


















Gương chiếu hậu

Tay phanh sau

Cụm công tắc trái

Cụm đồng hồ đa chức năng

A. 

B.

C.

D.

A. 

B.

C.

D.

E.

Đèn phía trước

Đèn xi-nhan trước trái

Chân chống cạnh

Để chân sau trái

Chân chống giữa

F. 

G.

H.

I.

J.

Khóa yên xe

Đèn xi-nhan sau trái

Đèn hậu

Đèn soi biển số

Đèn phản quang sau

E.

F.

G.

H.

Khóa điện

Cụm công tắc phải

Tay ga

Tay phanh phanh trước



Động cơ tích hợp trong vành sau

Đèn xi-nhan sau phải

Để chân sau phải

Xi-nhan trước phải

A. 

B.

C.

D.

Đèn báo rẽ bên trái/phải

Tổng quãng đường xe đã đi được

Hành trình xe đi được

Chế độ lái (Sport)

Mức năng lượng trong ắc quy

Đèn chỉ thị phanh điện

A. 

C.

E.

G.

I.

K.

Đèn chỉ thị chế độ Parking

Đèn chỉ thị chiếu xa

Đèn chỉ thị lỗi hệ thống

Chế độ lái (ECO)

Tốc độ tức thời của xe

B. 

D.

F.

H.

J.



Công tắc đèn chiếu xa/chiếu gần

Công tắc đèn xi-nhan

Công tắc còi

Công tắc mở/khóa động cơ

Công tắc đèn vị trí và đèn trước/sau

Công tắc chế độ lái

Tay ga điện

A. 

B.

C.

D.

E.

F.

G.
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Không dốc ngược ắc quy.
Tránh việc gây ngắnmạch ắc quy: để rơi vật dẫn điện, nước lọt vào khu vực ắc quy.
Không để ắc quy nơi có gần hóa chất, ănmòn.
Không được để vật nhọn, không được đè, chất đồ lên ắc quy.

- Thông tin sử dụng:
Dung lượng của ắc quy sẽ giảm dần theo thời gian do đặc tính haomòn tự nhiên.
Không nên sử dụng ắc quy của những dòng xe khác hoặc tự ý thay đổi tình trạng ắc quy sẽ dẫn đến hư hỏng các 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.
Không nên tiếp tục sử dụng xe nếu đã có cảnh cáo sạc ắc quy, việc này có thể đến đến ắc quy hoạt động quámức làm
ảnh hưởng đến tính năng và tuổi thọ ắc quy.
Khi khóa cổ/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 sẽ giảmdần theo thời gian.
Khi có kế hoạch đỗ xe trên 14 ngày, khách hàng cần phải sạc ắc-quy Lithium-ion trên 50% và rút ắc-quy Lithium-ion ra
khỏi xe. Sau khi đi xe, nếu dung lượng ắc-quy Lithium-ion còn dưới 5%, cần phải nạp lại ắc-quy Lithium-ion ngay trong
vòng 3 ngày.
Ắc-quy Li-ion sẽ hoạt động tốt nhất khi ở dải nhiệt độ 10⁰C đến 45⁰C. Khách hàng lưu ý không nên sạc khi nhiệt độ
ắc-quy ≥ 45⁰C.
Ắc-quy Li-ion lâu ngày không sạc sẽ bị cạn kiệt. Để tránh tình trạngnày, khách hàngnên 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.



1. Tắt khóa điện.
2. Dựng xe bằng chân chống giữa.
3. Mở khóa của khoang chứa ắc quy.
4. Mở nắp khoang chứa ắc quy.
5. Rút cáp nguồn kết nối ắc quy với xe. Nâng nhẹ ắc quy lên, dùng ngón tay gạt lẫy của đầu kết nối cáp nguồn theo chiều
ngược chiều kim đồng hồ. Rút đầu kết nối cáp nguồn khỏi ắc quy một cách dứt khoát.

6. Nắm chặt tay nắm của ắc quy và nhấc ắc quy ra ngoài.




















































