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 HÌNH ẢNH THIẾT BỊ 

 

  GIỚI THIỆU CHUNG 
 - Mercedes Scanner là công cụ chuyên dụng, mới nhất để chẩn đoán cho các xe du lịch, xe tải, xe bus 
của Mercedes và các hãng xe khác có sử dụng động cơ của Mercedes Benz như: Mini, Maybach, 
BrahaBenz, Fuso, Setra, Cobus và Foton 
- Giải pháp phần mềm cài đặt với máy tính (PC based) chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng các sự cố 
trên xe. 
- Phần mềm hiển thị chi tiết thông tin phù hợp với tất cả các xe Mercedes. 

 PHẠM VI ỨNG DỤNG 
Sử dụng cho hầu hết các model của Mercedes và các hãng xe khác có sử dụng động cơ của Mercedes 
Benz như: Mini, Maybach, BrahaBenz, Fuso, Setra, Cobus và Foton sản xuất sau năm 1996 

 
• Xe du lịch 
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• Xe khách nhỏ và xe tải nhẹ 

 
• Xe khách lớn, xe tải nặng, xe siêu trường siêu trọng, xe đầu kéo, máy công trình... 

 

 CHỨC NĂNG 
- Đọc/xóa/Reset mã lỗi cho tất cả các hệ thống: động cơ, khung sườn, thân vỏ và bảng Táp lô vv… 
- Hiển thị dữ liệu hiện hành của các cảm biến và trạng thái cơ cấu chấp hành 
- Kích hoạt, phân đoạn kiểm tra các cơ cấu chấp hành  
- Reset hệ thống cảnh báo định kì bảo dưỡng   
- Hỗ trợ các chức năng Reset, lập trình và cài đặt tham số ECU như chìa khóa (khi thay thế ECU mới) 
- Hiển thị sơ đồ mạch điện, vị trí các cảm biến và các thông số kỹ thuật cấu kiện của tất cả các hệ thống 
- Hướng dẫn kiểm tra, đo kiểm tín hiệu các cảm biến, cơ cấu chấp hành và các điểm tín hiệu điện trên 
xe theo thông số kỹ thuật mẫu   
* Thiết bị làm việc với các hệ thống: 
    + Hệ thống điều khiển động cơ (PCM) 
    + Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 
    + Hệ thống điều khiển lực kéo (TCS) 
    + Hệ thống điều khiển hộp số điện tử (AT/EG)  

www.dtdauto.com 
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    + Hệ thống khung sườn (Body) 
    + Hệ thống khóa cửa 
    + Hệ thống đèn chiếu sáng 
    + Hệ thống gạt mưa, rửa kính 
    + Hệ thống cửa kính và mui trần 

    + Hệ thống điều khiển túi khí (SRS) 
    + Hệ thống bảng đồng hồ (IP) 
    + Hệ thống bảo mật chìa khóa (Immobilizer) 
    + Hệ thống an ninh cảnh báo (Security) 
    + Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) 
    + Hệ thống điều hòa không khí (AC) 
    + Hệ thống gương điện 
    + Hệ thống ghế điều khiển bằng điện 
    + Hệ thống công tắc tổ hợp 
    + Hệ thống thông tin xe 
    + Hệ thống giảm xóc điện tử (ESAC) 
    + Hệ thống điều khiển hành trình (CCS) 
    + Hệ thố́ng trợ lực lái điện tử (EPS)  
    + Hệ thống định vị vệ tinh (NAV) 
    + Hệ thống nạp khởi động 
    + Hệ thống khởi động từ xa 
    + Hệ thống giám sát hỗ trợ lùi xe vào nhà xe 
    + Hệ thống điều khiển động cơ kép (Hybrid) 
    + Hệ thống đài (Radio) 

    + Các hệ thống điều khiển điện tử khác 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 Mercedes 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 
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 MỘT BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM  

TT SỐ 
LƯỢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

1 01 Bộ chuyển đổi điện tử 
 

2 01 Cáp nối 14 chân 
 

3 01  Cáp nối OBD-II (16 chân) 
 

4 01 Cáp nối 38 chân 
 

5 01 Cáp tín hiệu 8 chân 

 

6 01 Cáp LAN kết nối máy tính 
 

7 01 CD Phần mềm tra cứu mã lỗi tiếng Việt DTD CODE 
 

8 01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

 

9 01 Máy tính Laptop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 043.7845426, 0913001792  
Email: dtdauto@gmail.com     
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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