
Gebruikershandboek
mega macs 50

HBMM50V3200NL1107S0



2�

dIagnose

Diagnose > Communicatie met besturingsapparaten <

de	 communicatie	 met	 besturingsapparaten	 is	 de	 mogelijkheid	 om	 via	 een	 diagnoseapparaat	 gegevens	 uit	 te	
wisselen	met	het	te	testen	systeem.	
voor	de	volgende	taken	is	een	communicatie	noodzakelijk:
•	 Foutgeheugen	lezen/wissen.
•	 parameters	weergeven.
•	 actuatortest	uitvoeren.
•	 Basisinstellingen	uitvoeren.
•	 Codering	van	besturingsapparaten	uitvoeren.
•	 servicereset	uitvoeren.

stappen:
1.	mega	macs	50	met																inschakelen.

OPGeleT
een	foutloze	communicatie	is	alleen	mogelijk,	wanneer:
·	 op	de	diagnosecontactdoos	alle	pins	correct	bezet	zijn.
·	 het	voertuig	correct	geïdentificeerd	is.	
	 Identificeer	het	voertuig	zo	exact	mogelijk	aan	de	hand	van	het	zoekvenster.
·	 de	boordspanning	niet	onder	11,5	v	ligt.	Indien	nodig	een	externe	spanningsbron	gebruiken.
·	 alle	verbruikers	uitgeschakeld	zijn.
·	 de	diagnosestekker	verbonden	is	met	het	voertuig.
·	 toebehoren,	radio,	Cd-wisselaar	enz.	correct	aangesloten	zijn.
·	 de	ontsteking	ingeschakeld	is.

OPMerkInG
voordat	de	diagnosestekker	op	het	voertuig	wordt	aangesloten	of	van	het	voertuig	wordt	losgekoppeld,	moet	
de	ontsteking	altijd	worden	uitgeschakeld!	Indien	op	een	voertuig	meerdere	foutgeheugens	achtereenvolgens	
moeten	worden	uitgelezen,	dan	moet	de	ontsteking	voor	het	nieuwe	uitlezen	worden	uitgeschakeld	en	voor	het	
begin	van	het	uitleesproces	opnieuw	worden	ingeschakeld.

mega macs 50 hoofdstuk e 1/5

mega	macs	50
diagnose
Multimeter
diagnosegeheugen
Instellingen

on/oFF
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2.	>	diagnose	<	selecteren	en	bevestigen.

3.	>	Fabrikant	<	selecteren	en	bevestigen.

4.	>	Brandstoftype	<	selecteren	en	bevestigen.

5.	>	voertuiggroep	<	selecteren	en	bevestigen.

OPMerkInG
F1	 Kenteken	invoeren.
	 voor	de	identificatie	van	het	voertuig	in	het	diagnosegeheugen	moet	hier	het	kenteken		
	 worden	ingevoerd	via	het	virtuele	toetsenbord,	zie	hoofdstuk	d2.	

mega macs 50 hoofdstuk e 2/5

mega	macs	50	>	diagnose

alfa
audi
BMW
Chrysler
Citroen
daewoo
……..
……..
…….
peugeot

mega	macs	50	>	diagnose	>	peugeot

Benzine
diesel

mega	macs	50	>	diagnose	>	peugeot

F1	Kenteken	invoeren

104
106
206
207
306
307
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>	F3	<	indrukken.

6.	Zoekcriterium,	hier	motorcode	

7.	Motorcode	selecteren	en	bevestigen.

OPMerkInG
gedurende	ca.	15	s	verschijnt	er	een	helder	infovenster	met	de	gegevens	van	het	gemarkeerde	voertuig.	F3	
Zoeken	opent	een	venster	met	de	zoekcriteria,	waarmee	het	voertuig	kan	worden	geïdentificeerd.

mega macs 50 hoofdstuk e 3/5

OPMerkInG
Bij	>	Typesleutelnummer	<:
dat	zijn	de	drie	eerste	cijfers	in	het	veld	2.2	van	het	inschrijvingsbewijs	deel	2,	alleen	voor	duitsland.

OPMerkInG
Bij	>	diagnoseprogramma	<:
Mogelijke	diagnosemethoden	voor	het	geselecteerde	voertuig	worden	weergegeven.

mega	macs	50	>	diagnose	>	peugeot	>	diesel	>	306

F3	Zoeken

306	1.9	d	 WJY	(dW8)	 00-01
3061.9	d	 dJZ	(Xud9Y	 00-01
306	2.0	d	hdI	 rhY	(dW10Td)	 99-01
xxxxx	 xxxx	 xxxxx
xxxx	 xxxxx	 xxxxx

naam	 306	2.0	d	hdI
Motorcode	 rhY	(dW10Td)
Bouwjaar	 99-01
vermogen	 66	kW
Cilinderinhoud	 1997	ccm
Typesleutelnummer	 884
gutmann-nummer	 756

voertuigtype
Motorcode
Bouwjaar
vermogen
Typesleutelnummer
diagnoseprogramma

Koptekst
dhY
rhY
WJY
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8.	voertuigtype	selecteren	en	bevestigen.	

9.	diagnosemethode	selecteren	en	bevestigen.

10.	systeem	selecteren	en	bevestigen.

11.	diagnosestekker	aansluiten.
12.	ontsteking	inschakelen.

13.	verder	met	

14.	verder	met	

OPMerkInG
F3 aansluiting		 Inbouwpositie	van	de	diagnosebus

mega macs 50 hoofdstuk e �/5

OPMerkInG
F1	Info	 	 Informatie	over	het	geselecteerde	systeem
F2	Menu	 Informatie	over	de	communicatieparameters.	deze	informatie	helpt		 	
	 	 Hella gutmann	Solutions	om	bij	klachten	fouten	te	detecteren	en	op	te	lossen.	
	 	 Informatie	verlaten	met	esC.

OPGeleT
Wijzigingen in de gegevens kunnen leiden tot functiestoringen.

mega	macs	50	>	diagnose	>	peugeot	>	diesel	>	306

F1	Info	F3	Zoeken

306	2.0	d	hdI	 rhY	(dW10Td)	 99-01
306	2.0	d	hdI	 rhY	(dW10Td)	 99-01
306	2.0	d	hdI	 rhY	(dW10Td)	 99-01

…	>	peugeot	>	diesel	>	306	>	306	2.0	Td	hdI/rhY	(dW10Td)

F3	aansluiting

Foutcode
parameters
actuator
servicereset
Basisinstelling

…	>	diesel	>	306	>	306	2.0	Td	hdI/rhY	(dW10Td)	>	Foutcode

F3	aansluiting

Motor
aBs
airbag

>	306	>	306	2.0	Td	hdI/rhY	(dW10Td)	>	Foutcode	>	Motor

F1	Info	F2	Info

edC15c2	(B)
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15.	verder	met

de	communicatie	met	het	besturingsapparaat	wordt	tot	stand	gebracht.

Meer	informatie	vindt	u	in	de	hoofdstukken	over	de	diagnosemethoden

mega macs 50 hoofdstuk e 5/5

OPGeleT
De instructies op het beeldscherm in ieder geval volgen.

>	Foutcode	>	Motor	>	Init	voertuig	*********
Lucas	dCn2
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Diagnose > Foutcode lezen/wissen <

als	bij	de	interne	controle	door	het	besturingsapparaat	een	fout	wordt	herkend	in	de	werking	van	een	component,	
dan	 wordt	 er	 een	 foutcode	 in	 het	 geheugen	 opgeslagen	 en	 wordt	 de	 overeenkomstige	 waarschuwingslamp	
aangestuurd.	mega	macs	50	leest	de	foutcode	uit	in	tekstvorm.	verder	is	er	informatie	bij	de	foutcode	beschikbaar	
over	mogelijke	gevolgen	en	oorzaken.	 Indien	bij	de	mogelijke	oorzaken	metingen	noodzakelijk	zijn,	dan	 is	een	
verbinding	met	de	multimeter	mogelijk.

1.	mega	macs	50	aansluiten	zoals	beschreven	in	hoofdstuk	e.	de	communicatie	tot	stand	brengen.

2.	>	Foutcode	<	selecteren	en	bevestigen.	

door	te	scrollen	kan	alle	informatie	worden	weergegeven.

OPMerkInG
F1	systeeminfo	 Informatie	over	het	ingebouwde	systeem,	indien	ondersteund	door	de	fabrikant.
F3	Wissen	 alle	weergegeven	foutcodes	worden	gewist.
enTer	details	 Informatie	over	de	gemarkeerde	fouten	wordt	weergegeven.

mega macs 50 hoofdstuk F 1/2

>	306	>	306	2.0Td	hdI	>	Foutcode	>	Motor
aantal	fouten:	3

Foutcode:	832
noKKenassensor
Foutcode:	560
prIMaIre	sTrooMKrIng	BrandsToFpoMp
Foutcode:	545
gaspedaaLsensor	sensor	2

F1	systeeminfo	F3	Wissen	enTer	details

>	306	>	306	2.0Td	hdI	>	Foutcode	>	Motor

F3	Fout	wissen	F3	Menu

Foutcode	832

noKKenassensor	FouTIeF
	 sIgnaaL	FouTIeF

FunCTIe:
de	sensor	detecteert	de	stand	van	de	nokkenas,	via	het	signaal	wordt	de	
ontsteking	en	injectie	gesynchroniseerd	en/of	de	positie	van	de	variabele	
nokkenasbesturing	gedetecteerd.

gevoLg:
startgedrag	slecht	enz.

oorZaaK:
>>>	onderbreking/kortsluiting	in	de	stroomkring



32

Verbinding met de multimeter
voorbeeld:

1.	selecteren	en	bevestigen.	

gebruik	van	de	multimeter	zie	hoofdstuk	M

2.	Met							terug	naar	het	gewenste	menupunt

mega macs 50 hoofdstuk F 2/2

>>>	onderbreking/kortsluiting	in	de	stroomkring

spanning
Weerstand
stroom
spanning/spanning
spanning/stroom
Temperatuur
Componentenmeting

esC
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Diagnose > Parameters < 

aangezien	foutoorzaken	door	het	besturingsapparaat	verschillend	worden	geïnterpreteerd,	volstaat	het	vaak	niet	
om	alleen	het	foutgeheugen	uit	te	lezen.	vaak	zijn	foutcodes	niet	opgeslagen	of	is	er	geen	eenduidige	beoordeling	
over	de	defecte	component	door	de	fouttekst	mogelijk.

Voorbeeld 1:
de	motortemperatuur	kan	schommelen	binnen	een	bereik	van	-	30°C	tot	+	120°C.	
Bij	de	melding	+	9.0°C	door	de	sensor,	maar	+	80°C	reële	temperatuur	in	de	motor,	zal	het	besturingsapparaat	een	
foutieve	injectietijd	berekenen.	
er	wordt	geen	foutcode	opgeslagen,	aangezien	deze	temperatuur	voor	het	besturingsapparaat	logisch	is.

Voorbeeld 2
Fouttekst:	Lambdasondesignaal	foutief

In	beide	gevallen	is	een	diagnose	alleen	mogelijk,	wanneer	de	overeenkomstige	parameters	worden	uitgelezen.

mega	macs	50	leest	de	parameters	uit	en	geeft	ze	weer	in	tekstvorm.	
Bij	de	selectie	van	maximaal	vier	parameters	worden	deze	ook	grafisch	weergegeven.	
er	 kunnen	 maximaal	 acht	 parameters	 worden	 opgeroepen,	 maar	 dan	 wordt	 er	 afgezien	 van	 de	 grafische	
weergave.

een	taakgerichte	selectie	van	de	parameters	vereenvoudigt	de	foutdiagnose.

Informatie	over	de	parameters	is	opgeslagen.

stappen
1.	mega	macs	50	aansluiten	zoals	beschreven	in	hoofdstuk	e.	de	communicatie	tot	stand	brengen.

mega macs 50 hoofdstuk G 1/3

>	parameters	>	Motor

Toerental
1/min
870
Brandst.	druk
bar
280
Injectiehoeveelheid
mm_/h
11.7
gaspedaalstand
%
35

F1	Info	F3	Kanaal
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2.	>	parameter	<	selecteren	en	bevestigen.	

3.	>	groep	<	selecteren	en	bevestigen.	

stappen:
1.	>	F2	<	wist	de	selectie	van	alle	met	34	gemarkeerde	parameters.
2.	parameter	markeren.	
3.	parameter	selecteren	of	selectie	wissen	met										.
4.	opnieuw	tot	stand	brengen	van	de	communicatie

OPMerkInG
F1	Info	 	 er	wordt	informatie	weergegeven	over	de	geselecteerde	parameter.

mega macs 50 hoofdstuk G 2/3

OPMerkInG
F3	Kanaal	 selectievenster	met	alle	parametergroepen.	Hella gutmann	Solutions	heeft	een	voorselectie	

opgesteld	voor	bepaalde	diagnosetaken.	door	selectie	van	een	groep	kunnen	de	
parameters	worden	opgeroepen,	die	nodig	zijn	voor	de	diagnose.

Info	kanaal

Toerental
Brandst.	druk
Injectiehoeveelheid
gaspedaalstand

groepselectie

alle	parameters
Basisfunctie
Motorstart
xxxxxx

Kanaalselectie

F1	help	F2	alles	wissen	F3	gewenste	waarden

	 1	 Toerental	 B1	 1/min
	 3	 gaskleppositie		 B2	 °
	 5	 Luchtmassa	 B2	
	 6	 Koelmiddeltemp.	 B3	 °C
	 8	 Lambda	spg.	 B7	 mv

Info	parameter
gaspedaalstand

een	gaspedaalpotentiometer	signaleert	aan	het	besturingsapparaat	…

Indicatie	 	 verklaring
%	 	 	 Waarden	in	procent

OPMerkInG
Bij	selectie	van	meer	dan	acht	parameters	moet	de	infomelding	in	acht	worden	genomen.

Info	melding
-	de	weergave	van	de	parameters	is	niet	grafisch.
-	de	meetwaarden	worden	niet	opgeslagen	in	het	diagnosegeheugen.

esC
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stappen:
1.	parameter	markeren,	hier	toerental.
2.	>	F3	<	indrukken.

3.	Terug	met	

OPMerkInG
F3	gewenste	waarden	 afhankelijk	 van	 de	 fabrikant	 kunnen	 er	 gewenste	 waarden	 worden	 opgeroepen	 	 	
	 	 	 voor	de	parameters.

Toerental

voertuigspecifieke	gegevens

Motor	warm,	stationair	toerental	710	—	890	1/min

Mogelijke	fouten:
	 -		 stationaire	regelklep	of	gasklepregelaar	defect
	 -		 xxxxxx

esC

Kanaalselectie

F1	help	F2	alles	wissen	F3	gewenste	waarden

	 1	 Toerental	 	 1/min
35	 3	 o2	integrator	 	 °
35	 5	 Luchthoeveelheidsmeter	
*	 6	 Koelmiddeltemp.	 	 °C

	 8	 Lambda	spg.	 	 mv
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Diagnose > Actuator <

In	het	menu	>	actuator	<	worden	componenten	in	elektronische	systemen	aangestuurd.	Met	deze	methode	is	het	
mogelijk	om	de	basisfunctie	en	kabelverbindingen	van	deze	componenten	te	controleren.

Identificatie	en	tot	stand	brengen	van	de	communicatie	zoals	beschreven	in	hoofdstuk	e

GeVAAr
om	beschadigingen	aan	het	systeem	te	vermijden,	moeten	de	instructies	op	het	beeldscherm	in	ieder	geval	
worden	gevolgd.

OPMerkInG
Bij	 vele	 fabrikanten	 is	 het	 verloop	 van	 de	 actuatortest	 geautomatiseerd	 en	 vastgelegd	 door	 het	
besturingsapparaat.	

mega macs 50 hoofdstuk H 1/1
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Diagnose > Servicereset<

In	 het	 menu	 servicereset	 worden	 afhankelijk	 van	 de	 fabrikant	 de	 service-intervallen	 gereset.	 ofwel	 wordt	
beschreven	 hoe	 de	 manuele	 reset	 moet	 plaatsvinden,	 ofwel	 wordt	 de	 automatische	 reset	 door	 mega	 macs	 50	
uitgevoerd.	de	identificatie	en	het	tot	stand	brengen	van	de	communicatie	zijn	beschreven	in	hoofdstuk	e.

reset manueel

1	>	servicereset	<	selecteren	en	bevestigen.	

2.	scrollen	voor	meer	informatie

mega macs 50 hoofdstuk J 1/2

…geot	>	diesel	>	306	>	306	2.0d	hdI/	rhY	(dW10Td)
Foutcode
parameters
servicereset
Basisinstelling
Codering

helderheid…geot	>	diesel	>	306	>	306	2.0d	hdI/	rhY	(dW10Td)
Manueel	resetten.	
resetten	van	de	service-intervalindicatie	peugeot.	

aanwijzingen:	
1.	 ontsteking	uit
2.	 resetknop	tussen	brandstofmeter	en	snelheidsmeter		
	 ingedrukt	houden	en	ontsteking	inschakelen,	het		
	 sleutelsymbool	brandt.
3.	 op	het	display	verschijnt	er	een	aftelklok	van	10	sec.
	 gedurende	deze	10	sec.	de	knop	ingedrukt	houden.
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reset automatisch
de	identificatie	en	het	tot	stand	brengen	van	de	communicatie	zijn	beschreven	in	hoofdstuk	e.

1.	Interval	selecteren	en	bevestigen.	

2.	Toets	F3	indrukken.

3.	na	het	tot	stand	brengen	van	de	communicatie	wordt	de	reset	uitgevoerd.

OPGeleT
de	instructies	op	het	beeldscherm	in	ieder	geval	volgen.

mega macs 50 hoofdstuk J 2/2

…	>	diagnose	>	volkswagen	>	Benzine	>	golf42.0i/aQY

service-interval	resetten

F3	resetten

olieverversing
Inspectie	1
Inspectie	2
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Diagnose > Basisinstelling <

In	het	menu	>	Basisinstellingen	<	worden	waarden	van	componenten,	die	bijv.	werden	vervangen,	volgens	de	
gegevens	van	de	fabrikanten	ingesteld	of	aangepast.	de	identificatie	van	het	voertuig	en	het	tot	stand	brengen	
van	de	communicatie	zijn	beschreven	in	hoofdstuk	e.

stappen:

1.	>	systeem	<	selecteren	en	bevestigen.	

2.	de	instructies	op	het	beeldscherm	volgen.

OPGeleT
v——r	de	basisinstelling	moet	het	foutgeheugen	worden	gewist.
afhankelijk	van	de	fabrikant	moeten	voorwaarden	worden	gecreëerd,	om	de	basisinstelling	uit	te	voeren.	
de	aanwijzingen	in	mega	macs	50	in	ieder	geval	in	acht	nemen.	

mega macs 50 hoofdstuk k 1/1

GeVAAr
Foutieve	basisinstellingen	kunnen	leiden	tot	aanzienlijke	functiestoringen.

>	BMW	>	diesel	>	530	(e60)	>	M57	d30
Brandstofsysteem	ontluchten
stuurhoeksensor	initialiseren
Xenonlicht	instellen
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Diagnose > Codering < 

In	het	menu	>	Codering	<	worden	coderingen	van	besturingsapparaten	en	componenten	uitgevoerd.
Coderingen	zijn	nodig,	wanneer	componenten	moeten	worden	vervangen	of	extra	functies	 in	een	elektronisch	
systeem	moeten	worden	vrijgegeven.	
de	identificatie	van	het	voertuig	en	het	tot	stand	brengen	van	de	communicatie	zijn	beschreven	in	hoofdstuk	e.

Stappen

1.	>	systeem	<	selecteren	en	bevestigen.	

2.	de	instructies	op	het	beeldscherm	in	ieder	geval	volgen.

OPMerkInG
F1	help	Informatie	over	het	systeem	en	hulp	bij	de	uitvoering	van	de	codering

mega macs 50  hoofdstuk l 1/1

>	BMW	>	diesel	>	530	(e60)	>	M57	d30

F1	help

Motorbesturingsapparaten
aBs
Can-gateway
automatische	airconditioning
Transportmodus

helderheidhelpmelding
In	de	transportmodus	worden	de	besturingsapparaten	in	de	slaapstand	
gebracht,	om	de	batterij	te	sparen.
door	de	codering	wordt	het	voertuig	vrijgegeven	voor	de	normale	
rijomstandigheden.
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MuLTIMeTer

de	multimeter	van	mega	macs	50	dient	voor	de	meting	van	spanning,	weerstand,	stroom	en	temperaturen	op	
componenten	in	het	motorvoertuig.	In	het	menu	>	Componentenmeting	<	zijn	de	meetparameters	reeds	vooraf	
ingesteld	voor	verschillende	componenten.

1.	>	Meetmodus	<	selecteren	en	bevestigen.	

OPGeleT
v——r	iedere	meting	de	meetwaarde	met	F1	resetten.	
de	stroomtangen	houden	rekening	met	de	technische	stroomrichting	en	zijn	daarom	voorzien	van	een	pijl,	
die	overeenkomstig	de	taak	moet	worden	gericht.

mega macs 50 hoofdstuk M 1/10

GeVAAr
Bij	alle	metingen	moeten	de	controle-	en	veiligheidsvoorschriften	in	acht	worden	genomen.	Weerstandsmetingen	
alleen	uitvoeren	op	spanningsvrije	en	stroomloze	componenten.	

	 Meetgebieden

	 spanning/tijd	 		0	—	200	v	 0	s	—	100	s

	 Weerstand/tijd	 		0	—	1000	kohm	 0	s	—	100	s

	 stroom/tijd	 		0	—	400	a	 0	s	—	100	s

	 Temperatuur	 -	30	—	+	550	°C	

mega	macs	50	>	Multimeter
spanning
Weerstand
stroom
spanning/spanning
spanning/stroom
Temperatuur
Componentenmeting
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Instellingen algemeen

Wijziging	van	de	meetas	met	

Wijziging	van	de	tijdas	met

OPGeleT
		aansluitbus	groen/zwart	gebruiken.

OPMerkInG
enTer	start/stop	 de	actuele	indicatie	wordt	vastgelegd,	snapshotfunctie.
	 	 	 na	opnieuw	indrukken	van	enTer	wordt	de	meting	voortgezet.
F1	nulafstelling	 	 Meetwaarde	wordt	gereset.
F2	Menu	 	 Instellingen	van	nullijn,	triggerniveau,	triggerpositie	en	spanningstype.
	 	 	 de	instelfuncties	worden	weergegeven	in	de	voettekst.

mega macs 50 hoofdstuk M 2/10

mega	macs	50	>	Multimeter

v
	

13.0

dC

enTer	start/stop	F1	nulafstelling	F2	Menu

s

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10

	 0	—	20	 Meetas

	 v,	a,		 Meeteenheid	
	 ohm,	°C	 	

	 13.0		 Meetwaarde	

	 aC/dC	 spanningstype	
	
	
	
	
	
	

	 0	—	10	 Tijdas
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Instellingen onder F2
nullijn

1.	>	nullijn	<	selecteren	en	bevestigen.	

nullijn	naar	boven	verplaatsen.	

nullijn	naar	beneden	verplaatsen.	

OPMerkInG
als	er	binnen	5	s	niet	op	een	cursortoets	wordt	gedrukt,	dan	wordt	de	instelfunctie	afgebroken	en	wordt	de	
standaardindicatie	in	de	voettekst	opgeroepen.

mega macs 50 hoofdstuk M 3/10

mega	macs	50	>	Multimeter	>	spanning

v

13.0

dC

up	nullijn	+	doWn	nullijn	-

s

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10

nullijn
aC/dC
start/stop
nulafstelling
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Spanningstype

1.	>	aC/dC	<	selecteren	en	bevestigen.	

2.	>	Kanaal	1:	xx	<	bevestigen.

3.	>	aC<	selecteren	en	bevestigen.	

Terug	met

OPMerkInG
AC Bij	 selectie	 van	 aC	 worden	 alleen	 de	 wisselspanningswaarden	 van	 een	 signaal	 weergegeven,	 	 	
	 bijv.	de	harmonischen	van	een	generator.
DC  Bij	 selectie	 van	 dC	 worden	 alle	 spanningswaarden	 van	 een	 signaal	 weergegeven,	 bijv.	 batterij,	 	
	 gaskleppotentiometer	enz.
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OPMerkInG
Meetgebied	en	nullijn	overeenkomstig	het	signaal	instellen.

nullijn
aC/dC
start/stop
nulafstelling

Koppeling
Kanaal	1.	dC

Koppeling
Kanaal	1.	aC

Koppeling
dC
aC

esC

mega	macs	50	>	Multimeter	>	spanning
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Trigger

1.	>	Trigger	<	selecteren	en	bevestigen.

Triggerflank 

2.	>	Flank:	xx	<	selecteren	en	bevestigen.	

3.	>	positief	<	of	>	negatief	<	selecteren	en	bevestigen.	

Instelling	toepassen	met										.

OPMerkInG
als	de	tijdas	kleiner	dan	1.0	s	 ingesteld	 is,	dan	kan	de	trigger	worden	geselecteerd.	voor	de	weergave	van	
een	 spanningsverloop	 is	 een	 trigger	 nodig.	 de	 trigger	 activeert	 een	 nieuw	 beeld,	 zodra	 een	 gedefinieerde	
spanning	door	het	signaal	wordt	bereikt.	mega	macs	50	is	na	het	opstarten	altijd	ingesteld	op	automatische	
triggering.	voor	de	stabilisatie	van	zeer	snelle	signalen	is	soms	een	wijziging	van	het	triggerpunt	nodig.	de	
noodzakelijke	instellingen	worden	aangeboden	onder	F2.
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OPMerkInG
>	Flank:	positief<	 de	trigger	richt	zich	naar	stijgende	spanningen.
>	Flank:	negatief<	 de	trigger	richt	zich	naar	dalende	spanningen.
	 	 	 een	wijziging	van	de	flank	verschuift	het	beeld	naar	rechts	of	links.

nullijn
aC/dC
start/stop
nulafstelling

Triggerinstellingen
Flank:	 positief
Modus:	 auto

Triggerflank
positief
negatief

esC
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Triggermodus

1.	>	Modus:	xx	<	selecteren	en	bevestigen.

2.	>	auto	<	of	>	Manueel	<	selecteren	en	bevestigen.	

3.	Instelling	toepassen	met											.
	

OPMerkInG
mega	macs	50	is	na	het	opstarten	ingesteld	op	automatische	triggering.	als	de	weergave	van	een	signaal	niet	
eenduidig	of	zeer	onrustig	is,	dan	kan	mega	macs	50	worden	omgeschakeld	op	manuele	triggering.

mega macs 50 hoofdstuk M �/10

Triggerinstellingen
Flank:	 positief
Modus:	 auto

Triggermodus
auto
Manueel

esC
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Triggerniveau

1.	>	Triggerniveau	<	selecteren	en	bevestigen.	

het	triggerniveau	wordt	weergegeven	door	een	rood	kruis.

Triggerniveau	verhogen.	

Triggerniveau	verlagen.

OPMerkInG
Bij	triggermodus	>	Manueel	<	is	een	verschuiving	van	het	triggerniveau	mogelijk,	om	de	optimale	stabilisatie	
van	een	signaalverloop	te	bereiken.

nullijn
Triggerniveau
Trigger
aC/dC
start/stop
nulafstelling

mega	macs	50	>Multimeter	>	spanning
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OPGeleT
na	het	verlaten	van	het	programma	worden	de	standaardinstellingen	hersteld.
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Tweekanaals multimeter

Met	de	tweekanaals	multimeter	worden	vergelijkende	metingen	uitgevoerd	op	componenten.	de	instellingen	en	
de	bediening	stemmen	overeen	met	de	eerdere	beschrijving.

OPGeleT
										48		aansluitbus	rood/zwart	gebruiken.

OPMerkInG
F3	actief	kanaal	 Zwarte	 balken	 rechts	 en	 links	 markeren	 het	 actieve	 kanaal.	 alleen	 hier	 	
	 kunnen	instellingen	worden	uitgevoerd.	Werkwijze	zie	hoger

mega macs 50 hoofdstuk M �/10

mega	macs	50	>	Multimeter	>	spanning/stroom
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Temperatuur

de	meting	maakt	diagnoses	mogelijk,	die	oorzakelijk	samenhangen	met	temperatuurverlopen.

Voorbeelden:

kalibratie

1.	Toets	>	F2	<	indrukken

OPGeleT
speciaal	toebehoren	gutmann-infraroodthermometer,	artikelnummer	301038	nodig

mega macs 50 hoofdstuk M �/10

	 Toepassingen	 Component	 diagnose	 Bereik	tot	°C

	 smeersysteem	 oliecarter	 Motortemperatuur	 	 150

	 Koelsysteem	 Koeler/thermostaat	 doorstroming	 	 120

	 ontsteking	 Individuele	spoelen	 afwijking	 	 120

	 uitlaat	 Bochtstuk	 Mengsel/signaaluitval	 	 500

	 	 Katalysator	 Werking	 	 500

	 airconditioning	 Condensator	 doorstroming	 	 40

	 airconditioning	autom.	 sensoren	 geWensT/WerKeLIJK	 	 40

	 verwarming	 Warmtewisselaar	 doorstroming	 	 120

	 achterruit	 verwarming	 draden	 	 70

	 aandrijving	 Lager/bus	 slijtage	 	 120

	 remmen	 schijven/trommels	 Werking	 	 500

	 Banden	 Loopvlak	 stuurgeometrie	inst.	 	 80

OPGeleT
Bij	het	eerste	gebruik	moet	mega	macs	50	eenmalig	worden	gekalibreerd	op	de	infraroodthermometer.

mega	macs	50	>	Multimeter	>	Temperatuurmeting

°C
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enTer	start/stop	F2	Menu
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2.	>	Temperatuurafstelling	<	selecteren	en	bevestigen.	

3.	de	instructies	op	het	beeldscherm	volgen.

Componentenmeting

om	de	metingen	gemakkelijker	te	maken	voor	ongeoefende	gebruikers,	zijn	in	het	menu	>	Componentenmeting	<	de	
meetgebieden	van	mega	macs	50	vooraf	ingesteld	op	de	vereiste	waarden	voor	de	component.

1.	>	Componentenmeting	<	selecteren	en	bevestigen.	

2.	>	Component	<	selecteren	en	bevestigen.	

OPGeleT
										50	aansluitbussen	groen/zwart	gebruiken	op	mega	macs	50.

OPMerkInG
de	invoer	van	de	temperaturen	vindt	plaats	via	het	virtuele	toetsenbord.
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nullijn
Temperatuurafstelling
start/stop

Info	melding
afstelling	lage	temperatuur
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OPMerkInG
F1	Wissen	 de	 geselecteerde	 vermelding	 	
	 wordt	gewist.

51

dIagnosegeheugen

In	 het	 diagnosegeheugen	 worden	 alle	 waarden,	 die	 worden	 geregistreerd	 bij	 de	 communicatie	 met	 de	
voertuigsystemen,	automatisch	opgeslagen.	
In	 het	 menu	 >	 diagnosegeheugen	 <	 kunnen	 de	 opgeslagen	 voertuigen	 worden	 opgeroepen.	 de	 gegevens	
kunnen	direct	op	mega	macs	50	worden	weergegeven	of	via	een	pC	met	het	programma	>	gutmann	portal	<	
worden	afgedrukt.

Diagnosegeheugen afdrukken

stappen:

1.	>	diagnosegeheugen	<	selecteren	en	bevestigen.

2.	voertuig	selecteren	en	bevestigen.	

2.	voertuig	selecteren	en	bevestigen.	

mega macs 50 hoofdstuk n 1/2

mega	macs	50
diagnose
Multimeter
diagnosegeheugen
Instellingen

mega	macs	50

F1	Wissen

diagnosegeheugen	selectie
0004	 BMW	 Fr-Mxxx
0003	 Fiat	 hh-h2xx
0002	 audi	 geen
0001	 peugeot	 Lu-dexx
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mega	macs	50

prInT	afdrukken	F3	Laden

diagnosegeheugen	selectie

audi	 	 gg-d3xx
	 	
	 100	 1002.3i	aar
	 	
	 Foutcode	 Motor
52	 Foutcode	 aBs
52	 parameter	 Motor

OPMerkInG
PrInT	afdrukken	 de	complete	gegevens	worden	afgedrukt,	zie	hoofdstuk	B	pagina	1/3.
F3	Laden	 Weergave	van	de	gemarkeerde	vermeldingen	op	mega	macs	50

3.	>	diagnosemethode	<	(hier	Foutcode)	selecteren	en	bevestigen.

4.	>	print	<	indrukken,	de	gemarkeerde	vermeldingen	worden	afgedrukt.

5.	Terug	met

Weergave van de vermeldingen

1.	>	diagnosemethode	<	(hier	parameter)	selecteren.

2.	>	F3	<	indrukken.	de	gemarkeerde	vermeldingen	worden	weergegeven.

OPMerkInG
Meerdere	selecties	zijn	mogelijk	en	worden	overeenkomstig	afgedrukt.

OPMerkInG
Met	de	toetsen															of									kan	er	over	het	display	worden	gescrold.

esC

diagnosegeheugen	selectie

audi	 	 gg-d3xx
	 	
	 100	 1002.3i	aar
	 	
	 Foutcode	 Motor
*	 Foutcode	 aBs
	 parameter	 Motor
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aLgeMene	InForMaTIe

Voorwoord

alle	 aanwijzingen	 in	 het	 handboek,	 die	 in	 de	 individuele	 hoofdstukken	 worden	 gegeven,	 zijn	 geldig.	 de	
onderstaande	maatregelen	en	veiligheidsinstructies	moeten	bijkomend	in	acht	worden	genomen.	verder	gelden	
alle	algemene	voorschriften	van	inspectiediensten,	beroepsorganisaties,	voertuigfabrikanten	alsook	alle	wetten,	
verordeningen	 en	 gedragscodes,	 die	 een	 werkplaats	 normaal	 moet	 naleven.	 het	 onderstaande	 is	 slechts	 een	
samenvatting,	die	geen	beperking	inhoudt	van	alle	andere	voorzorgsmaatregelen.

Gegevensbescherming

de	gegevensbestanden,	de	software	en	het	handboek	zijn	auteursrechtelijk	beschermd;	alle	rechten	hierop	komen	
in	het	kader	van	de	relatie	met	de	gebruiker	uitsluitend	Hella gutmann	Solutions 	toe.	Iedere	verveelvoudiging	van	de	
opgeslagen	gegevens,	in	het	bijzonder	het	kopiëren	van	de	gegevens	op	elektromagnetische,	opto-elektronische	
of	 andere	 gegevensdragers	 en	 in	 het	 handboek	 is	 verboden.	 de	 gebruiker	 mag	 het	 geleverde	 programma	
slechts	 kopiëren,	 in	 de	 mate	 dat	 de	 desbetreffende	 kopie	 nodig	 is	 voor	 het	 gebruik	 van	 het	 programma.	 het	
terug	 omzetten	 van	 de	 ter	 beschikking	 gestelde	 programmacode	 in	 andere	 codevormen	 (decompileren)	 of	 op	
andere	 wijze	 reconstrueren	 van	 de	 verschillende	 productiestappen	 van	 de	 software	 (reverse-engineering)	 is	
niet	toegestaan.	het	verwijderen	van	de	kopieerbeveiliging	is	niet	toegestaan.	de	gegevens	en	de	software/het	
programma	mogen	niet	worden	overgedragen	aan	anderen.

mega macs 50 hoofdstuk O 1/�
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Disclaimer

de	 informatie	 in	 deze	 databank	 is	 door	 Hella gutmann	Solutions	 samengesteld	 volgens	 de	 gegevens	 van	
automobielfabrikanten	en	importeurs.	daarbij	is	met	de	grootste	zorgvuldigheid	te	werk	gegaan,	om	de	juistheid	
van	de	gegevens	te	garanderen.	
Hella gutmann	Solutions	aanvaardt	echter	geen	aansprakelijkheid	voor	eventuele	errata	en	daaruit	voortkomende	
gevolgen.	
de	 vermelde	 aanwijzingen	 beschrijven	 de	 meest	 voorkomende	 foutoorzaken.	 Zeer	 vaak	 zijn	 er	 nog	 andere	
oorzaken	voor	de	opgetreden	 fouten,	die	niet	allemaal	kunnen	worden	vermeld	of	bestaan	er	andere	bronnen	
van	fouten,	die	tot	nu	toe	nog	niet	werden	ontdekt.	Hella gutmann	Solutions	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	
mislukte	of	overbodige	reparatiewerkzaamheden.
Hella gutmann	Solutions	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	het	gebruik	van	informatie	en	gegevens,	die	fout	
blijken	 te	 zijn	 of	 verkeerd	 werden	 weergegeven	 of	 voor	 fouten,	 die	 per	 ongeluk	 bij	 de	 samenstelling	 van	 de	
gegevens	ontstaan	zijn.
Zonder	beperking	van	het	bovenstaande	aanvaardt	Hella gutmann	Solutions	geen	aansprakelijkheid	voor	eventuele	
verliezen	met	betrekking	tot	de	winst,	bedrijfswaarde	of	enige	andere,	daaruit	voortkomende	-	ook	economische	
-	verliezen.
Hella gutmann	Solutions	 is	enkel	aansprakelijk	voor	schadevergoeding,	ongeacht	de	rechtsgrond,	bij	opzet,	grove	
nalatigheid	en	bij	garantie	van	eigenschappen.
de	garantie	van	eigenschappen	dient	uitdrukkelijk	schriftelijk	te	worden	verklaard.	
de	aansprakelijkheid	in	het	kader	van	de	wet	op	de	productaansprakelijkheid	blijft	onverminderd	van	kracht.	het	
bezwaar	van	medeschuld	van	de	gebruiker	blijft	mogelijk	voor	Hella gutmann	Solutions.	Hella Gutmann	Solutions is	
niet	verplicht	tot	het	vergoeden	van	schade,	die	ontstaat	door	het	onvermogen	om	het	product	te	gebruiken,	zelfs	
wanneer	Hella gutmann	Solutions	op	de	hoogte	werd	gebracht	van	de	mogelijkheid	van	een	dergelijke	schade.
de	 aansprakelijkheid	 van	 Hella gutmann	Solutions is	 beperkt	 tot	 het	 daadwerkelijk	 voor	 het	 product	 betaalde	
bedrag.

Hella gutmann	Solutions	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	beschadigingen	of	bedrijfsstoringen,	die	ontstaan	
door	de	niet-inachtneming	van	het	handboek	mega	macs	en	van	de	bijzondere	veiligheidsinstructies.
de	 gebruiker	 van	 de	 meetapparatuur	 moet	 bewijzen,	 dat	 hij	 de	 technische	 uitleg,	 bedieningsaanwijzingen,	
onderhouds-	en	veiligheidsinstructies	zonder	uitzondering	in	acht	heeft	genomen.
deze	uitsluiting	van	aansprakelijkheid	geldt	niet,	wanneer	schade	ten	gevolge	van	de	dood	of	 lichamelijk	 letsel	
berust	op	een	opzettelijk	of	nalatig	plichtsverzuim	van	Hella gutmann	Solutions.	

mega macs 50 hoofdstuk O 2/�
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Veiligheidsinstructies

Veiligheidsmaatregelen hoogspanning/netspanning:
In	elektrische	installaties	treden	zeer	hoge	spanningen	op.	door	spanningsoverslag	op	beschadigde	componenten	
(schade	 door	 knaagdieren	 enz.)	 of	 aanraking	 van	 spanningvoerende	 componenten	 bestaat	 er	 gevaar	 voor	 een	
elektrische	schok.
•	 alleen	elektrische	leidingen	met	randaarding	gebruiken.
•	 alleen	een	originele	kabelset	gebruiken.
•	 Kabel	en	voedingseenheid	regelmatig	controleren	op	beschadigingen.
•	 aardingskabel	van	het	apparaat	naar	het	voertuig	altijd	als	eerste	aansluiten.
•	 Montagewerkzaamheden	 zoals	 de	 aansluiting	 van	 het	 apparaat	 of	 de	 vervanging	 van	 componenten	 altijd	

uitvoeren	bij	uitgeschakelde	ontsteking.
•	 Bij	werkzaamheden	met	ingeschakelde	ontsteking	geen	spanningvoerende	componenten	aanraken.

Veiligheidsmaatregelen verstikkingsgevaar:
Bij	 een	 draaiende	 motor	 ontstaat	 er	 koolstofmonoxide.	 dit	 leidt	 bij	 inademing	 tot	 zuurstoftekort	 in	 het	 bloed		
(levensgevaar).
•	 voor	voldoende	ventilatie	van	de	werkruimten	zorgen.
•	 Bij	een	draaiende	motor	altijd	een	afzuiginstallatie	inschakelen	en	aansluiten.

Veiligheidsinstructies gevaar voor brandwonden:
Bij	een	draaiende	motor	ontstaan	aan	bepaalde	componenten	zeer	hoge	temperaturen	(tot	meerdere	100°).
•	 altijd	veiligheidsuitrusting	gebruiken	(veiligheidshandschoenen	enz.)
•	 aansluitleidingen	niet	in	de	buurt	van	hete	onderdelen	leggen.

Veiligheidsinstructies explosiegevaar:
Bij	werkzaamheden	aan	de	brandstofinstallatie	bestaat	er	brand-	en	explosiegevaar	door	brandstofdampen:	
•	 geen	open	vlammen
•	 niet	roken.
•	 ruimte	goed	ventileren.

Veiligheidsmaatregelen gevaar voor verwondingen:
aan	 de	 draaiende	 motor	 zijn	 er	 roterende	 onderdelen,	 die	 kunnen	 leiden	 tot	 verwondingen	 (ventilatorblad,	
riemaandrijving	enz.).	als	het	voertuig	niet	beveiligd	is	tegen	wegrollen,	kunt	u	gekneld	raken.
•	 Bij	een	draaiende	motor	niet	in	roterende	onderdelen	grijpen.
•	 voertuig	beveiligen	tegen	onvoorzien	wegrollen	(handrem).
•	 voertuigen	met	automatische	transmissie	bijkomend	in	de	parkeerstand	zetten.
•	 voedingsleidingen	niet	in	de	buurt	van	roterende	onderdelen	leggen.

Veiligheidsmaatregelen lawaai:
om	gehoorschade	te	vermijden,	moeten	de	volgende	maatregelen	in	acht	worden	genomen:
•	 Werkplaatsen	in	de	buurt	van	de	testplaats	beschermen	tegen	lawaai.
•	 geluidsisolerende	middelen	gebruiken.

Veiligheidsmaatregelen chemische brandwonden:
Bij	 beschadiging	 van	 het	 LCd-display	 bestaat	 het	 gevaar,	 dat	 er	 door	 het	 vrijkomen	 van	 de	 vloeibare	 kristallen	
chemische	brandwonden	ontstaan.	de	getroffen	lichaamsdelen	of	kleding	onmiddellijk	spoelen	met	water	(arts	
raadplegen).	
•	 na	inademing	of	opname	door	de	mond	onmiddellijk	een	arts	raadplegen.

mega macs 50 hoofdstuk O 3/�
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Veiligheidsinstructies voor mega macs 50 

•	 op	de	netstekker	alleen	de	originele	voedingseenheid	aansluiten	(voedingsspanning	12	v).
•	 altijd	alle	aansluitingen	op	het	voertuig	uitvoeren	bij	een	stilstaande	motor.
•	 Bij	onderdelen	die	onder	hoogspanning	staan	leidingen	controleren	op	beschadiging	(schade	door	knaagdieren	

enz.)
•	 LCd-display/apparaat	beschermen	tegen	langdurige	blootstelling	aan	de	zon.
•	 apparaat	en	aansluitkabel	beschermen	tegen	hete	onderdelen.
•	 apparaat	beschermen	tegen	roterende	onderdelen.
•	 Controleer	 de	 aansluitkabels/hulpstukken	 regelmatig	 op	 beschadigingen	 (vernieling	 van	 het	 apparaat	 door	

kortsluiting).
•	 aansluiting	van	het	apparaat	alleen	uitvoeren	volgens	de	gebruiksaanwijzingen/het	handboek.
•	 Bescherm	het	apparaat	tegen	water	(niet	waterdicht).
•	 Bescherm	het	apparaat	tegen	harde	slagen	(niet	laten	vallen).
•	 het	apparaat	mag	alleen	worden	geopend	door	technici	die	door	Hella gutmann	Solutions	erkend	zijn.
•	 Bij	verbreking	van	het	veiligheidszegel	of	ongeoorloofde	ingrepen	in	het	apparaat	vervalt	de	garantie.
•	 Bij	storingen	aan	het	apparaat	onmiddellijk	Hella gutmann	Solutions	verwittigen.

Onderhoud van mega macs 50

net	zoals	ieder	meetapparaat	moet	ook	mega	macs	met	zorg	worden	behandeld.	
•	 reinig	het	apparaat	regelmatig	met	niet-agressieve	reinigingsmiddelen.
•	 gebruik	een	gewone	huishoudreiniger	in	combinatie	met	een	vochtige,	zachte	poetsdoek.
•	 vervang	beschadigde	kabels/hulpstukken	onmiddellijk.
•	 gebruik	alleen	originele	reserveonderdelen.

Afvalverwerking

overeenkomstig	 de	 richtlijn	 2002/96/eg	 van	 het	 europees	 parlement	 en	 van	 de	 raad	 van	 27	 januari	 2003	
betreffende	 afgedankte	 elektrische	 en	 elektronische	 apparatuur	 en	 de	 nationale	 wetgeving	 betreffende	 het	 in	
de	 handel	 brengen,	 de	 terugname	 en	 de	 milieuvriendelijke	 afvalverwerking	 van	 elektrische	 en	 elektronische	
apparatuur	(duitse	wet	inzake	elektrische	en	elektronische	apparatuur	—	elektrog)	van	16	maart	2005	verplichten	
wij	ons	ertoe,	dit	apparaat	dat	na	13.8.2005	door	ons	in	de	handel	werd	gebracht	na	afloop	van	de	gebruiksduur	
gratis	terug	te	nemen	en	het	conform	de	bovengenoemde	richtlijnen	te	verwerken.
aangezien	dit	apparaat	uitsluitend	bestemd	is	voor	professioneel	gebruik	(B2B),	mag	het	niet	worden	ingeleverd	
bij	publiekrechtelijke	afvalverwerkingsbedrijven.

het	apparaat	kan	met	vermelding	van	de	aankoopdatum	en	van	het	apparaatnummer	worden	ingeleverd	voor	
afvalverwerking	bij:

Hella gutmann	Solutions	gmbh
am	Krebsbach	2
D - 79241	Ihringen
Weee-reg.nr.	de25419042
Tel:	07668/9900-0
Fax:	07668/9900-3999
Mail:	info@hella-gutmann.com
Web: www.hella-gutmann.com 



Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2    D-79241 Ihringen    telefoon  +49(0)7668-99000    fax  +49(0)7668-9900 3999     info@hella-gutmann.com   www.hella-gutmann.com
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