Cám ơn quý khách đã lựa chọn
sản phẩm của VinFast.
Để điều khiển xe hiệu quả, chúng tôi khuyến nghị quý khách đọc kỹ tài liệu
hướng dẫn sử dụng này và hướng dẫn điện tử tích hợp trên xe trước khi lái,
các tài liệu này bao gồm thông tin quan trọng về việc vận hành xe, giúp bạn
tận dụng được đầy đủ các tính năng có trên xe. Ngoài ra, tài liệu cung cấp
thêm các thông tin giúp quý khách lái xe an toàn và duy trì giá trị của xe.
Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin bổ sung trên các ấn phẩm khác tích hợp
trên xe.
Chúc quý khách có trải nghiệm lái xe an toàn và vui vẻ.
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SỬ DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY
Hướng dẫn
Sử dụng mục lục để có thể nhanh chóng tra cứu thông tin về
một chủ đề cụ thể nào đó.
Tổng quan về xe sẽ được trình bày trong chương đầu tiên.
Thông tin cập nhật sau thời hạn xuất bản
Tất cả các thông số kỹ thuật được cung cấp trong cuốn
hướng dẫn này là mới nhất tại thời điểm ấn hành. Tuy nhiên,
do chính sách cải tiến liên tục của sản phẩm, chúng tôi giữ
quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật chiếc xe được sử dụng
trong hình minh họa có thể sẽ không giống với xe của bạn.
Nguồn thông tin bổ sung
Vui lòng liên hệ Nhà phân phối để được giải đáp các thắc
mắc về sản phẩm. Các thông tin về sản phẩm của VinFast
như về công nghệ… đều có sẵn trên Internet.
CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mô tả các cảnh báo cần phải được tuân thủ một cách
chính xác để tránh bị thương hoặc hư hỏng nghiêm
trọng cho xe.
Đánh dấu kết thúc 1 mục thông tin cụ thể.
“...” Cho biết thông tin trên Màn hình điều khiển được sử
dụng để lựa chọn các tính năng riêng biệt.
›...‹ Chỉ dẫn bằng lời nói khi sử dụng hệ thống kích hoạt bằng
giọng nói.
››...‹‹ Cho biết câu trả lời từ hệ thống kích hoạt bằng giọng
nói.

Các biện pháp có thể áp dụng để bảo vệ môi trường.
Các biểu tượng trên các bộ phận của xe
Gợi ý bạn nên tham khảo mục có liên quan của Sách
hướng dẫn sử dụng này để tìm thông tin về phụ tùng
hoặc cụm phụ tùng cụ thể nào đó.
THIẾT BỊ XE
Tất cả các thiết bị tiêu chuẩn, đặc trưng của từng quốc gia
và các thiết bị tùy chọn có trong sê-ri xe đều được mô tả
trong chương này. Do tính chất tùy chọn hoặc tùy theo quốc
gia v.v mà một số thiết bị được mô tả có thể không có sẵn
trên xe. Điều này cũng được áp dụng đối với các chức năng
và hệ thống an toàn.
Vui lòng tham khảo các tài liệu hướng dẫn sử dụng bổ sung
để biết thêm thông tin về các tùy chọn và thiết bị không
được mô tả trong sách này.
TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Thông tin cơ bản
Nhằm mang lại tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất
cho xe của bạn, nhà sản xuất luôn không ngừng cải tiến,
phát triển sản phẩm. Do đó, trong số rất ít trường hợp, các
tính năng được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng này có thể
khác với tính năng trong xe của bạn.
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với sản phẩm không được phân phối bởi VinFast.
VinFast không thể đánh giá tính phù hợp, độ an toàn của
Bảo hành
phụ tùng, phụ kiện không chính hãng trên xe của VinFast.
Sản phẩm được thiết kế đảm bảo đáp ứng được các điều
Tùy theo chính sách của từng quốc gia, chúng tôi cũng
kiện vận hành và các yêu cầu đăng kí được áp dụng tại quốc không thể đảm bảo được việc đánh giá này. Việc kiểm định
gia bán hàng. Nếu sử dụng xe tại quốc gia khác, có thể cần
các sản phẩm này có thể không bao hàm đầy đủ các điều
phải điều chỉnh lại xe để thích nghi với các điều kiện hoạt
kiện vận hành trên xe của VinFast. Các sản phẩm này có thể
động và các yêu cầu cấp phép khác. Nếu xe của bạn không
không đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của VinFast.
tuân thủ theo các yêu cầu ở một quốc gia nhất định nào đó,
bạn có thể không được bảo hành xe tại đó. Liên hệ với nhà
Dịch vụ và bảo hành
phân phối để biết thêm thông tin.
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kĩ tài liệu này. Xe của bạn sẽ
được hưởng các chế độ bảo hành dưới đây:
Bảo dưỡng và sửa chữa
►► Bảo hành giới hạn dành cho xe mới.
Công nghệ tiên tiến như vật tư hiện đại và các linh kiện điện ►► Bảo hành phụ tùng.
tử chất lượng cao yêu cầu cần phải có phương pháp bảo
►► Bảo hành đặc biệt (áp dụng cho ắc quy, lốp và gỉ sét).
dưỡng và sửa chữa phù hợp.
Do đó, hãy để đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề tại nhà phân
Thông tin chi tiết về các điều khoản bảo hành này được mô
phối của VinFast thực hiện công việc này.
tả trong Sổ Bảo Hành ô tô.
Không thực hiện theo đúng hướng dẫn có nguy cơ gây hỏng Nhằm giúp bạn có những trải nghiệm lái xe thoải mái, chiếc
hóc và các rủi ro liên quan đến an toàn.
xe này được thiết kế phù hợp với các điều kiện hoạt động và
đáp ứng các yêu cầu tại quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn.
Phụ tùng và phụ kiện
Nếu muốn vận hành xe tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
VinFast khuyến nghị khách hàng nên sử dụng các phụ tùng khác, bạn có thể sẽ cần phải điều chỉnh xe cho phù hợp với
và phụ kiện chính hãng VinFast.
các điều kiện và yêu cầu vận hành tại nơi đó. Bạn cũng nên
Nhà phân phối là địa chỉ tin cậy để quý khách chọn lựa
hiểu rõ được những hạn chế về chế độ bảo hành được áp
phụ tùng, phụ kiện chính hãng và các sản phẩm khác được
dụng hoặc những ngoại lệ đối với quốc gia hoặc vùng lãnh
VinFast phê duyệt, đồng thời là địa chỉ tư vấn tin cậy của
thổ đó. Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng để
quý khách.
biết thêm thông tin.
Các phụ tùng và phụ kiện đã được VinFast thử nghiệm về
tính phù hợp và độ an toàn khi được trang bị trên xe. VinFast
hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các phụ tùng, phụ kiện
chính hãng của VinFast nhưng không chịu trách nhiệm đối
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Bảo dưỡng
Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra định kì xe để đảm bảo
tính ổn định và an toàn của xe.
Xe không được bảo dưỡng theo lịch bảo dưỡng định kỳ của
nhà sản xuất có thể gây nên các hư hỏng
nghiêm trọng. Các hư hỏng đó sẽ không được bảo hành theo
quy định trong điều khoản Bảo hành.
Bộ nhớ dữ liệu
Rất nhiều bộ phận điện tử trên xe được trang bị bộ nhớ dữ
liệu có thể lưu trữ tạm thời hoặc vĩnh viễn: các thông tin kỹ
thuật về điều kiện xe, các dữ liệu sự kiện và lỗi gặp phải. Các
thông tin kỹ thuật thông thường là các dữ liệu về tình trạng
của các bộ phận, hệ thống hoặc môi trường:
►► Tình trạng vận hành của các bộ phận hệ thống, ví dụ
như mức nhiên liệu.
►► Các thông báo tình trạng từ xe và các bộ phận như tốc
độ quay của bánh xe/ tốc độ xe, giảm tốc, tăng tốc.
►► Lỗi chức năng hoặc lỗi của các bộ phận quan trọng như
đèn, phanh v.v.
►► Phản ứng của xe đối với các tình huống đặc biệt như
mở túi khí, kích hoạt hệ thống kiểm soát ổn định lái.
►► Điều kiện xung quanh như nhiệt độ.
Dữ liệu này về bản chất chính là thông số được sử dụng để
phát hiện, sửa chữa lỗi và tối ưu hóa các chức năng của xe.
Dữ liệu hành trình của xe trên các tuyến đường không có
trong dữ liệu này. Khi tiến hành kiểm tra, chẩn đoán, sửa
chữa,… kĩ thuật viên có thể truy xuất từ bộ nhớ các thông
số kĩ thuật và xác định mã lỗi dựa trên thiết bị chẩn đoán
chuyên dụng. Bạn có thể biết thêm thông tin tại đó nếu cần.
Sau khi lỗi được sửa, thông tin về lỗi trong bộ nhớ sẽ được
xóa hoặc được viết đè lên liên tục. Trong quá trình sử dụng
xe, một số trường hợp thông tin này có thể được đính kèm

cùng với thông tin cá nhân trong trường hợp xảy ra tai nạn,
xe hư hỏng nặng – Liên hệ với chuyên gia để hiểu rõ hơn.
Các chức năng bổ sung theo hợp đồng với khách hàng, như
xác định vị trí xe trong tình trạng khẩn cấp, cần sử dụng một
số dữ liệu nhất định từ xe.

13

KHU VỰC
KHOANG LÁI
Chương này mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về các
nút bấm, công tắc và màn hình hiển thị trên xe. Ngoài ra,
bạn cũng sẽ nắm được thông tin về các tùy chọn và chức
năng điều khiển trên xe.
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Khu vực khoang lái

KHU VỰC KHOANG LÁI

VÔ LĂNG

6

Cần gạt bên trái
Đèn báo rẽ và đèn báo chuyển làn -> T. 63
Đèn pha, nháy đèn pha -> T. 63
Hiển thị trong màn hình thông tin -> T. 75
Đèn báo đỗ bên đường -> T. 80

7

Cụm nút bấm trên vô lăng, bên trái
Điện thoại
Điều chỉnh âm lượng lên/xuống
Tắt âm: Ấn núm điều chỉnh
Nguồn giải trí
Trước/Tiếp theo
Điều khiển giọng nói

8

Cụm đồng hồ -> T.72

9

Cụm nút bấm trên vô lăng, bên phải
Bật/tắt hệ thống kiểm soát hành trình

1

Công tắc an toàn cửa kính sau -> T. 56

Giữ tốc độ bằng cách đẩy núm điều chỉnh xuống

2

Công tắc cửa sổ điện -> T. 31

Lấy lại tốc độ bằng cách đẩy núm điều chỉnh lên

3

Vận hành gương chiếu hậu bên ngoài -> T. 43

4

Điều khiển chiếu sáng -> T. 79

5

Mở nắp ca pô

Tăng/giảm tốc độ bằng cách đẩy núm điều chỉnh lên
xuống
Kiểm soát màn hình cụm đồng hồ
Trở lại

Khu vực khoang lái
Cần gạt, bên phải -> T. 64

1

Bật đèn sương mù phía sau

2

Bật đèn sương mù phía trước

Rửa kính chắn gió

3

Bật/tắt đèn cốt tự động

Cần gạt rửa kính sau

4

Tắt đèn

5

Bật đèn báo đỗ xe

6

Bật đèn cốt

7

Điều chỉnh phạm vi chiếu sáng của đèn pha

8

Mở cửa hậu

9

Camera toàn cảnh

Cần gạt nước kính chắn gió
A

REAR

Gạt mưa tự động

Rửa kính sau
11

Còi

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

10

HDC Hệ thống hỗ trợ xuống dốc

KHU VỰC KHOANG LÁI

10
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KHU VỰC KHOANG LÁI

KHU VỰC TRUNG TÂM

1

Màn hình điều khiển - Radio/CD/Đ phương tiện

2

Cần số

3

Các phím chức năng
Công tắc động cơ (Engine Start/Stop) -> T. 58
Bật/Tắt chức năng cảnh báo lệch làn -> T. 60
PDC - Hệ thống hỗ trợ đỗ xe -> T. 91
TC - Chế độ ưu tiên lực kéo -> T. 86
Phanh tay -> T. 62

4

Cửa gió

5

Hộp đựng găng tay

Khu vực khoang lái
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1
2

Bật/Tắt đèn đọc sách trái hoặc phải
Bật/Tắt chức năng đèn sáng tự động (liên kết với
cửa xe)

3

Bật/Tắt đèn nội thất

4

Microphone

5

Hộp để kính

■■ Công tắc Rèm che kính trời toàn cảnh
Vị trí: Đặt ở trên trần xe chỗ hàng ghế thứ 2
Nhấn nút: Đóng/ mở rèm che

KHU VỰC KHOANG LÁI

KHU VỰC TRẦN XE

20

21

ĐIỀU KHIỂN
Chương này cung cấp cho bạn thông tin về các nút điều
khiển trên xe. Đồng thời mô tả thêm các tính năng, phụ kiện
giúp bạn có được trải nghiệm lái xe an toàn, thoải mái và
hiệu quả

22
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CHÌA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
ĐIỀU KHIỂN

Thông tin chung
Chiếc xe này được trang bị 2 chìa khóa điều khiển từ xa tích
hợp chìa khóa cơ.
Pin bên trong chìa khóa điều khiển từ xa có thể thay thế.
Các nút trên chìa khóa điều khiển từ xa

Nhấn theo hướng mũi tên số 1 và kéo chìa khóa cơ ra theo
hướng số 2. Chìa khóa cơ tích hợp được sử dụng để mở/
khóa:
►► Cửa bên lái.
1

Mở khóa

2

Khóa

3

Mở cửa hậu

MỞ VÀ ĐÓNG
Thay pin
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Mất chìa khóa điều khiển từ xa
Nhà phân phối có thể xóa kết nối giữa chiếc chìa khóa điều
khiển từ xa bị mất với xe.
HỆ THỐNG KHÓA TRUNG TÂM
Khái niệm
Hệ thống khóa trung tâm sẽ hoạt động khi đóng cửa bên lái.
Hệ thống cùng lúc khóa và mở khóa các khóa ở:
►► Cửa lên xuống xe và nắp bình nhiên liệu.
►► Cửa hậu.
1

Lấy chìa khóa cơ tích hợp ra khỏi chìa khóa điều
khiển từ xa

2

Dùng chìa khóa để bật 2 ngàm trên nắp

3

Tháo nắp khoang chứa pin

4

Lắp pin cùng loại với cực dương hướng lên trên

5

Đóng nắp lại
Mang pin đã qua sử dụng đến trung tâm tái chế hoặc
Nhà phân phói

Điều khiển từ bên ngoài
►► Thông qua chìa khóa điều khiển từ xa.
►► Thông qua tay nắm cửa.
►► Cửa hậu được mở thông qua nút bấm bên ngoài
Những hệ thống sau đây sẽ hoạt động đồng thời khi khóa/
mở khóa xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa:
►► Tùy theo trang bị của xe, thiết bị chống trộm sẽ được
kích hoạt/vô hiệu hóa. Hệ thống trống trộm sẽ được kích
hoạt thông qua nút khóa cửa.
►► Các đèn báo, đèn nội thất và đèn trần được bật và tắt
►► Hệ thống báo động, được kích hoạt hoặc tắt.
►► Mở cốp bằng chuyển động chân

ĐIỀU KHIỂN

Chìa khóa điều khiển từ xa mới
Chìa khóa điều khiển từ xa mới được cung cấp bởi Nhà phân
phối.

24
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Điều khiển từ bên trong

MỞ VÀ ĐÓNG: TỪ BÊN NGOÀI

ĐIỀU KHIỂN

Sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa
■■ Thông tin chung
Mang theo chìa khóa điều khiển từ xa
Người hoặc vật nuôi ở lại trên xe không có người
trông nom có thể vô ý khóa cửa xe từ bên trong.
Luôn mang theo chìa khóa điều khiển từ xa khi rời
khỏi xe để có thể mở khóa xe từ bên ngoài.

Mở khóa

Ấn nút. Xe được mở khóa
Ấn nút. Xe được khóa lại

Ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa.
Xe được mở khóa.
Các đèn báo, đèn nội thất và đèn trần được bật lên.
Bạn có thể cài đặt cách mở khóa xe. Xem -> T. 173 để thực
hiện cài đặt.
■■ Thuận tiện khi mở khóa

Dùng chìa khóa điều khiển từ xa để mở các cửa kính sau
Nắp bình nhiên liệu được khóa/mở khóa đồng thời với cửa xe. khi đã mở khóa.
Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hệ thống khóa trung tâm
Ấn và giữ nút trên chìa khóa điều khiển từ xa.
sẽ tự động mở khóa. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm và các
Các cửa kính mở. Nhả nút để ngừng chuyển động.
đèn nội thất bật sáng.
Khóa
Ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa.

MỞ VÀ ĐÓNG
Khóa từ bên ngoài

Hệ thống báo động được kích hoạt
Bật đèn nội thất và đèn trang trí táp-pi cửa
Ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa một lần nữa khi
xe đã khóa.
Nếu ấn nút trên chìa khóa một lần nữa trong vòng 10
giây sau khi xe đã được khóa, hệ thống báo động tắt.
Chờ ít nhất 10 giây sau khi đã khóa xe để bật đèn
nội thất và đèn trang trí táp-pi cửa.
Mở cửa hậu
Ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa trong khoảng 1 giây.
Cửa hậu tự động mở, bất kể nó đang khóa hay đã được mở
trước đó. Trong khi mở, cửa hậu xoay và mở theo hướng lên
trên, do đó đảm bảo rằng có đủ khoảng trống sau xe trước
khi mở.
Chỉ có thể mở khóa của hậu trong trường hợp xe đang khóa
và chìa khóa điều khiển từ xa ở gần đó.

Không để chìa khóa điều khiển từ xa trong khoang
hành lý phía sau
Cửa hậu sẽ tự động mở khóa khi phát hiện chìa khóa
điều khiển từ xa trong xe.
Bảo vệ kính sau
Các vật sắc hoặc góc cạnh có thể va vào cửa kính
sau trong khi lái xe và làm hỏng hệ thống điện của
cửa kính sau. Bảo vệ kính sau.
Lỗi
Nếu không thể dùng chìa khóa điều khiển từ xa để khóa
hoặc mở khóa xe, nguyên nhân có thể do pin đã hết hoặc có
nguồn cản trở sóng từ bên ngoài như điện thoại di động, đồ
vật bằng kim loại, đường dây điện trên cao, tháp truyền tải
điện...
Trong trường hợp này, hãy dùng chìa khóa cơ tích hợp để
khóa hoặc mở khóa cửa bên lái.
Không được thay đổi hoặc điều chỉnh chìa khóa điều khiển
từ xa, nếu không có thể làm hỏng thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN

Không nên khóa xe từ bên ngoài nếu trong xe có
người, làm vậy người ngồi trong xe có thể không mở
được cửa xe nếu không được trang bị đầy đủ các kiến
thức cơ bản.
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Sử dụng khóa cửa
■■ Thông tin chung
ĐIỀU KHIỂN

Khóa từ bên ngoài

Khóa từ bên ngoài
Nhấn theo hướng mũi tên số 1 và kéo chìa khóa cơ ra theo
hướng số 2

Không nên khóa xe từ bên ngoài nếu trong xe có
người, làm vậy người ngồi trong xe có thể không mở
được cửa xe nếu không được trang bị đầy đủ các kiến
thức cơ bản.
Hệ thống báo động kích hoạt khi cửa xe được mở thông qua
ổ khóa.
Để tắt chế độ báo động, hãy mở khóa xe bằng chìa khóa
điều khiển từ xa hoặc bật khóa điện, nếu cần thiết, sử dụng
chế độ tìm khẩn cấp trên chìa khóa điều khiển từ xa.
Mở/Khóa xe thông qua ổ khóa trên cửa lái.
■■ Khóa các cửa và cửa hậu cùng lúc
Để khóa tất cả các cửa và cửa hậu cùng lúc:
1. Khi các cửa đóng, khóa xe bằng nút khóa trên hệ thống
khóa trung tâm ở trong xe.
2. Mở khóa và mở cửa bên lái hoặc cửa phụ trước.
3. Khóa xe.
►► Khóa cửa bên lái bằng chìa khóa tích hợp trong khóa
cửa.
Nắp bình nhiên liệu được khóa thông qua nút khóa trên hệ
thống khóa trung tâm hoặc thông qua chìa khóa điều khiển
từ xa.

Dùng chìa khóa để tháo nắp che trên tay mở cửa và thực
hiện khóa hoặc mở khóa cửa như minh họa dưới đây.

MỞ VÀ ĐÓNG

MỞ VÀ ĐÓNG: TỪ BÊN TRONG
Khóa và mở khóa

Ấn nút. Xe được khóa.
Ấn nút. Xe được mở khóa
Nhấn nút để khóa hoặc mở khóa đồng thời các cửa và cửa
hậu.
Nắp bình nhiêu liệu được khóa và mở khóa đồng thời cùng
với các cửa.
Mở khóa và mở cửa
►► Mở khóa các cửa cùng lúc bằng nút trên hệ thống khóa
trung tâm, sau đó kéo tay mở cửa trên tựa tay hoặc
►► Kéo tay mở cửa trên cửa muốn mở. Các cửa khác vẫn
khóa.
Để mở riêng cửa sau, kéo hai lần tay mở cửa: lần đầu để mở
khóa, lần thứ 2 để mở cửa xe.
Nguy cơ bị kẹp
Đảm bảo khoảng không bên cửa thông thoáng, nếu
không có thể gây thương tích.
KÍCH HOẠT PHANH TAY
Khi mở cửa bên lái, phanh tay được cài tự động để xe không
di chuyển.
CỬA HẬU
Đóng/Mở cửa hậu tự động
■■ Mở
Cửa hậu mở cho đến khi đạt độ cao cài đặt

ĐIỀU KHIỂN

Khóa hoặc mở khóa xe bằng chìa khóa cơ tích hợp.
Đối với một số phiên bản trang bị xe, chỉ có thể mở khóa
hoặc khóa tại cửa bên lái. Trong trường hợp này, phải mở
khóa hoặc khóa các cửa khác từ bên trong.
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Lưu ý độ cao mở cửa hậu

ĐIỀU KHIỂN

Cửa hậu xoay ra và bật lên khi mở. Đảm bảo có đủ
khoảng trống phía sau xe, nếu không có thể gây
hỏng hóc.
Điều chỉnh độ cao mở cửa hậu theo tình hình thực tế.
Ấn nút bên ngoài cửa hậu.
Ấn nút trên cụm công tắc điều khiển.
Cửa hậu được mở khi xe đứng yên với điều kiện cửa hậu
chưa bị khóa.
Ấn nút lần nữa để ngừng chuyển động. Quá trình mở cửa
cũng bị gián đoạn:
►► Khi khởi động động cơ.
►► Khi xe bắt đầu di chuyển.
►► Khi ấn nút trên cụm công tắc điều khiển.
►► Khi ấn nút bên trong cửa hậu.
Bảo vệ kính sau
Các vật thể sắc hoặc góc cạnh có thể va vào cửa kính
sau trong khi lái và làm hỏng hệ thống điện của cửa
sau. Bảo vệ kính sau.
■■ Đóng

►► Ấn nút bên trong cửa hậu.
Cửa hậu tự động đóng.
Ấn nút lần nữa để ngừng chuyển động.
Cửa hậu điện
Thực hiện chuyển động chân
1. Ở vị trí trung tâm phía sau xe.
2. Chuyển động chân theo hướng di chuyển bên dưới cản
sau và thu chân lại.
■■ Mở

MỞ VÀ ĐÓNG

■■ Đóng
Không thể đóng cửa hậu bằng chuyển động chân.
HỆ THỐNG KHÓA/MỞ KHÓA THÔNG MINH COMFORT
ACCESS
Khái niệm
Có thể vào xe mà không cần kích hoạt chìa khóa điều khiển
từ xa.
Tất cả những gì bạn cần làm là mang theo chìa khóa điều
khiển từ xa bên mình, ví dụ để trong túi áo khoác.
Xe sẽ tự động phát hiện chìa khóa điều khiển từ xa khi ở gần
hoặc trong khoang hành khách.
Hệ thống khóa/mở khóa thông minh Comfort Access hỗ trợ
các chức năng sau:
►► Mở khóa/khóa xe.
►► Đóng cửa dễ dàng.
►► Mở khóa riêng cửa hậu.
►► Khởi động động cơ.
Các yêu cầu
►► Không có nguồn cản trở bên ngoài ở gần xe.
►► Để khóa xe, chìa khóa điều khiển từ xa phải ở bên ngoài
xe.
►► Chu trình mở và khóa xe tiếp theo sẽ không thể thực

hiện được trong vòng khoảng 2 giây sau đó.
►► Chỉ có thể khởi động động cơ khi chìa khóa điều khiển
từ xa ở trong xe.
So sánh với chìa khóa điều khiển từ xa thông thường
Các chức năng có thể điều khiển bằng cách nhấn các nút
trên chìa khóa điều khiển từ xa hoặc Hệ thống khóa/mở khóa
thông minh Comfort Access.
■■ Mở khóa
Ấn nút nhỏ trên tay nắm cửa bên lái để mở khóa cửa.
Việc này tương ứng với ấn nút
từ xa.
■■ Khóa

trên chìa khóa điều khiển

ĐIỀU KHIỂN

Cửa hậu có thể được mở trong mọi trường hợp, dù trước đó
nó đang khóa hay đã mở khóa. Trong trường hợp xe bị khóa,
bạn cần giữ chìa khóa điều khiển từ xa gần cửa hậu.
Trong khi mở, cửa hậu xoay ra và bật lên. Đảm bảo có đủ
khoảng trống phía sau xe. Trước khi mở, hệ thống cảnh báo
nguy hiểm nhấp nháy.
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Dùng ngón tay ấn nút nhỏ trên tay nắm cửa bên lái trong
khoảng 1 giây mà không kéo tay nắm cửa. Việc này tương
ứng với ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa.
■■ Thông tin
Không khóa xe từ bên ngoài khi mà chìa khóa điều khiển từ
xa vẫn nằm bên trong xe.
■■ Các yêu cầu
►► Không có vật cản bên ngoài gần xe.
►► Để khóa xe, chìa khóa điều khiển từ xa ở bên ngoài xe
và gần cửa xe.
►► Không thể mở và khóa xe trong khoảng 2 giây sau đó
►► Chỉ có thể khởi động động cơ khi chìa khóa điều khiển
từ xa ở trong xe.
Theo dõi quá trình đóng
Theo dõi quá trình đóng để đảm bảo không ai bị kẹt.
■■ Mở khóa riêng cửa hậu
Ấn nút bên ngoài cửa hậu. Việc này tương ứng với ấn nút
trên chìa khóa điều khiển từ xa.
Không để chìa khóa điều khiển từ xa trong khoang
hành lý
Cửa hậu sẽ tự động mở khóa khi phát hiện chìa khóa
điều khiển từ xa trong xe.

Lỗi
Hệ thống khóa/mở khóa thông minh Comfort Access có thể
không vận hành đúng cách nếu gặp vật cản sóng từ bên
ngoài như điện thoại di động, đồ vật kim loại, đường dây
điện trên cao, tháp truyền tải điện...
Trong trường hợp này: Hãy mở hoặc khóa xe bằng các nút
trên chìa khóa điều khiển từ xa hoặc sử dụng chìa khóa cơ
tích hợp.
HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG
Khái niệm
Hệ thống báo động hoạt động khi:
►► Mở 1 cửa, nắp ca pô hoặc cửa hậu.
►► Thay đổi độ nghiêng của xe, ví dụ khi cố gắng ăn trộm
bánh xe hoặc khi kéo xe.
►► Đột ngột ngắt nguồn cấp điện từ ắc quy
►► Hệ thống báo động sẽ nhanh chóng báo hiệu như sau:
►► Phát chuông báo động.
►► Bật hệ thống cảnh báo nguy hiểm.
►► Nháy đèn pha.
Kích hoạt và vô hiệu hóa hệ thống báo động
■■ Thông tin chung
Khi khóa hoặc mở khóa xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa
hay Hệ thống khóa/mở khóa thông minh Comfort Access
ở khóa cửa, hệ thống báo động sẽ được kích hoạt hoặc tắt
cùng lúc đó.
■■ Khóa cửa và kích hoạt hệ thống báo động
Hệ thống báo động được kích hoạt khi mở cửa xe, nếu xe
được mở khóa bằng khóa cơ.

MỞ VÀ ĐÓNG
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Để tắt chế độ báo động, hãy mở khóa xe bằng chìa khóa
điều khiển từ xa hoặc bật bật công tắc khởi động/dừng động
cơ, nếu cần thiết, sử dụng chế độ tìm khẩn cấp trên chìa
khóa điều khiển từ xa.
■■ Cửa hậu và kích hoạt hệ thống báo động
Có thể mở cửa hậu ngay cả khi hệ thống báo động được kích
hoạt.
Ấn nút trên chìa khóa điều khiển từ xa trong khoảng 1 giây.
Sau khi cửa hậu đóng lại, nó sẽ được khóa và theo dõi lại
nếu các cửa đã được khóa. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm
nhấp nháy một lần.
■■ Tắt báo động
Để tắt báo động:
►► Dùng chìa khóa điều khiển từ xa để mở khóa xe.
►► Với Hệ thống khóa/mở khóa thông minh Comfort
Access: Nếu bạn mang theo chìa khóa điều khiển từ xa
bên mình, kéo tay nắm cửa bên lái.
CỬA SỔ ĐIỆN
Thông tin chung

Mở
Nhấn công tắc.
Cửa kính mở trong khi giữ công tắc.
Nhấn công tắc đến hết hành trình.
Cửa kính tự động mở.
Nhấn công tắc lần nữa để ngừng chuyển động.
Mở dễ dàng bằng chìa khóa điều khiển từ xa
Đóng

Mang theo chìa khóa điều khiển từ xa bên mình

Giữ khoảng không lên/xuống kính thông thoáng

Mang theo chìa khóa điều khiển từ xa khi ra khỏi xe để
tránh trẻ nhỏ vận hành cửa kính điện và bị thương.

Theo dõi quá trình đóng và đảm bảo khoảng không lên
kính thông thoáng, nếu không có thể gây thương tích.
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Kéo công tắc lên trên.

Cửa kính đóng trong khi giữ công tắc.
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Kéo công tắc lên trên đến hết hành trình.

Ví dụ: nguy hiểm từ bên ngoài hoặc cửa kính bị đóng băng
làm cản trở việc đóng cửa theo cách thông thường, có thể xử
lý như sau:

Cửa kính tự động đóng. Nhấn công tắc để ngừng chuyển
động.

1.

Hệ thống bảo vệ chống kẹp
Nếu lực cản lớn hơn giá trị quy định, quá trình lên kính sẽ bị
dừng lại.
Cửa kính sẽ hạ xuống một chút.

2.

Nguy cơ kẹp cho dù có hệ thống bảo vệ chống kẹp
Ngay cả khi có hệ thống bảo vệ chống kẹp, hãy đảm
bảo khoảng không lên kính thông thoáng, nếu không
quá trình đóng có thể không dừng lại trong một số
trường hợp đặc biệt, ví dụ khi có vật mỏng.
Không lắp phụ kiện
Không lắp phụ kiện trong khoảng không di chuyển của
cửa kính, nếu không có thể ảnh hưởng đến chức năng
bảo vệ chống kẹp.
■■ Đóng cưỡng bức
Giữ khoảng không lên kính thông thoáng
Theo dõi quá trình lên kính và đảm bảo khoảng không
đủ thông thoáng, nếu không có thể gây thương tích.

Kéo công tắc lên hết hành trình và giữ ở vị trí đó. Hệ
thống bảo vệ chống kẹp bị hạn chế và cửa kính sẽ hé
mở lại nếu lực đóng vượt quá giá trị cho phép.
Kéo công tắc lên hết hành trình một lần nữa và giữ
trong vòng 4 giây. Cửa kính đóng mà không có bảo vệ
chống kẹp.

Công tắc an toàn
Có thể sử dụng công tắc an toàn cho cửa kính sau ở cửa lái
để ngăn trẻ em mở và đóng cửa kính sau bằng các công tắc
ở phía sau.
■■ Bật và tắt
Ấn nút.
Đèn LED sáng nếu bật chức năng an toàn.
Công tắc an toàn
Nhấn công tắc an toàn khi chở trẻ nhỏ ở phía sau, nếu
không có thể gây thương tích khi trẻ tự ý đóng mở cửa
sau mà không có người giám sát.

ĐIỀU CHỈNH
NGỒI AN TOÀN

GHẾ ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN
Tổng quan

Thông tin chung
Không điều chỉnh ghế khi đang lái xe
Không điều chỉnh ghế lái trong khi đang lái xe, nếu
không ghế có thể di chuyển đột ngột và gây mất kiểm
soát, dẫn đến tai nạn.
Không ngả tựa lưng quá xa về phía sau
Không ngả tựa lưng của ghế phụ trước quá xa về phía
sau trong khi đang lái xe, nếu không sẽ có nguy cơ bị
trượt khỏi dây đai an toàn trong trường hợp bị tai nạn,
dẫn đến làm giảm tác dụng bảo vệ của dây đai an
toàn.

1.
2.
3.

Tiến/ngả sau, độ cao, nghiêng mặt ngồi
Ngả tựa lưng
Đệm đỡ lưng

ĐIỀU KHIỂN

Vị trí ngồi phù hợp có thể góp phần lớn vào việc lái xe thoải
mái và hạn chế mệt mỏi. Vị trí ngồi kết hợp với những bộ
phận dưới đây đóng vai trò quan trọng khi xảy ra sự cố tai
nạn:
►► Dây đai an toàn
►► Tựa đầu
►► Túi khí
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Chi tiết cách điều chỉnh
■■ 1. Độ cao

■■ 3. Tiến/lùi

ĐIỀU KHIỂN
Di chuyển nút theo hướng mong muốn

Di chuyển nút theo hướng mong muốn

■■ 2. Tựa lưng

■■ 4. Nghiêng mặt ngồi

Di chuyển nút theo hướng mong muốn

Di chuyển nút theo hướng mong muốn

(Q5½ɆL[pL
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Có thể điều chỉnh độ cong tựa lưng ghế sao cho phù hợp với
vùng xương sống thắt lưng, giúp giữ thẳng phần xương sống
& lưng dưới.
Nhấn phần trên/dưới 1 của công tắc. Độ cong được nâng lên/
hạ xuống.
Nhấn phần trước/sau 2 của công tắc. Độ cong sẽ được tăng/
giảm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bật/ Tắt thông gió ghế trước bên trái
Bật/ Tắt thông gió ghế trước bên phải
Bật/ Tắt chức năng massage ghế trước bên trái
Bật/ Tắt chức năng sưởi ghế trước bên trái
Bật/ Tắt chức năng sưởi ghế trước bên phải
Bật/ Tắt chức năng śëƖƖëİė ghế trước bên phải
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Thông gió ghế
■■ Bật
Nhấn nút để điều chỉnh tốc độ gió. Có 3 mức tốc độ.
Nhấn nút lần nữa khi ở chế độ gió mức 3 sẽ quay trở lại mức
độ gió 2,1 và Tắt
■■ Tắt ngay
Ở trạng thái thông gió ghế bật, nhấn và giữ đến khi chức
năng thông gió tắt. Đèn LED tắt
Ghế massage
■■ Bật
Nhấn nút
Chức năng massage sẽ tự động tắt sau khoảng 20 phút
■ Tắt ngay
Ở trạng thái chức năng massage bật, nhấn và giữ đến khi
chức năng tắt. Đèn LED tắt
Sưởi ghế
■■ Bật
Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ. Có 3 mức nhiệt độ.
Nhấn nút lần nữa khi nhiệt độ đang ở mức 3 sẽ quay trở lại
mức độ gió 2,1 và Tắt
Nếu bạn tiếp tục lái xe trong vòng 15 phút từ khi tắt máy,
chức năng sưởi ghế sẽ tự động bật với mức nhiệt độ được
thiết lập lần cuối.
■■ Tắt ngay
Ở trạng thái chức năng sưởi bật, nhấn và giữ đến khi chức
năng tắt. Đèn LED tắt
Lưu ý
Chức năng thông gió và chức năng sưởi không thể làm việc

đồng thời cùng với nhau
HÀNG GHẾ THỨ HAI
■■ Gợi ý
Tựa tay giữa
Khi gập tựa tay giữa xuống, đảm bảo khu vực dưới
tựa tay ghế giữa thông thoáng. Nếu không, có thể gây
chấn thương.
Không điều chỉnh ghế khi đang lái xe
Không điều chỉnh ghế khi xe đang di chuyển, nếu
không sẽ làm giảm tác dụng của ghế ngồi khi có tai
nạn xảy ra.
Để trống khu vực sàn xe bên dưới hàng ghế thứ hai
Khi dựng tựa lưng hàng ghế số 2, hãy đảm bảo để
trống khu vực sàn xe bên dưới hàng ghế thứ hai. Nếu
không, những người ngồi ở hàng ghế thứ ba có thể bị
thương hoặc đồ vật có thể bị hỏng.
Dựng tựa lưng và khóa hàng ghế thứ hai
Trước khi bắt đầu di chuyển, đảm bảo tựa lưng đã được
dựng lên và khóa chắc chắn, nếu không người ngồi trên
xe có thể bị thương hoặc đồ vật có thể bị hỏng.
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■■ Tiến/lùi
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Kéo cần gạt, và áp trọng lượng của bạn lên tựa lưng hoặc
nâng lên nếu cần thiết.

1.
2.

Kéo cần gạt theo hướng 1, và trượt ghế theo hướng
mong muốn
Nhả cần gạt và di chuyển ghế về phía trước hoặc sau
một chút để cài vào vị trí.

■■ Ngả tựa lưng
Có thể điều chỉnh ngả tựa lưng theo nhiều mức.

2.

Kéo cần gạt và ngả ghế ngồi về phía trước. Tay nắm
chìm trên ốp trang trí bên trong giúp đi vào xe dễ dàng
hơn. Nếu hàng ghế thứ hai không được khóa sau đó,
cụm đồng hồ sẽ hiển thị biểu tượng cảnh báo.
Sau khi điều chỉnh hoặc đặt lại ghế ngồi (hàng thứ
hai)
Tuân theo các chú ý sau. Không tuân thủ có thể dẫn
đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng. Lắc nhẹ
ghế ngồi và tựa lưng để đảm bảo ghế đã khóa chắc
chắn.

ĐIỀU KHIỂN

■■ Lối vào hàng ghế thứ ba
1. Đảm bảo phần lưng ghế sau được dựng lên. Nếu phần
lưng ghế không được dựng lên sẽ không thể đi vào
thoải mái.
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ SAU
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cổng kết nối USB
Bật/ Tắt thông gió ghế sau bên trái
Bật/ Tắt thông gió ghế sau bên phải
Bật/ Tắt chức năng massage ghế sau bên trái
Bật/ Tắt chức năng massage ghế sau bên phải
Bật/ Tắt chức năng sưởi ghế sau bên trái
Bật/ Tắt chức năng sưởi ghế sau bên phải
Ổ cắm 230V

Thông gió ghế
■■ Bật
Nhấn nút để điều chỉnh tốc độ gió. Có 3 mức tốc độ.
Nhấn nút lần nữa khi ở chế độ gió mức 3 sẽ quay trở lại mức
độ gió 2,1 và Tắt
■■ Tắt ngay
Ở trạng thái thông gió ghế bật, nhấn và giữ đến khi chức
năng thông gió tắt. Đèn LED tắt

Ghế massage
■ Bật
Nhấn nút
Chức năng massage sẽ tự động tắt sau khoảng 20 phút
■ Tắt ngay
Ở trạng thái chức năng massage bật, nhấn và giữ đến khi
chức năng tắt. Đèn LED tắt
Sưởi ghế
■■ Bật
Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ. Có 3 mức nhiệt độ.
Nhấn nút lần nữa khi nhiệt độ đang ở mức 3 sẽ quay trở lại
mức độ gió 2,1 và Tắt
Nếu bạn tiếp tục lái xe trong vòng 15 phút từ khi tắt máy,
chức năng sưởi ghế sẽ tự động bật với mức nhiệt độ được
thiết lập lần cuối.
■■ Tắt ngay
Ở trạng thái chức năng sưởi bật, nhấn và giữ đến khi chức
năng tắt. Đèn LED tắt
■■ Lưu ý
Chức năng thông gió và chức năng sưởi không thể làm việc
đồng thời cùng với nhau
Sạc điện thoại không dây ở hàng ghế sau
Chức năng sạc không dây được bố trí thêm ở tay tựa hàng
ghế số 2 trên phiên bản đặt biệt President
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HÀNG GHẾ THỨ BA

Hàng ghế thứ ba được thiết kế có đủ không gian dành cho
hai người.
■■ Dựng tựa lưng lên

Dựng lên và cố định tựa lưng.
Điều chỉnh tựa đầu.

Gập tựa lưng xuống
1. Di chuyển tựa đầu xuống.
2. Kéo cần gạt theo hướng mũi tên để mở khóa tựa lưng.

Đảm bảo cài khóa chắc chắn
Đảm bảo cài khóa chắc chắn. Nếu không cài chắc
chắn, hàng hóa trên xe có thể bị văng vào khoang
khách khi phanh xe hoặc khi xe chuyển động đột ngột
và gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe.
Trước khi dựng tựa lưng lên, hãy tháo giá che hàng hóa. Nếu
cần thiết, trượt hàng ghế thứ hai về phía trước một chút.
1.
Kéo cần gạt theo hướng mũi tên để mở khóa tựa lưng.
3.

Gập tựa lưng xuống.

DÂY ĐAI AN TOÀN
Ghế có dây đai an toàn
Xe có 7 ghế ngồi, mỗi ghế đều được trang một bị dây đai an
toàn.
■■ Gợi ý
Luôn đảm bảo rằng tất cả người ngồi trên xe đều cài dây đai
an toàn trước khi xe di chuyển.
Để bảo vệ người ngồi trên xe, hãy sớm cài dây đai an toàn
lại. Khi cài, kéo từ từ dây đai ra.
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■■ Thông tin chung

2.
3.
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Mặc dù các túi khí giúp gia tăng khả năng bảo vệ an toàn
nhưng không thể thay thế dây đai an toàn.
►► Điểm neo trên vai là chuẩn xác đối với ghế người lớn
nếu ghế được điều chỉnh đúng cách.
►► Hai móc cài dây đai an toàn phía ngoài tích hợp trong
hàng ghế thứ hai là dành cho hành khách ngồi bên trái
và phải.
►► Móc cài dây đai an toàn giữa của hàng ghế thứ hai chỉ
dành cho hành khách giữa.
►► Các móc cài dây đai an toàn tích hợp trong hàng ghế
thứ ba dành cho hành khách ngồi bên trái và phải.

Giảm tác dụng giữ an toàn
Tránh mặc quần áo quá rộng, và thường xuyên kéo
dây đai vai để điều chỉnh lại độ căng. Đảm bảo dây
đai không bị kẹt, nếu không dây có thể bị hỏng và làm
giảm tác dụng giữ an toàn.
Cài dây đai an toàn

Mỗi người 1 dây đai an toàn
Một người sử dụng một dây đai an toàn. Không để trẻ
sơ sinh hoặc trẻ nhỏ ngồi trong lòng khách.
Thắt dây đai an toàn
Kéo dây đai an toàn, không làm xoắn dây, đưa qua
bụng dưới và vai, càng sát vào thân càng tốt. Đảm
bảo dây đai an toàn nằm thấp quanh hông trong vùng
bụng dưới và không thắt ngang bụng. Nếu không, dây
có thể trượt lên trên hông trong vùng bụng dưới khi có
va chạm phía trước xe và làm đau vùng bụng.
Dây đai an toàn không được buộc quanh cổ, cọ vào các
cạnh sắc, nằm trên các vật dễ vỡ hoặc bị kẹp.

Đảm bảo bạn nghe thấy tiếng dây đai được khóa.
Để dễ dàng sử dụng móc cài dây đai an toàn, trên dây đai
an toàn có sẵn thanh trượt có thể điều chỉnh giúp định vị
móc cài khi không sử dụng.
Căng dây đai an toàn tự động
Khi móc cài được khóa, dây đai tự động thu lại ôm sát cơ thể
người lái.
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Hệ thống nhắc cài dây đai an toàn cho ghế bên lái và
ghế phụ phía trước.
Đèn báo sáng và chuông tín hiệu kêu. Đảm bảo các dây đai
an toàn đã được cài. Hệ thống nhắc cài dây đai an toàn hoạt
động khi xe đạt tốc độ trên khoảng 10km/h. Cũng có thể kích
hoạt hệ thống khi có vật nặng được đặt trên ghế phụ phía
trước.
Hỏng dây đai an toàn
Trong trường hợp bị kéo căng do tai nạn hoặc hỏng xe:
Thay thế dây đai an toàn, bao gồm cả bộ căng đai khẩn
cấp, và kiểm tra lại khóa cài của dây đai.
Kiểm tra và thay thế dây đai an toàn
Chỉ để Nhà phân phối thực hiện công việc này, nếu
không sẽ không thể đảm bảo thiết bị an toàn này sẽ
hoạt động hiệu quả.
TỰA ĐẦU GHẾ TRƯỚC
Điều chỉnh đúng tựa đầu
Điều chỉnh đúng cách tựa đầu sẽ làm giảm nguy cơ chấn
thương đốt sống cổ trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều chỉnh tựa đầu
Điều chỉnh đúng cách tựa đầu cho tất cả các ghế,
nếu không sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương khi có
tai nạn.
■■ Độ cao
Điều chỉnh tựa đầu sao cho tâm tựa đầu nằm ở vị trí ngang
tai.
■■ Khoảng cách
Điều chỉnh khoảng cách sao cho tựa đầu nằm càng sát với
gáy càng tốt.
Điều chỉnh độ cao tựa đầu bằng tay
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Tháo dây đai an toàn
1. Giữ chắc dây đai an toàn.
2. Ấn nút đỏ trên khóa cài dây đai an toàn để mở khóa.
3. Đưa dây về vị trí ban đầu.
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►► Để nâng lên: kéo.
►► Để hạ xuống: ấn nút, mũi tên 1, và đẩy tựa đầu xuống.
ĐIỀU KHIỂN

TỰA ĐẦU GHẾ SAU
Điều chỉnh đúng cách tựa đầu
Điều chỉnh đúng cách tựa đầu sẽ làm giảm nguy cơ chấn
thương đốt sống cổ trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều chỉnh độ cao
►► Để nâng lên: kéo.
►► Để hạ xuống: ấn nút, mũi tên 1, và đẩy tựa đầu xuống.
Không thể điều chỉnh độ cao của tựa đầu giữa.
Tháo ra
Chỉ tháo tựa đầu khi không có người ngồi ở ghế.

Điều chỉnh tựa đầu
Điều chỉnh đúng cách tựa đầu cho tất cả các ghế,
nếu không sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương khi có
tai nạn.
Độ cao
Điều chỉnh tựa đầu sao cho tâm tựa đầu nằm ở vị trí ngang
tai.
1.
2.

Kéo tựa đầu lên trên càng cao càng tốt.
Ấn nút, mũi tên 1, và kéo hẳn ra khỏi ghế. Lắp lại tựa
đầu trước khi ngồi vào ghế
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GƯƠNG

Ước tính chính xác khoảng cách
Đối tượng được phản chiếu trong gương sẽ gần hơn
vị trí thực tế. Không ước lượng khoảng cách đối với
phương tiện phía sau dựa trên những gì bạn nhìn
thấy trong gương, điều này sẽ làm tăng nguy cơ xảy
ra tai nạn.
Tùy theo trang bị của xe, thiết lập dành cho gương được lưu
trữ để sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa. Khi xe được mở
khóa bằng chìa khóa điều
khiển từ xa, vị trí sẽ được khôi phục lại tự động nếu hệ thống
có cài đặt chức năng này.
■■ Lựa chọn gương
Để đổi sang gương khác: Bấm công tắc thay đổi gương.

1.
2.
3.

Gương trái/phải
Để đổi sang gương khác: Công tắc lật có các vị trí trái trung gian - phải
Điều chỉnh
Vị trí gương tương ứng với hướng ấn nút.
Gập vào trong và ra ngoài
Chỉ điều khiển gập gương được khi tốc độ xe nhỏ hơn
20 km/h.
Gương đã được gập vào trong sẽ tự động mở ra khi xe
đạt tốc độ khoảng 20 km/h.

■■ Điều chỉnh bằng điện
Vị trí gương tương ứng với hướng ấn nút.
■■ Điều chỉnh bằng tay
Ví dụ khi xuất hiện sự cố về điện, hãy ấn nhẹ mép của mặt
gương.

Quan sát lề đường tự động
■■ Khái niệm
Khi xe chạy số lùi, mặt gương phía bên khách trước sẽ
■■ Thông tin chung
nghiêng xuống dưới một chút. Điều này giúp cho việc quan
Gương phía bên hành khách sẽ cong hơn gương phía bên lái. sát lề đường và các vật thể tầm thấp khi đỗ xe được rõ hơn.

ĐIỀU KHIỂN

Gương chiếu hậu bên ngoài
■■ Tổng quan
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■■ Kích hoạt
ĐIỀU KHIỂN

1.
2.

Bấm công tắc về phía R.
Chọn vị trí cần số R.

■■ Ngắt kích hoạt
Bấm công tắc về vị trí L.

Gương chiếu hậu bên ngoài có chức năng sấy
Chức năng sấy của gương chiếu hậu sẽ được kích hoạt khi
bật sấy kính cửa hậu.
Gương chiếu hậu trong xe, tính năng chống chói tự động.
■■ Khái niệm

■■ Gập vào trong và ra ngoài
Ấn nút.
Hoạt động khi xe di chuyển dưới 20km/h.
Ví dụ, dưới đây là ưu điểm:
►► Khi rửa xe.
►► Trên những tuyến phố hẹp.
►► Để gập lại gương đã được mở ra bằng tay.
Gương đã được gập vào trong có thể tự động mở ra khi xe
đạt tốc độ khoảng 20 km/h.
Gập gương khi rửa xe
Trước khi rửa xe trong trạm rửa xe tự động, hãy gập
gương chiếu hậu bên ngoài vào bằng tay hoặc nút
bấm, nếu không, gương có thể bị hỏng.

Đèn quang điện được sử dụng để điều khiển:
►► Mặt trước gương.
►► Phía lưng gương.
Khi hệ thống chống chói đang bật và xe vào số lùi “R”, tính
năng chống chói sẽ tắt.
■■ Tính năng chống chói tự động
Gương chiếu hậu trong xe được chống chói tự động. Hệ
thống sử dụng đèn quang điện để điều khiển gương chiếu
hậu trong xe.
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VÔ LĂNG
Thông tin chung
Không điều chỉnh khi đang lái xe
Không điều chỉnh vô lăng khi đang lái xe, nếu không
các chuyển động không mong muốn có thể gây ra
tai nạn.
Điều chỉnh vô lăng
1. Giữ vô lăng và đẩy cần gạt xuống
2. Điều chỉnh đến vị trí mong muốn bằng việc di chuyển vô
lăng theo hướng lên/xuống hoặc tiến/lùi.
3. Sau khi điều chỉnh xong, kéo cần gạt lên để cố định vô
lăng.
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■■ Các yêu cầu chức năng
Để vận hành ổn định:
►► Giữ đèn quang điện sạch sẽ.
►► Không che đậy khu vực giữa gương chiếu hậu bên trong
và kính chắn gió.

45

46

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

VỊ TRÍ PHÙ HỢP DÀNH CHO TRẺ NHỎ
ĐIỀU KHIỂN

■■ Lưu ý
Trẻ ở trong xe
Không để trẻ một mình trong xe mà không có người
giám sát; nếu không trẻ sẽ có thể tự gây nguy hiểm
cho mình và người khác, ví dụ như mở cửa xe.
Các nghiên cứu về tai nạn giao thông chỉ ra rằng vị trí an
toàn nhất dành cho trẻ là ở hàng ghế sau.
Chở trẻ nhỏ ở hàng ghế sau
Chỉ được để trẻ dưới 13 tuổi hoặc dưới 150cm ở phía
sau bằng hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ
theo đúng độ tuổi, cân nặng và kích thước của trẻ,
nếu không sẽ làm tăng nguy cơ trẻ bị thương khi gặp
tai nạn.
Trẻ từ 13 tuổi trở lên, cân nặng và kích thước không
phù hợp sử dụng hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ
nhỏ, do đó phải cài dây đai an toàn theo xe.
Không thể tắt túi khí trên ghế phụ.

Cảnh báo
Có nguy cơ xảy ra thương tích hoặc tử vong khi lắp
đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ quay mặt
ra phía sau trên ghế phụ phía trước. Khi xảy ra tai
nạn, túi khí bên ghế phụ phía trước có thể bung ra.
Trẻ bị tác động bởi túi khí có thể dẫn đến TỬ VONG
hoặc THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG.
LẮP ĐẶT GHẾ AN TOÀN DÀNH CHO TRẺ NHỎ
Trước khi lắp
Nếu lưng ghế sau vẫn đang trong trạng thái có thể điều
khiển được hoặc gập xuống được.
Đảm bảo ghế của trẻ được lắp chắc chắn
Khi lắp đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ,
đảm bảo ghế của trẻ được lắp chắc chắn vào tựa
lưng ghế. Nếu cần, điều chỉnh góc tựa lưng, độ cao
của tựa đầu hoặc có thể tháo tựa đầu ra. Đảm bảo
các tựa lưng đều được khóa chắc chắn. Ghế của trẻ
không được lắp chắc chắn làm tăng nguy cơ chấn
thương do những chuyển động không lường trước
của tựa lưng ghế sau.

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe
Thông tin của nhà sản xuất hệ thống ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ

Khóa tựa lưng ghế sau
Trước khi lắp đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ
nhỏ trên tựa lưng ghế sau, nghiêng tựa lưng sao cho
ghế của trẻ được bắt chắc chắn vào tựa lưng ghế và
lắp chắc các chốt trên ghế. Nếu không, ghế của trẻ
có thể bị xê dịch, dẫn đến nguy cơ chấn thương do
những chuyển động không lường trước được của tựa
lưng ghế sau.
Khóa ghế ngồi của hàng ghế thứ 2
Nếu xe có hàng ghế thứ 3: khi lắp hệ thống ghế an
toàn dành cho trẻ nhỏ trên hàng ghế thứ 2, đảm bảo
hàng ghế này phải được khóa cố định, nếu không có
thể gây ra thương tích cho trẻ khi xảy ra tai nạn.
Lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ trên ghế phụ
phía trước
►► Chỉ lắp đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ
quay mặt về phía trước và có cài dây đai.
►► Khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ, phải

đặt ghế ở tầm giữa và đẩy hết cỡ về phía sau.
►► Khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ, tựa đầu
phải đặt ở vị trí thấp nhất và cố định trong khi lắp đặt.
Nếu có bất kỳ tác động nào lên hệ thống ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ với tựa đầu ở vị trí lắp đặt, hãy tháo
tựa đầu.
►► Mặt ngồi của ghế phẳng.
►► Không thay đổi vị trí và độ cao ghế sau khi lắp
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Để lựa chọn, lắp đặt và sử dụng hệ thống ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ, hãy tuân theo thông tin được cung
cấp bởi nhà sản xuất hệ thống ghế an toàn đó, nếu
không có thể làm giảm tác dụng của sản phẩm.
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Phân loại theo cân nặng

Nhóm kích thước Cơ chế

Ghế phụ phía trước
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Có dây đai:
Nhóm 0+ tới 13 kg

Gabarit

x

Nhóm I /II 9 kg tới 25 kg

Gabarit

U, L FWD

Nhóm II 15 kg tới 25 kg

Gabarit

U, L FWD

Nhóm III 22 kg tới 36 kg

Gabarit

U, L FWD

F

ISO/L1

x

G

ISO/L2

x

E
D
C
B
B1
B2

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/B2

x

Kèm cũi trẻ em

Hệ thống ghế trẻ em Isofix
Hệ thống ghế trẻ em i-Size-Kinder

X= Vị trí ghế không phù hợp cho ghế trẻ em ở nhóm cân nặng này.
U= Phù hợp với dây đai loại “phổ thông” dùng cho nhóm cân nặng này.
L= Phù hợp với hệ thống dây đai bán phổ thông dùng cho nhóm cân nặng này.
FWD= được phép dùng cho ghế trẻ em quay mặt về phía trước.

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

ĐIỀU KHIỂN

Lắp đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ ở hàng
ghế thứ hai
►► Ưu tiên hàng ghế ngoài có lắp đặt hệ thống ISOFIX và
I-SIZE. Cũng có thể lắp hệ thống ghế an toàn dành cho
trẻ nhỏ có dây đai trên hàng ghế này.
►► Điều chỉnh hàng ghế thứ hai hết cỡ về phía sau.
►► Khóa chặt tựa lưng hàng ghế thứ hai ở nấc 3 tính từ vị
trí tựa lưng phía trước nhất.
►► Khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ, tựa đầu
phải đặt ở vị trí thấp nhất và cố định trong khi lắp đặt.
Nếu có bất kỳ tác động nào lên hệ thống ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ với tựa đầu ở vị trí lắp đặt, hãy tháo
tựa đầu.
►► Ghế lái và/ghế phụ khác phải đảm bảo có đủ không
gian cho hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ.
►► Khóa cài dây đai ghế giữa phải ở trong đệm bọc nếu
ghế trẻ em được đặt trên ghế ngoài bên phải ở hàng
ghế thứ hai.
►► Đối với hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ i-size
hoặc isofix ngả ra phía sau rộng nhất, điều chỉnh tựa
lưng ghế lái hoặc ghế phụ trước phải quay lên phía trên
để hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ và tựa lưng
ghế trước không tác động vào nhau.
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■■ Hàng ghế thứ hai - ghế giữa
►► Không thể lắp hệ thống ISOFIX và I-SIZE
►► Được phép lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ
có dây đai trên ghế giữa đối với ghế trẻ em nhóm II và
nhóm III.
►► Điều chỉnh hàng ghế thứ hai hết cỡ về phía sau.
►► Khóa chặt tựa lưng hàng ghế thứ hai ở nấc 3 tính từ vị
trí tựa lưng phía trước nhất.
Hệ thống ghế trẻ em khuyên dùng cho hàng ghế thứ hai
- ghế giữa
►► Nhóm 0+
Hệ thống ghế trẻ em Maxi Cosi Cabriofix
►► Nhóm 0+/I/II
Hệ thống ghế trẻ em Combi Malgot quay mặt về phía
trước
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Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

Phân loại theo cân nặng

Nhóm kích thước Cơ chế

Ghế ngoài hàng
ghế thứ 2

Ghế giữa phía sau

ĐIỀU KHIỂN

Có dây đai:
Nhóm 0+ tới 13 kg

Gabarit

U, L

U, L

Nhóm I /II 9 kg tới 25 kg

Gabarit

U, L

U, L

Nhóm II 15 kg tới 25 kg

Gabarit

U, L

U, L

Nhóm III 22 kg tới 36 kg

Gabarit

U, L

U, L

F

ISO/L1

x

x

G

ISO/L2

x

x

0- Lên tới 10 kg

E

ISO/R1

IL

x

0+ Lên tới 13 kg

E

ISO/R1

IL, I-U

x

D

ISO/R2

IL, I-U

x

C

ISO/R3

IL, I-U

x

D

ISO/R2

IL, I-U

x

C

ISO/R3

IL, I-U

x

B

ISO/F2

IUF, I-U

x

B1

ISO/F2x

IUF, I-U

x

Isofix:
Kèm cũi trẻ em

I- 9 tới 18 kg

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe
Phân loại theo cân nặng

Nhóm kích thước Cơ chế

Ghế ngoài hàng
ghế thứ 2

Ghế giữa phía sau

i-size

ISO/R2
ISO/F2x
Chân đỡ
ISO/B2

I-U

x

III- 22 tới 36 kg

i-size

ISO/R2
ISO/F2x
Chân đỡ
ISO/B2

I-U

x

U= Phù hợp với dây đai loại “phổ thông” được phép dùng cho nhóm cân nặng này.
L= Phù hợp với hệ thống dây đai bán phổ thông dùng cho nhóm cân nặng này.
IL= Phù hợp với dây đai loại “isofix” được phép dùng cho nhóm cân nặng này.
IUF= Phù hợp với dây đai loại “ “isofix” phổ thông” được phép dùng cho nhóm cân nặng này.
I-U: Phù hợp với dây đai loại “i-size” được phép dùng cho nhóm cân nặng này.

ĐIỀU KHIỂN

II- 15 tới 25 kg

X= Vị trí ghế không phù hợp cho ghế trẻ em ở nhóm này.
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Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

ĐIỀU KHIỂN

■■ Hệ thống ghế trẻ em khuyên dùng cho hàng ghế thứ hai
►► Nhóm 0+
Hệ thống ghế trẻ em Bitrax Baby Safe Plus ISOFIX Base - quay mặt về phía sau có chân đỡ hỗ trợ
►► Nhóm 1
Hệ thống ghế trẻ em Maxi Cosi 2 way Pearl có đế cố định 2 chiều - quay mặt về phía sau có chân đỡ hỗ trợ
Ghế trẻ em khuyên dùng
Nhóm cân nặng

Cài đai:

Nhóm 0+ tới 13 kg

Ghế Maxi Cosi Cabriofix
Số phê duyệt E4 04 444 305

Nhóm II 15 kg tới 25 kg

Ghế Britax Römer KIDFIX XP
Số phê duyệt E1 04 301 304

Nhóm III 22 kg tới 36kg

Ghế Britax Römer KIDFIX XP
Số phê duyệt E1 04 301 304

Ghế trẻ em khuyên dùng
Nhóm cân nặng

Cài đai:

Nhóm 0+ tới 13 kg

Ghế trẻ em Britax Baby Safe Plus Isofix Base

Nhóm I 9 kg tới 18 kg

Ghế trẻ em Maxi Cosi 2 way Pearl có đế cố định 2 chiều
Số phê duyệt E4 129R – 000 001

Nhóm II 15 kg tới 25 kg

Ghế trẻ em Britax Römer KIDFIX XP
Số phê duyệt E1 04 301 304

Nhóm III 22 kg tới 36 kg

Ghế trẻ em Britax Römer KIDFIX XP
Số phê duyệt E1 04 301 304

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

Phân loại theo cân nặng

Nhóm kích thước

Cơ chế

Ghế phụ phía trước

Có dây đai:
Nhóm 0+ tới 13 kg

Gabarit

x

Nhóm I /II 9 kg tới 25 kg

Gabarit

x

Nhóm II 15 kg tới 25 kg

Gabarit

x

Nhóm III 22 kg tới 36 kg

Gabarit

x

F

ISO/L1

x

G

ISO/L2

x

E
D
C
B
B1
B2

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/B2

x

Kèm cũi trẻ em

Hệ thống ghế trẻ em i-Size

X= Vị trí ghế không phù hợp cho ghế trẻ em ở nhóm cân nặng này.

ĐIỀU KHIỂN

Lắp đặt hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ ở hàng ghế thứ ba
►► Được phép lắp ghế trẻ em có dây đai ở hàng ghế thứ ba.
►► Hàng ghế thứ 2 phải tiến về phía trước nhiều nhất.
►► Tháo tựa đầu
►► Khi lắp ghế trẻ em trên hàng ghế thứ ba, sử dụng chức năng ra vào dễ dàng của hàng ghế thứ 2.
►► Sau khi lắp và thắt dây đai ghế trẻ em, đảm bảo rằng hàng ghế thứ 2 cố định và tựa lưng khóa ở vị trí thẳng đứng,
nghĩa là tựa lưng cố định ở nấc đầu tiên.
■■ Ghế trẻ em khuyên dùng cho hàng ghế thứ ba
►► Nhóm I/II/III
►► Hệ thống ghế trẻ em Combi Buon Junior Air
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Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

Bảo đảm an toàn chỗ ngồi cho trẻ

HỆ THỐNG GHẾ AN TOÀN DÀNH CHO TRẺ NHỎ DẠNG
CHỐT CÀI

ĐIỀU KHIỂN

CHỐT CÀI: Móc và đai giữ dưới dành cho trẻ nhỏ.
Tuân theo thông tin của nhà sản xuất
Hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ dạng CHỐT
CÀI
Để lắp và sử dụng hệ thống ghế an toàn dành cho
trẻ nhỏ dạng CHỐT CÀI, tuân theo thông tin vận
hành và an toàn của nhà sản xuất hệ thống đó, nếu
không sẽ làm giảm tác dụng của thiết bị.
Có thể khóa các dây đai an toàn ghế sau lại để ghế khỏi bị
kéo ra khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ.
Khóa hệ thống ghế dành cho trẻ nhỏ
1. Kéo dây đai an toàn ra hết cỡ.
2. Dùng dây đai an toàn để cố định ghế an toàn dành cho
trẻ nhỏ.
3. Khóa dây đai an toàn lại.
Mở khóa hệ thống ghế dành cho trẻ nhỏ
1. Mở khóa dây đai an toàn.
2. Tháo hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ.
3. Để dây đai an toàn tự động hồi về.

Lắp chân móc CHỐT CÀI bên dưới
Có thể sử dụng các móc bên dưới để gắn hệ thống ghế an
toàn dành cho trẻ nhỏ vào ghế của xe với tổng trọng lượng
kết hợp của trẻ nhỏ và hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ
nhỏ lên tới 30kg khi giữ trẻ bằng bộ dây đai an toàn bên
trong.
Gài sao cho đúng các móc CHỐT CÀI bên dưới
Đảm bảo các móc CHỐT CÀI bên dưới đều được gài
đúng cách và hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ
áp khít vào lưng ghế, nếu không mức độ bảo vệ có
thể sẽ bị giảm.
Trước khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ dạng
CHỐT CÀI, kéo dây đai an toàn ra khỏi hệ thống ghế an toàn
dành cho trẻ nhỏ.

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe
■■ Vị trí
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Các mắt cài
ĐIỀU KHIỂN

Các chân móc CHỐT CÀI bên dưới nằm sau các nắp được
đánh dấu
Lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ ISOFIX hoặc
I-SIZE
1. Để lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ, tham
khảo hướng dẫn sử dụng hệ thống.
2. Đảm bảo nối đúng cách cả hai móc CHỐT CÀI
Hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ một dây buộc
■■ Các điểm lắp
Có 3 điểm lắp dây giữ trên của hệ thống ghế an toàn dành
cho trẻ nhỏ dạng CHỐT CÀI.

Chỉ sử dụng các mắt cài cho dây giữ phía trên để cố
định hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ, nếu
không có thể làm hỏng các mắt cài.
Sau khi điều chỉnh hoặc đặt lại ghế (hàng thứ hai)
Tuân theo các chú ý sau.
Nếu không có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn thương
nghiêm trọng.
Dùng tay lay thử ghế và lưng ghế để đảm bảo ghế
và lưng ghế được khóa chắc chắn vào đúng vị trí.
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■■ Dẫn hướng dây giữ
ĐIỀU KHIỂN

Dây giữ
Đảm bảo không luồn dây giữ phía trên qua các cạnh
sắc và không làm xoắn dây khi nối với móc cài phía
trên. Nếu không dây không thể cố định chắc chắn
hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ em khi có tai nạn
xảy ra.

■■ Nối dây giữ phía trên với mắt cài.
1. Nâng tựa đầu nếu cần thiết.
2. Dẫn hướng dây giữ phía trên vào giữa các thanh đỡ của
tựa đầu.
3. Nếu có dây giữ, đi dây vào giữa tựa lưng và nắp
khoang hành lý.
4. Nối các móc của dây giữ phía trên với các mắt cài.
5. Kéo dây giữ xuống để siết chặt dây.
6. Hạ thấp và khóa các tựa đầu khi cần thiết.
KHÓA CÁC CỬA LÊN XUỐNG XE VÀ CỬA KÍNH
Các cửa sau

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hướng di chuyển
Tựa đầu
Móc cài dây giữ phía trên
Điểm/mắt cài
Tựa lưng ghế
Dây giữ phía trên

Sử dụng chìa khóa cơ, xoay khóa tương ứng với vị trí 1, có
thể mở cửa sau từ bên trong và bên ngoài. Xoay khóa tương
ứng với vị trí 2, chỉ có thể mở cửa sau từ bên ngoài.

Đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe

ĐIỀU KHIỂN

Công tắc an toàn cho cửa kính sau
Ấn nút trên cửa xe bên lái để khóa điều chỉnh lên
xuống kính trên các cửa sau.
Hành khách ở hàng ghế sau sẽ không điều chỉnh lên xuống
được các cửa kính sau. Ấn công tắc an toàn khi có trẻ nhỏ
trên xe, nếu không có thể gây thương tích cho trẻ khi đóng
cửa kính mà không quan sát.
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Lái xe

CÔNG TẮC ĐỘNG CƠ
ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Đảm bảo rằng cần số ở vị trí P. Nhấn và giữ bàn đạp
phanh
Nhấn nút công tắc động cơ để khởi động.
Bật khóa điện
Nhấn nút công tắc động cơ nhưng không đạp phanh.
Tất cả các hệ thống của xe đã sẵn sàng hoạt động.
Hầu hết các đèn cảnh báo và chỉ báo trong cụm đồng hồ sẽ
sáng lên trong khoảng thời gian khác nhau.
Để tiết kiệm ắc quy khi động cơ không hoạt động, hãy tắt
khóa điện và các hệ thống điện tử hoặc các thiết bị tiêu thụ
điện không cần thiết.
Tắt khóa điện
Ấn nút công tắc động cơ lần nữa nhưng không đạp phanh.
Tất cả các đèn chỉ báo trong cụm đồng hồ tắt.
Để tiết kiệm ắc quy khi động cơ không hoạt động, tắt khóa
điện và các hệ thống điện tử hoặc các thiết bị tiêu thụ điện
không cần thiết.

Khóa điện tự động tắt khi xe không chuyển động và động cơ
dừng và:
►► Khi khóa xe, và khi đèn cốt bật.
►► Ngay trước khi ắc quy phóng điện hoàn toàn, vẫn có
thể khởi động được động cơ. Chức năng này chỉ hoạt
động khi tắt đèn cốt.
►► Khi mở hoặc đóng cửa bên lái, dây đai an toàn ghế lái
không được cài và đèn cốt tắt.
►► Khi dây đai an toàn của ghế lái không được cài, nếu cửa
bên lái mở và đèn cốt tắt.
►► Đèn cốt chuyển sang đèn báo đỗ xe sau khoảng 15
phút không sử dụng.
Khi tắt khóa điện, mở hoặc đóng cửa bên lái, tháo dây đai an
toàn của ghế lái sẽ vẫn kích hoạt trạng thái/chế độ chờ.
Chế độ chờ:
Ấn nút công tắc động cơ khi xe ở trang thái không hoạt
động, chế độ chờ được kích hoạt. Chế độ chờ sẽ tự động tắt
trong vòng 20 phút khi không sử dụng.
Khởi động động cơ
■■ Gợi ý

Hộp số vị trí P với khi tắt khóa điện

Khu vực khép kín

Xe tự động vào số P khi tắt khóa điện. Ví dụ khi rửa
xe tự động, hãy chắc chắn rằng bạn không vô tình
tắt khóa điện.

Không để động cơ chạy trong các khu vực khép kín,
người lái và hành khách trên xe có thể hít phải khí
thải có thể dẫn đến bất tỉnh và tử vong. Khí thải có
chứa carbon monoxit, một loại khí không màu, không
mùi rất độc.

Lái xe
Mang theo chìa khóa điều khiển từ xa

Không để động cơ hoạt động khi không có người ở
trong xe, làm vậy có thể gây nguy hiểm. Trước khi ra
khỏi xe với động cơ đang chạy, cài phanh tay và cần
số về vị trí P hoặc số trung gian để xe không thể di
chuyển.

Mang theo chìa khóa điều khiển từ xa khi ra khỏi xe
để tránh trẻ nhỏ tự ý khởi động động cơ.

Khởi động động cơ nhiều lần
Tránh khởi động xe nhiều lần liên tiếp. Nếu không,
nhiên liệu sẽ không được đốt cháy hoặc được đốt
cháy không hoàn toàn gây quá nhiệt và làm hỏng bộ
trung hòa khí xả.
Không cần thiết phải hâm nóng động cơ. Bắt đầu lái
xe ngay với tốc độ động cơ vừa phải.
■■ Khởi động động cơ
1. Nhấn bàn đạp phanh.
2. Ấn nút Công tắc động cơ.
Hệ thống khởi động tự động kích hoạt trong một khoảng
thời gian nhất định và dừng lại ngay sau khi động cơ đã khởi
động.
Dừng động cơ
■■ Tắt động cơ
1. Chọn số P khi xe đã dừng
2. Ấn công tắc động cơ Động cơ tắt. Chế độ chờ bật.
3. Cài phanh tay.

Cài phanh tay và các biện pháp bảo vệ cần thiết
Cài phanh tay khi đỗ xe, nếu không xe có thể chuyển
động. Khi lên dốc hoặc xuống dốc, lưu ý bẻ vô lăng
theo hướng của lề đường để đảm bảo an toàn hơn
cho xe.
Trước khi lái xe vào khu vực rửa xe
Để xe có thể di chuyển vào khu vực rửa xe, hãy lưu ý các
thông tin có liên quan đến việc rửa xe tự động.

ĐIỀU KHIỂN

Không có người ở trong xe

59

60

Lái xe

HỆ THỐNG CẢNH BÁO LỆCH LÀN (LDWS)
ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Hệ thống cảnh báo lệch làn LDWS sẽ thông báo cho người
lái biết chiếc xe có thể đi lệch khỏi làn đường của xe bằng
cách giám sát các vạch kẻ đường. Hệ thống sẽ thông báo
cho người lái xe khi xe đi lệch làn đường bằng cách bật cảnh
báo trên màn hình lái xe và kích hoạt tiếng bíp cảnh báo
lệch làn.
Không sử dụng hệ thống cảnh báo lệch làn trong các
điều kiện sau, nếu không hệ thống có thể hoạt động
không hiệu quả và có thể dẫn đến tai nạn:
►► Lái xe dưới điều kiện thời tiết xấu (sương mù,
mưa, có tuyết)
►► Lái xe trên những đoạn đường có nhiều khúc
cua gấp liên tục.
Luôn giữ đúng hướng đi bằng cách sử dụng vô lăng
và lái xe cẩn thận. Hệ thống không được thiết kế để
bù đắp cho sự thiếu cẩn trọng của người lái xe. Nếu
bạn phụ thuộc vào hệ thống LDWS có thể dẫn đến
tai nạn. Luôn chú ý đến hướng xe đang di chuyển và
xung quanh xe.
Hệ thống LDWS chỉ cảnh báo người lái bằng âm
thanh và không thể tự động điều chỉnh tay lái (vô
lăng) thay cho bạn.
Chú ý
Nếu xe của bạn đang đi lệch làn đường, hệ thống cảnh báo

lệch làn đường sẽ hoạt động bằng cách phát ra âm thanh
cảnh báo và cảnh báo chỉ dẫn trên màn hình. Xoay vô lăng
vừa đủ để đưa xe vào đúng làn đường.
Khi bạn chủ động bật đèn báo rẽ (xi-nhan trái/phải)
để chuyển làn, hệ thống cảnh báo lệch làn sẽ tự
động bị hủy. Hệ thống cảnh báo lệch làn hoạt động
trở lại khi đèn báo rẽ tắt và hệ thống xác định được
các vạch kẻ đường.
Hệ thống cảnh báo lệch làn không làm việc nếu hệ
thống không xác định được các vạch kẻ đường.
Trong các điều kiện dưới đây hệ thống cảnh báo lệch làn có
thể hoạt động không đúng:
►► Các đường vạch kẻ mầu trắng hoặc mầu vàng bị mờ do
bẩn hoặc bị bong tróc.
►► Xe phía trước di chuyển ở gần các vạch kẻ mầu trắng
hoặc mầu vàng và phần vạch kẻ đường bị che khuất.
►► Vạch kẻ đường mầu trắng hoặc mầu vàng bị mờ do thời
tiết xấu như mưa, sương mù hoặc tuyết rơi.
►► Xe chạy trên làn đường tạm thời hoặc đoạn đường cấm
do đang thi công.
►► Trên đường có vạch kẻ gây hiểu lầm, chẳng hạn như
vạch tạm thời để thi công, hoặc do bóng râm, tuyết
đọng hoặc rãnh đầy nước
►► Phần đường có độ sáng xung quanh thay đổi đột ngột
như khi vào hoặc ra khỏi đường hầm.
►► Khả năng chiếu sáng của đèn pha bị yếu đi do bụi bẩn
hoặc trục quang học bị lệch.

dQɆÚ,
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Kính chắn gió bị bẩn hoặc sương mù.
Ánh sáng phản xạ từ mặt đường
Mặt đường bị ẩm ướt và bị bóng sau mưa, hoặc có vũng
nước trên đường.
Bóng của các đường kẻ song song với các vạch mầu
trắng hoặc mầu vàng trên đường.
Chiều rộng của làn đường quá hẹp hoặc quá rộng.
Mặt đường không bằng phẳng.
Xe bị rung lắc sau khi đi trên đoạn đường xấu.
Có hai hoặc nhiều vạch trắng hoặc vàng liền kề.
Có nhiều vạch kẻ đường hoặc vạch kẻ làn với nhiều hình
dạng khác nhau gần giao lộ.

ūŝİɆƢîĉɆĈöƢɆǁþɆƢîƢɆķĞɆƢķŬŝİɆĉÿŝķɆĈìŨɆŒĞĉķɆŒþŝ
ŶɆ öƢɆ
Để bật hệ thống cảnh báo lệch làn, nhấn vào nút có
biểu tượng của hệ thống ở công tắc điều khiển trung tâm
cụm yên ngựa. Đèn LED trên công tắc và đèn báo hệ thống
trên bảng đồng hồ sáng lên.
Hệ thống sẽ có thể được kích hoạt khi tất cả các điều kiện
sau được đáp ứng:
Ź Xe được điều khiển ở giữa làn đường có vạch kẻ đường
ở hai bên.
Ź Tốc độ xe từ 70km/h trở lên
Ź Xe chạy trên đường thẳng.
Hệ thống cảnh báo lệch làn không kích hoạt được khi gặp
các trường hợp sau:
Ź Hệ thống không xác định được vạch kẻ đường
Ź Tốc độ xe thấp hơn 70km/h
Ź Lái xe vào đoạn cua gấp
Ź Lái xe vào cua với tốc độ thấp hơn tốc độ làm việc của

hệ thống.
ŶɆ ¶îƢɆ
Để tắt hệ thống cảnh báo lệch làn, hãy nhấn nút có
biểu tượng của hệ thống trong cụm công tắc điều khiển. Đèn
LED trên công tắc tắt và đèn báo trong cụm đồng hồ sẽ tắt.
Hệ thống cảnh báo lệch làn bị vô hiệu hóa.
bLQɆ(pEɆ(pEɆɆbL pɆ Ɇ
bķżļɆēŭŝİɆēŭŝİɆĉŸɆĈðŝİɆĉķĝɆēŭɆŏķøŝɆĉõƋɆƢƎĜŝɆĉķņëɆŏķũëɆ
ēļğƪɆŏķļĠŝɆƢƶɆǇëɆ
Nếu màn hình hiển thị thông báo kiểm tra (ví dụ pin chìa
khóa yếu), đặt chìa khóa điều khiển từ xa trong khoang chứa
đồ nhỏ dưới tựa tay trước như hình minh họa.
Ấn nút công tắc động cơ trong vòng 10 giây trong khi nhấn
bàn đạp phanh.
Nếu không hiệu quả, hãy thay đổi một chút vị trí của chìa
khóa điều khiển từ xa và lặp lại quy trình trên.
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PHANH TAY
ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Phanh tay được sử dụng để ngăn không cho xe lăn bánh
trong khi đỗ xe.
Cài đặt

3km/h.
Nhả phanh
Khi công tắc động cơ bật:
Nhấn nhẹ công tắc trong khi đạp phanh hoặc cài số P.
Đèn LED trên công tắc và đèn báo trong cụm đồng hồ tắt.
Phanh tay được nhả ra.
Nhả tự động
Để nhả tự động, hãy sử dụng bàn đạp ga/chân ga.
Khi nhả phanh tay, đèn LED và đèn báo sẽ tắt. Với các điều
kiện dưới đây, phanh tay sẽ tự động nhả bằng việc sử dụng
bàn đạp ga/chân ga:
►► Động cơ đang chạy
►► Vào số
►► Dây đai an toàn ghế lái được cài và các cửa đều đóng
Sơ ý vận hành bàn đạp ga/chân ga

Kéo công tắc. Đèn LED trên công tắc và đèn chỉ báo trong
cụm đồng hồ sáng. Phanh tay đã được cài đặt.
Khi lên dốc hoặc xuống dốc, lưu ý bẻ vô lăng theo
hướng của lề đường để đảm bảo an toàn cho xe .
Trong khi lái xe
Dừng đỗ khẩn cấp trong khi lái xe
Kéo công tắc và giữ. Xe sẽ phanh từ từ khi kéo công tắc.
Đèn báo sáng màu đỏ, có chuông tín hiệu và đèn phanh
sáng.
Phanh tay được kích hoạt khi tốc độ xe giảm xuống còn dưới

Đảm bảo không sử dụng bàn đạp ga/chân ga một
cách không chủ ý, nếu không xe sẽ di chuyển và có
nguy cơ gặp tai nạn.
Khi lên dốc hoặc xuống dốc, lưu ý bẻ vô lăng theo
hướng của lề đường để đảm bảo an toàn cho xe .
Lỗi
Trong trường hợp lỗi phanh tay, hãy sử dụng chặn bánh xe
để đảm bảo xe không lăn bánh khi ra khỏi xe.

Lái xe
ĐÈN BÁO RẼ, ĐÈN PHA, CÔNG TẮC NHÁY ĐÈN PHA

Gạt cần đến hết hành trình để bật báo rẽ.
Để tắt, đưa cần gạt về vị trí ban đầu
Đèn nháy bất thường báo hiệu đèn báo rẽ đã bị hỏng.

Không gập gương chiếu hậu bên ngoài

■■ Kích hoạt báo rẽ ba lần
Gạt cần nửa hành trình. Đèn báo rẽ sẽ nháy 3 lần.

Không gập gương chiếu hậu bên ngoài khi đang lái
xe và khi các đèn báo rẽ/đèn cảnh báo đang hoạt
động, nếu không các đèn nháy phụ trên gương chiếu
hậu sẽ không còn nằm ở vị trí quy định và gây khó
nhìn cho người lái.

■■ Báo rẽ nhanh
Gạt cần nửa hành trình và giữ ở vị trí đó trong khoảng thời
gian mà bạn muốn đèn báo rẽ sáng.
Đèn pha, công tắc nháy đèn pha

Khi lên dốc hoặc xuống dốc, lưu ý bẻ vô lăng theo
hướng của lề đường để đảm bảo an toàn cho xe .
Sử dụng đèn báo rẽ

►► Để bật đèn pha, gạt theo hướng 1.
►► Nháy đèn pha, gạt theo hướng 2.

ĐIỀU KHIỂN

Đèn báo rẽ
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HỆ THỐNG RỬA KÍNH
ĐIỀU KHIỂN

Bật/tắt cần gạt nước và chế độ gạt nước một lần
Không bật cần gạt nước khi có dấu hiệu đóng băng
trên kính.
Không bật cần gạt nước khi có dấu hiệu đóng băng
trên kính chắn gió, nếu không có thể làm hỏng lưỡi
cần gạt và mô tơ gạt nước kính chắn gió.
Không dùng cần gạt nước khi không có nước trên
kính chắn gió

Kéo cần gạt nước lên.
Khi nhả, cần gạt sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.
►► Tốc độ gạt nước thông thường: kéo lên một lần.
►► Cần gạt nước chuyển sang chế độ hoạt động ngắt
quãng khi xe đứng yên.
►► Tốc độ gạt nước nhanh: kéo hai lần hoặc kéo một lần
đến hết hành trình. Nếu đang ở chế độ gạt nước nhanh,
cần gạt nước sẽ chuyển sang tốc độ thông thường khi
xe đứng yên.
■■ Tắt cần gạt nước và chế độ gạt nước một lần

Không bật cần gạt nước khi có dấu hiệu đóng băng
trên kính chắn gió vì có thể làm hỏng lưỡi gạt hoặc
gây mòn lưỡi gạt nhanh.
■■ Bật

Kéo cần gạt nước xuống.
Khi nhả, cần gạt sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.
►► Chế độ gạt nước một lần: kéo xuống một lần
►► Để tắt chế độ gạt nước thông thường: kéo xuống một
lần
►► Để tắt chế độ gạt nước nhanh: kéo xuống hai lần

Lái xe
■■ Độ nhạy gạt mưa tự động

ĐIỀU KHIỂN

Gạt mưa tự động
■■ Khái niệm
Gạt mưa tự động tự động kiểm soát thời gian giữa các lần
gạt nước dựa vào cường độ mưa. Gạt mưa tự động nằm trên
kính chắn gió, ngay sau gương chiếu hậu bên trong xe.

65

■■ Kích hoạt/vô hiệu hóa

Vặn núm điều chỉnh.
Rửa kính chắn gió

Nhấn nút trên cần gạt nước để bật. Nhấn một lần nữa để
tắt.
Đèn LED sáng và cần gạt nước bắt đầu hoạt động.
Cần gạt nước sẽ không hoạt động khi có băng trên kính
chắn gió.
Tắt gạt mưa tự động khi rửa xe
Tắt gạt mưa tự động khi xe đi qua máy rửa xe tự
động, nếu không có thể gây hư hỏng khi kích hoạt
gạt nước ngoài ý muốn.

Kéo cần gạt nước về phía sau.
Hệ thống phun nước rửa lên trên kính chắn gió và kích hoạt
chế độ gạt nước một lần.
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ĐIỀU KHIỂN

Kéo cần gạt nước về phía sau.
Hệ thống phun nước rửa lên trên kính chắn gió và kích hoạt
chế độ gạt nước một lần.
Vòi phun nước rửa kính chắn gió
Vòi phun nước rửa kính chắn gió tự động được sấy nóng khi
bật khóa khởi động
Cần gạt nước kính sau
Bật cần gạt nước kính sau

Đưa cần gạt nước về vị trí sửa chữa
Đưa cần gạt nước về vị trí sửa chữa ví dụ như khi thay các
lưỡi gạt hoặc trong điều kiện băng giá.
1. Bật công tắc khởi động và tắt.
2. Đảm bảo các lưỡi gạt không bị đóng băng trên kính
chắn gió trong điều kiện băng giá.
3. Nhấn cần gạt nước đến hết hành trình và giữ khoảng
3 giây cho đến khi cần gạt nước nằm ở vị trí gần như
thẳng đứng.
4. Sau khi sửa chữa hoàn tất. Bật khóa điện, cần gạt nước
sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.
NƯỚC RỬA KÍNH
Bình chứa nước rửa kính
Thêm nước rửa kính

Vặn công tắc sang vị trí ON, theo hướng mũi tên 1: chế độ
gạt ngắt quãng. Khi cài số lùi, hệ thống chuyển sang chế độ
vận hành liên tục.
Rửa cửa kính sau
Khi công tắc ở vị trí ON: vặn công tắc lên xa hơn, theo hướng
mũi tên 2. Khi nhả công tắc sẽ tự động trở về vị trí ON.
Khi công tắc ở vị trí OFF: vặn công tắc xuống, theo hướng
mũi tên 3. Khi nhả công tắc sẽ tự động trở về vị trí OFF.

Chỉ thêm nước rửa khi động cơ nguội, sau đó đóng
kín nắp bình chứa để ngăn nước rửa tiếp xúc với các
chi tiết nóng của động cơ.
Nước rửa kính bị đổ ra có thể gây hỏa hoạn và
thương tích.

Lái xe
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■■ R: số lùi
Chỉ cài số lùi khi xe đứng yên.
■■ N: số trung gian
Ví dụ, xe có thể lăn khi cài số trung gian trong nhà rửa xe tự
động.
Khi tắt khóa điện ->T.xx, xe tự động cài số P.
■■ P: Đỗ xe
Chỉ cài khi xe đứng yên. Các bánh xe sẽ bị khóa.
Tự động cài vị trí P:
►► Sau khi tắt động cơ khi xe đang ở trạng thái chờ hoặc
khi tắt khóa điện và khi đang cài số R hoặc D.
►► Khi tắt khóa điện, nếu đang cài số N.
►► Nếu dây đai an toàn được tháo khóa, cửa bên lái mở
và không nhấn bàn đạp phanh trong khi xe đang đứng
yên và cài số D hoặc R.
►► Trước khi ra khỏi xe, đảm bảo xe ở vị trí cần số P trên
hộp số tự động. Nếu không xe có thể tự lăn bánh.

Tất cả các vòi phun nước rửa kính đều lấy nước từ một bình.
Đổ vào bình chứa hỗn hợp dung dịch nước rửa kính chắn gió
cô đặc và nước tinh khiết. Nếu cần thiết, bổ sung chất chống
đông theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
Pha nước rửa kính theo đúng tỉ lệ được khuyến cáo trước khi
đổ vào bình chứa.
Không thêm nước rửa kính chắn gió cô đặc chưa pha loãng
và không đổ nước tinh khiết vào bình chứa, nếu không có thể
làm hỏng hệ thống gạt nước.
■■ Chế độ tăng tốc tức thời
Không pha trộn nước rửa kính của nhiều nhà sản xuất, nếu
Nhấn bàn đạp ga đến hết hành trình tại vị trí bướm ga mở
không có thể gây tắc vòi phun nước rửa kính chắn gió.
hoàn toàn.
Đổ vào bình chứa tối thiểu: 1 lít.
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Vị trí cần số
■■ D: số tiến, vị trí tự động
Vị trí số dùng trong điều kiện lái xe thông thường. Có thể tiến
lên mọi số.
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■■ Cài vị trí cần số
►► Khi xe đứng yên và không nhấn bàn đạp phanh, không
thể cài sang số khác khi xe đang cài số P
►► Khi xe đứng yên, nhấn bàn đạp phanh trước khi chuyển
số từ vị trí P hoặc N, nếu không sẽ không thể thực hiện
lệnh sang số: xe vẫn ở trạng thái khóa sang số.

Đẩy cần số để cài vị trí số mong muốn
Sau khi nhả, cần số quay về vị trí chính giữa.

Nhấn bàn đạp phanh cho đến khi bắt đầu lái xe
Để ngăn không cho xe chạy sau khi chọn số, duy trì
áp lực lên bàn đạp phanh cho đến khi sẵn sàng khởi
động.
■■ Cài số D, R và N

Ấn nút mở khóa để:
►► Cài số R.
►► Thoát số P.

Đẩy cần số để cài vị trí số mong muốn
Sau khi nhả, cần số quay về vị trí chính giữa.

Lái xe
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Ấn nút P.
■■ Kích hoạt chế độ điều khiển bằng tay
1. Đẩy cần số sang bên trái ra khỏi vị trí D.
2. Đẩy cần số về phía trước hoặc kéo về phía sau.
Chế độ điều khiển bằng tay được kích hoạt và đổi số.
Cụm đồng hồ hiển thị số được chọn, ví dụ: M1.
Một khi động cơ đạt tốc độ vòng quay tối đa, chế độ điều
khiển bằng tay tự động sang số cao khi cần thiết.

■■ Chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay
►► Để sang số thấp: đẩy cần số về phía trước.
►► Để sang số cao: kéo cần số về phía sau.
Chỉ có thể sang số khi động cơ và xe ở tốc độ phù hợp, ví dụ:
không thể sang số thấp khi tốc độ vòng quay động cơ quá
lớn.
Cụm động hồ sẽ hiển thị nhanh số được chọn, theo sau là số
hiện tại.
■■ Kết thúc chế độ điều khiển bằng tay
Ấn cần số về phía bên phải. Số D sẽ hiển thị trên cụm đồng
hồ.
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CỤM ĐỒNG HỒ

3

4
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2

Tổng quan, cụm điều khiển

22°C

120km/h

i

5
15:26

N
Fasten passenger Seatbelt

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đồng hồ hiển thị vận tốc
Màn hình LCD
Đồng hồ đo tốc độ vòng quay động cơ
Đồng hồ nhiên liệu
Đèn chỉ báo
Nhiệt độ nước làm mát động cơ

Tổng quan, màn hình LCD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

480 km

D

76.0 km

6

7

8

Màn hình cảnh báo
Nhiệt độ bên ngoài
Menu
Hệ thống thông tin cho người lái
Thời gian
Đồng hồ đo quãng đường
Vị trí cần số
Đồng hồ đo hành trình

Khu vực 4 có thể thể hiện các đèn hiển thị như sau:
Hệ thống ưu tiên lực kéo
Hệ thống nhắc cài dây đai an toàn
Hệ thống kiểm soát hành trình
Cảnh báo ô tô di chuyển lệch làn

Màn hình
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo

Đèn pha

Đèn chỉ báo/Đèn cảnh báo
Chỉ báo và đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ có thể cùng
sáng lên với màu sắc khác nhau.
Khi khởi động động cơ hoặc bật khóa khởi động, một số đèn
chức năng sẽ sáng lên và chỉ sáng tạm thời sau một thời
gian nhất định
■■ Tổng quan: Đèn chỉ báo/Đèn cảnh báo
Biểu tượng tính năng hoặc hệ thống

Hệ thống điều khiển cân bằng điện tử ESC
Đèn chỉ báo lỗi động cơ
!

Phanh
Cảnh báo áp suất lốp
Cảnh báo dây đai an toàn
Đèn cảnh báo túi khí
Cảnh báo hệ thống trợ lực lái

ABS

Cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Cảnh báo hộp số
Cảnh báo sắp hết nhiên liệu
Cảnh báo hệ thống sạc điện

Đèn báo rẽ

Cảnh báo nhiệt độ nước làm mát

Phanh tay

Đèn cảnh báo mức dầu động cơ

Đèn sương mù phía sau

Hệ thống kiểm soát hành trình

Đèn sương mù phía trước

Có ít nhất 1 thông báo kiểm tra được hiển thị hoặc lưu trữ

ĐIỀU KHIỂN

Đèn vị trí

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KIỂM TRA
Khái niệm
Hệ thống tự động kiểm tra sẽ theo dõi các tính năng trong
xe và cảnh báo cho lái xe tình trạng lỗi trong hệ thống được
theo dõi
Màn hình hiển thị thông báo lỗi kết hợp với đèn báo hoặc
đèn cảnh báo và tin nhắn bằng chữ trong cụm đồng hồ.
Ngoài ra, sẽ có thể phát tín hiệu âm thanh và thông báo
bằng chữ trên màn hình điều khiển
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■■ Thông báo bằng chữ
Thông báo bằng chữ kèm theo biểu tượng trên cụm đồng hồ
đi kèm với ý nghĩa của các đèn cảnh báo và hiển thị.
■■ Thông báo phụ bằng chữ
Có thể tra cứu thông tin bổ sung như nguyên nhân gây lỗi
hoặc biện pháp khắc phục thông qua hệ thống kiểm tra tự
động.
Thông tin bổ sung của tin nhắn khẩn cấp tự động hiển thị
trên màn hình điều khiển
■■ Biểu tượng
Tùy theo thông điệp cảnh báo có thể thực hiện các bước
dưới đây.

Hiện thông báo kiểm tra đã lưu
1. “Thông tin xe”
2. “Tình trạng xe”
3.
“Kiểm tra”
4. Lựa chọn thông báo bằng chữ.
Thông báo sau khi kết thúc hành trình
Các thông báo đặc biệt hiển thị trong quá trình lái xe sẽ hiển
thị lại sau khi khóa khởi động tắt.
ĐỒNG HỒ NHIÊN LIỆU
Xe nằm trên mặt phẳng nghiêng có thể khiến đồng hồ chỉ thị
không đúng.

“Sách hướng dẫn sử dụng”
Tra cứu sách hướng dẫn sử dụng
►►
Yêu cầu dịch vụ” Liên hệ nhà phân phối”
►►

Ẩn thông báo kiểm tra
Nhấn nút OK trên cụm công tắc trên vô lăng.
Màn hình không ngừng hiển thị một số thông báo kiểm tra
cho đến khi lỗi chức năng được khắc phục. Nếu xảy ra nhiều
lỗi cùng lúc, màn hình hiển thị thông báo liên tiếp.
Có thể ẩn các thông báo này sau khoảng 10 giây. Sau đó,
thông báo sẽ tự động hiển thị lại.
Các thông báo kiểm tra khác tự động ẩn sau khoảng 20
giây. Thông báo được lưu và sẽ hiện lại sau đó.

E

F
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PHẠM VI ĐI ĐƯỢC CÒN LẠI

Tránh để động cơ chạy ở vùng tốc độ màu đỏ. Trong phạm
vi này, nhiên liệu sẽ không được cung cấp liên tục để bảo vệ
động cơ.
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ DUNG DỊCH NƯỚC LÀM MÁT

C

H

Sau khi đạt đến phạm vi đi được còn lại cho phép:
►► Màn hình hiển thị thông báo.
►► Phạm vi đi được còn lại hiển thị trên máy tính.
Màn hình liên tục hiển thị thông báo khi phạm vi đi được còn
lại dưới 80 km.
Nạp nhiên liệu ngay
Nạp nhiên liệu trong phạm vi 50 km, nếu không sẽ
không đảm bảo hoạt động của động cơ và có thể
xảy ra hư hỏng.
Hiển thị phạm vi hành trình
1. “Cài đặt”
2. “Màn hình thông tin”
3. “Hiển thị bổ sung”
Phạm vi đi được còn lại hiển thị trên cụm đồng hồ.
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►► Động cơ nguội: kim chỉ ở mức nhiệt độ thấp. Lái xe ở tốc
độ vừa phải
►► Nhiệt độ hoạt động bình thường: kim chỉ ở giữa hoặc
bên trái của màn hình nhiệt độ.
►► Động cơ nóng: kim chỉ ở phần bên phải của màn hình
nhiệt độ. Màn hình có thể hiển thị thông báo kiểm tra.
Nếu dung dịch làm mát và động cơ quá nóng, màn hình
hiển thị thông báo kiểm tra. Kiểm tra mức dung dịch
nước làm mát.
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MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU HIỆN TẠI
ĐIỀU KHIỂN

Màn hình hiển thị lượng tiêu hao nhiên liệu hiện tại. Bạn có
thể kiểm tra xem mình đang lái xe hiệu quả và thân thiện với
môi trường hay không
Màn hình hiển thị lượng tiêu hao nhiên liệu hiện tại.
1. “Cài đặt”
2. “Màn hình thông tin”
3. “Hiển thị bổ sung”
Màn hình vạch tiêu thụ nhiên liệu hiện tại thể hiện trên cụm
đồng hồ
HIỂN THỊ VỊ TRÍ CẦN SỐ
Khái niệm
Hệ thống sẽ khuyến nghị số phù hợp nhất và hiệu quả nhất
với nhiên liệu cho tình trạng lái xe hiện tại. Tùy theo trang bị
của xe và phiên bản xe, có thể bật thủ công bộ hiển thị vị trí
cần số của hộp số tự động.
Trên các xe không có bộ hiển thị cần số, màn hình hiển thị số
đang hoạt động.

Máy tính tích hợp trên xe
HIỂN THỊ TRONG MÀN HÌNH THÔNG TIN

TÌM THÔNG TIN TRÊN MÀN HÌNH THÔNG TIN

►► Thời gian đến
Khi kích hoạt chế độ dẫn đường trong hệ thống định vị
►► Khoảng cách tới điểm đến
Khi kích hoạt chế độ dẫn đường trong hệ thống định vị
►► Mũi tên của hệ thống định vị
Khi kích hoạt chế độ dẫn đường trong hệ thống định vị
Thông tin chi tiết
■■ Phạm vi đi được còn lại
Hiển thị phạm vi đi được ước tính với mức nhiên liệu còn lại.
Phạm vi đi được tính toán dựa trên cách lái xe trong vòng
30km gần nhất.
Nếu chỉ còn đủ nhiên liệu cho dưới 80km, màn hình sẽ đổi
màu.

Thông tin tổng quát
Nhấn các phím di chuyển liên tục nút trên cần gạt đèn báo
rẽ sẽ hiện ra màn hình thông tin dưới đây:
►► Phạm vi đi được còn lại.
►► Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình
►► Số km hành trình
Đối với màn hình điều khiển đa năng
►► Mức tiêu thụ nhiên liệu hiện tại
Đối với màn hình điều khiển đa năng
►► Tốc độ trung bình
►► Ngày
Không dành cho màn hình điều khiển đa năng

■■ Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được tính trong khoảng
thời gian động cơ đang hoạt động. Mức tiêu thụ nhiên liệu
trung bình được tính cho quãng đường đã đi từ lần thiết lập
lại gần nhất.
■■ Tốc độ trung bình
Khoảng thời gian đỗ xe và dừng động cơ sẽ không được tính
vào tốc độ trung bình.
■■ Cài đặt lại giá trị trung bình
Để thiết lập lại các giá trị trung bình, nhấn nút OK trên vô
lăng.
■■ Khoảng cách tới đích đến
Khoảng cách còn lại tới điểm đến chỉ được hiển thị trên màn
hình hệ thống định vị.
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Thông tin từ máy tính được thể hiện trong màn hình thông
tin trên bảng táp lô.
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■■ Thời gian dự tính
Thời gian đến ước tính được hiển thị nếu điểm đến được
nhập vào hệ thống định vị trước khi bắt đầu xuất phát.
Thời gian phải được cài đặt chính xác.
Nhật ký hành trình
Chiếc xe này được trang bị 3 loại nhật ký hành trình.
Hành trình A

Thường xuyên thiết lập lại giá trị khi cần

Hành trình B

Thường xuyên thiết lập lại giá trị khi cần

Tổng quãng đường

Giá trị không thể thiết lập lại được

■■ Thiết lập lại nhật ký hành trình
Tìm hành trình A hoặc hành trình B
1. Nhấn và giữ nút OK
2. Tất cả các giá trị được cài đặt lại.
■■ Hiển thị trên màn hình điều khiển
Hiển thị trên máy tính bảng hoặc nhật ký hành trình trên
màn hình hiển thị
“Thông tin xe”
“Thông tin tổng hợp” hoặc “nhật ký hành trình”
CẢNH BÁO TỐC ĐỘ
Khái niệm
Hiển thị giới hạn tốc độ mà khi xe đạt đến tốc độ đó thì hệ
thống sẽ phát cảnh báo.

Thông báo sẽ lại hiện ra khi tốc độ của xe đã giảm xuống ít
nhất 5km/h so với tốc độ giới hạn cài đặt.
Hiển thị, cài đặt hoặc thay đổi giới hạn
1.
2.
3.
4.

“Cài đặt”
“Cảnh báo tốc độ”
“Tùy chỉnh và thiết lập cảnh báo tốc độ bằng cụm công
tắc bên phải vô lăng”
Nhấn OK để thiết lập.

Cài đặt tốc độ hiện tại làm giới hạn
1. “Thiết lập”
2. “Giới hạn tốc độ”
3. “Lựa chọn tốc độ hiện tại”
4. Nhấn OK để kết thúc.
Tốc độ hiện tại của xe được lưu làm tốc độ giới hạn.

Máy tính tích hợp trên xe
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■■ Cài đặt thời gian
1. “Cài đặt”
2. “Thời gian/Ngày”
3. “Thời gian:”
4. Nhấn nút tiến/lùi trên vô lăng cho đến khi hiển thị số giờ
mong muốn.
5. Nhấn chọn để kết thúc
6. Nhấn nút tiến/lùi trên vô lăng cho đến khi hiển thị số
phút mong muốn.
7. Nhấn OK để kết thúc.
Thời gian đã được lưu.
■■ Cài đặt định dạng thời gian
1. “Cài đặt”
2. “Thời gian/Ngày”
3. “Định dạng:”
4. Lựa chọn định dạng mong muốn.
Định dạng thời gian đã được lưu.
■■ Cài đặt thời gian tự động
Tùy vào phiên bản, thời gian, ngày và múi giờ sẽ được tự
động cập nhật nếu cần thiết.

“Cài đặt”
“Thời gian/Ngày”
“Cài đặt thời gian tự động”

Ngày
■■ Cài đặt ngày
1. “Cài đặt”
2. “Thời gian/Ngày”
3. “Ngày:”
4. Nhấn nút tiến/lùi trên vô lăng cho đến khi hiển thị ngày
mong muốn.
5. Nhấn bộ điều khiển.
6. Thực hiện cài đặt cần thiết đối với tháng và năm.
Ngày đã được lưu.
■■ Cài đặt định dạng ngày tháng
1. “Thiết lậpCài đặt”
2. “Thời gian/Ngày”
3. “Định dạng:”
4. Lựa chọn định dạng mong muốn.
Định dạng ngày tháng đã được lưu.
Ngôn ngữ
■■ Cài đặt ngôn ngữ
Để cài đặt ngôn ngữ trên Màn hình điều khiển:
1. “Thiết lậpCài đặt”
2. “Ngôn ngữ/Đơn vị”
3. “Ngôn ngữ:”
4. Lựa chọn ngôn ngữ mong muốn.
Cài đặt được lưu lại cho chìa khóa điều khiển từ xa đang sử
dụng.
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Thời gian
■■ Cài đặt múi giờ
1. “Cài đặt”
2. “Thời gian/Ngày”
3. “Múi giờ”
4. Lựa chọn múi giờ mong muốn.
Múi giờ đã được lưu.

1.
2.
3.
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■■ Cài đặt hội thoại bằng giọng nói
Hội thoại bằng giọng nói đối với hệ thống kích hoạt giọng
nói.
Độ sáng
■■ Cài đặt độ sáng
Để cài đặt độ sáng trên Màn hình điều khiển:
1. “Thiết lậpCài đặt”
2. “Màn hình điều khiển”
3. “Độ sáng”
4. Nhấn nút tiến/lùi trên vô lăng cho đến khi đạt được độ
sáng mong muốn.
5. Nhấn OK để kết thúc.

(<p
¶pEɆ ½p
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(ĦŝɆĉŬƢɆ
Vị trí công tắc
khi khóa khởi động bật:
On: đèn cốt sáng
ìĉɆēĦŝɆĈìŨɆ
Khi đỗ xe, để công tắc ở vị trí
hoặc
: đèn báo đỗ xe và
đèn nội thất sáng lên nhanh khi mở khóa xe tùy theo điều
kiện ánh sáng xung quanh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Đèn sương mù phía sau
Đèn sương mù phía trước
Chế độ đèn tự động, các đèn báo, đèn ban ngày
Tắt đèn, chỉ còn đèn ban ngày
Đèn báo đỗ xe - Đèn vị trí, đèn ban ngày
Đèn cốt, các đèn báo
Điều chỉnh phạm vi chiếu sáng đèn pha
Mở cửa hậu
Camera toàn cảnh
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC

ŶɆ bľĉķɆķŨýƢȦǁūɆķļĞƪɆķũëɆ
1. “Cài đặt”
2. “Thông tin xe”
3. “Ánh sáng”
¶ľŝķɆŝíŝİɆƢîƢɆēĦŝɆƢƶɆƢƶɆ
Sau khi tắt công tắc động cơ và bật công tắc nháy đèn pha,
đèn cốt sẽ sáng thêm một khoảng thời gian ngắn.

ŶɆ þļɆēïƢɆŏķŨÿŝİɆƢķŻļɆİļëŝɆ
1. “Cài đặt”
(<pɆ{Ɇ(ɆÚ,Ȧ(<pɆ¶ȚɆ(Q5½ɆL[pLɆÃnɆ(<pɆLɆ 2. “Thông tin xe”
3. “Đèn chờ”
4. Đặt khoảng thời gian
¶ķūŝİɆƢļŝɆĉķƪŝİɆ
,
Vị trí công tắc: ,
Đèn ngoài xe sẽ tự động tắt khi cửa bên lái mở và tắt khóa
điện.

(Q5½ɆbLQ6p

(ĦŝɆǁŅɆƢƎľɆ
Vị trí công tắc
: các đèn vị trí trên xe sẽ sáng.
Không bật đèn vị trí trong thời gian dài, nếu không ắc quy
của xe có thể hết điện và dẫn đến khó khởi động động cơ.
Nên bật đèn báo đỗ một bên khi đỗ xe.
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Điều chỉnh cụm đèn tự động
Vị trí công tắc
: đèn cốt bật và tắt tự động, ví dụ khi qua
đường hầm, lúc mờ sáng hoặc khi có mưa. Đèn chỉ báo trong
cụm động hồ sẽ sáng.
Khi công tắc đèn ở vị trí đèn TỰ ĐỘNG, đèn hậu và cụm đèn
pha sẽ tự động BẬT hoặc TẮT tùy theo lượng ánh sáng bên
ngoài xe.
Cụm đèn có thể bật khi bầu trời vẫn xanh nhưng mặt trời đã
xuống thấp.
Đèn cốt luôn sáng khi bật đèn sương mù.

Do một số quốc gia yêu cầu lái xe phải bật đèn ban ngày,
nên có thể không tắt đèn này được
1. “Cài đặt”
2. “Chiếu sáng”
3. “Đèn ban ngày”
Đèn báo đỗ xe bên đường

Trách nhiệm cá nhân
Việc điều chỉnh đèn tự động không thể thay thế phán
đoán cá nhân trong việc xác định khi nào nên bật
đèn cho phù hợp với điều kiện ánh sáng xung quanh.
Ví dụ, cảm biến sẽ không thể phát hiện sương mù
hoặc thời tiết xấu. Trong những điều kiện thời tiết như
vậy, bạn nên luôn bật đèn bằng tay để tránh gặp
phải những rủi ro về an toàn.
Đèn ban ngày
hoặc
Khi mở khóa điện, đèn ban ngày sáng ở vị trí 0,
. Sau khi tắt khóa điện, đèn báo đỗ xe sáng ở vị trí
Đèn DRL (đèn ban ngày) sẽ tắt khi:
►► Đèn pha BẬT
►► Động cơ dừng (trừ trường hợp động cơ dừng do bật chế
độ “Khởi động/Dừng tự động”)
►► Sử dụng phanh tay.
■■ Kích hoạt/vô hiệu hóa

Đèn xe nháy sáng 1 bên
■■ Bật
Khi khóa khởi động tắt, gạt cần gạt lên hoặc xuống hết hành
trình.
■■ Tắt
Gạt cần gạt về vị trí trung gian theo hướng ngược lại.

Đèn
ĐÈN PHA

►► Bật đèn pha, gạt theo hướng mũi tên 1.
►► Tắt đèn pha / nháy đèn pha, gạt theo hướng mũi tên 2.
ĐÈN SƯƠNG MÙ
Đèn sương mù phía trước
Cần bật đèn cốt trước
Ấn nút. Đèn chỉ báo màu xanh lá cây sáng lên.
Nếu kích hoạt điều chỉnh đèn trước tự động, đèn cốt sẽ tự
động sáng khi bật đèn sương mù phía trước.
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
Điều chỉnh
Bật đèn báo đỗ xe hoặc đèn cốt để điều chỉnh độ sáng.
Điều chỉnh độ sáng bằng biểu tượng trên màn hình trung tâm

ĐÈN NỘI THẤT
Thông tin chung
Đèn nội thất, đèn nội thất phía dưới, đèn táp pi cửa và đèn
trần đều được điều khiển tự động.

1.
2.

BẬT/TẮT đèn đọc sách bên trái/phải
BẬT/TẮT tự động đèn nội thất (Được kết nối với trạng
thái của cửa xe)
3. BẬT/TẮT đèn nội thất
Đèn sẽ tự động tắt sau 30 phút nếu người dùng tắt động cơ
nhưng vẫn bật đèn
Bật và tắt đèn nội thất
Ấn nút.
Để tắt hẳn: ấn và giữ nút khoảng 3 giây.
Bật đèn: ấn nút để bật.
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Bật và tắt đèn pha bằng tay
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Đèn đọc sách
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Ấn nút.
Đèn đọc sách nằm ở hàng ghế trước và sau.
Đèn sẽ tự động tắt sau 30 phút nếu người dùng tắt động cơ
nhưng vẫn bật đèn

An toàn
HỆ THỐNG TÚI KHÍ

Túi khí trước, bên lái
Túi khí bên
Túi khí trước, bên ghế phụ trước
Túi khí rèm

Túi khí trước
Túi khí trước giúp bảo vệ người lái và hành khách phía trước
khỏi các va chạm ở mặt trước mà dây đai an toàn không đủ
để giữ hành khách tránh khỏi chấn thương.
Do không thể tắt hệ thống túi khí trước nên không
được để trẻ nhỏ ngồi ở ghế phụ trước.

Cách tối ưu hiệu quả bảo vệ của hệ thống túi khí
►► Luôn giữ khoảng cách với túi khí.
►► Luôn nắm chặt vành vô lăng, tay nắm vào vị trí 3 giờ và
9 giờ để giảm thiểu tối đa nguy cơ bàn tay hoặc cánh
tay bị thương khi túi khí bung ra.
►► Không để người, vật nuôi hoặc đồ vật trong khoảng
không giữa túi khí và người lái/hành khách.
►► Không để đồ trên nắp che túi khí bên ghế phụ trước.
►► Không che bảng táp lô và cửa kính bên ghế phụ trước,
không dùng nhãn dán hoặc tấm che phủ, và không lắp
các loại giá đỡ như giá đỡ dụng cụ dẫn đường và điện
thoại di động.
►► Đảm bảo hành khách phía trước ngồi đúng vị trí, chân
để trong khu vực sàn để chân, nếu không có thể gặp
chấn thương khi túi khí bung ra.
►► Không lắp đệm ghế ngồi hoặc đồ vật không được chỉ
định cụ thể lên các loại ghế có tích hợp túi khí bên.
►► Không để quần áo (ví dụ: áo khoác) trên tựa lưng.
►► Đảm bảo mọi người trên xe giữ đầu cách xa túi khí bên
và không tựa vào túi khí rèm, nếu không có thể gây
chấn thương khi túi khí bung ra.
►► Không tháo hệ thống túi khí.
►► Không tháo vô lăng.
►► Không bôi các chất kết dính vào tấm che túi khí trên táp
lô, không che chắn hoặc tự ý thay đổi dưới bất kỳ hình
thức nào.
►► Không điều chỉnh các chi tiết hoặc bộ phận dây điện
trong hệ thống túi khí, vô lăng, bảng táp lô, ghế ngồi,
trần xe và hai bên trần.
Trong một số trường hợp ngay cả khi người dùng đã tuân
theo chỉ dẫn nhưng vẫn có thể gặp phải chấn thương khi
tiếp xúc với túi khí.
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1.
2.
3.
4.
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Tiếng ồn khi kích hoạt và bung túi khí có thể làm giảm thính
lực tức thời, thậm chí còn dẫn đến khiếm thính tạm thời với
những người nhạy cảm.
Trong trường hợp lỗi hệ thống túi khí và sau khi túi
khí đã bung
Không chạm vào các chi tiết ngay sau khi hệ thống
được kích hoạt, nếu không có thể gây bỏng.
Chỉ để Nhà phân phối kiểm tra sửa chữa hoặc tháo
túi khí và tháo cụm bơm túi khí.
Để người không có chuyên môn tác động vào hệ
thống có thể gây hỏng hóc trong trường hợp khẩn
cấp hoặc kích hoạt túi khí ngoài ý muốn, và có thể
gây thương tích.

Khi có lỗi cần kiểm tra hệ thống túi khí ngay
Kiểm tra hệ thống túi khí ngay lập tức khi xảy ra lỗi,
nếu không hệ thống sẽ không hoạt động chính xác
trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Để chân trong khu vực để chân
Đảm bảo hành khách phía trước để chân trong khu
vực để chân, nếu không túi khí bên phụ trước có thể
hoạt động không đúng cách.
HỆ THỐNG THEO DÕI ÁP SUẤT LỐP GIÁN TIẾP ITPMS

Khái niệm
iTPMS là hệ thống theo dõi áp suất lốp gián tiếp thông qua
Các thông tin và cảnh báo trên túi khí cũng có trên tấm chắn cảm biến và xử lý tín hiệu, có thể theo dõi được áp suất của
nắng.
1-4 lốp xe.
Hệ thống không trực tiếp đo áp suất của lốp xe.
HỆ THỐNG TÚI KHÍ SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG
iTPMS sử dụng 2 nguyên lý để phát hiện ra lốp bị non hơi:
thứ nhất là theo dõi thay đổi bán kính quay bánh xe và
Khi bật khóa điện, đèn báo trong cụm đồng hồ sáng
nguyên lý thứ hai là theo dõi sự dao động trong chuyển
trong một thời gian ngắn cho biết toàn bộ hệ thống
động quay của bánh xe. Kết hợp thông tin nêu trên sẽ cho
túi khí và bộ căng đai đã sẵn sàng hoạt động.
ra tín hiệu có thể phát hiện tình trạng không đủ áp suất trên
bánh xe.
Lỗi hệ thống túi khí
Đèn báo không sáng khi bật khóa điện.
Các yêu cầu chức năng
Đèn báo sáng liên tục.
Chỉ kích hoạt hệ thống khi áp suất lốp chính đang ở trạng
thái tiêu chuẩn, nếu không sẽ không đảm bảo độ tin cậy của
hệ thống. Khởi động lại hệthống sau mỗi lần điều chỉnh áp
suất lốp hoặc sau mỗi lần thay lốp hoặc thay bánh xe.

An toàn

“Thông tin xe”
“Hệ thống theo dõi áp suất lốp”
Trạng thái được hiển thị trên màn hình.
Thiết lập lại
Quá trình khởi tạo sử dụng áp suất lốp hiện tại làm giá trị
tham chiếu để phát hiện lốp không đủ áp suất. Hệ thống bắt
đầu khởi tạo bằng cách xác nhận áp suất lốp.
Không thiết lập lại hệ thống khi lái xe với lốp được trang bị
xích mùa đông.
Thiết lập lại khi xe ở trạng thái đứng yên.
Thực hiện cài đặt lại cảnh báo áp suất lốp xe:
1. Thiết lập của xe
2. Thiết lập lại cảnh báo áp suất lốp
3. Nhấn “OK” để kết thúc.
Quá trình thiết lập lại sẽ hoàn tất trong quá trình lái xe, và
có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Quá trình thiết lập sẽ tiếp
tục khi tiếp tục lái xe.
Cảnh báo không đủ áp suất lốp
Đèn cảnh báo màu vàng sáng. Màn hình hiển thị tin
nhắn kiểm soát lỗi. Lốp xe không đủ áp suất bị xịt lốp
hoặc non hơi.
1. Giảm tốc độ và dừng xe cẩn thận. Tránh phanh gấp và
bẻ lái đột ngột.
2. Kiểm tra lốp xe.

Lái xe với lốp không đủ áp suất có thể tăng nguy cơ
xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Hạn chế của hệ thống
Hỏng lốp đột ngột
Không thể báo trước hiện tượng hỏng lốp đột ngột do
ảnh hưởng từ bên ngoài.
Hệ thống có thể phản hồi chậm hoặc bị lỗi trong các trường
hợp sau:
►► Khi hệ thống chưa được thiết lập .
►► Khi lái xe trên mặt đường phủ tuyết hoặc trơn trượt.
►► Lái xe theo phong cách thể thao: gia tốc ngang cao,
trượt bánh xe chủ động (drift).
►► Khi lái xe với lốp có trang bị dây xích mùa đông.
Những điều cần thực hiện khi bị xịt lốp
1. Xác định lốp hỏng.
Thực hiện kiểm tra áp suất lốp trên cả 4 lốp xe.
Nếu áp suất lốp ở cả 4 lốp vẫn đúng, màn hình giám
sát lốp có thể chưa được kích hoạt. Trong trường hợp
này, thiết lập lại hệ thống.
Nếu không thể xác định được lốp bị hỏng, hãy liên hệ
với Nhà phân phối.
2. Sửa chữa lốp hỏng (nếu có).
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Màn hình hiển thị trạng thái
Trạng thái hiện tại của Hệ thống theo dõi áp suất lốp có thể
hiển thị trên Màn hình điều khiển, cho dù hệ thống theo dõi
áp suất lốp có được kích hoạt hay không.
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ABS ngăn ngừa bó cứng bánh xe khi phanh
Đối với xe được trang bị hệ thống ABS, xe vẫn có thể đánh
lái trong quá trình phanh
ABS hoạt động ngay sau khi khởi động động cơ.

Khi phanh gấp, hệ thống này sẽ tự động gia tăng thêm lực
phanh. Từ đó quãng đường phanh ngắn lại. Không giảm áp
lực lên bàn đạp phanh trong suốt quá trình phanh.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống này hỗ trợ lái xe trên đường dốc. Không cần dùng
phanh tay.
1. Dùng phanh chân để giữ xe dừng.
2. Nhả phanh chân và lái xe đi ngay.
Sau khi nhả phanh chân, xe sẽ được giữ tại chỗ trong
khoảng 1 giây.
Tùy theo tải trọng xe hoặc khi đang sử dụng moóc, xe có thể
bị kéo nhẹ về phía sau.
Lái xe đi ngay
Sau khi nhả phanh chân, bắt đầu lái xe đi ngay do hệ
thống hỗ trợ lái xe sẽ không giữ được xe tại chỗ quá
1 giây quá đó và xe sẽ lăn ngược lại.

Hệ thống ESC cân bằng lực kéo trên các bánh xe, việc trang
bị hệ thống này giúp chuyển động của xe ổn định hơn. Tùy
theo điều kiện vận hành, ESC giúp giữ cho xe chạy ổn định
bằng cách giảm tốc độ động cơ và phanh từng bánh xe.
Điều chỉnh phong cách lái theo tình huống.
Người lái phải có trách nhiệm lái xe đúng cách để
đảm bảo an toàn cho mình và hành khách
Các nguyên lý vật lý là không thể thay đổi, kể cả với
tính năng hỗ trợ ESC.

Đèn LED báo nháy: ESC kiểm soát lực kéo và lực phanh.
Đèn LED báo sáng liên tục: ESC đang gặp lỗi.

Chế độ ưu tiên lực kéo (TC) là một phần của hệ thống ESC
trong đó tối ưu hóa mô men kéo trên các bánh xe.
Chế độ này đảm bảo mô men kéo tối đa trên các bánh xe
khi xe di chuyển trên những điều kiện đường xá đặc biệt như
đường tuyết...
Hãy lái xe cẩn thận kể cả khi xe đã được trang bị chức năng
này.
Rất hữu ích khi kích hoạt nhanh chế độ TC trong các trường
hợp đặc biệt dưới đây:
► Khi lái xe trên đường bùn lầy, hoặc đường phủ tuyết...

L4Ɇ¶LpEɆbQ6nɆ©{¶ɆpɆ(YpLɆdQ
Ź
Ź

Khi lái xe trên các bề mặt phủ tuyết dầy hoặc bùn lầy.
Khi lái xe với lốp được trang bị xích mùa đông.

km/h. Khi lái xe xuống dốc, xe giảm tốc độ đến mức bạn
thiết lập và sau đó giữ tốc độ không đổi.
Trường hợp bạn đang dùng phanh, hệ thống sẽ ở chế độ chờ.
Hệ thống không phanh xe lại trong suốt thời gian này.
Chỉ sử dụng hệ thống HDC ở số thấp hoặc ở vị trí số D hoặc R.

ŶɆ bľĉķɆķŨýƢɆĉķĝɆēŭɆưu tiênɆŒƵĉɆŏĘŨɆȩ¶ȪɆ
Ấn nút
‘Bật chế độ ưu tiên lực kéo’ hiển thị trên cụm đồng
hồ và đèn LED chỉ báo TC sáng.
ŶɆ ¶îƢɆĉķĝɆēŭɆưu tiênɆŒƵĉɆŏĘŨɆȩ¶ȪɆ
Ấn nút lần nữa
‘Tắt chế độ ưu tiên lực kéo’ và đèn LED chỉ báo TC tắt.
ŶɆ (ĦŝɆd,$ɆĉķŇɆĈìŨȦĉÿŝķɆĈìŨɆ
Khi TC được kích hoạt, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN LỰC KÉO (TC) và
đèn LED ESC-OFF sẽ hiển thị trên màn hình điều khiển.
Đèn LED chỉ báo sáng: Chế độ ưu tiên lực kéo (TC) được
kích hoạt.
Đèn LED ESC-OFF sẽ phát tín hiệu giảm độ ổn định khi
đang sử dụng chế độ ưu tiên lực kéo (TC).
L$ɆȱɆL4Ɇ¶LpEɆLɆ¶¡Ɇ(Ɇ(<{Ɇ
bķìļɆŝļĞśɆ
HDC là hệ thống hỗ trợ đổ đèo, tự động kiểm soát tốc độ của
xe trên các đoạn đường xuống dốc cao. Không cần nhấn bàn
đạp phanh, xe vẫn di chuyển ở tốc độ mà bạn thiết lập.
Có thể kích hoạt hệ thống hỗ trợ đổ đèo khi tốc độ dưới 30

bľĉķɆķŨýƢɆķĞɆƢķŬŝİɆL$
Ấn nút, đèn LED chỉ báo HDC sáng.
¶îƢɆķĞɆƢķŬŝİɆL$
Ấn nút, đèn LED chỉ báo HDC tắt. HDC-tự động tắt khi
tốc độ xe trên 40 km/h.
(ļğƪɆĉķŇŝķɆƢŬĉɆēŭɆL$Ɇ
ŶɆ ¶íŝİɆƢŬĉɆēŭ
Để tăng tốc độ xe khi hệ thống HDC đang hoạt động, hãy
nhấn nhẹ bàn đạp ga/chân ga. Nhả bàn đạp ga/chân ga khi
xe đạt đến tốc độ mong muốn. HDC tiếp tục hoạt động với

(Q5½ɆbLQ6p

bľĉķɆķŨýƢȦ¶îƢɆĉķĝɆēŭɆưu tiênɆŒƵĉɆŏĘŨɆȩ¶Ȫ
Kích hoạt chế độ ưu tiên lực kéo (TC) sẽ cung cấp lực kéo
tối đa trên các bề mặt. Hệ thống bị hạn chế trong quá trình
tăng tốc và khi vào cua.
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tốc độ mới được cài đặt.
ĐIỀU KHIỂN

■■ Giảm tốc độ:
Để giảm tốc độ xe khi hệ thống HDC đang hoạt động, hãy
giảm tốc bằng bàn đạp phanh. Nhả bàn đạp phanh khi xe
đạt đến tốc độ mong muốn. HDC tiếp tục hoạt động với tốc
độ mới được cài đặt.
Màn hình hiển thị trong cụm đồng hồ
Đèn LED chỉ báo sáng: HDC được kích hoạt.
Lỗi
Màn hình cụm đồng hồ hiển thị thông báo. HDC không hoạt
động do nhiệt độ phanh cao.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHỐNG LẬT XE (ROM)
Công nghệ kiểm soát chống lật xe ROM liên tục giám sát
cách xử lý xe của bạn bằng cảm biến. Nếu phát hiện ra bất
kỳ điều gì có thể gây lật xe, hệ thống sẽ kiểm soát lực phanh
và lái trên từng bánh xe để kiểm soát tình hình và giúp xe ổn
định.
HỆ THỐNG CẢNH BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS)
ESS giúp cảnh báo các phương tiện xung quanh khi phanh
khẩn cấp. Hệ thống sẽ nhấp nháy đèn phanh sau trong khi
phanh, và tự động kích hoạtđèn cảnh báo nguy hiểm khi xe
đã dừng.

HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD)
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) là công nghệ
phanh tự động phân phối lực lên mỗi bánh xe dựa trên điều
kiện đường xá, tốc độ, tải trọng, v.v. Cùng với hệ thống chống
bó cứng phanh ABS, EBD có thể phân phối lực phanh ít
nhiều lên mỗi bánh để tối đa hóa khả năng dừng đồng thời
duy trì kiểm soát xe.

Chế độ lái comfort (thoải mái)
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH

Điều kiện bất lợi
Không sử dụng hệ thống nếu gặp những điều kiện
bất lợi cản trở việc lái xe ở tốc độ ổn định, ví dụ như:
►► Trên đoạn đường cong.
►► Trên đường đông.
►► Trên những đoạn đường trơn trượt, có sương mù,
tuyết hoặc mưa, hoặc trên mặt đường lầy lội.
Nếu không có thể mất kiểm soát xe và gây tai nạn.
Hướng dẫn
■■ Tổng quan
Bật/tắt hệ thống kiểm soát hành trình.
Kéo công tắc xuống: Lưu/giữ tốc độ.
Kéo công tắc lên: Khôi phục lại tốc độ.
Nhấn công tắc: Cài đặt hệ thống ở chế độ chờ.

■■ Bật
Ấn nút trên vô lăng.
Sau khi bật, hệ thống kiểm soát hành trình ở chế độ chờ.
■■ Tắt
Điều kiện bất lợi
Không sử dụng hệ thống nếu gặp những điều kiện
bất lợi cản trở việc lái xe ở tốc độ ổn định, ví dụ như:
►► Trên đoạn đường cong.
►► Trên đường đông.
►► Trên những đoạn đường trơn trượt, có sương mù,
tuyết hoặc mưa, hoặc trên mặt đường lầy lội.
Nếu không có thể mất kiểm soát xe và gây tai nạn.
Ấn nút trên vô lăng.
►► Nếu đang hoạt động hoặc ở chế độ chờ: nhấn 1 lần.
Màn hình tắt. Tốc độ thiết lập đã lưu bị xóa.
■■ Gián đoạn
Hệ thống bị gián đoạn tự động nếu:
►► Dùng phanh.
►► Cần số bị gạt ra khỏi vị trí D.
►► ESC đang kiểm soát độ ổn định.
►► HDC được kích hoạt.
■■ Gạt công tắc xuống
Ở chế độ chờ, gạt công tắc xuống SET để lấy tốc độ thực tế.
Ở chế độ hoạt động, gạt công tắc xuống làm giảm tốc độ
thực tế xuống khoảng 1 km/h.

ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Hệ thống hoạt động trong phạm vi tốc độ bắt đầu từ 30
km/h và lên đến 160 km/h.
Hệ thống duy trì tốc độ đã cài đặt bằng cách sử dụng các
nút điều khiển trên vô lăng.
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ĐIỀU KHIỂN

Ở chế độ hoạt động, gạt xuống và giữ công tắc lâu làm giảm ■■ Tốc độ mong muốn
tốc độ liên tục.
►► Đèn sáng màu xanh: hệ thống đang hoạt động.
►► Đèn sáng màu cam: hệ thống bị gián đoạn.
■■ Gạt công tắc lên
►► Đèn không sáng: hệ thống đã tắt.
Nếu hệ thống kiểm soát hành trình ở chế độ chờ và đã có tốc

độ được lưu trữ, gạt công tắc lên RES để xe tăng tốc hoặc
■■ Màn hình trạng thái tóm tắt
giảm tốc đến tốc độ đã được lưu trữ.
Tốc độ đã được lựa chọn.
Ở chế độ hoạt động, gạt công tắc lên làm tăng tốc độ thực
Nếu thông báo Kiểm tra xuất hiện nhanh trên màn
tế lên khoảng 1 km/h.
55 hình, có thể chưa đáp ứng được các yêu cầu về vận
Ở chế độ hoạt động, gạt lên và giữ công tắc lâu làm tăng tốc
hành hệ thống.
độ liên tục.
■■ Nhấn công tắc
Nếu hệ thống kiểm soát hành trình đang ở chế độ hoạt
động, nhấn công tắc để cài đặt hệ thống ở chế độ chờ.
Tốc độ được lưu trữ vẫn còn.
■■ Chế độ vượt
Hệ thống kiểm soát hành trình đang hoạt động, bạn nhấn
bàn đạp chân ga để tăng tốc. Khi bạn bỏ chân ra khỏi bàn
đạp chân ga trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống
kiểm soát hành trình sẽ thiết lập lại tốc độ đã được lưu.
Khi bạn để chân lên bàn đạp ga quá một khoảng thời gian
nhấtđịnh, chế độ kiểm soát hành trình sẽ được đặt ở chế độ
chờ.
Màn hình hiển thị trong cụm đồng hồ
Đèn LED chỉ báo
Tùy theo trang bị của xe, đèn LED chỉ báo trên cụm
đồng hồ sẽ sáng khi hệ thống đã được bật

PDC- HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỖ XE
Khái niệm
PDC hỗ trợ khi đỗ xe. Khi đến gần các đối tượng ở phía trước
hoặc phía sau, xe của bạn sẽ ra tín hiệu bằng:
►► Chuông tín hiệu.
►► Màn hình hiển thị.
Thông tin chung
Việc đo lường được thực hiện bởi cảm biến siêu âm. Tùy theo
chướng ngại vật và điều kiện môi trường, phạm vi hoạt động
vào khoảng 1,5 m.
Một cảnh báo âm thanh được phát ra đầu tiên bởi:
Hai cảm biến góc phía trước và hai cảm biến góc phía sau
khi cách đối tượng khoảng 70 cm.
Cảm biến giữa phía trước và phía sau khi cách đối tượng
khoảng 1,50 m.

Chế độ lái comfort (thoải mái)

■■ Trách nhiệm cá nhân
Người lái cần đảm bảo trách nhiệm trong quá trình lái xe,
không được phụ thuộc vào hệ thống.
Do hạn chế về kỹ thuật, hệ thống có thể không phản hồi một
cách chính xác trong tất cả các tình huống giao thông.
Liên tục theo dõi và tập trung vào việc lái xe, vào khu vực
xung quanh xe và tình hình giao thông và chủ động can
thiệp khi cần, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Tránh lái xe quá nhanh với PDC.
Tránh tiếp cận đối tượng quá nhanh.
Tránh lái xe đi ngay khi PDC chưa sẵn sàng.
Vì lí do kỹ thuật, hệ thống có thể phát cảnh báo chậm.
Tổng quan

■■ Nút bấm PDC
PDC- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe
■■ Bật/Tắt
Bật tự động
Khi động cơ đang hoạt động, cài cần số vào vị trí R.
Tự động tắt khi di chuyển về phía trước
Hệ thống tắt khi vượt quá tốc độ hoặc khoảng cách lái xe
nhất định.
Bật lại hệ thống nếu cần thiết.
Bật/Tắt thủ công
Ấn nút.
►► Bật: Đèn LED sáng.
►► Tắt: Đèn LED tắt.
Màn hình
■■ Chuông tín hiệu
Khi xe gần 1 đối tượng, chuông sẽ kêu theo hồi để cảnh báo
khoảng cách với đối tượng đó.
Càng gần đối tượng, thì khoảng cách giữa các hồi chuông
báo càng gần nhau.
Chuông sẽ kêu liên tiếp nếu khoảng cách đến đối tượng nhỏ
hơn 40 cm
Với PDC ở phía đầu xe, nếu đối tượng có cả ở đằng trước
và đằng sau xe, chuông cảnh báo sẽ kêu lầnlượt bắt đầu từ
chướng ngại vật ở gần xe nhất.
Chuông báo sẽ bị gián đoạn sau khoảng 3 giây khi:
►► Nếu như xe di chuyển song song với bức tường.
►► Khi xe di chuyển xa khỏi vật thể khoảng hơn 10 cm
►► Khi cần số ở vị trí P

ĐIỀU KHIỂN

►► Không che cảm biến bằng hình dán hoặc những vật
tương tự.
►► Giữ cảm biến sạch sẽ.
►► Khi rửa xe bằng vòi cao áp, không xịt vào cảm biến quá
lâu và giữ khoảng cách tối thiểu là 30 cm.
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■■ Cảnh báo
Màn hình điều khiển có thể hiện thị thông báo khi xe tiếp cận
một đối tượng nào đó. Màn hình sẽ xuất hiện ngay khi kích
hoạt Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDC. Phạm vi của cảm biến được
thể hiện bằng màu đỏ, xanh và vàng

■■ Cảnh báo sai
PDC có thể phát cảnh báo trong các trường hợp dưới đây
cho dù không có chướng ngại vật nào trong phạm vi dò:
►► Khi trời mưa to.
►► Khi cảm biến rất bẩn hoặc bị đóng băng.
►► Khi cảm biến phủ tuyết.
Giới hạn hệ thống
►► Trên bề mặt đường gồ ghề.
■■ Giới hạn của cảm biến siêu âm
►► Trên các bề mặt không bằng phẳng như đường xóc.
Việc phát hiện các đối tượng có thể gặp phải những giới hạn ►► Trong các tòa nhà lớn có những bức tường vuông góc
về mặt vật lý của cảm biến siêu âm trong các trường hợp
và phẳng như trong các ga-ra ngầm.
sau:
►► Khi xả mạnh.
►► Đối với trẻ nhỏ và động vật nhỏ.
►► Do các nguồn siêu âm khác như máy quét, máy lau
►► Đối với những người mặc những kiểu trang phục như áo
bằng hơi nước cao áp hoặc đèn neon.
khoác.
►► Nếu có nhiễu sóng siêu âm từ bên ngoài như khi vượt
■■ Lỗi
qua các xe hoặc máy móc phát ra âm thanh lớn.
Một thông báo kiểm tra hiện lên.
►► Khi cảm biến bị bẩn, đóng băng, hỏng hoặc lệch vị trí.
Phạm vi của cảm biến được thể hiện là vùng bóng mờ trên
►► Trong một số điều kiện thời tiết nhất định như độ ẩm
màn hình điều khiển.
cao, mưa, tuyết, quá nóng hoặc gió mạnh.
PDC không hoạt động. Cần kiểm tra lại hệ thống.
►► Khi kéo xe khác.
Để đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống:
►► Đối với các vật thể mỏng hoặc hình mũi nhọn.
►► Giữ cảm biến sạch sẽ và không bị đóng băng.
►► Đối với các vật thể đang di chuyển.
►► Không dán bất kỳ hình dán nào lên cảm biến.
►► Đối với các vật thể được nâng lên, nhô ra như gờ mép
►► Khi rửa xe bằng vòi cao áp, không xịt vào cảm biến quá
hoặc hàng hóa.
lâu và giữ khoảng cách tối thiểu là 30 cm.
►► Đối với những vật thể có góc hoặc mép sắc.
►► Đối với những vật thể có kết cấu bề mặt sắc nhọn như
hàng rào.
►► Đối với những vật thể có bề mặt rỗng.
Các vật thể thấp đã được hiển thị như lề đường, có thể rơi
vào điểm mù của cảm biến trước hoặc sau một hồi âm báo
liên tiếp.

Chế độ lái comfort (thoải mái)
HỆ THỐNG QUAN SÁT QUANH XE

Camera sau
■■ Khái niệm
Camera sau hỗ trợ khi đỗ xe hoặc đi lùi. Khu vực phía sau xe
được thể hiện trên màn hình điều khiển.
■■ Gợi ý
Kiểm tra tình hình giao thông xung quanh xe bằng mắt
thường. Nếu không, tai nạn có thể xảy ra do những người
tham gia giao thông hoặc những vật thể nằm ngoài phạm vi
quan sát của camera.
■■ Tổng quan Camera
Camera nằm ở cửa hậu. Chất lượng hình ảnh có thể kém đi
do bụi bẩn.
Lau thấu kính ->T.xx.
■■ Bật/Tắt
Bật tự động
Khi động cơ đang hoạt động, cài cần số vào vị trí R.
Hình ảnh của camera sau sẽ hiện lên nếu như hệ thống đã
được bật.
Tự động tắt khi đang di chuyển về phía trước

Hệ thống sẽ tắt khi vượt quá tốc độ (15 km/h) hoặc xe đi
được một quãng đường nhất định (50 m).
Bật lại hệ thống nếu cần thiết.
Tự động tắt khi đang di chuyển lùi
Hệ thống tắt khi vượt quá tốc độ nhất định
(15 km/h) và bật lại khi tốc độ xe nhỏ hơn một tốc độ nhất
định (10 km/h).
■■ Hiển thị trên màn hình điều khiển
Các yêu cầu chức năng
►► Camera sau bật.
►► Cửa hậu đóng hoàn toàn.
■■ Lộ trình
►► Được thể hiện trên hình ảnh của camera sau khi hiện
lên hình ảnh khu vực phía sau.
►► Giúp bạn ước chừng khoảng trống cần thiết để đỗ xe và
điều khiển xe trên đường dốc.
►► Độc lập với góc bẻ lái hiện tại và được điều chỉnh liên
tục so với di chuyển của vô lăng.
Camera toàn cảnh
■■ Khái niệm
Camera toàn cảnh tích hợp với camera sau, hỗ trợ trong việc
đỗ và điều khiển xe. Khu vực xungquanh cửa và khu vực
đường xung quanh xe được thể hiện trên màn hình quan sát.
■■ Thông tin chung
Hình ảnh được ghi bởi cả 2 camera tích hợp trong các gương
chiếu hậu bên ngoài, camera ở lưới tản nhiệt trên phía trước
và camera sau. Phạm vi tối thiểu cách cạnh, đầu và đuôi xe

ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Hệ thống quan sát quanh xe bao gồm hệ thống hỗ trợ
camera sau, hệ thống camera trước và bên cạnh xe, có thể
giúp lái xe khi đỗ, điều khiển và ở những khu vực lối ra và
giao lộ phức tạp.
►► Camera sau
►► Camera toàn cảnh
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2 m. Theo đó, hệ thống sẽ dễ dàng dò ra các chướng ngại
vật có độ cao bằng độ cao của các gương chiếu hậu bên
ngoài.
Kiểm tra tình hình giao thông xung quanh xe bằng
mắt thường. Nếu không, có thể xảy ra tai nạn do
người tham gia giao thông hoặc các vật thể nằm
ngoài tầm quan sát của các camera.

Tự động tắt khi đang di chuyển lùi
Hệ thống tắt khi vượt quá tốc độ nhất định (15 km/h) và bật
lại khi tốc độ xe nhỏ hơn một tốc độ nhất định (10 km/h).
Bật/Tắt thủ công
Ấn nút.
►► Bật: Đèn LED sáng.
►► Tắt: Đèn LED tắt.

■■ Màn hình
Cảnh báo
■■ Tổng quan
Việc xe tiếp cận một vật thể nào đó có thể được hiển thị trên
Nút bấm
màn hình điều khiển. Cảnh báo của hệ thống PDC sẽ được
Chỉ có khi xe được trang bị hệ thống quan sát quanh xe,
thể hiện bên dưới hình ảnh camera nếu PDC đang hoạt
người dùng có thể dùng nút bấm để kích hoạt /tắt bằng tay. động.
Màn hình sẽ xuất hiện ngay khi kích hoạt hệ thống quan sát
■■ Camera
quanh xe.
Các camera quan sát quanh xe được đặt ở đáy của gương
Khi hệ thống hoạt động, có thể chuyển đổi tầm nhìn giữa các
chiếu hậu bên ngoài và trên lưới tản nhiệtđầu xe đến camera bên, đầu và đuôi xe một cách thủ công hoặc tự động.
sau. Chất lượng hình ảnh có thể kém đi do bụi bẩn.
■■ Bật/Tắt
Bật tự động
Khi động cơ đang hoạt động, cài cần số vào vị trí R.
Hình ảnh từ trên cao và phía sau xe sẽ hiện ra nếu hệ thống
được bật.
Tự động tắt khi đang di chuyển về phía trước
Hệ thống sẽ tắt khi vượt quá tốc độ (15km/h) hoặc khoảng
cách lái xe nhất định (50m).
Bật lại hệ thống nếu cần thiết.

Lựa chọn tầm nhìn tự động
Đẩy cần số sang vị trí R. Màn hình hiển thị quan sát phía
trên và phía sau.
Nếu cần số không ở vị trí R và không bật tín hiệu rẽ: Màn
hình hiển thị quan sát phía trên và hai bên
Nếu cần số không ở vị trí R và bật tín hiệu rẽ: Màn hình hiển
thị quan sát phía trên và phía trước.
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báo điểm mù được kích hoạt. Hệ thống báo liệu có xe nào ở
trong điểm mù hay không, mũi tên 1 hoặc đang đến từ phía
sau ở làn đường bên cạnh, mũi tên 2.
Đèn hình tam giác lắp gần gương chiếu hậu bên ngoài sẽ
sáng mờ.

Lựa chọn nhìn toàn màn hình
Nếu tầm nhìn phía trước và phía sau được thể hiện, có thể
chuyển đổi giữa việc xem toàn màn hình và chia màn hình
bằng cách chạm vào màn hình 2 lần.
Giới hạn hệ thống
Có thể không sử dụng được hệ thống quan sát quanh xe
trong các trường hợp sau:
►► Khi cửa mở.
►► Khi nắp cốp mở.
►► Có một gương chiếu hậu bên ngoài bị gập vào.
►► Trong vùng ánh sáng yếu.
Thông báo kiểm tra hiện lên trong một số những trường hợp
trên.
HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ
Khái niệm
Khi xe di chuyển với vận tốc lớn hơn 15 km/h, hệ thống cảnh

Trước khi bạn chuyển làn sau khi đã bật đèn báo rẽ, hệ
thống sẽ phát cảnh báo trong các trường hợp được mô tả ở
trên. Đèn hình tam giác lắp gần gương chiếu hậu bên ngoài
nhấp nháy.
Trách nhiệm cá nhân
Hệ thống không thay thế được phán đoán cá nhân
của lái xe trong tình huống giao thông.
Cần phải luôn nắm bắt được tình hình giao thông và các
phương tiện xung quanh, nếu không vẫn có thể xảy ra tai
nạn cho dù đã có các cảnh báo.
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Lựa chọn tầm nhìn thủ công
Chạm hình ảnh dưới hình ảnh của camera để lựa chọn tầm
nhìn mong muốn bằng tay và bỏ chế độ lựa chọn tầm nhìn
tự động.
Chạm khu vực phía trước xe: Hiển thị quan sát từ phía trên
và phía trước
Chạm khu vực phía sau xe: Hiển thị quan sát từ phía trên và
phía sau
Chạm khu vực bên trái xe: Hiển thị quan sát từ phía trên và
bên trái
Chạm khu vực bên phải xe: Hiển thị quan sát từ phía trên và
bên phải
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Tổng quan
■■ Cảm biến siêu âm
Cảm biến siêu âm được đặt trong cản trước và sau xe.
Bật/Tắt tính năng
Trong menu của xe, có thể bật hoặc tắt tính năng hệ thống
cảnh báo điểm mù theo ý muốn.
Màn hình
■■ Phần thông tin
Đèn hình tam giác lắp gần gương chiếu hậu bên ngoài chỉ
báo khi có các phương tiện trong điểm mù hoặc đang tiến
đến gần.

■■ Cảnh báo
Nếu đặt đèn báo rẽ khi xe đang ở khu vực đông đúc, đèn
hình tam giác lắp trên gương ngoài sẽ nhấp nháy.
Cảnh báo sẽ dừng khi tắt đèn báo rẽ hoặc các phương tiện
khác rời khỏi khu vực.

Giới hạn hệ thống
Hệ thống có thể không hoạt động hết tính năng trong các
trường hợp sau:
►► Khi có một phương tiện đang đến gần với tốc độ lớn
hơn xe của bạn.
►► Trong trường hợp sương mù dày đặc, mưa to hoặc tuyết
rơi nhiều.
►► Ở những khúc cua gấp hoặc những làn đường hẹp.
►► Nếu cảm biến bị bẩn hoặc bị đóng băng, hoặc bị dán
đè lên.
Màn hình hiển thị thông báo kiểm tra khi hệ thống có vấn đề.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí tự động
ĐIỀU KHIỂN VÀ ÂM LƯỢNG
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CÁCH MỞ/ĐÓNG CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA
KHÔNG KHÍ TOÀN MÀN HÌNH
Để mở menu thao tác, chạm biểu tượng điều hòa trên màn
hình hiển thị chính. Biểu tượng này cho biết cài đặt điều hòa
thực tế cho lái xe.
Thao tác này dẫn tới menu thao tác điều hòa chính.
ở cạnh dưới màn hình.
Để đóng menu thao tác, chạm

1.
2.
3.
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Ấn nút -BẬT/TẮT - Sấy kính phía trước (tốc độ quạt gió
tối đa/nhiệt độ “cao”)
Ấn nút -BẬT/TẮT - Sấy kính phía sau
Xoay núm – Âm lượng/ BẬT/TẮT
Ấn nút – tắt tiếng/bật tiếng
Nhấn giữ – TẮT nguồn.
Vặn theo chiều kim đồng hồ – tăng âm lượng
Vặn ngược chiều kim đồng hồ – giảm âm lượng
Nếu không có nguồn âm thanh, âm lượng theo cài đặt
mặc định.
Việc điều chỉnh âm lượng này sẽ được đồng bộ với cài

Màn hình điều khiển điều hòa không khí

ĐIỀU KHIỂN

đặt âm lượng trên màn hình.
►► Ấn mạnh tất cả các nguồn âm thanh tắt tiếng trừ chức
năng điện thoại và tất cả âm thanh cảnh báo.
►► Ấn nhanh tất cả các nguồn âm thanh tắt tiếng trừ chức
năng điện thoại, điều hướng và tất cả âm thanh cảnh
báo.
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CHỨC NĂNG “BẬT/TẮT ĐIỀU HÒA”
ĐIỀU KHIỂN

Tổng quan về điều hòa không khí
Ở chế độ thủ công (“AUTO” tắt), ấn nút “A/C” sẽ BẬT máy
nén điều hòa không khí. Nút “A/C” sáng, chế độ thủ công
đang hoạt động.
Ấn lại nút “A/C” sẽ TẮT máy nén điều hòa không khí.
Nút “A/C” không sáng nữa, chế độ “thủ công” vẫn đang hoạt
động.
Ở chế độ “Tự động/AUTO”, ấn nút “A/C” sẽ TẮT máy nén điều
hòa không khí. Nút điều hòa không khí không sáng, nhưng
chế độ “Tự động” vẫn hoạt động.
Sau khi vào chế độ chờ (ACC) điều hòa không khí được kích
hoạt lại theo mặc định và khách hàng phải ấn lại nút “A/C”
nếu không muốn dùng chức năng điều hòa không khí.
CHỨC NĂNG “ĐIỀU HÒA TỐI ĐA”

MAX
A/C
Khái niệm “Điều hòa tối đa”:
Trong cả chế độ “TỰ ĐỘNG” và “THỦ CÔNG”, khách hàng có
thể chọn vận hành làm mát tối đa bằng cách điều chỉnh giá
trị nhiệt độ bên trong về mức nhỏ nhất.
Nút “MAX A/C” sẽ sáng khi kích hoạt.
Có thể kích hoạt chức năng này ở phía bên lái và bên khách
và hệ thống tự động thực hiện tiếp các điều chỉnh sau:
►► Tốc độ quạt gió tối đa.

►►
►►
►►
►►

Chế độ phân phối gió ở vùng thân.
Bật chế độ tuần hoàn không khí.
Chức năng “ĐỒNG BỘ” tắt
Bật máy nén điều hòa không khí

Chuyển sang chế độ “ĐIỀU HÒA TỐI ĐA” khi đang sử
dụng chế độ “TỰ ĐỘNG”, hệ thống sẽ thay đổi như sau:
►► Mức quạt gió => tắt chế độ “TỰ ĐỘNG”, chỉ thay đổi
mức quạt gió, không thay đổi các chức năng khác.
►► Chế độ điều chỉnh gió => tắt chế độ “TỰ ĐỘNG”, chỉ
thay đổi chế độ điều chỉnh gió, không thay đổi các chức
năng khác.
►► Điều chỉnh nhiệt độ:
Bên lái: duy trì ở chế độ “TỰ ĐỘNG”, tắt chế độ “ĐIỀU
HÒA TỐI ĐA”,
Bên khách: duy trì ở chế độ “TỰ ĐỘNG”, tắt “ĐIỀU HÒA
TỐI ĐA” và giảm nhiệt độ bên lái xuống “0,5” °C.
►► Chế độ tuần hoàn không khí => duy trì ở chế độ “TỰ
ĐỘNG”.
►► Nút điều hòa không khí trên màn hình=> tắt chế độ “TỰ
ĐỘNG”, chỉ thay đổi tình trạng điều hòa không khí.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí tự động

CHỨC NĂNG “ION HÓA”

ION
Khái niệm
Chức năng ion hóa làm sạch và tươi mát không khí bên
trong xe. Quá trình ion hóa không khí bên trong xe không
gây mùi.
BẬT/TẮT chức năng
Khi bật, chức năng ion hóa sẽ chạy “Chế độ làm sạch” trong
5 phút. Sau đó chức năng ion sẽ về “Chế độ không khí sạch”
cho tới khi TẮT chức năng hoặc TẮT động cơ. Khi “BẬT”, nút
“ION” sẽ sáng.

Trạng thái này sẽ được duy trì cho đến khi có sự thay đổi.
Ví dụ: trạng thái BẬT & vào chế độ chờ (ACC) chức năng ion
sẽ khởi động lại với “chế độ làm sạch”.
CHỨC NĂNG “ĐỒNG BỘ”

SYNC
Khái niệm
Ấn nút “ĐỒNG BỘ”, nhiệt độ cài đặt cho bên lái sẽ được
dùng cho cả bên lái xe và bên khách. Đèn báo “ĐỒNG BỘ”
trên màn hình bật.
Ấn lại nút “ĐỒNG BỘ”, nhiệt độ phía bên khách giống như
đã lưu trước đó và đèn báo “ĐỒNG BỘ” trên màn hình sẽ tắt.
Có thể sử dụng chức năng “ĐỒNG BỘ” trong chế độ “TỰ
ĐỘNG” và điều hòa “Thủ công”.
Nút “ĐỒNG BỘ” sẽ sáng khi kích hoạt.
Khi không bật chức năng “ĐỒNG BỘ”, có thể điều chỉnh
riêng nhiệt độ phía người lái và hành khách.
CHỨC NĂNG “TỰ ĐỘNG”

AUTO
Khái niệm
Cả người lái và hành khách có thể cài đặt chế độ tự động
riêng biệt (“TỰ ĐỘNG”) cho hệ thống điều hòa không khí /
sưởi ở phía họ.
Trong chế độ tự động, có thể cài đặt nhiệt độ khác nhau cho
người lái và hành khách.
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Chuyển sang chế độ “ĐIỀU HÒA TỐI ĐA” khi đang sử
dụng chế độ “THỦ CÔNG”
►► Mức quạt gió => duy trì chế độ “THỦ CÔNG”, chỉ thay
đổi mức quạt gió, không thay đổi các chức năng khác.
►► Chế độ điều chỉnh gió => duy trì chế độ “THỦ CÔNG”,
chỉ thay đổi chế độ điều chỉnh gió, không thay đổi các
chức năng khác.
►► Điều chỉnh nhiệt độ:
Bên lái: duy trì ở chế độ “THỦ CÔNG”.
Bên khách: duy trì ở chế độ “THỦ CÔNG”, bật chức
năng “ĐỒNG BỘ”, giảm nhiệt độ bên lái xuống “0,5” °C.
►► Chế độ tuần hoàn không khí => duy trì ở chế độ “THỦ
CÔNG”,
►► Nút điều hòa không khí trên màn hình => duy trì chế độ
“THỦ CÔNG”, chỉ thay đổi tình trạng điều hòa không
khí.
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Có thể kích hoạt chức năng bằng cách ấn nút “TỰ ĐỘNG”
trên màn hình cho người lái hoặc hành khách. Nút “TỰ
ĐỘNG” sẽ sáng khi kích hoạt.
Nhiệt độ đầu ra, mức độ quạt gió và phân phối gió được cài
đặt phù hợp để đạt nhiệt độ đã đặt.
Nếu kích hoạt chế độ tự động và khách hàng thay đổi điều
chỉnh gió hoặc mức độ quạt gió, chế độ TỰ ĐỘNG chỉ tắt cho
phía tương ứng (người lái hoặc hành khách).
Các chức năng khác sẽ duy trì như đã cài đặt, chỉ tính năng
điều chỉnh gió và/hoặc quạt gió sẽ thay đổi tùy theo khách
hàng cài đặt.
Trong chế độ TỰ ĐỘNG, ấn lại nút TỰ ĐỘNG sẽ không làm
thay đổi chức năng nào. Chế độ tự động vẫn giữ bật (nút
bấm để bật chức năng “TỰ ĐỘNG”).
Trong chế độ “TỰ ĐỘNG”, ấn nút “RECIRC” trên màn hình,
chức năng sẽ vẫn ở chế độ TỰ ĐỘNG, chỉ phải thay đổi
trạng thái tuần hoàn không khí.
CHỨC NĂNG “TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ”

RECIRC
Khái niệm
Trong chế độ “THỦ CÔNG”, có hai chế độ tuần hoàn không
khí:
1. Lấy gió trong
2. Lấy gió ngoài
Mỗi lần ấn nút “RECIRC”, luồng gió thay đổi giữa chế độ
lấy gió ngoài và lấy gió trong. Bật/tắt nút “RECIRC” trong
màn hình điều khiển trung tâm để biết trạng thái tuần hoàn
không khí thực tế.

Trong chế độ “TỰ ĐỘNG”, chế độ tuần hoàn không khí phải
thay đổi tự động.
Có ba vị trí cánh tuần hoàn không khí:
1. Lấy gió trong
2. Lấy gió ngoài một phần
3. Lấy gió ngoài
CHỨC NĂNG “CÀI ĐẶT QUẠT GIÓ & TẮT QUẠT GIÓ”

OFF
Khái niệm
Có thể điều chỉnh riêng các quạt gió cho bên lái và bên
khách.
Trong chế độ “ĐỒNG BỘ”, cài đặt quạt gió cho bên lái sẽ
được thực hiện cho cả bên khách.
Khi thay đổi cài đặt quạt gió bên khách trong chế độ “ĐỒNG
BỘ”, chế độ “ĐỒNG BỘ” sẽ tự động tắt.
Có thể tắt riêng quạt gió bằng cách ấn một trong các nút
“TẮT quạt gió”.
“Trong chế độ ĐỒNG BỘ”:
Tắt quạt gió bên lái sẽ tắt tất cả các bên.
Khi quạt gió ở các bên tắt, máy nén điều hòa tự động tắt.
Bật lại quạt gió bên lái sẽ kích hoạt cài đặt quạt gió đã lưu
cho các bên. Chế độ “ĐỒNG BỘ” sẽ tự động bật.
Bật lại quạt gió bên khách sẽ kích hoạt cài đặt quạt gió đã
lưu chỉ cho bên khách. Chế độ “ĐỒNG BỘ” tắt.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí tự động
CHỨC NĂNG “CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ”

CHỨC NĂNG “ĐIỀU CHỈNH GIÓ”
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OFF
ĐIỀU KHIỂN

3
2
1

Khái niệm
Có thể điều chỉnh riêng biệt luồng gió thổi vào thân dưới
(“1”) và thân trên (“2”) cho bên lái và bên khách.
Không thể điều chỉnh riêng luồng gió thổi vào kính chắn gió
(“3”) cho bên lái và bên khách. Bật/ tắt luồng gió thổi vào
kính chắn gió bằng nút này.
Không ảnh hưởng tới nhiệt độ không khí và khoảng cách
thổi gió.
Trong chế độ “ĐỒNG BỘ”, cài đặt luồng gió cho bên lái sẽ
được thực hiện cho cả bên khách.
Khi thay đổi cài đặt luồng gió bên khách “1” và/ hoặc “2”
trong chế độ “ĐỒNG BỘ”, chế độ “ĐỒNG BỘ” tự động tắt.
Khi thay đổi cài đặt luồng gió “3” trong chế độ “ĐỒNG BỘ”,
chế độ “ĐỒNG BỘ” không bị ảnh hưởng.

X

26 .5
ºc

Khái niệm
Với điều hòa 2 vùng, khách hàng có thể điều chỉnh nhiệt độ
phía bên lái và bên khách từ mức “THẤP” (=16°C) đến mức
“CAO” (=32°C)
Hành khách trong khoang sau không thể cài đặt nhiệt độ.
Nhiệt độ và luồng gió luôn phụ thuộc vào cài đặt của người
lái.
Trong chế độ “TỰ ĐỘNG”, nhiệt độ sẽ được điều khiển tự
động theo nhu cầu.
Trong chế độ “THỦ CÔNG”, có thể cài đặt nhiệt độ khác
nhau cho người lái và hành khách.
Để cài đặt nhiệt độ, chạm biểu tượng “+/-” hiển thị để thay
đổi nhiệt độ. 5 giây sau thao tác cuối cùng, màn hình thông
báo sẽ biến mất.
Chế độ “ĐỒNG BỘ”:
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Nhiệt độ cài đặt cho bên lái sẽ được cài đặt cho cả bên
khách.
Cài đặt nhiệt độ riêng cho bên khách, chế độ “ĐỒNG BỘ” tự
động tắt.
Để cài đặt nhiệt độ khi đang không ở màn hình thao tác điều
hòa không khí, chạm vào hiển thị nhiệt độ trên màn hình và
màn hình điều chỉnh xuất hiện cùng biểu tượng “+/-“ để thay
đổi nhiệt độ.
5 giây sau thao tác cuối cùng, màn hình thông báo sẽ biến
mất.

■■ Điều chỉnh luồng khí thổi
►► Luồng khí thổi để làm mát:
Điều chỉnh cửa gió thổi trực tiếp về hướng bạn, ví dụ khi
ánh nắng mặt trời làm nóng bên trong xe.
►► Luồng khí thổi tự do:
Điều chỉnh cửa gió sao cho luồng gió đi qua người.
Cửa ở hàng ghế thứ hai, ở giữa

ĐIỀU CHỈNH CỬA GIÓ
Cửa gió phía trước
Hoạt động của cửa gió ra
Gió có thể thổi sang bên trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống
dưới.
Gạt cần sang hết hướng “X” để đóng cửa gió.

Gió có thể thổi sang bên trái hoặc phải, lên trên hoặc xuống
dưới.
Gạt cần sang hết hướng “X” để đóng cửa gió.

Hệ thống điều khiển điều hòa không khí tự động
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Cửa ở hàng ghế thứ ba, ở giữa
ĐIỀU KHIỂN

Nút bật quạt. Đèn LED sáng.

Núm điều chỉnh dùng để điều chỉnh gió:
►► Vặn núm điều chỉnh về phía trước, gió sẽ thổi trong khu
vực để chân
►► Vặn núm điều chỉnh về phía sau, gió sẽ thổi trong chỗ
đựng đồ giữa các ghế
.
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ĐẦU MỒI THUỐC – TÙY THEO TRANG BỊ

Đậy lại lắp sau khi sử dụng
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Lắp lại đầu mồi thuốc hoặc nắp sau khi sử dụng,
nếu không đồ vật có thể rơi vào trong đầu mồi
thuốc gây đoản mạch.
NỐI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
Không cắm các thiết bị sạc vào ổ cắm 12V
trong xe
Không cắm bộ sạc ắc quy vào ổ cắm 12V được lắp
đặt sẵn trong xe vì có thể làm hỏng ắc quy xe do
mức tiêu thụ điện tăng.
Nhấn vào nút
Thao tác
Nhấn vào đầu mồi thuốc.
Có thể lấy đầu mồi thuốc ra ngay sau khi nắp bật lên.
Có nguy cơ bị bỏng
Chỉ cầm vào núm của đầu mồi thuốc khi nó đang
nóng, nếu không có thể bị bỏng.
Tắt khóa khởi động và cầm theo chìa khóa điều
khiển từ xa khi ra khỏi xe để tránh trẻ nhỏ nghịch
đầu mồi thuốc và bị bỏng.

Đậy lại lắp sau khi sử dụng
Lắp lại đầu mồi thuốc hoặc nắp sau khi sử dụng,
nếu không đồ vật có thể rơi vào trong đầu mồi
thuốc gây đoản mạch.
Cổng cắm
Có thể dùng ổ cắm đầu mồi thuốc làm ổ cắm thiết bị điện khi
động cơ đang chạy hoặc khi khóa khởi động bật. Tổng công
suất tiêu thụ ở tất cả các ổ cắm không được vượt quá 140 W
ở mức 12 V.
Không dùng các đầu nối không phù hợp vì có thể làm hỏng
ổ cắm.

Trang bị trong xe
Phía sau cụm yên ngựa
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CỔNG KẾT NỐI USB

Tổng quan

Tháo nắp đậy.

1.

Trong khoang hành lý

Cổng kết nối USB nằm trong hộp đựng bên dưới tựa tay
giữa phía trước. Bạn có thể cắm thiết bị iPhone/iPod/
MP3/USB Driver... qua cổng kết nối của xe và hiển thị tên
nghệ sĩ, tên bài hát v.v. trên màn hình hiện số trong xe.
Cũng có thể sử dụng cổng kết nối này để sạc thiết bị.
Để đảm bảo cổng cắm USB hoạt động tốt, dây sạc
không được dài quá 1 m.

2.

Chân cắm 5V DC chỉ có chức năng sạc.
Khi kết nối cần tuân theo những điều sau đây:

Gập lên để mở nắp.

►►

Không dùng lực mạnh để cắm đầu nối với cổng
USB.
►► Không nối các thiết bị như quạt hoặc đèn với
cổng USB.

ĐIỀU KHIỂN

Khái niệm
Kết nối để nhập và xuất dữ liệu trên các thiết bị USB, như:
►► Âm nhạc, xem hướng dẫn sử dụng phần Dẫn đường,
Giải trí và Truyền tin.
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Ổ CẮM 230 V VÀ 5 V DC Ở GHẾ SAU
ĐIỀU KHIỂN

1 Ổ cắm x 230 V (tối đa 150W).
Ổ cắm loại E

■■ Chức năng sạc không dây còn được bố trí thêm ở tay
tựa hàng ghế số 2.
KHOANG HÀNH LÝ
Chỉ được sử dụng khi động cơ hoạt động
SẠC KHÔNG DÂY TRONG XE
Người dùng có thể mở hộc đồ giữa, sau đó đặt điện thoại
vào trong hốc sạc sao cho mặt lưng quay vào thiết bị.
Khi phát hiện có điện thoại, sẽ có biểu tượng hiển thị trên
màn hình.
Thông báo hiện ra trong cụm đồng hồ báo hiệu quá trình
sạc bắt đầu.

Mở rộng khoang hành lý
■■ Thông tin chung
Có thể mở rộng khoang hành lý bằng cách gập tựa lưng ghế
sau xuống.
Tựa lưng ghế sau được chia theo tỷ lệ 40–20–40. Có thể gập
riêng hai bên và phần giữa xuống.
Nguy cơ bị kẹp
Đảm bảo khu vực chuyển động của tựa lưng ghế sau
không có vật cản trước khi gập xuống. Đặc biệt, đảm
bảo không có ai tiếp cận hoặc ở trong khu vực chuyển
động của tựa lưng ghế sau khi gập phần.

Trang bị trong xe
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Khóa cố định tựa lưng ghế sau
ĐIỀU KHIỂN

Trước khi lắp hệ thống ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ vào
tựa lưng ghế sau, nghiêng tựa lưng ghế sau sao cho ghế
của trẻ dựa chắc chắn vào tựa lưng đó và cài chắc tựa
lưng ghế sau.
Ghế của trẻ không được lắp chắc chắn làm tăng nguy
cơ bị thương do những chuyển động không lường trước
được của tựa lưng ghế sau.
Đảm bảo cài khóa chắc chắn
Đảm bảo khóa cố định chắc chắn tựa lưng khi gập lên.
Khi tựa lưng được khóa chắc chắn, vùng cảnh báo đỏ
trên ghế ngồi sẽ biến mất. Nếu tựa lưng không được
khóa chắc chắn, hàng hóa trên xe có thể rơi vào khoang
khách khi phanh xe hoặc khi xe chuyển động đột ngột
và gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe.

Cho tay vào trong hốc và kéo về phía trước.
■■ Gập phần giữa xuống

■■ Gập hai bên xuống
Dựng thẳng ghế trước
Đảm bảo ghế trước tiến về phía trước một chút và ở vị trí
dựng thẳng trước khi gập tựa lưng ghế sau xuống. Nếu
không có thể làm hỏng tựa đầu.

Cho tay vào trong hốc và kéo về phía trước.
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TẤM CHẮN NẮNG
ĐIỀU KHIỂN

Màn chắn nắng từ bên cạnh
■■ Mở
1. Gập tấm chắn nắng xuống.

2.

Tháo móc khỏi giá đỡ và xoay sang một bên.

3.

Di chuyển về vị trí mong muốn.

■■ Đóng
Thực hiện theo thứ tự ngược lại để đóng tấm chắn nắng

Khoang chứa đồ
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Không để đồ vật lỏng lẻo trong khoang chứa đồ
ĐIỀU KHIỂN

Không đặt đồ vật vào trong khoang khách khi chưa cố
định vật lại; nếu không có thể gây nguy hiểm cho hành
khách trên xe khi phanh gấp.
Không đặt thảm không chính hãng trên bảng táp lô
Không đặt thảm không chính hãng trên bảng táp lô. Vật
liệu thảm có thể làm hỏng bảng táp lô.
KHOANG CHỨA ĐỒ
Các khoang chứa đồ sau có sẵn trong xe:
►► Ngăn đựng găng tay
►► Khoang chứa ở táp pi cửa
►► Khoang chứa đồ dưới tựa tay
►► Tựa tay giữa
►► Ngăn đựng kính
►► Tấm lưới trên tựa lưng ghế trước
NGĂN ĐỰNG GĂNG TAY
Bên khách phía trước
Đóng ngay ngăn đựng găng tay lại
Đóng ngăn đựng găng tay ngay sau khi sử dụng khi
đang lái xe; nếu không có thể gây thương tích nếu xảy
ra tai nạn.

1.
2.
3.

Kéo tay nắm để nhả ra
Kéo mở nắp
Đèn sáng lên

Đóng
Gập ngăn lại
KHOANG CHỨA Ở TÁP PI CỬA
Không để đồ dễ vỡ.
Không chứa các vật dễ vỡ, ví dụ: bình thủy tinh trong
khoang, làm vậy có thể gây thương tích trong trường
hợp xảy ra tai nạn.
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Đóng
Trượt nắp đậy về phía sau.

ĐIỀU KHIỂN

Khoang chứa đồ nhỏ

KHOANG CHỨA ĐỒ TRÊN CỤM YÊN NGỰA
Mở
Có thể chứa các vật nhỏ như đồng xu.
TỰA TAY GHẾ GIỮA PHÍA TRƯỚC
Mở

Trượt nắp đậy về phía trước.

Ấn nhẹ nắp giữa xuống theo hướng mũi tên.

Khoang chứa đồ
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Đóng
Gập nắp xuống cho tới khi chốt đã khóa.
ĐIỀU KHIỂN

Kết nối thiết bị âm thanh ngoài

1.
2.

Ổ cắm 5V DC chỉ có chức năng sạc.
Ổ cắm USB nằm trong hộp đựng bên dưới tựa tay giữa
phía trước.
Kiểm soát bộ nhớ ngoài cho phép cắm thiết bị
iPhone/iPod/MP3/USB Driver, v.v qua giao diện của xe và
hiển thị tên nghệ sĩ, tên bài hát, v.v trên phần đọc kỹ thuật
số trong xe. Cũng có thể sử dụng ổ cắm này để sạc.
NGĂN ĐỰNG KÍNH
Tổng quan
Ngăn đựng kính nằm giữa gương trong xe và đèn nội thất.
Mở
Ấn nắp lên phía trên để mở.

Đóng
Ấn nắp lên phía trên cho tới khi đã khóa.
NGĂN ĐỂ CỐC
Đặt bình nước chống vỡ và không đặt đồ uống
đang nóng
Sử dụng bình nước chống vỡ và không dùng để đặt
đồ uống nóng. Làm vậy có nguy cơ tăng thương tích
hoặc nguy hiểm khi xảy ra tai nạn.
Bình nước không phù hợp
Không cố đặt các bình chứa không phù hợp vào
ngăn để cốc. Làm vậy có thể gây hư hỏng.
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ĐIỀU KHIỂN

Phía trước
■■ Tổng quan
Trong cụm yên ngựa.
Trượt nắp đậy về phía trước

■■ Mở
Kéo móc treo và gập tựa tay giữa.

■■ Tổng quan
Ngăn để cốc nằm giữa các ghế của hàng ghế thứ ba.
Hai ngăn để cốc nằm ở cụm yên ngựa.
■■ Đóng
Trượt nắp đậy về phía sau.
Phía sau
Ấn nắp đậy về phía sau
Ấn nắp đậy về phía sau trước khi gập tựa tay giữa;
nếu không có thể gây hư hỏng ngăn để cốc.
■■ Tổng quan
Trong tựa tay ghế giữa.

Khoang chứa đồ
MÓC TREO QUẦN ÁO
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Móc treo/móc treo đa năng
ĐIỀU KHIỂN

Móc treo quần áo nằm trên tay nắm trên trần xe.
Không cản trở tầm nhìn
Khi treo quần áo trên móc, đảm bảo không cản trở
tầm nhìn lái xe.
Không treo vật nặng
Không treo vật nặng lên móc; làm vậy có thể gây
nguy hiểm cho hành khách khi phanh gấp.
KHOANG CHỨA ĐỒ PHÍA SAU
Khoang chứa đồ bên dưới

Dây giữ
Dây giữ nằm trên ốp trang trí phải dùng để giữ các vật nhỏ.
Lưới
Có thể để các vật nhỏ vào trong lưới bên trái khoang hành
lý.
Khoang chứa đồ bên phải
Khoang chứa đồ chống thấm nước nằm bên phải sàn để đồ.

Nâng sàn lên. Khoang chứa đồ bên dưới chia thành các
khoang nhỏ.
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Khoang chứa đồ bên trái
ĐIỀU KHIỂN
Kéo tay nắm.
Móc treo trong khoang hành lý
Để cố định hàng hóa dùng các móc treo trong khoang hành
lý.
Móc treo có rãnh trong khoang hành lý
Để cố định hàng hóa dùng các móc treo trong khoang hành
lý.

Khoang chứa đồ
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KỸ NĂNG
LÁI XE
Chương này cung cấp cho bạn thông tin trong quá trính lái
xe. Đồng thời mô tả thêm các tính năng, phụ kiện giúp bạn
có được trải nghiệm lái xe an toàn, thoải mái và hiệu quả
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GIAI ĐOẠN CHẠY RÀ

KỸ NĂNG LÁI XE

Thông tin chung
Giai đoạn chạy rà là một giai đoạn quan trọng
Những chỉ dẫn sau đây sẽ giúp tăng độ bền cho xe và tiết
kiệm nhiêu liệu hơn cho người sử dụng.
Động cơ và bộ vi sai
Luôn tuân thủ giới hạn tốc độ quy định.
■■ 2.000 km ban đầu
Không lái xe vượt quá tốc độ động cơ và vận tốc xe cho
phép:
■■ Từ 2.000 km
Có thể tăng từ từ tốc độ động cơ và vận tốc của xe.
Lốp
Do các yếu tố kỹ thuật liên quan đến nhà sản xuất nên lốp
không đạt được toàn bộ khả năng bám đường cho đến sau
giai đoạn chạy rà.
Lái xe ở tốc độ vừa phải trong 300 km đầu tiên.
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh cần chạy rà trong vòng 500 km ban đầu để
đạt độ tiếp xúc tối ưu giữa đĩa phanh và má phanh. Lái xe ở
tốc độ vừa phải trong giai đoạn chạy rà này.
Sau khi thay thế phụ tùng
Nếu thay mới bất kỳ bộ phận nào kể trên trong suốt quá
trình sử dụng của xe cũng phải áp dụng giai đoạn chạy rà
tương tự.

LƯU Ý CHUNG KHI LÁI XE
Đóng cửa hậu
Lái xe khi đã đóng cửa hậu
Chỉ lái xe khi đã đóng cửa hậu, nếu không trong
trường hợp xảy ra tai nạn hoặc khi phanh xe và khi
xe chuyển động đột ngột có thể làm hành khách
trên xe và những người tham gia giao thông khác bị
thương và hỏng xe. Thêm vào đó, khí xả có thể xâm
nhập vào khoang hành khách.
Nếu bắt buộc phải mở cửa hậu khi lái xe thì:
►► Đóng tất cả các cửa kính.
►► Tăng tốc độ quạt gió.
►► Lái xe ở tốc độ vừa phải.
Hệ thống xả
Hệ thống xả
Hệ thống xả tạo ra nhiệt độ cao. Không tháo các tấm
cách nhiệt đã được lắp sẵn và không phủ bất kì vật
liệu nào lên ống xả. Đảm bảo các vật liệu dễ cháy như
cỏ khô, lá cây, cỏ v.v. không tiếp xúc với hệ thống xả
trong khi lái xe, khi xe ở chế độ chờ hoặc khi đỗ xe.
Nếu không có thể gây hỏa hoạn, dẫn đến nguy cơ
gây thương tích nghiêm trọng và thiệt hại về tài sản.
Không chạm vào ống xả nóng, làm vậy có nguy cơ
bị bỏng.
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Xe bị trượt nước
Giảm tốc độ khi lái xe trên mặt đường ướt hoặc đầy
tuyết tan để tránh xe bị trượt nước.
Lái xe qua vùng ngập nước
Lái xe chậm khi đi qua vùng ngập nước (vận tốc xe nhỏ hơn
hoặc bằng vận tốc đi bộ)
Tuân thủ giới hạn về độ sâu và giới hạn vận tốc.
Không lái xe qua vùng nước có độ sâu quá lớn và vận tốc
không vượt quá vận tốc đi bộ, nếu không có thể làm hỏng
động cơ, hệ thống điện và hộp số của xe.
Phanh an toàn
Chiếc xe này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh
ABS.
Đạp phanh hết cỡ là cách phanh hiệu quả nhất trong các
trường hợp.
Với tính năng này, người lái vẫn có thể tránh chướng ngại
vật bằng cách đánh lái nhẹ trong khi phanh.
Âm thanh phát ra từ mạch thủy lực cho biết ABS đang hoạt
động.

■■ Đồ vật trong phạm vi chuyển động của bàn đạp
phanh và bàn đạp ga
Không để đồ vật trong khu vực quanh bàn đạp
Không để tấm lót sàn, thảm và bất kì đồ vật nào trong
khu vực chuyển động của bàn đạp, nếu không có thể
cản trở hoạt động của bàn đạp khi lái xe và dẫn đến
nguy cơ xảy ra tai nạn. Không đặt thêm tấm lót sàn
lên trên tấm lót sàn nguyên bản hoặc các đồ vật
khác.
Chỉ sử dụng tấm lót sàn chuyên dụng cho xe và có
thể cố định được chắc chắn.
Đảm bảo cố định lại chắc chắn tấm lót sàn sau khi
tháo ra để vệ sinh.
■■ Lái xe trong điều kiện đường ướt
Khi đường ướt có phủ muối hoặc khi có mưa to, đạp nhẹ lên bàn
đạp phanh sau vài km một lần. Phải đảm bảo việc này không
gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.
Nhiệt sinh ra từ quá trình này giúp làm khô đĩa phanh và má phanh.
Làm vậy giúp duy trì hiệu quả phanh khi cần sử dụng.
■■ Đường dốc
Về số thấp để hạn chế dùng phanh khi lái xe xuống dốc cao.
Nếu không sẽ gây quá nhiệt hệ thống phanh, làm giảm tác
dụng của hệ thống phanh.
Về số thấp để tăng hiệu quả phanh động cơ, cài số 1 nếu
cần thiết

KỸ NĂNG LÁI XE

Hiện tượng trượt nước
Trên mặt đường ướt hoặc đầy tuyết tan, khi xe di chuyển,
nước sẽ tạo thành một lớp ngăn cách giữa lốp xe và mặt
đường.
Hiện tượng này được gọi là trượt nước. Đặc trưng của hiện
tượng này là lốp xe bị mất tiếp xúc một phần hoặc hoàn
toàn với mặt đường, dẫn đến giảm khả năng điều khiển và
phanh xe của người lái.
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Tránh để hệ thống phanh làm việc quá tải

KỸ NĂNG LÁI XE

Tránh để hệ thống phanh làm việc quá tải. Rà phanh
nhẹ nhưng liên tục có thể gây quá nhiệt, mòn phanh
và thậm chí làm mất tác dụng của phanh.
Không lái xe ở số trung gian
Không lái xe ở số trung gian hoặc khi đã dừng động
cơ, phanh động cơ sẽ mất tác dụng trong trường hợp
này.
Thêm vào đó, các tính năng hỗ trợ cho hệ thống lái và
phanh sẽ không còn khi động cơ dừng.
■■ Gỉ đĩa phanh
Đĩa phanh bị gỉ và má phanh bị bám bẩn nhiều hơn khi:
►► Quãng đường xe đi ngắn.
►► Không sử dụng xe trong thời gian dài.
►► Không thường xuyên sử dụng phanh.
Hiện tượng gỉ xảy ra khi má phanh không thể duy trì được
được áp suất tối thiểu lên đĩa phanh trong quá trình sử dụng
phanh để làm sạch đĩa phanh.
Nếu đĩa phanh bị gỉ, hệ thống phanh có xu hướng không ổn
định
Nước ngưng tụ dưới gầm xe
Khi sử dụng hệ thống điều hòa không khí tự động, nước
ngưng tụ thoát ra bên dưới gầm xe.
Nước đọng lại dưới gầm xe như vậy là hiện tượng bình
thường.

Lái xe trên đoạn đường xấu
Xe được trang bị bốn bánh chủ động có những lợi thế của
một chiếc xe tải thông thường.
Không lái xe trên đường quá xấu
Không lái xe trên đường quá xấu, nếu không có thể
gây hư hỏng xe.
Vì sự an toàn của chính bạn, của hành khách trên xe và xe,
lưu ý những điểm sau:
►► Làm quen với xe trước khi bắt đầu mỗi chuyến đi, tránh
rủi ro khi lái xe.
►► Điều chỉnh tốc độ xe theo điều kiện mặt đường. Lái xe ở
tốc độ thấp khi đi trên mặt đường dốc và gồ ghề.
►► Khi lái xe lên dốc hoặc xuống dốc: thêm dầu động cơ và
dung dịch nước làm mát đến gần vạch MAX. Có thể di
chuyển trên đoạn đường lên và xuống có độ dốc không
vượt quá 50 %.
►► Trên các đoạn đường xuống dốc đứng, hãy sử dụng hệ
thống hỗ trợ đổ đèo.
►► Hệ thống hỗ trợ đổ đèo.
►► Có thể di chuyển trên đoạn đường có độ dốc lên tới 33
%. Độ dốc cho phép tối đa là 50 %.
►► Tránh để gầm xe tiếp xúc với mặt đất.
►► Khoảng sáng gầm xe không được vượt quá 20 cm và có
thể thay đổi tùy theo điều kiện tải trọng.
►► Khi các bánh xe bị mất kiểm soát, hãy giảm tốc độ để
hệ thống hỗ trợ ổn định chuyển động có thể phân phối
lại lực tới các bánh xe. Sử dụng chức năng chống trượt
TM nếu có.
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Sau mỗi lần đi trên đoạn đường xấu
Sau mỗi lần đi trên đoạn đường xấu, hãy kiểm tra hư hỏng
lốp và bánh xe để duy trì sự an toàn khi lái xe. Loại bỏ đất
bám trên thân xe.
KỸ NĂNG LÁI XE
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THÔNG TIN CHUNG
Chở quá tải trọng
KỸ NĂNG LÁI XE

Không chở quá trọng tải quy định. Chở quá tải trọng
có thể gây quá nhiệt và làm bên trong lốp nhanh
hỏng hơn. Điều này có thể làm mất áp suất lốp xe đột
ngột.
Không để chất lỏng trong cốp
Đảm bảo không để chất lỏng lọt vào trong cốp, nếu
không có thể làm hỏng xe.
XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TỐI ĐA CỦA XE
1.

2.
3.
4.

5.

Xác định tổng trọng lượng của người lái và các hành
khách ngồi trên xe.
Lấy tổng XXX kg trừ đi tổng trọng lượng của người lái
và các hành khách trên xe.
Kết quả là tải trọng cho phép của hàng hóa và hành lý.
Ví dụ, nếu XXX là 450 kg và trên xe có 4 hành khách
nặng 70 kg thì tải trọng cho phép của hàng hóa và
hành lý là 170 kg: 450 kg – 280 (70x4) kg = 170 kg.
Xác định tổng trọng lượng của hàng hóa và hành lý
được chở trên xe. Tổng trọng lượng đó có thể vượt quá
tải trọng cho phép của hàng hóa và hành lý đã được
tính ở bước 4.

TẢI TRỌNG

+

Max. Load

Xác định trên tem thông tin của xe.

Max. Load

+
+

Max. Load

Tải trọng tối đa là tổng trọng lượng của hành khách trên xe
và hành lý.
Hành khách càng nặng thì xe càng được chở ít hàng hóa.

Tải trọng
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XẾP HÀNH LÝ

KỸ NĂNG LÁI XE

►► Che phủ các cạnh sắc nhọn của hành lý.
►► Hành lý nặng: hạn chế xếp gần phía trước, xếp ngay
sau và dưới tựa lưng ghế phụ sau.
►► Hành lý rất nặng: khi không có người ngồi ở hàng ghế
sau, cố định dây đai an toàn ngoài vào móc khóa đối
diện.
►► Gập lưng ghế sau xuống để xếp hành lý nếu cần thiết.
►► Không xếp hành lý lên mép trên của tựa lưng ghế.
CỐ ĐỊNH HÀNH LÝ
Móc treo trong khoang hành lý có thanh trượt

Để di chuyển các móc treo, nhấn nút, mũi tên 1.
Cố định hành lý
►► Vật nhỏ và nhẹ: dùng dây giữ hoặc tấm lưới hoặc dây
rút để cố định.
►► Vật to và nặng: dùng dây chằng hành lý để cố định.
Cố định hành lý

Sử dụng 4 móc treo có thể điều chỉnh được trong khoang
hành lý để cố định hành lý.

Xếp và cố định hành lý như được mô tả ở trên, nếu
không có thể gây nguy hiểm cho hành khách trên xe
trong trường hợp phanh xe và xe chuyển động đột
ngột.
Phải cố định chặt các vật nặng và cứng bên trong
xe, nếu không đồ vật có thể va đập xung quanh khi
phanh gấp, chuyển hướng đột ngột v.v. và gây nguy
hiểm cho người ngồi trên xe.
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GIÁ TRÊN NÓC XE
Chỉ lắp đặt giá trên nóc xe được phân phối bởi VinFast.
KỸ NĂNG LÁI XE

Cố định
Tuân theo hướng dẫn lắp đặt giá trên nóc xe.
Chất hành lý
Đảm bảo khoảng trống phù hợp khi xe bị nghiêng. Giá trên
nóc xe làm tăng trọng tâm xe khi xe có tải gây ảnh hưởng
lớn đến sự ổn định của xe và phản ứng khi đánh lái.
Do đó, cần lưu ý những điểm sau khi xe có tải và lái xe:
►► Không vượt quá tải trọng nóc xe/cầu xe và tổng trọng
lượng xe quy định.
►► Phân phối đều tải trọng trên nóc xe.
►► Tải trọng trên nóc xe không được quá lớn.
►► Luôn đặt những vật nặng nhất xuống dưới.
►► Cố định chắc chắn hàng hóa trên nóc xe, tức là dùng
dây đai buộc chặt lại.
►► Không để hành lý nhô ra khu vực mở cửa hậu.
►► Lái xe cẩn thận và tránh tăng tốc và phanh xe đột ngột.
Vào cua nhẹ nhàng.

Tiết kiệm nhiên liệu
THÔNG TIN CHUNG

THÁO DỠ HÀNG HÓA KHÔNG CẦN THIẾT
Thêm tải trọng làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu.
THÁO CÁC BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM SAU KHI SỬ DỤNG

LÁI XE ĐI NGAY
Không cần hâm nóng động cơ tại chỗ. Bắt đầu lái xe đi ngay,
nhưng ở tốc độ động cơ vừa phải.
Đây là cách nhanh nhất để động cơ đang nguội đạt đến
nhiệt độ làm việc.
GIỮ TẦM NHÌN PHÍA TRƯỚC THÔNG THOÁNG
Tránh tăng tốc và phanh không cần thiết bằng cách duy trì
một khoảng cách phù hợp với xe đi phía trước.
Lái xe êm dịu giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tháo gương phụ, giá trên nóc xe hoặc các phụ kiện không
TẬN DỤNG QUÁN TÍNH
còn cần thiết sau khi sử dụng.
Các bộ phận đính kèm trên xe làm giảm khí động học và làm Khi gần đến đèn đỏ, bỏ chân ra khỏi chân ga và để xe chạy
tăng mức tiêu thụ nhiên liệu.
theo quán tính đến khi dừng lại.
Khi xuống dốc, bỏ chân ra khỏi chân ga và để xe tự lăn.
ĐÓNG CỬA KÍNH
TẮT ĐỘNG CƠ KHI DỪNG XE LÂU
Lái xe khi cửa kính đang mở làm tăng sức cản không khí
Tắt động cơ khi dừng xe lâu, ví dụ khi chờ đèn đỏ, ở ngã tư
LỐP
đường sắt hoặc khi tắc nghẽn giao thông.
Thông tin chung
Lốp xe có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu theo
nhiều cách khác nhau, ví dụ như kích thước của lốp xe.
Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe
Kiểm tra và điều chỉnh áp suất ốp xe nếu cần thiết, ít nhất 2
lần/tháng và trước khi bắt đầu một chuyến đi dài.
Áp suất lốp xe thấp làm tăng sức cản khi lăn bánh, do đó
làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và làm lốp mòn nhanh.

CHỨC NĂNG KHỞI ĐỘNG/DỪNG TỰ ĐỘNG
Chức năng khởi động/dừng tự động của xe sẽ tự động tắt
động cơ khi xe dừng.
Mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải sẽ giảm khi tắt động cơ.
Chỉ vài giây dừng động cơ cũng có thể giúp bạn tiết kiệm
nhiên liệu.
Sử dụng hệ thống này, một số bộ phận trên xe có thể bị ăn
mòn sớm hơn.

KỸ NĂNG LÁI XE

Mức tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc vào một số yếu tố.
Thói quen lái xe và việc bảo dưỡng xe thường xuyên có thể
ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu và mức độ ảnh hưởng
đến môi trường.
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Tiết kiệm nhiên liệu

Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng được xác định bởi các
yếu tố khác như thói quen lái xe, điều kiện đường xá, bảo
dưỡng hoặc các yếu tố về môi trường.
KỸ NĂNG LÁI XE

TẮT CÁC CHỨC NĂNG KHÔNG CẦN DÙNG
Các chức năng như sưởi ghế – tính năng này có thể không
áp dụng cho một số thị trường và sưởi kính sau cần rất nhiều
năng lượng và làm giảm hiệu suất của xe, tắt các chức năng
này nếu không thực sự cần thiết.
BẢO DƯỠNG XE
Bảo dưỡng xe thường xuyên để tăng hiệu quả sử dụng và
tuổi thọ xe. Nên để nhà phân phối thực hiện việc bảo dưỡng
xe.

Tiết kiệm nhiên liệu

127

KỸ NĂNG LÁI XE
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HOẠT ĐỘNG
Chương này cung cấp cho bạn thông tin về về quãng bảo
dưỡng, các dung dịch dùng trên xe, vành và lốp xe, các hệ
thống hỗ trợ khẩn cấp. Đồng thời mô tả thêm các tính năng,
phụ kiện giúp bạn có được trải nghiệm lái xe an toàn, thoải
mái và hiệu quả.
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Nạp nhiên liệu
Đổ nhiên liệu kịp thời
Đổ nhiên liệu khi quãng đường đi được còn lại khoảng
50 km, nếu không sẽ không đảm bảo hoạt động của
động cơ và có thể xảy ra hư hỏng.

HOẠT ĐỘNG

NẮP NHIÊN LIỆU
Mở
1. Nhấn vào cạnh sau của nắp bình nhiên liệu.
3.

2.

Đặt nắp nhiên liệu vào móc giữ được gắn với nắp bình
nhiên liệu

Xoay nắp nhiên liệu ngược chiều kim đồng hồ.

Đóng
1. Đậy nắp nhiên liệu và xoay theo chiều kim đồng hồ cho
đến khi nghe rõ tiếng cách.
2. Đóng nắp bình nhiên liệu.

Nạp nhiên liệu
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Không kéo dây giữ
Không kéo dây giữ chèn vào nắp nhiên liệu, nếu
không nắp có thể không đóng kín và nhiên liệu có thể
bay hơi ra ngoài.
HOẠT ĐỘNG

■■ Mở nắp bình nhiên liệu bằng tay
Ví dụ trong trường hợp có sự cố về điện.
1. Mở nắp chụp trên ốp trang trí bên phải.

■■ Khi tiếp nhiên liệu cần tuân theo những điều sau đây
Không đổ đầy tràn bình nhiên liệu
Không đổ đầy tràn bình nhiên liệu, nếu không nhiên
liệu có thể tràn ra ngoài, gây nguy hiểm cho môi
trường và làm hỏng xe.
Xử lý nhiên liệu
2.

Kéo núm màu xanh lá cây có biểu tượng bơm nhiên liệu
để nhả nắp bình nhiên liệu ra

Tuân thủ các quy định về an toàn ở trạm xăng.
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Nhiên liệu

KHUYẾN NGHỊ VỀ NHIÊN LIỆU
Tổng quan chất lượng nhiên liệu

HOẠT ĐỘNG

Nhiên liệu dù tuân thủ các thông số kỹ thuật cũng
có thể có chất lượng thấp. Trong trường hợp này, đổi
trạm xăng hoặc sử dụng nhiên liệu có thương hiệu có
chỉ số octan cao hơn, nếu không có thể xuất hiện các
vấn đề về động cơ như khởi động động cơ kém, khả
năng vận hành và hiệu suất xe kém.
Để tiết kiệm nhiên liệu tối ưu nhất thì xăng phải không có lưu
huỳnh hoặc có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp
Chỉ đổ nhiên liệu không chì và không có chất phụ
gia gây nguy hại cho xe
Không đổ nhiên liệu có chì hoặc có chất phụ gia gây
nguy hại cho xe như mangan hoặc sắt, nếu không có
thể gây hư hỏng lâu dài cho bộ trung hòa khí xả và
các bộ phận khác.
■■ Chất lượng xăng
VinFast khuyến nghị sử dụng xăng RON 95 E0 Level 4. Theo
QCVN 1: 2015/BKHCN
Cấp nhiên liệu tối thiểu
Không sử dụng bất kỳ loại xăng nào dưới cấp nhiên
liệu tối thiểu nếu không có thể làm giảm hiệu suất
động cơ.

Chất lượng nhiên liệu
Sử dụng nhiên liệu kém chất lượng có thể tạo lắng cặn
động cơ hoặc gây hư hỏng. Ngoài ra cũng có thể xuất
hiện các vấn đề liên quan đến khả năng lái xe, khởi
động và chết máy, đặc biệt trong một số điều kiện môi
trường nhất định như nhiệt độ bên ngoài cao và ở chỗ
cao..
Nếu gặp phải các vấn đề về khả năng lái xe, bạn nên
chuyển sang sử dụng thương hiệu xăng chất lượng
cao và có chỉ số octan cao hơn trong một vài lần đổ
xăng. Để tránh cặn động cơ có hại, bạn nên mua xăng
từ các nhà bán lẻ uy tín.
Không tuân theo những khuyến nghị này có thể dẫn
đến việc phải bảo dưỡng xe đột xuất.

Vành và lốp xe
ÁP SUẤT LỐP XE

Lưu ý những điểm sau để xác định đúng áp suất lốp:
►► Kích thước lốp của xe.
►► Tốc độ lái tối đa cho phép.
Bảng áp suất lốp xe
Để lái xe được thoải mái nhất, hãy lưu ý các giá trị áp suất
trong bảng áp suất lốp và điều chỉnh khi cần thiết.

Kiểm tra áp suất
Qua một thời gian sử dụng, lốp xe sẽ bị giảm áp suất một
chút. Điều này là bình thường.
Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe
Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và điều chỉnh khi
cần thiết, ít nhất 2 lần/tháng và trước mỗi chuyến đi
dài. Nếu không tuân thủ, áp suất lốp có thể không
đảm bảo.
Lốp nóng lên khi xe chạy và áp suất lốp sẽ tăng theo nhiệt
độ của lốp. Các chỉ số áp suất lốp là mức áp suất đo được
khi lốp nguội hoặc ở nhiệt độ môi trường.
Chỉ kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội. Tức là sau khi xe chạy
không quá 2 km hoặc khi xe đã dừng được ít nhất 2 giờ.
Sau khi điều chỉnh áp suất lốp xe:
►► Khởi động lại Hệ thống giám sát áp suất lốp.
Các chỉ số áp suất
Bảng áp suất lốp bao gồm tất cả các chỉ số áp suất cho các
lốp ở nhiệt độ môi trường. Các chỉ số này áp dụng cho các
kích thước lốp tiêu chuẩn và các nhãn hiệu lốp khuyên dùng.
Bạn có thể tham khảo thông tin này tại nhà phân phối.

Các giá trị áp suất lốp này có thể được ghi trên nhãn áp suất
lốp dán trên bệ cửa xe bên lái.
Các chỉ số áp suất được đo bằng bar:

HOẠT ĐỘNG

Thông tin an toàn
Các đặc điểm và áp suất của lốp ảnh hưởng đến:
►► Tuổi thọ của lốp.
►► An toàn giao thông.
►► Sự thoải mái khi lái xe.
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Vành và lốp xe

HOẠT ĐỘNG

Chỉ số tốc độ bằng chữ cái
Q = Tối đa 160 km/h
R = Tối đa 170 km/h
S = Tối đa 180 km/h
T = Tối đa 190 km/h
H = Tối đa 210 km/h
V = Tối đa 240 km/h
W = Tối đa 270 km/h
Y = Tối đa 300 km/h
Số nhận dạng lốp xe
Mã số DOT: DOT xxxx xxx 0419
xxxx: mã nhà sản xuất lốp
xxx: kích thước và cấu trúc lốp
0419: thời gian sản xuất lốp

CÁC KÝ HIỆU TRÊN LỐP XE
Đọc kích thước lốp ví dụ như sau
255/50 R 19 107 W XL
255:
Chiều rộng lốp, mm
50:
Tỷ lệ chiều cao/chiều rộng, %
R:
Cấu trúc bố dạng Radial
19:
Đường kính vành, inch
107:
Chỉ số tải trọng giới hạn
W:
Chỉ số tốc độ giới hạn
XL:
Tải trọng thêm, loại lốp này có thể sử dụng áp suất
lốp cao hơn để chở nhiều trọng lượng hơn lốp tiêu chuẩn
M+S:
Lốp dùng cho mùa đông và tất cả các mùa

Thời gian sản xuất lốp
DOT … 0419: lốp được sản xuất vào tuần thứ 4 của năm
2019.
Khuyến nghị
Nên thay lốp 6 năm/lần, không kể độ hao mòn lốp.
Phân hạng chất lượng lốp
Mức chất lượng của lốp có thể được tìm thấy trên mặt bên
của lốp, giữa vai lốp và phần rộng nhất nếu có.
GAI LỐP
Lốp dùng cho mùa hè
Khuyến nghị: Không lái xe khi chiều cao hoa lốp dưới 3 mm.
Nếu chiều cao hoa lốp dưới 3 mm sẽ làm tăng nguy cơ trượt

Vành và lốp xe
khi đi trên đường có nước.
Chiều cao hoa lốp tối thiểu
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độ xe, đặc biệt với xe dùng lốp thành mỏng.
Dấu hiệu hỏng lốp hoặc các hỏng hóc khác của xe:
►► Rung bất thường khi lái xe.
►► Tình huống bất thường như xe có xu hướng đi lệch sang
trái hoặc phải. Các hư hỏng có thể xuất hiện do lái xe
trên đường xấu, đường hỏng.

Nếu có dấu hiệu hỏng lốp, ngay lập tức giảm tốc độ
và kiểm tra vành và lốp xe, nếu không sẽ làm tăng
nguy cơ xảy ra tai nạn.
Liên hệ nhà phân phối gần nhất để nhận được sự hỗ
trợ. Nếu không lốp hỏng có thể trở thành mối nguy
hiểm đến tính mạng cho những người ngồi trên xe và
những người tham gia giao thông khác.
Chỉ báo mòn nằm trên lốp xe. Chiều cao tối thiểu theo quy
định là 1,6 mm.
Trên hông lốp xe có đánh dấu TWI, chỉ báo mòn lốp.

Sửa chữa lốp hỏng
Vì lý do an toàn, nhà sản xuất xe khuyến nghị bạn
không nên sửa chữa lốp đã hỏng mà nên thay mới.
Nếu không có thể xảy ra hỏng hóc không mong muốn
khác trong tương lai.

HỎNG LỐP
Thông tin chung
Thường xuyên kiểm tra lốp xe xem có bị hư hỏng, có vật lạ
mắc vào và có mòn lốp không.
Lưu ý
Lái xe trên bề mặt đường gồ ghề hoặc đường có nhiều mảnh
vụn, đá vỉa đường và các chướng ngại vật khác có thể làm
vành, lốp xe và các bộ phận giảm xóc bị hư hỏng nặng. Lái
xe cẩn thận để tránh các nguy hiểm trên đường và giảm tốc

THAY VÀNH VÀ LỐP XE
Lắp

HOẠT ĐỘNG

Trong trường hợp hỏng lốp
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Vành và lốp xe
Thông tin lắp lốp xe
Nên đến các nhà phân phối của VinFast để thực hiện
lắp và cân bằng lốp xe.
Nếu không thực hiện đúng cách sẽ gây thiệt hại và có
nguy cơ mất an toàn khi vận hành xe.

của bạn.
Khi sử dụng đúng cách, những loại lốp này sẽ đáp ứng các
tiêu chuẩn cao nhất về an toàn khi vận hành.

HOẠT ĐỘNG

Lốp mới
Do các yếu tố kỹ thuật liên quan đến nhà sản xuất nên lốp
không đạt được toàn bộ khả năng bám đường cho đến sau
giai đoạn chạy rà.
Lái xe ở tốc độ vừa phải trong 300 km đầu tiên.

Thông tin vành và lốp
Bạn có thể hỏi nhà phân phối về vành/lốp xe phù hợp dành
cho xe.
Lốp xe chế lại
Vành và lốp không đúng chủng loại làm giảm chức năng của Nhà sản xuất khuyến nghị không nên lắp lốp xe đã được chế
một loạt các hệ thống như ABS hoặc ESC.
lại.
Chỉ sử dụng lốp của cùng một nhà sản xuất để duy trì khả
năng xử lý và phản ứng của xe.
Lốp xe chế lại
Sau khi bị hỏng lốp, lắp lại vành và lốp xe nguyên bản lên xe
càng sớm càng tốt
Sử dụng lốp đã được chế lại có thể gây mất an toàn
trong quá trình vận hành trên đường.
Vành và lốp xe
Đảo lốp giữa các trục
Nhà sản xuất khuyến cáo bạn chỉ nên sử dụng loại
Nhà sản xuất xe khuyến nghị không nên đảo lốp giữa cầu
vành và lốp xe được phê duyệt.
trước và cầu sau.
Nhà sản xuất không thể đánh giá các loại vành và
Điều này có thể làm giảm các đặc tính vận hành.
lốp xe không được phê duyệt để xác định xem chúng
Không được đảo lốp có kích thước trên cầu trước khác với
có phù hợp khi sử dụng không, vì thế không thể đảm
cầu sau, tức là khi xe sử dụng các loại lốp khác nhau.
bảo xe vận hành an toàn khi lắp các loại vành và lốp
xe này.
Bảo quản
Bảo quản vành và lốp xe ở nơi khô ráo, thoáng mát và càng
ít tiếp xúc với ánh sáng càng tốt.
Nhãn hiệu lốp khuyên dùng
Giữ lốp tránh tiếp xúc với dầu nhờn và nhiên liệu.
Nhà sản xuất khuyến nghị từng nhãn hiệu lốp cụ thể cho
Không nên bơm lốp vượt quá áp suất tối đa được quy định
mỗi loại xe.
trên lốp.
Hãy hỏi nhà phân phối để biết nhãn hiệu được dùng cho xe

Khoang động cơ
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CÁC VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG KHOANG ĐỘNG CƠ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cực dương của hệ thống hỗ trợ khởi động
Cực âm của hệ thống hỗ trợ khởi động
Bình đựng nước rửa kính
Nắp đổ dầu động cơ
Bình phụ nước làm mát
Bình dầu trợ lực lái
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Khoang động cơ

NẮP CA PÔ

2.

Gạt khóa mở nắp ca pô sang một bên để mở nắp ca pô.

3.

Đẩy nắp ca pô lên một chút cho tới khi thanh chống
đẩy lên hoàn toàn.

Mở nắp ca pô
Thao tác trong khoang động cơ
HOẠT ĐỘNG

Không thực hiện sửa chữa hoặc bảo trì xe khi chưa
qua đào tạo kỹ thuật.
Nếu không thực hiện đúng cách sẽ có nguy cơ hư
hỏng và gây mất an toàn.
Không được phép chạm vào khoang động cơ
Không nên chạm vào các chi tiết trong khoang động
cơ. Làm vậy có thể gây thương tích, v.v do lúc đó các
bộ phận đang hoạt động hoặc đang nóng.
1.

Kéo cần gạt.

Khoang động cơ
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Nguy cơ thương tích khi nắp ca pô mở

Nguy cơ bị kẹp

Có nguy cơ thương tích từ các bộ phận nhô ra khi nắp
ca pô mở.

Đảm bảo rằng khoảng không đóng nắp ca pô thoáng,
nếu không có thể gây thương tích.

Đóng nắp ca pô
HOẠT ĐỘNG

Để nắp tự rơi ở độ cao cách 40 cm. Không dùng tay ấn
xuống nếu nắp ca pô không đóng hết, làm vậy có thể gây hư
hỏng. Có âm thanh phát ra khi đóng nắp ca pô.
Nắp ca pô mở khi lái xe
Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nắp ca pô chưa đóng
hoàn toàn khi đang lái xe, thực hiện đóng nắp ca pô
lại.
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Khoang động cơ

THÔNG TIN CHUNG

Kiểm tra mức dầu

HOẠT ĐỘNG

Lượng tiêu hao dầu động cơ tùy thuộc vào thói quen và điều
kiện lái xe. Khi lái xe theo phong cách thể thao, lượng tiêu
hao dầu động cơ sẽ cao hơn.
Do đó, thường xuyên kiểm tra dầu động cơ.
Xe của bạn được trang bị thiết bị kiểm tra mức dầu điện tử
và que thăm dầu.
■■ Màn hình hiển thị cảnh báo dầu
Trước khi kiểm tra mức dầu động cơ, thực hiện các thao tác
Trong trường hợp mức dầu thấp hoặc áp suất dầu thấp, màn sau:
hình hiển thị tin cảnh báo
.
►► Động cơ phải ở nhiệt độ làm việc và xe được đỗ trên
mặt phẳng.
■■ Tin nhắn hiển thị mức dầu
►► Tắt máy và để trong vòng 15 phút.
Chú ý tới các cảnh báo này.
►► Mở nắp ca pô.
Nếu mức dầu động cơ quá thấp, đổ thêm dầu trong vòng
►► Kéo que thăm dầu ra, dùng khăn lau sạch que.
200 km kể từ khi nhận được cảnh báo.
►► Cắm hết que thăm dầu vào lại.
►► Kéo que thăm dầu ra và đọc mức dầu. Mức dầu phải
nằm giữa vạch thấp nhất và vạch cao nhất.
Mức dầu động cơ quá thấp
Không đo mức dầu khi động cơ đang chạy.
Nếu mức dầu xuống vạch thấp nhất, màn hình hiển thị
Bổ sung thêm dầu động cơ ngay; thiếu dầu động cơ
thông báo.
có thể gây hư hỏng động cơ.
Chú ý không đổ quá nhiều dầu động cơ
Hãy kiểm tra xe ngay lập tức, đổ dầu thừa có thể gây
hư hỏng động cơ.

BỔ SUNG THÊM DẦU ĐỘNG CƠ
Thông tin chung
Tắt khóa khởi động và đỗ xe an toàn trước khi bổ sung thêm
dầu động cơ.

Dầu động cơ
Vị trí bổ sung dầu
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Không bổ sung quá nhiều dầu động cơ
Nếu vô ý đổ quá nhiều dầu, ngay lập tức kiểm tra xe,
nếu không có thể làm hỏng động cơ.
Bảo vệ trẻ em

LOẠI DẦU KHUYÊN DÙNG
Chú ý
Mức dầu động cơ quá thấp
Bổ sung thêm dầu động cơ ngay; thiếu dầu động cơ
có thể gây hư hỏng động cơ.
Độ nhớt của dầu động cơ
Chỉ bổ sung dầu khi màn hình cụm đồng hồ hiển thị thông
báo hoặc khi mức dầu gần mức MIN trên que thăm dầu
Bổ sung thêm dầu
Bổ sung thêm dầu trong vòng 200 km tiếp theo.
Nếu không, động cơ có thể hư hỏng.

Khi chọn dầu động cơ, chắc chắn lọa dầu động cơ đó
có độ nhớt là SAE 5W-30, nếu không có thể gây hư
hỏng động cơ.
Chất lượng dầu động cơ cực kỳ quan trọng đối với tuổi thọ
động cơ.

HOẠT ĐỘNG

Để dầu, mỡ, v.v tránh xa tầm tay trẻ nhỏ và chú ý các
cảnh báo trên bình dầu để tránh nguy hiểm tới sức
khỏe.
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Dầu động cơ

HOẠT ĐỘNG

Thay dầu động cơ
Trong trường hợp dầu có độ nhớt SAE 5W-30 không có
sẵn, bạn có thể thay thể sử dụng dàu khác thỏa mãn tiêu
chuẩn Dexos 1 Gen 2 SAE. Loại dầu ACDelco Dexos 1 gen 2
Synthetic Blend có thể đáp ứng được yêu cầu này. Chúng tôi
khuyên bạn nên để trung tâm dịch vụ chính hang thay dầu
cho xe của bạn. Thời gian thay dầu hoặc kiểm tra theo chu
kỳ 8.000km hoặc 1 năm tùy theo điều kiện nào đến trước

đổ thêm dung dịch làm mát nếu cần.
Kiểm tra
1. Để động cơ nguội.
2. Vặn nhẹ nắp bình nước làm mát ngược chiều kim đồng
hồ để xả áp suất dư, và sau đó mở nắp.
3. Mức dung dịch làm mát phù hợp nếu nằm giữa vạch
Min. và vạch Max.

NƯỚC LÀM MÁT
Nguy cơ bỏng từ động cơ nóng
Không mở hệ thống làm mát khi động cơ đang nóng;
dung dịch nước làm mát thoát ra ngoài có thể gây
bỏng.
Các chất phụ gia phù hợp
Chỉ sử dụng các chất phụ gia phù hợp; nếu không có
thể gây hư hại động cơ. Chất phụ gia trong nước làm
mát có có hại cho sức khỏe của bạn.
Dung dịch làm mát bao gồm nước và các chất phụ gia.
Không phải tất cả các chất phụ gia bán trên thị trường đều
phù hợp với xe.
Mức dung dịch làm mát
Nếu không có vạch Min. và Max. trong bình nước làm mát,
hãy để nhà phân phối kiểm tra mức dung dịch làm mát và

4.

Nếu mức dung dịch làm mát dưới vạch Min., đổ thêm
dung dịch làm mát như mô tả dưới đây.

Thêm dung dịch làm mát
1. Để động cơ nguội.
2. Vặn nhẹ nắp bình dữ trữ dung dịch làm mát ngược
chiều kim đồng hồ để xả áp suất dư, và sau đó mở nắp.
3. Nếu mức dung dịch làm mát thấp, từ từ đổ thêm tới
mức quy định; không đổ tràn.
4. Vặn nắp cho tới khi nghe thấy tiếng cách.

Dầu động cơ

5.
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Mũi tên trên bình dự trữ dung dịch làm mát và nắp phải
hướng vào nhau.
Khắc phục nguyên nhân gây rò rỉ dung dịch làm mát
càng sớm càng tốt.

HOẠT ĐỘNG

Xả thải
Tuân thủ quy định bảo vệ môi trường liên quan khi xả thải
dung dịch nước làm mát và các chất phụ gia.
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Bảo dưỡng

Ổ CẮM CHO HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN LỖI OBD

Điều này cho biết hệ thống phát hiện có lỗi trong động cơ.
Giảm tốc độ xe và kiểm tra hệ thống ngay lập tức; động
cơ bỏ lửa nghiêm trọng trong thời gian ngắn có thể gây hư
hỏng các bộ phận kiểm soát khí xả, đặc biệt là bộ trung hòa
khí xả.
Chương này bao gồm các thông tin về bảo dưỡng và mục
lục giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm thông tin mong muốn.

Ổ cắm cho hệ thống chẩn đoán lỗi

HOẠT ĐỘNG

Chỉ để kĩ thuật viên đã qua đào tạo và cấp chứng chỉ
bởi Vinfast tác động vào hệ thống chẩn đoán lỗi nếu
không, có thể gây lỗi vận hành cho xe.
Vị trí

Ổ cắm OBD nằm ở vị trí bên trái phía dưới cụm táp lô.
HỆ THỐNG KHÍ XẢ
SERVICE
ENGINE
SOON

Đèn cảnh báo sáng: Kiểm tra xe càng sớm càng tốt

.

Đèn cảnh báo nhấp nháy trong các trường hợp sau:

Bảo dưỡng

HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG
Kiểm tra
Thay thế

KI LÔ MÉT HOẶC THỜI GIAN THEO THÁNG, TÙY ĐIỀU KIỆN NÀO
ĐẾN TRƯỚC
x1.000km

8

16

24

Thời gian (tháng)

12

24

36

Dầu động cơ & Lọc dầu động cơ*
Thay thế sau mỗi 144.000 km

Ống và đường nối dung dịch làm mát động cơ
Đường dẫn & đường nối nhiên liệu
Đai truyền động

Kiểm tra sau mỗi 48.000 km

HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Ắc quy
Bu gi đánh lửa, kiểm tra dây điện hệ thống

Thay thế sau mỗi 96.000 km

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU
Lọc gió động cơ
Lọc nhiên liệu
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi
KHUNG GẦM VÀ THÂN XE
Lọc gió điều hòa
Bổ xung ga điều hòa
Ống xả và giá đỡ
Nắp bình nhiên liệu, kết nối đường nhiên liệu
*Thay thế dầu động cơ sau 500km đầu tiên

Thay thế sau mỗi 48.000 km

HOẠT ĐỘNG

ĐỘNG CƠ
Dung dịch nước làm mát động cơ
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Bảo dưỡng

HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG
Kiểm tra
Thay thế
HOẠT ĐỘNG

Dầu phanh

KILOMET HOẶC THỜI GIAN THEO THÁNG, TÙY ĐIỀU
KIỆN NÀO ĐẾN TRƯỚC
x1.000km

8

16

24

Thời gian
(tháng)

12

24

36

Thay thế sau mỗi 16.000 km hoặc 24 tháng

Phanh và đường ống nối (bao gồm trợ lực phanh)
Má phanh và đĩa phanh
Bu lông/ đai ốc khung gầm, mỡ bôi trơn trục truyền động
Khớp cầu và cao su chắn bụi trục láp
Giảm xóc trước và sau
Vô lăng và các đăng lái
Dầu trợ lực lái
Dầu hộp số tự động, dầu hộp số phụ

Thay thế sau mỗi 100.000 km

Dầu vi sai trước

Thay thế sau mỗi 100.000 km

Dầu vi sai sau

Thay thế sau mỗi 100.000 km

Tình trạng lốp & Áp suất lốp
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo

Thay thế phụ tùng
BỘ DỤNG CỤ TRÊN XE
1.

Phía trước: Thay thế lưỡi gạt

Nâng sàn.

Để bật chế độ thay lưỡi gạt, tắt khóa khởi động và kéo
cần gạt xuống một lần.

Lấy bộ dụng cụ đi kèm theo xe.

THAY LƯỠI GẠT NƯỚC
Không gập cần gạt khi không có lưỡi gạt
Không gập cần gạt khi chưa lắp lưỡi gạt; làm vậy có
thể làm hỏng kính chắn gió.
Gập cần gạt xuống trước khi mở nắp ca pô
Trước khi mở nắp ca pô, đảm bảo lưỡi gạt tỳ vào kính
chắn gió để tránh hỏng hóc.

Để thay lưỡi gạt, đưa cần gạt về vị trí sửa chữa. -> T. 66
Nhấc cần gạt ra khỏi kính chắn gió.

HOẠT ĐỘNG

1.
2.

2.
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3.

Thay thế phụ tùng
Nhấn vào vị trí như hình vẽ.

5.
6.

Lắp lưỡi gạt mới và ấn cho tới khi nghe thấy tiếng đóng
tách vào giá đỡ.
Gập cần gạt nước xuống.

Phía sau: thay thế lưỡi gạt
1. Nhấc cần gạt nước và kéo ra, theo hướng mũi tên.
HOẠT ĐỘNG
4.

Trượt lưỡi gạt ra khỏi cần gạt.

2.
3.

Gắn lưỡi gạt mới. Có âm thanh phát ra khi gắn cần.
Gập cần gạt nước xuống.

THAY THẾ ĐÈN LED
Chú ý
■■ Đi-ốt phát sáng (LED)
Đèn LED đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn xe.
Chúng tôi khuyên bạn nên để nhà phân phối thực hiện các
quy trình bảo dưỡng nếu bạn không quen thao tác hoặc
thao tác không được mô tả trong phần này.
Bạn có thể lựa chọn đèn LED thay thế tại nhà phân phối.

Thay thế phụ tùng

Đèn LED phía trước
■■ Chú ý
Bóng đèn LED trên xe có tuổi thọ rất lâu, khả năngđèn lỗi rất
thấp. Bật và tắt bóng đèn thường xuyên làm giảm tuổi thọ
đèn.
Nếu một đèn LED hỏng, bật đèn sương mù phía trước và lái
xe thật cẩn trọng.
Không tự ý sửa chữa
Chỉ để nhà phân phối thực hiện các công việc trên
hệ thống đèn LED, bao gồm thay thế đèn LED. Do hệ
thống có điện áp cao, có nguy cơ gây tử vong khi thao
tác sai.
Vui lòng liên hệ nhà phân phối để được kiểm tra và điều
chỉnh đèn pha.
Không tháo nắp đậy
Không tháo nắp đậy, không nhìn trực tiếp vào ánh
sáng trong vài giờ; làm vậy có thể gây đau rát võng
mạc.

■■ Vị trí các đèn

HOẠT ĐỘNG

■■ Vỏ đèn
Hơi nước có thể tích tụ bên trong đèn phía ngoài khi thời tiết
mát hoặc ẩm ướt. Khi lái xe với đèn được bật, hơi nước sẽ
bay hơi sau một lúc. Không cần thay đèn.
Nếu hiện tượng này không mất đi sau khi đã bật đèn một
khoảng thời gian, ví dụ: nước đọng vào đèn, hãy liên hệ với
nhà phân phối để kiểm tra.
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1.
2.
3.
4.

Đèn vị trí / đèn ban ngày / đèn báo rẽ
Đèn trang trí
Đèn cốt / đèn pha
Đèn sương mù phía trước

Đèn pha LED
■■ Đi-ốt phát sáng (LED)
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.
Đèn pha LED được thiết kế theo công nghệ LED. Nếu một
đèn LED hỏng, bật đèn sương mù phía trước và lái xe thật
cẩn trọng, lưu ý tuân thủ theo luật địa phương.
Liên hệ nhà phân phối trong trường hợp xảy ra hư hỏng.
Đèn sương mù phía trước
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.
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bķūŝİɆƢƵɆǉɆƖƷëɆĉķƸëɆēĦŝɆd,$șɆ

Đèn sương mù phía trước được sản xuất trên công nghệ
LED. Liên hệ nhà phân phối trong trường hợp xảy ra trục
trặc.

Chỉ để nhà phân phối thực hiện các công việc trên hệ
thống đèn LED, bao gồm thay thế bóng LED. Do hệ
thống có điện áp cao, có nguy cơ gây tử vong khi thao
tác sai.

(ĦŝɆķöƪȚɆēĦŝɆd,$Ɇ
ŶɆ (ĦŝɆķöƪɆd,$Ɇ
Đèn hậu được sản xuất trên công nghệ LED. Liên hệ nhà
phân phối trong trường hợp xảy ra hư hỏng.

ŶɆ ¶ķëǈɆƢķĝɆ

L{¶Ɇ(pE

ŶɆ d,$ɆƖƳŸŝİɆśƱɆƋķľëɆƢƎƳŹĉɆ
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.
Đèn sương mù phía trước được sản xuất trên công nghệ
LED. Liên hệ nhà phân phối trong trường hợp xảy ra trục
trặc.
(ĦŝɆĈìŨɆƎĭ
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.
ŶɆ ¶ķëǈɆƢķĝ
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.
ŶɆ ¶ľŝɆķļĞƪɆĈìŨɆƎĭɆĈĜŝɆ
Tuân thủ hướng dẫn đèn LED.

bķūŝİɆƢƵɆǉɆƖƷëɆĉķƸëɆēĦŝɆd,$șɆ
Chỉ để nhà phân phối thực hiện các công việc trên hệ
thống đèn LED, bao gồm thay thế bóng LED. Do hệ
thống có điện áp cao, có nguy cơ gây tử vong khi thao
tác sai.
ŶɆ ÔŅɆƢƎľɆĉìĉɆēĦŝ

Thay thế phụ tùng
Đèn phanh thứ ba
Đèn vị trí
Đèn phanh
Đèn báo rẽ
Đèn sương mù phía sau
Đèn lùi
Đèn trang trí

LỐP DỰ PHÒNG (NẾU CÓ)
■■ Chú ý
Các biện pháp an toàn trong trường hợp gặp sự cố
hoặc khi tiến hành thay thế bánh xe
►►

THAY THẾ BÁNH XE
Chú ý
Xe không được trang bị lốp dự phòng.
Không cần thiết phải thay lốp hư hỏng ngay lập tức sau khi
vá bằng bộ dụng cụ đi kèm.
Dụng cụ để thay thế được cung cấp tại nhà phân phối.

►►
►►

Điểm nâng xe

►►

►►

►►
►►

Đỗ xe tránh xa làn đường giao thông và trên bề
mặt chắc chắn. Bật hệ thống đèn cảnh báo nguy
hiểm.
Kéo phanh tay và cài số P.
Yêu cầu người ngồi trên xe ra khỏi xe và ở khu
vực an toàn, như phía sau lan can bảo vệ.
Nếu cần, dựng biển cảnh báo hoặc đèn cảnh
báo nguy hiểm ở khoảng cách phù hợp. Tuân thủ
theo các hướng dẫn và quy định an toàn.
Chỉ thay bánh xe trên bề mặt bằng phẳng, chắc
chắn và không trơn trượt. Thay thế bánh xe trên
bề mặt yếu hoặc trơn trượt như tuyết, băng, v.v,
có thể khiến xe hoặc kích xe trượt sang bên cạnh.
Không kê khối gỗ hoặc vật dụng tương tự dưới
kích xe; gỗ không chịu được tải trọng do chiều
cao hạn chế.
Khi xe được nâng lên, không nằm dưới gầm xe và
không khởi động động cơ; nếu không có thể gây
nguy hiểm chết người.

Chỉ sử dụng kích theo xe khi thay bánh xe
Điểm nâng xe nằm ở vị trí như trong hình

Không sử dụng để kích không đúng chủng loại hoặc
tải trọng khác; nếu không, có thể gây hư hại xe và gây
thương tích.
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■■ Tổng quan
Dụng cụ được đặt ở khoang chứa đồ dưới nắp sàn để hành
lý(Hình dưới mô tả đầy đủ các dụng cụ được đặt ở khoang
chứa đồ, tùy từng phiên bản mà có thể có thay đổi).

dưới điểm nâng.
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7.
8.

Kích xe
Móc kéo
Tua vít
Bộ bơm lốp
Keo vá lốp 450ml
Cần dùng cho kích xe
Rơ moóc
Tay quay

■■ Chuẩn bị thay thế bánh xe
1. Tuân thủ hướng dẫn an toàn.
2. Nới các bu lông bánh xe ra nửa vòng.
■■ Nâng xe lên
1. Đặt kích xe ở vị trí điểm nâng gần bánh nhất sao cho
toàn bộ bề mặt chân kích nằm trên mặt đất và thẳng

2.
3.

Lắp đầu kích vào vị trí và nâng xe lên.
Nâng tới khi bánh xe được đưa lên khỏi mặt đất.

■■ Lắp bánh
1. Vặn bu lông bánh xe và tháo bánh xe bị hỏng ra ngoài.
2. Lắp bánh mới và vặn ít nhất hai bu lông.
3. Vặn các bu lông còn lại và lắp chặt lần lượt theo đường
chéo.
4. Hạ xe xuống và tháo kích xe.
■■ Sau khi thay thế bánh xe
1. Siết các bu lông lần lượt theo đường chéo. Lực siết là
140 Nm.

Thay thế phụ tùng
Kiểm tra lực siết của các bu lông
Vì sự an toàn của bạn, hãy kiểm tra lực siết của các bu
lông bằng cờ lê hiệu chuẩn; các bu lông siết không đủ
lực có thể gây nguy hiểm.
Để bánh xe hỏng trong khoang hành lý phía sau.
Kiểm tra áp suất lốp và điều chỉnh nếu cần.
Khởi động lại hệ thống giám sát áp suất lốp ->T.xx
Sửa chữa lốp hỏng càng sớm càng tốt.

■■ Lái xe với lốp dự phòng
Lưu ý vận tốc khi lái xe với lốp dự phòng
Lái xe cẩn thận và không vượt quá 80 km/h; nếu không, có
thể làm giảm độ ổn định khi phanh, quãng đường phanh lớn
hơn.
Chỉ lắp một lốp dự phòng
Chỉ có thể lắp một lốp dự phòng. Tiến hành sửa chữa
và lắp bánh xe nguyên bản nhanh nhất có thể; nếu
không, có nguy cơ mất an toàn.
SỬA CHỮA NHANH LỐP BỊ XÌ HƠI
Biện pháp an toàn
►► Đỗ xe trên bề mặt bằng phẳng chắc chắn và xa các
phương tiện giao thông khác.
►► Bât đèn cảnh báo nguy hiểm.
►► Kích hoạt phanh tay để xe không bị trôi đi.
►► Khóa vô lăng thẳng về phía trước.
►► Tất cả người ngồi trên xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, ví

dụ: phía sau rào chắn.
►► Nếu có thể, dựng biển cảnh báo ở khoảng cách phù
hợp.
Hệ thống sửa chữa di động
■■ Nguyên lý hoạt động
Hệ thống sửa chữa di động có thể vá nhanh lốp hư hỏng nhẹ
để xe tiếp tục hành trình. Keo dán lốp được bơm vào trong
lốp, vá phần lốp hỏng từ bên trong. Có thể sử dụng bơm để
kiểm soát áp suất lốp.
■■ Tổng quan
►► Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng hệ thống sửa chữa
di động trên hộp bơm lốp và keo dán.
►► Hệ thống sửa chữa di động có thể không hiệu quả với
các hư hỏng lốp rộng khoảng 4 mm.
►► Liên hệ nhà phân phối, đại lý bảo dưỡng ủy quyền khác
hoặc xưởng sửa chữa khi không sửa được lốp.
►► Nếu có thể, hãy để lại vật thể lạ trong lốp.
►► Bóc nhãn giới hạn tốc độ trên keo dán lốp và dán vào
vô lăng.
►► Keo dán lốp có thể làm hư hại chi tiết điện trên bánh
RDC. Trong trường hợp này, hãy thay thế các chi tiết
điện sớm nhất có thể.
■■ Sử dụng bộ sửa chữa lốp
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khoang để đồ phía sau (hình 4)
Tiếp tục lái xe khoảng 3 km. Sau đó dừng lại kiểm tra
áp suất lốp (hình 5)
Sử dụng bơm để điều chỉnh áp suất lốp về áp suất tiêu
chuẩn. Sau khi điều chỉnh áp suất lốp, cài đặt lại cảnh
báo áp suất lốp ở màn hình trung tâm. Lái xe đến đại lí
hoặc trạm dịch vụ gần nhất để kiểm tra thay thế lốp hư
hỏng (hình 6).
Lưu ý: Bình keo vá lốp nên được thay thế sau mỗi lần
sử dụng

ẮC QUY XE
Khi thấy cảnh báo lốp xuất hiện trên màn hình cụm

Bảo dưỡng
Ắc quy xe là loại không cần bảo dưỡng. Lượng axit trong ắc
quy đủ để duy trì tuổi thọ ắc quy hoạt động của nó.
Các thắc mắc liên quan tới ắc quy sẽ được giải đáp tại nhà
phân phối.

táp lô hoặc phát hiện ra dấu hiệu lốp xì hơi. Bạn cần đỗ xe
vào lề đường và làm theo chỉ dẫn sau:
1. Tại vị trí lốp xì hơi:
Thay ắc quy
►► Tiến hành bơm lốp không quá 2 bar hoặc 4-6 phút.
Sau đó, di chuyển xe để xoay lốp sao cho vụ trí bị xì hơi
được phát hiện từ 9h đến 12h
Chỉ sử dụng loại ắc quy quy định
►► Cài số P. Dùng dụng cụ để rút vật gây xì hơi (đinh, vít)
Chỉ sử dụng ắc quy khuyên dùng; nếu không, có thể
ra khỏi lốp
gây hỏng các hệ thống trên xe hoặc khiến các chức
2. Kết nối đường cao áp của bơm vào đầu của bình keo vá
năng hoạt động không đúng.
lốp (hình 2). Sau đó, lắp đầu nối của bình keo vá lốp vào
đầu van của lốp xe đang xì hơi.
3. Bật khóa điện và khởi động động cơ. Kết nối bơm với ổ
điện 12V trên xe. Nhấn nút khởi động bơm và bơm đến
khi áp suất lốp đạt khoảng 2 bar hoặc bơm từ 4-6 phút
(hình 3)
4. Tạm thời tháo bơm và keo vá lốp ra. Đặt tạm vào
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Sạc điện ắc quy
Chỉ sử dụng loại ắc quy quy định

CẦU CHÌ
Thay thế cầu chì
Không tự thay thế cầu chì bị cháy và hỏng bằng loại
khác màu hoặc khác giá trị chỉ thị; làm vậy có thể dẫn
tới quá tải và gây cháy xe.
Thông tin loại cầu chì và các vị trí có trong mặt sau
của nắp hộp cầu chì.

■■ Thông tin chung
Đảm bảo ắc quy luôn được sạc đầy để có thể sử dụng hết tối
đa tuổi thọ của ắc quy.
Trong khoang lái
Cần sạc ắc quy trong các trường hợp sau:
►► Khi lái xe ở các quãng đường ngắn thường xuyên.
►► Nếu không sử dụng xe trên một tháng.
Đầu cực của hệ thống hỗ trợ khởi động
Chỉ sạc ắc quy thông qua hai đầu cực của hệ thống hỗ trợ
khởi động trong khoang động cơ với động cơ tắt ->T.xx.
Xả thải ắc quy cũ
Mang ắc quy tới nhà phân phối hoặc trung tâm tái chế
để xử lý ắc quy cũ.
Luôn dựng thẳng ắc quy khi di chuyển và cất trữ. Giữ chặt ắc
quy để không bị lật trong quá trình di chuyển.
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Chỉ sử dụng ắc quy khuyên dùng; nếu không, có thể
gây hỏng các hệ thống trên xe hoặc khiến các chức
năng hoạt động không đúng.
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Trong khoang hành lý

HOẠT ĐỘNG
Mở ốp trang trí. Thông tin về loại cầu chì và vị trí có ở trang
khác.

Hỗ trợ trong trường hợp gặp sự cố
ĐÈN NHÁY CẢNH BÁO NGUY HIỂM
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■■ Tam giác cảnh báo
1. Mở nắp trên ốp trang trí trái.

HOẠT ĐỘNG

2.

Nút bấm cảnh báo nguy hiểm nằm bên trái bảng điều khiển
trung tâm.
Đèn trạng thái của nút bấm luôn sang khi kích hoạt hệ thống
Khi kích hoạt nút bấm, các biểu tượng chỉ báo trong bảng
đồng hồ táp lô đồng bộ với đèn cảnh báo
Khi xe bị khóa từ bên ngoài trong khi đèn cảnh báo nguy
hiểm đang hoạt động, các ký hiệu chỉ báo nhấp nháy trong
bảng đồng hồ táp lô sẽ bị tắt và chỉ còn công tắc cảnh báo
nguy hiểm nhấp nháy.

Nâng tam giác cảnh báo lên một chút và lấy ra

158

Hỗ trợ trong trường hợp gặp sự cố

BỘ SƠ CỨU
1.

Mở nắp trên ốp trang trí trái.

Không chạm vào các bộ phận mang điện.
Để tránh nguy cơ chấn thương gây tử vong, không tiếp
xúc với các bộ phận điện khi động cơ đang chạy.
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Chuẩn bị
1. Kiểm tra định mức của ắc quy xe hỗ trợ: 12 V. Thông tin
này có trên ắc quy.
2. Tắt động cơ của xe hỗ trợ.
3. Tắt bất kỳ hệ thống/thiết bị tiêu thụ điện ở cả hai xe.
Thân xe không tiếp xúc với nhau
Đảm bảo rằng thân hai xe không tiếp xúc với nhau;
nếu không, có nguy cơ đoản mạch.
2.

Lấy bộ sơ cứu.

Lưu ý
Một số vật dụng có tuổi thọ ngắn hạn. Thường xuyên kiểm
tra ngày hết hạn và thay thế vật dụng hết hạn.
HỖ TRỢ KHỞI ĐỘNG
Lưu ý
Nếu ắc quy hết điện, có thể dùng hai dây mồi khởi động để
khởi động động cơ bằng ắc quy của xe khác. Chỉ sử dụng
dây mồi khởi động có tay kẹp cách nhiệt.
Tuyệt đối tuân thủ quy trình sau để tránh thương tích cá
nhân hoặc hư hại xe.

Đầu cực của hệ thống hỗ trợ khởi động
Thứ tự nối
Nối dây mồi khởi động theo đúng thứ tự; nếu không có
nguy cơ thương tích từ mồi lửa. Một cực của hệ thống
hỗ trợ khởi động trong khoang động cơ hoạt động như
cực dương ắc quy.
Cực còn lại có thể là đai ốc trên thân xe, nó hoạt động
như cực âm ắc quy.
Nối dây sạc
1. Mở nắp bảo vệ đầu cực.
2. Gắn một kẹp đầu nối dây mồi dương vào cực dương ắc
quy, hoặc vào thiết bị hỗ trợ khởi động tương ứng của
xe hỗ trợ.

Hỗ trợ trong trường hợp gặp sự cố
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3. Để động cơ cả hai xe chạy trong vài phút.
4. Tháo dây mồi khởi động theo thứ tự ngược lại.
Kiểm tra ắc quy và sạc lại nếu cần.
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3.
4.
5.

Gắn kẹp đầu nối còn lại của dây sạc vào cực dương ắc
quy, hoặc vào thiết bị hỗ trợ khởi động tương ứng của
xe nhận hỗ trợ.
Gắn một kẹp đầu nối dây mồi âm vào cực âm ắc quy,
hoặc điểm tiếp mát thân xe của xe hỗ trợ.
Gắn kẹp đầu nối thứ hai vào cực âm ắc quy, hoặc điểm
tiếp mát thân xe của xe nhận hỗ trợ.

Khởi động động cơ
1. Khởi động động cơ xe hỗ trợ và để chạy trong vài phút
ở tốc độ không tải.
2. Khởi động động cơ của xe nhận hỗ trợ theo cách thông
thường. Nếu khởi động lần đầu thất bại, đợi vài phút
trước khi thử lại.
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Chăm sóc xe

RỬA XE

sinh chất lượng cao.

HOẠT ĐỘNG

Vòi phun hơi nước hoặc máy rửa áp suất cao

Sản phẩm vệ sinh và chăm sóc xe

Khi sử dụng vòi phun hơi nước hoặc máy rửa áp suất
cao, để ở khoảng cách phù hợp và sử dụng nhiệt độ tối
đa 60 0C.
Tuân theo hướng dẫn sử dụng máy rửa áp suất cao.

Tuân theo chỉ dẫn trên bao bì.
Mở cửa hoặc cửa kính khi vệ sinh nội thất xe.
Chỉ sử dụng các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng.
Dung dịch vệ sinh có thể chứa hóa chất gây nguy hiểm
và độc hại cho sức khỏe.

Dùng máy rửa áp suất cao để vệ sinh cảm biến/
camera.
Khi dùng máy rửa áp suất cao, không xịt lâu lên cảm
biến và camera ngoài, cũng như hệ thống hỗ trợ đậu
xe và để máy rửa cách xa tối thiểu 30 cm.
►► Thường xuyên loại bỏ các vật lạ như lá cây trong khu
vực dưới kính chắn gió khi mở nắp ca pô.
►► Rửa xe thường xuyên, đặc biệt vào mùa đông.
Vệ sinh các sản phẩm da khoảng 2 tháng/lần để da không
bị đổi màu, ví dụ phai màu từ quần áo.
Vệ sinh đồ da sáng màu thường xuyên hơn vì dễ nhìn thấy
đất bẩn trên bề mặt da này hơn.
Sử dụng các sản phẩm vệ sinh đồ da; nếu không, bụi bẩn và
dầu mỡ sẽ dần làm hỏng lớp bảo vệ bề mặt da.
CHĂM SÓC XE
Sản phẩm chăm sóc xe
VinFast khuyến cáo sử dụng các sản phẩm chăm sóc và vệ

Vệ sinh bằng ô-zôn
Không vệ sinh nội thất xe bằng ô-zôn, nếu không có
thể làm hỏng xe.
Lớp sơn của xe
Chăm sóc xe thường xuyên giúp lái xe an toàn và duy trì
giá trị của xe. Ảnh hưởng từ môi trường tại khu vực ô nhiễm
không khí nặng hoặc các chất gây ô nhiễm tự nhiên như
nhựa cây hoặc phấn hoa có thể ảnh hưởng đến sơn xe. Điều
chỉnh tần suất và mức độ chăm sóc xe theo mức độ những
ảnh hưởng này.
Phải loại bỏ ngay các chất gây hại như nhiên liệu, dầu, mỡ
hoặc phân chim để tránh làm biến đổi hoặc đổi màu bề mặt
sơn.
Chăm sóc đồ da
Thường xuyên sử dụng vải mềm hoặc máy hút bụi gia đình
(loại công suất nhỏ) để lau sạch bụi bám trên da. Nếu không,
hạt bụi và bụi đường sẽ bám vào các lỗ hổng và nếp gấp
khiến bề mặt da nhanh bị ăn mòn và xuống cấp.

Chăm sóc xe

Chăm sóc các bộ phận đặc biệt
■■ Bánh xe hợp kim nhẹ
Chỉ sử dụng dung dịch vệ sinh bánh xe trung tính có độ pH
từ 5 tới 9 khi vệ sinh xe. Không sử dụng dung dịch vệ sinh
hoặc vòi phun hơi nước có nhiệt độ trên 60 độ C. Tuân theo
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
Chất tẩy rửa mạnh, axit hoặc kiềm có thể phá hủy lớp bảo
vệ các bộ phận như đĩa phanh.
■■ Bề mặt chrome
Dùng nhiều nước để vệ sinh các bộ phận như lưới tản nhiệt
hoặc tay nắm cửa, có thể hòa thêm dầu rửa xe, đặc biệt khi
chúng tiếp xúc với muối.
■■ Các bộ phận cao su
Ngoài nước, chỉ vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa cao su.
Khi vệ sinh phớt cao su, không sử dụng các sản phẩm chăm
sóc xe có chứa silicon để tránh làm hỏng hoặc giảm chức
năng giảm ồn.
■■ Các bộ phận gỗ
Chỉ dùng vải ẩm để vệ sinh bề mặt và các bộ phận gỗ. Sau
đó lau khô bằng vải mềm.

■■ Các bộ phận nhựa
Bao gồm:
►► Bề mặt giả da.
►► Trần xe.
►► Ống kính LED.
►► Nắp cụm đồng hồ.
►► Các bộ phận phủ sơn đen mờ.
►► Phần sơn trong nội thất.
Vệ sinh bằng vải sợi nhỏ.
Sử dụng vải ẩm
Không sử dụng dung dịch tẩy rửa chứa cồn hoặc
dung môi
Không sử dụng dung dịch tẩy rửa chứa cồn hoặc dung
môi như chất pha loãng, chất tẩy dầu mỡ nặng, xăng
dầu, v.v.; làm vậy có thể gây hư hỏng bề mặt.
■■ Dây đai an toàn
Dây đai bẩn gây cản trở thao tác cài dây, do đó ảnh hưởng
tới khả năng đảm bảo an toàn
Hóa chất tẩy rửa
Không dùng hóa chất để vệ sinh; làm vậy có thể làm
hỏng dây đai.
Chỉ sử dụng dung dịch xà phòng nhẹ để vệ sinh dây đai.
Phải để khô dây đai an toàn trước khi sử dụng.

HOẠT ĐỘNG

Vệ sinh các sản phẩm da khoảng 2 tháng/lần để da không
bị đổi màu.
Vệ sinh đồ da sáng màu thường xuyên hơn vì dễ nhìn thấy
đất bẩn trên bề mặt da này hơn.
Sử dụng các sản phẩm vệ sinh đồ da; nếu không, bụi bẩn và
dầu mỡ sẽ dần làm hỏng lớp bảo vệ bề mặt da.
Các sản phẩm chăm sóc phù hợp có tại nhà phân phối.
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Chăm sóc xe

Thảm và tấm lót sàn
Không để bất kỳ vật nào xung quanh bàn đạp.

HOẠT ĐỘNG

Không trang bị thêm tấm lót sàn, thảm và bất kì đồ vật nào
trong khu vực chuyển động của bàn đạp, nếu không có thể
hạn chế hoạt động của bàn đạp khi lái xe và dẫn đến nguy
cơ xảy ra tai nạn.
Không đặt thêm lót sàn lên lót nguyên bản hoặc các vật
khác.
Chỉ sử dụng thảm lót sàn phù hợp với xe và vừa với vị trí lắp
đặt.
Đảm bảo cố định lại tấm lót sàn sau khi tháo ra vệ sinh.
Có thể tháo tấm lót sàn khoang khách ra vệ sinh.
Nếu thảm lót sàn quá bẩn, dùng vải sợi nhỏ nhúng nước
hoặc chất tẩy rửa vải để vệ sinh. Chỉ chà xát qua lại theo
hướng di chuyển để tránh làm hỏng thảm.
■■ Cảm biến/camera
Dùng vải ẩm có nhúng ít dung dịch vệ sinh kính để vệ sinh
cảm biến và camera.
■■ Màn hình
Dùng vải sợi nhỏ chống tĩnh điện để vệ sinh màn hình.
Không ấn quá mạnh và không sử dụng vật liệu ăn mòn khi
vệ sinh; nếu không có thể gây hỏng hóc.

Vệ sinh màn hình hiển thị
Không sử dụng dung dịch vệ sinh hóa học hoặc chất
tẩy rửa gia dụng.
Không để xe ở gần các chất lỏng và nơi ẩm ướt. Nếu
không, có thể gây ảnh hưởng hoặc hư hại bề mặt hoặc
các bộ phận điện.
■■ Lưu giữ xe trong thời gian dài
Phải thực hiện các biện pháp đặc biệt khi không sử dụng xe
quá 3 tháng. Thông tin chi tiết có ở nhà phân phối.

Chăm sóc xe

163

HOẠT ĐỘNG

164

165

THAM KHẢO
Chương này bao gồm dữ liệu kỹ thuật thiết kế. Thông số kĩ
thuật công bố có thể khác so với bảng dưới đây.
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Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ

LUX V8 PRESIDENT

Khối lượng bản thân

kg

2400

Khối lượng toàn bộ theo thiết kế

kg

3032

Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục trước

kg

1365

Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục sau

kg

1755

Kích thước xe (dài x rộng x cao)

mm

5146 x 1987 x1760

Chiều dài cơ sở

mm

3133

Khoảng sáng gầm xe

mm

183

m

6,56

L

85 ± 2

Khối lượng xe

THAM KHẢO

Kích thước xe

Bán kính quay vòng nhỏ nhất
Dung tích
Dung tích thùng nhiên liệu

Thông số kỹ thuật

167

BÁNH XE
PRESIDENT
Vành trước
Lốp xe
Offset[mm]

PHÍA SAU

10J20“

11J20“

275/40R20 106Y

315/35R20 110Y

40

37
THAM KHẢO

Lực siết đai ốc bánh xe: 140 N.m

PHÍA TRƯỚC
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SỔ TAY NGƯỜI
SỬ DỤNG
Chương này bao gồm toàn bộ thông tin cần thiết để có thể
điều chỉnh màn hình hiển thị đa phương tiện
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Các cài đặt chung

Hình ảnh dưới dây mô tả màn hình chào mừng của thiết bị đa phương tiện

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Từ màn hình chào mừng bạn có thể truy cập 5 chức năng khác nhau
Cài đặt
Giải trí
Dẫn đường
Điện thoại
Liên kết nhanh

Các cài đặt chung
Hình ảnh dưới cho biết cách truy cập chức năng thứ 5, liên
kết nhanh
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CÀI ĐẶT
Mở cài đặt
Chạm

trên màn hình. Menu cài đặt hiện ra.

Ngôn ngữ
Trong menu cài đặt, có thể chọn ngay tiếng Anh hoặc tiếng
Việt bằng cách chạm nút tương ứng.
Chạm biểu tượng quay lại để trở lại cài đặt, hoặc đóng menu
cài đặt bằng

Khi muốn quay lại màn hình chào mừng, chạm
phía
trên màn hình. Đọc mô tả mỗi menu để biết thêm thông tin
chi tiết.

Thời gian và ngày tháng
Có thể chọn giữa định dạng 24 giờ và 12 giờ. Chọn định dạng
24 giờ nếu muốn hiển thị thời gian ở dạng: 23:59.
Để cài đặt ngày tháng và thời gian, sử dụng màn hình cảm ứng
và trượt cho tới khi thiết lập năm, tháng, ngày giờ và phút. Lựa
chọn múi giờ.
Cũng có thể lựa chọn Tự động. Nếu chọn Tự động, bạn không
thể cài đặt thời gian thủ công, thời gian sẽ được thiết lập qua
GPS.
Chạm biểu tượng quay lại để trở lại cài đặt, hoặc đóng menu
cài đặt bằng .
Màn hình hiển thị
■■ Độ sáng
Xe – thiết lập độ sáng cho đèn nội thất bằng + hoặc -.
Màn hình cảm ứng – thiết lập độ sáng cho thiết bị đa phương
tiện ở giữa. Đồng hồ – thiết lập độ sáng cho cụm đồng hồ.
Để thiết lập cài đặt mặc định cho độ sáng, chạm biểu tượng
Mặc định.

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Chạm phía trên màn hình và trượt xuống như hình dưới đây.
Menu liên kết nhanh mở ra. Chạm
ở cạnh dưới màn
hình đa thông tin.

.
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■■ Hình nền
Chọn một trong 3 hình nền.
■■ Âm thanh
Hình dưới đây cho biết chế độ xem tiêu chuẩn trong menu này.

Bass

7

MID

0

TRE

-1

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Dùng cài đặt nâng cao cho âm thanh bằng cách chạm
Màn hình hiện ra cửa sổ mới.
63 Hz

bằng cách lướt sang bất kỳ
Chạm và di chuyển biểu tượng
vị trí nào trong hình vuông. Di chuyển biểu tượng sang bên trái,
loa bên trái sẽ to hơn so với loa bên phải. Di chuyển biểu tượng
lên trên, loa sau sẽ giảm.
Dùng cài đặt mặc định bằng cách chạm vào biểu tượng Mặc
định.
Dùng + và - để điều chỉnh âm cao, âm trung và âm trầm như
hình vẽ bên dưới:

Flat

Pop

400 Hz

Rock

1000 Hz

Jazz

.

2500 Hz 6300 Hz

Classic

Vocal Custom

Có thể sử dụng cài đặt tùy chỉnh bằng cách điều chỉnh riêng
từng âm, hoặc có thể sử dụng cấu hình cài đặt sẵn như Pop,
Rock, Jazz, v.v.
Chạm biểu tượng quay lại để trở lại cài đặt, hoặc đóng cài đặt
nâng cao bằng .

Các cài đặt chung
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Âm lượng
Vệ sinh màn hình cảnh báo hiển thị
Âm lượng quá lớn có thể gây tổn thương thính giác. Có
nguy cơ thương tích. Không điều chỉnh âm lượng quá
cao.

■■ Âm lượng ứng dụng
Có thể điều chỉnh âm lượng riêng cho các chức năng Điều
hướng, Đa phương tiện, âm nhạc
Bluetooth, cuộc gọi điện thoại, và Nhận diện giọng nói.
Chọn màn hình cảm ứng tùy chọn nếu muốn kích hoạt hoặc
tắt tiếng ồn khi chạm màn hình.
THÔNG TIN XE
Cửa
■■ Mở khóa cửa

■■ Bật đèn khi khóa hoặc mở khóa
Đèn vị trí và đèn trang trí được kích hoạt bằng cách khóa và
tắt bằng cách mở khóa.
■■ Còi báo khi khóa
Còi được kích hoạt nếu khóa xe bằng chìa khóa từ xa hoặc
nút bấm trên khóa cửa.
■■ Tự động mở khóa
Khi xe dừng và cần số ở vị trí “P”, cửa đã chọn sẽ tự động
mở.
■■ Khóa tự động theo tốc độ
Cửa sẽ tự động khóa khi xe vượt quá tốc độ 10 km/h.

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Âm lượng tổng
Mức tốc độ – đây là cài đặt điều chỉnh âm lượng theo tốc độ
để tăng âm lượng theo tốc độ lái, bù vào tiếng ồn lái xe.
Bật giới hạn – là âm lượng tối đa mặc định sau khibật công
tắc. Nếu xe tắt khi đang để âm lượng lớn, cài đặt này sẽ thiết
Có thể cài đặt cửa nào sẽ mở khi mở cửa bằng nút bấm mở
lập âm lượng tối đa sau khi bật lại công tắc (điều này giúp
trên khóa cửa. Chọn cửa bên lái để chỉ mở cửa bên lái. Nếu
cho lái xe không giật mình).
không toàn bộ cửa sẽ mở.
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■■ Cửa hậu mở tự động
Cửa hậu tự động mở khi mở xe bằng chìa khóa từ xa.
Đèn
■■ Đèn ban ngày
Đèn vị trí và đèn trang trí kích hoạt khi lái xe ban ngày.
■■ Đèn chờ
Đèn chờ sẽ bật trong tối nếu được chọn. Đèn chờ không hoạt
động khi xung quanh sáng.
SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

■■ Đèn chào
Chọn bất kỳ khoảng thời gian có trong danh sách để kích hoạt
chức năng này. Ví dụ: chọn 30s, đèn sẽ sáng và giữ sáng trong
30 giây sau khi mở khóa xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa.

Bluetooth chỉ khả dụng khi chọn tùy chọn này.
Tự động kết nối
Tự động kết nối các thiết bị đã dùng trước đó. Nếu không sẽ
cần một số câu hỏi xác nhận trước khi nối
Tự động trả lời
Chức năng Bluetooth của xe tự động trả lời bất kỳ thiết bị nào.
Quản lý thiết bị
Liệt kê các thiết bị đã dùng trước đó. Để thêm thiết bị mới,
chạm để tìm kiếm thiết bị. Danh sách các thiết bị sẽ được cập
nhật, và thiết bị của bạn sẽ có trong danh sách này. Chạm thiết
bị muốn kết nối và sau đó chạm biểu tượng kết nối. Không thể
kết nối trên đồng thời nhiều thiết bị một lần.
Nếu muốn ngắt kết nối thiết bị, chạm biểu tượng ngắt kết nối.

■■ Tính năng đèn chờ đường
Nếu kích hoạt chức năng này, đèn sẽ duy trì sáng trong khoảng
WI-FI
thời gian được cài đặt ngay cả khi rời xe và khóa cửa bằng chìa
Sử dụng WI-FI
khóa từ xa.
WI-FI chỉ khả dụng khi chọn tùy chọn này.
■■ Tự động gập gương
Kết nối mạng.
Gương chiếu hậu bên ngoài sẽ tự động gập sau khi rời xe và
Khi đã chọn menu WI-FI, danh sách mạng khả dụng sẽ được
khóa cửa.
tạo tự động, đợi cho tới khi danh sách mạng khả dụng được
tạo ra.
■■ Sạc không dây
Chọn một trong số mạng liệt kê, và thử kết nối. Nếu cần mật
Sạc không dây trong hộc giữa chỉ kích hoạt khi bật tùy chọn
khẩu, màn hình hiện ra bàn phím. Gõ mật khẩu và chạm OK.
này.
Chạm nếu muốn ẩn ký tự.
BLUETOOTH
Cài đặt mặc định
Bluetooth
Có thể cài đặt lại toàn bộ cài đặt về cài đặt ban đầu. Có hai tùy
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chọn cài đặt lại: Cài đặt mặc định đa phương tiện và cài đặt
mặc định của xe. Chạm cài đặt để cài đặt một trong các cài đặt
về mặc định và thực hiện xác nhận.
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Menu đa phương tiện

RADIO
Hình dưới đây cho biết chế độ xem tiêu chuẩn trong menu
Radio. Chọn AM hoặc FM bằng cách chạm nút tương ứng.

Hình dưới đây cho biết đài phát 97.5, 87.5, 3, 4, 5 ở giữa. 2
đài phát đầu tiên 97.5 và 87.5 đang được dùng, vị trí 3, 4 và
5 không được dùng.
Lưu đài phát ở nơi không dùng đến (3, 4, 5 trên hình)
Dò sang đài phát muốn lưu. Sử dụng chức năng dò thủ công
để tìm kiếm toàn bộ đài phát,
hoặc tự động, hoặc chọn
và chọn một từ danh sách trong cửa sổ thông báo.
Để lưu đài phát vào số 3, 4 hoặc 5, ấn nút tương ứng, ví dụ
và giữ cho tới khi đài phát được lưu. Nút sẽ chuyển thành .
STATION
LIST
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Có thể chuyển sang chế độ xem từng phần bằng cách chạm
. Khi muốn trở lại chế độ xem tiêu chuẩn từ chế độ xem
. Để đóng chức năng radio và trở lại
từng phần, chạm
phía bên cạnh, hoặc chạm
màn hình chính, chạm
phía trên cùng.
Dò đài
. Có thể tăng tần số đã
Có thể dò đài thủ công bằng
chọn theo đơn vị 0.05 MHz.
để nâng tần số tự động. Đài bắt đầu tìm kiếm đài
Chạm
phát khả dụng và dò kênh.
Cũng có thể liệt kê toàn bộ đài phát khả dụng ở vị trí hiện
và toàn bộ tần số khả dụng được liệt kê, màn
tại. Chạm
hình hiện ra cửa sổ mới.

Thay thế, đổi tên hoặc xóa đài phát đã lưu (97.5 và 87.5
trên hình)
Chạm và giữ ấn nút bấm đài phát mong muốn đã lưu, ví dụ
.Màn hình hiện ra cửa sổ mới có tùy chọn thay thế, đổi tên,
xóa hoặc hủy. Chạm biểu tượng thay thế nếu muốn lưu đài
phát mới trên vị trí này. Bạn cũng có thể đổi tên đài phát
bằng cách chạm biểu tượng đổi tên. Màn hình hiện ra bàn
phím, và bạn có thể viết tên mới cho đài phát đã chọn. Viết
tên mới, và sau đó chạm ok. Tên sẽ hiện ra thay cho 97.5.
USB
Cổng âm thanh USB
■■ Thông tin chung
Để biết thông tin và lưu ý về cổng kết nối USB ->T.xx.

STATION
LIST

Lưu các đài phát yêu thích
Có thể lưu 5 kênh giúp bạn truy cập nhanh trên màn hình.

■■ Kết nối thiết bị USB qua cổng cắm âm thanh USB
Sử dụng cáp chuyển đổi để kết nối để không làm hư hại
cổng âm thanh USB và thiết bị USB. Nên dùng cáp chuyển
đổi đi kèm thiết bị USB.

Menu đa phương tiện
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Nếu cần, điều chỉnh âm lượng trên thiết bị.
►► Chỉ có thể sử dụng một thiết bị Bluetooth ghép đôi làm
máy nghe nhạc.

Kết nối thiết bị USB với cổng cắm âm thanh USB cho các
thiết bị ngoài.
IPOD

BLUETOOTH
Âm thanh Bluetooth
■■ Tổng quan
►► Có thể phát lại tệp nhạc trên thiết bị ngoài như thiết bị
âm thanh hoặc điện thoại di động qua Bluetooth.
►► Âm thanh được phát lại trên loa ngoài của xe.
►► Âm thanh của ngõ ra âm thanh tùy thuộc vào thiết bị.

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Kết nối Apple iPod/iPhone qua cổng cắm âm thanh USB
Sử dụng cáp chuyển đổi để kết nối, ví dụ: cáp chuyển đổi
iPod/iPhone nguyên bản.
Kết nối Apple iPod/iPhone với cổng cắm âm thanh USB.
Cổng cắm âm thanh USB hỗ trợ cấu trúc menu Apple iPod/
iPhone.

■■ Yêu cầu
Yêu cầu ghép đôi thiết bị Bluetooth với xe:
►► Thiết bị sẵn sàng hoạt động.
►► Bật khóa khởi động.
►► Bật Bluetooth trên xe và trên thiết bị.
►► Phải cài đặt sẵn Bluetooth trên thiết bị, để kết nối mà
không cần xác nhận hoặc nhìn thấy.
►► Mật khẩu Bluetooth bao gồm số có ít nhất 4 chữ số và
tối đa 16 chữ số. Chỉ cần cho một lần ghép đôi
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Bản đồ dẫn đường

KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG
1.
2.

Ấn nút trên màn hình trung tâm.
“Điều hướng”
Navi

Nhập đích đến
Nhập đích đến thủ công

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Thông tin chung
Hệ thống hỗ trợ nhập tên thành phố hoặc đường phố tự
động. Có thể gọi nhanh tên thị trấn/thành phố và đường phố
đã lưu trong
Cài đặt “Go Home / Go Company”.
►► Chức năng dẫn hướng điểm đến bắt đầu từ trung tâm
thành phố/thị trấn nếu không nhập tên đường phố.
►► Nếu một phần địa chỉ chưa được nhập hoặc nhập
không rõ ràng, màn hình hiển thị danh sách các tùy
chọn tương ứng sau khi đã chọn đích đến.
►► “Chỉ đường”
►► Lộ trình hiển thị trên Màn hình điều khiển.
►► Khoảng cách tới đích đến/điểm trung gian và thời gian
đến ước tính hiển thị ở chế độ xem bản đồ.
►► Sau khi bắt đầu tính năng dẫn hướng đích đến, màn
hình hiển thị tin nhắn có các tuyến đường quan trọng
nhất
Tìm kiếm - Menu chính

■■ Tổng quan màn hình hiển thị

Điện thoại
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QUAY SỐ
Hình dưới đây cho biết chế độ xem tiêu chuẩn của mục Quay số.

SỔ TAY NGƯỜI SỬ DỤNG

Từ màn hình Quay số, bạn có thể truy cập 3 chức năng khác nhau:
Cuộc gọi gần đây
Trong cài đặt cuộc gọi gần đây, bạn sẽ thấy các
cuộc gọi đã thực hiện trong điện thoại. Có thể
chuyển giữa hai tùy chọn.
Tất cả các cuộc gọi
Bạn có thể xem toàn bộ cuộc gọi đã thực hiện
Cuộc gõi nhỡ
Bạn có thể xem các cuộc gọi không trả lời

Danh bạ
Tất cả các thông tin liên hệ từ điện thoại.
Cập nhật
Cập nhật danh bạ từ điện thoại trong thiết bị đa
phương tiện.
Cài đặt Bluetooth
Tham khảo Bluetooth trong sách Hướng dẫn sử
dụng
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