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SCANNER DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTIVO RÁPIDO

Criados para quem deseja um diagnós�co simples para obter códigos de falhas, leitura de parâmetros das centrais 
e realizar os RESETS de serviços “rápidos”, mas, que não necessitam realizar ajustes e programações, a linha 
Creader proporciona de forma econômica essas funções. São diversos produtos nesta linha. Certamente, você terá
um destes em seu centro de reparação.

O Creader Profissional 329 (CRP 329) é um produto capaz de diagnos�car todas as centrais eletrônicas
do veículo para apresentar códigos de falhas e parâmetros do motor. Sua plataforma bonita e moderna 
é compa�vel com o diagnós�co remoto GOLO, e através de bluetooth. As funções disponíveis de RESET
para este modelo são: 

Reset luz de óleo

Reset luz de freio

Reset ângulo da direção

Reset do BMS

Reset do DPF

Reset do TPMS
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SCANNER DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTIVO RÁPIDO

O Creader 701 oferece um diagnós�co para OBDII e 
CAN. As funções disponíveis para RESET são:

Óleo
Freios (EPB)
Sensor ângulo de direção (SAS)
Bateria (BMS)
Regenerador do filtro de par�cula (DPF)
Pressão e temperatura dos pneus (TPMS)
Sangria do freio ABS (Bleending)              

701

FUNÇÕES OBDII/CAN:
Lê e apaga códigos de falhas
I/M Leitura de status e monitoramento
Leitura e congelamento de tela
Leitura de parâmetros
Leitura da informação da UCE
Teste do sensor O2 
Monitoramento de Sistemas On-Board

Controle dos sistemas. On-Board 
Códigos de falhas específica do fabricante
Apresentação em gráfico
Grava e reproduz
Impressão via PC

601

O Creader 601 oferece um diagnós�co para OBDII e CAN. 

FUNÇÕES OBDII/CAN:
Le e apaga códigos de falhas
I/M Leitura de status e monitoramento
Leitura e congelamento de tela
Leitura de parâmetros
Leitura da informação da UCE
Teste do sensor O2 
Monitoramento de Sistemas On-Board

Controle dos sistemas. On-Board 
Códigos de falhas específica do fabricante
Apresentação em gráfico
DCTS Lookup 
Grava e reproduz
Impressão via PC


