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Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng bạn hãy mang xe đến các nhà phân phối (NPP) của VinFast. Các kỹ 
thuật viên của NPP (đã được qua đào tạo và có chứng chỉ cấp bởi VinFast) sẽ mang đến cho bạn sự phục 
vụ tận tâm và chu đáo nhất.

Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng bạn hãy mang xe đến các nhà phân phối (NPP) và xưởng dịch vụ 
(XDV) của VinFast. Các kỹ thuật viên của NPP và XDV (đã được qua đào tạo và có chứng chỉ cấp bởi 
VinFast) sẽ mang đến cho bạn sự phục vụ tận tâm và chu đáo nhất.
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VinFast) sẽ mang đến cho bạn sự phục vụ tận tâm và chu đáo nhất.



XE MÔ TÔ HAI BÁNH (ĐIỆN)
Nhãn hiệu: VINFAST
Số loại: .......................
* Lắp ráp tại: Công ty Cổ Phần Sản Xuất & Kinh Doanh VINFAST.

Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Đ/c: Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, 

* Chỉ tiêu cơ bản: Khối lượng bản thân: ........................................

* Chứng nhân chất lượng số: .......................................................
Công suất danh �ịnh �ộng cơ: .........................

* Năm sản xuất: XXXX                                     Xuất xứ: Việt Nam.
* Xem chi tiết tại hướng dẫn sử dụng kèm theo xe.

ÁP SUẤT LỐP NGUỘI:

THÔNG SỐ LỐP

[ NGƯỜI LÁI VÀ NGƯỜI NGỒI SAU] TRƯỚC     2.000kgf/cm2

SAU            2.25kgf/cm2

SAU 120/70-14M/C 61PCỠ LỐP: TRƯỚC 90/90-14M/C 46P
XE NÀY ĐƯỢC TRANG BỊ LỐP KHÔNG SĂM

Đọc và hiểu tất cả các nhãn mác trên xe. Những nhãn mác này chứa các thông tin quan trọng để bạn vận 
hành xe an toàn và đúng cách. Không được bóc bất kỳ một nhãn mác nào trên xe. Nếu những nhãn mác 
này khó đọc hoặc bị bong ra, hãy đến NPP và XDV của VinFast để thay thế.
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Ứng dụng điện thoại luôn sẵn sàng trên App Store và Google Play Store, bạn có thể tải và cài đặt miễn phí 
để khám phá các tính năng cao cấp khác. Liên hệ NPP và XDV của VinFast để biết thêm chi tiết. 
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Má phanh: Cần kiểm tra định kỳ độ mòn của má phanh dựa trên giới hạn hành trình của cơ cấu phanh. Khi 
sự mài mòn của má phanh đến giới hạn, hãy mang xe đến NPP và XDV của VinFast để thay mới.
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Khi khối pin Lithium-ion gặp sự cố, cần liên hệ NPP và XDV của VinFast để được hỗ trợ. 

Sau khi tắt xe, nếu dung lượng pin dưới 20%, pin sẽ được tắt hoàn toàn sau 1 ngày. Nếu dung lượng pin 
lớn hơn hoặc bằng 20%, xe sẽ định kỳ kiểm tra dung lượng pin 2 ngày/lần: Nếu dung lượng pin nhỏ hơn 
20% hoặc sau 14 ngày kiểm tra, pin sẽ được tắt hoàn toàn. Bạn cần tắt sau đó bật lại công tắc pin để kích 
hoạt lại pin để sử dụng xe.
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hoạt lại pin để sử dụng xe.











VinFast khuyến khích khách hàng bảo dưỡng và kiểm tra xe theo lịch bảo dưỡng định kỳ tại các NPP 
và XDV của VinFast để trải nghiệm dịch vụ chất lượng.



VinFast khuyến khích khách hàng bảo dưỡng và kiểm tra xe theo lịch bảo dưỡng định kỳ tại các NPP 
và XDV của VinFast để trải nghiệm dịch vụ chất lượng.



Vì sự an toàn của bạn, nên mang xe đến các NPP và XDV của VinFast để thực hiện kiểm tra và bảo 
dưỡng.

Mỗi má phanh đều có rãnh báo độ mòn má phanh (1), 
giúp kiểm tra độ mòn má phanh mà không phải tháo 
phanh ra. Để kiểm tra độ mòn má phanh, hãy kiểm 
tra rãnh báo độ mòn. Nếu má phanh bị mòn tới mức 
rãnh báo gần như biến mất, hãy mang xe đến NPP và 
XDV của VinFast để được thay bộ má phanh mới. 

Kiểm tra độ mòn của guốc phanh dựa trên hành trình 
tự do của tay phanh. Nếu hiệu quả phanh giảm, cần 
mang xe đến NPP và XDV của VinFast để được kiểm 
tra và thay thế guốc phanh mới.



Vì sự an toàn của bạn, nên mang xe đến các NPP và XDV của VinFast để thực hiện kiểm tra và bảo 
dưỡng.

Mỗi má phanh đều có rãnh báo độ mòn má phanh (1), 
giúp kiểm tra độ mòn má phanh mà không phải tháo 
phanh ra. Để kiểm tra độ mòn má phanh, hãy kiểm 
tra rãnh báo độ mòn. Nếu má phanh bị mòn tới mức 
rãnh báo gần như biến mất, hãy mang xe đến NPP và 
XDV của VinFast để được thay bộ má phanh mới. 

Kiểm tra độ mòn của guốc phanh dựa trên hành trình 
tự do của tay phanh. Nếu hiệu quả phanh giảm, cần 
mang xe đến NPP và XDV của VinFast để được kiểm 
tra và thay thế guốc phanh mới.



Khi má phanh bị mòn, thông thường dầu phanh sẽ dần dần giảm. Mức dầu phanh thấp sẽ chỉ báo cho biết 
má phanh bị mòn và/hoặc rò rỉ hệ thống phanh, do đó hãy kiểm tra kỹ tình trạng mòn má phanh và rò rỉ 
hệ thống phanh. Nếu mức dầu phanh giảm đột ngột, hãy đến NPP và XDV của VinFast để kiểm tra nguyên 
nhân trước khi lái xe. 

Nên đến NPP và XDV của VinFast để kiểm tra dầu phanh theo lịch trình bảo dưỡng và bôi trơn quy định.
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Áp dụng cho cả tay phanh phải. Khi bóp phanh, không 
nên có độ rơ tự do ở cuối tay phanh. Nếu xảy ra, hãy 
liên hệ NPP và XDV của VinFast để kiểm tra hệ thống 
phanh. 

Cảm giác mềm bất thường khi bóp phanh là dấu hiệu cho thấy khí lọt vào dầu phanh. Khi đó bạn phải 
mang xe tới NPP và XDV của VinFast để kiểm tra và xả khí trước khi sử dụng. Vì khí trong dầu phanh làm 
giảm tính năng phanh và có thể làm mất điều khiển và gây tai nạn. 

Đèn phanh thường chỉ được kích hoạt khi bóp phanh, nên sẽ bật sáng trước khi phanh có hiệu lực. Nếu 
đèn phanh không sáng khi bóp phanh, bạn nên mang đến NPP và XDV của VinFast. 
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CHÚ Ý: Nếu phát hiện có sự hư hỏng hay bất cứ sự hoạt động bất thường nào của giảm xóc trước, hãy 
đến NPP và XDV của VinFast để kiểm tra. 



CHÚ Ý: Nếu phát hiện có sự hư hỏng hay bất cứ sự hoạt động bất thường nào của giảm xóc trước, hãy 
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Việc thay toàn bộ bánh xe và các chi tiết liên quan đến phanh nên do NPP và XDV của VinFast thực hiện 
vì chúng tôi có kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện việc đó. 

Nên kiểm tra kỹ lốp xe trước mỗi lần vận 
hành. Nếu rãnh ta-lông xuất hiện các 
đường chéo ngang (độ sâu tối thiểu rãnh 
ta-lông), nếu đinh hay mảnh vỡ sắc nhọn 
đâm vào lốp xe, hãy đến NPP và XDV của 
VinFast để thay lốp xe mới ngay lập tức. 

Hãy đến NPP và XDV của VinFast để thay lốp xe đã bị mòn quá mức. Sử dụng lốp mòn quá mức sẽ làm 
giảm tính ổn định của xe và dễ dẫn đến mất kiểm soát. 

Vành xe nên được kiểm tra trước mỗi lần vận hành xem có nứt hay cong gì không. Nếu có hư hại, hãy 
mang xe đến NPP và XDV của VinFast để thay mới. Không được thực hiện bất kỳ sửa chữa nào đối với 
vành bánh xe. Nên thay vành xe đã bị nứt hoặc biến dạng.

Ổ bi bánh xe trước và sau phải được kiểm tra định kỳ 
theo lịch bảo dưỡng và bôi trơn quy định. Nếu thấy 
moay-ơ bánh xe bị rơ lỏng hay quay bánh xe không 
trơn tru, hãy mang xe đến NPP và XDV của VinFast 
để kiểm tra ổ bi. 
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Nếu chân chống chính hoặc chân chống cạnh gập lên, hạ xuống không trơn tru, hãy đem xe đến NPP và 
XDV của VinFast để được kiểm tra, sửa chữa. Nếu chân chống chính hoặc chân chống cạnh không được 
gập lên và vẫn tiếp xúc với mặt đất sẽ làm cho người điều khiển xe bị chi phối và mất kiểm soát. 

Dùng hai tay nắm đầu dưới của ống giảm xóc, lắc 
về phía trước và sau. Nếu cảm thấy có độ rơ lỏng, 
hãy mang xe đến NPP và XDV của VinFast để 
kiểm tra và sửa chữa.
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Khuyến cáo nên mang xe đến NPP và XDV ủy quyền của VinFast để được xử lý.

BMS bảo vệ quá dòng xả Pack không phục hồi

BMS bảo vệ quá nhiệt khi nạp34

Chập mạch chân điều khiển DC-DC và MCU 
của SCU
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BMS bảo vệ do nhiệt độ quá thấp khi nạp

BMS bảo vệ quá nhiệt khi xả
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Hãy ghi chép lại và cất cẩn thận các mã số nhận dạng phương tiện quan trọng. Các mã này đặc biệt hữu 
ích khi bạn cần đặt phụ tùng ở các NPP và XDV của VinFast hay cần tham khảo trong các trường hợp xe bị 
mất cắp.
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