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PicoScope®

A u t o m o t i v e  D i a g n o s t i c s

Ve ldu  ré t ta  se t t ið

Myndin hér fyrir ofan sýnir þrjú 
vinsælustu settin. Einnig er 
hægt að sá aðrar útfærslur á 
settum á www.picoauto.com.

Sett eru seld annað hvort 
í meðfærilegri tösku eða í 
útskornum svampi sem passar í 
flestar verkfærakistur.  

Mælibúnaður með venjulegri 
BNC tengingu er hægt að tengja 
við nýja PicoScope 4425A

4-rása byrjunarsett

4-rása grunnsett

4-rása  meistarasett



Í PicoScope 7 forriti er að finna ítarlegar 
upplýsingar og leiðbeiningar hvernig staðið 
er að mælingu og prófunum þar á meðal fyrir 
blendings- og rafmagnsbíla.  

Til að átta sig á því hvernig best sé að nýta 
sveiflusjá fyrir bilanagreiningu á bílum er mikilvægt 
að hafa skilning á hvar PicoScope passar inní 
vinnuferlið þegar unnið er að bilanagreiningu. 

Okkar markmið er að PicoScope hjálpi verkstæðinu 
þínu að veita viðskiptavinum sem besta þjónustu 

Fylgstu með hvernig PicoScope er notað við 
bilanagreiningu á YouTube.

Gre in ing  á  merk jum  

Það að tengja sveiflusjá er aðeins hluti af verkferli 
við að bilanagreina. Að meta og greina merki frá 
skynjurum og liðum er einnig mikilvægur þáttur. 
Með PicoScope færðu hjálp og aðstoð með að 
greina þessi merki.

Pico Technology hefur lengi verið þekkt fyrir að 
vera í fararbroddi þegar kemur að nota sveiflusjá 
við að bilanagreina bíla. Með nýjustu uppfærslum 
á PicoScope forriti og sveiflusjá höfum við 
skapað einfalt og notendavænt viðmót. 

Með PicoBNC+ viðmótinu og PicoBNC+ snjall 
tengingum færðu hraðvirka og áreiðanlega 
tengingu. Sjálfvirk uppsetning á mælibúnaði  
sem einfaldar uppsetningu fyrir nákvæman og 
notendavænan mælibúnað, t.d:

PicoScope  sve i f lus já  fy r i r  b i lanagre in ingu
Taktu skref í átt að framtíðinni í dag. 

PicoScope 7 er í beta prófun - PicoScope 6 og PicoDiagnostics er í boði fyrir 4425A

Merk jasafn ið

Fyrst og fremst er mikilvægast það mikla safn af 
þekktum góðum merkjum sem PicoSope hefur að 
geyma. Það að hafa aðgang að þekktum góðum 
merkjum til samanburðar er góð byrjun þegar á 
að bilanagreina. Hægt er að niðurhala merkjum og 
bera þau saman við merki sem þú hefur fangað 
með PicoScope 7.  

Með því að skrá sig á spjallsíðu PicoScope færðu 
aðgang að ítarlegum upplýsingum og ráðleggingum 
varðandi bilanaleit í rafkerfi bíla. Þar er einnig að 
finna safn sem inniheldur yfir 5000 merki.   

Þú getur einnig notað:

Leiðbeiningar sem innihalda aðstoð 
og útskýringar hvernig eigi að meta 
og lesa úr merkjum sem nýtist við 
bilanagreiningu.

Á vefsíðu www.picoauto.com er að 
finna mikið magn af upplýsingum, 
kennsluefni og dæmisögum. Þar er 
einnig að finna upplýsingar hvernig 
þú nálgast tækniupplýsingar og aðra 
aðstoð. 

PicoScope heldur úti rás á YouTube 
en þar er að finna kennslumyndbönd 
um notkun á sveiflusjá við 
bilanagreiningu á rafkerfi bíla.

Hitamælir

Ampertangir
án rafhlöðuMælir fyrir háspennukefli

Hér sést ef rangur 
mælibúnaður er valinn

PicoBNC+ viðmótið hjálpar með að auðvelda 
og flýta tengingu. Þegar mælibúnaður er 
tengdur við sveiflusjá mun hún þekkja hann 
og breyta stillingum sjálfvirkt. Þegar valin 
er leiðsögn fyrir mælingu mun forritið segja 
þér hvaða mælibúnað skal tengja. Ef vitlaus 
mælibúnaður er tengdur færðu viðvörun sem 
lætur þig vita að rangur búnaður er tengdur við 
sveiflusjá.

Samhliða þróun á nýrri sveiflusjá kemur 
ný kynslóð af forriti. PicoScope 7 hefur 
verið hannað með það í huga að vera 
mjög notendavænt, sérstaklega fyrir 
spjaldtölvunotendur. Uppbygging á valmynd 
og aðgerðum í forrit eru einfaldar, skýrar og 
þægilegar í notkun.


