
  BMW SCANNER  
       THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN CHUYÊN DỤNG CHO XE BMW 

(Sửa đổi lần cuối: 12/11/2012)               

 

DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAM 

 Ảnh thiết bị 

 

  Phạm vi ứng dụng 
- Sử dụng cho các model của BMW sản xuất trước 
năm 2009 và một số xe khác đến thời điểm hiện 
tại:  
1 Series, 3 Series, 5 Series, 7 Series, 8 Series, X 
Series, Z Series, Z-Reihe, MINI 
- BMW Scanner với phần mềm DIS để chẩn đoán 
các model dưới đây thông qua giắc chẩn đoán 
OBD-II:  
E87, E90, E91, E92, E60, E61, E63, E64, E65, E66, 
E70, E83, E85, E86, E38(OBD-II), E39(OBD-II), 
E46(OBD-II ), E52, E53, R56, R50, R52, R53  
- BMW Scanner với phần mềm SSS để lập trình 
cho các model dưới đây:  
(1) Giắc chẩn đoán OBD-II : E87, E90, E91, E92, 
E60, E61, E63,E64, E65, E66, E70, E83, R56, R50, 
R52, R53  
(2) Cáp quang: E87, E90, E91, E92, E60, E61, E63, 
E64, E65, E66, E70, R56, R50, R52, R53 

   Thành phần thiết bị 
- 01 bộ chuyển đổi điện tử 
- 01 cáp OBD-II 16 chân  
- 01 cáp quang 
- 01 cáp mạng LAN 
- 01 phần mềm DIS  
- 01 phần mềm SSS  
- CD Phần mềm tra cứu mã lỗi tiếng Việt DTD 
CODE 
(Lựa chọn thêm theo yêu cầu) 
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

 Giới thiệu chung 
- BMW Scanner là công cụ chuyên dụng để 
chẩn đoán lỗi, phân tích dữ liệu hiện hành, cài 
đặt, hiệu chỉnh thông số và lập trình cho các xe 
của BMW.  
- Từ Model E65 trở đi mạng truyền thông trên 
xe đã sử dụng cáp quang kết nối các khối điều 
khiển điện tử với nhau để tốc độ đường truyền 
cao và băng thông rộng hơn, ổn định hơn.  
- Giải pháp phần mềm cài đặt với máy tính (PC 
based) chẩn đoán và lập trình nhanh chóng và 
dễ dàng.  

 Chức năng chính 
- Đọc/xóa mã lỗi  
- Hiển thị dữ liệu hiện hành của các cảm biến 
và cơ cấu chấp hành 
- Kích hoạt kiểm tra các cơ cấu chấp hành  
- Thông tin định kì bảo dưỡng  
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và tài liệu kỹ thuật 
với mã lỗi cụ thể 
- Hiệu chỉnh, cài đặt tham số, lập trình theo 
mục đích của người sử dụng và sự cho phép 
của hệ thống ECU trên xe  

 Ưu điểm 
- Giải pháp PC based linh hoạt nhiều thông tin  
dữ liệu, hiệu quả, chính xác, tin cậy.   
- Hỗ trợ thông tin mã lỗi tiếng Việt với  
phần mềm DTD Code, chính xác, chuẩn mực 
(Lựa chọn thêm theo yêu cầu)   
- Phù hợp với thị trường xe BMW ở Việt Nam  
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng bởi kỹ sư 
DTDAuto Việt nam 
- Miễn phí và tự động cập nhật cơ sở dữ liệu và 
phiên bản mới phần mềm DTD code  
- Tư vấn, trợ giúp kỹ thuật tốt từ DTDAuto 
Việt 
nam   
- Bảo hành 12 tháng, bảo trì theo yêu cầu   
 
 

Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email:sales@dtdauto.com ; dtdauto@gmail.com     
Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn  

www.dtdauto.com 

 
(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết)  
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