

A jármű kiválasztásához a következők szerint járjon el:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki az >i< fület.

3. Aktiválja az Szgk vagy a Motorkerékpár kijelölőnégyzetet.

4. Válassza ki a vagy a segítségével a Jármű adatbázist.

5. Nyissa meg a listát a Gyártó alatt a segítségével.

Megjelenik a választólista.

6. Válassza ki a kívánt gyártót.

7. Válassza ki a kívánt tüag. fajtát.

8. Válassza ki a kívánt modellt.

Megnyitja a választóablakot.

9. Dupla kattintással válassza ki a kívánt járműtípust.

Megjelenik a Járműadatok ablak.

Itt tudja megadni a rendszámot vagy az ügyfél nevét (max. 10 karakter).

UTASÍTÁS
Ha nem adja meg a rendszámot vagy az ügyfél nevét, akkor nem tárolja el az
adatokat az aktuális járműhöz a >Car History-ban<.
1 rendszámot vagy ügyfélnevet több járműhöz is használhat.
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10. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

11. Adja meg a rendszámot vagy az ügyfél nevét.

12. Erősítse meg 2-szer a megadottakat a segítségével.

A megadottakat automatikusan eltárolja.

Most elvégezte a járműválasztást a >Diagnosztikához< és a >Járműinformációkhoz< és eltárolta
az adatokat a >Car History-ban<.
A program automatikusan átugrik a főmenüre.

9.3 Járműkeresés
Itt a jármű adatbázisban keresheti a járművet különböző paraméterek szerint:

• VIN

• gyártói kulcsszám

• rendszám

9.3.1 Járműkeresés VIN alapján

UTASÍTÁS

A VIN szerinti járműkeresés nem mindegyik gyártónál lehetséges.

A jármű VIN alapján történő kereséséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki az >i< fület.

3. Aktiválja az Szgk vagy a Motorkerékpár kijelölőnégyzetet.

4. Válassza ki a segítségével a Járműkeresést.
Megjelenik a választóablak.

5. Válassza ki a >VIN< fület.

6. Nyissa meg a listát a Gyártó (VIN) alatt a segítségével.

Megjelenik a választólista.

7. Válassza ki a kívánt gyártót.

8. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a VIN (1-10. karakter) alatt a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

9. Adja meg a VIN-t.

10. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

11. A erősítse meg a keresést a segítségével.

Megjelenik az infó-ablak.

Megjelenik a választóablak.

12. Végezze el a 8-11. lépéseket >A jármű kiválasztása< fejezetben leírtak szerint.
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9.3.2 Járműkeresés gyártói kulcsszám alapján

UTASÍTÁS

A gyártói kulcsszám alapján történő járműkeresés csak a Németországban jóváhagyott
járművekre érvényes.

A jármű gyártói kulcsszám alapján történő kereséséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki az >i< fület.

3. Aktiválja az Szgk vagy a Motorkerékpár kijelölőnégyzetet.

4. Válassza ki a segítségével a Járműkeresést.
Megjelenik a választóablak.

5. Válassza ki a >KBA< fület.

6. A Gyártói kulcsszám (a 2/2.1 mezőhöz) alatt nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

7. Adja meg a gyártói kulcsszámot.

8. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

9. A Típus kulcsszám (a 3/2.2 mezőhöz) alatt nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

10. Adja meg a típus kulcsszámot.

11. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

12. Indítsa el a keresést a segítségével.

Megjelenik az infó-ablak.

Megjelenik a választóablak.

13. Végezze el a 8-11. lépéseket >A jármű kiválasztása< fejezetben leírtak szerint.

9.3.3 Járműkeresés rendszám alapján

UTASÍTÁS

A jármű rendszám alapján való keresése csak a következő országogban lehetséges:

• Dánia

• Franciaország (mine típus)

• Írország

• Hollandia

• Norvégia

• Ausztria (nemzeti kód)

• Svédország

• Svájc (típusengedély szám)

A jármű rendszám alapján történő kereséséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki az >i< fület.
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3. Válassza ki a segítségével a Járműkeresést.
Megjelenik a választóablak.

4. Válassza ki a >specifikus< fület.

5. Nyissa meg a listát az Ország alatt a segítségével.

Megjelenik a választólista.

6. Válassza ki a kívánt országot.

7. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a Rendszám alatt a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

8. Adja meg a rendszámot.

9. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

10. A erősítse meg a keresést a segítségével.

Megjelenik az infó-ablak.

Megjelenik a választóablak.

11. Végezze el a 8-11. lépéseket >A jármű kiválasztása< fejezetben leírtak szerint.

9.4 OBD-diagnosztika
Innen közvetlenül átléphet az OBD-diagnosztikába anélkül, hogy kiválasztaná az adott járművet.

9.4.1 OBD-diagnosztika gyorsindítás végrehajtása
Az OBD-diagnosztika gyorsindításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki az >i< fület.

3. Válassza ki a segítségével az OBD-diagnosztikát.
Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a kívánt gyártót.

Megjelenik a választólista.

5. Válassza ki a kívánt tüag. fajtát.

6. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

Megjelenik a Járműadatok ablak.

Itt tudja megadni a rendszámot vagy az ügyfél nevét (max. 10 karakter).

UTASÍTÁS
Ha nem adja meg a rendszámot vagy az ügyfél nevét, akkor nem tárolja el az
adatokat az aktuális járműhöz a >Car History-ban<.
1 rendszámot vagy ügyfélnevet több járműhöz is használhat.

7. Nyissa meg a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

8. Adja meg a rendszámot vagy az ügyfél nevét.
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9. Erősítse meg 2-szer a megadottakat a segítségével.

A megadottakat automatikusan eltárolja.

Most elvégezte a járműválasztást a >Diagnosztikához< és eltárolja az adatokat a >Car
History-ban<.
A program automatikusan továbblép a diagnosztika választáshoz.

9.5 Diagnosztika
Itt a műszer segítségével kommunikálhat a vizsgálandó járműrendszerrel. Az adott vizsgálat mélysége
és a funkciók sokfélesége a járműrendszer "intelligenciájától" függ.

A >Diagnosztika< alatt a következő funkciók állnak rendelkezésre:

• Hibakód
Itt olvashatók ki és törölhetők a vezérlőegység hibatárolójában tárolt hibakódok. Továbbá
információkat hívhat le a hibakódokhoz.

• Paraméter (a mega macs PC szervizlicensznél nem)

Itt a vezérlőegység aktuális működési értékei vagy állapotai jeleníthetők meg grafikusan és
alfanumerikusan.

• Beavatkozó
Itt a vezérlőegységet utasítva aktiválhatók a beavatkozó alkatrészek.

• Szerviz-visszaállítás
Itt állíthatók vissza manuálisan vagy automatikusan az inspekciós intervallumok.

• Alapbeállítás
Itt láthatók el alap-beállítási értékekkel a beavatkozók és a vezérlőegységek.

• Kódolás
Itt kódolhatók fel a beavatkozók és a vezérlőegységek feladatuk szerint, ill. illeszthetők az új
alkatrészek a járműhöz.

• Tesztfunkciók
Itt jeleníthetők meg és értékelhetők ki az egyes hengerek teljesítményei.

9.5.1 A járműdiagnosztika előkészítése
A hibátlan járműdiagnosztika előfeltétele a jármű megfelelő kiválasztása. Ennek leegyszerűsítése
érdekében a műszerben több segítség áll rendelkezésre, pl. a diagnosztikai aljzat helyének információja
vagy az alvázszámon keresztüli járműazonosítás.

A >Diagnosztika<menüpontban a vezérlőegységek következő funkciói hajthatók végre:

• Hibakód olvasás

• Paraméterek kiolvasása (a mega macs PC szervizlicenc esetén nem)

• Beavatkozó-teszt

• Szerviz-visszaállítás

• Alapbeállítás

• Kódolás

• Tesztfunkciók

A járműdiagnosztika előkészítéséhez a következők szerint járjon el:
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FIGYELEM!

Rövidzárlat és feszültségcsúcsok a PC VCI csatlakoztatásakor!

A járműelektronika meghibásodásának veszélye

A PC VCI csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.

1. A Bluetooth-adaptert kösse a számítógép USB-csatlakozójához.

2. Csatlakoztassa a PC VCI-t a jármű diagnosztikai aljzatára.

Ekkor a PC VCI mindkét LED-je villog.

A PC VCI ezzel üzemkész.

3. Végezze el az 1-12. lépéseket >A jármű kiválasztása< fejezetben leírtak szerint.

4. A főmenüben válassza ki a >Diagnosztika< menüpontot.
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9.5.2 Hibakód
Ha a belső teszt során a vezérlő valamely részegység működését hibásnak érzékeli, akkor eltárolja a
hibakódot és kigyullad a megfelelő jelzőlámpa. A műszer kiolvassa a hibakódokat és ezeket szöveges
formában jeleníti meg. Emellett további információkat adhat a hibakódhoz, pl. azok következményeit,
okait.

Hibakód olvasás

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A hibakódok kiolvasásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Hibakódot<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el a hibakód olvasást a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjeleníti a kiolvasott hibakódokat.

47



A műszerrel való munkavégzés

Diagnosztika

8. Válassza ki a kívánt hibakódot.

Megjeleníti az adott javítási súgót.

A javítási súgók többek között az alábbi információkat tartalmazhatják:

• a hibakód számát, esetleg az eredeti hibakód számát

• a hibatételt

• az alkatrész feladatának és működésének megyarázatát

• járműspecifikus adatokat, pl. kapcsolási rajzot

• lehetséges következményeket

• azokat a lehetséges okokat, amik a hiba keletkezéséhez és eltárolásához vezetnek

• általános diagnosztikát, ami független a jármű típusától és nem mindig, minden járműnél vezet a
fennálló probléma megtalálásához

9. Javítsa meg a járművet. Ezt követően törölje a tárolt hibakódokat a jármű rendszeréből.

10. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

Hibakódok egyenkénti törlése

Itt törölheti a járműrendszerekből egyenként a kiolvasott hibakódokat.

A hibakódok egyenkénti törléséhez tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-7. lépéseket a >Hibakód olvasás< fejezetben leírtak szerint.

UTASÍTÁS
A törlési folyamatot követően mindegyik kiválasztott hibakódot visszanonhatatlanul
törli a vezérlőegység tárolójából.

Ezért előbb mindig tárolja el a kiolvasott adatokat a >Car Historyban<.

2. Törölje egyenként a hibakódokat a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

4. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Mindegyik kiválasztott hibakódot törli a vezérlőegység tárolójából.

A sikeres törlést követően a következő szöveg jelenik meg: "A hibakód törlési folyamatot elvégezte."

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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Teljes lekérdezés hibakód olvasás

A teljes lekérdezéssel ellenőrizheti a jármű mindegyik, a program által felkínált vezérlőegységében
eltárolt hibakódokat.

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

Az eltárolt hibakódokat a teljes lekérdezés hibakód törlés funkciója által
visszavonhatatlanul törli, azért ajánlott, hogy először olvassa ki a hibakódokat.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A teljes lekérdezés hibakód olvasás funkciójának végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Hibakódot<.
3. Válassza ki az Alkatrészcsoport alatt a >Teljes lekérdezést<.

4. Hívja elő a vezérlőegység áttekintő táblázatot a segítségével.

5. Ha szükséges, válasszon további alfunkciót.

Megjelenik a vezérlőegység áttekintés.

Mindegyik vezérlőegység ki van választva automatikusan.

UTASÍTÁS
A segítségével választhatja le az összes vezérlőegységet.

A segítségével jelölheti ki az összes vezérlőegységet.

6. Válassza ki/le a kívánt vezérlőegységeket.

7. Indítsa el a hibakód olvasást a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.
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8. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

9. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik az adott vezérlőegységben tárolt hibakódok száma.

10. Hívja elő a kívánt hibakódot a segítségével.

Megjeleníti a hibakódokat a javítási súgóval.

11. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

Teljes lekérdezés hibakód törlés

Ezzel mindegyik vezérlőegységből törölheti az eltárolt hibakódokat.

UTASÍTÁS

Az eltárolt hibakódokat a teljes lekérdezés hibakód törlés funkciója által
visszavonhatatlanul törli, azért ajánlott, hogy először olvassa ki a hibakódokat.

A teljes lekérdezés hibakód törlés funkciójának végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-9. lépéseket a >Teljes lekérdezés hibakód olvasás< fejezetben leírtak szerint.

UTASÍTÁS
Az összes járműrendszer mindegyik hibakód törlése csak akkor lehetséges, ha
mindegyik rendszer egy azon OBD-csatalkozón keresztül olvasható ki.

2. Törölje az egyes hibakódokat a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

4. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

A kiválasztott vezérlőegységekből törli az összes eltárolt hibakódot.

Megjelenik az utasítás ablaka.

5. Tartsa be az utasítás ablakban lévőket.

6. A segítségével erősítse meg az utasítás ablakában lévőket.

7. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.5.3 Paraméter - a mega macs PC szervizlicensznél nem
Sok járműrendszernél a gyorsabb diagnosztika érdekében digitális formájú paraméterek állnak
rendelkezésre. A paraméterek az aktuális állapotot, ill. az alkatrészek elvárt és mért értékeit jelzik. A
paramétereket alfanumerikus és grafikus módon ábrázolja.

1. példa

A motor hőmérséklete a -30...120 °C hőmérséklettartományban változhat.

Ha a hőmérsékletérzékelő 9 °C-ot jelez, a motor pedig ténylegesen 80 °C-os, akkor a vezérlőegység
rossz befecskendezési időt számol.
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Ekkor hibakód nem keletkezik, hiszen ez a hőmérséklet logikusnak tűnik a vezérlőegység számára.

2. példa

Hibaszöveg: "A Lambdaszonda jele hibás."

Ha kiolvassa az adott paramétert, akkor mindkét esetben jelentősen megkönnyíti a diagnosztikát.

A mega macs PC kiolvassa a paramétereket és azokat szövegként jeleníti meg. A paraméterekhez
további információk tartoznak.

Paraméter olvasás - nincs a mega macs PC szervizlicenszében

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A hibakód olvasás után, mielőtt további műveleteket tenne, mindenképpen érdemes
kiolvasni a vezérlőegység-paramétereket a hibadiagnosztikához.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A paraméterek kiolvasásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Paramétert<.
Megjelenik a figyelemfelhívás.

3. Tartsa be a figyelemfelhívásban foglaltakat.

4. A erősítse meg a figyelemfelhívást a segítségével.

5. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

6. Szükség esetén tartsa be és erősítse meg a figyelemfelhívást a segítségével.

7. Válassza ki a kívánt rendszert.

8. Hívja elő a paraméter olvasás funkciót a segítségével.

9. A kiválasztott gyártótól és járműtípustól függően ki kell választani továbbá a diagnosztikai csatlakozót
és a rendszert.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

10. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.
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11. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik a választóablak.

UTASÍTÁS
A paraméterválasztásnál az alsó szimbólumlistából a segítségével elő tudja hívni
a kívánt paraméterhez tartozó információkat.

Az infó-ablak a következő információkat tartalmazza:

• magyarázószöveget a kijelölt paraméterhez

• magyarázatot a kijelzett adathoz és mértékegységet

12. A Csoportok alatt válassza ki a kívánt paramétercsoportot.

UTASÍTÁS
A paramétercsoport használatával egy meghatározott problémakört célozhat meg,
így csak az ehhez tartozó paramétereket jeleníti meg.

13. Ha szükséges, válassza ki a kívánt tételeket a rendelkezésre álló paraméterek listájából.

A kiválasztott tételeket átveszi a kiválasztott paraméterek listájába.

Legfeljebb 16 paraméter választható ki.

14. Indítsa el a paraméter olvasást a segítségével.

A kiolvasás folyamata alatt a kijelzett információkat automatikusan eltárolja a korábban megadott
rendszám alatt a >Car History< tárolóban.

UTASÍTÁS
A felső szimbólumlistában jelzi a világoskék mezőben, hogy a Car History-ban
ehhez mekkora fenntartott tárterületet használt fel. Ha a kék mező eléri a végét,
akkor törli a Car History-ból a régebbi adatokat és a szabad területre az aktuális
adatokat tárolja.

15. A segítségével a kiválasztott paraméterek felvételének köztes tárolását tudja végezni.

A kijelzetteket a >Car Historyban< tárolja.

Ezután a paraméter olvasás automatikusan indul el még egyszer.

16. A >Kanal< segítségével visszaléphet a paraméterválasztás listájához.

17. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.5.4 Beavatkozó
Itt lehet kivezérelni az elektronikus rendszerek alkatrészeit. Ezzel a módszerrel lehetséges a részegység
alapfunkcióinak és a kábelcsatlakozásoknak az ellenőrzése.

Beavatkozó-teszt aktiválása

VESZÉLY!

Az ujjak vagy műszeralkatrészek vágását, sérülését, zúzódását okozhatja!

Forgó/mozgó alkatrészek által okozott veszély (elektromos ventillátor, fékbetét
dugattyúk stb.

A beavatkozók aktiválása előtt távolítsa el a veszélyes területekről a következőket:

• végtagokat

• személyeket

• műszeralkatrészeket, szerszámokat

• vezetékeket

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A beavatkozók aktiválásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Beavatkozó-tesztet<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Szükség esetén tartsa be és erősítse meg a figyelemfelhívást a segítségével.

5. Válassza ki a kívánt rendszert.

6. Indítsa el a beavatkozó-tesztet a segítségével.

7. A kiválasztott gyártótól és járműtípustól függően ki kell választani továbbá a diagnosztikai csatlakozót
és a rendszert.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.
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8. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

9. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik a választóablak.

UTASÍTÁS
Ha a kiválasztott járműhöz automatikus beavatkozó-teszt tartozik, akkor mindegyik
vezérlőegységet és az azok tartozó beavatkozókat egymás után automatikusan
vezérli ki.

10. Aktiválja a kívánt alkatrész kijelölőnégyzetét.

UTASÍTÁS
Csak akkor tudja a következő alkatrészt kivezérelni, ha az előző alkatrész
beavatkozó-tesztje befejeződött.

11. Működtesse a megadott gombot.

A beavatkozó-tesztet végzi.

A sikeres beavatkozó-tesztet követően a következő szöveg jelenik meg: "A beavatkozó-tesztet
sikeresen elvégezte."

12. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.5.5 Szerviz-visszaállítás
Itt lehet visszaállítani az inspekciós intervallumot, ha a jármű támogatja ezt a funkciót. Ez a visszaállítás a
műszer által automatikusan vagy pedig manuálisan történhet.

Manuáis szerviz-visszaállítás végrehajtása

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok
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A manuális szerviz-visszaállítás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Szerviz-visszaállítást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a Rendszer alatt a kívánt szerviz-visszaállítást.

5. Indítsa el a manuális szerviz-visszaállítást a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8. Erősítse meg a szerviz-visszaállítás végrehajtását a segítségével.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

Automatikus szerviz-visszaállítás végrehajtása

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

Az automatikus szerviz-visszaállítás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Szerviz-visszaállítást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el az automatikus szerviz-visszaállítást a segítségével.

6. A kiválasztott gyártótól és járműtípustól függően ki kell választani továbbá a diagnosztikai csatlakozót
és az alrendszert.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

7. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.
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8. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik az infó-ablak.

A szerviz-visszaállítást automatikusan végzi.

A sikeres szerviz-visszaállítást követően a következő szöveg jelenik meg: "A szervizintervallumot
visszaállította.".

9. Erősítse meg az infó-ablakot a segítségével.

10. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.5.6 Alapbeállítás
Itt a gyári értékekhez állíthatja be ill. illesztheti az alkatrészeket és a vezérlőegységeket.

Az alapbeállítás előfeltételei

Ahhoz, hogy elvégezhesse az alapbeállítást, tartsa be a következőket:

• A járműrendszer hibamentesen működik.

• Nincs eltárolt hiba a vezérlőegység hibakód tárolójában.

• A szükséges járműspecifikus előkészületeket elvégezte.

Manuális alapbeállítás végrehajtása

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy anyagi kár a járművön!

Veszély a rosszul vagy hibásan végzett alapbeállítás miatt

Az alapbeállítás végrehajtásakor tartsa be a következőket:

• A megfelelő járműtípust válassza ki.

• Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok
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A manuális alapbeállítás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt az >Alapbeállítást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el a manuális alapbeállítást a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8. Erősítse meg a alapbeállítás végrehajtását a segítségével.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

Automatikus alapbeállítás végrehajtása

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy anyagi kár a járművön!

Veszély a rosszul vagy hibásan végzett alapbeállítás miatt

Az alapbeállítás végrehajtásakor tartsa be a következőket:

• A megfelelő járműtípust válassza ki.

• Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

Az automatikus alapbeállítás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt az >Alapbeállítást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.
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4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el az automatikus alapbeállítást a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

8. Ha szükséges, válasszon további alfunkciót.

9. Erősítse meg a kiválasztott alfunkciót a segítségével.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

10. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

11. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Az alapbeállítást automatikusan végzi.

A sikeres alapbeállítást követően a következő szöveg jelenik meg: "Az alapbeállítást sikeresen
elvégezte.".

12. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.5.7 Kódolás
Itt kódolhatja az alkatrészeket és a vezérlőegységeket. Ha alkatrészt cserél vagy további funkciókat
szeretne engedélyeztetni az elektronikus rendszerben, akkor kódolni szükséges.

Manuális kódolás végrehajtása

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy anyagi kár a járművön! A rosszul vagy hibásan kódolt
vezérlőegység a következőket okozhatja:

Halál vagy súlyos személyi sérülés a vezérlőegységen rosszul vagy hibásan végzett
munka vagy nem elvégzett munka miatt.

A járműben vagy környezetben bekövetkező vagyoni kár.

A kódolás elvégzésekor tartsa be a következőket:

• Egyes műveletekhez külön szakképesítés szükséges, pl. a légzsákon végzett
munkálatokhoz.

• Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.
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UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A manuális kódolás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Kódolást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el a manuális kódolást a segítségével.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

9. Erősítse meg a kódolás végrehajtását a segítségével.

A sikeres kódolást követően a következő szöveg jelenik meg: "A kódolást sikeresen elvégezte.".

10. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

Automatikus kódolás végrehajtása

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy anyagi kár a járművön! A rosszul vagy hibásan kódolt
vezérlőegység a következőket okozhatja:

Halál vagy súlyos személyi sérülés a vezérlőegységen rosszul vagy hibásan végzett
munka vagy nem elvégzett munka miatt.

A járműben vagy környezetben bekövetkező vagyoni kár.

A kódolás elvégzésekor tartsa be a következőket:

• Egyes műveletekhez külön szakképesítés szükséges, pl. a légzsákon végzett
munkálatokhoz.

• Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.
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VIGYÁZAT!

A PC VCI kitépése a kuplung működtetésekor!

Sérülésveszély/anyagi károkozás.

Az indítási folyamat előtt tegye a következőket:

1. Húzza be a rögzítőféket.

2. Tegye üresbe.

3. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

Az automatikus kódolás végrehajtásához tegye a következőket:

1. Végezze el az 1-4. lépéseket >A járműdiagnosztika előkészítése< fejezetben leírtak szerint.

2. Válassza ki a Funkció alatt a >Kódolást<.
3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

5. Indítsa el az automatikus kódolást a segítségével.

Felveszi a kapcsolatot a járművel.

Megjelenik az utasítás- és útmutató ablak.

6. Tartsa be az utasítás- és útmutató ablakban lévőket.

7. A segítségével erősítse meg az utasítás- és útmutató ablakot.

A kódolást végzi.

A sikeres kódolást követően a következő szöveg jelenik meg: "A kódolást sikeresen elvégezte.".

8. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6 Járműinformációk
Itt az alábbi járműinformációk láthatók áttekintéses formában:

• Car History

Itt tárolja a diagnosztika eredményeit.

• Alkatrész súgó

Itt találhatók azok az alkatrészek, amelyeket a kiválasztott típusba épíettek. A következő választási
lehetőségek állnak rendelkezésre:

– Diagnosztika-releváns alkatrészek
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Itt találhatók azok az előválogatott diagnosztika-releváns alkatrészek, amelyeket a kiválasztott
típusba épíettek.

– Alkatrészkatalógus

Itt találhatók azok az alkatrészek, amelyeket a kiválasztott típusba épíettek. Továbbá információk
hívhatók elő az alkatrészhez és kapcsolt adatok ugorhatnak fel.

• Inspekciós adatok

Itt a járműspecifikus inspekciós tervek találhatók. A szimbólumon keresztül különböző
információkat lehet előhívni az inspekcióreleváns, valamint egyéb alkatrészekkel kapcsolatosan. Az
>Alkatrész-információ< alatt a kiválasztott alkatrészhez és az alternatívaként beszerelhetőkhöz
tartozó információk jeleníthetők meg. A >Motortér képe< funkciónál az alkatrész helyét egy piros
nyíllal jelöli. Ez a keresett alkatrész megtalálását könnyíti meg. A >Biztosítékok/relék< alatt
(kiválasztás alapján) a főbiztosítékok, biztosíték- és relétábla beszerelési helyét jeleníti meg a
kiválasztott járműben.

• Vezérműszíj-adatok

Itt a vezérműszíjjal kapcsolatos munkálatokhoz szükséges alkatrészeket, valamint a ki- és beszerelés
járműspecifikus leírását hívhatja elő a Gutmann Portal-on keresztül.

• Diagnosztikai adatbank

Itt járműspecifikus online súgót hívhat elő a Gutmann Portal-on keresztül.

• Kapcsolási rajzok

Itt a járműspecifikus kapcsolási rajzok találhatók pl. a motorhoz, ABS-hez, légzsákhoz.

• Biztosítékok/relék

Itt a főbiztosítékok, a biztosíték- és relétábla beszerelési helyét, valamint azok kiosztását jelenítheti
meg.

• Alkatrész vizsgálati értékek

Itt a különböző vezérlőegység csatlakozókat, lábkiosztásokat, jelalak képeket és elvárt értékeket
jelenítheti meg.

• Munkaértékek

Itt jeleníti meg a különböző alkatrészek javításával kapcsolatosmunkaértékeket és időszükségleteket.
A felajánlott alpontok kiválasztásával a TecDoc-kritériumokon keresztül szűrést végezhet.

• Kipufogógáz adatok

Itt a járműgyártó által megadott kipufogógáz értékek és a kipufogógáz vizsgálathoz szükséges
ellenőrzési lépések találhatók.

• Beltéri levegőszűrő

Itt a beltéri levegőszűrő kiszerelési útmutatója található.

• Visszahívási akciók

Itt a gyártók és importőrök visszahívási akcióit jeleníti meg.

9.6.1 Car History
Itt tárolja az aktuális járműhöz a hibakód, paraméter (a mega macs PC szervizlicensznél nem),
alapbeállítás és kódolásmunkafolyamatok diagnosztikai eredményeit. Ez a funkció a következőket
teszi lehetővé:

• A diagnosztika eredményeit egy későbbi időpontban is kiértékelheti.

• A korábban végzett diagnosztika eredményeit összehasonlíthatja az aktuális eredményekkel.

• Megmutathatja az elvégzett diagnosztika eredményeit az ügyfélnek anélkül, hogy újra csatlakozna
a járműre.
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A jármű kiválasztása a Car History-ból

UTASÍTÁS

Csak akkor lehet itt előhívni az automatikusan eltárolt diagnosztikai eredményeket, ha
a Beállítások ,> Egyéb ,> Egyébmenüpont alatt a Car History automatikus átvitele
funkciónál a >be< lehetőség lett beállítva.

A Car History-ból való járműválasztáshoz tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki a Car History fület.

Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a kívánt járművet dupla kattintással.

A jármű kiválasztását követően a műszer automatikusan átugrik a főmenüre.

Bevitel törlése a Car History-ból

A Car History-ból való 1 vagy több bevitel törléséhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a főmenü >Típusválasztás< menüpontját.

2. Válassza ki a Car History fület.

Megjelenik a választóablak.

3. Hívja elő a segítségével a Car History törlése funkciót.

Megjelenik a választóablak.

A következő funkciók közül választhat:

• Bevitelek egyenkénti törlése
• A teljes CAR-History törlése
• mindengyiket, ami régebbi, mint

4. Aktiválja a kívánt kijelölőnégyzetet.

5. Ha amindegyiket, ami régebbi, mint lehetőséget aktiválja és megnyitja a virtuális billentyűzetet
a segítségével, akkor megjelenik egy választólista. Válassza ki a kívánt dátumot és erősítse
meg a segítségével.

6. A erősítse meg a törlést a segítségével.

Megjelenik a biztonsági kérdés.

7. Vegye figyelembe a biztonsági kérdésben lévőket.

8. Erősítse meg a keresztül a biztonsági kérdést.

Törli a kiválasztott bevitelt.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.2 Alkatrész súgó
Itt találhatók azok az alkatrészek, amelyeket a kiválasztott típusba épíettek. A következő választási
lehetőségek állnak rendelkezésre:

• Diagnosztika-releváns alkatrészek

Itt találhatók azok az előválogatott diagnosztika-releváns alkatrészek, amelyeket a kiválasztott
típusba épíettek.

• Alkatrészkatalógus

Itt találhatók azok az alkatrészek, amelyeket a kiválasztott típusba épíettek. Továbbá információk
hívhatók elő az alkatrészhez és kapcsolt adatok ugorhatnak fel.

Az alkatrész súgó előhívása

Az alkatrész súgó előhívásához tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. A segítségével válassza ki az alkatrész súgót.

Megjelenik a választóablak.

3. Nyissa meg a segítségével a Diagnosztika-releváns alkatrészeket.
4. A további alcsoportoknál ismételje meg a 3. lépést.
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5. A segítségével válassza ki a kívánt alkatrészt.

Megjelenik a választóablak.

A kiválasztott alkatrésztől függően a következő információk állhatnak rendelkezésére:

• >Alkatrész információk<
Itt a cserealkatrészhez és az alternatívaként beszerelhető alkatrészhez talál információt.

Itt helyezheti be a kosárba a cserealkatrészt a rendeléshez.

UTASÍTÁS
A segítségével választhatja le az összes alkatrészt.

A segítségével választhatja ki az összes alkatrészt.

A segítségével helyezheti be a kiválasztott alkatrészeket a kosárba.

• >Beltéri kép<
A beltér képén az alkatrész helyét egy piros nyíllal jelöli. Ez a keresett alkatrész megtalálását
könnyíti meg.

• >Motortér képe<
A motortér képén az alkatrész helyét egy piros nyíllal jelöli. Ez a keresett alkatrész megtalálását
könnyíti meg.

• >Alkatrész vizsgálati értékek<
Itt azon komponensek és alkatrészek mérési és vizsgálati értékei találhatók, melyek vezetékkel
csatlakoznak a vezérlőegységhez.

Az >Alkatrész vizsgálati értékek< választásakor elhagyja az alkatrész súgót. A segítségével
léphet vissza az alkatrész súgóba.

• >Biztosítékok/relék<
Itt a főbiztosítékok, a biztosíték- és relétábla beszerelési helyét, valamint azok kiosztását
jelenítheti meg.

A >Biztosítékok/relék< választásakor elhagyja az alkatrész súgót. A segítségével léphet
vissza az alkatrész súgóba.

• >Inspekciós adatok<
Itt a járműspecifikus inspekciós tervek találhatók.

Az >Inspekciós adatok< választásakor elhagyja az alkatrész súgót. A segítségével léphet
vissza az alkatrész súgóba.

6. Válassza ki a kívánt információt.

Megjeleníti a kiválasztott információt.

7. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.3 Inspekciós adatok
Itt a járműspecifikus inspekciós tervek és olajcsere intervallumok találhatók.

Az inspekciós adatok előhívása

Az inspekciós tervek megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével az Inspekciós adatokat.
Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a kívánt inspekciós intervallumot.

Megjelenik a választóablak.

4. Válassza ki a kívánt kilométert vagy évet.

Megjelennek az inspekciós adatok a munkapozíciókkal.

UTASÍTÁS
Ajánlott kinyomtatni az inspekciós adatokat és szisztematikusan feldolgozni az
egyes műveleteket.

5. A feldolgozás során aktiválja az egyes műveletek kijelölőnégyzetét.

6. Ha feldolgozta az összes munkapozíciót, akkor meg kell adni a profilmélységet és a keréknyomást.
Ehhez nyissa meg a további pontok alatt a virtuális billentyűzetet a segítségével.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

7. Adja meg a profilmélységet és a keréknyomást.

8. Erősítse meg a megadottakat a segítségével.

9. Nyissa meg a választóablakot a Következő műszaki vizsga időpontja alatt a segítségével.

10. Nyissa meg a listát a hónap alatt a segítségével.

Megjelenik a választólista.

11. Válassza ki a hónapot.

12. Ismételje meg a 10.+11. lépést az évhez.

13. A erősítse meg a választást a segítségével.

14. Nyissa meg a választóablakot az elsősegély csomag lejárati dátuma alatt a segítségével.

15. Nyissa meg a listát a hónap alatt a segítségével.

Megjelenik a választólista.

16. Válassza ki a hónapot.

17. Ismételje meg a 15.+16. lépést az évhez.

18. A erősítse meg a választást a segítségével.

A kiválasztottat automatikusan eltárolja.

19. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.4 Vezérműszíj-adatok
Itt találhatók a vezérműszíj és a vezérműlánc ki- és beszerelési útmutatója.

A vezérműszíj adatok előhívása

FIGYELMEZTETÉS!

Megcsúszó/leeső járműalkatrészek!

Sérülés-/zúzódásveszély

Mindegyik meglazított alkatrészt teljesen távolítson el vagy biztosítsa.

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a vezérműszíj adatokat, internetes online kapcsolat szükséges.

A vezérműszíj lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Vezérműszíj adatokat.
Letölti az adatokat.

Megjelenik a választólista.

3. Nyissa meg a listát a segítségével.

Megjelenik a választólista.

Itt a következőket listázza:

• Szerszám

Itt azokat a képeket és szövegeket jeleníti meg, amelyek a ki- és beszereléshez szükséges
szerszámokra vonatkoznak.

• Kiszerelési leírás

Itt a vezérműszíj kiszerelésének egyes lépéseit jeleníti meg.

• Beszerelési leírás

Itt a vezérműszíj beszerelésének egyes lépéseit jeleníti meg.

UTASÍTÁS
Ha több ki- és beszerelési leírást jelenít meg, akkor ezekre egymás után kell
kattintani.

4. Válassza ki a kívánt információt.

Mindegyik kiválasztott információ fajtához szövegeket és képeket jelenít meg.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.5 Diagnosztikai adatbank
Itt a különféle problémákra talál gyártó- és járműspecifikus megoldásokat.

A Hella Gutmann diagnosztikai adatbankban rengeteg járműspecifikus problémamegoldás található. Az
adatbankba való bevitel a járművet sikeresen megjavító szerelők visszajelzései, valamint a gyártói
dokumentumok alapján történik.
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A diagnosztikai adatbank előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a Hella Gutmann diagnosztikai adatbankot, internetes online
kapcsolat szükséges.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

1. funkciók

2. alkatrészcsoportok

3. rendszerek

4. adatok

A diagnosztikai adatbankból való információ lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Diagnosztikai adatbankot.
Letölti az adatokat.

Megjelenik a választóablak.

3. Ha a tünet kiálasztásánál a modellt nem kell tartalmaznia a keresésnek, akkor inaktiválja a megfelelő
kijelölőnégyzetet.

Ha a tünet kiválasztásánál a gyártási évet tartalmaznia kell, akkor nyissa meg a listát a
segítségével és válassza ki a kívánt gyártási évet.

4. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

Letölti az adatokat.

5. Válassza ki a kívánt funkciót, hogy a jármű problémáját a legjobban leírja.

A kiválasztott gyártótól és járműtípustól függően ki kell választani továbbá az alrendszert.

Letölti az adatokat.

6. A erősítse meg a választást a segítségével.

Letölti az adatokat.

Megjelenik a választóablak.

Megjelennek a megoldási javaslatok.

7. Válassza ki a kívántat a Termék az online diagnosztikai adatbankból a bal választóablakból.

8. Válassza ki a kívánt megoldási javaslatot a segítségével.

A megoldási javaslatok többek között az alábbi információkat tartalmazhatják:

• kiváltó ok

• utasítás

• súgó

• valószínűleg hibás alkatrész

9. Ha nem odaillő a kiválasztott megoldási javaslat a járműsproblémára, akkor ismételje meg a 8. lépést.

10. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.6 Műszaki adatok
Itt a jármű karbantartásához és javításához szükséges következő adatok állnak rendelkezésére, pl.:

• beállítási adatok a gyújtás és kipufogórendszerhez

• ajánlott gyújtógyertya típusok

• meghúzási nyomatékok

• klímarendszer feltöltési mennyiségek

Ha szükséges vagy hasznos, akkor az adatokat szemléltető képekkel egészíti ki.

A műszaki adatok előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a műszaki adatokat, internetes online kapcsolat szükséges.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A műszaki adatok lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Műszaki adatokat.
Megjelenik a választóablak.

UTASÍTÁS
Az adatválasztás segítségével a következőket lehet kiválasztani:

• >Adatok (teljes)<
• egyenkénti részek, pl. >motor<, >ABS< vagy >sebességváltó<

3. Nyissa meg a listát a segítségével.

Megjelenik a választólista.

4. Válassza ki a kívánt adatot.

UTASÍTÁS
Ha a műszaki adatoknál kék színű szöveg látható, akkor az további kép- vagy
szöveges információra való hivatkozás. Ezeket rákattintással hívhatja elő.

Megjeleníti a műszaki adatokat.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.7 Kapcsolási rajzok
Itt számtalan járműspecifikus kapcsolási rajz állk rendelkezésre.

A kapcsolási rajz előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a kapcsolási rajzokat, internetes online kapcsolat szükséges.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok

A kapcsolási rajzok lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válasssza ki a segítségével a Kapcsolási rajzokat.
Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

4. Válassza ki a kívánt rendszert.

Különféle rendszereket szerelhetnek egy jármű gyártási sorozatába. A rendszer típusát legtöbbször a
vezérlőegységről vagy a paraméter olvasásról lehet beazonosítani.

Megjeleníti a kapcsolási rajzot.

5. Válassza ki rákattintással a kívánt alkatrészt.

Az alkatrészt színes kerettel jelöli, mellette a megnevezése látható.

6. Ha nem ismert az alkatrész, akkor közvetlenül előhívhatja az alkatrészt a segítségével.

Megjelenik a választólista a járműbe szerelt alkatrészekkel.

7. Válassza ki a kívánt alkatrészt.

Az alkatrészt színes kerettel jelöli, mellette a megnevezése látható.

8. A segítségével hívja le az alkatrészhez tartozó további információkat.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.8 Biztosítékok/relék
Itt a főbiztosítékok, a biztosíték- és relétábla beszerelési helyét, valamint azok kiosztását jelenítheti meg.

A biztosíték-/relétábla képek előhívása

A biztosíték-/relétábla képek előhívásához tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Biztosítékok/relék lehetőséget.

Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a kívánt alkatrészt.

A jobb ablakban megjelenik a biztosíték- és relétáblák áttekintése.

A bal felső ablakban a biztosíték- és relétáblák járműben lévő beszerelési helyét mutatja.

UTASÍTÁS
A reléket szürke négyszögként ábrázolja.

A biztosítékokat színes négyszögként ábrázolja.

4. Ha nem ismert a keresett biztosíték vagy relé, akkor közvetlenül választhatja ki az ehhez
biztosított/ellátott alkatrészt a segítségével. A hozzá tartozó biztosítékot vagy relét színes kerettel
mutatja.

5. Válassza ki a kívánt biztosítékot vagy relét.

Az ezzel biztosított/ellátott alkatrészhez tartozó információkat és a biztosíték ill. relé jelölését a bal
alsó ablakban jeleníti meg.

6. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.9 Alkatrész vizsgálati értékek
Itt azon komponensek és alkatrészek mérési és vizsgálati értékei találhatók, melyek vezetékkel
csatlakoznak a vezérlőegységhez.

Az alkatrész vizsgálati értékek előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse az alkatrész vizsgálati értékeket, internetes online kapcsolat
szükséges.

UTASÍTÁS

A következő lehetőségek kiválasztása és száma függ a kiválasztott gyártótól és
járműtípustól:

• funkciók

• alkatrészcsoportok

• rendszerek

• adatok
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Az alkatrész vizsgálati értékek lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki az >i< fület.

3. Válassza ki a segítségével az Alkatrész vizsgálati értékeket.
Megjelenik a választóablak.

4. Válassza ki a kívánt alkatrészcsoportot.

5. Válassza ki a kívánt rendszert.

A kiválasztó ablak megjelenik a vezérlőegység csatlakozóval, lábkiosztással, jelalak képpel és
elvárt értékkel.

6. Válassza ki a kívánt alkatrészt.

7. A segítségével hívja le az alkatrészhez tartozó információkat.

Megjelenik a választóablak.

A választóablakban többek között az alábbi információtípusok szerepelnek:

• Alkatrész-infó

• Motortér képe

• Javítási útmutató

8. Válassza ki a kívánt információt.

Letölti az adatokat.

Megjelenik az infó-ablak.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.10 Munkaértékek
Itt jeleníti meg a különböző alkatrészek javításával kapcsolatos munkaértékeket és időszükségleteket.

A munkaértékek előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a munkaértékeket, internetes online kapcsolat szükséges.

A munkaértékek lehívásához tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Munkaértékeket.
Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a kívánt kategóriát.

4. Válassza ki a kívánt alkategóriát.

Megjelennek a ki-, beszerelési és vizsgálati munkák, valamint a hozzájuk tartozó munkaértékek.

UTASÍTÁS
Ha az adott munkákat vastag betűvel jeleníti meg, csak akkor vannak hozzá egyes
munkalépések.
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5. Az adott munkára való kattintással az egyes munkalépéseket jeleníti meg.

6. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.11 Kipufogógáz adatok
Itt a járműgyártó által megadott elvárt kipufogógáz értékek és a kipufogógáz vizsgálathoz szükséges
ellenőrzési lépések találhatók.

A kipufogógáz adatok előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a kipufogógáz adatokat, internetes online kapcsolat szükséges.

A kipufogógáz adatok lehívásához tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válasssza ki a segítségével a Kipufogógáz adatokat.
3. Válassza ki a jármű pontos típusát.

Megjelennek a kipufogógáz adatok.

UTASÍTÁS
Ha a kipufogógáz adatoknál kék színű szöveg látható, akkor az további kép- vagy
szöveges információra való hivatkozás. Ezeket rákattintással hívhajótja elő.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.12 Beltéri levegőszűrő
Itt a beltéri levegőszűrő kiszerelési útmutatója található.

A beltéri levegőszűrő kiszerelési útmutatójának előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a beltéri levegőszűrő kiszerelési útmutatóját, internetes online
kapcsolat szükséges.

A beltéri levegőszűrő kiszerelési útmutatójának előhívásához tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Beltéri levegőszűrőt.
A kiszerelési útmutatót képekben jeleníti meg.

3. Ahhoz, hogy a kiszerelési útmutató egyes lépéseit előhívja, kattintson a bal keret képeire egymás
után fentről lefelé.

Az éppen aktív képet színes kerettel jelöli és nagy méretben mutatja.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.6.13 Visszahívási akciók
Itt a gyártók és importőrök visszahívási akcióit jeleníti meg.

A visszahívási akciók célja, hogy a fogyasztókat megvédje a nem biztonságos termékektől. Azoknál a
modelleknél, amelyeknél a szimbólum áll, visszahívási akcióban érintettek, amik 2 éven belüliek.

A Hella Gutmann Solutions GmbH és a HGS-LITO Kft. ezt a tartalmat csak rendelkezésre bocsátja és ezért
nem felelős ezek pontosságára, helyességére és megbízhatóságára vonatkozóan. Az ezekkel kapcsolatos
tartalomra és folyamatokra vonatkozó kérdéseket közvetlenül a hivatalos forgalmazóhoz/gyártóhoz
irányítja át. Jótállás-/felelősségtechnikai okokból a Hella Gutmann műszaki Callcenter nem ad
felvilágosítást ezekkel kapcsolatban.

A visszahívási akciók előhívása

UTASÍTÁS

Ahhoz, hogy elérhesse a visszahívási akciókat, internetes online kapcsolat szükséges.

A visszahívási akciók lekérdezéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Visszahívási akciókat.
Letölti az adatokat.

Megjelennek a visszahívási műveletek.

A visszahívási műveletek többek között az alábbi információkat tartalmazhatják:

• kiváltó ok

• hatás

• súgó

3. Válassza ki a kívánt visszahívási akciót a bal választóablakból.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

9.6.14 Diesel rendszerek
Itt a Diesel járművek karbantartásával kapcsolatos specifikus információk találhatók.

A Diesel rendszerek megjelenítése

A Diesel rendszerek megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki a >Járműinformációk<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Diesel rendszereket.
Megjelennek a Diesel rendszerek információi.

3. Válassza ki a számozott -szimbólumok segítségével a kívánt információt.

Megjelennek az információk.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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9.7 OBD
Itt hívhatja elő a benzines és Diesel járművekhez az egyes OBD-üzemmódokat, valamint az előzetes
zöldkártya tesztet és a VW-kurztrip funkciót.

A mega macs 66 hibakód olvasó műszerként (Scantool) használható a gázelemzőhöz.

OBD-üzemmódok és OBD-teszt

Zöldkártya előzetes
teszt

Itt az OBD-s járművek kipufogógáz-releváns paramétereinek gyors
vizsgálata lehetséges.

Ezt a tesztet a környezetvédelmi felülvizsgálat előtt célszerű elvégezni.

1. üzemmód Itt a kipufogógáz-releváns paramétereket jeleníti meg.

A rendelkezésre álló paraméterek száma járműfüggő.

2. üzemmód Itt az eltárolt hibakódhoz tartozó környezeti adatokat (fordulatszám,
hűtőfolyadék hőmérséklet ...) jeleníti meg.

3. üzemmód Itt mindegyik kipufogógáz-releváns állandó hibákat jeleníti meg.

4. üzemmód Itt törölheti a "2./3./7. üzemmód" hibáit.

5. üzemmód Itt ellenőrizheti és értékelheti a Lambdaszondák működését.

Ezt az üzemmódot a CAN-protokollok nem támogatják.

6. üzemmód Itt járműspecifikus paramétereket jelez ki.

7. üzemmód Itt mindegyik kipufogógáz-releváns szporadikusan fellépő hibákat jeleníti
meg.

8. üzemmód Itt a gyártó által meghatározott kipufogógáz-releváns beavatkozókat
vezérelheti ki.

9. üzemmód Itt a jármű- és rendszerinformációkat, pl. VIN jelenítheti meg.

2./3./7. üzemmód Itt az állandó, a szporadikus hibakódokat és a környezeti adatokat jeleníti
meg.
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10 Alkalmazások
Itt tekintheti át az elérhető alkalmazásokat.

10.1 Számológép
Itt általános számításokat végezhet.

10.1.1 A számológép előhívása
A számológép megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki az >Alkalmazások<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Számológépet.
Megjelenik az adatbeviteli ablak.

3. Végezze el a kívánt számításokat.

4. A segítségével léphet vissza a főmenübe.

10.2 Lexikon
Itt járműtechnikai fogalmak, rövidítések és alkatrészek magyarázata találhatók.

10.2.1 A lexikon megjelenítése
A lexikon megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki az >Alkalmazások<menüpontot.

2. Válasssza ki a segítségével a Lexikont.
Megjelenik a választóablak.

3. Válassza ki a keresett szótól függően a kívánt kezdőbetű fület.

Megjelenik a választólista.

Alternatív lehetőségként közvetlenül adja meg a keresett szót a segítségével.

4. Dupla kattintással válassza ki a kívánt találatot.

Megjelenik az infó-ablak a magyarázószöveggel.

5. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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10.3 Számítások
Itt többek között a következő számításokat végezheti el:

• Tüzelőanyag fogyasztás

• Dugattyúsebesség

• Áram/teljesítmény/ellenállás

• Mértékegységek átváltása

10.3.1 A számítások megjelenítése
A számítások megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A főmenüben válassza ki az >Alkalmazások<menüpontot.

2. Válassza ki a segítségével a Számításokat.
Megjelenik a választóablak.

3. A Csoport alatt válassza ki a számítani kívánt témakört.

A csoportból való választást követően a műszer automatikusan átugrik a következő menüpontra.

4. A Számítás alatt válassza ki a számítani kívánt jellemzőt.

5. A segítségével nyissa meg a virtuális billentyűzetet.

Megjelenik az adatbeviteli ablak.

6. Adjon meg egy kívánt értéket.

7. A bevitelt erősítse meg a segítségével.

8. Ha szükséges, adja meg a többi értéket is.

Az Eredmény alatt jeleníti meg a számítás eredményét.

9. A segítségével léphet vissza a főmenübe.
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11 Általános információk

11.1 Problémamegoldások
Az alábbi felsorolás segítséget nyújt Önnek abban, hogy saját maga javítsa ki a kisebb hibákat. Ehhez
válassza ki a rá vonatkozó problémaleírást és a hozzá tartozó Megoldás alatt ellenőrizze a felsorolt
lehetőségeket, ill. végezze el a vezetett lépésfolyamatot, hogy a probléma megoldódhasson.

Probléma Megoldás
A program lefagyott
vagy nem működik.

• Rövid ideig szakítsa meg a tápellátást. Indítsa újra a műszert.

• Ellenőrizze az aktuális programot hibás vagy hiányzó fájlok tekintetében.

• Végezzen szoftverfrissítést.

A műszer nem nyomtat. • Kapcsolja be a nyomtatót.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató online-e.

• Hozza helyre a papír hozzávezetést.

• Állítsa be megfelelően a lapbehúzó üzemmódját (végtelen vagy
egyenkénti papír).

• Ellenőrizze a nyomtató beállításait.

• Dugja be megfelelően a nyomtató vezetékét.

• Próbaképpen cserélje ki a nyomtatókábelt.

• Próbaképpen válasszon másik nyomtatót.

Nem tudja felvenni a
kapcsolatot a járművel.

• Válassza ki a megfelelő járművet motorkód szerint.

• Pontosan tartsa be az információ-, utasítás- és útmutatóablakban
megadottakat.

• Ellenőrizze, hogy a járműtől megkapja-e a PC VCI a 16. lábon a 12 V
tápfeszültséget (esetleg biztosítékcsere/hibás a PC VCI).

• Végezze el a PC VCI (vezeték nélküli) diagnosztikát.

11.2 Hulladékkezelés
Az Európa Parlament és a Tanács 2002/96/EK 2003. január 27-i használt elektromos és elektronikus
készülékekre vonatkozó irányelve, valamint az elektromos és elektronikus készülékek visszavételére és
környezetbarát leselejtezésére vonatkozó 2005.03.16-i törvény (elektromos és elektronikus készülékek
törvénye) alapján kötelezettséget vállalunk a 2005.08.13. után forgalomba hozott készülékek hasznos
élettartam lejárta után történő visszavételére és az irányelveknek megfelelő leselejtezésére.

Mivel az itt tárgyalt készülék kizárólag szakmai célú felhasználású (B2B), ez közjogi hulladékkezelő
üzemeknél nem adható le.

A készülék a vételi dátum és a készülékszám megadásával hulladékként az alábbi helyen adható le:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

NÉMETORSZÁG

WEEE-Reg.-Nr.: DE25419042

Tel.: +49 7668 9900-0
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Hulladékkezelés

Fax: +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com
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