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CARS GENERIC



CLASSIC egy egyszerű, gyors, könnyen kezelhető dignosztikai eszköz. Átfogó adat-
bázissal lehetősége van elolvasni és törölni a hibakódokat, valamint kikapcsolni a 
szervizlámpát mind a régi, mind az új járműveknél. Több év után a piacon a 
CLASSIC konstrukciója stabil, időtlen és nagyon megbízható diagnosztikai eszköz. 

Az Autocom CARS szoftverét folyamatosan frissítik új modellekkel és funkciókkal.
CLASSIC készüléket és hozzá a CARS szoftvert az AUTOCOM saját központjában 
gyártja és fejleszti Trollhättan-ban, Svédországban.

• Hibakód olvasás és törlés
• Valóságos-/élőadatok
• Beállítások
• Komponens aktiválások

• Rendszer keresés
• Szerviz nullázás 
• Riport készítés
• Könyvjelzők

• VIN / Alvázszám kereső
• Többszínű visszajelző
• LED világítás a csatlakozóban
• Súgó

Egyszerű diagnosztikai megoldás

A szerviz nullázásnak gyorsnak kell lennie, ezért 
az Autocom ezért létrehozott egy rövidítést a 
szoftverben, így a szerelőnek nem kell több 
különböző rendszerben keresgélnie. 

Szerviz nullázás

CARS szoftver egy nagyon rugalmas szoftver, olyan funkciókkal mint a
Rendszer azonosítás, Rendszer kereső és automatikus frissítés. Az 
egyedülálló járműadatbázisnak köszönhetően elvégezheti a 
szervizfunkciókat, hibakeresést, komponens aktiválásokat és beállításokat a 
járműrendszerekben.

A szoftver kb 35.000 rendszert tartalmaz ami folyamatosan, évről-évre 
gyarapszik.A CARS magában foglalja a személygépkocsikat és a könnyű 
haszongépjárműveket, benzin és dízel üzemanyaggal, valamint elektromos 
és hibrid meghajtással.

Átfogó adatbázis 35,000 rendszerrel

Főbb jellemzők és előnyök

A CLASSIC többszínű indikátorával Ön teljes 
mértékben kontrollálhatja diagnosztikai 
folyamatot. A különböző színek és hangok jelzik a 
diagnosztika állapotát és az visszajelző LED 
elhelyezése lehetővé teszi, hogy messziről lássa. 
Például, ha a jelző zöldre vált, a CLASSIC 
kommunikál a jármű vezérlőegységével. 

Több színű visszajelzőConnector with LED

Végig pásztázza az összes vezérlőt a gépjárműben és 
rendszerenként jeleníti meg a hibakódokat amiket 
akár rögtön dokumentálhatunk és törölhetünk. 
Ezzel sok időt megspórolva, hatékonyabb a 
munkavégzés.

Automatikusan azonosítja és válassza ki a 
vezérlőegység típusát a járműben. Ez biztosítja, 
hogy a diagnosztikai munkamenetet a megfelelő 
paraméterekkel végezzék el.
A modell és a rendszer megadásakor
látni fogja a kiválasztáshoz rendelkezésre álló 
beállításokat és adaptációkat. Minden funkcióhoz 
tartozik egy lépésenkénti útmutató a megfelelő 
végrehajtás érdekében. Láthatóak az  elérhető 
adatlisták és a rendszerből kiolvasható valós 
idejű adatok is. 

Rendszer kereső Rendszer azonosítás

A szoftverbe épített jelentésfunkciójával több 
rendszer hibakódjait is megjeleníthetjük, 
valamint grafikonokat és valós idejű adatokat is 
hozzáadhatunk. Nyomtassa ki a végeredményt, és 
készítsen szakmai jelentést az ügyfelek számára. 

Részletes jelentés funkció
Intelligens funkció a CARS szoftverben, amely 
lehetővé teszi, hogy gyorsan kiolvassa a jármű 
alvázszámát, amelyet diagnosztizálni szeretne. Ez 
biztosítja a megfelelő modell és év automatikus 
kiválasztását. 

Alváz szám szűrő

A CLASSIC olyan funkciókkal rendelkezik ami megkönnyíti és
felgyorsítja az szervizek munkáját attól a ponttól ahogy az ügyfél 
megérkezik a műhelybe és megkezdődik a diagnosztika majd 
javítás egészen addig, míg el nem hagyja a telephelyet.

Az olyan funkciók, mint a VIN azonosítás, a Rendszer kereső, 
valamint a szoftverben található részletes utasítások és 
súgószövegek segítenek a járműveken végzett diagosztika 
végrehajtásában.

Előnyei a műhelyekben

A 16PIN-es csatlakozón található LED világítás 
segít megtalálni a diagnosztikai aljzatot a 
járműben, még akkor is, ha sötét és nehezen 
közelíthető helyen van.
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