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 HÌNH ẢNH BỘ THIẾT BỊ 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

D5 - Công cụ sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc khi cần giải quyết các vấn đề 

quan trọng liên quan đến sửa chữa xe mất chìa khóa, làm chìa khóa mới trên các loại xe máy 

tay ga thế hệ mới có bảo mật chìa khóa bằng mã số điện tử cho tất cả các xe của nhà sản 

xuất PIAGGIO/VESPA.   

      
    

PIAGGIO BEVERLY PIAGGIO MEDLEY PIAGGIO LIBERTY PIAGGIO FLY PIAGGIO ZIP 

          

VESPA SPRINT VESPA PRIMAVERA VESPA GTS VESPA LT VESPA LXV 

 

      

VESPA LX PIAGGIO X8       
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 CHỨC NĂNG 

- Đọc thông tin chip chìa khóa (transponder) 

- Ghi thông tin chip chìa khóa (transponder)  

- Sao chép chìa khóa mới khi còn chìa khóa gốc (copy chìa khóa)  

- Kết hợp với MOTOSCAN lập trình chìa khóa mới khi mất tất cả các chìa khóa 

    

Giao diện chính của thiết bị Giao diện đọc thông tin chip chìa khóa  

    

Giao diện thông tin chip chìa khóa  Giao diện ghi thông tin chip chìa khóa  

    

Giao diện ghi thông tin chip chìa khóa  Giao diện ghi thông tin chip chìa khóa thành công   
 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

         - Kích thước: 20 x 7 x 15 cm 

         - Trọng lượng: 0.9 kg 

         - Nguồn cấp: 9 đến 12 V 

         - Dòng điện: 0.3 Ampe  

  BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM 

   - 01 thiết bị sử dụng để đọc và ghi thông tin chip chìa khóa  

   - 01 cáp dữ liệu kết nối với máy tính  

   - 01 nguồn 220VAC/ 12VDC 

   - 01 CD phần mềm  

   - 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị 

 

Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 

Điện thoại: 043.7845426, 0913 555 416 

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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