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  GIỚI THIỆU CHUNG 

- HD Scanner là thiết bị xác định lỗi động cơ Diesel chuyên nghiệp cho các xe tải nhẹ, xe 
tải trung bình, xe tải nặng, xe siêu trường siêu trọng, xe đầu kéo, xe khách nhỏ, xe khách 
trung bình, xe khách loại lớn và máy công trình (loại có sử dụng động cơ Diesel của xe tải) 
điện 24 V của Trung Quốc. Thiết bị cũng làm việc với các xe tải của các hãng xe khác trên 
thế giới. 
- Đây là thiết bị chẩn đoán chuyên nghiệp và tích hợp cho nhiều hãng xe tải nhất hiện nay ở 
thị trường Việt Nam.  
- Cho phép chẩn đoán chính xác, ổn định, toàn diện, dễ dàng sử dụng, hỗ trợ tra cứu mã lỗi 
tiếng Việt bằng phần mềm DTD CODE.  
- Chuyên dụng cho các xe tải nặng động cơ Diesel  
- Thiết bị được thiết kế như một máy tính bảng cầm tay với màn hình cảm ứng, màn hình 
tinh thể lỏng 8 inch, điều khiển trực tiếp trên màn hình, hiển thị chất lượng hình ảnh tốt.  
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Việt. Hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ trực tiếp từ các kỹ thuật viên của DTDAuto  

  PHẠM VI ỨNG DỤNG 
Thế mạnh của thiết bị là dụng cho hầu hết các hãng xe tải, xe bus, máy công trình sử dụng 
động cơ diesel điện 24 V của Trung Quốc. Thiết bị cũng làm việc với các xe tải của các 
hãng xe khác trên thế giới.  
Các trường hợp cụ thể như dưới đây:  
- Thứ nhất:  
Sử dụng chuyên sâu và chuyên nghiệp cho các hệ thống điều khiển điện tử trên xe của hầu 
hết các nhà sản xuất xe  Trung Quốc sử dụng động cơ Diesel: WEIHAI, SHANG CHAI, 
YUCHAI, XICHAI, CHAO CHAI, YANGCAHI, QUAN CHAI, YUNEI POWER, 
FAN SIHUAN, JAC, JMC, HUAYUANLAIDONG, DACHAI, FOTON, SINO, 
HAWTAI, LAIYANG POWER, BEIJING BUS, KING LONG, YUTONG, 
DONGFENG, FAW, HONGYAN, CAMC, SHANXI, XINCHEN, SANY, KAMA, 
SHANGHAI SUNLONG, ANKAI, SHAOLIN vv...  

www.dtdauto.com 
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- Thứ hai: 
Sử dụng cho các xe tải có sử dụng động cơ Diesel của các nhà sản xuất: BOSCH, 
CUMMINS, CATERPILLAR, DENSO, SIEMENS, MOTOROLA, ZEXEL, VITO, 
NANYUE, DELPHI, WABCO  
 
- Thứ ba:  
Sử dụng đọc lỗi cho xe tải của các nhà sản xuất châu Âu, Châu Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản: 
RENAUL, SCANIA, UD, SH HINO, BENZ TRUCK, FUSO, TOYOTA, KIA, 
IVECO,HINO, ISUZU HD, MACK, VOLVO, HYUNDAI, MAN, VW JETTA 
DIESEL, HYUNDAI,ISUZU, EURO III DIESEL, GREAT WALL, NISSAN, DAF.   
 
- Thứ tư: 
Sử dụng đọc riêng phần động cơ cho một số xe tải động cơ Diesel thế hệ mới khác (điện 
24V) mà không có tên trong danh sách xe ở trên nhưng cũng đã hợp chuẩn OBD-II cho 
động cơ Diesel: J1708, J1939.  

 CHỨC NĂNG 
1. Đọc/xóa, xác định lỗi các hệ thống  
      + Hệ thống điều khiển động cơ (Engine) 
      + Hệ thống thủy lực (Hydraulic) 
      + Hệ thống điều khiển hộp số (AT) 
      + Hệ thống túi khí (SRS)  
      + Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  
      + Hệ thống giảm xóc điện tử  
      + Hệ thống khung gầm (Chassic) 
      + Hệ thống trợ lực lái điện tử (ESP) 
      + Hệ thống thân vỏ (Body) 
      + Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) 
      + Hệ thống điều khiển hành trình (ACC) 
      + Hệ thống bảng Táp lô  
      + Hệ thống điều hòa (A/C) 
      + Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh  
      + Các hệ thống điều khiển điện tử khác trên xe (Tùy thuộc từng hãng xe)  
2. Hiển thị thông số hiện hành  
3. Kích hoạt, kiểm tra cơ cấu chấp hành  
4. Kiểm tra kim phun, đặt mã số đặc biệt (QR code) cho kim phun 
5. Reset đèn báo định kỳ bảo dưỡng  
6. Chức năng khác (Tùy thuộc vào loại ECU do các nhà sản xuất hỗ trợ)

  ƯU ĐIỂM 
- Sản phẩm công nghệ mới  
- Tích hợp được nhiều loại xe và đã điều chỉnh cho phù hợp với các xe ở thị trường Việt 
Nam  
- Sử dụng đơn giản  
- Hỗ trợ tra cứu mã lỗi Tiếng Việt trên phần mềm DTD CODE 
- Thiết kế độ bền cơ học tốt  
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- Hoạt động tin cậy  
- Cập nhật miễn phí qua Internet  
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp bởi kỹ thuật viên DTDAuto, lâu dài, miễn phí 
- Bảo hành 1 năm 

  THÀNH PHẦN THIẾT BỊ 
-  Thân máy chính  
- Các giắc cắm phụ kiện đi kèm tích hợp trong 1 va li xách tay.  
- 01 CDROM phần mềm tiếng Việt DTD-Code với mã số kích hoạt bản quyền cho một máy 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
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