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 HÌNH ẢNH THIẾT BỊ 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

- PC AUTOCOM là công cụ đa năng, tổng hợp, giá rẻ và cài đặt phần mềm trên máy tính để 

chẩn đoán lỗi cho các xe du lịch, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe siêu trường, siêu trọng, xe chở 

khách, xe bus của các hãng xe trên thế giới.  

- Hỗ trợ cả máy xăng và máy dầu, thế mạnh về các xe tải châu Âu.   

- Giải pháp phần mềm cài đặt với máy tính (PC based) chẩn đoán nhanh chóng, dễ dàng các 

sự cố trên xe. 

 PHẠM VI ỨNG DỤNG 

- Sử dụng cho tất cả các xe du lịch, xe tải nhẹ của các hãng xe trên thế giới: Alfa Romeo, 

Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari, Fiat, 

Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Land Rover, 

Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, 

Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Samsung, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, 

Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, vv... 

- Sử dụng cho các xe tải nặng, xe siêu trường, siêu trọng, xe buýt, rơ mooc của các hãng xe: 

Man, Volvo, Iveco, Scania, Renault, Knorr WabcoTrailer 
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 CHỨC NĂNG 

- Đọc/xóa mã lỗi cho các hệ thống:  

     + Hệ thống động cơ 

     + Hệ thống đánh lửa  

     + Hệ thống điều hòa  

     + Hệ thống chống bó cứng phanh ABS  

     + Hệ thống giảm xóc 

     + Hệ thống túi khí  

     + Hệ thống giải mã chìa khóa 

     + Hệ thống bảng Táp lô  

     + Hệ thống hộp số 

     + Hệ thống tiện ích trên xe vv... 

- Hiệu chỉnh các thông số 

- Hiển thị thông số hiện hành của các cảm biến và cơ cấu chấp hành  

- Kích hoạt cơ cấu chấp hành: máy nén hệ thống điều hòa, vòi phun, rơ le sấy, van tuần 

hoàn khí thải, bơm cao áp, rơ le điều khiển quạt, đèn báo lỗi, rơ le mô tơ Servo vv... 

- Reset hệ thống định kì bảo dưỡng  

- Lập trình vòi phun, chìa khóa điều khiển từ xa  

- Chức năng kiểm tra thông minh: tự động kiểm tra các hệ thống điều khiển điện tử trên xe 

 ƯU ĐIỂM 

- Giải pháp PC based linh hoạt  

- Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng với người dùng  

- Chẩn đoán nhanh chóng, chính xác, an toàn  

- Chuẩn kết nối USB 

- Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng  

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, tư vẫn, trợ giúp kỹ thuật từ DTDAuto Việt Nam  

 

 THÀNH PHẦN THIẾT BỊ 

- 01 bộ chuyển đổi điện tử  

- 01 cáp 16 chân OBD-II 

- 01 cáp 2 chân xe Audi 

- 01 cáp 38 chân xe Mercedes 

- 01 cáp 20 chân xe BMW 

- 01 cáp 10 chân xe Opel 
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- 01 cáp 3 chân xe Fiat 

- 01 cáp 12 chân xe Renault 

- 01 cáp 16 chân xe Scania 

- 01 cáp 30 chân Iveco 

- 01 cáp 37 chân xe Man 

- 01 cáp 12 chân xe Man 

- 01 cáp 8 chân xe Volvo 

- 01 cáp OBD 14 chân 

- 01 cáp 7 chân xe Knorr Wabro Trailer 

- 01 cáp phụ 

- 01 cáp nguồn  

- 01 cáp USB 

- 01 bộ phần mềm AUTOCOM cài đặt trên máy tính 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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