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 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

 

 CHỨC NĂNG 

- DTD Code là phần mềm tiếng Việt chuyên nghiệp tra cứu và phân tích mã lỗi ô tô hàng đầu Việt 

Nam. Chính xác, tin cậy, uy tín, đầy đủ thông tin và đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và các 

xưởng sửa chữa ô tô của người Việt trên thế giới.  

- Sử dụng tra cứu, phân tích mã lỗi và gợi ý sửa chữa cho tất cả các loại phương tiện vận tải đang lưu 

hành bao gồm: xe du lịch, xe tải nhẹ, xe tải trung bình, xe tải nặng, đầu kéo, xe siêu trường, siêu 

trọng, xe khách hạng nhẹ, xe khách hạng trung, xe khách hạng lớn, máy công trình, xe máy, các loại 

máy sử dụng động cơ ô tô ...  

- Sử dụng tra cứu, phân tích nội dung, gợi ý sửa chữa hoàn toàn bằng tiếng Việt cho các mã lỗi 

OBD-I, EOBD, JOBD, OBD-II và tất cả các mã lỗi đặc biệt.  

- Hỗ trợ tất cả các hệ thống trên xe bao gồm: động cơ, khung gầm, khung sườn, các trang thiết bị 

điện phụ trợ trên xe vv... như mã P, B, C, U, N…  

- Hỗ trợ hầu hết các mã lỗi chung, riêng và đặc biệt  

- Hỗ trợ tra cứu bằng hình ảnh cho một số vị trí cấu kiện, chân tín hiệu của cảm biến, ECU và cơ cấu 

chấp hành (các phiên bản kế tiếp của DTD Code sẽ cập nhật, bổ sung thêm hình ảnh tra cứu) 

- Thiết kế phù hợp với người sử dụng ô tô, thợ sửa chữa ô tô và sử dụng cho các trường đào tạo nghề 

ô tô ở Việt Nam.  

- Đọc/xóa lỗi, hiển thị các thông số hiện hành động cơ, tắt đèn báo lỗi và Reset hệ thống (Nếu kết 

hợp với phần cứng đi kèm và áp dụng với DTD Code cài đặt cho máy tính)  
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- Hiển thị thông tin rõ ràng và chi tiết với tiếng Việt chuyên ngành không viết tắt và có chú giải rõ 

ràng chi tiết.   

- Miễn phí và tự động cập nhật khi có phiên bản mới   

- Có thể mua bản quyền sử dụng theo từng năm, giá tốt  

- Sử dụng hỗ trợ tiếng Việt và giải mã lỗi chung cho các thiết bị đọc lỗi xe du lịch, xe tải nhẹ, xe tải 

trung bình, xe tải nặng, đầu kéo, xe siêu trường, siêu trọng, xe khách hạng nhẹ, xe khách hạng trung, 

xe khách hạng lớn, máy công trình, xe máy, các loại máy sử dụng động cơ ô tô ...  trên thị trường 

Việt Nam.  

- Phần mềm bản quyền sử dụng hệ điều hành Windows, iOS và Android  

 PHẠM VI ỨNG DỤNG 

Hiện tại cơ sở dữ liệu của DTD Code 6.3 có hơn 117.471 mã lỗi cho hầu hết các hãng xe khác nhau 

trên thế giới bao gồm:  

--> Ô TÔ: 

ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, ASTON MARTIN, BMW, BUICK, CADILLAC, 

CHEVROLET, CHRYSLER/JEEP, CROWN VICTORIA, DAEWOO, DAIHATSU, 

DAIMLER, EAGLE, FORD, GM/GMC, GEO, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, ISUZU, 

JAGUAR, KIA, LAND ROVER, LANCIA, LEXUS, LIFAN, LINCOLN, MAZDA, 

MAYBACH, MCC SMART, MERCEDES-BENZ, MERCURY, MERKUR, MITSUBISHI, 

NISSAN, OLDSMOBILE, OPEL/VAUXHALL, PLYMOUTH, PONTIAC, PORSCHE, 

SATURN, SCANIA, SMART, SSANGYONG, STERLING, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, 

TRIUMPH, WINNABEGO, VINFAST, VOLVO, VOLKSWAGEN...  

--> MÔ TÔ, XE MÁY: 

HONDA, SUZUKI, YAMAHA, SYM, PIAGGIO, KYMCO 
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 CHÍNH SÁCH & BẢNG GIÁ 

CHÍNH SÁCH 
ÁP DỤNG 

CÁC LỰA CHỌN GIÁ BÁN PHẦN MỀM 

DÙNG THỬ 
MIỄN PHÍ  

Miễn phí dùng thử 15 ngày cho điện thoại iPhone 
và máy tính bảng iPad  

 

Miễn phí dùng thử 15 ngày cho phiên bản trên điện 
thoại/ máy tính bảng hệ điều hành Android  

 

KHÁCH HÀNG CŨ 
ĐÃ SỬ DỤNG DTD 
CODE TRÊN MÁY 

TÍNH 

Tặng bản quyền sử dụng 01 năm đầu tiên cho 01 
điện thoại 

Miễn phí/ 01 thiết bị/ 01 
năm 

Hỗ trợ giá bán 02 bản quyền sử dụng 01 năm đầu 
tiên cho điện thoại khác 

500.000 VND/ 01 thiết 
bị/ 01 năm 

CHÍNH SÁCH 
KHUYẾN MẠI 

ĐẶC BIỆT 

Tặng 50% giá bán bản quyền sử dụng 01 năm đầu 
tiên cho 300 khách hàng đầu tiên mua DTD Code 
cho điện thoại iPhone hoặc máy tính bảng iPAD 
(chỉ áp dụng đến hết 30/11/2018)  

500.000 VND/ 01 thiết 
bị/ 01 năm 

HỌC VIÊN LỚP 
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

Ô TÔ CỦA 
DTDAUTO 

Tặng 30% giá bán 01 bản quyền sử dụng 01 năm 
đầu tiên cho học viên    

700.000 VND/ 01 thiết 
bị/ 01 năm 

KHÁCH HÀNG 
MỚI 

Mua bản quyền và sử dụng 01 năm 
1.000.000 VND/ 01 thiết 

bị/ 01 năm 

Phí gia hạn 01 năm tiếp theo 
1.000.000 VND/ 01 thiết 

bị/ 01 năm 

Lưu ý:  
- Đây là sản phẩm phân tích mã lỗi bằng tiếng Việt chuẩn đầy đủ, chính xác, tin cậy nhất hiện nay 
được nhiều khách hàng Việt Nam trong nước và nước ngoài lựa chọn sử dụng.  
- Sản phẩm cập nhật tự động liên tục và thường xuyên (ít nhất 1 tháng/ lần)  
- Hiện tại DTDAuto ngừng phát hành DTD Code phiên bản vĩnh viễn như trước đây  

 LỰA CHỌN THIẾT BỊ SỬ DỤNG 

CÁC LỰA CHỌN PHẠM VI ỨNG DỤNG 
CẤU HÌNH PHẦN 

CỨNG 

 

Sử dụng cho điện thoại iPhone và máy tính bảng 
iPad sản xuất từ năm 2012 đến nay: 
 - iPHONE 5/5S/6/6S/7/7S/8/ X/ XS/ XS Max/ XR 
 - iPAD MINI/AIR/PRO  

Hệ điều hành: iOS 9.0 trở 
lên  

 

Sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ 
điều hành Android sản xuất từ năm 2014 đến nay: 
SAMSUNG, OPPO, SONY, NOKIA, HTC, 
BPHONE, MOTOROLA, ASUS, LENOVO, 
HUAWEI, XIAOMI, ITEL, MOBELL, ACER ... 

Hệ điều hành: Android 
4.2 trở lên  
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Sử dụng cho máy tính để bàn, máy tính bảng sử 
dụng hệ điều hành Windows  

- Hệ điều hành: Win XP, 
Win 7, Win 8, Win 10 
- Chế độ phân giải màn 
hình 1024x768 hoặc hơn  

 THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA THIẾT BỊ ĐỌC LỖI Ô TÔ 

MÀ KHÔNG CÓ TIẾNG VIỆT 

Hiện nay trên thị trường cũng có một số loại thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô, xe máy của Trung quốc, Hàn 

quốc, Đức, Mỹ.... Tuy nhiên khi sử dụng đọc lỗi, thì có một số vấn đề như sau:  

- Không đọc được một số xe có chuẩn OBD-II thế hệ CAN mới.  

- Đọc được mã lỗi nhưng không có nội dung thông tin chi tiết về mã lỗi đó trong cơ sở dữ liệu của 

thiết bị.  

- Đọc được mã lỗi và nội dung lỗi nhưng nội dung quá sơ sài và viết tắt quá nhiều  

- Đọc được mã lỗi và có nội dung lỗi chi tiết bằng tiếng Anh kỹ thuật và không dịch được  

Tất cả các trường hợp trên đối với người thợ sửa chữa đều chung một kết quả là "có cũng như 

không"  

Để giải quyết vấn đề này đơn giản, hiệu quả và nhanh gọn, bạn hãy kết hợp thiết bị của mình với 

phần mềm mở rộng mã lỗi sử dụng tiếng Việt DTD Code này. Với DTD Code, tất cả mã lỗi mà bạn 

cần biết thông tin chi tiết về nó sẽ được giải đáp đơn giản bằng một vài click chuột.  

- Một số xe thế hệ mới đã trang bị hệ thống máy tính nhỏ trên xe (Car Computer) thì mã lỗi đã hiển 

thị ngay trên xe. Ví dụ: P1347, P0AAA, 271F, 11-AC, 31, 3135, B2604, C0215, U1172...Bạn chỉ 

cần cài đặt thêm DTD Code là sẽ biết chính xác xe của bạn bị sự cố gì trước khi đến Garage sửa 

chữa hoặc trước khi đi xa.  

- Chúng tôi luôn cập nhật miễn phí cho khách hàng khi có phiên bản mới.  

- Nếu xe của bạn có mã lỗi nào mới xuất hiện, bạn có thể gửi cho chúng tôi để tra cứu....Rất hân 

hạnh được phục vụ. 

 

 
Trung tâm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 0913555416, 19002228  
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)  


