
AutoBoss® V30 
THIẾT BỊ CHẨN ðOÁN XE CHÂU ÂU/ MỸ/ CHÂU Á 

Khả năng chẩn ñoán 
Giới thiệu 
Autoboss V30, thực sự là công 
cụ chẩn ñoán toàn cầu cung cấp 
linh hoạt các tính năng chẩn 
ñoán và dễ dàng sử dụng và 
mang theo.  
Nền tảng CE Windows.  
. Phần mềm chẩn ñoán cho xe 
châu Âu, Châu Á, xe hơi Trung 
Quốc và Mỹ 
. Bao gồm hơn 50 hãng xe khác 
nhau 
. Truy cập vào ñộng cơ, hệ 
thống truyền ñộng và hệ thống 
thân vỏ xe 
Chức năng kiểm tra nhanh  
. ðọc mã lỗi ( của DTC ), thông 
số hoạt ñộng của các cảm biến 
Và kích hoạt các hệ thống 
. Xóa lỗi hệ thống 
. Hỗ trợ ña ngôn ngữ 
. Dễ dàng update dữ liệu qua 
Internet 
. Thân máy chính có vỏ bọc cao 
su 
. Giắc OBDII 
. Màn hình cảm ứng TFT màu 
VGA ñộ phân giải cao 
. Hệ ñiều hành Windows CE 
. Demo OEM nhiều loại xe 
. Hiển thị dữ liệu trình bày bằng 
ñồ thị 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ن�

Lựa chọn ñầu tiên cho xe Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và xe Trung Quốc 

 

Auto Boss V30 rất gọn nhẹ rễ dàng 
mang theo 
- Hỗ trợ ña ngôn ngữ 
- Phần mềm dễ dàng update qua 
Internet 
- Rắc chuẩn ñoán phù hợp với ña 
chủng loại xe 
- Phần mềm kết nối PC 
- Màn hình màu cảm ứng VGA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
Menu sử dụng 

 
 

 
 

 
Kết nối với máy tính 

 
Hãng xe Châu âu 

 
 
 

 
 

 
Danh sách mã lỗi 

 
Hãng xe Châu á 

 
 
 
 

 
 

 
Thông số làm việc của các cảm biến 

Hệ thống kiểm tra 

Kiểm tra hệ thống điều khiển: 
. Hộp số  
. ESM – Các mô đun điều 
khiển điện tử 
. DTR – hệ thống điều khiển 
động cơ 
 

Khung gầm: 
. SBC – hệ thống phanh 
điều khiển điển tử 
. ESP – Hệ thống cân bằng 
điện tử 
– hệ thống điều khiển áp 
suất lốp 

Thân xe 
- Cánh cửa và ghế 
Hiệu chỉnh chương trình 
Điều khiển điện tử 
 

Điều hoà không khí 
AAC – Hệ thống điều hòa 
tự động 
REAR AC – Hệ thống điều 
hòa cho hàng ghế sau 
STH – hệ thông sấy 
HSW – hệ thống làm nóng 
vô lăng điện tử 

Giao tiếp & thông tin 
ICM - hộp điều khiển 
SCM - Steering Column 
Module 
PTS – Hệ thống đỗ xe, âm 
thanh, dẫn đường 



Hệ thống  chẩn ñoán có một không hai 

 

 
Chẩn ñoán nhanh 

 
Dữ liệu sống hiển thị dạng sóng 

 

Các thương hiệu xe có thể chẩn ñoán: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3100DLX Diagnostic System 
Miễn phí update dữ liệu trong 02 năm 
 
Phần mềm 
. OBD II  
. OBD OEM Châu âu 
. OEM OBD châu Á 
. OEM OBD  xe Mỹ  
. Adapters OEM Trung Quốc 
Bao gồm phụ tùng 
. Hộp ñựng 
. Nguồn100 - 240 V 
. Máy ñọc thẻ SD 
. Cao su Boot  
 
3100PRO Diagnostic System 
Miễn phí update dữ liệu trong 02 năm 
 
Phần mềm 
 
. OBD II  
. OBD OEM Châu âu 
. OEM OBD châu Á 
. OEM OBD  xe Mỹ  
. Adapters OEM Trung Quốc 
Bao gồm phụ tùng 
. Hộp ñựng 
. Nguồn100 - 240 V 
. Máy ñọc thẻ SD 
. Máy ñọc thẻ SD 
. Vỏ bảo vệ 
. Máy in 

 

 
Các gi�c n�i ñi kèm v�i 3100DLX & 3100PRO 
 

 


