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 Ảnh thiết bị 

 

 Ưu điểm 

- Giải pháp mới, hiệu quả, chính xác, tin cậy  

- Giá bán thấp  

- Sử dụng tiếng Việt chính xác, chuẩn mực  

- Phù hợp hơn với thị trường xe & trình độ công 

nhân kỹ thuật Việt Nam  

- Sử dụng đơn giản  

- Miễn phí cập nhật cơ sở dữ liệu và phiên bản 

phần mềm mới  

- Tư vấn, trợ giúp kỹ thuật tốt trực tiếp từ cơ sở 

sản xuất  

- Bảo hành 24 tháng, bảo trì theo yêu cầu 

 Phạm vi ứng dụng 

Sử dụng cho các Garage vừa và nhỏ, các trường 

đào tạo nghề ô tô và xe cá nhân. 

 Thành phần thiết bị 

- 01 bộ thiết bị xác định lỗi ô tô thế hệ mới OBD-

II Scantool  (mã sản phẩm: ET1001) 

- 01 Bộ thiết bị xác định lỗi các hệ thống phụ trợ 

A Scanner (mã sản phẩm: ET1007)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt)  

 Chức năng  

A. ĐỘNG CƠ 

- Xác định lỗi và gợi ý sửa chữa hệ thống động 

cơ (Engine) cho hầu hết các xe thế hệ mới của 

các nhà sản xuất trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn, 

Châu Âu… bao gồm cả các xe liên doanh sản 

xuất tại Việt nam đã theo chuẩn OBD-II (tham 

khảo danh sách xe).  

- Khởi tạo (reset) lại ECU trở lại trạng thái mặc 

định ban đầu từ nhà sản xuất, xóa bộ nhớ lỗi và 

tắt đèn báo lỗi (MIL)  

- Hiển thị các thông số cảm biến hiện hành của 

động cơ  

B. CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ PHỤ TRỢ 

- Xác định lỗi và gợi ý sửa chữa hệ thống chống 

bó cứng phanh (ABS), túi khí an toàn (SRS) cho 

hầu hết các xe các thế hệ của các nhà sản xuất 

trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn, Châu Âu…bao 

gồm cả các xe liên doanh sản xuất tại Việt Nam. 

Bao gồm: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, 

FORD, RENAULT, PEUGEOT, BMW & 

MINI, VOLVO, HONDA, MAZDA, GM, 

CHRYSLER, CITROEN, VOLKSWAGEN, 

AUDI, MERCEDES, OPEL 

- Reset ECU và tắt đèn báo lỗi của hệ thống 

chống bó cứng ABS, túi khí SRS  

- Xác định lỗi một số hệ thống Số tự động (AT) 

với các xe có ECU của hộp số chung với ECU 

động cơ. 

- Đọc/Xóa mã lỗi và reset hệ thống giám sát áp 

www.dtdauto.com 

http://dtdauto.com/download/car%20list.PDF
http://dtdauto.com/download/car%20list.PDF
http://www.cartools.com.vn/Product/Product_diagnostic/OBD-II%20Scantool_V.htm
http://www.cartools.com.vn/Product/Product_diagnostic/OBD-II%20Scantool_V.htm
http://dtdauto.com/Product/Product_diagnostic/A_Scanner.htm
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 suất lốp  

- Hiển thị mã lỗi và nội dung lỗi trên màn hình 

LCD  

- Đọc thông tin về xe (mã nhận dạng xe (VIN), 

mã nhận dạng xe hiệu chỉnh (CIN), mã số xác 

nhận xe (CVN)  

- Đồ thị hóa dữ liệu  

- Cập nhật phần mềm qua Internet  

- In dữ liệu qua máy tính 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email: dtdauto@gmail.com; dtdung@iop.vast.ac.vn     
Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  
(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết)   

www.dtdauto.com 

mailto:dtdauto@gmail.com
mailto:dtdung@iop.vast.ac.vn
http://www.dtdauto.com/
http://www.cartools.com.vn/
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