
Foxwell NT809 OBD2 Scanner Mobil Full System Untuk
30+ Fungsi Reset
Foxwell NT809 OBD2 Scanner Mobil Full System Untuk 30+ Fungsi Reset, untuk kebutuhan
operasional bengkel modern sehingga pekerjaan diagnosis kendaraan lebih mudah dan
cepat. scanner canggih murah yang memiliki banyak fungsi analisa komputer mobil.

Scanner OBD berfitur lengkap hadir dengan fungsi layanan modern seperti pemeliharaan
dan reset. Namun, jika Anda ingin mendapatkan semua fitur khusus dari pemindai OBD
Anda, Anda harus mempertimbangkan modelnya. Dan di sinilah ulasan Foxwell NT809 kami
akan berguna untuk panduan terbaik Anda.

Foxwell NT908 adalah salah satu opsi teratas untuk para profesional. Mereka memilih alat
ini sebagai alat paling murah untuk memeriksa check engine light (CEL) kendaraan. Selain
itu, fungsi reset yang lebih banyak dan kapasitas pengkodean injektor Foxwell NT809
menjadikannya perangkat yang populer di kalangan pengguna, dari pemula hingga ahli.
Jadi, jika Anda memerlukan pemindai OBD canggih, Foxwell NT809 akan menjadi pilihan
terbaik Anda.

Ulasan Foxwell NT809 OBD2 Scanner
Foxwell NT809 telah hadir dengan banyak fitur dan keunggulan multifungsi. Buka panduan
yang diberikan untuk mendapatkan semua detail yang diperlukan tentang Foxwell NT908.

Foxwell NT809 adalah alat diagnostik yang lebih cerdas, lebih cepat, dan paling akurat yang
dapat mempermudah pekerjaan analisis Anda. Ini memiliki 28 fungsi reset untuk memberi
Anda manfaat terbaik. Ini memiliki desain fungsi OBD2 lengkap yang memungkinkan Anda
untuk mencakup semua tugas diagnosis sistem.

Namun, jumlah fungsi OBD2 adalah 10, dan Anda tidak akan pernah mendapatkan 10
fungsi OBD2 ini di pemindai biasa lainnya. Jadi, 10 fungsi OBD2 adalah daya tarik lain bagi
mekanik kelas atas untuk mempertahankan Foxwell NT908 di daftar teratas mereka.

Fitur Utama Foxwell NT809 OBD2 Scanner

1. Kontrol Dua Arah

Anda akan jauh lebih senang dengan Bidirectional Control/Active Test ini. Mengapa? Karena
akan memberikan manfaat yang berbeda dalam satu waktu. Ini akan membantu untuk
mengakses subsistem khusus kendaraan.

Sekali lagi, jika kendaraan Anda memerlukan pengujian khusus, itu akan mengirimkan
perintah. Alat ini bahkan akan menyalakan kipas radiator, membuka atau menutup sunroof
atau pompa bahan bakar hidup dan mati, menghidupkan dan mematikan kopling a/c, dan



melakukan banyak fungsi penting lainnya untuk menguji kapasitas kerja. Satu pengingat,
karena fungsi ini baru, Anda harus memperbarui pemindai Anda untuk menghubungkannya.

2. Protokol dan Cakupan Kendaraan yang Didukung

Umumnya, sebagian besar pemindai hanya mendukung 40-60 merek mobil. Tetapi alat
diagnostik mobil NT809 memberikan cakupan yang lebih komprehensif. Ini memiliki lebih
dari 100 cakupan mobil di seluruh dunia. Namun SUV, truk ringan, dan tipe diesel 12V dapat
dilengkapi dengan lebih efisien dengan Obd2.

Fitur Lanjutan Foxwell NT809 OBD2 Scanner



1. Pembaruan Wifi Sekali Klik

Pembaruan wifi cepat dari pemindai ini adalah pilihan yang luar biasa untuk Anda. Ini tidak
seperti pemindai tradisional yang Anda gunakan untuk mendapatkan pembaruan di
komputer. Jadi, Anda dapat memperbarui pemindai Anda hanya di ujung jari Anda dengan
sistem pemutakhiran wifi One-Click.

Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan pekerjaan yang membosankan seperti
mengeluarkan kartu dari pemindai dan memasukkannya ke dalam komputer windows. Dan,
dengan nyaman, Anda akan mendapatkan pembaruan wifi yang efisien. Manfaat lainnya
adalah memori 32 GB yang sangat cepat dan kompatibel untuk membantu diagnosis yang
cepat.

2. 4in 1 Aliran Data Langsung

Dengan pemindai otomotif NT809 ini, Anda bisa mendapatkan grafik data langsung 4in 1
karena dapat menampilkan dan menggabungkan 4 aliran data dalam satu grafik.

Scanner ini bisa menampilkan data:

1. RPM mesin
2. Kecepatan kendaraan
3. Suhu cairan pendingin mesin dan
4. Posisi Throttle Mutlak

Jadi, Anda dapat dengan mudah melihat aliran data dinamis mobil dan menentukan status
mobil.

3. Penggantian Baterai

Salah satu kelebihan Foxwell NT809 OBD2 Scanner adalah setelah menghubungkan mobil
obd2 NT809 dengan kendaraan, ini akan memberi tahu Anda kapan Anda harus mengganti
baterai. Pemindai dapat mendeteksi tegangan baterai. Juga, itu bisa masuk ke antarmuka
diagnosis. Jadi, Anda dapat dengan cepat mengetahui status baterai.

4. Reset Sensor Sudut Kemudi

Kalibrasi SAS berarti kalibrasi sensor sudut kemudi. Sensor adalah bagian penting dari
sistem kontrol stabilitas mobil Anda. Dan, Anda akan mendapatkannya di bawah setir di
kolom arah. Ini akan membantu Anda menghapus memori sensor sudut kemudi yang rusak.

5. Regenerasi DPF

Regenerasi DPF berarti Regenerasi Filter Partikulat Diesel. Ini memungkinkan Anda untuk
menyelesaikan pembersihan regen paksa. Partikulat dapat ditangkap dalam filter DPF dan
dapat terbakar terus menerus hingga menyebabkan penyumbatan. Regenerasi DPF
membantu membersihkan jenis penyumbatan ini. Dan setelah menyelesaikan siklus
regenerasi, lampu DPF akan mati sesuai desain.



6. Pengodean Injektor

Itu berarti injektor bocor. Kadang-kadang injektor dapat dinonaktifkan, pada saat itu
beberapa injektor yang mati mungkin terlewatkan. Akibatnya, jika Anda mematikan injektor,
sistem pengapian dan komponen mekanis mungkin gagal menunjukkan kehilangan rpm.

7. Reset ODO Ada di Foxwell NT809 OBD2 Scanner

Oleh karena itu, dengan menggunakan komputer diagnostik dan kabel data, Anda dapat
mengatur ulang KM untuk menulis, menulis ulang, atau menyalin nilai kilometer. Oleh karena
itu, KM dapat menunjukkan KM asli.

Sebaliknya, terkadang tidak tepat karena sensor kecepatan kendaraan Anda bisa rusak atau
kegagalan KM. Di sini Anda harus mengatur ulang KM setelah pemeliharaan.

8. Pendarahan ABS

Foxwell NT809 OBD2 Scanner memiliki pendarahan rem ABS, jadi setelah kehabisan udara,
dapatkan bantalan rem yang kokoh bahkan saat memperbaiki sistem pompa ABS. Selain
itu, jika Anda ingin mengubah bagian dari sistem rem, Anda harus menguras sistem rem.

9. Layanan Reset Lampu Bahan Bakar

Ini memiliki opsi Atur Ulang Lampu Minyak yang berarti Anda dapat mengatur ulang
Pengingat Masa Pakai Minyak. Setelah mengganti oli mesin, ada kemungkinan kotoran oli
menyebabkan kerusakan mesin.

Jadi kendaraan dapat menghitung ulang interval penggantian masa pakai oli optimal lainnya
tergantung pada kondisi dan iklim berkendara kendaraan. Alhasil, Anda bisa mendapatkan
perjalanan yang aman karena mobil Anda dapat dengan mudah menentukan interval
penggantian oli berikutnya.

Toko menjanjikan:
👉100% baru asli
👉Jaminan kualitas 1 tahun
👉Pengiriman 2 hari
👉Jika rusak, penggantian 7 hari FOXWELL NT809:

● 2022 perangkat keras canggih, berjalan cepat
● Mendukung fungsi 10 mode penuh OBD2/EOBD/JOBD
● Mendukung diagnostik semua sistem OE-Level
● Lebih dari 30 fungsi reset pemeliharaan populer
● Pembaruan satu klik online melalui wifi
● Pemindaian otomatis sistem kendaraan
● Mengidentifikasi kendaraan dengan cepat dan pembacaan VIN otomatis
● Mendukung model mobil terbaru 2021/2022
● Mendukung semua model mobil protokol OBD2/EOBD/JOBD&CAN setelah 1996



● Fungsi tambahan yang berharga: Auto VIN&Pemindaian Otomatis/4in1 data
langsung/umpan balik online/perekaman & pemutaran data&cetak/laporan
diagnostik/dukungan cepat/dan banyak lagi...

Diagnosis Cakupan Semua Sistem FOXWELL NT809:

● Sistem mesin
● Sistem ABS
● Sistem SRS
● Sistem transmisi
● Sistem SAS
● Sistem baterai
● sistem TPMS
● Sistem EPB
● Sistem TPS
● sistem IMMO
● Sistem audio
● Sistem lampu depan
● Sistem suspensi
● Sistem pendingin udara
● Dan lebih banyak sistem elektronik...

FOXWELL NT809 30+ Fungsi Reset Pemeliharaan:

● Layanan EPB
● Atur Ulang Lampu Oli
● Penggantian Baterai
● Regenerasi DPF
● Penyelarasan Tubuh Throttle (TPS/TBA)
● Kalibrasi SAS
● Transmisi Variabel Kontinu (CVT)
● Pembelajaran Perlengkapan
● Layanan Pemrograman TPMS
● Pengkodean Injektor
● Pemrograman Kunci/Immobilizer
● Pendarahan ABS
● Odometer dapat disesuaikan
● Penyesuaian A/F
● Pertandingan Kursi
● Adaptasi Kopling
● Perubahan Bahasa
● Kalibrasi Windows
● Turbo
● TCMOIL
● Adaptasi Transmisi



● Atur Ulang Airbag
● Atur Ulang EGR
● Tes EVAP
● Setel Ulang Lampu Depan
● Inisialisasi ODS
● Inisialisasi OPDS
● Pompa Bahan Bakar Utama
● Uji Sensor Oksigen
● Dan Lainnya...

Untuk Anda yang baru memulai menggunakan scanner diagnosis produk Foxwell NT809
OBD2 Scanner sudah cukup untuk keperluan diagnosis permasalahan komputer mobil.

Disclaimer: Produk yang kami jual adalah produk afiliasi, di sini kami mengenalkan produk
berdasarkan sumber dari penjual dan berbagai sumber terkait kelebihan dan kekurangan
produk itu sendiri, di mohon kebijaksanaan pembaca dalam hal ini. Untuk pembelian bisa
melalui link atau tombol dibawah ini:

Link Pembelian Produk Melalui >> Tokopedia

https://tokopedia.link/1dYkisV7Awb

