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En enklel diagnoslösning
CLASSIC är ett användarvänligt och snabbt diagnosverktyg som är enkelt att använda. Med
den stora databasen i mjukvaran CARS har du möjlighet att läsa och radera felkoder och
släcka servicelampa på både äldre och nyare bilar. Konstruktionen har funnits i många år
och är rejält stabil, designen är tidlös och det är ett mycket pålitligt diagnosverktyg.
Autocoms mjukvara CARS uppdateras löpande med både nya fordonsmodeller och nya
funktionaliteter. CLASSIC utvecklas och produceras, precis som alla våra diagnosmjukvaror i
Trollhättan, Sverige av Autocom.

Fördelar för verkstaden
CLASSIC är fullpackad med funktioner som hjälper dig planera och
utföra fordonsservice snabbare, från stunden när kunden går in
genom verkstaden, till diagnos och reparation och hela vägen tills
att kunden och fordonen lämnar din verkstad.
Funktioner som VIN-avkodning, System Scan och detaljerade
instruktions- och hjälptexter inne i mjukvaran hjälper dig att utföra
diagnos på fordonet.

Omfattande databas med 35 000 system
CARS är en väldigt kompetent mjukvara med funktioner som System
Identification, System Search och System Update. Du kan utföra service, felsökning, justeringar och aktiveringar på olika fordonssystem,
tack vare en unik fordonstäckning.
Mjukvaran innefattar omkring 35 000 unika system. En siffra som
ökar för varje release. CARS innehåller både vanliga passagerarbilar
och lätta kommersiella fordon med alla möjliga drivmedel samt
elekriska- och hybridfordon.

Funktioner och fördelar
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Läsa och radera felkoder
Realtidsdata
Justeringar
Aktiveringar

•
•
•
•

System Scan
Släcka servicelampa (SLR)
Rapporter
Bokmärken

•
•
•
•

VIN-dekoder
Flerfärgsindikator
16-polig kabel med LED
Hjälptexter

System Scan

System Identification

Skanna igenom alla system i fordonet och visa
felkoderna som eventuellt finns i respektive system.
Detta sparar tid och du får en snabb överblick av
fordonets status. När systemskanningen är komplett
kan du välja ett specifikt system för vidare analys.

Identifierar automatiskt fordonets
kontrollenhet och väljer rätt typ. Detta
säkerställer att diagnosen utförs korrekt och
med de parametrar som krävs.

Släcka servicelampa (SLR)
Att återställa och justera servicerelaterade
meddelanden behöver vara enkelt. Autocom har därför
skapat en genväg i mjukvaran så att meknanikern inte
behöver titta i flera olika system.

När modell och system är specificerat kan du
se de justeringar och adaptioner som går att
utföra. För varje funktion finns det även en
förenklande steg-för-stegguide. Realtidsdata
som kan läsas ut visas också.

Vehicle Identification Number (VIN)

Rapportfunktion

En smart funktion i CARS-mjukvaran som
snabbt och automatiskt läser ut chassinumret
på fordonet du ska utföra diagnos på. Detta
säkerställer att rätt modell och år väljs.

Med den inbyggda rapportfunktionen kan du
visa felkoderna från de olika systemen i en tydlig
rapport. Du kan även lägga till ögonblicksbilder i
form av grafer och data. Skriv ut dokumentet och
du har en proffsig rapport att lämna över till dina
kunder.

16-polig kabel med LED
LED-lampan på den 16-poliga kontakten hjälper
dig att hitta diagnosuttaget i fordonet, även
om det sitter på ett mörkt och svåråtkomligt
ställe. Placeringen och designen gör att man kan
använda lysfunktionen även på fordon som inte
har ett 16-poligt uttag.

Flerfärgsindikator
Flerfärgsindikatorn på CLASSIC ger dig full
kontroll på diagnosprocessen. Olika färger och
ljud visar status. Till exempel, om indikatorn blir
grön så kommunicerar CLASSIC med fordonets
kontrollenhet. Tack vare placeringen av indikatorn
kan du se detta även på håll.
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