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Το CLASSIC είναι ένα γρήγορο διαγνωστικό με φιλικό περιβάλλον χρήσης.
Η βάση δεδομένων παρέχει μία εξαιρετική κάλυψη και αναβαθμίζεται
τακτικά με προσθήκες νέων συστημάτων, μοντέλων και λειτουργιών.
Εντοπισμός και μηδενισμός κωδικών βλάβης, ρυθμίσεις, εκμαθήσεις,
ενεργοποιήσεις, πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου είναι 
εργασίες που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει αξιόπιστα
σε νέα και παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων.
Το AUTOCOM CLASSIC συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, παραμένει
ένα συμπαγές και αξιόπιστο εργαλείο διάγνωσης με διαχρονικό σχεδιασμό.
Η κεφαλή διάγνωσης και το λογισμικό παράγονται εξολοκλήρου στις 
εγκαταστάσεις της AUTOCOM στην πόλη Τρολχάταν της Σουηδίας.
Ένα αμιγώς Ευρωπαϊκό προϊόν για απαιτητικούς χρήστες.  

Εύκολη και αποτελεσματική διαδικασία διάγνωσης

Φιλοσοφία λειτουργίας τέτοια ώστε η οργάνωση 
εκτέλεσης εργασιών να γίνεται πολύ γρήγορα σε
τρία στάδια από τη στιγμή που θα γίνει η διέλευση,
Αποτελεσματική διαδικασία διάγνωσης με λειτουργίες
όπως αναγνώριση οχήματος από αριθμό πλαισίου και 
επισκόπησης όλων των μονάδων σε μία επιλογή.
Διαδικασίες ρυθμίσεων και προσαρμογών με βοήθεια 
μεταφρασμένων κειμένων στα Ελληνικά.
Δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης σταδίων 
διαδικασίας.
.
 

Πλεονεκτήματα



• Αναγνώριση & μηδενισμός βλαβών
• Δεδομένα πραγματικού χρόνου
• Προσαρμογές
• Ενεργοποιήσεις

•  Επισκόπηση μονάδων
•  Μηδενισμός ενδείξεων 
•  Αναφορές
•  Σημειώσεις

•  Αναγνώριση αρ.πλαισίου 
•  Πολύχρωμη ένδειξη
•  Φακός τύπου LED
•  Βοηθητικά κείμενα

Άμεση και απλή διαγραφή ενδείξεων με το
αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας
το οποίο έχει σχεδιαστεί από την AUTOCOM 
γι’ αυτό το σκοπό.

Μηδενισμός ενδείξεων

Η έκδοση λογισμικού διάγνωσης CARS είναι ένα αποτελεσματικό
μέσο με χαρακτηριστικά όπως αναζήτηση, αναγνώριση 
συστημάτων και αναβάθμιση βάσης δεδομένων. Παρέχει  
δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, επίλυσης βλαβών,
ρυθμίσεις και ενεργοποιήσεις. 

Το λογισμικό καλύπτει περίπου 35,000 διαφορετικά συστήματα, 
με το νούμερο αυτό να αυξάνεται μετά από κάθε αναβάθμιση. 
Η έκδοση CARS είναι κατάλληλη για διάγνωση σε επιβατηγά και
ελαφρώς τύπου επαγγελματικά και καλύπτει μοντέλα που 
κινούνται με όλους τους τύπους καυσίμων, συμβατικά, 
ηλεκτρικά και υβριδικά.
     

Κάλυψη σε 35000 διαφορετικά συστήματα

Οφέλη και χαρακτηριστικά

Η φωτεινή εναλλαγή χρωμάτων(π.χ. το 
πράσινο σημαίνει ομαλή επικοινωνία) επάνω 
στην κεφαλή διάγνωσης CLASSIC, συμβάλει 
στην κατανόηση από τον χρήστη, του σταδίου 
εξέλιξης της διαδικασίας διάγνωσης.
Δυνατότητα παρατήρησης και από μακρινή
απόσταση.
Επίσης εκπέμπονται ηχητικά σήματα 
προειδοποίησης σε περίπτωση επικίνδυνων
αυξομειώσεων τάσης.
 

Πολύχρωμη φωτεινή ένδειξηΦακός τύπου LED

Επιλογή εκτέλεσης διάγνωσης σε όλες τις 
μονάδες με μία επιλογή. Εντοπισμός 
αποθηκευμένων κωδικών βλαβών και 
εμφάνιση ανά σύστημα. Εξοικονόμηση χρόνου
αφού ο χρήστης αποκτά μία γρήγορη γενική
εικόνα του οχήματος και κατόπιν μπορεί να 
επιλέξει στο σύστημα που θέλει να αναλύσει.

Αυτόματη αναγνώριση και επιλογή μονάδας
ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιθυμητή 
εργασία εκτελείται σωστά με τη χρήση
των απαραίτητων παραμέτρων.
Μετά την επιλογή και προσδιορισμό 
συστήματος και μοντέλου, ο χρήστης βλέπει 
τι δυνατότητες του παρέχει το λογισμικό για 
την ενότητα που έχει επιλέξει. Είναι επίσης 
διαθέσιμα κείμενα με οδηγίες για σωστή 
εκτέλεση εργασιών. Η συγκεκριμένη 
δυνατότητα αφορά τόσο το λειτουργικό όσο
και το κομμάτι των δεδομένων πραγματικού
χρόνου. 

Επισκόπηση μονάδων Αναγνώριση συστημάτων

Ενσωματωμένη επιλογή έκδοσης ή 
αποθήκευσης αναφορών με κωδικούς βλάβης
στα διαφορετικά συστήματα, απεικόνιση
γραφημάτων και δεδομένων σε 
επαγγελματικού τύπου σχέδια εντύπων.  

Αναφορές
Έξυπνη λειτουργία αναγνώρισης οχήματος
από αριθμό πλαισίου. Χαρακτηριστικό το 
οποίο επιτρέπει ακριβή επιλογή μοντέλου
και συνεπώς την αποφυγή λαθών.

Αναγνώριση από αριθμό πλαισίου

Ο φακός τύπου LED επάνω στην 16pin πρίζα
διευκολύνει τον χρήστη να εντοπίσει την 
υποδοχή μονάδων ακόμη και εάν ο φυσικός
φωτισμός δεν βοηθά αρκετά.
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