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 HÌNH ẢNH BỘ THIẾT BỊ 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

 - KEY TOOL là công cụ nhỏ gọn có thể thực hiện các công việc liên quan đến FOB/ KEY cho hệ 
thống khoá Smartkey và Immobiser, có thể gọi là công cụ FOB (FOB TOOL). Đây là một công cụ 
mạnh mẽ hữu ích kết hợp phần mềm cài đặt trên điện thoại sử dụng để giải quyết các vấn đề quan 
trọng liên quan đến tái sử dụng hay làm mới lại FOB hệ thống Smartkey xe máy, ô tô nhiều lần 
trong sửa chữa xe mất chìa khóa, làm chìa khóa mới cho ô tô, xe máy. Đây cũng là giải pháp tốt về 
tài chính. 
 - Phần mềm với giao diện điều khiển được cài đặt trên thiết bị cầm tay sử dụng trên các hệ điều 
hành Android và iOS.  
- Kết nối không dây qua truyền thông Bluethooth tiện lợi cho người sử dụng.    

 CHỨC NĂNG  

- Tái sử dụng hay làm mới lại nhiều lần FOB (Renew KEY) cho HONDA: SH, PCX, SH MODE...  

- Đọc KEYID từ FOB  

- Copy KEYID từ Chip T5 chìa khóa VESPA/PIAGGIO  

- Kiểm tra tần số sóng FOB (dải từ 300-450 Mhz)  

- Kiểm tra tín hiệu bộ ăng ten hệ thống khoá điện tử ở công tắc khóa  

- Tái sử dụng nhiều lần FOB của ô tô  

- Copy các loại chíp chìa ô tô, xe máy trên thị trường  

- Ghi thông tin chíp trong chìa khoá ô tô  

- Đặt lại kiểu chip loại VVDI  

- Nạp pin FOB (sử dụng cho các loại FOB giống như FOB của BMW EWS series loại pin có thể 
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nạp lại được)  

- Lập trình bộ điều khiển từ xa của cửa cuốn  

- Sao chép thông tin thẻ nhớ dạng cảm ứng từ (thẻ ra vào, thẻ thang máy vv…) 

 BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM 

 STT SỐ LƯỢNG  MÔ TẢ  HÌNH ẢNH 

1  01  Phần cứng cầm tay 

  

2  01  Cáp nguồn  

  

3  01  Cáp lập trình  

 

4  01  Hướng dẫn sử dụng nhanh  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty DTDAuto Vietnam Co., Ltd 

Điện thoại: 19002228, 0913555416 

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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