








































































- Thông tin an toàn: 
Không được tự ý mở, tháo, đập ắc quy Lithium-ion (kể cả ắc quy Lithium-ion đã hỏng).
Không để ắc quy Lithium-ion ở nơi có nhiệt độ quá cao nhằm tránh sự quá nhiệt.
Để ắc quy Lithium-ion nơi thông thoáng, nơi để phải vững chắc.
Không dốc ngược ắc quy Lithium-ion.
Tránh việc gây ngắn mạch ắc quy Lithium-ion: để rơi vật dẫn điện, nước lọt vào khu vực ắc quy Lithium-ion.
Không để ắc quy Lithium-ion nơi có gần hóa chất, ănmòn.
Không được để vật nhọn, không được đè, chất đồ lên ắc quy Lithium-ion.

- Thông tin sử dụng:
Dung lượng của ắc quy Lithium-ion sẽ giảmdần theo thời gian do đặc tính haomòn tự nhiên.
Không nên sử dụng ắc quy Lithium-ion của những dòng xe khác hoặc tự ý thay đổi tình trạng ắc quy Lithium-ion sẽ  
dẫn các hư hỏng chi tiết điện ở trên xe.
Việc sử dụng xe quá tải trọng cho phép có thể gây ra phồng và giảm tuổi thọ ắc quy Lithium-ion.
Không nên tiếp tục sử dụng xe nếu đã có cảnh báo sạc ắc quy Lithium-ion, việc này có thể dẫn đến ắc quy Lithium-ion
hoạt động quámức làm ảnh hưởng đến tính năng và tuổi thọ ắc quy Lithium-ion.
Khi khóa điện đã tắt về vị trí OFF, hệ thống điện tử trên xe vẫn tiêu thụ một lượng năng lượng nhỏ và dung lượng ắc 
quy Lithium-ion sẽ giảmdần theo thời gian. 
Khi cókếhoạchđỗxe trên14ngày, kháchhàngcầnphải sạc ắc-quyLithium-ion trên50%và rút ắc-quyLithium-ion ra khỏi xe.
Saukhi đi xe, nếu dung lượng ắc-quy Lithium-ion còndưới 5%, cầnphải nạp lại ắc-quy Lithium-ionngay trong vòng3 ngày.
Ắc-quyLi-ion sẽhoạtđộngtốtnhất khiởdảinhiệtđộ 10⁰Cđến45⁰C. Kháchhàng lưuýkhôngnên sạckhi nhiệtđộắc-quy≥45⁰C.
Ắc-quy Li-ion lâu ngày không sạc sẽ bị cạn kiệt. Để tránh tình trạng này, khách hàng nên thường xuyên kiểm tra
dung lượng ắc-quy để giữ mức SOC luôn trên 20%.
Trong trường hợp ắc-quy Lithium-ion nhấp nháy đèn LED báo điện áp thấp (cụm LED 2, 3 và cụm LED 1, 4, 5 nháy luân
phiên), sau khi cắm sạc vào ắc-quy, nhấn nút bấm trên ắc-quy để bắt đầu quá trình sạc.

   CHÚ Ý: Việc không tuân thủ những khuyến cáo sử dụng trên có thể làm ắc-quy Lithium-ion hư hỏng hoàn toàn và bị
từ chối bảo hành.





- Nếu không sử dụng xe trên 1 tháng, xe có thểmất khoảng 3 phút để khởi tạo hệ thống.














































