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Giới thiệu

Giới thiêu
̣
Biểu đồ dữ liệu về xe

Giới thiệu
Thông số cụ thể về xe
Hãy nhập thông tin về xe ở trang
trước để dễ tìm khi cần. Thông tin
này có ở các phần "Bảo trì và bảo
dưỡng" và "Thông số kỹ thuật" cũng
như trên tấm nhận dạng xe.

Giới thiệu
Chiếc xe là được thiết kế với sự kết
hợp giữa công nghệ cao, độ an
toàn, tính thân thiện với môi trường
và tính kinh tế.
Sách hướng dẫn sử dụng này cung
cấp tất cả những thông tin cần thiết,
cho phép bạn lái xe an toàn và
hiệu quả.
Hãy chắc chắn rằng hành khách
ngồi trên xe biết được nguy cơ gặp
tai nạn và thương tích do vận hành
xe không đúng cách.
Bạn phải luôn tuân thủ luật pháp và
các quy định cụ thể của nước sở tại
khi sử dụng xe. Các luật lệ đó có
thể khác với thông tin nêu trong
Sách hướng dẫn sử dụng này.

Tất cả các đại lý của Chevrolet đều
cung cấp dịch vụ hạng nhất, với các
thợ máy có thể làm việc theo những
hướng dẫn cụ thể.
Giữ hướng dẫn sử dụng cho chủ xe
trong hộp găng tay để tham khảo.
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Sử dụng tài liệu
.Sáchhướngdẫnnàymôtả
cáctùychọnvàtínhnăng
sẵn có cho kiểu xe này. Một số
đoạn mô tả, bao gồm mô tả
các chức năng trên màn hình
và menu, có thể không áp
dụng cho xe bạn do sự khác
nhau về dòng xe, tiêu chuẩn
quốc gia, thiết bị hoặc phụ
kiện đặc biệt.
. Phần “Tóm lược” sẽ cho bạn cái
nhìn tổng quát ban đầu.
. Phần mục lục ở đầu tài liệu này
và trong mỗi chương sẽ thể hiện
vị trí của các phần khác nhau.
. Phần bảng chỉ dẫn cho phép
bạn tìm kiếm thông tin cụ thể.
. Sách hướng dẫn cho chủ sở
hữunàyđượcdùngchoxetay
láiWKXұQ.
. Sách hướng dẫn sử dụng dùng
những ký hiệu tại xưởng mà bạn
có thể tìm thấy trong chương
“Thông số kỹ thuật”.
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Giới thiệu
Các thông số về hướng chẳng
hạn trái hoặc phải, trước hoặc
sau là so với hướng chuyển
động của xe.

.

Màn hình hiển thị trên xe có thể
không hỗ trợ ngôn ngữ riêng
của bạn.

.

Các thông báo trên màn hình và
nhãn phía trong đều sử dụng
chữ in đậm.

Nguy hiểm, cảnh báo và
chú ý

{ Nguy hiểm
Phần văn bản được đánh dấu
Nguy hiểm { cho biết thông tin
về nguy cơ bạn có thể gặp
thương tích chết người. Bạn có
thể gặp nguy hiểm đến tính mạng
nếu bỏ qua thông tin này.

{ Cảnh báo
Phần văn bản được đánh dấu
Cảnh báo { cho biết thông tin
về nguy cơ bạn có thể gặp tai
nạn hoặc thương tích. Bạn có thể
bị thương nếu bỏ qua thông
tin này.

Chú ý
Phần văn bản được đánh dấu
Chú ý cung cấp thông tin về
những hư hại có thể xảy ra cho
xe. Chiếc xe của bạn có thể bị hư
hỏng nếu bạn bỏ qua thông
tin này.

Biểu tượng
Các trang tham khảo được thể hiện
bằng ký hiệu 0, 0, chúng có nghĩa
là “xem ở trang”.

Tóm tắt

Tóm tắt
Bảng táp lô
Tổng quan về bảng táp lô . . . . . . . 6

Thông tin ban đầu trước khi
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Hệ thống mở/khóa cửa tự động
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Tóm tắt

Bảngtáplô
Tổngquanvềbảngtáplô

Tóm tắt
1. Bộđiềukhiểnđènngoài0
2. Cửa gió bên. Xem Cửa gió có
chớpchỉnhhướng0
3. Bảngđiềukhiểntrênvô
lăng0
4. Tínhiệurẽvàchuyển
làn01
Thiếtbịchuyểnđèncốt/
pha01
Nháyđènxinvượt01
Trungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0

5. Tổngquanvềbảngtáplô0
6. Còi0
Túikhíchongườilái.XemĐèn
báotúikhívàbộcăngđaian
toàn0
7. Trungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0
8. &K͗ÿͱJDWΉÿͱQJ0

9. Gạtnướckínhchắngió,Hệ
thốngrửakínhchắngió.Xem
Rửakính/Gạtnướckínhchắn
gió0

10. Cửagiótrungtâm.XemCửa
giócóchớpchỉnhhướng0
11. Bộđiềukhiểnradiovàmàn
hình.XemTổngquan01
12. Đènnháycảnhbáonguy
hiểm01
13. Túikhíchohànhkhách.Xem
Hệthốngtúikhítrước0
14. Hộpgăngtay03
15. Hộpsốsàn02
16. Ổcắmđiện0
17. Điều khiển xuống dốc
(HDC)0
18. Hê ̣ thống kiểm soát trượt
ngang (TCS) 0 235
Hệthốngcânbằngđiệntử
(ESC)02

19. Cầnchọnsố02
20. Điềuchỉnhvôlăng04
21. Cầnnhảnắpcapô.XemMui
xe02
22. Bànđạplyhợp.XemĐiều
khiểnxe0
23. Bànđạpphanh.XemĐiều
khiểnxe0



24. Bànđạpga.XemĐiềukhiển
xe0
25. Cầnmởcửabìnhnhiênliệu.
XemNạpnhiênliệu02
26. Hộpcầuchìbảngtáplô02
27. Vịtrícủakhóađiện02
28. HệthốngđiềuhòaNK{QJNKt
0
29. Hốcchứatrênbảngtáplô03
30. Cảnhbáolệchlànđường
(LDW)02
31. Hỗtrợđỗxe02
32. ĐènLEDcảnhbáophảnchiếu.
XemHệthốngcảnhbáova
chạmphíatrước(FCA)02



Tóm tắt

Thông tin ban đầu
trước khi lái xe
Mở khóa xe

Hệ thống mở/khóa cửa tự
động từ xa (RKE)
Điều khiển cửa từ xa

Điều khiển từ xa radio

Đèn báo nguy hiểm sẽ nháy
sáng một lần.
Đối với các xe được trang bị
cửa sổ điện tự động: Khóa tất
cả các cửa và bất kỳ cửa sổ nào
đang mở sẽ đóng lại tự động.
Nếu mui xe hoặc bất kỳ cửa nào
không đóng được bình thường, thì
hệ thống khóa trung tâm sẽ không
hoạt động và còi đôi sẽ kêu để làm
tín hiệu cảnh báo.
Các tính năng này có thể được tùy
chỉnh qua Hệ thống thông tin giải trí.
HãyxemĐiềukhiểntừxaradio
02vàHệthốngkhóatrung
tâm02.

Mở khóa cửa phía người lái bằng
cách nhấn nút " một lần.
HãyxemĐiềukhiểntừxaradio
02vàHệthốngkhóatrung
tâm02.

Mở khóa
. Mở khóa tất cả các cửa và cửa
hậu bằng cách nhấn " một lần.
Đèn báo nguy hiểm sẽ nháy
sáng hai lần.
.

Nhấn và giữ " để tự động mở
tất cả các cửa sổ.

Khóa
.

Nhấn Q để khóa tất cả các cửa
và cửa hậu.

Khởi động xe từ xa
Nếu xe được trang bị tính năng này,
thì bạn có thể khởi động xe từ bên
ngoài.

Tóm tắt
Khởi động xe

Động cơ sẽ tiếp tục chạy trong 10
phút. Lặp lại các bước này để kéo
dài thêm 10 phút nữa. Việc kéo dài
quá trình khởi động từ xa chỉ có thể
thực hiện được một lần.

Điều chỉnh ghế
Điều chỉnh ghế bằng tay
Chỉnh vị trí ghế

Hủy việc khởi động từ xa

1. Hướng bộ truyền phát RKE về
phía xe.
2. Nhấn

Q và nhả ra.

3. Ngay sau khi hoàn thành Bước
2, nhấn và giữ / trong ít nhất
4 giây hoặc đến khi đèn xi
nhan nháy sáng.
Khi động cơ khởi động, đèn đỗ sẽ
bật và sáng đều cho đến khi động
cơ chạy. Các cửa sẽ được khóa và
hệ thống điều hòa không khí có
thể bật.

Để hủy việc khởi động từ xa, hãy
thực hiện một trong các thao
tác sau:
. Hướng bộ truyền phát RKE về
phía xe, rồi nhấn và giữ / cho
đến khi đèn đỗ tắt đi.
. Bật đèn báo nguy.
.

Bật khóa điện, rồi tắt đi.

XemKhởiđộngxetừxa02.

Kéo tay nắm, trượt ghế, nhả
tay nắm.
HãyxemĐiềuchỉnhghế04và
Vịtríghế0.
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Tóm tắt

Tựalưngghế

Chiềucaoghế

Kéo cần, điều chỉnh độ ngả và nhả
cần. Ghế phải được khóa vào vị trí.

Để điều chỉnh ghế bằng tay:
. Nâng cần lên để nâng ghế.
. Hạ cần xuống để hạ ghế.

Tựa lưng ghế không được nghiêng
về sau quá nhiều (tối đa
khoảng 25°).
HãyxemĐiềuchỉnhghế04vàVị
tríghế0.

Chú ý
Không dựa vào tựa lưng khi kéo
cần. Hệ thống điều chỉnh của tựa
lưng có thể bị hư hỏng.

HãyxemĐiềuchỉnhghế04vàVị
tríghế0.

Điều chỉnh ghế tự động
Vận hành các công tắc.

Chỉnh vị trí ghế

Bạn có thể điều chỉnh vị trí bằng
cách di chuyển công tắc tiến
hoặc lùi.

Tóm tắt
Tựa lưng ghế

Bạn có thể điều chỉnh tựa lưng ghế
bằng cách di chuyển công tắc tiến
hoặc lùi.
Tựalưngghếkhôngđượcnghiêng
vềsauquánhiều(tốiđakhoảng
25°).

Chiều cao ghế

Bạn có thể điều chỉnh độ cao bằng
cách di chuyển công tắc lên hoặc
xuống.
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Điều chỉnh tựa đầu

Để đẩy xuống, nhấn nút và ấn tựa
đầu xuống phía dưới. Để điều chỉnh
lên cao, kéo tựa đầu lên phía trên.
XemTựađầu0.
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Tóm tắt

Dây an toàn

Điều chỉnh gương

Gương ngoài

Gương trong xe

Kéođaiantoànvàcàivàokhóacài.
Khôngđượcxoắnđaiantoànvà
phảikéosátlênngười,rồicàivào

khóa cài. Tựa lưng ghế không được
nghiêng về sau quá nhiều (tối đa
khoảng 25°).
Để tháo đai an toàn, nhấn nút đỏ
trên khóa cài.
XemDâyantoàn0,Hệthốngtúi
khí0hoặcVịtríghế0.

Tiến hành điều chỉnh bằng cách
nghiêng gương đến vị trí thích hợp.
Điều chỉnh cần bên dưới gương để
giảm độ lóa từ ánh đèn của các xe
đi sau.
XemGươngchiếuhậuđiềuchỉnh
bằngtay03.

Bộ điều khiển dùng cho gương điều
chỉnh tự động được bố trí trên cửa
người lái.
Chọn gương bên ngoài thích hợp và
điều chỉnh.
XemGươngđiềuchỉnhtựđộng0
3,Gươnglồi03hoặcGương
gập03.

Tóm tắt

Điều chỉnh vô lăng

Mở khóa cần để điều chỉnh vô lăng,
rồi cài cần điều chỉnh đến vị trí khóa
hoàn toàn.
Chỉ điều chỉnh vô lăng khi xe đỗ tại
chỗ và vô lăng không bị khóa.
HãyxemHệthốngtúikhí0vàVị
trícủakhóađiện02.

Chiếu sáng bên ngoài

Côngtắcđènrẽ:

9:Tắt
;:Đènđỗxe
2:Đènpha
Nhấn:

#:Đènsươngmùphíatrước
s:Đènsươngmùphíasau
XemBộđiềukhiểnđènngoài0.

1

Đènnháy,đènphavàđèncốt

Đèn nháy xin vượt : Kéo cần
Đèn pha : Đẩy cần
Đèn cốt : Kéo cần
HãyxemThiếtbịchuyểnđèncốt/
pha01vàNháyđènxinvượt
01.
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Tóm tắt

Tínhiệurẽvàchuyểnlàn

Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm

Còi

Phải : Kéo cần lên

Đượcbậtlênbằngcôngtắc |.
XemĐènnháycảnhbáonguy
hiểm01.

Để phát còi, hãy nhấn
vô lăng.

Trái : Gạt cần xuống
XemTínhiệurẽvàchuyểnlàn
01.

a trên

Tóm tắt

Hệ thống rửa kính và
gạt nước

Hệthốngrửakínhchắngió

1

Điều hòa khí hậu
Cửa sổ sau có sấy

Gạt nước kính chắn gió

Kéo cần điều khiển.
HI (Cao) : nhanh
LO (Thấp) : chậm
INT : gạt nước sau khoảng thời gian
đặt trước
TẮT : Tắt
Để gạt một lần khi gạt nước kính
chắn gió đang tắt, nhấn cần điều
khiển xuống.
HãyxemRửakính/Gạtnướckính
chắngió0vàThaylưỡigạtnước
02.

HãyxemRửakính/Gạtnướckính
chắngió0
vàNướcrửakính024.

Ðiều khiển điện tử
Việc sấy được thực hiện bằng cách
nhấn nút 1.
XemCửasổsaucósấy0.



Tóm tắt

Hộp số
Hộp số sàn

Chú ý
Chúng tôi khuyên bạn không nên
để tay trên cần chọn số khi đang
lái xe.

Chú ý
Không được chuyển sang số lùi
khi xe đang chạy.

Ðiều khiển bằng tay
Việc sấy được thực hiện bằng cách
nhấn nút 1.
XemCửasổsaucósấy0.

Làm tan sương và tan băng
trên kính

Lùi: để xe đứng yên, nhấn bàn đạp
ly hợp.

Nhấn nút 5.

Nhấn và giữ cần xuống trong khi di
chuyển cần sang bên phải và lùi về
phía vị trí R.

u làm mát sẽ bật tự động.
Bấm nút 1 bật cửa kính sau

Nếu không sang số được, kéo cần
số về số không, nhả rồi đạp lại chân
côn, sau đó sang số lại.

có sấy.

XemHộpsốsàn02.

XemHệthốngđiềuhòa
kK{QJNKt0.

Tóm tắt
Hộpsốtựđộng

Chú ý

.

Không chuyển số giữa D (Lái) và
R (Lùi) hoặc P (Đỗ) khi xe đang
chạy. Việc này sẽ gây ra hư hỏng
cho hộp số của bạn và có thể dẫn
đến thương tích cá nhân.

P : Số đỗ
R : Số lùi
N : Số Không
D : Số lái
Bạn chỉ có thể chuyển cần số ra
khỏi vị trí P khi bật khóa điện và
nhấn bàn đạp phanh. Để vào số P
hoặc số R, nhấn nút nhả.
Chế độ chuyển số bằng tay: chuyển
cần chọn số từ vị trí D sang trái.
+ : số cao hơn
– : số thấp hơn
XemHộpsốtựđộng02.

.

Luôn kéo chắc phanh tay mà
không nhấn nút nhả. Khi xe đỗ
trên dốc cần kéo phanh tay hết
cỡ tay. Nhấn phanh chân trước
khi kéo phanh tay để giảm lực
thao tác.

.

Đóng cửa kính.

.

Khóa xe.

.

Kích hoạt hệ thống báo động
chốngtrộm,nếuđượctrangbị,
hãyxemHệthốngbáođộng
chốngtrộm0.
Không đỗ xe trên bề mặt dễ
cháy. Nhiệt độ cao của hệ thống
xả có thể làm bén lửa bề mặt
đường xe đang đỗ.

Tắt động cơ. Xoay chìa khóa
điện về vị trí LOCK (0), rút chìa
khóa và xoay vô lăng cho đến
khi bạn cảm thấy vô lăng đã
bị khóa.

.

Đối với xe có hộp số tự động,
chuyển cần chọn số về vị trí P
và rút chìa khóa.

.

Lưu ý
Bạn có thể rút chìa khóa điện khi
cần số ở vị trí N, tùy theo phiên bản
xe và thị trường.

Nếu như chiếc xe đang ở trên
một bề mặt cao hoặc dốc lên,
cài số một hoặc đặt cần số ở vị
trí số P trước khi tắt khóa điện.
Trên dốc lên, xoay các bánh
trước ra xa lề đường.
Nếu như chiếc xe đang ở dốc
xuống, hãy cài số lùi hoặc đặt
cần số ở vị trí P trước khi tắt
khóa điện. Xoay các bánh trước
về phía lề đường.

Đỗ xe
.



Đối với các xe có động cơ
diesel, sau khi động cơ hoạt
động ở tốc độ hoặc mức tải cao,
hãy chạy xe ở mức tải thấp một
lát hoặc để xe chạy không tải ở
số mo trong 1 đến 2 phút trước
khi tắt để bảo vệ bộ tăng nạp.


.

Tóm tắt
Đối với các xe có động cơ
diesel, không rồ ga trước khi
tắt máy.

XemChìakhóa02

Dẫn động bốn bánh
Dẫn động bốn bánh giúp chuyền
công suất của động cơ đến cả bốn
bánh, giúp tạo thêm lực kéo. Công
tắc điều khiển sang số của hộp
phân công suất có thể được bố trí ở
vùng giữa của bảng táp lô, ở phía
tay nắm phanh tay. Sử dụng công
tắc này để chuyển vào hoặc thoát
khỏi chế độ dẫn động bốn bánh.
Bạn nên sử dụng vị trí dẫn động hai
bánh trong hầu hết các tình huống
lái xe trên đường và đường cao tốc.
2_ (Hai bánh cao) : Sử dụng trong
hầu hết các tình huống lái xe trên
đường và đường cao tốc.
Số N (Số không) : Chỉ sử dụng vị
trí N (Số không) khi kéo xe.
4_ (Bốn bánh cao) : Sử dụng khi
cần có thêm lực kéo trong hầu hết
các tình huống đường phức tạp.

4^ (Bốn bánh thấp) : Sử dụng vị
trí này để cung cấp thêm mômen
đến cả bốn bánh xe. Được dùng
cho các điều kiện đường vô cùng
gồ ghề.

Khởi động động cơ bằng
chìa khóa

Bắt đầu
Kiểm tra trước khi khởi động
.

Nếu tất cả các cửa kính, gương,
đèn ngoài xe và biển số xe
đều sạch.

.

Áp suất và tình trạng lốp, xem
Bánhxevàlốpxe020vàÁp
suấtlốp036
.Mứcdầuđộngcơvàcácloại
dầu,xemDầuđộngcơ020
. Vị trí phù hợp cho ghế, đai an
toànvàgương,xemVịtríghế
0,Đaiantoànbađiểm0
vàGươngđiềuchỉnhtựđộng
03.
. Kiểm tra chức năng phanh ở tốc
độ thấp, đặc biệt là khi phanh
bị ướt.

.

Xoay chìa khóa về ACC (1).

.

Quay nhẹ vô lăng để mở khóa
vô lăng.

.

Nhấn bàn đạp ly hợp đối với hộp
số sàn, nhấn bàn đạp phanh đối
với hộp số tự động và di chuyển
cần chọn số về P hoặc N.

.

Không được tăng tốc.

.

Xoay chìa khóa về vị trí ON (2)
để làm nóng trước cho đến khi
đèn báo điều khiển K tắt. Nếu
đèn báo điều khiển bật sáng,
hãy đợi cho đến khi đèn tắt.

Tóm tắt
.

Xoay chìa khóa về vị trí START
(3) và nhả ra khi động cơ
đã chạy.

Trước khi khởi động lại hoặc tắt
máy, xoay chìa khóa trở về
ACC (1).
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Chìa khóa, cửa và
cửa sổ

Gương trong xe

Chìa khóa và khóa

Cửa sổ

Chìakhóa.....................
Khởiđộngxetừxa..........
Điềukhiểntừxaradio........
Khóacửabằngtay..........
Hệthốngkhóatrungtâm.....
Bảovệkhóacửa...........

Cửa
Cửasau..................
Khoangchứađồ............
Cửahậu..................

An ninh trên xe

Hệ thống báo động
chốngtrộm...............
Hệ thống làm cho xe không
chạyđược...............

Gương ngoài
Gươnglồi.................
Gươngđiềuchỉnhbằngtay...
Gươngđiềuchỉnhtựđộng....
Gươnggập................

Gương chiếu hậu điều chỉnh
bằngtay.................
Gương chiếu hậu mờ tự động
(Nếuđượctrangbị)........
Kínhđiện.................
Cửasổsaucósấy..........
Tấmchắnnắng............

Chìa khóa và khóa
Chìa khóa
Chìa khóa thay thế
Bạn phải cất số mã chìa khóa ở nơi
an toàn. Nếu các chìa khóa gốc bị
mất, đại lý của Chevrolet có thể tạo
chìa khóa thay thế bằng thông tin
mã chìa khóa.
Xemphần"Chìakhóa"trongChăm
sócbênngoài02

Chìa khóa có phần chìa
gập được

Chìa khóa, cửa và cửa sổ
Nhấn nút để mở ra. Để gập phần
chìa lại, trước tiên, hãy bấm nút, rồi
xoay phần chìa về vị trí ban đầu.

Khởi động xe từ xa

sương mùa phía sau (nếu có)
không bật sáng trong lúc xe được
khởi động từ xa.
Luật lệ ở một số cộng đồng địa
phương có thể hạn chế việc khởi
động xe từ xa. Chẳng hạn, một số
luật đòi hỏi những người muốn khởi
động xe từ xa phải thực sự nhìn
thấy xe. Hãy tìm hiểu các yêu cầu
trong quy định sở tại.

{ Nguy hiểm
Không để chìa khóa trong ổ khóa
hay trong xe nếu trên xe có trẻ
em nhưng không có người giám
sát. Hành vi thiếu trách nhiệm
này có thể gây ra những tình
huống đe dọa đến tính mạng của
trẻ em trên xe và những người
khác. Chìa khóa là công cụ giúp
điều khiển nhiều tính năng trên
xe, kể cả việc cho xe chạy.



Nếu xe được trang bị tính năng này,
bạn sẽ có thể khởi động động cơ từ
bên ngoài xe.

/ (Khởi động xe từ xa) : Nút này

sẽ nằm trên bộ truyền phát RKE
nếu xe có chức năng khởi động
từ xa.

Hệ thống điều hòa không khí sẽ sử
dụng các cài đặt trước khi xe được
khởi động từ xa. Chức năng sấy
kính sau có thể bật trong lúc khởi
động xe từ xa, tùy theo điều kiện
nhiệt độ xung quanh. Đèn báo

Cácđiềukiệnkháccóthểảnh
hưởngđếnkhảnănghoạtđộngcủa
bộtruyềnphát.HãyxemĐiềukhiển
từxaradio02.

Khởi động xe
Cách khởi động động cơ bằng tính
năng khởi động từ xa:
1. Hướng bộ truyền phát RKE về
phía xe.
2. Nhấn và nhả

Q.

3. Ngay sau khi làm xong Bước
2, hãy nhấn và giữ / trong ít
nhất 4 giây hoặc cho đến khi
đèn xi nhan nháy sáng. Đèn xi
nhan sẽ nháy sáng để xác
nhận rằng xe đã nhận được
yêu cầu khởi động từ xa.
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Khi động cơ khởi động, đèn đỗ sẽ
bật và sáng đều chừng nào động cơ
còn hoạt động. Các cửa sẽ bị khóa
và hệ thống điều hòa không khí có
thể được bật.

Chẳng hạn, nếu động cơ đã chạy
được 5 phút và xe được kéo dài
thời gian khởi động từ xa thêm 10
phút, thì động cơ sẽ chạy trong tổng
cộng 15 phút.

Động cơ sẽ chạy khoảng 10 phút.
Lặp lại các bước trên để kéo dài
thời gian thêm 10 phút nữa. Việc
kéo dài thời gian khởi động xe từ xa
chỉ có thể được thực hiện một lần.

Giữa hai chu kỳ đánh lửa, bạn được
phép khởi động xe từ xa tối đa là 2
lần, kèm theo mỗi lần đó là một lần
kéo dài thời gian.

Nếu động cơ đang chạy khi bạn vào
xe, hãy xoay công tắc khóa điện
sang ON (Bật). Nếu động cơ không
chạy khi bạn vào xe, hãy khởi động
động cơ như bình thường.
Kéo dài thời gian động cơ chạy
Để kéo dài thêm 10 phút, hãy lặp lại
các Bước 1 đến 3 khi động cơ vẫn
đang chạy. Việc kéo dài thời gian
khởi động xe từ xa chỉ có thể được
thực hiện một lần.
Ngay sau khi xe nhận được lệnh
kéo dài thời gian, quãng 10 phút thứ
hai sẽ được tính luôn.

Khóa điện của xe phải được xoay
sang vị trí bật, rồi tắt trước khi bạn
có thể sử dụng lại quy trình khởi
động từ xa.
Hủy việc khởi động từ xa
Để hủy việc khởi động từ xa, hãy
thực hiện một trong các thao
tác sau:
. Hướng bộ truyền phát RKE về
phía xe, rồi nhấn và giữ / cho
đến khi đèn đỗ tắt đi.
. Bật đèn báo nguy.
.

Xoay khóa điện sang vị trí bật,
rồi tắt.

Các tình trạng khiến tính năng
khởi động từ xa không hoạt
động được
Tính năng khởi động xe từ xa sẽ
không hoạt động nếu:
. Chìa khóa được cắm trong ổ
khóa điện.
. Nắp capô không được đóng.
.

Đèn báo nguy đang bật.

.

Đèn báo sự cố đang bật.

.

Nước làm mát động cơ có nhiệt
độ quá cao.

.

Áp suất dầu thấp.

.

Bạn đã sử dụng tính năng khởi
động xe từ xa hai lần, hoặc một
lần và kèm theo một lần kéo dài
thời gian.

.

Hộp số không ở vị trí P (Đỗ).

Chìa khóa, cửa và cửa sổ

Điều khiển từ xa radio

Giữ cẩn thận, tránh bị ẩm và nhiệt
độ cao cũng như tránh thao tác
không cần thiết.

Lỗi
Nếu hệ thống khóa trung tâm không
hoạt động bằng điều khiển từ xa, có
thể do các nguyên nhân sau:
. Khoảng cách quá xa.

Bật hoạt động không cần chìa khóa
của các chức năng sau:
. Hệ thống khóa trung tâm, xem
Hê ̣ thống khóa trung tâm 0 29
. Hệ thống báo động chống trộm.
Hệthốngbáođộngchốngtrộm
0
Điều khiển từ xa có thể hoạt động
trong khoảng 20 mét.
Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm xác
nhận thao tác khóa bằng cách bật
sáng một lần và xác nhận thao tác
mở khóa bằng cách bật sáng
hai lần.

.

Điện áp của pin quá thấp.

.

Điều khiển từ xa thường xuyên,
liên tục bị sử dụng ngoài phạm
vi hoạt động.

.

Khóa trung tâm bị quá tải do
thao tác với nhiều lần quá
nhanh, nguồn điện sẽ bị ngắt
trong một thời gian ngắn.

.

Nhiễu do sóng radio công suất
lớn từ bên ngoài.

.

Chìa khóa được cắm trong ổ.

HãyxemHệthốngkhóatrungtâm
02.
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Thay pin của điều khiển từ xa
Thaypinđiềukhiểnngaysaukhi
khoảnghoạtđộngbịgiảm.Nếubạn
cầnthaypin,thôngbáothaypinsẽ
đượchiểnthịtrênCácthôngbáo
hiểnthị0

1. Mở nắp bộ truyền phát.
2. Tháo pin đã sử dụng ra. Tránh
chạm bảng mạch vào các bộ
phận khác.
3. Lắp pin mới. Hãy đảm bảo
rằng đầu âm (-) quay mặt
xuống phía đáy.
4. Đóng nắp bộ truyền phát.
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5. Kiểm tra hoạt động của bộ
truyền phát với xe của bạn.
Ắc quy cần được thải bỏ tại điểm
thu gom đồ tái chế thích hợp.

Khóa cửa bằng tay

Khóa bên ngoài

Khóa bên trong

Sử dụng pin thay thế CR2032 (hoặc
loại tương đương).

Bộ phận điều khiển từ xa
thay thế
Số hiệu của bộ phận điều khiển từ
xa được ghi trên Thẻ thông tin.
Bạn cần đưa ra số này khi đặt hàng
bộ phận điều khiển từ xa thay thế,
vì đây là một bộ phận của hệ thống
mã hóa khóa động cơ.

Ấn nút khóa của cửa tương ứng
vào trong. Các cửa này sẽ bị khóa.
Các cửa trước chỉ có thể được
khóa sau khi cửa đã đóng. Do đó,
rủi ro quên khóa bên trong được
ngăn ngừa. Tuy nhiên, nếu các nút
khóa được bấm vào trong khi cửa
còn mở, hệ thống khóa sẽ đảo
ngược khóa, do đó chức năng khóa
sẽ không hoạt động.
Lưu ý
Nếu bạn sử dụng khóa liên tục,
khóa có thể không hoạt động bình
thường.

Xoay chìa khóa ngược chiều kim
đồng hồ.
Cửa phía người lái sẽ không
được khóa.

Mở khóa
Xoay chìa khóa theo chiều kim
đồng hồ.
Chỉ có cửa phía người lái được mở
khóa. Các cửa khác phải được mở
khóa bằng cách kéo nút khóa bên
trong ra ngoài.

Chìa khóa, cửa và cửa sổ
Lưu ý
Trong thời tiết lạnh, bạn có thể
không khóa hoặc mở khóa được xe
do khóa bị đóng băng. Trong trường
hợp này, hãy gõ nhẹ vào khóa hoặc
làm nóng chìa khóa.

Hệ thống khóa trung tâm

Khóa

Mở khóa và khóa các cửa.

Điều khiển từ xa radio
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Việc kéo tay nắm cửa bên trong sẽ
không mở khóa cửa, trừ khi nút
khóa được mở ra.

Mở khóa
Điều khiển từ xa radio

Nhấn nút Q để khóa tất cả các cửa.
Đối với các xe được trang bị cửa sổ
điện vận hành tự động: Khóa tất cả
các cửa và đóng tất cả các cửa sổ
bằng cách nhấn nút Q.
Nhấn nút K một lần để mở khóa tất
cả các cửa.

Lưu ý
Các cửa sổ phía hành khách sẽ
đóng trước. Các cửa sổ phía người
lái sẽ đóng cùng lúc với các cửa sổ
bên phải.
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Nếu mui xe hoặc bất kỳ cửa nào
không được đóng khít, thì hệ thống
khóa trung tâm sẽ không hoạt động
và tiếng còi đôi sẽ vang lên để làm
tín hiệu cảnh báo.

Mởkhóa

Lỗi hệ thống khóa trung tâm
Mở khóa
Mở khóa thủ công cửa phía người
lái bằng cách xoay chìa khóa trong
ổ khóa. Bạn có thể mở tất cả các
cửa khác bằng tay nắm bên trong,
sau khi kéo nút khóa ra ngoài.

Các nút khóa trung tâm
Khóa hoặc mở khóa tất cả các cửa.

Khóa
Ấn nút khóa vào trong cho từng
cửa, trừ cửa phía người lái. Sau đó,
đóng cửa phía người lái và khóa từ
bên ngoài bằng chìa khóa.
Mở khóa thủ công cửa phía người
lái bằng cách xoay chìa khóa trong
ổ khóa. Bật khóa điện để giải hoạt
hệ thống báo động chống trộm và
nhấn nút khóa trung tâm K để mở
khóa tất cả các cửa.
Nhấn Qđểkhóa.
NhấnKđểkhóa.

Khóa
Nhấn nút khóa trung tâm Q để khóa
tất cả các cửa. Sau đó đóng cửa lái
và khóa bằng chìa khóa từ bên
ngoài.

Khóa tự động
Khóa lại cửa tự động
Tất cả các cửa sẽ được tự động
khóa lại trong vòng 3 phút, nếu
không có bất kỳ cửa nào được mở
hoặc chìa khóa điện không được
xoay sang vị trí ACC hay RUN.

Chìa khóa, cửa và cửa sổ

Bảo vệ khóa cửa



Cửa

Khoang chứa đồ

Cửa sau

Khóa sàn chứa hàng

Bậc để chân bên

Cách khóa : Xoay chìa khóa
ngược chiều kim đồng hồ cho đến
khi khóa ở vị trí thẳng đứng.
Cách mở khóa : Xoay chìa khóa
theo chiều kim đồng hồ cho đến khi
khóa ở vị trí nằm ngang.
Lưu ý
Bạn có thể rút chìa khóa ra ở cả hai
vị trí khóa và mở khóa.

Khóaantoànchotrẻemđượctrang
bịtrêncáccửasaucủaxecabinkép.

{ Cảnh báo
Hãy sử dụng khóa trẻ em mỗi khi
có trẻ em ngồi trên các ghế sau.
Để kích hoạt khóa trẻ em, cắm chìa
khóa vào và xoay khe theo hướng
mũi tên. Cửa sẽ không mở được từ
bên trong.
Để giải hoạt khóa trẻ em, cắm chìa
khóa vào và xoay khe theo hướng
ngược lại. Cửa có thể được mở từ
bên trong.

Các bậc đỡ chân chỉ có trên một số
kiểu cabin hành khách.
Bậc này giúp bạn dễ tiếp cận cửa
trước hoặc cửa sau hơn.
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Cửa hậu

An ninh trên xe
Hệ thống báo động
chống trộm
Hệ thống báo động chống trộm sẽ
giám sát:
. Cửa
.

Ổ khóa điện

.

Mui xe

.

Cửa hậu

Hệ thống báo động chống trộm
được kích hoạt thông qua điều
khiển từ xa radio:
. Tự kích hoạt sau khi khóa xe 30
giây (khởi động của hệ
thống), hoặc;
. Với điều khiển từ xa radio, trực
tiếp bằng cách nhấn nút Q một
lần nữa sau khi khóa xe.

Đèn LED báo trạng thái

Kích hoạt
.éotaynắmlêntrên.

Đèn LED báo trạng thái được tích
hợp trong cảm biến trên mặt bảng
táp lô.
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Trạng thái trong 30 giây sau khi hệ
thống báo động chống trộm được
kích hoạt:

Giảihoạt

Việc kích khởi chuông báo động
qua bất kỳ cửa hoặc nguồn nào chỉ
có thể được kích hoạt lại sau 30
giây kể từ khi nguồn bị hủy.

Đèn LED nháy nhanh : cửa, cửa
hậu hay nắp capô không đóng hoàn
toàn hoặc hệ thống bị lỗi.

Hệ thống báo động chống trộm có
thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng cách
nhấn nút K hoặc bật khóa điện.

Trạng thái sau khi hệ thống được
trang bị:

ĐềnghịđạilýcủaChevrolettrợ
giúptrongtrườnghợpcólỗi.

Báo động
Còi sẽ kêu và đèn xi nhan sẽ nháy
sáng trong 30 giây khi chuông báo
động được kích hoạt.

Đèn LED sáng : kiểm tra, độ trễ
trang bị.

Đèn LED nháy chậm : hệ thống
đã được trang bị.



Mở khóa xe bằng cách nhấn nút K.
Nếu cửa phía người lái được mở
khóa bằng trụ khóa và mở khi hệ
thống chống trộm được kích hoạt,
thì người lái có 10 giây để cắm chìa
khóa vào ổ khóa điện, trước khi
chuông báo động được kích hoạt.
Trong thời gian này, còi sẽ phát ra
âm báo nhỏ.
Nếu có chuông báo động phát ra khi
hệ thống báo động chống trộm đang
hoạt động, thì khi hệ thống bị tắt,
còi sẽ phát ra 3 âm báo nhỏ và đèn
nháy cảnh báo nguy hiểm sẽ nháy
sáng 3 lần để báo hiệu sự vi phạm.

Hệ thống làm cho xe
không chạy được
Hệ thốngđượctíchhợpvàotrongổ
khóađiệnvàsẽkiểmtraliệuxecó
đượcphépkhởiđộngbằngchìa
khóađangsửdụnghaykhông.Nếu
bộtiếpsóngtrongchìakhóađược
nhậndạng,xecóthểkhởiđộng
được.

Hệ thống mã hóa khóa động cơ
được tự động bật khi chìa khóa
được rút ra khỏi ổ khóa điện.

Nếuđènbáođiềukhiển Anháy
hoặcbậtsángkhikhóađiệnởvịtrí
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bật,thìđiềuđócónghĩalàcólỗi
tronghệthốngvàđộngcơkhông
khởiđộngđược.Tắtchìakhóavà
khởiđộnglại.

Nếu đèn vẫn tiếp tục nháy hoặc
phát sáng, thử khởi động động cơ
bằng chìa khóa dự phòng và đề
nghị Đại lý của Chevrolet trợ giúp.
Lưu ý
Hệ thống mã hóa khóa động cơ sẽ
không khóa các cửa. Bạn cần luôn
khóa cửa sau khi ra khỏi xe và bật
hệ thốngbáođộngchốngtrộm.Hãy
xemKhóacửabằngtay02vàHệ
thốngbáođộngchốngtrộm0.
HãyxemĐènbáohệthốnglàmcho
xekhôngchạyđược0.

Gương ngoài
Gương lồi

Gương điều chỉnh
bằng tay

Chú ý
Gương lồi có thể khiến các vật,
như các xe khác, trông xa hơn
khoảng cách thực tế.
Gương ngoài có dạng lồi sẽ làm
giảm các điểm mù. Hình dạng của
gương sẽ làm cho các vật trong
gương nhỏ hơn, điều này sẽ ảnh
hưởng đến khả năng phán đoán
khoảng cách.

Việc điều chỉnh phải được thực hiện
thủ công, bằng cách nghiêng gương
đến vị trí thích hợp.
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Gương điều chỉnh
tự động

Di chuyển công tắc chọn sang L
(trái) hoặc R (phải) để chọn gương
phía người lái hay hành khách. Di
chuyển gương theo hướng mong
muốn bằng cách bấm công tắc bốn
chiều.

Gương gập

Để an toàn cho người đi bộ, gương
ngoài sẽ xoay ra khỏi vị trí lắp thông
thường nếu bị va đập với một lực
đủ lớn. Xoay lại gương về vị trí cũ
bằng cách tác động nhẹ lên vỏ
gương.



Gập gương bằng điện (nếu
được trang bị)

Nhấn công tắc chọn (công tắc L / R)
vào vị trí giữa ●, rồi nhấn công tắc
bốn hướng. Cả hai gương ngoài sẽ
gập vào.
Nhấn công tắc bốn hướng một lần
nữa, cả hai gương ngoài sẽ trở về
vị trí ban đầu.
Nếu có một gương được gập hoặc
mở bằng tay, gương còn lại có thể
được gập hoặc mở tự động bằng
cách bấm công tắc bốn hướng.
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Lưu ý
Nếu cả hai gương đều được gập,
hãy ấn công tắc bốn hướng xuống
để bảo đảm vị trí mở chính xác
trước khi lái xe.

{ Cảnh báo

Gương trong xe
Gương chiếu hậu điều
chỉnh bằng tay
Chốnglóathủcông

Để giảm độ lóa từ ánh đèn của các
xe đi sau, hãy kéo cần ở phía dưới
của vỏ gương.

Gương chiếu hậu mờ tự
động (Nếu được trang bị)

Luônđiềuchỉnhgươngchophù
hợpvàsửdụngchúngkhiláixe
đểtăngtầmquansátcácvậtthể
vàphươngtiệnkhácxungquanh
bạn.Khôngláixekhicógương
chiếuhậubênngoàibịgậpvào.

Chú ý
Bạn có thể di chuyển gương
chiếu hậu bên trong theo bốn
hướng, do đó, hãy thận trọng và
tránh để gương chạm vào tấm
chắn nắng. Điều chỉnh tất cả các
gương đến vị trí chiếu hiệu quả
nhất trước khi bắt đầu lái xe.

Ánh sáng lóa từ các xe đi sau trong
đêm sẽ tự động được giảm bớt.
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Cửa sổ

Điều khiển nhanh gương điện
vận hành tự động

Kính điện

Để mở hoàn toàn cửa sổ một cách
tự động, hãy nhấn công tắc xuống
hết mức. Để đóng hoàn toàn cửa sổ
một cách tự động, hãy kéo công tắc
lên hết mức. Khi vận hành tự động,
cửa sổ sẽ mở hoặc đóng hoàn toàn
ngay cả khi bạn thả tay ra khỏi
công tắc.

{ Cảnh báo
Thận trọng khi vận hành gương
điện. Bạn có thể bị thương, nhất
là với trẻ em.
Nếu có trẻ em ngồi trên ghế sau,
hãy bật hệ thống an toàn trẻ em
dùng cho kính điện.
Hãy cẩn thận khi đóng cửa sổ.
Đảm bảo rằng không có gì vướng
vào đường di chuyển của chúng.
Kính điện có thể sử dụng được khi.
. Khóa điện bật.
.

Trong vòng 10 phút sau khi trở
về vị trí 1 - tắt khóa điện.

Sau khi tắt khóa điện, bạn không
thể vận hành cửa kính khi có cửa
đang mở.



Điều khiển công tắc tương ứng với
các cửa sổ bằng cách đẩy để mở
và kéo để đóng. Công tắc cho cửa
kính phía người lái có đèn báo tình
trạng sẵn sàng hoạt động thông qua
việc sáng lên.

Giảm áp lực
Để giảm bớt lực đóng cửa trước,
khi có bất kỳ cửa trước nào mở ra,
cửa sổ tương ứng với cửa đó sẽ tự
động được hạ xuống vài xentimét
nhằm triệt tiêu bớt lực đóng cửa.

Để dừng cửa sổ ở vị trí mong muốn
trong lúc cửa sổ vận hành tự động,
hãy kéo công tắc lên hoặc nhấn
xuống và thả tay ra theo cùng chiều
với chuyển động của cửa sổ.
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Lập trình điện tử đối với
cửa sổ
Nếu ắc quy 12 vôn bị xả hết điện
hoặc bị tháo ra, thì cửa sổ điện có
thể cần được lập trình. Cách lập
trình cho cửa sổ:
Mỗi khi bạn bật ắc quy xe lần đầu
tiên hoặc khi bạn tắt ắc quy,
Intelligent System Power Windows
(Cửa sổ điện trong hệ thống thông
minh) cần được lập trình. Việc này
cần được thực hiện cùng với công
tắc cửa phía người lái theo các
bước dưới đây:
1. Bật khóa điện (nhưng không
khởi động động cơ)
2. Nhấn công tắc cửa sổ điện
theo hướng “lên” đến hết mức
và giữ ở đó trong 2 giây.
3. Nhấn công tắc cửa sổ điện
theo hướng “xuống” đến hết
mức và giữ ở đó trong 2 giây.
Khi bạn thả tay ra, cửa sổ sẽ
tự động hạ xuống hết mức
4. Lặp lại các bước đó đối với tất
cả các cửa sổ của xe

Nhận xét: Trong trường hợp thay ắc
quy, thay bộ điều chỉnh cửa sổ hoặc
thay đổi vị trí của các mô đun, bạn
sẽ cần hiệu chỉnh lại cửa sổ. Để
làm thế, hãy tắt khóa điện và lặp lại
quy trình trên.

Chức năng chống kẹp
Nếu xe phát hiện thấy chướng ngại
vật khi cửa sổ có chức năng chống
kẹp được đóng tự động, thì cửa sổ
đó sẽ tự động mở ra để bảo đảm
an toàn.

{ Cảnh báo
Chức năng chống kẹp có thể
không hoạt động sau vài lần sử
dụng. Không vận hành các công
tắc cửa sổ một cách bừa bãi.

Bỏ qua chức năng an toàn
Trong trường hợp khẩn cấp, tính
năng chống kẹp có thể được thay
thế ở chế độ giám sát. Kéo công tắc
cửa sổ lên hết mức và giữ ở vị trí
thứ hai. Cửa sổ sẽ nâng lên chừng
nào bạn còn giữ tay ở công tắc. Khi
bạn thả tay khỏi công tắc, chế độ

vận hành nhanh sẽ được kích hoạt
lại. Ở chế độ này, cửa sổ vẫn đóng
lại khi có chướng ngại vật trên
đường di chuyển. Hãy chú ý cẩn
thận khi sử dụng chế độ thay thế.

{ Cảnh báo
Các chi tiết thân xe bên ngoài xe
có thể va chạm với các đồ vật mà
xe đi qua. Giữ tất cả các bộ phận
cơ thể bên trong xe.
Trẻ nhỏ có thể vận hành và bị
mắc kẹt trong kính điện.
Không để chìa khóa hoặc trẻ nhỏ
không có ai trông chừng bên
trong xe của bạn.
Việc sử dụng sai kính điện có thể
dẫn tới khả năng bị thương tích
nghiêm trọng hoặc gây ra chết
người.
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Hệthốngantoàntrẻemcho
cửasổ

Khởi động kính điện

Cửa sổ sau có sấy

Nếu cửa kính phía người lái không
lên tự động được (như: sau khi tháo
nguồn ắc quy), bật hệ thống điện tử
của cửa kính như sau:
1. Bật khóa điện.
2. Bấm nút trong 2 giây để hạ
cửa kính xuống.
3. Bấm nút để nâng cửa kính lên
và đóng hoàn toàn. Kéo và giữ
nút thêm 2 giây sau khi bộ
chuyển đổi cửa kính dừng lại ở
vị trí trên cùng.

Ðiều khiển điện tử

Nhấn công tắc v để hủy kích hoạt
các cửa sổ điện ở cửa sau. Các
cửa sổ điện khác vẫn có thể được
vận hành bằng công tắc ở cửa phía
người lái.

Quá tải
Nếu thao tác lên xuống kính nhiều
lần trong khoảng thời gian ngắn, lên
xuống kính có thể không hoạt động
được trong một thời gian ngắn.
Ðiều khiển bằng tay
Bật sấy bằng cách nhấn nút +.
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Hệ thống sưởi hoạt động khi động
cơ chạy và được tự động tắt sau
một thời gian ngắn hoặc bằng cách
ấn lại vào nút đó.

Tấmchắnnắng

LED phát sáng để biểu thị hệ thống
được bật.

Chú ý
Không dùng các dụng cụ sắc
nhọn hay chất tẩy rửa có tính ăn
mòn trên cửa sổ sau.
Không làm xước hay làm hỏng
dây điện của bộ sấy kính khi bạn
vệ sinh hay thao tác quanh cửa
sổ sau.

Tấm chắn nắng có thể gập xuống
hoặc xoay sang một bên để chống
chói nắng.
Nếu tấm chắn nắng có lắp gương,
tấm đậy gương cần được gập vào
trong khi lái xe.

{ Cảnh báo
Không để tấm chắn nắng làm cản
trở khả năng quan sát nhìn
đường, luồng giao thông và các
vật thể khác.

Ghế và bộ phận giữ

Ghế và bô ̣
phân
̣ giữ
Tựa đầu
Tựađầu..................

Ghế trước
Vịtríghế...................
Điềuchỉnhghế.............
Điềuchỉnhghếtựđộng.......

Ghế sau
Ghếsau..................

Dây an toàn
Dâyantoàn..................
Đaiantoànbađiểm.........
Sử dụng dây an toàn khi
mangthai...................
Bảodưỡngđaiantoàn.......

Hệ thống túi khí
Hệthốngtúikhí.............
Hệthốngtúikhítrước........
Khinàothìtúikhíbậtra?.....
Điều gì làm túi khí
phồnglên?...............
Túi khí bảo vệ an toàn như
thếnào?.................

Bạn sẽ nhìn thấy gì sau khi túi
khíphồnglên?............
Bảo trì xe được trang bị
túikhí.......................

Ghế trẻ em
Hệthốngghếtrẻem.........
Vịtrílắpghếtrẻem..........
Hệ thống ghế trẻ em lắp rời
ISOFIX......................
Hệ thống ghế trẻ em có đai
giữtrên..................2
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Tựa đầu
Vị trí

{ Cảnh báo
Chỉ lái xe khi tựa đầu được đặt ở
vị trí thích hợp.

Cạnhtrêncủatựađầunênởvịtrí
đầuphíatrên.Nếuđiềunàykhông
thựchiệnđượcvớingườiquácao,
thìkéolênvịtrícaonhấtvàkéo
xuốngvịtríthấpnhấtvới
ngườithấp.

Tựa đầu của ghế trước
Điều chỉnh chiều cao

Nếu tựa đầu bị tháo hoặc bị điều
chỉnh không đúng cách, thì cổ và
đầu của bạn có thể gặp thương
tích nghiêm trọng trong trường
hợp có va chạm.
Đảm bảo rằng tựa đầu được điều
chỉnh lại trước khi lái xe.

Kéo tựa đầu lên phía trên.
Để đẩy xuống nhấn nút và ấn tựa
đầu xuống phía dưới.

Tựa đầu của ghế sau
Điều chỉnh chiều cao
Kéo tựa đầu lên phía trên.
Để đẩy xuống, nhấn nút và ấn tựa
đầu xuống phía dưới.

Ghế và bộ phận giữ

Ghế trước
Vị trí ghế

{ Cảnh báo
Chỉ lái xe khi ghế được điều
chỉnh thích hợp.

.

Cần ngồi với vai tựa sát vào tựa
lưng ghế. Chỉnh góc của tựa
lưng ghế sao cho bạn có thể dễ
dàng chạm tới vô lăng trong khi
hai tay vẫn hơi chùng. Duy trì
tiếp xúc giữa vai và tựa lưng khi
điều khiển vô lăng. Không nên
ngả tựa lưng ghế quá nhiều.
Chúng tôi khuyến nghị góc ngả
tối đa nên là khoảng 25°.

.Điềuchỉnhvôlăng,hãyxem
Điềuchỉnhvôlăng04.
. Chọn độ cao của ghế vừa đủ để
có thể nhìn rõ tất cả các phía và
bảng táp lô. Nên điều chỉnh sao
cho khoảng cách giữa đầu bạn
và trần xe ít nhất là một gang
tay. Đùi của bạn chỉ nên tựa
nhẹ, không nên tỳ vào ghế.

.

Cần ngồi lùi sát hết mức vào tựa
lưngghế.Điềuchỉnhkhoảng
cáchgiữaghếvàcácbànđạp
saochođùivàcẳngchânvẫn
tạoramộtgóckhinhấncácbàn
đạp.Trượtghếphụlùihếtvề
sau.



{ Cảnh báo
Việc ngồi trên ghế ngả về phía
sau khi xe đang chạy có thể gây
ra nguy hiểm. Kể cả nếu bạn cài
đai an toàn, thì đai an toàn cũng
không thể bảo vệ bạn đúng cách
khi bạn ngả người ra sau.
Đai an toàn qua vai không có tác
dụng bảo vệ thích hợp vì bộ phận
này không tỳ được vào cơ thể
bạn. Thay vào đó, nó sẽ ở phía
trước bạn. Khi xe va chạm, bạn
(tiếp tục)
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Cảnh báo (tiếp tục)

có thể mắc vào dây an toàn và bị
chấn thương cổ hoặc các chấn
thương khác.
Đai có thể dịch lên trên vùng
bụng và gây ra thương tích bên
trong.

{ Cảnh báo
Không được điều chỉnh ghế khi
đang lái xe, vì bạn có thể mất
kiểm soát sự di chuyển của
chúng.

Chỉnhvịtríghế

Để được bảo vệ đúng cách khi xe
đang chạy, hãy dựng thẳng lưng
ghế. Sau đó, ngồi thoải mái trên
ghế và thắt đai an toàn
đúng cách.

Kéo cần, điều chỉnh độ ngả và nhả
cần. Ghế phải được khóa vào vị trí.

Điều chỉnh ghế

Tựalưngghếkhôngđượcnghiêng
vềsauquánhiều(tốiđakhoảng
25°).

{ Nguy hiểm
Để túi khí được bung ra an toàn,
hãy ngồi cách vô lăng từ 25 cm
trở lên.

Tựalưngghế

Kéotaynắm,trượtghế,nhả
taynắm.

Chú ý
Không dựa vào tựa lưng khi kéo
cần. Hệ thống điều chỉnh của tựa
lưng có thể bị hư hỏng.

Ghế và bộ phận giữ
Chiềucaoghế

Điều chỉnh ghế tự động

{ Cảnh báo
Bạn phải chú ý thận trọng khi vận
hành ghế tự động. Bạn có thể
gặp thương tích, nhất là với trẻ
em. Các chướng ngại vật có thể
bị kẹt lại. Hãy theo dõi kỹ khi
đang điều chỉnh ghế. Hành khách
trên xe cần được thông báo
như vậy.
Để điều chỉnh ghế bằng tay:
. Nâng cần lên để nâng ghế.
. Hạ cần xuống để hạ ghế.

Chỉnh vị trí ghế
Bạn có thể điều chỉnh vị trí bằng
cách di chuyển công tắc tiến
hoặc lùi.

Chiều cao ghế
Bạn có thể điều chỉnh chiều cao
bằng cách di chuyển công tắc lên
hoặc xuống.
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Tựa lưng ghế

Ghế sau

Cách gập lưng ghế sau:

Gập lưng ghế sau

1. Mở khóa đai an toàn ghế giữa
bằng cách cắm chìa khóa điện
vào khe.

Xe có thể có các ghế sau.

{ Nguy hiểm
Bảo đảm rằng các lưng ghế sau
được cố định chắc chắn vào vị trí.

Bạn có thể điều chỉnh tựa lưng ghế
bằng cách di chuyển công tắc tiến
hoặc lùi.
Tựalưngghếkhôngđượcnghiêng
vềsauquánhiều(tốiđakhoảng
25°).

Chú ý
Tránh để tràn dung dịch thuộc bất
kỳ loại nào ra khu vực công tắc
điện của Ghế trước, vì điều đó có
thể ảnh hưởng đến hoạt động
của ghế.

Không điều chỉnh lưng ghế sau
khi xe đang di chuyển. Việc này
có thể gây hư hỏng cho xe hoặc
gây thương tích cho người ngồi
trên xe.
Không để hành khách ngồi trên
lưng ghế đã gập xuống trong khi
xe đang di chuyển. Hàng hóa đặt
lỏng lẻo hay hành khách ngồi trên
lưng ghế đã gập có thể bị quăng
quật trong xe hoặc bắn ra khỏi xe
trong trường hợp xe gặp tai nạn
hoặc dừng đột ngột.

Chú ý
Không để đai an toàn bị kẹp khi
dựng thẳng lưng ghế.

2. Đợi cho đai an toàn thu lại dần.

Chú ý
Không thả tay ra khỏi đai an toàn
không được cài khóa, cho đến khi
đai được rút vào hết.
3. Xe cabin kép: Kéo dây nhả giữa,
hoặc kéo cả hai dây nhả lưng ghế
bên ngoài, lên trên.
4. Gập lưng ghế về phía trước.
Để nâng lưng ghế trở lại vị trí
thẳng đứng:
1. Nâng lưng ghế lên và ấn mạnh
lưng ghế để cố định vào vị trí.
2. Nối lại và cố định đai an toàn
giữa,bảođảmrằngđaikhông
bịxoắn.

Ghế và bộ phận giữ
Tựatay

Dây an toàn
Đènbáocàiđaiantoàntrênghế
ngườilái,xemĐènbáocàidâyan
toàn0.

4

Đai an toàn được thiết kế để chỉ sử
dụng cho một người trong một thời
điểm. Đai an toàn không phù hợp
sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc
chiều cao thấp hơn 150cm.
Kiểm tra định kỳ các bộ phận của
đai an toàn không bị hỏng hóc và
hoạt động đúng. Các bộ phận bị
hỏng cần được thay thế.
Sau khi xảy ra tai nạn, hãy đến đại
lý của Chevrolet để thay thế các đai
an toàn.

Mở tựa tay ra bằng cách kéo xuống
từ trên đầu.
Đai an toàn sẽ bị hãm khi xe tăng
tốc hoặc giảm tốc đột ngột đảm bảo
an toàn cho người ngồi.

{

Cảnh báo

Thắt đai an toàn trước khi đi và
luôn cài đai trong khi đi. Nếu xảy
ra tai nạn, những người không
thắt đai an toàn sẽ gây nguy hiểm
cho chính họ và những người
cùng ngồi trên xe.

Lưu ý
Đảm bảo rằng đai an toàn không bị
hư hại do giày hay các vật có cạnh
sắc đè vào hoặc đai không bị kẹt.
Không để bụi bẩn bám vào bộ
cuốn đai.

Bộ hạn chế lực căng đai
an toàn
Nếu được trang bị bộ hạn chế lực
căng đai an toàn, trên các ghế
trước, lực căng lên thân người sẽ
giảm xuống qua việc nhả đai dạng
đàn hồi khi có va chạm.
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Bộ căng đai an toàn
Trong trường hợp có va chạm từ
phía trước hoặc từ phía sau với độ
nghiêm trọng nhất định, đai an toàn
ghế trước sẽ được siết chặt.

{ Cảnh báo

đai trước va chạm. Không chỉnh
sửa các bộ phận của bộ căng đai
trước va chạm.

Đaiantoànbađiểm
Càiđaiantoàn

Sử dụng khóa cài sau trên
cabin kép

Cáchxửlýkhôngchínhxách
(như:tháohoặccàiđaihaymóc
càiđaiantoàn)cóthểkíchhoạt
bộcăngđaiantoànvàgây
thươngtíchchongườisửdụng
đai.

Sự kích hoạt các bộ căng đai trước
va chạm được biểu thị bằng việc
đènbáođiềukhiển 9phátsáng
liêntục,xemĐènbáotúikhívàbộ
căngđaiantoàn0.
Các bộ căng đai trước va chạm
phải được thay tại đại lý của
Chevrolet. Các bộ chống căng đai
an toàn chỉ bật duy nhất một lần.
Lưu ý
Không gắn thêm hoặc lắp các phụ
kiện hay vật thể có thể gây ảnh
hưởng đến hoạt động của bộ căng

Người ngồi trên ghế sau có khóa
cài riêng. Người ngồi mạn ngoài
cần sử dụng khóa cài không có ký
hiệu CENTER (giữa), còn người
ngồi giữa sẽ sử dụng khóa cài có ký
hiệu CENTER (giữa) như trong hình
bên trên.

Kéo đai an toàn từ bộ cuốn đai, đưa
qua thân người mà không để đai bị
xoắn, và cài miếng khóa trên khóa
đai. Căng đai ngang thắt lưng
thường xuyên trong khi lái xe bằng
cách kéo đai bắt qua vai.

Ghế và bộ phận giữ
Điều chỉnh chiều cao

Quần áo rộng hoặc lùng nhùng sẽ
khiến đai an toàn không ôm khít vào
người. Không được đặt các vật như
túi xách hoặc điện thoại giữa đai an
toàn và cơ thể bạn.

{ Nguy hiểm
Đai không được tỳ vào các vật
cứng hoặc dễ vỡ trong túi quần/
áo của bạn.

1. Kéo nhẹ đai an toàn ra.
2. Kéo nút.
3. Điều chỉnh chiều cao và
hãm lại.

{ Cảnh báo
Điều chỉnh chiều cao sao cho đai
nằm vắt chéo qua vai. Đai không
được vắt qua cổ hoặc phần
cánh tay.
Không điều chỉnh chiều cao trong
khi đang lái xe.



Tháo đai an toàn

Để tháo đai an toàn, nhấn nút đỏ
trên khóa cài.
Đai sẽ tự động trở lại vị trí ban đầu,
nhưng nếu cần, hãy kéo khóa cài
xuống dưới, rồi thả tay ra để đai
được rút lại hoàn toàn.
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Sử dụng dây an toàn khi
mang thai

Bảo dưỡng đai an toàn
Đai an toàn cần được giữ gìn và
bảo dưỡng đúng cách.
Không thay đổi hệ thống đai
an toàn.
Xác minh rằng đai không có dấu
hiệu bị biến chất và không bị vướng
vào một vật sắc.

{ Cảnh báo
Đai ngang thắt lưng phải được
đặt thấp nhất có thể, ngang qua
khung chậu để tránh tạo áp lực
lên vùng bụng.

Phần cứng của đai an toàn cần
được giữ khô ráo, không dính bụi
bẩn hoặc mảnh vụn. Khi cần, có thể
dùng nước và xà phòng nhẹ để vệ
sinh nhẹ nhàng phần vải làm đai an
toàn và bề mặt cứng bên ngoài.
Hãy đảm bảo không có quá nhiều
bụi bẩn hay mảnh vụn trong cơ cấu
đó. Nếu có bụi bẩn hoặc mảnh vụn
trong hệ thống hãy đến gặp đại lý.
Có thể cần phải thay thế linh kiện
để đảm bảo hệ thống hoạt động
chính xác.

Chú ý
.

Bạn nên thường xuyên đưa
xe đến kỹ thuật viên để
kiểm tra và xác nhận hệ
thống đai an toàn hoàn
chỉnh.

.

Khi xe gặp tai nạn, đai an
toàn đã dùng trên xe phải
được thay bằng đai mới.

Ghế và bộ phận giữ

Hê ̣ thống túi khí
Hệ thống túi khí bao gồm một số hệ
thống đơn lẻ.
Khi bị kích hoạt, túi khí sẽ bung ra
trong vòng vài mili giây. Chúng cũng
xẹp xuống nhanh đến mức khó
nhận biết trong khi va chạm.

{ Nguy hiểm
Xe này được thiết kế nhằm đảm
bảo bất kỳ người nào ngồi trên xe
cũng được bảo vệ an toàn.
Đó là lý do các chốt khóa bằng
hóa chất được lắp đặt cho một số
bộ phận nhất định. Các chốt này
chỉ nên được thay bằng những
chốt thiết bị nguyên bản có cùng
số bộ phận.
Ngoài ra, thao tác vệ sinh bộ
phận nối cũng có ý nghĩa quan
trọng đối với việc đảm bảo
mômen siết chính xác và khả
năng phản ứng hiệu quả của các
hợp chất khóa hóa-vật lý sau khi
lắp chốt thay thế.
(tiếp tục)

Nguy hiểm (tiếp tục)
Mặc dù vậy, chúng tôi khuyến
nghị rằng bạn nên để Đại lý
Chevrolet hoặc Xưởng sửa chữa
được ủy quyền thực hiện các
công đoạn bảo trì có liên quan
đến hệ thống an toàn của xe (như
là: phanh, ghế, hệ thống treo, đai
an toàn, v.v.) hoặc thao tác bảo trì
có ảnh hướng gián tiếp đến các
hệ thống này. Để được giải thích
kỹ hơn, hãy liên hệ với Đại lý của
Chevrolet.
Các xe được trang bị hệ thống túi
khí có các bộ phận riêng biệt,
như túi khí, đai an toàn, dầm tấm
cản, thiết bị điện tử, những bộ
phận này phải được thay bằng
các chi tiết nguyên bản, giống với
bộ phận được lắp tại xưởng.
Lưu ý
Bộ điều khiển điện tử cho hệ thống
túi khí được bố trí trong hốc chứa
đồ giữa. Không đặt bất kỳ vật gì có
từ tính lên khu vực này.



Không chọc bất kỳ vật nào vào nắp
che túi khí và không đặt vật khác
lên trên nắp che.
Mỗi túi khí chỉ được kích hoạt một
lần. Hãy để đại lý của Chevrolet
thay túi khí đã kích hoạt.
Không chỉnh sửa hệ thống túi khí, vì
điều này sẽ làm mất hiệu lực của
quyết định phê chuẩn loại xe.
Hãy để đại lý của Chevrolet thay vô
lăng, bảng táp lô, tất cả các bộ
phận trang trí, gioăng cửa, tay nắm
và ghế ngồi.

{ Nguy hiểm
Nếu bị xử lý không đúng cách, hệ
thống túi khí có thể nổ bung ra.
Lái xe nên ngồi lùi xa hết mức có
thể, sao cho vẫn đảm bảo việc
điều khiển xe. Nếu bạn ngồi quá
gần túi khí, thì khi bung ra, túi khí
có thể khiến bạn gặp thương tích
nghiêm trọng hoặc bị tử vong.
(tiếp tục)
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Nguy hiểm (tiếp tục)

Đểđượcbảovệ tốiđatrongcác
kiểutainạn,tấtcảnhữngngười
ngồitrênxe,kểcảláixe,phải
luônthắtđaiantoànđểgiảm
thiểurủirogặpthươngtích
nghiêmtrọnghoặctửvongkhixe
bịvachạm.Khôngngồihoặctựa
ởnơigầntúikhíkhixeđang
chạy.
Phảnứngnổđểbungtúikhícó
thểkhiếnbạnbịxướctrênmặt
hoặctrêncơthể,bịbỏnghoặcbị
thươngdomảnhkínhvỡcứa
vào.

Khi túi khí bung ra, có thể phát ra
tiếng ồn lớn cùng với khói. Đây là
tình trạng bình thường và không
gây nguy hiểm, nhưng có thể gây
rát da cho người ngồi trên xe. Nếu
hiện tượng rát da kéo dài, hãy liên
hệ với bác sỹ.

{ Nguy hiểm
Không để trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ
nữ có thai, người già và người có
sức khỏe yếu ngồi trên ghế hành
khách phía trước được lắp túi khí.
Không lái xe khi có ghế cho trẻ
em được lắp trên đó. Trong
trường hợp xe gặp tai nạn, tác
động của túi khí bung ra có thể
dẫn đến thương tích trên mặt
hoặc tử vong.

Hệ thống túi khí trước
Hệ thống túi khí trước bao gồm một
túi khí ở vô lăng và một trên táp lô
phía bên ghế phụ. Có thể nhận biết
các túi khí này bởi ký tự AIRBAG.

{ Nguy hiểm
Nếu xe va phải các chỗ lồi hoặc
chướng ngại vật trên đường hay
vỉa hè không lát đá, thì túi khí có
thể bung ra. Hãy lái xe chậm rãi
trên các bề mặt không được thiết
kế để xe đi lại, nhằm tránh túi khí
vô tình bung ra.
XemĐènbáotúikhívàbộcăngđai
antoàn0.

Hệ thống túi khí trước sẽ nổ trong
trường hợp xảy ra tai nạn ở mức độ
nghiêm trọng trong khu vực mô tả.
Cần bật chìa khóa.
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Chuyển động về phía trước của
người ngồi trên ghế trước bị làm
chậm lại, nhờ vậy, nguy cơ chấn
thương phần thân trên và đầu giảm
đi đáng kể.

{ Cảnh báo
Khả năng bảo vệ của xe chỉ đạt
đến mức tối ưu khi ghế được đặt
ở vị trí thích hợp, hãy xem Vị trí
ghế. Không để chướng ngại vật
trong khoảng không bung ra của
túi khí. Thắt đai an toàn đúng
cách và khớp móc cài chắc chắn.
Chỉ khi đó, túi khí mới có thể bảo
vệ bạn.

Khuyến nghị quan trọng:
. Không được để bất kỳ vật thể
nào giữa túi khí và người ngồi
trên ghế. Trong trường hợp kích
hoạt túi khí, các vật thể này có
thể văng vào người ngồi, gây
thương tích.
. Không lắp đặt bất kỳ phụ kiện
không nguyên bản nào lên vô
lăng hoặc bảng táp lô. Các phụ
kiện này có thể nằm trên đường
bung ra của túi khí được kích
hoạt, cản trở hoạt động của hệ
thống.
. Không được sửa đổi bất kỳ bộ
phận nào của túi khí. Việc xử lý
không đúng có thể khiến túi khí
vô tình bị kích hoạt, làm cho
người lái hoặc hành khách bị
thương.
. Hệ thống điện tử điều khiển túi
khí được bố trí trong bảng điều
khiển phía trước. Để tránh có
lỗi, không đặt bất kỳ vật thể có
từ tính nào gần bảng điều khiển.
. Nếu xe bị ngập nước, hãy yêu
cầu Đại lý được ủy quyền
trợ giúp.



.

Việc tháo vô lăng và bảng táp lô
chỉ nên do Đại lý được ủy quyền
thực hiện.

.

Túi khí được thiết kế để chỉ
bung ra một lần. Sau khi túi khí
bung ra, bạn nên đưa xe đến
ngay Đại lý được ủy quyền để
thay thế túi khí.

.

Không đặt hoặc giữ bất kỳ vật
nào trong miệng khi bạn đang lái
xe. Nếu túi khí được kích hoạt,
nguy cơ bị thương tích hoặc tai
nạn chết người sẽ tăng lên
đáng kể.

.

Khi chuyển nhượng xe cho chủ
sở hữu mới, hãy thông báo cho
chủ sở hữu mới rằng xe này
được trang bị hệ thống túi khí và
rằng chủ sở hữu mới nên đọc và
làm theo các hướng dẫn trong
sách hướng dẫn này.

.

Việc tháo rời xe có túi khí chưa
kích hoạt có thể rất nguy hiểm.
Khi bạn quyết định bỏ xe, hãy
yêu cầu Đại lý được ủy quyền
trợ giúp.
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Lắp hệ thống ghế trẻ em trên
ghế hành khách của xe được
trang bị túi khí:
Bạn có thể xác định xe được trang
bị hệ thống túi khí bằng chữ “airbag”
(túi khí) trên nhãn tự dính ở mặt bên
của bảng táp lô. Bạn có thể nhìn
thấy nhãn này khi mở cửa hành
khách.

{ Cảnh báo
Trên xe được trang bị Túi khí cho
ghế hành khách, bạn không nên
lắp hệ thống ghế trẻ em trên ghế
hành khách.

{ Cảnh báo
Xe này được thiết kế nhằm đảm
bảo bất kỳ người nào ngồi trên xe
cũng được bảo vệ an toàn.
Đó là lý do các chốt khóa bằng
hóa chất được lắp đặt cho một số
bộ phận nhất định. Các chốt này
chỉ nên được thay bằng những
chốt thiết bị nguyên bản có cùng
số bộ phận.
Ngoài ra, thao tác vệ sinh bộ
phận nối cũng có ý nghĩa quan
trọng đối với việc đảm bảo
mômen siết chính xác và khả
năng phản ứng hiệu quả của các
hợp chất khóa hóa-vật lý sau khi
lắp chốt thay thế.
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
Mặc dù vậy, chúng tôi khuyến
nghị rằng bạn nên để Đại lý được
ủy quyền thực hiện các công
đoạn bảo trì có liên quan đến hệ
thống an toàn của xe (phanh,
ghế, hệ thống treo, đai an toàn,
v.v.) hoặc thao tác bảo trì có ảnh
hướng gián tiếp đến các hệ thống
này. Để được giải thích kỹ hơn,
hãy liên hệ với Đại lý được ủy
quyền.
Các xe được trang bị hệ thống túi
khí có các bộ phận riêng biệt,
như túi khí, đai an toàn, dầm tấm
cản, thiết bị điện tử, những bộ
phận này phải được thay bằng
các chi tiết nguyên bản, giống với
bộ phận được lắp tại xưởng.
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{ Cảnh báo
Không được lắp thanh chống va
chạm (thanh cản) phía trước
trong xe được trang bị túi khí.
Phụ kiện này có thể gây ảnh
hưởng đến hoạt động của hệ
thống túi khí.

Khi nào thì túi khí bật ra?
Xenàyđượctrangbịtúikhí.Xem
Hệthốngtúikhí0.Túikhíđược
thiếtkếđểphồnglênnếucólựctác
độngvượtquángưỡngbungracủa
hệthốngtúikhícụthể.Ngưỡngbật
rađượcsửdụngđểdựđoánmứcđộ
nghiêmtrọngcủamộtvụvachạm,
từđótúikhíphồnglênkịpthờivà
giúpbảovệngườingồitrênxe.Xe
đượctrangbịcáccảmbiếnđiệntử
giúphệthốngtúikhíxácđịnhmức
độvađập.Cácngưỡngbungtúikhí
cóthểthayđổitheocácthiếtkếxe
cụthể.

Các túi khí phía trước được thiết kế
để bật ra khi có va chạm phía trước
hoặc gần phía trước ở mức độ từ
trung bình tới nghiêm trọng, để giúp

giảm nguy cơ chấn thương nghiêm
trọng. chủ yếu đối với đầu và ngực
của người lái hoặc hành khách bên
ngoài phía trước.
Tốc độ di chuyển của xe không tác
động nhiều đến việc các túi khí phía
trước có bật ra hay không. Việc này
phụ thuộc phần lớn vào đối tượng
va chạm, hướng va chạm và mức
độ giảm tốc độ của xe.
Túi khí phía trước có thể bật ra ở
nhiều tốc độ va chạm khác nhau,
tùy thuộc vào việc xe đâm thẳng
vào đối tượng hay từ góc xiên và
đối tượng bị va chạm là vật cố định
hay di động, rắn chắc hay biến
dạng được, rộng hay hẹp.
Túi khí phía trước sẽ không phồng
lên khi xe bị lật, bị va chạm từ phía
sau hoặc từ nhiều phía.
Ngoài ra, xe còn có túi khí phía
trước với công nghệ tiên tiến. Túi
khí phía trước có khả năng điều
chỉnh sức giảm chấn theo mức độ
va đập.



Điều gì làm túi khí
phồng lên?
Trong quá trình túi khí phồng lên, hệ
thống cảm ứng gửi một tín hiệu điện
kích hoạt bộ bơm khí. Khí từ bộ
bơm sẽ bơm đầy túi khí, khiến nó
bật ra khỏi lớp vỏ. Bộ bơm khí, túi
khí và các linh kiện liên quan là các
bộ phận của mô-đun túi khí.

Túi khí bảo vệ an toàn
như thế nào?
Trong những va chạm từ phía trước
hoặc gần phía trước với mức độ từ
trung bình đến nghiêm trọng, ngay
cả những người ngồi có đeo dây an
toàn vẫn có thể va vào vô lăng hoặc
bảng táp lô. Trong những va chạm
với mức độ từ trung bình đến
nghiêm trọng, ngay cả những người
ngồi có đeo dây an toàn có thể va
vào nội thất trong xe.
Túi khí giúp tăng cường khả năng
bảo vệ của đai an toàn bằng cách
phân bố đều hơn lực tác động lên
cơ thể của người ngồi trên xe.
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Nhưngtúikhíkhôngcótácdụng
trongnhiềukiểuvachạm,chủyếu
bởivìchuyểnđộngcủangườingồi
khônghướngtớinhữngtúikhíđó.
XemKhinàothìtúikhíbậtra?05.
Túi khí luôn luôn chỉ có chức năng
bổ sung cho dây an toàn.

Bạn sẽ nhìn thấy gì sau
khi túi khí phồng lên?
Saukhitúikhíphíatrướcphồnglên,
chúngsẽxẹpxuốngnhanhchóng,
nhanhtớimứcmộtsốngườikhông
hềnhậnralànóđãphồnglênMột
sốbộphậncủatúikhícóthểbịnóng
trongmộtvàiphút.

Phần túi khí tiếp xúc với bạn có thể
hơi ấm nhưng không nóng tới mức
không chạm vào được. Có thể có
khói và bụi thoát ra từ các đường
ống khi túi khí xẹp xuống. Việc túi
khí phồng lên không ngăn cản
người lái xe quan sát phía trước

kính chắn gió hoặc tác động đến
khả năng lái xe và nó cũng không
ngăn cản người ngồi rời khỏi xe.

{ Cảnh báo
Khi túi khí phồng lên, có thể có
bụi trong không khí. Lượng bụi
này có thể dẫn đến khó thở đối
với những người có tiền sử bệnh
hen suyễn hoặc có vấn đề về hô
hấp. Để tránh tình trạng này, mọi
người trên xe nên rời khỏi xe
ngay khi an toàn cho phép. Nếu
bạn có vấn đề về hô hấp nhưng
không thể rời khỏi xe sau khi túi
khí phồng lên, hãy mở cửa xe
hoặc cửa kính để không khí mát
vào xe. Nếu bạn gặp phải các
vấn đề về hô hấp sau khi túi khí
phồng lên, bạn nên đi khám
sức khỏe.
Xe có một tính năng có thể tự động
mở khóa các cửa, bật đèn trong xe,
đèn báo nguy và tắt hệ thống nhiên
liệu sau khi túi khí phồng lên. Tính
năng này cũng có thể kích hoạt khi
túi khí không bung ra trong trường

hợp có một sự kiện vượt quá
ngưỡng định sẵn. Bạn có thể khóa
cửa, tắt đèn trong xe và tắt đèn
nháy cảnh báo nguy hiểm bằng bộ
điều khiển của các tính năng này.

{ Cảnh báo
Khi vụ va chạm có mức độ
nghiêm trọng đủ để kích hoạt túi
khí, thì nó có thể cũng gây sự cố
cho các chức năng quan trọng
của xe, chẳng hạn như hệ thống
nhiên liệu, phanh và hệ thống lái
v.v... Ngay cả khi xe vẫn có thể lái
được sau một vụ va chạm mức
độ trung bình, có thể vẫn có
những sự cố không nhìn thấy
được khiến bạn khó vận hành xe
an toàn.
Hãy chú ý nếu bạn muốn thử
khởi động lại động cơ sau khi xe
bị va chạm.
Trong nhiều vụ va chạm có mức độ
nghiêm trọng đủ để kích hoạt túi
khí, kính chắn gió bị vỡ do xe bị
biến dạng. Ngoài ra, kính chắn gió
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cũng có thể bị vỡ do túi khí của
hành khách lắp ở mạn ngoài phía
trước.
. Túi khí được thiết kế để chỉ
phồng lên một lần. Sau khi túi
khi phồng lên, bạn sẽ phải thay
thế một số bộ phận của hệ
thống túi khí. Nếu bạn không
thay thế, hệ thống túi khí sẽ
không thể bảo vệ cho bạn trong
lần va chạm tiếp theo. Một hệ
thống mới sẽ bao gồm các
mô-đun túi khí và có thể có các
linh kiện khác nữa. Tài liệu
hướng dẫn bảo trì sẽ cho biết
yêu cầu thay thế các bộ
phận khác.
. Chỉ để những thợ máy đủ tiêu
chuẩn làm việc với hệ thống túi
khí. Việc bảo trì không đúng có
thể khiến hệ thống túi khí hoạt
động không đúng cách. Hãy đến
gặp đại lý phân phối xe của bạn
để bảo trì.

Bảo trì xe được trang bị
túi khí
Túi khí có ảnh hưởng tới cách bảo
trì xe. Có nhiều bộ phận của hệ
thống túi khí nằm ở những chỗ khác
nhau trên xe. Hãy đến gặp đại lý
phân phối xe của bạn để bảo trì.

{ Cảnh báo
10 giây sau khi tắt máy xe và
ngắt điện ắc quy, túi khí vẫn có
thể phồng lên nếu bảo trì không
đúng cách. Bạn có thể bị thương
nếu đứng gần túi khí khi nó
phồng lên. Tránh các đầu nối
màu vàng. Chúng có thể là bộ
phận của hệ thống túi khí. Đảm
bảo tuân theo các quy trình bảo
trì đúng cách, và chắc chắn
người đang làm công việc bảo trì
cho bạn đạt tiêu chuẩn.



Ghế trẻ em
Hệ thống ghế trẻ em
Ghế sau là vị trí thuận tiện nhất để
bắt chặt hệ thống ghế trẻ em. Trẻ
em và trẻ sơ sinh cần được giữ
đúng cách bằng các hệ thống giảm
chấn, theo các điều kiện ghi trong
sách hướng dẫn này.
Vùng hông của trẻ còn quá nhỏ,
nên đai an toàn thông thường sẽ
không thể luôn nằm đúng vị trí, khi
cần. Thay vào đó, đai an toàn có
thể sẽ nằm ở bụng của trẻ, ép trực
tiếp vào trẻ và có thể gây ra tổn
thương nghiêm trọng trong trường
hợp có va chạm.
Khi chở trẻ em từ mười (10) tuổi trở
xuống, hãy bảo đảm tuân thủ các
quy định về an toàn và luật pháp
sở tại.

Phân loại hệ thống ghế trẻ em
trên thị trường
Hệ thống ghế trẻ em có sẵn trên thị
trường được phân loại theo trọng
lượng trẻ như sau:
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Nhóm

Nhóm cân nặng

Nhóm 0

Lên tới 10 kg (22 lb.)

Nhóm 0+

Lên tới 13 kg (28 lb.)

Nhóm I

9 đến 18 kg (20 đến
39 lb.)

Nhóm II

15 đến 25 kg (34 đến
55 lb.)

Nhóm III

22 đến 36 kg (49 đến
79 lb.)

{ Nguy hiểm
Không đặt ghế trẻ sơ sinh trên
ghế trước; nếu không, trong
trường hợp có va chạm, túi khí có
thể gây ra tổn thương nghiêm
trọng cho trẻ, vì đầu của trẻ sẽ ở
rất gần túi khí bung ra.

Lưu ý
Để có lựa chọn chính xác cho hệ
thống ghế trẻ em, điều quan trọng là
không chỉ xem xét tuổi và các yếu
tố về trọng lượng, mà còn cần tính
đến cả kiểu dạng sinh học của trẻ.
General Motors khuyến nghị sử
dụng Hệ thống ghế trẻ em chính
hãng của GM (General Motors).

b) Nhóm I (Ghế trẻ em)
c) Nhóm I và II (Ghế nâng đỡ)

a) Nhóm 0 và 0+ (Ghế trẻ sơ sinh)

Lưu ý
Hãy tuân theo các quy tắc đã được
pháp luật hiện hành cung cấp liên
quan đến việc lắp đặt hệ thống ghế
trẻ em ở ghế trước.

Lưu ý
Trước khi mua ghế trẻ em, hãy kiểm
tra xem thiết bị đó có phù hợp với
ghế và đai an toàn của xe không.
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{ Cảnh báo
.

Khi bạn chở theo trẻ em,
hãy tuân thủ quy trình chở
trẻ em được quy định theo
luật pháp sở tại.

.

Tại một số quốc gia, việc sử
dụng hệ thống ghế trẻ em bị
cấm trên các vị trí ghế
nhất định.

.

Bảo đảm rằng ghế trẻ em
được lắp đúng cách. Nếu
ghế trẻ em không được gắn
đúng cách, thì nguy cơ trẻ
bị thương nặng trong
trường hợp có va chạm sẽ
tăng lên.

.

Không gắn hoặc đặt vật thể
hay vật liệu khác lên trên
ghế trẻ em.

.

Không được để bất kỳ vật
thể nào lỏng lẻo trong xe.
Trong khi va chạm, vật thể
này có thể di chuyển và gây
thương tích cho người
trong xe.
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
.

Sau khi đưa trẻ ra khỏi xe,
giữ ghế trẻ em bằng đai an
toàn trên xe để tránh trường
hợp ghế bị văng về phía
trước khi xe bị phanh gấp.

.

Nếu bạn không cần giữ ghế
trẻ em trên ghế sau, hãy
tháo ghế ra khỏi xe và
cất đi.

.

Sau khi xe gặp tai nạn, bạn
cần thay ghế trẻ em, vì chắc
chắn là thiết bị có những hư
hỏng vô hình.

Lưu ý
Hãy bảo đảm rằng ghế trẻ em:
. Phù hợp với hướng dẫn của nhà
sản xuất ghế trẻ em.
. Có nhãn phê chuẩn tình trạng
tuân thủ các quy định về an toàn
theo luật pháp sở tại.
. Phù hợp với xe của bạn.
Luôn sử dụng ghế trẻ em được lắp
đặt thích hợp và thắt đai an toàn,
ngay cả khi bạn đi trên quãng
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đường ngắn. Chủ yếu là kiểm tra
xem đai an toàn có giãn ra thích
hợp không, có bị xoắn hay nằm sai
vị trí không.
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Ghế và bộ phận giữ

Vị trí lắp ghế trẻ em
Các tùy chọn lắp hệ thống ghế trẻ em (có đai an toàn 3 điểm)

Cabin đơn
Ghế hành khách ở giữa
phía trước (khi sẵn có)

Ghế hành khách bên
ngoài phía trước

0: lên đến 10 kg

X

X

0+: lên đến 13 kg

X

X

I: 9 đến 18 kg

X

X

II: 15 đến 25 kg

X

X

III: 22 đến 36 kg

X

X

Nhóm trọng lượng

X: Không có hệ thống ghế trẻ em nào được phép ở vị trí này và ở nhóm cân nặng này.

Cabin hành khách
Nhóm trọng lượng

Ghế hành khách
phía trước

Ghế ngoài phía sau

Ghế giữa phía sau

0: lên đến 10 kg

X

U

U

0+: lên đến 13 kg

X

U

U

I: 9 đến 18 kg

X

U

U

Ghế và bộ phận giữ
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Cabin hành khách (tiếp tục)
Nhóm trọng lượng

Ghế hành khách
phía trước

Ghế ngoài phía sau

Ghế giữa phía sau

II: 15 đến 25 kg

X

U

U

III: 22 đến 36 kg

X

U

U

X: Không có hệ thống ghế trẻ em nào được phép sử dụng ở vị trí này và ở nhóm cân nặng này.
U: Cài đặt cho phép kết hợp với đai an toàn ba điểm (Chung). Di chuyển ghế trước đến hết mức hoặc điều chỉnh
độ nghiêng tựa lưng ghế trước xa tới mức cần thiết đến vị trí thẳng đứng để đảm bảo không có va chạm giữa hệ
thống ghế trẻ em trên ghế sau và tựa lưng ghế trước.



Ghế và bộ phận giữ

Lưu ý
. Di chuyển tựa đầu tới vị trí cao
nhất để đảm bảo không ảnh
hưởng tới việc lắp đặt hệ thống
ghế trẻ em. Nếu nó chạm vào
theo bất cứ hướng nào, hãy
tháo tựa đầu.

{ Nguy hiểm
CẢNH BÁO - ĐẶC BIỆT
NGUY HIỂM
KHÔNG BAO GIỜ sử dụng ghế
quay mặt về phía sau ở ghế được
bảo vệ bởi TÚI KHÍ KÍCH HOẠT
ở trước mặt. Có thể xảy ra tổn
thương nghiêm trọng hoặc tử
vong cho trẻ em.
Lưu ý
Các điều khoản được quy định theo
luật chồng chéo với các điều khoản
của Hướng dẫn này.

{ Nguy hiểm
Không được dùng đồng thời một
đai an toàn cho cả người lớn và
trẻ em. Khi xe bị va chạm, đai an
toàn có thể tạo ra áp lực rất lớn
lên trẻ, khiến trẻ chịu thương tích
nghiêm trọng hoặc chí mạng.
Không thắt đai an toàn cho hai trẻ
cùng lúc. Cả hai có thể gặp
thương tích nghiêm trọng khi xe
bị va chạm.

{ Nguy hiểm
Không được để người khác ôm
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong lòng
khi đang ngồi trên xe.
Mặc dù trẻ sơ sinh không nặng
lắm, nhưng trong trường hợp va
chạm, lực văng của trẻ sẽ tăng
đến mức không thể giữ được,
ngay cả khi chúng được thắt cố
định bằng đai an toàn.

Trẻ em hơn 10 tuổi
Hãy sử dụng đúng đai an toàn cho
trẻ em hơn 10 tuổi.

Ghế và bộ phận giữ
Để xác minh rằng trẻ có thể sử
dụng đai an toàn ba điểm, hãy bảo
đảm trẻ có thể gập đầu gối thoải
mái ở mép ghế, đai vắt chéo nằm
giữa cổ và tay trẻ, đai ngang thắt
lưng nằm trên hông trẻ ở mức thấp
nhất có thể.

Hệ thống ghế trẻ em lắp
rời ISOFIX
Hệ thống ghế trẻ em lắp rời
ISOFIX (Cabin kép — nếu được
trang bị)
Điểm neo ISOFIX trên xe

{ Nguy hiểm
.

Số liệu thống kê về tai nạn
cho thấy trẻ em sẽ được an
toàn hơn nếu chúng ở ghế
sau và sử dụng đai an toàn
theo cách thức thích hợp.



{ Nguy hiểm

.

Trẻ không thắt đai an toàn
có thể bị văng đi nếu xe gặp
tai nạn.

Hình sau minh họa trường hợp
sử dụng đai an toàn ba điểm sai
cách cho trẻ ngồi trên ghế.

.

Luôn đặt trẻ ngồi trên ghế,
đai ngang thắt lưng phải
nằm ở vị trí rất thấp, gần với
hông, chạm vào bắp đùi của
trẻ. Trong trường hợp tai
nạn, lực từ đai an toàn sẽ
tác động đến vùng xương
chậu của trẻ.

Nếu trẻ thắt đai an toàn theo cách
này, chúng có thể bị thương hoặc
có nguy cơ tử vong nếu xe bị
va chạm.

Móc neo ISOFIX được thiết kế để
giữ được ghế trẻ em ISOFIX.
Móc neo ISOFIX được bố trí giữa
lưng ghế và ghế sau và chúng được
xác định bằng các nút có biểu
tượng H.
Móc neo ISOFIX sẽ được đặt ngay
bên dưới các nút xác định.
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Hướng dẫn cách cố định thiết bị
giữ dùng cho trẻ vào neo ISOFIX:
1. Đặt thiết bị giữ dùng cho trẻ ở
phía trước ghế nơi thiết bị sẽ
được lắp.
2.

Khóa móc ISOFIX của thiết bị
giữ vào neo ISOFIX của xe
theo hướng dẫn của nhà sản
xuất về thiết bị giữ dùng
cho trẻ.

3.

Kiểm tra xem thiết bị giữ có
khít hoàn toàn vào ghế hay
không.

Ghế và bộ phận giữ
Các vị trí được phép lắp hệ thống ghế trẻ em lắp rời ISOFIX
Nhóm
trọng
lượng
0: lên đến
10 kg
0+: lên đến
13 kg

I: 9 đến
18 kg

Nhóm kích thước

Cơ cấu kẹp

Ghế hành khách
phía trước

Ghế bên ngoài ở
hàng thứ hai

E

ISO/R1

X

IL

X

E

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

Ghế ở giữa ở
hàng thứ hai

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

II: 15 đến
25 kg

X

IL

X

III: 22 đến
36 kg

X

IL

X

IL: Phù hợp với một số hệ thống ghế lắp rời ISOFIX đặc biệt trong các loại 'xe cụ thể', 'hạn chế' hoặc 'bán vạn
năng'. Hệ thống ghế trẻ em phải được chấp thuận cho loại xe cụ thể.
IUF: Phù hợp cho các hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía trước ISOFIX loại phổ biến được chấp thuận sử
dụng trong nhóm cân nặng này.
X: Không được phép sử dụng hệ thống ghế trẻ em lắp rời ISOFIX cho trẻ thuộc nhóm trọng lượng này.
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Ghế và bộ phận giữ

Nhóm kích cỡ và thiết bị ghế
ISOFIX:
A – ISO/F3 = Hệ thống ghế trẻ em
quay mặt về phía trước dành cho
trẻ em với khổ người lớn nhất trong
nhóm cân nặng từ 9 đến 18 kg.

Hệ thống ghế trẻ em có
đai giữ trên

1. Khóa móc ĐAI PHÍA TRÊN của
thiết bị giữ dùng cho trẻ vào
neo ĐAI PHÍA TRÊN của xe
theo hướng dẫn của nhà sản
xuất về thiết bị giữ dùng
cho trẻ.

B – ISO/F2 = Hệ thống ghế trẻ em
quay mặt ra phía trước dành cho trẻ
nhỏ hơn trong nhóm cân nặng từ 9
đến 18 kg.

2. Kiểm tra xem thiết bị giữ dùng
cho trẻ có khít hoàn toàn vào
ghế hay không.

B1 – ISO/F2X = Hệ thống ghế trẻ
em quay mặt ra phía trước dành
cho trẻ nhỏ hơn trong nhóm cân
nặng từ 9 đến 18 kg.
C – ISO/R3 = Hệ thống ghế trẻ em
quay mặt về phía sau dành cho trẻ
em với khổ người lớn nhất trong
nhóm cân nặng tối đa 18 kg.
D – ISO/R2 = Hệ thống ghế trẻ em
quay mặt ra phía sau dành cho trẻ
nhỏ hơn trong nhóm cân nặng tối
đa 18 kg.
E – ISO/R1 = Hệ thống ghế trẻ em
quay mặt ra phía sau dành cho trẻ
nhỏ tuổi trong nhóm cân nặng tối đa
13 kg.

Hướng dẫn cách cố định thiết bị
giữ dùng cho trẻ vào neo ĐAI
PHÍA TRÊN:

A. Phía trước xe
Điểm neo ĐAI PHÍA TRÊN trong xe
Móc neo ĐAI PHÍA TRÊN cho thiết
bị giữ dùng cho trẻ được bố trí ở
phía sau ghế sau, thẳng hàng với
ba vị trí chỉnh ghế sau, luôn được
chỉnh thẳng với ghế sau và được
biểu thị bằng ký hiệu I.
Lưu ý
Chỉ sử dụng điểm neo ĐAI PHÍA
TRÊN để cố định thiết bị giữ dùng
cho trẻ.

Chứa đồ

Chứa đồ

Khoang chứa đồ

Khoang chứa đồ

Hốcchứatrênbảng
táplô

Hốcchứatrênbảngtáplô....
Hộpgăngtay...............
Đếđặtcốc.................
Hộcchứadướighế..........
Hộcchứadướitựatay.......5
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Hộpgăngtay

Vị trí đặt đồ/hành lý
Khoangchứađồ............

Hệ thống giá hành lý nóc xe
Hệthốnggiáhànhlýnócxe...

Thông tin về việc chất hàng
lên xe
Thông tin về việc chất hàng
lênxe.......................

Kéo tay nắm để mở ra.
Hốc chứa trên trong bảng táp lô.

Chú ý
Không để kính/gương, CD, vỏ CD
hay vật dễ cháy, như hốc châm
thuốc, trong khay khi bạn đỗ xe ở
nơi có ánh nắng trực tiếp hay nơi
có nhiệt độ cao, vì khay có thể trở
nên rất nóng.

{ Cảnh báo
Để giảm bớt nguy cơ gặp thương
tích nếu xe bị tai nạn hay phải
dừng đột ngột, hãy luôn đóng cửa
hộp găng tay khi bạn đang lái xe.
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Chứa đồ

Đế đặt cốc

{ Cảnh báo
Không để cốc đựng đồ uống
nóng, không có nắp vào đế đặt
cốc khi xe đang chạy. Nếu đồ
uống nóng tràn ra, bạn có thể bị
bỏng và điều đó có thể khiến bạn
mất khả năng điều khiển xe.
Để giảm bớt nguy cơ có thương
tích cá nhân nếu xe bị va chạm
hoặc bị dừng đột ngột, không đặt
các chai, cốc, bình,... không đậy
nắp hay không được vặn chặt
vào đế đặt cốc khi xe đang chạy.

Khaygiữcốcđượcbốtrítrên
từngcửa.

Đếđặtcốcđượcbốtríởhốcchứa
đồgiữakiểuA.

Đế đặt cốc được bố trí ở hốc chứa
đồ giữa kiểu B.

Chứa đồ

Hộc chứa dưới ghế

Hộc chứa dưới tựa tay

Cabin hành khách
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Vị trí đăṭ đồ/hành lý
Khoang chứa đồ
Dung tích chứa đồ của khoang
để hàng

Các kiểu cabin hành khách có nhiều
ngăn chứa đồ phía dưới ghế sau.
Để tiếp cận ngăn chứa đồ, hãy
nâng đệm lên khỏi đáy ghế sau.
Các hộp chứa đồ sẽ xuất hiện phía
dưới ghế.
Để mở hộp chứa đồ, nâng nắp hộp
chứa độ.

Nhấn chốt khóa và nâng nắp tựa
tay lên trên.

Khu
vực

Dung tích

bằng
m³

A

Cabin đơn

1,570

A

Cabin lửng

1,281

A

Cabin hành
khách

1,061
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Chứa đồ

Cửa hậu

Điểm tải

Để mở ra, kéo tay nắm giữa và hạ
cửa hậu. Để đóng lại, nâng cửa hậu
và nhấn đầu trên cho đến khi bạn
nghe thấy tiếng khóa.

Một số kiểu xe được trang bị móc
trên hộp nhận đồ và những kiểu
khác lại có điểm buộc dây như
trong hình vẽ bên trên.

Giới hạn tải trên cửa hậu

Chú ý
Bạn phải tuân thủ giới hạn tải trên
cửa hậu, nếu không, cửa hậu và
thân xe có thể bị hư hỏng.
Giới hạn tải trên cửa hậu:
Tập trung : 100 kg
Phân tán : 150 kg

Chứa đồ
Giới hạn tải trên cản sau

.

Cố gắng phân tán trọng lượng
đều nhau.

.

Khi đặt đồ vật bên trong xe, luôn
buộc chắc chắn.

.

Không được vượt quá giới hạn
tổng trọng lượng gộp và trọng
lượng tối đa được phép trên các
cầu trước và sau khi chất tải
lên xe.

Chú ý
Việc này có thể làm hỏng các bộ
phận của xe và còn ảnh hưởng
đến điều kiện lái xe. Việc này có
thể dẫn đến tình trạng mất khả
năng điều khiển và giảm tuổi thọ
hữu ích của xe.

Tải tối đa trên cản sau là 100 kg.

Khi chất tải lên xe
Lưu ý một số điểm quan trọng sau
khi chất tải lên xe:
. Tải nặng nhất phải được đặt
trên sàn, hướng về phía cầu
sau. Đặt tải xa hết mức có thể
về phía trước.
. Đảm bảo rằng tải được buộc
chính xác để tránh cho các đồ
vật không văng ra khỏi hộp
nhận đồ.

.

Các điều khoản bảo hành không
bao trả cho lỗi chi tiết hoặc bộ
phận do tải quá mức.
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Hê ̣ thống giá hành lý
nóc xe
Đối với xe có giá hành lý nóc xe,
các giá có thể được dùng để chất
đồ. Đối với các giá hành lý không
có thanh giằng chéo, bạn có thể
mua thanh giằng chéo được GM
chứng nhận dưới dạng phụ kiện.
Hãy đề nghị đại lý được ủy quyền
của bạn trợ giúp để biết thêm
thông tin.
Vì các lý do an toàn và tránh gây hư
hỏng cho nóc xe, hãy dùng hệ
thống giá hành lý nóc xe đúng cho
loại xe này.
Tải tối đa của giá hành lý nóc xe là
75 kg, với tải được phân tán đều.

Chú ý
Hàng hóa đặt trên giá hành lý nóc
xe, có trọng tải vượt quá mức tải
tối đa hoặc được treo ở phía sau
hay hai bên xe, có thể gây hỏng
hóc cho xe. Hãy đặt hàng hóa
(tiếp tục)
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Chứa đồ
Chú ý (tiếp tục)

sao cho đều cả hai bên thanh ray,
đảm bảo chằng buộc hàng hóa
chắc chắn.

Thông tin về viêc̣ chất
hàng lên xe

{ Cảnh báo
Để tránh hỏng hóc hoặc mất mát
hàng hóa trong khi lái xe, hãy
đảm bảo rằng các thanh giằng
chéo và hàng hóa được chằng
buộc chắc chắn. Chở hàng hóa
trên giá hành lý nóc xe sẽ khiến
trọng tâm của xe nâng cao hơn.
Hãy tránh đi tốc độ cao, chạy đột
ngột, chuyển hướng gấp, phanh
gấp hoặc vào cua đột ngột, nếu
không,xecóthểbịmấtkiểm
soát.
Nếu bạn lái xe trên đường xóc, ở
tốc độ cao trong thời gian dài, thỉnh
thoảng hãy dừng xe để chắc chắn
rằng đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Khôngvượtquátảitrọngtốiđacủa
xekhichấttảichoxe.XemKhoang
chứađồ0.

.

Nếu có thể xếp chồng các vật,
hãy xếp vật nặng nhất ở dưới.

.

Chằng buộc các đồ vật trong
vùng chất tải để tránh bị trượt
qua lại.

.

Không lái xe khi cửa hậu
vẫn mở.

.

Tải trọng là chênh lệch giữa
tổng trọng lượng được phép của
xe và trọng lượng xe không tải.
Trọng lượng xe không tải bao
gồm trọng lượng của hành lý (7
kg) và tất cả các loại dung dịch
(bình đầy 90%).
Các thiết bị và phụ kiện tùy chọn
sẽ làm tăng trọng lượng
không tải.

Chú ý
Đồ không được cản trở việc điều
khiển các bàn đạp, phanh tay,
cần số hoặc cản trở việc cử động
của lái xe. Không đặt đồ vật bên
trong xe mà không chằng buộc.

.

San đều hành lý và chằng buộc
cẩn thận bằng dây. Điều chỉnh
áp suất lốp và tốc độ của xe
theo các điều kiện tải. Thường
xuyên kiểm tra và buộc chặt lại
các dây.

Chứa đồ
Chú ý
Nếu xe được chất hàng trên nóc,
thì tác động của gió ngang sẽ
tăng lên và gây khó khăn cho
việc điều khiển xe, vì khi đó,
trọng tâm của xe sẽ cao hơn.
.

Khi xe đang di chuyển, không để
người hoặc động vật ở trên
vùng chất tải trong bất kỳ tình
huống nào.

Chú ý
Không sử dụng Thanh thể thao
làm giá đỡ để giằng tải (nếu được
trang bị).
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điệntử(ESC)tắt...........
Đèn cảnh báo Hệ thống kiểm
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Tổng quan về bảng táp lô

Cụm đồng hồ

Các đồng hồ và bảng điều khiển
1. Đènbáoápsuấtdầuđộng
cơ0
2. Đènbáosựcố0

16. Trungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0
17. Bộphậnnhắcđènbật0

3. Đèn báo bô ̣ điều khiển cân
bằngđiệntử(ESC)tắt0
4. Đèn cảnh báo hê ̣ thống chống
bócứngphanh(ABS)0
5. Đèn báo hê ̣ thống điều khiển
chạytựđộng0
6. Đènbáocàidâyantoàn0

18. Đèn báo dẫn đôṇ g bốn
bánh0
19. Đèncảnhbáolệchlànđường
(LDW)0
20. Đènbáođiềukhiểnxuống
dốc0
21. Đèn0

7. Đèn0
8. Đèn báo bô ̣ điều khiển cân
bằngđiệntử(ESC)0
9. Đènbáoxephíatrước0

22. Đènbáođènphabật0
23. Đèn hê ̣ thống kiểm tra áp suất
lốp0
24. Đènbáohệthốnglàmchoxe
khôngchạyđược0
25. Đènbáotúikhívàbộcăngđai
antoàn0
26. Đènbáoxemoóc(Nếuđược
trangbị)0
27. Đènbáolàmnóngtrước0

10. Đèncảnhbáohệthốngphanh
vàlyhợp0
11. ĐèncảnhbáoHệthốngkiểm
soáttrượtngang(TCS)0
12. Đènbáocàidâyantoàn0
13. Đènbáohệthốngsạc0
14. Đồnghồnhiênliệu0
15. Đồng hồ đo nhiêṭ đô ̣ nước làm
mátđộngcơ0

28. Đènbáođènsươngphía
sau0
29. Đènbáođènsươngphía
trước0
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Bô ̣điềukhiển
Điềuchỉnhvôlăng

Mở khóa cần, điều chỉnh vô lăng, rồi
cài cần điều chỉnh và đảm bảo cần
được khóa hoàn toàn.
Chỉ điều chỉnh vô lăng khi xe đỗ tại
chỗ và vô lăng không bị khóa.

Bảng điều khiển trên
vô lăng

Hệ thống thông tin giải trí có thể
được thao tác thông qua bảng điều
khiển trên vô lăng.
XemBảngđiềukhiểntrênvôlăng
01.

Hệ thống điều khiển chạy tự động
và Cảnh báo va chạm phía trước có
thể được vận hành bằng các bộ
điều khiển trên vô lăng.
Xem&K͗ÿͱJDWΉÿͱQJ0.
XemHệthốngcảnhbáovachạm
phíatrước(FCA)0.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Còi

Rửa kính/Gạt nước kính
chắn gió

5

Khoảngcáchthờigiangiữa
cáclầngạtcóthểđiềuchỉnh

Cần gạt nước kính chắn gió

Để phát còi, hãy nhấn
vô lăng.

a trên

Cần gạt nước ở vị trí INT.
HI (Cao) : Nhanh
LO (Thấp) : Chậm
INT (Gián đoạn) : Gạt nước sau
khoảng thời gian đặt trước
OFF (Tắt) : Tắt
Để gạt một lần khi gạt nước kính
chắn gió đang tắt, ấn cần điều khiển
xuống.
Tắt chức năng này khi rửa xe.

Xoay bánh điều chỉnh để chỉnh
khoảng cách thời gian mong muốn:
khoảng thời gian dài : Xoay bánh
điều chỉnh xuống dưới.
khoảng thời gian ngắn : Xoay
bánh điều chỉnh lên trên.
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Tự động gạt với cảm biến mưa
(nếu được trang bị)

Độnhạycóthểđiềuchỉnhcủa
cảmbiếnmưa(nếuđượctrangbị)

INT (Gián đoạn) : tự động gạt với
cảm biến mưa
Cảm biến mưa phát hiện lượng
nước trên kính chắn gió và tự động
điều chỉnh tần suất hoạt động của
cần gạt nước kính chắn gió.

Không để bụi, bẩn và băng bám vào
cảm biến.
Xoay bánh điều chỉnh để chỉnh
độ nhạy:
Độ nhạy thấp : Xoay bánh điều
chỉnh xuống dưới
Độ nhạy cao : Xoay bánh điều
chỉnh lên trên

Chú ý
Tắt cần gạt nước kính chắn gió
và chức năng vận hành tự động
với cảm biến mưa khi đưa xe vào
trạm rửa xe.

Nếu bạn chuyển cần gạt nước sang
chế độ cảm biến mưa hoặc xoay
bánh điều chỉnh từ độ nhạy thấp
sang cao khi khóa điện ở vị trí bật,
thì cần gạt nước kính chắn gió sẽ
hoạt động một lần để kiểm tra hệ
thống.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Rửa kính chắn gió

Chú ý
Nếu lái xe không có tầm nhìn rõ
ràng, thì xe có thể bị tai nạn, dẫn
đến thương tích cá nhân hoặc hư
hỏng cho xe hay tài sản khác
của bạn.

Kéo cần. Nước rửa kính được xịt
lên kính chắn gió và cần gạt sẽ gạt
vài lần.

Không vận hành cần gạt nước
kính chắn gió khi kính chắn gió
đang khô hoặc có vật cản như:
bùn, tuyết hoặc băng. Việc sử
dụng cần gạt nước trên kính chắn
gió có vật cản có thể gây ra hư
hỏng cho lưỡi gạt nước, mô-tơ
gạt nước và lớp kính.
Kiểm tra xem lưỡi gạt có bị đóng
băng vào cửa sổ không trước khi
vận hành gạt nước trong thời tiết
giá lạnh. Nếu bạn vận hành cần
gạt nước khi lưỡi gạt bị đóng
băng, thì mô-tơ gạt nước có thể
bị hư hỏng.
Không vận hành bộ rửa kính
chắn gió liên tục trong hơn vài
giây hay khi bình chứa hết nước
(tiếp tục)

7

Chú ý (tiếp tục)
rửa kính chắn gió. Việc này có
thể dẫn đến tình trạng quá nóng
của mô-tơ rửa kính.

Nhiệt độ ngoài trời
Nhiệt độ giảm sẽ được báo ngay
lập tức và nhiệt độ tăng sẽ được
báo sau một lát.
Xemphần“Nhiệtđộ khôngkhíbên
ngoài” trongBảng điều khiển hành
trình0.

Đồng hồ
Thời gian được hiển thị trong màn
hình Thông tin giải trí.
XemTổngquan0.
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Ổcắmđiện

Ổ cắm điện 12V có thể được bố trí
ở mặt sau của bảng điều khiển
trung tâm phía trước.
Lưu ý
Số lượng và vị trí của các ổ cắm
điện sẽ thay đổi theo phiên bản xe.

Chú ý
Không được sử dụng vượt quá
công suất 120 Watt trên mỗi ổ
cắm điện.
Ổ cắm điện 12V được bố trí ở tấm
ốp trước.

Khikhóađiệntắtvàtấtcảcác
cửađượcđóng,ổcắmđiệnsẽbị
tắtsau10phút.Ngoàira,cácổ
cắmđiệncũngkhônghoạtđộng
trongtrườnghợpắcquysắp
hếtđiện.

Không kết nối với bất kỳ phụ kiện
dẫn điện nào, như thiết bị đang
điện hay pin.
Tránh làm hỏng ổ cắm do sử
dụng phích cắm không phù hợp.

Đèn cảnh báo, đồng
hồ và đèn báo
Đèn cảnh báo và đồng hồ có thể
phát tín hiệu về một sự cố trước khi
nó trở nên nghiêm trọng đến mức
bạn phải tốn nhiều tiền vào việc sửa
chữa và thay thế.
Lưu ý đến các đồng hồ và đèn cảnh
báo để tránh thương tích. Đèn cảnh
báo bật sáng khi có sự cố xảy ra
với một chức năng của xe.
Một số đèn cảnh báo sẽ sáng lên
trong thời gian ngắn khi xe được
khởi động để biểu thị chúng hoạt
động bình thường. Các đồng hồ có
thể biểu thị khi nào sự cố sẽ xảy ra
với một chức năng của xe.
Các đồng hồ và đèn cảnh báo
thường hoạt động cùng nhau để
biểu thị rằng xe gặp sự cố. Khi một
trong các đèn cảnh báo được bật và
vẫn sáng khi xe chạy hay khi một
trong các đồng hồ biểu thị rằng có
thể có sự cố, hãy kiểm tra phần đó
để biết thêm thông tin.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Làm theo hướng dẫn của hướng
dẫn sử dụng này. Quá trình đợi sửa
chữa có thể tốn kém và thậm chí
còn nguy hiểm.



Đồng hồ đo

Đồng hồ đo vòng tua

Dòng dưới cùng hiển thị quãng
đường đã đi.

Hiển thị số vòng quay của động cơ
trên một phút (vòng/phút).

Đồng hồ đo hành trình

Lái xe ở dải tốc độ càng thấp ở mỗi
số càng tốt.

Đồng hồ đo tốc độ

Cho biết tốc độ của xe.

Màn hình Hành trình hiển thị quãng
đường hiện đã đi kể từ lần cuối
cùng đặt lại đồng hồ đo hành trình.
XemBảngđiềukhiểnhànhtrình
01.

Chú ý
Nếu kim chỉ chạm đến vùng cảnh
báo màu đỏ, thì điều đó có nghĩa
là tốc độ của động cơ đã vượt
quá mức tối đa cho phép. Động
cơ có thể gặp rủi ro hư hỏng.
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Đồng hồ nhiên liệu

Mũi tên q gần biểu tượng . cho
biết cửa miệng bơm nhiên liệu được
đặt ở bên trái của xe.

Đỏ : Nguy hiểm, nhắc nhở quan
trọng

Lưu ý
Trước khi nạp nhiên liệu, hãy đảm
bảo rằng khóa điện được tắt.

Xanh lục : Xác nhận kích hoạt

Nếu bạn vận hành công tắc đánh
lửa trong khi nạp nhiên liệu, thì kim
chỉ của đồng hồ nhiên liệu có thể
không chỉ đúng mức nhiên liệu.

Hiển thị lượng nhiên liệu còn
trong bình.
Nếu nhiên liệu trong bình ở mức
thấp, đèn báo điều khiển . bật
sáng, tiếng chuông vang lên và
Trung tâm thông tin cho người lái
cũng hiển thị thông báo.
Nạp nhiên liệu ngay.
Không bao giờ để cạn sạch
nhiên liệu.
Do nhiên liệu có thể vẫn còn lại
trong bình, nên lượng nhiên liệu đổ
thêm cho đầy có thể sẽ ít hơn dung
tích quy định của bình.

Vàng : Cảnh báo, thông tin, lỗi
Xanh lam : Xác nhận kích hoạt
Trắng : Xác nhận kích hoạt

Đồng hồ đo nhiệt độ
nước làm mát động cơ

Khi lên hoặc xuống đường dốc, kim
chỉ trên đồng hồ nhiên liệu có thể
không chỉ đúng mức nhiên liệu do
nhiên liệu di chuyển trong bình
nhiên liệu.

Đèn báo điều khiển
Các đèn báo điều khiển được mô tả
sẽ không xuất hiện trên tất cả các
loại xe. Phần mô tả áp dụng cho tất
cả các phiên bản bảng táp lô. Khi
khóa điện mở, hầu hết các đèn báo
điều khiển sẽ phát sáng một lúc để
kiểm tra các chức năng.
Các màu của đèn báo điều khiển có
ý nghĩa như sau:

Hiển thị nhiệt độ nước làm mát.
Dải bên trái : Động cơ chưa đạt
đến nhiệt độ làm việc thông thường
Dải giữa : Nhiệt độ làm việc bình
thường

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Dải bên phải : Nhiệt độ quá cao

Nháy đèn

Nếu động cơ quá nóng, thì kim chỉ
của đồng hồ sẽ di chuyển đến vùng
màu đỏ, một tiếng chuông cảnh báo
sẽ vang lên và Trung tâm thông tin
cho người lái cũng sẽ hiển thị thông
báo. Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ đại
lý của Chevrolet.

Đèn báo điều khiển nháy sáng nếu
đèn xi nhan hoặc đèn nháy cảnh
báo nguy hiểm được bật.

XemTrungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0.

XemTínhiệurẽvàchuyểnlàn
01.

Đèn báo cài dây an toàn

Đèn

G nháy màu xanh lá cây.

báo điều khiển ngừng nháy và phát
sáng cho đến khi người lái thắt đai
an toàn.
Ngoài ra, nếu người lái vẫn không
thắt đai an toàn khi xe đang chạy,
chuông sẽ phát ra và đèn báo điều
khiển nháy sáng trong vài giây, sau
khi tốc độ của xe hoặc quãng
đường đi được đạt một mức
nhất định.
Nếu đai an toàn của người lái đã
được cài, đèn báo điều khiển và
chuông sẽ không bật.

Chú ý
Để tránh hư hỏng cho động cơ,
hãy kiểm tra mức nước làm mát
và đề nghị đại lý của Chevrolet
trợ giúp.



> ở ghế lái phát sáng hoặc nháy

XemDâyantoàn0.
Nếu chức năng Nhắc nhở đai an
toàn đang hoạt động, chuông Hỗ trợ
đỗ xe phía sau sẽ không kêu.

Khi khóa điện được bật, đèn báo
điều khiển này được kích hoạt và
vẫn sáng trong vài giây để nhắc
người lái thắt đai an toàn.

Đèn báo cài đai an toàn của
hành khách (nếu được
trang bị)

màu đỏ.

Không lâu sau khi khóa điện được
xoay sang vị trí bật hoặc động cơ
được khởi động, đèn báo điều khiển
sẽ bắt đầu nháy sáng và chuông sẽ
vang lên trong vài giây. Sau đó, đèn
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C cho ghế hành khách phát sáng
hoặc nháy sáng đỏ.
Khi xe được khởi động, đèn này sẽ
nháy sáng và chuông có thể kêu để
nhắc nhở hành khách thắt đai an
toàn. Sau đó, đèn sẽ tiếp tục sáng
cho đến khi đai an toàn được
cài khóa.
Chu trình này lặp lại vài lần nếu
hành khách vẫn không cài khóa
hoặc mở khóa đai an toàn khi xe
đang di chuyển.
Nếu dây an toàn của hành khách đã
cài khóa, thì xe sẽ không bật đèn
hay phát tiếng chuông.
Đèn cảnh báo hành khách phía
trước thắt đai an toàn có thể bật
sáng và chuông có thể kêu nếu có
vật được đặt trên ghế như cặp tài
liệu, túi xách, túi đựng thực phẩm,
máy tính xách tay hoặc thiết bị điện
tử khác. Để tắt chuông và/hoặc đèn
cảnh báo, hãy nhấc vật đó ra khỏi
ghế hoặc cài dây an toàn.

Đèn báo túi khí và bộ
căng đai an toàn

9 phát sáng màu đỏ.
Khi khóa điện được bật, đèn báo
điều khiển sẽ phát sáng trong
khoảng 4 giây. Nếu đèn không phát
sáng, không tắt sau 4 giây hoặc bật
sáng khi xe chạy, điều đó có nghĩa
là có lỗi ở hệ thống túi khí. Hãy yêu
cầu sự trợ giúp từ đại lý của
Chevrolet. Túi khí và bộ căng đai an
toàn trước va chạm có thể không
kích hoạt được khi có tai nạn.

{ Cảnh báo
Nếu đèn báo điều khiển túi khí
vẫn bật sau khi bạn bật khóa điện
hay sau khi khởi động động cơ
hoặc phát sáng khi bạn đang lái
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
xe, thì điều đó có nghĩa là hệ
thống túi khí có thể không hoạt
động bình thường. Các túi khí
trong xe có thể không bung ra khi
xe va chạm hoặc thậm chí có thể
bung ra dù xe không bị va chạm.
Để tránh bị thương, hãy đưa xe đi
bảo trì ngay. Hãy để đại lý của
Chevrolet khắc phục ngay nguyên
nhân gây ra lỗi.
HãyxemDâyantoàn0vàHệ
thốngtúikhí0.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Đèn báo hệ thống sạc

Đèn báo sự cố

Nó phát sáng khi khóa điện mở và
sẽ tắt sau khi động cơ khởi động
một lúc.

Phát sáng khi động cơ
đang chạy
Dừng, rồi tắt máy. Đèn báo ắc quy
đưa ra cảnh báo về vấn đề với hệ
thống sạc, điện áp cao hoặc thấp
của hệ thống hoặc vấn đề về quản
lý tải. Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ
đại lý của Chevrolet.
XemTrungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0.

Xe phải được chẩn đoán và bảo trì.
Việc không sửa chữa có thể dẫn
đến hư hỏng vĩnh viễn cho động cơ.
Hãy yêu cầu ngay sự trợ giúp từ đại
lý của Chevrolet.
Để tránh hư hỏng nghiêm trọng
cho xe:
. Giảm tốc độ của xe.

" phát sáng màu đỏ.
* phát sáng màu vàng.

.

Tránh tăng tốc gấp.

.

Bật sáng khi khóa điện được bật và
sẽ tắt sau khi động cơ khởi động
một lúc.

Tránh các dốc lên đứng.

.

Nếu đang kéo rơmoóc, giảm
lượng hàng hết mức.

Phát sáng khi động cơ
đang chạy

Đèn cảnh báo hệ thống
phanh và ly hợp

Lỗi trong hệ thống kiểm soát khí
thải. Giới hạn khí thải được phép bị
vượt quá. Hãy yêu cầu ngay sự trợ
giúp từ đại lý của Chevrolet.

Nháy sáng khi động cơ
đang chạy
Hệ thống phát hiện thấy có trạng
thái lỗi trong hệ thống phun nhiên
liệu cao áp hoặc hệ thống đồng tốc
đánh lửa.



$ phát sáng màu đỏ.
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Phátsángkhiphanhtayđượcgài
vànếudầuphanhhoặcdầulyhợp
ởmứcquáthấphaynếuhệthống
phanhbịlỗihãyxemDầuphanh
025.

{ Cảnh báo

tinchongườiláicũnghiểnthịthông
báo,hãyxemTrungtâmthôngtin
chongườilái(DIC)0.

Đèn cảnh báo hệ thống
chống bó cứng
phanh (ABS)

Đèn báo dẫn động
bốn bánh

Nếu bình chứa còn ít dầu phanh,
bạn không được lái xe.

Phátsángsaukhikhóađiệnđược
bậtnếuphanhtayđượcgài,hãy
xemPhanhđỗ02.
Nếu phanh tay không được nhả
hoàn toàn và xe đang di chuyển, thì
sau khi đạt đến tốc độ nhất định,
chuông sẽ kêu và Trung tâm thông

Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ đại lý
của Chevrolet.
HãyxemHê ̣thốngchốngbócứng
phanh(ABS)0234vàTrungtâm
thôngtinchongườilái(DIC)0.

Nếu đèn cảnh báo hệ thống
phanh phát sáng, hãy kiểm tra
mức dầu phanh và liên hệ ngay
với đại lý được ủy quyền.

Tình trạng đó có thể có nghĩa là
phanh xe không hoạt động bình
thường. Việc lái xe khi phanh bị
hỏng có thể dẫn đến thương tích
cá nhân và hư hỏng cho xe hoặc
tài sản khác của bạn.

Nếu cả đèn báo điều khiển ABS và
hệ thống phanh đều được bật, thì
các phanh chống bó cứng của xe
không hoạt động và có sự cố với
phanh thông thường.

! phát sáng màu vàng.
Phát sáng trong vài giây sau khi mở
khóa điện. Hệ thống sẵn sàng hoạt
động khi đèn báo điều khiển tắt.
Trong trường hợp có lỗi, chuông sẽ
phát ra khi đèn báo điều khiển
được bật.
Nếu đèn báo điều khiển không tắt
sau vài giây hoặc bật sáng khi xe
chạy, thì hệ thống ABS đang bị lỗi.
Hệ thống phanh thông thường vẫn
hoạt động, nhưng không có chức
năng ABS.

Đèn báo dẫn động bốn bánh bật
sáng khi xe có hộp phân công suất
thủ công được chuyển sang chế độ
dẫn động bốn bánh và cầu trước
cài khớp.
Tình trạng đèn bật sáng sau thời
điểm chuyển đổi là bình thường.
Xem phần Dẫn động bốn bánh.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Đèn báo điều khiển
xuống dốc

Đèn cảnh báo lệch làn
đường (LDW)
@ Nếu được trang bị, đèn này (ở



Đèn báo bộ điều khiển
cân bằng điện tử (ESC)

giữa bảng táp lô) sẽ bật sáng nhanh
khi bạn khởi động xe.
Nếu đèn không bật sáng, hãy đưa
xe đi bảo trì.

5 phát sáng hoặc nháy xanh.
Nháy sáng để báo hiệu rằng hệ
thống Điều khiển xuống dốc (HDC)
được kích hoạt, giúp làm giảm tốc
độ của xe. Việc này sẽ xảy ra khi xe
đạt tốc độ từ khoảng 7 km/h đến 30
km/h (hộp số sàn) hoặc khoảng 4
km/h đến 30 km/h (hộp số tự động).
Phát sáng sau khi bạn nhấn nút 5
để báo hiệu rằng hệ thống được bật
khi tốc độ của xe đạt dưới 50 km/h.
XemĐiềukhiểnxuốngdốc
(HDC)02.

Đèn này có màu xanh lục nếu LDW
được bật và sẵn sàng hoạt động.

G phát sáng hoặc nháy màu vàng.

Đèn này sẽ đổi sang màu vàng và
nháy sáng để biểu thị xe đã chèn
lên dấu báo làn đường mà không có
tín hiệu rẽ theo hướng đó.

Bật sáng trong vài giây sau khi chìa
khóa điện được bật, nếu hệ thống
hoạt động bình thường, đèn báo
điều khiển sẽ tắt.

XemCảnhbáolệchlànđường
(LDW)02.

Đèn báo xe phía trước
V Nếu được trang bị, đèn báo này
sẽ bật sáng màu xanh lục khi hệ
thống phát hiện thấy xe phía trước.
Đèn báo sẽ có màu vàng khi bạn
theo quá sát xe phía trước mà hệ
thống đã phát hiện được.
XemHệthốngcảnhbáovachạm
phíatrước(FCA)02.

Nếu đèn báo không tắt đi sau vài
giây, thì điều đó có nghĩa là có lỗi
trong hệ thống. Bạn có thể tiếp tục
lái khi hệ thống Điều khiển cân
bằng điện tử (ESC) không được
kích hoạt
Hãy để đại lý của Chevrolet sửa
chữa nguyên nhân gây ra lỗi.
XemTrungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0.
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Nháy đèn
Trong khi kích hoạt ESC, TCS và/
hoặc TSC, đèn báo DIC sẽ
nháy sáng.

Đèn bật sáng khi ESC được tắt thủ
công bằng cách bấm nút g trên
bảng điều khiển trung tâm.
Khi đèn báo điều khiển này bật,
Trung tâm thông tin cho người lái
cũng hiển thị thông báo.

XemHệthốngkiểmsoáttrượt
ngang(TCS)02.Xem
Hệthốngcânbằngđiệntử(ESC)0
2.XemKiểmsoátrunglắccủa
xemoóc(TSC)02

HãyxemHệ thốngcânbằngđiệntử
(ESC)02vàTrungtâmthôngtin
chongườilái(DIC)0.

Đèn báo bộ điều khiển
cân bằng điện tử
(ESC) tắt

Đèn cảnh báo Hệ thống
kiểm soát trượt
ngang (TCS)

g phát sáng màu vàng.
Khi khóa điện được bật, g sẽ phát
sáng trong thời gian ngắn, nếu đèn
không sáng, hãy đề nghị đại lý của
Chevrolet trợ giúp.

G phát sáng hoặc nháy màu vàng.
Phát sáng
Bật sáng trong vài giây sau khi chìa
khóa điện được bật, nếu hệ thống
hoạt động bình thường, đèn báo
điều khiển sẽ tắt.

Nếu đèn báo không tắt đi sau vài
giây, thì điều đó có nghĩa là có lỗi
trong hệ thống. Bạn có thể tiếp tục
lái khi Hệ thống kiểm soát trượt
ngang (TCS) không được kích hoạt.
Hãy để đại lý của Chevrolet sửa
chữa nguyên nhân gây ra lỗi.
Nháy đèn
Trong khi kích hoạt ESC, TCS và/
hoặc TSC, đèn báo DIC sẽ
nháy sáng.
XemHệthốngkiểmsoáttrượt
ngang(TCS)02.
XemHệthốngcânbằngđiệntử
(ESC)02.XemKiểmsoátrung
lắccủaxemoóc(TSC)02

Đèn báo tắt hệ thống
kiểm soát trượt
ngang (TCS)
i phát sáng màu vàng.
Phát sáng khi hệ thống bị hủy
kích hoạt.
XemHệthốngkiểmsoáttrượt
ngang(TCS)02.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Đèn báo làm nóng trước

K phát sáng màu vàng.
Phát sáng khi chế độ sấy nhiên liệu
được bật. Chỉ hoạt động khi nhiệt
độ ngoài trời thấp.
XemKhởiđộngđộngcơ02.

Đèn hệ thống kiểm tra áp
suất lốp
7 Đối với xe có hệ thống kiểm tra

áp suất lốp (TPMS), đèn này sẽ bật
sáng trong chốc lát khi động cơ
được khởi động. Nó cung cấp thông
tin về áp suất lốp và TPMS (hệ
thống giám sát áp suất lốp).

Thôngbáovềápsuấtlốpcũngcó
thểxuấthiệntrênTrungtâmthông
tinchongườilái(DIC).XemThông
báovềlốp0.Hãydừngxengay
khicóthểvàbơmlốplênmứcgiátrị
ápsuấthiểnthịtrongNhãnthôngtin
vềtảitrọngvàlốp.XemÁpsuấtlốp
0.

Khi đầu tiên đèn nhấp nháy, sau
đó bật sáng ổn định
Nếuđènnhấpnháykhoảngmột
phútsauđóbậtsángliêntục,cóthể
cóvấnđềvớiTPMS(Hệthống
giámsátápsuấtlốp).Nếukhông
thểkhắcphụcđượcsựcố,đènsẽ
bậtsángởmỗichukỳđánhlửa.
XemHoạtđộnggiámsátápsuấtlốp
023.

Đèn báo áp suất dầu
động cơ

Khi đèn bật sáng ổn định



Đèn bật sáng trong vài giây sau khi
khóa điện được bật. Đèn cũng bật
sáng khi dầu động cơ ở mức thấp.
Trong trường hợp này, Trung tâm
thông tin cho người lái cũng hiển thị
thông báo.
XemTrungtâmthôngtinchongười
lái(DIC)0.

Phát sáng khi động cơ
đang chạy
Chú ý
Quá trình bôi trơn động cơ bị gián
đoạn. Việc này có thể dẫn đến hư
hỏng cho xe và/hoặc tình trạng
khóa bánh xe dẫn động.
1. Hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly
hợp và chọn số không.
Hộp số tự động: chọn số không
bằng cách đưa cần chọn số
về N.
2. Nhanh chóng di chuyển xe khỏi
dòng giao thông để không gây
cản trở cho các phương
tiện khác.

Điều này cho biết có một hoặc
nhiều lốp bị non lốp đáng kể.

: phát sáng màu đỏ.

3. Tắt khóa điện.
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{ Cảnh báo
Khi bạn tắt động cơ, lực đạp
phanh và xoay vô lăng sẽ phải
lớn hơn đáng kể.
Không rút chìa khóa cho đến khi
xe dừng hẳn, nếu không, bạn có
thể vô tình kích hoạt khóa
vô lăng.

Khi đèn báo điều khiển này nháy
sáng, tiếng chuông sẽ vang lên và
Trung tâm thông tin cho người lái
cũng hiển thị thông báo.

Đèn báo đèn pha bật

HãyxemXảkhíhệthốngdầudiesel
026vàTrungtâmthôngtincho
ngườilái(DIC)0.

Đèn báo hệ thống làm
cho xe không chạy được

$ phát sáng màu xanh.

Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ đại lý
của Chevrolet.

Đènphátsángkhiđènphađược
bậtvàtrongkhiđènphanháysáng,
hãyxemThiếtbịchuyểnđèncốt/
pha01.

Đèn cảnh báo mức nhiên
liệu thấp

Đèn báo đèn sương phía
trước
L phát sáng màu vàng.
Đèn bật sáng trong vài giây sau khi
khóa điện được bật.

. phát sáng màu vàng.
Đèn phát sáng khi nhiên liệu trong
bình ở mức thấp.

Đèn báo điều khiển này bật nếu xe
bị mã hóa khóa động cơ. Tình trạng
này xảy ra khi có người dùng chìa
khóa không đúng hoặc không được
lập trình để khởi động xe. Hãy yêu
cầu sự trợ giúp từ đại lý của
Chevrolet.

# phát sáng màu xanh lá cây.
Đènphátsángkhicácđènsương
mùđượcbật,hãyxemĐènsương
phíatrước01.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Bộ phận nhắc đèn bật



Đèn báo xe moóc (Nếu
được trang bị)
H Phát sáng khi rơmoóc được lắp
vào xe của bạn. Đèn sẽ tắt khi
rơmoóc được tháo ra.

; phát sáng màu xanh lá cây.

Màn hình thông tin

Đènphátsángkhicácđènngoàixe
đượcbật,hãyxemBộđiềukhiển
đènngoài0.

Trung tâm thông tin cho
người lái (DIC)

Đèn báo hệ thống điều
khiển chạy tự động

Trung tâm thông tin cho người lái
được đặt trong bảng đồng hồ táp lô.
Trung tâm thông tin cho người lái
hiển thị thông tin về chiếc xe của
bạn. Bộ phận này cũng hiển thị
thông báo cảnh báo nếu có vấn đề
về hệ thống.

Lựa chọn các chức năng

Có thể lựa chọn các menu sau:
. Vehicle Personalization (Menu
thông tin về xe).
. Trip Computer (Menu thông tin
về hành trình/nhiên liệu).
. Menu ECO (chỉ khả dụng trên
xe diesel).

Có thể chọn menu và các chức
năng bằng các nút trên cần gạt
xi nhan.

Sử dụng núm điều chỉnh để cuộn
qua các mục trong từng menu hoặc
để đặt giá trị số.

XemCácthôngbáohiểnthị0.

J phát sáng màu trắng hoặc xanh
lá cây.
Đènphátsángkhihệthốngđược
bật,hãyxem&K͗ÿͱJDWΉÿͱQJ
0.

Nhấn nút MENU để chuyển đổi giữa
các menu.

Nhấn nút SET/CLR để chọn chức
năng hoặc xác nhận thông báo.
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Các thông báo
hiển thị
Thông báo được hiển thị trên Trung
tâm thông tin cho người lái để cho
biết rằng trạng thái của xe đã thay
đổi và rằng một số hành động cần
được thực hiện để khắc phục tình
trạng đó.

Còi cảnh báo
Khi khởi động động cơ hoặc
khi xe đang chạy
.

Nếu không thắt đai an toàn.

.

Nếu vượt quá một tốc độ nào đó
và có dùng phanh tay.

.

Nếu thông báo cảnh báo xuất
hiện trên Trung tâm thông tin
cho người lái.

.

Nếu cảm biến lùi phát hiện ra
các vật ở gần.

Một số thông báo có thể không đòi
hỏi hành động tức thì. Đối với các
thông báo đó, nhấn nút SET/CLR
để xác nhận và xóa thông báo.

.

Nếu tốc độ của xe vượt quá giá
trị tốc độ đã điều chỉnh.

.

Xe hoặc động cơ có thể sẽ bị hỏng
nghiêm trọng nếu như bạn vẫn tiếp
tục lái khi có thông báo xuất hiện
trên Trung tâm thông tin cho người
lái. Hãy liên hệ ngay với đại lý của
Chevrolet.

Nếu hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía
sau được kích hoạt.

Khi xe đã được đỗ và/hoặc
cửa xe mở

Cùng với thông báo, tiếng chuông
có thể phát ra liên tục cho đến khi
vấn đề được giải quyết hoặc chỉ
trong một thời gian ngắn.

.

Cho đến khi động cơ được khởi
động bằng khóa điện.

.

Đèn ngoài xe được bật và động
cơ tắt.

Thông báo về điện áp ắc
quy và sạc điện
Bộ tiết kiệm ắc quy được bật
Thông báo này xuất hiện khi xe
phát hiện thấy điện áp ắc quy ở
mức thấp. Hệ thống tiết kiệm ắc quy
có thể vô hiệu một số tính năng của
xe để tiết kiệm điện ắc quy và thông
báo được hiển thị. Tắt các phụ kiện
không cần thiết để ắc quy được
sạc lại.
Điện ắc quy thấp
Thông báo này xuất hiện khi điện
áp ắc quy ở mức thấp.
Bảo trì hệ thống sạc ắc quy
Thông báo này xuất hiện khi có lỗi
trong hệ thống sạc ắc quy. Hãy yêu
cầu sự trợ giúp từ đại lý của
Chevrolet.

Các đồng hồ và bảng điều khiển



Thông báo về hệ thống
phanh

Thông báo về điều khiển
hành trình

Thông báo về hệ thống
làm mát động cơ

Mức dầu phanh thấp

Cruise Set to (...) Km/h (Điều khiển
hành trình được đặt thành (...)
Km/h)

Động cơ bị quá nhiệt - Chạy
không tải động cơ

Thông báo này xuất hiện khi dầu
phanh ở mức thấp, hãy xem Dầu
phanh 0 265.
Nhả phanh tay
Thông báo này xuất hiện khi phanh
tay được kéo. Nhả phanh trước khi
lái xe.
Nhấn phanh để khởi động
động cơ
Thông báo này xuất hiện khi bạn cố
khởi động xe được trang bị hộp số
tự động mà không nhấn bàn đạp
phanh.

Thôngbáonàyxuấthiệnkhichức
năngđiềukhiểnchạytựđộngđược
đặtvàhiểnthịtốcđộđượcđặt,hãy
xem&K͗ÿͱJDWΉÿͱQJ0.

Thông báo về tình trạng
mở hé cửa
Cửa mở
Thông báo này xuất hiện khi có một
hoặc nhiều cửa được mở. Hãy đóng
hoàn toàn các cửa.
Nắp capô mở
Thông báo này xuất hiện khi nắp
capô được mở. Hãy đóng hoàn toàn
nắp capô.

Dừng xe ở nơi an toàn, về số
không, để động cơ chạy trong vài
giây, rồi tắt động cơ để tránh các hư
hỏng nghiêm trọng. Thông báo này
được hiển thị và tiếng chuông liên
tục phát ra nếu hệ thống làm mát
động cơ đạt đến nhiệt độ hoạt động
không an toàn. Thông báo này
được tắt đi khi động cơ nguội lại
đến nhiệt độ hoạt động an toàn.
Áp suất dầu thấp - Dừng động cơ
Thông báo này xuất hiện nếu áp
suất dầu ở mức thấp. Dừng xe ngay
khi bạn có thể làm thế an toàn và
không vận hành xe cho đến khi bạn
khắc phục được nguyên nhân khiến
cho áp suất dầu ở mức thấp. Kiểm
tra dầu sớm nhất có thể và yêu cầu
sự trợ giúp từ đại lý của Chevrolet.
Công suất động cơ bị giảm
Thông báo này xuất hiện khi công
suất động cơ bị giảm do sự cố trên
động cơ. Công suất động cơ bị
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giảm có thể ảnh hưởng đến khả
năng tăng tốc của xe. Nếu thông
báo này xuất hiện nhưng động cơ
không giảm công suất, hãy tiếp tục
đi đến đích.
Bạn nên đưa xe đi bảo trì tại đại lý
của Chevrolet sớm nhất có thể.

Thông báo về dầu
động cơ
Change Engine Oil Soon (Thay
dầu động cơ sớm)

Nước trong nhiên liệu - Liên hệ
với bộ phận bảo trì
Thôngbáonàyxuấthiệnkhicảm
biếnnhiênliệupháthiệnthấycó
nướctrongnhiênliệudiesel.Hãy
xemphầnBộlọcdầudiesel0
hoặcđềnghịđạilýcủaChevrolet
trợgiúp.

Thông báo về khóa và
chìa khóa
X chìa khóa được lập trình

Thông báo này xuất hiện khi bạn
cần thay dầu động cơ. Xem Dầu
độngcơ0vàBảodưỡngđịnh
kỳ0đểbiếtthêmthôngtin.

Thông báo này xuất hiện khi lập
trình chìa khóa mới cho xe.

Thông báo về hệ thống
nhiên liệu

Thông báo này xuất hiện khi pin
trong bộ truyền phát Điều khiển cửa
từ xa không dùng chìa khóa (RKE)
cần được thay thế.

Mức nhiên liệu thấp
Thông báo này xuất hiện khi nhiên
liệu trong bình nhiên liệu ở
mức thấp.

Thay pin trong chìa khóa điều
khiển từ xa

Thông báo về đèn
Đèn xi nhan được bật
Thông báo này xuất hiện nếu đèn xi
nhan vẫn được bật. Tắt đèn
xi nhan.

Kiểm tra đèn phanh
Thông báo này xuất hiện nếu bóng
đèn phanh cần được thay thế.

Thông báo về hệ thống
phát hiện vật cản
Park Assist Off (Tắt hỗ trợ
đỗ xe)
Thông báo này xuất hiện khi hệ
thống Hỗ trợ đỗ xe bị tắt hoặc khi
có tình trạng tạm thời khiến hệ
thống này bị tắt.

Service Parking Assist (Bảo
dưỡng hệ thống hỗ trợ đỗ xe)
Thông báo này xuất hiện nếu có sự
cố với hệ thống Hỗ trợ đỗ xe.
Không sử dụng hệ thống này để
giúp bạn đỗ xe. Hãy đến đại lý phân
phối để bảo trì xe của bạn.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Thông báo về hệ thống
kiểm soát lái xe
Bảo trì ESP
Thông báo này xuất hiện nếu có sự
cố với hệ thống Điều khiển cân
bằng điện tử và/hoặc Kiểm soát
trượt ngang. Hãy yêu cầu sự trợ
giúp từ đại lý của Chevrolet.

Kiểm soát trượt ngang bị tắt
Thông báo này xuất hiện khi hệ
thống Kiểm soát trượt ngang bị tắt
thủ công bằng cách nhấn nút g trên
bảng điều khiển trung tâm.

Thông báo về hệ thống
túi khí

ESP bị tắt

Bảo trì túi khí

Thông báo này xuất hiện khi hệ
thống Điều khiển cân bằng điện tử
bị tắt thủ công bằng cách nhấn nút
g trên bảng điều khiển trung tâm.

Thông báo này xuất hiện nếu có sự
cố với hệ thống túi khí. Hãy để đại
lý của Chevrolet khắc phục nguyên
nhân gây ra lỗi.

Kiểm soát trượt ngang được bật

Thông báo về hệ thống
báo động chống trộm

Thông báo này xuất hiện khi hệ
thống Kiểm soát trượt ngang được
bật thủ công bằng cách nhấn nút g
trên bảng điều khiển trung tâm.
Reduce Speed for Hill Descent
Control (Giảm tốc độ cho hệ
thống điều khiển xuống dốc)
Thông báo này xuất hiện khi HDC ở
chế độ chờ, tốc độ của xe đạt trên
30 km/h và dưới 50 km/h.

Có người cố gắng lấy trộm xe
Thông báo này xuất hiện nếu xe
phát hiện thấy có tình trạng can
thiệp.
Bảo trì hệ thống chống trộm
Thông báo này xuất hiện nếu có sự
cố với hệ thống an ninh của xe. Hãy
yêu cầu sự trợ giúp từ đại lý của
Chevrolet.



Thông báo về hệ thống
đánh lái (Nếu được
trang bị)
Steering Assist Is Reduced
Drive With Care (Mức hỗ trợ
đánh lái bị giảm, hãy lái xe
thận trọng)
Thôngbáonàycóthểxuấthiệnnếu
cósựcốxảyravớihệ thốngtrợlực
láibằngđiện.Nếuthôngbáonày
xuấthiện,bạncóthểphảidùnglực
nhiềuhơnbìnhthườngđểđánhlái.
Bạnvẫncóthểláixeantoàn.Chúý
thậntrọngkhimứchỗtrợđánhlái
giảmđi.Nếuthôngbáonàykhông
mấtđihoặcxuấthiệnnhiềulần,hãy
đưaxeđibảotrìởđạilý.XemĐánh
lái0.

Service Power Steering (Bảo
trì hệ thống trợ lực lái)
Thôngbáonàyxuấthiệnkhicósự
cốxảyravớihệ thốngtrợlựclái
bằngđiện.HãyđưaxeđếnĐạilý
củaChevrolethoặcXưởngsửa
chữađượcủyquyền.XemĐánh
lái02.
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Thông báo về lốp
Service Tire Monitor System (Bảo
trì hệ thống giám sát lốp)
Nếu xe được trang bị Hệ thống
kiểm tra áp suất lốp (TPMS), thì
thông báo này sẽ xuất hiện nếu có
một phần của hệ thống không hoạt
động bình thường. Đèn báo áp suất
lốp cũng nháy sáng, rồi sáng đều
trong cùng chu kỳ đánh lửa đó. Xem
Đènhệthốngkiểmtraápsuấtlốp0
. Mộtsốtìnhtrạngcóthểkhiến
chothôngbáonàyxuấthiện.Xem
Hoạtđộnggiámsátápsuấtlốp0
.Nếuđèncảnhbáođượcbậtvà
sángđều,thìcóthểcósựcốvới
TPMS.Hãyđưaxeđếnđạilý.
Tire Learning Active (Chức năng
ghi nhận lốp đang hoạt động)
Nếu xe được trang bị Hệ thống
kiểm tra áp suất lốp (TPMS), thì
thông báo này sẽ xuất hiện khi hệ
thống đang ghi nhận lại các vị trí
của lốp xe. Các vị trí của lốp xe phải
được ghi nhận lại sau khi đảo lốp
hoặc sau khi thay lốp hay cảm biến.

HãyxemĐảoLốpxe026,Hệ
thốnggiámsátápsuấtlốp02và
Ápsuấtlốp0.

Tire Pressure Low Add Air To Tire
(Áp suất lốp thấp, hãy bơm lốp)
NếuxeđượctrangbịHệ thống
kiểmtraápsuấtlốp(TPMS),thì
thôngbáonàysẽxuấthiệnkhimột
hoặcnhiềulốpxebịnonhơi.Kèm
theothôngbáonàylàmộthìnhảnh
biểuthịvịtrícủalốpbịnon.Đèn
cảnhbáoápsuấtlốpthấpcũngsẽ
bậtsáng.XemĐènhệthốngkiểm
traápsuấtlốp0.Bạncóthể
nhậnđượcnhiềuthôngbáovềáp
suấtlốpcùngmộtlúc.Nếuthông
báovềápsuấtlốpđượchiểnthịtrên
DIC,hãydừngxesớmnhấtcóthể.
Kiểmtraápsuấtcủacáclốpvàduy
trìchúngởmứcđượcghitrênnhãn
Thôngtinvềlốpvàtảitrọng.Hãy
xemÁpsuấtlốp02vàTrọng
lượngxe0.DICcũnghiểnthị
cácgiátrịápsuấtlốp.XemTrung
tâmthôngtinchongườilái(DIC)
0.

Thông báo về hộp số
Nhấn ly hợp để khởi động
động cơ
Thông báo này xuất hiện khi bạn cố
khởi động xe được trang bị hộp số
sàn mà không nhấn bàn đạp ly hợp.
Bảo trì hộp số
Thông báo này xuất hiện nếu có sự
cố với hộp số tự động. Hãy yêu cầu
sự trợ giúp từ đại lý của Chevrolet.
Không sang số được
Đối với hộp số tự động, thông báo
này xuất hiện khi Trạng thái của
công tắc bấm để lên/về số có sự
chuyển đổi, yêu cầu hệ thống
chuyển vào số đích không được
cho phép trong điều kiện hoạt động
hiện tại.
Hộp số nóng - Chạy không tải
động cơ
Thông báo này xuất hiện khi chức
năng giám sát nhiệt của hộp số cho
biết người lái cần có hành động
ngay để ngăn ngừa lỗi hộp số.
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Bảo trì 4WD
Thông báo này xuất hiện khi có sự
cố với hệ thống dẫn động bốn bánh.
Hãy kiểm tra hộp phân công suất,
hệ thống chống bó cứng phanh và/
hoặc cầu trước trên xe của bạn và
đưa xe đi bảo trì tại đại lý của
Chevrolet.
4WD Shift in Progress (Đang
chuyển sang hệ thống sang
số 4WD)
Thông báo này sẽ xuất hiện khi hệ
thống dẫn động bốn bánh được
chuyển từ 2WD thành 4WD và
ngược lại.
For 4WD Low Shift to Neutral (Để
chuyển sang số Thấp 4WD, về số
không)
Thông báo này chỉ xuất hiện trên
các xe có hộp số tự động (AT).
Nếu hệ thống sang số dẫn động
bốn bánh được yêu cầu chuyển
sang số Thấp dẫn động bốn bánh
và tốc độ của xe là chính xác,
nhưng hộp số không ở vị trí N (số
không), thì thông báo này sẽ xuất
hiện cho đến khi hộp số được
chuyển về vị trí N (số không).



To Exit 4WD Low Shift To Neutral
(Để thoát khỏi số Thấp 4WD, về số
không)

To Exit 4WD Low Slow To (...) Km/
h (Giảm tốc độ thấp về (...) Km/h
để thoát khỏi 4WD)

Thông báo này chỉ xuất hiện trên
các xe có hộp số tự động (AT).

Nếu hệ thống sang số dẫn động
bốn bánh được yêu cầu chuyển ra
khỏi số Thấp dẫn động bốn bánh,
nhưng xe có tốc độ quá cao, thì
thông báo này sẽ xuất hiện cho đến
khi bạn giảm tốc độ xe về mức
chính xác.

Nếu hệ thống sang số dẫn động
bốn bánh được yêu cầu chuyển ra
khỏi số Thấp dẫn động bốn bánh và
tốc độ của xe là chính xác, nhưng
hộp số không ở vị trí N (số không),
thì thông báo này sẽ xuất hiện cho
đến khi hộp số được chuyển về vị
trí N (số không).
For 4WD Low Slow To (...) Km/h
(Giảm tốc độ thấp về (...) Km/h để
bật 4WD)
Nếu hệ thống sang số dẫn động
bốn bánh được yêu cầu chuyển
sang số Thấp dẫn động bốn bánh,
nhưng xe có tốc độ quá cao, thì
thông báo này sẽ xuất hiện cho đến
khi bạn giảm tốc độ xe về mức
chính xác.

Vehicle In 4WD Low (Xe đang sử
dụng số Chậm 4WD)
Thông báo này sẽ xuất hiện nếu xe
được lái ở số Thấp dẫn động bốn
bánh với tốc độ trên 63 km/h trong
khoảng 10 phút.
4WD OFF (Tắt 4WD)
Nếu xe được trang bị hệ thống dẫn
động bốn bánh, thì thông báo này
sẽ xuất hiện khi hệ thống dẫn động
bốn bánh bị tắt tạm thời do tình
trạng quá nóng. Xe sẽ chuyển sang
hệ thống dẫn động hai bánh khi
thông báo này xuất hiện. Khi hệ
thống dẫn động bốn bánh nguội lại,
thì thông báo sẽ tắt đi và hệ thống
dẫn động bốn bánh sẽ trở lại hoạt
động bình thường.



Các đồng hồ và bảng điều khiển

Thông báo nhắc nhở
về xe

Bảng điều khiển hành
trình

Có thể có băng. Cẩn thận khi
lái xe

Đồng hồ hành trình được đặt trong
Trung tâm thông tin cho người lái.

Thông báo này xuất hiện khi đường
có thể đang trong tình trạng bị
đóng băng.

Bảng điều khiển hành trình được
chia thành 3 phần:
. Trang hành trình

Thông báo về tốc độ
của xe

.

Trang xe

.

Trang tiết kiệm

Vượt quá giới hạn tốc độ đã chọn

Trang hành trình

Thông báo này xuất hiện khi tốc độ
của xe vượt trên tốc độ đã đặt.

Để vận hành bảng điều khiển hành
trình, nhấn nút MENU trên cần
xi nhan.

Speed Limited to (...) Km/h (Tốc
độ được giới hạn đến (...) km/h)
Thông báo này xuất hiện khi tốc độ
của xe đạt đến tốc độ giới hạn.

Bạn có thể đặt lại một số chế độ
bằng cách nhấn nút SET/CLR.
Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số
Chế độ này cho biết tốc độ của xe.
Kết hợp Hành trình 1 và Hành
trình 2
Chế độ này biểu thị quãng đường
hiện đi được, mức tiêu thụ nhiên
liệu trung bình của xe và tốc độ
trung bình của xe kể từ lần đặt lại
gần nhất.
Để đặt lại, nhấn và giữ nút
SET/CLR.
Khoảng nhiên liệu

Xoay núm điều chỉnh để cuộn qua
các mục sau trong menu:
. Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số.

Màn hình Khoảng nhiên liệu hiển thị
quãng đường xấp xỉ xe có thể đi
được mà không cần nạp lại
nhiên liệu.

.

Kết hợp Hành trình 1 và Hành
trình 2.

.

Khoảng nhiên liệu.

.

Tiết kiệm nhiên liệu tức thời.

.

Đồng hồ hẹn giờ.

Giá trị ước tính của khoảng nhiên
liệu được đưa ra dựa trên giá trị
trung bình của mức tiết kiệm nhiên
liệu trên xe trong thời gian lái xe
gần đây và lượng nhiên liệu còn lại
trong bình nhiên liệu.

.

Nhiệt độ không khí bên ngoài.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Khi quãng đường dự tính còn đi
được chưa đến 64 km, thì thông
báo Fuel Level Low (Sắp hết nhiên
liệu) sẽ xuất hiện trên Trung tâm
thông tin cho người lái và đèn báo
kiểm soát mức nhiên liệu thấp sẽ
bắt đầu nháy sáng.
HãyxemĐèncảnhbáomứcnhiên
liệu thấp 0  và Trung tâm thông
tinchongườilái(DIC)0.
Quãng đường đi được có thể khác
nhau tùy thuộc vào mô hình lái xe.

Lưu ý
Là thiết bị phụ trợ, bảng điều khiển
hành trình có thể hiển thị số liệu
khác với quãng đường thực mà xe
đi được với lượng nhiên liệu còn lại,
tùy theo từng tình huống.
Quãng đường xe đi được với lượng
nhiên liệu còn lại có thể thay đổi do
người lái, mặt đường và tốc độ của
xe, vì giá trị này được tính toán dựa
trên mức hiệu quả nhiên liệu hay
thay đổi.



.

Battery Voltage (Điện áp
ắc quy).

.

Coolant Temperature (Nhiệt độ
nước làm mát).

.

Engine and Idle Hours (Động cơ
và số giờ chạy không tải).

Đồng hồ hẹn giờ

.

Chức năng bộ đếm giờ giúp xác
định lượng thời gian kể từ lần đặt lại
cuối cùng, bằng giá trị thời gian đã
trôi qua.

Transmission Fluid Temperature
(Nhiệt độ dầu hộp số).

.

Cảnh báo vượt quá tốc độ.

.

Oil Life (Tuổi thọ dầu) (nếu có).

.

Tire Pressure (Áp suất lốp)
(nếu có).

Tiết kiệm nhiên liệu tức thời.
Chế độ này báo cho người dùng
biết về mức tiết kiệm nhiên liệu tức
thời của xe, cho thấy hiệu quả của
việc tăng tốc so với mức tiêu thụ
nhiên liệu

Để đặt lại thời gian lái xe về không,
nhấn và giữ nút SET/CLR trong hơn
1 giây.
Nhiệt độ không khí bên ngoài
Chế độ này biểu thị nhiệt độ ngoài
trời tính bằng độ C (°C).

Trang xe
Tùy thuộc vào thiết bị trên xe, một
số chức năng được mô tả dưới đây
có thể không khả dụng.

Để chuyển đổi giữa các menu, nhấn
nút MENU.
Điện áp ắc quy
Mục này hiển thị điện áp ắc quy
hiện tại.
Coolant Temperature (Nhiệt độ
nước làm mát)
Màn hình này cho biết nhiệt độ
nước làm mát hiện tại.

Nhấn nút MENU trên cần xi nhan
cho đến khi menu Vehicle Pages
(Trang xe) được hiển thị.

Engine and Idle Hours (Động cơ
và số giờ chạy không tải)

Xoay núm điều chỉnh để cuộn qua
các mục sau trong menu:

Bộ đếm giờ được dùng để hiển thị
số giờ động cơ đã chạy.



Các đồng hồ và bảng điều khiển

Nhiệt độ dầu hộp số
Màn hình này cho biết nhiệt độ dầu
hộp số hiện tại.

ECO (Tiết kiệm) : Mức tiết
kiệm nhất.

Economy Trend (Xu hướng
tiết kiệm)

Max (Tối đa) : Xe có tải nặng.

Trang này hiển thị mức tiêu thụ
nhiên liệu trung bình trên quãng
đường 50 km gần nhất. Mỗi cột thể
hiện một mức tiêu thụ nhiên liệu
trên từng quãng đường 5 km
gần nhất.

Cảnh báo vượt quá tốc độ

Trang tiết kiệm

Cách thức này cho phép bạn đặt tín
hiệu cảnh báo cho tốc độ
mong muốn.

Nhấn nút MENU trên cần xi nhan
cho đến khi menu ECO được
hiển thị.

Để đặt cảnh báo quá tốc độ, hãy
nhấn nút SET/CLR và sử dụng
bánh cuộn để chọn tốc độ
mong muốn.

Xoay núm điều chỉnh để cuộn qua
các mục sau trong menu:
. Eco Index (Hệ số tiết kiệm).

Oil Life (Tuổi thọ dầu) (nếu có)

.

Economy Trend (Xu hướng
tiết kiệm).

Màn hình này hiển thị tuổi thọ dầu
hiện tại dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

.

Fuel Economy (Tiết kiệm
nhiên liệu).

Tire Pressure (Áp suất lốp)
(nếu có)

Eco Index (Hệ số tiết kiệm)

Màn hình này hiển thị áp suất lốp
hiện tại.
Tire Load (Tải trên lốp) (nếu có)
Màn hình này hiển thị mức tải hiện
tại trên lốp.
Bạn có thể chọn các mức tải trên
lốp như sau:
Light (Nhẹ) : Xe có tải nhẹ.

Tính năng này cung cấp tín hiệu
phản hồi cho người lái về mức tiết
kiệm nhiên liệu tương đối đang đạt
được. Tỷ lệ phần trăm được xác
định dựa trên mức tiêu thụ nhiên
liệu hiện tại sao với mức mong
muốn theo cài đặt hiệu chỉnh.
Biểu tượng chiếc lá sẽ xuất hiện
trên Trang hệ số ECO khi bạn lái xe
một cách tiết kiệm, để được như
vậy, đèn báo phải trong vùng ECO.

Fuel Economy (Tiết kiệm
nhiên liệu)
Giá trị trung bình và giá trị cao nhất
có được của mức tiết kiệm nhiên
liệu tức thời hiện tại được biểu thị
bằng hai mũi tên có nhãn. Dấu báo
sẽ trượt sang trái hoặc phải trên
thanh, tùy theo mức tiết kiệm nhiên
liệu tức thời hiện tại. Các quãng
đường có thể chọn là 25 km, 100
km và 500 km.

Chiếu sáng

Chiếu sáng
Chiếu sáng bên ngoài

Bộđiềukhiểnđènngoài......
Điềukhiểnđèntựđộng......
Thiết bị chuyển đèn
cốt/pha.................
Nháyđènxinvượt..........
Điều chỉnh khoảng chiếu của
đènđầu.................
Đènchạybanngày(DRL)....1
Đèn nháy cảnh báo
nguyhiểm...............
Tínhiệurẽvàchuyểnlàn....
Đènsươngphíatrước.......
Đènlùixe.................
Nắpđèntánquang.........

Chiếu sáng bên trong

Bộ điều khiển chiếu sáng bảng
táplô.......................
Đèntrợgiúp...............
Đènđọcsách..............

Tính năng chiếu sáng
Chiếusángkhilênxe........
Chiếusángkhixuốngxe.....
Bảovệđiệnắcquy..........



Chiếu sáng bên ngoài
Bộ điều khiển đèn ngoài
Công tắc đèn có chức năng
điều khiển ánh sáng tự động
(nếu được trang bị)

Công tắc đèn rẽ:

O : Với hệ thống chiếu sáng tự
động, xoay công tắc để kích hoạt
hoặc hủy kích hoạt hệ thống này, lật
để chuyển trở lại AUTO
AUTO : Đèn đầu và đèn ngoài xe
được bật và tắt tự động theo điều
kiện ánh sáng bên ngoài

; : Đèn bên hông, đèn biển số và
đèn chiếu bảng táp lô được
bật sáng

2 : Đèn pha
Khi đèn bật, đèn báo điều khiển
sẽ sáng lên.

;

XemBộphậnnhắcđènbật0.

1

Chiếu sáng

Côngtắcđèn

Điềukhiểnđèntựđộng

Công tắc đèn rẽ:
9: Tắtcácđèn

Khi chế độ đèn tự động AUTO
được bật, hệ thống sẽ tự động bật
và tắt đèn đầu và đèn đuôi theo
điều kiện ánh sáng bên ngoài.

;:Cácđènvịtrí
2:Đènpha
XemBộphậnnhắcđènbật0.

Chế độ này có một khoảng trễ
ngắn, không phụ thuộc vào các điều
kiện ánh sáng.
Nếu cần gạt nước kính chắn gió
tiếp tục hoạt động thêm 8 chu kỳ khi
trời đã đủ tối, thì đèn ngoài xe sẽ
bật sáng tự động.

Thiết bị chuyển đèn
cốt/pha

Đẩy cần gạt để chuyển từ đèn cốt
sang đèn pha.
Kéo cần gạt để chuyển sang
đèn cốt.

Chiếu sáng

Đèn chạy ban ngày (DRL)

{ Cảnh báo

DRL giúp tăng khả năng nhìn thấy
xe vào ban ngày. Đèn LED DRL có
thể hoạt động với 2 cường độ:

Luôn chuyển từ đèn pha sang
đèn cốt khi có xe ngược chiều
đang tiến gần bạn hay bạn đang
đến gần xe phía trước. Ánh sáng
của đèn pha có thể khiến người
lái khác bị lóa mắt tạm thời, điều
đó có khả năng dẫn đến va chạm.

• Cường độ thông thường để làm
đèn định vị
• Cường độ cao dùng cho chức
năng DRL
DRL hoạt động ở cường độ cao
trong những điều kiện sau:

Nháy đèn xin vượt
Kéo cần gạt để nháy đèn đầu.

Điều chỉnh khoảng chiếu
của đèn đầu
Điềuchỉnhthủcôngkhoảng
chiếucủađènđầu



Để điều chỉnh phạm vi chiếu sáng
của đèn đầu theo tải của xe nhằm
tránh làm lóa mắt, xoay núm về vị trí
được yêu cầu.

• Khóa điện ở vị trí ON/RUN
(Bật/chạy).

0 hoặc 1 : Có người ngồi trên ghế
người lái.

• Bộ điều khiển đèn ngoài ở vị trí
AUTO (Tự động) (nếu có) hoặc OFF
(Tắt) (đối với các xe không có
đèn AUTO)

1 hoặc 2 : Có người ngồi trên tất cả
các ghế.

• Động cơ đang chạy và cần chọQ
VӕNK{QJӣYӏWUt3

2 hoặc 3 : Có người ngồi trên tất cả
các ghế và khoang chở hàng được
chất đầy.



Chiếu sáng

Đènnháycảnhbáo
nguyhiểm

Tínhiệurẽvàchuyểnlàn

Có thể tắt xi nhan thủ công bằng
cách chuyển cần gạt về vị trí
ban đầu.

Đèn sương phía trước

Phải : Kéo cần lên
Được bật lên bằng công tắc

|.

Nhấn lại để tắt đèn nháy.
Đèn nháy cảnh báo nguy hiểm sẽ tự
động bật khi túi khí bung ra.

Trái : Gạt cần xuống
Nếu gạt cần gạt qua điểm ngưỡng,
xi nhan sẽ nháy liên tục. Khi bạn
quay vô lăng trở lại, đèn xi nhan sẽ
tự động tắt.
Để xi nhan chỉ nháy 3 lần, ví dụ khi
bạn muốn chuyển làn đường, nhấn
cần điều khiển đến ngưỡng rồi
thả ra.
Di chuyển cần gạt đến điểm
ngưỡng và giữ tại đó khi bạn muốn
xi nhan nháy lâu hơn.

Đượcvậnhànhbằngnút#khiđèn
vịtríhoặcđènđầuđượcbật.

Chiếu sáng

Đèn lùi xe
Đèn lùi sẽ bật sáng khi khóa điện
bật và cài số lùi.
Chữ R sẽ xuất hiện trên Trung tâm
thông tin cho người lái và chuông
sẽ kêu.

Chiếu sáng bên trong



Đèn trợ giúp

Bộđiềukhiểnchiếusáng
bảngtáplô

Nắp đèn tán quang
Mặt trong của vỏ đèn có thể bị đọng
sương trong một khoảng thời gian
ngắn khi ở trong điều kiện thời tiết
xấu, ẩm ướt, lạnh giá hoặc dưới trời
mưa to hay sau khi rửa xe. Lớp
sương đó sẽ tự biến mất nhanh
chóng, hãy bật đèn đầu để giúp đẩy
nhanh quá trình này.
Có thể điều chỉnh độ sáng của các
đèn sau đây khi bật đèn ngoài xe:
. Phát sáng đồng hồ táp lô

Khi bạn lên hoặc xuống xe, các đèn
cửa xe sẽ tự động bật và sau một
thời gian ngắn, chúng sẽ lại tắt đi.
Các đèn trần sẽ bật lên trong một
khoảng thời gian ngắn ngay cả khi
bạn đã rút chìa khóa điện.

.

Trung tâm thông tin cho
người lái

Bật công tắc:

.

Các công tắc và các thiết bị vận
hành có phát sáng

BẬT : Luôn bật.

Xoay núm D lên hoặc xuống và
giữ đến khi đạt được độ sáng
mong muốn.

CỬA : Tự động bật và tắt.
TẮT : Luôn tắt.



Chiếu sáng

Đèn đọc sách

Xe có nơi giữ vé đỗ ở giữa các
công tắc và đèn đọc sách. Để sử
dụng, hãy kéo xuống và đặt vé vào.

Chú ý
Không cố nhét tập giấy dày hay
treo đồ vật trên hốc giữ, vì việc
này có thể khiến hốc bị nứt gãy.

Tính năng chiếu sáng
Chiếu sáng khi lên xe
Chức năng đèn tìm xe
Đèn trong xe được bật trong thời
gian ngắn khi bạn mở khóa xe bằng
điều khiển từ xa. Chức năng này
giúp bạn định vị được xe của mình
khi trời tối.
Đèn sẽ tắt ngay khi bạn xoay khóa
điện về vị trí ACC.
XemVịtrícủakhóađiện0.

Được vận hành bằng các nút bên
phải và trái.

Chiếu sáng khi lên xe
Một số đèn chiếu sáng bên trong và
công tắc sẽ được bật bổ sung khi
cửa bên người lái được mở.

Chiếu sáng khi xuống xe
Đèn trong xe sẽ bật sáng khi chìa
khóa được rút ra khỏi ổ. Đèn sẽ
không bật nếu nút trượt của đèn trợ
giúp ở vị trí OFF.
Đèn đầu chiếu sáng đường đi trong
khoảng thời gian điều chỉnh được
sau khi bạn rời xe. Đèn chiếu khi
xuống xe trong cài đặt tiêu chuẩn

Chiếu sáng
được kích hoạt trong vòng 30 giây
sau khi cửa phía người lái
được đóng.
Thời gian kích hoạt có thể thay đổi,
hãy xem phần Cài đặt trong Hệ
thống thông tin giải trí.
Để vận hành:
1. Tắt khóa điện.
2. Rút chìa khóa điện.
3. Mở cửa lái.
4. Kéo cần gạt xi nhan.
5. Đóng cửa lái.

Bảo vệ điện ắc quy
Tắt các đèn điện
Để tránh phóng ắc quy khi khóa
điện ngắt, một số đèn bên trong sẽ
tự động tắt đi sau một khoảng
thời gian.
Nếu bạn tắt khóa điện khi đèn bên
ngoài vẫn bật, thì chúng sẽ được tắt
ngay. Nếu bạn bật đèn bên ngoài
khi đã tắt khóa điện, thì chúng vẫn
sáng đều.



Hệthốngthôngtingiảitrí

Hê ̣ thống thông tin
giải trí

Apple CarPlay và
AndroidAuto................

Settings (Thiết lập)
Settings(Thiếtlập).........

Giới thiệu

Giớithiệu.................
Tổngquan................
Bảng điều khiển trên
vôlăng..................
Sửdụnghệthống..........

Radio

ĐàiAM-FM................
Thusóngradio..............
Cộtăngtencốđịnh.........

Đầu phát âm thanh
CổngUSB................
Giắcphụtrợ...............
ÂmthanhquaBluetooth.....

Nhận biết giọng nói

Nhậnbiếtgiọngnói.........

Điện thoại
Bluetooth(Tổngquan).......
Bluetooth (Bảng điều khiển
thôngtingiảitrí)..........
Bluetooth (Nhận biết
giọngnói)................
Nhắntinvănbản...........

Nhãn hiệu và Thỏa thuận
cấp phép
Nhãn hiệu và Thỏa thuận
cấpphép................

Giới thiệu
Hệthốngthôngtingiảitrí.....
Tínhnăngchốngtrộm.......
Tổngquan................
Trangchính..................
Bảng điều khiển trên
vôlăng..................
Hoạtđộng................

Radio

ĐàiAM-FM...............
Thusóngradio..............
Cộtăngtencốđịnh.........

Đầu phát âm thanh
CổngUSB................
Thiếtbịphụtrợ............

Điện thoại
Bluetooth(Tổngquan).......
Bluetooth (Bảng điều khiển
thôngtingiảitrí)...........

Điệnthoạirảnhtay.........
Điện thoại rảnh tay (Apple
CarPlayvàAndroidAuto)... 

Nhãn hiệu và Thỏa thuận
cấp phép
Nhãn hiệu và Thỏa thuận
cấpphép................

Giới thiệu

Giớithiệu.................
Tínhnăngchốngtrộm......
Tổngquan................
Hoạtđộng................

Radio

ĐàiAM-FM...............

Đầu phát âm thanh
Thiếtbịphụtrợ............

Tùy chỉnh
Personalization..............

Điện thoại
Bluetooth....................

Hệthốngthôngtingiảitrí

Giới thiêu
̣

sẵn ở khu vực của bạn hoặc theo
các thay đổi xuất hiện sau khi tài
liệu này được in ra.
Giữ tài liệu hướng dẫn này cùng
hướng dẫn sử dụng cho chủ xe trên
xe, để bạn có thể dùng đến khi cần.
Nếu bạn bán xe, hãy để tài liệu
hướng dẫn này trong xe.

Các tên, logo, biểu trưng, câu khẩu
hiện, tên kiểu xe và thiết kế thân xe
xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn
này, bao gồm nhưng không giới hạn
ở GM, logo GM, CHEVROLET, biểu
trưng CHEVROLET, S10/
TRAILBLAZER và biểu trưng S10/
TRAILBLAZER là các dấu hiệu dịch
vụ và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký
của General Motors LLC, các công
ty con, đơn vị liên kết và bên cấp
phép của hãng.
Tài liệu hướng dẫn này mô tả các
tính năng có thể có hoặc không có
trên xe, tùy theo việc thiết bị tùy
chọn có được mua cho xe hay
không, theo biến thể kiểu xe, thông
số kỹ thuật dành riêng cho quốc gia,
các tính năng/ứng dụng có thể có

Lưu ý
Một số chức năng của Hệ thống
thông tin giải trí có thể không tương
thích với tất cả các điện thoại hoặc
điện thoại thông minh có sẵn trên thị
trường. Các tính năng đó cũng phụ
thuộc vào kết nối internet, dịch dụ
do công ty điện thoại cung cấp và
tính khả dụng của ứng dụng.

Tổng quan
Hãy đọc các trang dưới đây để làm
quen với các tính năng của hệ
thống thông tin giải trí.

{ Nguy hiểm
Việc không nhìn đường quá lâu
hay quá thường xuyên khi sử
dụng bất kỳ tính năng thông tin
giải trí nào cũng có thể khiến bạn
bị va chạm. Bạn hoặc người khác
có thể bị thương, thậm chí là tử
vong. Không chú ý quá nhiều vào
các tác vụ thông tin giải trí khi
đang lái xe. Hãy hạn chế liếc mắt
vào màn hình của xe và tập trung
lái xe. Sử dụng khẩu lệnh mỗi khi
có thể.

{ Cảnh báo
Việc chạm vào điện thoại trong
lúc lái xe là trái luật.
Hãy bảo đảm rằng Bluetooth®
được bật trong lúc bạn lái xe.
Nếu không, hãy dừng lại ở một
nơi an toàn để sử dụng điện
thoại.
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Hệ thống thông tin giải trí được tích
hợp sẵn các tính năng giúp người
lái không bị phân tâm khi đang lái
xe bằng cách tắt một số chức năng.
Các chức năng này có thể mờ đi khi
chúng không khả dụng. Nhiều tính
năng thông tin giải trí cũng khả
dụng qua bảng điều khiển trên
vô lăng.
Trước khi lái xe:
. Làm quen với các thao tác, các
nút bấm trên tấm mặt và nút
bấm trên màn hình.
. Thiết lập hệ thống âm thanh
bằng cách đặt sẵn các đài phát
ưa thích, đặt âm báo và điều
chỉnh loa.
. Thiết lập sẵn số điện thoại để
bạn có thể dễ dàng gọi bằng
cách bấm nút hoặc bằng khẩu
lệnh với chức năng Bluetooth
trên điện thoại.
Hãy xem phần “Lái xe an toàn”
trong hướng dẫn sử dụng cho
chủ xe.

Trợ giúp khách hàng

1.

Bạn có thể nhận được sự trợ giúp
về việc ghép đôi qua Bluetooth, tải
và cài đặt ứng dụng, giao diện của
thiết bị di động khác và vận hành hệ
thống thông tin giải trí. Hãy liên hệ
với đại lý xe để được trợ giúp.

Hệ thống thông tin giải trí
Hệ thống thông tin giải trí được điều
khiển bằng màn hình cảm ứng, các
nút bên dưới màn hình cảm ứng,
bảng điều khiển trên vô lăng và
chức năng nhận biết giọng nói.

O (Nguồn/Âm lượng)
.

Bấm để bật hệ thống âm
thanh.

.

Bấm và giữ để tắt.

.

Bấm để tắt tiếng hệ thống.
Bấm lần nữa để bật lại
tiếng.

.

Xoay để tăng hoặc giảm
âm lượng.

2. RADIO
. Bấm để thay đổi nguồn âm
thanh giữa AM và FM.
3.

g hoặc l (Dò tìm)
. AM và FM: Bấm g hoặc
l để tìm đài phát trước

hoặc tiếp theo có tín hiệu
sóng tốt.

.

AM và FM: Bấm và giữ g
hoặc l để chuyển đến đài
phát mong muốn.
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4.

{ (Trang chính)
.

Bấm để chuyển đến Trang
chính từ bất kỳ điểm nào
trong hệ thống. Hãy xem
phần “Trang chính”.

5. MENU
. Bấm để truy cập menu cho
nguồn âm thanh hiện tại.
. Bấm để chọn tùy chọn
được tô sáng trong menu.
. Xoay để cuộn qua
danh sách.
. Xoay để chọn thủ công một
đài phát.
6.

o BACK
.

Nhấn để trở lại màn hình
trước trong menu.

7. TONE
. Bấm TONE trong màn hình
AUDIO (Âm thanh) để mở
menu Tone Settings (Cài
đặt âm báo).

8. MEDIA
. Bấm để thay đổi nguồn âm
thanh giữa USB, AUX (Phụ
trợ) và Bluetooth Audio (Âm
thanh qua Bluetooth), nếu
các tính năng này có sẵn
và nếu nguồn âm thanh
tương ứng được kết nối với
hệ thống.

Trang chính

Nguồn (Bật/Tắt/Tắt tiếng)
.

Bấm O để bật hệ thống. Bấm
lần nữa và giữ để tắt.

.

Bấm O để tắt tiếng hệ thống.
Bấm lần nữa để bật tiếng hệ
thống.

Âm lượng
Xoay O để tăng hoặc giảm âm
lượng.
Lưu ý
Khi thay đổi nguồn âm thanh, bạn
có thể nhận thấy sự khác biệt về
âm lượng.

Trang chính là nơi bạn nhìn thấy
các biểu tượng ứng dụng trên xe.
Một số chức năng bị tắt khi xe đang
di chuyển.
Bạn có thể thiết lập để Trang chính
có tối đa 5 trang, với 8 biểu tượng
trên mỗi trang.

h (Trước) : Chạm để truy cập vào
Trang chính trước.
k (Tiếp theo) : Chạm để truy cập
vào Trang chính tiếp theo.
l (Bộ chọn tương tác) : Chạm để
hiển thị danh sách ưa thích.

Hệthốngthôngtingiảitrí
Chạm và giữ ở một vị trí trong khu
vực mục ưa thích để bắt đầu quá
trình lưu ứng dụng ưa thích.

.

Bảng điều khiển trên
vô lăng

Chạm vào biểu tượng ứng dụng để
lưu làm mục ưa thích. Tên ứng
dụng sẽ xuất hiện trong phần mục
ưa thích.

3. Nút %
.

Khi không có thiết bị
Bluetooth nào được kết nối,
hệ thống Thông tin giải trí
sẽ thực hiện việc kết nối
với thiết bị Bluetooth.

.

Khi có thiết bị Bluetooth
được kết nối, bấm nút này
để nhận cuộc gọi hoặc
chuyển sang chế độ chọn
quay số lại.

Quản lý biểu tượng trên trang chủ
1. Chạm và giữ vào bất kỳ biểu
tượng nào trên Trang chủ để
truy cập chế độ sửa.
2. Tiếp tục giữ biểu tượng và kéo
đến vị trí mong muốn.
3. Nhả ngón tay để thả biểu
tượng ở vị trí mong muốn.
4. Để di chuyển ứng dụng sang
trang khác, hãy kéo biểu tượng
đến cạnh màn hình về phía
trang mong muốn.
5. Tiếp tục kéo và thả các biểu
tượng ứng dụng như
mong muốn.
6. Nhấn { để thoát khỏi chế
độ sửa.

Bấm nút này để tắt hoặc
bật tiếng của hệ thống
thông tin giải trí khi không
có cuộc gọi nào.

1. Nút âm lượng
. Di chuyển nút lên phía VOL
+ để tăng âm lượng.
. Di chuyển nút xuống phía để giảm âm lượng.

Nếu điện thoại được kết nối
của khách hàng có hỗ trợ
Nhận biết tiếng nói, hãy
bấm và giữ nút này để kích
hoạt chế độ SR (Nhận biết
tiếng nói) của điện thoại.

2. Nút 5
.

.

Bấm nút này để từ chối
nhận cuộc gọi đến hoặc kết
thúc cuộc gọi hiện tại.
4.

Nếu iPhone được kết nối,
hãy bấm và giữ để bật
chức năng Siri.

_ /^
.

(dò tìm)

Khi bạn bấm _ /

^.

Hệthốngthôngtingiảitrí
Thay đổi tần số phát sóng
được lưu ở chế độ Radio.
Thay đổi tập tin ở chế độ
âm thanh USB/iPod/
Bluetooth.
.

Khi bạn bấm và giữ

_/^.

Tự động tìm kiếm tần số
phát sóng ở chế độ Radio.
Tua lại hoặc tua đi nhanh
trong tập tin ở chế độ âm
thanh USB/iPod/Bluetooth.

Sử dụng hệ thống
Các nút cảm ứng
Các nút cảm ứng xuất hiện trên
màn hình khi chúng khả dụng. Khi
một chức năng nào đó không khả
dụng, nút tương ứng có thể mờ đi.
Khi một chức năng được chọn, nút
tương ứng có thể sáng lên.

Tính năng của trang chính
Chạm vào biểu tượng trên màn hình
Trang chính để khởi chạy ứng dụng.

Audio (Âm thanh)

Khay ứng dụng

Chạm vào biểu tượng AUDIO (ÂM
THANH) để hiển thị trang nguồn âm
thanh đang hoạt động. Các nguồn
khả dụng bao gồm: AM, FM, My
Media (Phương tiện của tôi), USB,
Bluetooth và AUX Input (Đầu
vào AUX).

Phone (Điện thoại)
ChạmvàobiểutượngPHONE
(ĐIỆNTHOẠI)đểhiểnthịtrang
chínhPhone(Điệnthoại).Xem
Bluetooth(Nhậnbiếtgiọngnói)0
1hoặcBluetooth(Tổngquan)0
1hoặcBluetooth(Bảngđiều
khiểnthôngtingiảitrí)01.

Settings (Cài đặt)
ChạmvàobiểutượngSETTINGS
(CÀIĐẶT)đểhiểnthịmenu
Settings(Càiđặt).XemSettings
(Thiếtlập)01.

Khay ứng dụng nằm ở giữa trên
đầu màn hình. Khay ứng dụng có
thể có từ 3 đến 5 ứng dụng.
Cách thêm ứng dụng từ Trang
chính và khay ứng dụng:
1. Chạm và giữ vào bất kỳ biểu
tượng nào trên Trang chính để
truy cập chế độ sửa.
2. Kéo biểu tượng đó vào khay
ứng dụng.
Để xóa một mục khỏi khay ứng
dụng, hãy kéo biểu tượng từ
khay ứng dụng trở lại Trang
chính.
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Nhấn { để thoát khỏi chế
độ sửa.
Việc thêm hoặc xóa ứng dụng khỏi
khay ứng dụng sẽ không khiến
chúng bị xóa khỏi Trang chính.

Vệ sinh các bề mặt sáng bóng,
màn hình thông tin và màn
hình radio trên xe
Đối với xe có các bề mặt hoặc màn
hình sáng bóng, hãy dùng vải tổng
hợp siêu nhỏ để lau sạch các bề
mặt. Trước khi lau sạch, dùng chổi
lông mềm phủi sạch các chất bẩn
có thể gây xước bề mặt. Sau đó,
chà xát nhẹ nhàng bằng vải sợi siêu
nhỏ. Không được sử dụng dung môi
hoặc chất tẩy rửa cửa sổ. Thường
xuyên giặt sạch từng mảnh vải sợi
siêu nhỏ bằng tay, cùng với xà
phòng dịu nhẹ. Không dùng chất tẩy
trắng hay chất làm mềm vải. Rửa kỹ
và sấy khô trước khi sử dụng tiếp.

Radio

Chạm vào nút cảm ứng MENU để
hiển thị các menu sau:

Đài AM-FM

Tone Settings (Điều chỉnh âm
thanh):
. Bass (Âm trầm), Midrange (Âm
trung), Treble (Âm bổng): Chạm
vào + hoặc - để điều chỉnh.

Phát radio
Trên trang chính Audio (Âm thanh),
các nguồn khả dụng bao gồm: AM,
FM, My Media (Phương tiện của
tôi), USB, Bluetooth và AUX Input
(Đầu vào AUX).
. Chạm vào nút cảm ứng Audio
(Âm thanh) trên Trang chính
hoặc nút Radio bên dưới màn
hình cảm ứng để cuộn qua AM
hoặc FM.
. Chạm vào nút cảm ứng Media
(Phương tiện) trên Trang chính
hoặc nút Media (Phương tiện)
bên dưới màn hình cảm ứng để
cuộn qua My Media (Phương
tiện của tôi) USB, Bluetooth và
AUX Input (Đầu vào AUX).

Thiết lập hệ thống Thông tin
giải trí
Chạm vào nút cảm ứng Audio (Âm
thanh) để xem các nguồn
phát sóng.

.

Balance: Chạm vào S hoặc T
để tăng âm thanh ở loa trái hoặc
phải. Vị trí ở giữa giúp cân bằng
âm thanh giữa các loa trái
và phải.

.

Fade: Chạm vào y hoặc z để
tăng âm thanh ở loa trước hoặc
sau. Vị trí ở giữa giúp cân bằng
âm thanh giữa các loa trước
và sau.

Tìm đài phát
Dò sóng đài phát
Bấm vào g hoặc l trên tấm mặt
để tìm đài phát trước hoặc tiếp theo
có tín hiệu sóng tốt.
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Dò sóng trực tiếp
Chạm vào nút cảm ứng TUNE (Dò
sóng) để chuyển sang chức năng
Dò sóng trực tiếp để tìm đài phát
bằng tay.
Nếu xe không có chức năng Dò
sóng trực tiếp, hãy chạm vào nút
cảm ứng SEEK (TÌM) để chuyển
sang TUNE (DÒ SÓNG). Chạm lần
nữa để thay đổi lại. Xoay núm
MENU để tìm đài phát bằng tay.
Bấm o BACK trên tấm mặt để trở
về Trang chính hoặc chạm vào S
để quay lại trang trước.

Lưu trữ đài radio thiết lập sẵn
Các mục ưa thích được lưu ở khu
vực phía cuối màn hình.
Bạn có thể lưu tối đa 60 đài phát
thiết lập sẵn trong các khu vực sau:
AM hoặc FM, đài radio : Chạm và
giữ một nút cảm ứng mục ưa thích
để lưu đài phát hiện tại làm mục ưa
thích. Chạm và giữ một nút cảm
ứng mục ưa thích trong khu vực
mục ưa thích để chuyển sang đài
phát ưa thích đó.

Mục ưa thích âm thanh hỗn hợp
Đài radio, phương tiện ưa thích, liên
hệ, đích, hệ thống chỉ đường hoặc
ứng dụng là những thứ có thể lưu
được làm mục ưa thích.

trong khu vực mục ưa thích để bật
lại mục điều chỉnh âm thanh ưa
thích.
Số lượng mục yêu thích xuất hiện
được điều chỉnh tự động theo mặc
định, nhưng bạn có thể điều chỉnh
thủ công giá trị này trong menu
Settings (Cài đặt) ở Radio, rồi đến
Number of Favorites Shown (Số
lượng mục ưa thích được hiển thị).

Để cuộn qua danh sách mục ưa
thích:
. Kéo ngón tay lên trên ở cạnh
trên cùng của thanh ưa thích để
xem mục ưa thích. Để đóng các
mục ưa thích, hãy kéo chúng
xuống.
. Trượt ngón tay sang phải hoặc
sang trái để cuộn qua từng trang
ưa thích.

Thu sóng radio

Tone Settings (Điều chỉnh âm
thanh) : Chạm và giữ một nút cảm
ứng mục ưa thích trong khu vực
mục ưa thích để lưu mục điều chỉnh
âm thanh hiện tại làm mục ưa thích
trong màn hình điều chỉnh âm
thanh. Kéo ngón tay lên trên ở nút
hiển thị nằm ở cuối màn hình để
các mục ưa thích hiện ra. Chạm và
giữ một nút cảm ứng mục ưa thích

Tín hiệu FM chỉ có thể truyền trong
khoảng 16 đến 65 km (10 đến 40
dặm). Mặc dù radio được lắp sẵn
một mạch điện tử có khả năng tự
động giảm nhiễu, nhưng một số tạp
âm có thể xuất hiện, nhất là khi xe
ở gần khu vực đồi hoặc tòa nhà cao
tầng, làm cho âm thanh trong xe trở
nên không ổn định.

Rút dây nguồn của thiết bị điện tử
ra khỏi ổ cắm điện cho phụ kiện nếu
có hiện tượng nhiễu hoặc tạp âm
trong radio.

FM
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AM

Cột ăng ten cố định

Phạm vi thu sóng của hầu hết các
kênh AM đều xa hơn kênh FM, đặc
biệt là vào buổi đêm. Phạm vi xa
hơn có thể khiến cho tần số của các
kênh giao thoa với nhau. Nhiễu tần
số có thể xuất hiện nếu các cơn
bão hoặc đường dây điện giao thoa
với khoảng thu sóng. Nếu hiện
tượng này xảy ra, hãy giảm âm
bổng trên radio.

Sử dụng điện thoại di động
Việc sử dụng điện thoại di động,
như nghe hoặc gọi điện, sạc pin
hoặc để điện thoại bật có thể gây ra
nhiễu tĩnh điện trong radio. Nếu
hiện tượng này xảy ra, hãy rút dây
nguồn của điện thoại hoặc tắt điện
thoại.

Để tháo gỡ an ten trên trần xe, hãy
xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.
Để lắp an ten trên trần xe, hãy xoay
nó theo chiều kim đồng hồ.

Chú ý
Để tránh gây hư hại cho ăng ten
hay khung trên trần, hãy nhớ tháo
ăng ten trước khi đưa xe vào khu
rửa xe tự động hoặc vào nơi có
trần thấp.
Lắp ăng ten chắc chắn.

Mỗi khi bạn sử dụng hệ thống giá
hành lý nóc xe, hãy kiểm tra xe ăng
ten có vướng vào khu vực dùng cho
hệ thống giá hành lý nóc xe hoặc
dùng để buộc hàng hóa hay không.
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Đầu phát âm thanh
Cổng USB
Xe có thể được trang bị một cổng
USB ở hộc chứa đồ chính bên dưới
tựa tay.

Phát từ USB
Bạn có thể kết nối thiết bị lưu trữ
dung lượng cao USB với cổng USB.
Gracenote® (nếu được trang bị)
Khi bạn kết nối thiết bị USB với xe,
dịch vụ Gracenote sẽ tạo lập thẻ
tiếng cho nội dung nhạc. Các thẻ
tiếng này giúp hệ thống sử dụng
được các tên nghệ sĩ, album khó
phát âm và biệt hiệu để phát nhạc
thông qua chức năng nhận biết
giọng nói.
Trong lúc lập chỉ mục, các tính năng
thông tin giải trí vẫn khả dụng.
Thư viện phương tiện của tôi
Cho phép truy cập vào nội dung từ
tất cả các nguồn phương tiện được
lập chỉ mục. Chạm vào nút cảm ứng
MEDIA (PHƯƠNG TIỆN) để cuộn
qua các tùy chọn cho đến khi My

Media (Phương tiện của tôi) được
chọn. Sử dụng các nút cảm ứng để
cuộn qua nội dung.
Đầu phát MP3 USB và ổ đĩa USB
. Đầu phát MP3 USB và ổ đĩa
USB được kết nối phải tuân theo
thông số kỹ thuật của Hạng thiết
bị lưu trữ USB dung lượng lớn
(MSC USB).
. Các ổ đĩa cứng không được
hỗ trợ.
. Các hạn chế sau được áp dụng
cho dữ liệu được lưu trên đầu
phát MP3 USB hoặc thiết
bị USB:

.

Kết nối USB.

.

Bấm MEDIA cho đến khi thiết bị
được kết nối hiện ra.

Sử dụng nút sau khi phát nguồn
USB đang hoạt động:

r (Phát) : Bấm để phát nguồn
phương tiện hiện tại.

j (Tạm dừng) : Bấm để tạm dừng
việc phát nguồn phương tiện
hiện tại.

g (Trước/Tua lại):
.

Bấm để quay lại phần đầu của
bài hiện tại hoặc chuyển về bài
trước. Nếu bài đang phát chưa
quá hai giây, thì hệ thống sẽ
quay lại bài trước. Nếu hệ thống
đã phát được hơn 2 - 5 giây, thì
tùy theo thiết bị, bài hiện tại sẽ
được phát lại từ đầu.

.

Bấm và giữ để tua lại nhanh
trong phần phát lại. Nhả tay ra
để trở lại tốc độ phát bình
thường. Thời gian đã trôi qua sẽ
được hiển thị.

‐ Cấp độ cấu trúc thư mục tối
đa: 11 cấp.
‐ Phần mở rộng tập tin âm
thanh dùng được là mp3,
wma, aac, m4a và aif.
‐ Tập tin WMA và Apple
lossless không được hỗ trợ.
‐ Hệ thống tập tin được hỗ trợ
là FAT32 và NTFS.
Để phát thiết bị USB, hãy làm theo
một trong những cách sau:

l (Tiếp theo/Tua đi):
.

Bấm để chuyển đến bài
tiếp theo.
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.

Bấm và giữ để tua đi nhanh
trong phần phát lại. Nhả tay ra
để trở lại tốc độ phát bình
thường. Thời gian đã trôi qua sẽ
được hiển thị.

Menu USB
Chạm vào Menu để hiển thị menu
USB. Các chức năng sau có thể
khả dụng:
Shuffle (Xáo trộn): Chạm để phát
các bài theo thứ tự ngẫu nhiên.
Chạm lần nữa để dừng xáo trộn.
Tone (Âm báo): Chạm vào + hoặc để thay đổi giá trị điều chỉnh âm
thanh. Xem Đài AM-FM 0 127.
Menu duyệt USB
Chạm vào bất kỳ nơi nào ở giữa hai
menu đầu và cuối hoặc chạm vào
nút BROWSE (DUYỆT) để xem
menu BROWSE (DUYỆT). Các tùy
chọn sau được hiển thị ở cuối
màn hình:
Playlists (Danh sách phát):
1. Chạm để xem playlists (danh
sách phát) được lưu trên USB.

2. Chọn một playlist (danh sách
phát) để xem danh sách tất cả
những bài hát có trong playlist
(danh sách phát) đó.
3. Chọn một bài hát từ danh sách
để bắt đầu phát lại.
Artists (Nghệ sĩ):
1. Chạm để xem danh sách
artists (nghệ sĩ) được lưu
trên USB.
2. Chọn một tên nghệ sĩ để xem
danh sách tất cả những album
của artist (nghệ sĩ) đó.
3. Để chọn bài hát, hãy chạm vào
p để phát All Songs (Tất cả
các bài hát) hoặc chạm vào tên
nghệ sĩ, rồi chọn bài hát từ
danh sách.
Albums (Album):
1. Chạm để xem albums (album)
trên USB.
2. Chọn album để xem danh sách
tất cả những bài hát có trong
album đó.
3. Chọn một bài hát từ danh sách
để bắt đầu phát lại.

Songs (Bài hát):
1. Chạm để hiển thị danh sách tất
cả các songs (bài hát) có
trên USB.
2. Để bắt đầu phát lại, hãy chọn
một song (bài hát) từ
danh sách.
Genres (Thể loại):
1. Chạm để xem genres (thể loại)
trên USB.
2. Chọn một genre (thể loại) để
xem danh sách tất cả những
nội dung thuộc thể loại đó.
3. Chọn nghệ sĩ để xem danh
sách album. Chọn album để
xem danh sách bài hát.
4. Chọn một bài hát để bắt đầu
phát lại.
Podcasts (Podcast), Composers
(Người sáng tác), Audiobooks
(Sách nói), Videos (Video) và Folder
View (Xem thư mục) sẽ xuất hiện
khi More (Thêm) được chọn ở cuối
màn hình.
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Podcasts (Podcast):
1. Chạm để xem podcasts
(podcast) trên USB.
2. Chọn podcast.

Folder View (Xem thư mục) (nếu
được trang bị):
1. Chạm để xem các thư mục
trên USB.

3. Chọn một tập để bắt đầu
phát lại.

2. Chọn một thư mục để xem
danh sách tất cả các tập tin.

Composers (Người sáng tác):

3. Chọn một tập tin trong danh
sách để bắt đầu phát lại.

1. Chạm để xem composers
(người sáng tác) trên USB.
2. Chọn Composers (Người sáng
tác) để xem danh sách các
album của composer (người
sáng tác) đó.
3. Chọn album để xem danh sách
bài hát.
4. Chọn một bài hát từ danh sách
để bắt đầu phát lại.
Audiobooks (Sách nói):
1. Chạm để xem audiobooks
(sách nói) được lưu trên
thiết bị.
2. Chọn audiobook (sách nói) từ
danh sách. Chọn một chương
để bắt đầu phát lại.

Hệ thống tập tin và cách đặt tên
Tiêu đề bài hát, nghệ sĩ, album và
thể loại được lấy từ thông tin về bài
hát của tệp và chỉ được hiển thị nếu
có sẵn. Radio hiển thị tên tệp giống
như tên bài, nếu thông tin về bài hát
không khả dụng.
Mất tiếng
Nếu một điện thoại hiện được ghép
đôi qua Bluetooth lại được nối với
hệ thống bằng cáp USB, thì hệ
thống sẽ tự động tắt tiếng đối với
phần âm thanh qua Bluetooth. Bạn
có thể tiếp tục phát lại bằng cách
thay đổi nguồn âm thanh từ
Bluetooth thành cáp USB.
Chọn nguồn USB từ nút cảm ứng
MEDIA Audio (Phương tiện âm
thanh) để tiếp tục phát lại.

Giắc phụ trợ
Giắc cắm đầu vào phụ trợ được
cung cấp ở bảng điều khiển trung
tâm bên dưới tựa tay. Các nguồn
âm thanh phụ trợ có thể sử dụng
bao gồm:
. Máy tính xách tay
.

Đầu phát nhạc tiếng

Giắc này không phải là đầu ra âm
thanh. Không cắm tai nghe vào giắc
đầu vào phụ trợ. Thiết lập thiết bị
phụ trợ khi xe ở vị trí P (Đỗ).
Cắm dây cáp 3,5 mm (1/8 inch) từ
thiết bị phụ trợ vào giắc đầu vào
phụ trợ. Khi thiết bị được kết nối, hệ
thống có thể phát phần âm thanh có
trên thiết bị qua các loa trên xe.
Nếu có một thiết bị phụ trợ đã được
kết nối, nhưng lại có một nguồn
khác đang được chọn, hãy chạm
vào nút cảm ứng MEDIA (PHƯƠNG
TIỆN) để cuộn qua các màn hình
nguồn âm thanh, cho đến khi màn
hình nguồn AUX Input (Đầu vào
AUX) xuất hiện.
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Phát từ cổng AUX (Phụ trợ)
Nội dung trên thiết bị phụ trợ được
phát qua hệ thống âm thanh và
được điều khiển trên chính thiết
bị đó.
Menu AUX (Phụ trợ)
Chạm vào nút cảm ứng MEDIA
(PHƯƠNG TIỆN) để hiển thị menu
AUX Input (Đầu vào AUX), sau đó,
các tùy chọn sau có thể xuất hiện:
Tone Settings (Điều chỉnh âm
thanh) : Chọn để điều chỉnh Bass
(Âm trầm), Midrange (Âm trung),
Treble (Âm bổng), Balance (Độ cân
bằng), Fade (Độ nổi/tắt âm dần) và
EQ (Bộ bù). Xem Đài AM-FM 0 127.
Auto Volume (Chỉnh âm lượng tự
động) : (nếu được trang bị): Tính
năng này điều chỉnh âm lượng dựa
trêntốcđộđộngcơ.XemĐài
AM-FM01.

Âm thanh qua Bluetooth
Nếu xe được trang bị tính năng này,
bạn có thể phát nhạc từ thiết bị
Bluetooth được ghép đôi. Xem
Bluetooth(Nhậnbiếtgiọngnói)0
1hoặcBluetooth(Tổngquan)

01hoặcBluetooth(Bảngđiều
khiểnthôngtingiảitrí)01để
đượctrợgiúpvềcáchghépđôi
thiếtbị.

Bạn có thể điều khiển việc phát
nhạc qua bộ điều khiển của hệ
thống thông tin giải trí hoặc bộ điều
khiển trên thiết bị.
Bạn có thể bắt đầu phát nhạc bằng
cách bấm nút MEDIA trên tấm mặt
hoặc chạm vào nút cảm ứng MEDIA
(PHƯƠNG TIỆN) trên Trang chính
AUDIO (Âm thanh).
Cách phát nhạc qua Bluetooth:
1. Bật thiết bị, ghép đôi và kết nối
thiết bị với hệ thống.
2. Sau khi ghép đôi, truy cập ứng
dụng âm thanh từ Trang chính
hoặc qua khay ứng dụng.
Chọn MEDIA (PHƯƠNG TIỆN)
cho đến khi Bluetooth hiện ra.
Menu âm thanh qua Bluetooth
Chạm vào nút cảm ứng MENU để
hiển thị menu Bluetooth Audio (Âm
thanh qua Bluetooth). Các chức
năng sau có thể khả dụng:

Tone(Âmbáo):Chạmvào+hoặcđểđiềuchỉnhcàiđặttone(âmbáo).
XemĐàiAM-FM01.

Chạm vào
trước.

[ để quay lại menu

Manage Bluetooth Devices (Quản
lý thiết bị Bluetooth): Chạm để
truy cập trang Bluetooth để thêm
hoặc xóa thiết bị.
Khi sử dụng nguồn âm thanh qua
Bluetooth, radio có thể không khởi
chạy được một số ứng dụng nhất
định trên thiết bị của bạn. Sử dụng
thiết bị để bắt đầu phát lại âm thanh
khi bạn có thể làm thế một cách
an toàn.
Mỗi thiết bị sẽ bắt đầu việc phát âm
thanh theo một cách khác nhau. Khi
chọn phần âm thanh qua Bluetooth
làm nguồn, radio có thể xuất hiện ở
chế độ tạm dừng trên màn hình.
Bấm nút phát trên thiết bị hoặc bấm
vào r để bắt đầu phát lại.

Hệthốngthôngtingiảitrí

Nhân
̣ biết giọng nói
Tính năng nhận biết giọng nói cho
phép bạn vận hành hệ thống chỉ
đường, các ứng dụng âm thanh và
điện thoại mà không cần dùng tay.
Bạn có thể khởi động tính năng này
bằng cách bấm nút g trên vô lăng
hoặc chạm vào g trên màn hình
cảm ứng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các
tính năng trong những khu vực này
đều được hỗ trợ với khẩu lệnh. Nói
chung, khẩu lệnh chỉ được hỗ trợ
cho những tác vụ phức tạp, đòi hỏi
nhiều thao tác bằng tay để hoàn
thành.
Chẳng hạn, các tác vụ cần có nhiều
lần bấm nút, chẳng hạn như chọn
nghệ sĩ hoặc bài hát sẽ phát từ thiết
bị phương tiện, sẽ được hỗ trợ với
khẩu lệnh. Các tác vụ khác, như
điều chỉnh âm lượng hoặc dò tìm
đài phát, là các tính năng âm thanh
dễ thực hiện bằng một hoặc hai lần
bấm nút, nên khẩu lệnh không được
hỗ trợ cho chúng.

Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng
nhận biết giọng nói khi khóa điện ở
vị trí bật.

Sử dụng tính năng nhận biết
giọng nói
Tính năng nhận biết giọng nói sẽ
khả dụng sau khi hệ thống được
khởi chạy. Thời gian khả dụng này
sẽ bắt đầu khi khóa điện được xoay
sang vị trí bật. Quá trình khởi chạy
có thể mất vài giây.
1. Bấm g trong bảng điều khiển
trên vô lăng để kích hoạt tính
năng nhận biết giọng nói, hoặc
chạm vào g trên màn hình
cảm ứng thông tin giải trí trên
bảng điều khiển trung tâm.
2. Hệ thống âm thanh sẽ bị tắt
tiếng và xe sẽ phát ra một lời
nhắc, sau đó là một tiếng bíp.
3. Đợi đến khi tiếng bíp kết thúc,
rồi nói rõ ràng một trong các
lệnh được mô tả trong
phần này.
Bấm g để ngắt mọi lời nhắc
của hệ thống nhận biết giọng
nói. Chẳng hạn, nếu lời nhắc

có vẻ quá dài, hãy bấm g lần
nữa và tiếng bíp sẽ bắt đầu
kêu ngay lập tức.
Có hai kiểu lời nhắc được hỗ trợ:
. Lời nhắc dài: Lời nhắc dài cung
cấp nhiều thông tin hơn về các
hành động được hỗ trợ.
. Lời nhắc ngắn: Lời nhắc ngắn là
những hướng dẫn đơn giản về
những gì bạn có thể nói.
Nếu không có lệnh nào được đưa
ra, hệ thống nhận biết giọng nói sẽ
phát một lời nhắc trợ giúp.
Lời nhắc và nội dung hiển thị trên
màn hình
Khi có phiên nhận biết giọng nói
đang hoạt động, các nút tương ứng
sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn
được phép tương tác bằng tay trong
phiên nhận biết giọng nói. Việc
tương tác trong một phiên nhận biết
giọng nói có thể được hoàn thành
hoàn toàn bằng khẩu lệnh, hoặc
một số lựa chọn có thể hỗ trợ cho
phiên. Nếu có một lựa chọn được
thực hiện bằng bộ điều khiển thủ
công, thì hộp thoại sẽ vẫn xuất hiện
tương tự như khi lựa chọn đó được
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thực hiện bằng khẩu lệnh. Sau khi
hệ thống hoàn thành tác vụ đó hoặc
khi phiên bị chấm dứt, hộp thoại
nhận biết giọng nói sẽ dừng lại.
Một ví dụ cho kiểu can thiệp thủ
công này là thao tác chạm vào một
mục trong danh sách số hiện ra
thay vì nói số của mục bạn
muốn chọn.

Hủy tính năng nhận biết
giọng nói
.

Chạm vào nút màn hình Home
(trang chính). Thao tác bấm nút
này sẽ chấm dứt phiên nhận biết
giọng nói đã được khởi tạo bằng
cách bấm nút trên màn hình
cảm ứng radio.

.

Chạm hoặc nói “Cancel (Hủy)”
hoặc “Exit (Thoát)” để chấm dứt
phiên nhận biết giọng nói và
hiển thị màn hình mà bạn đã
khởi chạy tính năng nhận biết
giọng nói.

.

Bấm i trong bảng điều khiển
trên vô lăng để chấm dứt phiên
nhận biết giọng nói và hiển thị
màn hình mà bạn đã khởi chạy
tính năng nhận biết giọng nói.

Gợi ý hữu ích cho việc
nói lệnh
Tính năng nhận biết giọng nói có
thể hiểu được các lệnh được đưa ra
tự nhiên dưới dạng câu nói hoặc
các lệnh trực tiếp chỉ rõ tác vụ và
ứng dụng.

.

Nói lệnh một cách tự nhiên,
không quá nhanh hay quá chậm.
Sử dụng các lệnh trực tiếp,
không quá dài dòng.

.

Thông thường, bạn có thể ra
lệnh Phone (điện thoại) và Audio
(âm thanh) bằng một lần nói.
Chẳng hạn, nói “Call Dave Smith
at work (Gọi Dave Smith theo số
cơ quan)”, “Play (Phát)”, sau đó
là tên nghệ sĩ hoặc bài hát, hay
nói “Tune (Dò sóng)” rồi đến số
đài radio.

Hầu hết ngôn ngữ không hỗ trợ các
lệnh được đưa ra tự nhiên dưới
dạng câu nói. Đối với những ngôn
ngữ đó, hãy sử dụng các lệnh trực
tiếp như những ví dụ được hiển thị
trên màn hình.
Để có kết quả tốt nhất:
. Nghe lời nhắc và đợi tiếng bíp
phát xong trước khi nói lệnh hay
trả lời.
. Nói “Help (Trợ giúp)” hoặc xem
các lệnh mẫu xuất hiện trên
màn hình.
. Bạn có thể ngắt quá trình phát
lời nhắc của hệ thống nhận biết
giọng nói bằng cách bấm g.
Chẳng hạn, nếu lời nhắc có vẻ
quá dài và bạn muốn nói lệnh
ngay mà không đợi lời nhắc kết
thúc, hãy bấm vào g.

.

Đích dẫn đường là nội dung quá
phức tạp, không thể đưa ra hết
trong một lần ra lệnh. Trước hết,
hãy nói lệnh có tác dụng giải
thích loại đích cần đến, như: “I
want directions to an Address”
(Tôi muốn được chỉ đường đến
địa chỉ), “Navigate to an
intersection” (Dẫn đường đến
giao lộ), “I need to find a Place
of Interest or POI” (Tôi cần tìm
một điểm yêu thích hoặc POI)
hoặc “Directions to a Contact”
(Chỉ đường đến chỗ của liên
hệ). Hệ thống sẽ hồi đáp bằng
cách yêu cầu thêm thông tin chi
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tiết. Sau khi bạn nói “Place of
Interest (Điểm yêu thích)”, chỉ
những chuỗi lớn được hiển thị
theo tên. Các chuỗi này là
những doanh nghiệp có ít nhất
20 địa điểm. Đối với các POI
khác, hãy nói tên loại, như:
“Restaurants (Nhà hàng)”,
“Shopping Malls” (trung tâm
thương mại) hoặc “Hospitals”
(bệnh viện).
Bạn không cần thuộc lòng các từ
lệnh cụ thể. Hệ thống có thể hiểu rõ
hơn các lệnh trực tiếp. Một ví dụ về
lệnh trực tiếp là “Call 555-1212 (Gọi
số 555-1212)”. Ví dụ về những lệnh
trực tiếp này sẽ được hiển thị trên
hầu hết các màn hình khi có phiên
nhận biết giọng nói đang hoạt động.
Nếu bạn nói “Phone (Điện thoại)”
hoặc “Phone Commands” (Lệnh gọi
điện), hệ thống sẽ hiểu rằng bạn
yêu cầu gọi điện và sẽ hồi đáp bằng
các câu hỏi cho đến khi thu thập đủ
thông tin.
Nếu số điện thoại được lưu cùng
với tên và địa điểm, thì lệnh trực
tiếp phải có cả hai thông tin đó, ví
dụ: “Call Dave Smith at work (Gọi
Dave Smith theo số cơ quan)”.

Dùng nhận dạng giọng nói cho
tùy chọn danh sách
Khi danh sách được hiển thị, lời
nhắc thoại sẽ yêu cầu bạn xác nhận
hoặc chọn một tùy chọn từ danh
sách đó. Bạn có thể tạo lựa chọn
bằng cách chọn mục bằng tay, hoặc
nói số dòng của mục sẽ chọn.
Khi màn hình có chứa danh sách,
có thể có tùy chọn khả dụng nhưng
không được hiển thị. Danh sách
trong màn hình nhận dạng giọng nói
hoạt động giống như danh sách trên
các màn hình khác. Bạn có thể sử
dụng tính năng cuộn hoặc ném để
giúp hiển thị các mục nhập khác từ
danh sách.
Việc cuộn hoặc chuyển trang danh
sách bằng tay trên màn hình trong
một phiên nhận dạng giọng nói sẽ
tạm thời dừng sự kiện nhận dạng
giọng nói hiện thời và phát lời nhắc
“Make your selection from the list
using the manual controls or press
the Back button to try again.” (Thực
hiện lựa chọn của bạn từ danh sách
bằng bộ điều khiển bằng tay hoặc
nhấn nút Back (quay lại) để thử lại.)

Nếu lựa chọn bằng tay kéo dài hơn
15 giây, phiên sẽ chấm dứt và nhắc
bạn rằng đã hết thời gian chờ. Màn
hình quay trở lại màn hình nơi bắt
đầu nhận dạng giọng nói.
Lệnh Back (quay lại)
Nói “Back (Quay lại)” hoặc nhấn nút
BACK (Quay lại) để quay trở về
màn hình trước đó.
Nếu đang trong nhận dạng giọng
nói và “Back (Quay lại)” được chỉ ra
cho đến tận màn hình ban đầu, thì
“Back (Quay lại)” sẽ được chỉ ra
một lần nữa, phiên nhận dạng giọng
nói sẽ hủy.
Help (Trợ giúp)
Nói “Help (Trợ giúp)” trên màn hình
nhận dạng giọng nói và lời nhắc trợ
giúp cho màn hình sẽ được phát.
Ngoài ra, cửa sổ bật lên hiển thị
phiên bản văn bản của lời nhắc trợ
giúp. Tùy vào cách thức khởi chạy
nhận dạng giọng nói, cửa sổ bật lên
Help (Trợ giúp) sẽ hiển thị trên bảng
đồng hồ táp-lô hoặc trên màn hình
cảm ứng thông tin giải trí. Chạm
vào nút Dismiss (Loại bỏ) để làm
biến mất cửa sổ bật lên.
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Nhấn g trong khi phát lời nhắc trợ
giúp sẽ chấm dứt lời nhắc và bạn
sẽ nghe thấy tiếng bíp. Làm như
vậy sẽ dừng lời nhắc trợ giúp để
bạn có thể sử dụng lệnh thoại.

“Tune to (Tinh chỉnh đến) <Tần số
FM> FM” : Tinh chỉnh đến trạm
phát radio có tần số được nhận
dạng trong lệnh (như “one o one
point one” (một một chấm một)).

Nhận dạng giọng nói cho radio

Nhận dạng giọng nói cho
Audio My Media (Âm thanh đa
phương tiện của tôi)

Một số màn hình âm thanh có nút
nhận dạng giọng nói (g) để khởi
chạy nhận dạng giọng nói âm
thanh. Nếu chạm vào nút thoại
trong màn hình radio, các lệnh thoại
cho radio và các tính năng đa
phương tiện sẽ khả dụng.
“Switch to AM” (Chuyển đến
AM) : Chuyển băng tần sang AM và
tinh chỉnh đến trạm phát radio AM
cuối cùng.
“Switch to FM” (Chuyển đến
FM) : Chuyển băng tần sang FM và
tinh chỉnh đến trạm phát radio FM
cuối cùng.
“Tune to (Tinh chỉnh đến) <Tần số
AM> AM” : Tinh chỉnh đến trạm
phát radio có tần số được nhận
dạng trong lệnh (như “nine fifty”
(chín năm mươi)).

Nếu duyệt My Media (Đa phương
tiện của tôi) khi có chọn nút thoại,
nhận dạng giọng nói ra lệnh để các
tính năng của My Media thành
khả dụng.

“Play Song (Phát bài hát)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập tên bài hát
cụ thể.
“Play Song (Phát bài hát) <tên bài
hát>” : Bắt đầu phát lại tên bài hát
đã nhận dạng trong lệnh.
“Play Genre (Phát thể loại)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập thể loại
cụ thể.
“Play Genre (Phát thể loại) <tên
thể loại>” : Bắt đầu phát lại lựa
chọn đa phương tiện đã nhận dạng
trong lệnh.

“Play Artist (Phát nghệ sĩ)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập tên nghệ sĩ
cụ thể.

“Play Playlist (Phát danh sách
nhạc)” : Bắt đầu hộp thoại để nhập
tên danh sách nhạc cụ thể.

“Play Artist (Phát nghệ sĩ) <tên
nghệ sĩ>” : Bắt đầu phát lại lựa
chọn đa phương tiện đã nhận dạng
trong lệnh.

“Play Playlist (Phát danh sách
nhạc) <tên danh sách nhạc>” :
Bắt đầu phát lại danh sách nhạc đã
nhận dạng trong lệnh.

“Play Album (Phát album)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập tên album
cụ thể.

“Play (Phát) <tên thiết bị>” : Phát
nhạc từ thiết bị cụ thể đã nhận dạng
theo tên. Tên thiết bị là tên hiển thị
trên màn hình vào lần đầu tiên chọn
thiết bị là nguồn âm thanh.

“Play Album (Phát album) <tên
album>” : Bắt đầu phát lại tên
album đã nhận dạng trong lệnh.

“Play Chapter (Phát chương)” :
Bắt đầu hộp thoại để nhập tên
cụ thể.
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“Play Chapter (Phát chương) <tên
chương>” : Bắt đầu phát lại lựa
chọn đa phương tiện đã nhận dạng
trong lệnh.
“Play Audiobook (Phát sách
nói)” : Bắt đầu hộp thoại để nhập
tên cụ thể.
“Play Audiobook (Phát sách nói)
<tên sách nói>” : Bắt đầu phát lại
lựa chọn đa phương tiện đã nhận
dạng trong lệnh.
“Play Episode (Phát tập)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập tên cụ thể.
“Play Episode (Phát tập) <tên
tập>” : Bắt đầu phát lại lựa chọn đa
phương tiện đã nhận dạng
trong lệnh.
“Play Podcast (Phát Podcast)” :
Bắt đầu hộp thoại để nhập tên
cụ thể.
“Play Podcast (Phát Podcast)
<tên podcast>” : Bắt đầu phát lại
lựa chọn đa phương tiện đã nhận
dạng trong lệnh.
“My Media (Đa phương tiện của
tôi)” : Bắt đầu hộp thoại để nhập
nội dung đa phương tiện
mong muốn.

Xử lý lượng lớn nội dung đa
phương tiện
Dự kiến một lượng lớn nội dung đa
phương tiện sẽ được đưa vào xe.
Bạn có thể cần phải xử lý một
lượng lớn nội dung đa phương tiện
theo cách khác so với lượng nội
dung đa phương tiện nhỏ hơn. Hệ
thống có thể giới hạn tùy chọn nhận
dạng giọng nói bằng cách không
cho phép lựa chọn tiêu đề bài hát
bằng giọng nói ở mức cao nhất nếu
số lượng bài hát vượt quá ngưỡng
tối đa.
Tùy chọn lệnh thoại thay đổi qua
giới hạn nội dung đa phương
tiện gồm:
. Các tệp bài hát bao gồm các tệp
riêng khác của mọi loại đa
phương tiện như các chương
sách nói và các tập podcast.
. Thư mục loại album bao gồm
các loại như album và sách nói.
Không có giới hạn nếu như số
lượng tệp bài hát và album dưới
mức 4.000. Khi số lượng tệp bài hát
kết nối với hệ thống nằm trong
khoảng 4.000 đến 8.000, bạn không

thể truy cập nội dung trực tiếp bằng
một lệnh điều khiển như “Play
(Phát) <tên bài hát>”.
Hạn chế là ở chỗ lệnh “Play Song
(Phát bài hát)” phải được nói trước;
sau đó hệ thống sẽ hỏi tên bài hát.
Lệnh trả lời sẽ là nói tên bài hát
sẽ phát.
Giới hạn tương tự dành cho nội
dung album. Nếu có trên 4.000
album nhưng dưới mức 8.000, bạn
không thể truy cập trực tiếp nội
dung bằng một lệnh điều khiển như
“Play (Phát) <tên album>”. Lệnh
“Play Album (Phát album)” phải
được nói trước; sau đó hệ thống sẽ
hỏi tên album. Trả lời sẽ là nói tên
album sẽ phát.
Một khi số lượng bài hát có thể
vượt quá mức 8.000, sẽ không có
hỗ trợ để bạn truy cập bài hát trực
tiếp qua lệnh thoại. Bạn sẽ vẫn có
quyền truy cập nội dung đa phương
tiện qua các lệnh dành cho danh
sách nhạc, nghệ sĩ và thể loại.
Bạn không được phép sử dụng lệnh
truy cập dành cho danh sách nhạc,
nghệ sĩ và thể loại khi số loại đa
phương tiện vượt quá mức 4.000.
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Hệ thống sẽ cung cấp phản hồi vào
lần đầu tiên khi bắt đầu nhận dạng
giọng nói nếu có bằng chứng rõ
ràng cho thấy bạn đạt ngưỡng giới
hạn bất kỳ trong quá trình khởi chạy
thiết bị.

Nhận dạng giọng nói cho dẫn
đường
“Navigation (Dẫn đường)” : Bắt
đầu hộp thoại để nhập thông tin
đích đến cụ thể.
“Navigation Commands” (Các
lệnh dẫn đường) : Bắt đầu hộp
thoại để nhập thông tin đích đến
cụ thể.
“Destination Address (Địa chỉ
đích đến)” : Bắt đầu hộp thoại để
nhập địa chỉ đích đến cụ thể, bao
gồm địa chỉ đầy đủ với số nhà, tên
đường phố, thành phố và bang.
“Destination Intersection (Nút
giao thông đích đến)” : Bắt đầu
hộp thoại để nhập nút giao thông
đích đến cụ thể.

“Destination Place of Interest”
(Đích đến điểm yêu thích) : Bắt
đầu hộp thoại để nhập loại Địa điểm
quan tâm của đích đến hoặc tên
thương hiệu chính (nếu có trang bị).
Không phải mọi tên thương hiệu
doanh nghiệp đều khả dụng cho
mục nhập thoại. Hầu hết các chuỗi
chính, chẳng hạn như các chuỗi có
trên 20 vị trí, sẽ khả dụng để tìm
theo tên nhưng tên đó phải được
nói chính xác. Biệt danh hoặc tên
ngắn gọn cho doanh nghiệp có thể
không tìm thấy. Bạn có thể phải xác
định những doanh nghiệp ít nổi
tiếng hơn theo hạng mục, chẳng
hạn như đồ ăn nhanh, khách sạn
hoặc ngân hàng.
“Destination Contact (Liên hệ tại
đích đến)” : Bắt đầu hộp thoại để
nhập tên liên hệ tại đích đến cụ thể.
“Cancel Route (Hủy lộ trình)” :
Kết thúc hướng dẫn lộ trình.

Nhận dạng giọng nói cho điện
thoại
“Call (Gọi) <tên liên hệ>” : Bắt
đầu cuộc gọi với liên hệ đã nhập.
Lệnh có thể bao gồm vị trí nếu liên
hệ đó có các số theo vị trí đã lưu.
“Call <tên liên hệ> At Home” (Gọi
- <tên liên hệ> - Tại nhà riêng),
“At Work” (Tại cơ quan), “On
Mobile” (Trên di động), hoặc “On
Other” (Trên phương tiện khác) :
Bắt đầu cuộc gọi với liên hệ đã
nhập và vị trí tại nhà riêng, tại cơ
quan, trên thiết bị di động hoặc trên
điện thoại khác.
“Call (Gọi) <số điện thoại>” : Bắt
đầu cuộc gọi với số điện thoại
chuẩn có độ dài bảy hoặc 10
chữ số.
“Pair Phone” (Ghép đôi điện
thoại) : Bắt đầu quá trình ghép đôi
qua Bluetooth. Làm theo hướng dẫn
trên màn hình radio.
“Switch Phone (Chuyển đổi điện
thoại)” : Chọn điện thoại khác cho
các cuộc gọi đi.
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“Voice Keypad (Bàn phím
thoại)” : Bắt đầu hộp thoại để nhập
các số đặc biệt như số điện thoại
quốc tế. Bạn có thể nhập các số
theo nhóm chữ số với mỗi nhóm số
được hệ thống lặp lại. Nếu nhóm
chữ số đó không đúng, lệnh “Delete
(Xóa)” sẽ loại bỏ nhóm chữ số cuối
cùng và cho phép bạn nhập lại
chúng. Sau khi đã nhập toàn bộ số
đó, lệnh “Call (Gọi)” sẽ bắt đầu quay
số điện thoại đó.
“Voice Mail (Thư thoại)” : Bắt đầu
cuộc gọi với số thư thoại.

Voice Pass-Thru (Chuyển tiếp
thoại)
Chuyển tiếp thoại cho phép bạn truy
cập vào các lệnh nhận dạng giọng
nói trên điện thoại di động, ví dụ
Lệnh thoại hoặc Siri. Xem hướng
dẫn sử dụng của nhà sản xuất điện
thoại di động để xem liệu điện thoại
di động đó có hỗ trợ tính năng này
không. Để kích hoạt hệ thống nhận
dạng giọng nói trên điện thoại, nhấn
và giữ g trên vô lăng trong vài giây.

Điên
̣ thoại
Bluetooth (Tổng quan)
Hệ thống có sử dụng Bluetooth có
thể tương tác với nhiều điều thoại di
động, cho phép:
. Thực hiện và nhận cuộc gọi ở
chế độ rảnh tay.
. Chia sẻ danh bạ của điện thoại
di động hoặc danh sách liên hệ
với xe.
Để giảm thiểu mức độ phân tâm
của người lái, trước khi bạn lái xe
và khi xe được đỗ:
. Làm quen với các tính năng của
điện thoại di động. Sắp xếp
danh bạ và danh sách liên hệ
một cách rõ ràng và xóa mục
trùng lặp hay hiếm khi sử dụng.
Nếu có thể, lập sẵn chức năng
quay số nhanh hoặc các lối
tắt khác.
. Xem lại bảng điều khiển và hoạt
động của hệ thống Thông tin
giải trí.

.

Ghép đôi (các) điện thoại với xe.
Hệ thống có thể không hoạt
động với tất cả các điện thoại.
Hãy xem “Ghép đôi” trong
phần này.

{ Nguy hiểm
Việc không nhìn đường quá lâu
hay quá thường xuyên khi sử
dụng bất kỳ tính năng thông tin
giải trí nào cũng có thể khiến bạn
bị va chạm. Bạn hoặc người khác
có thể bị thương, thậm chí là tử
vong. Không chú ý quá nhiều vào
các tác vụ thông tin giải trí khi
đang lái xe. Hãy hạn chế liếc mắt
vào màn hình của xe và tập trung
lái xe. Sử dụng khẩu lệnh mỗi khi
có thể.

{ Cảnh báo
Việc chạm vào điện thoại trong
lúc lái xe là trái luật.
(tiếp tục)

Hệthốngthôngtingiảitrí
Cảnh báo (tiếp tục)
Hãy bảo đảm rằng Bluetooth®
được bật trong lúc bạn lái xe.
Nếu không, hãy dừng lại ở một
nơi an toàn để sử dụng điện
thoại.
Trên các xe có hệ thống Bluetooth,
bạn có thể sử dụng điện thoại có
khả năng Bluetooth với Cấu hình
rảnh tay để nhận và thực hiện cuộc
gọi. Hệ thống thông tin giải trí và
nhận dạng giọng nói được dùng để
điều khiển hệ thống. Bạn có thể sử
dụng hệ thống khi khóa điện ở vị trí
ON/RUN (Bật/chạy) hoặc ACC/
ACCESSORY (Phụ kiện). Phạm vi
phủ sóng của hệ thống Bluetooth có
thể lên đến 9,1 m (30 feet). Không
phải tất cả các điện thoại đều hỗ trợ
mọi chức năng và không phải điện
thoại nào cũng hoạt động với hệ
thống Bluetooth.

Bảng điều khiển Bluetooth
Sử dụng các nút trong hệ thống
Thông tin giải trí và trên vô lăng để
điều khiển hệ thống Bluetooth.

Bảng điều khiển trên vô lăng

g (Push to Talk) (Đẩy để nói) :
Nhấn để trả lời cuộc gọi đến, xác
nhận thông tin hệ thống và bắt đầu
nhận dạng giọng nói.
i (End Call) (Kết thúc cuộc

gọi) : Nhấn để kết thúc cuộc gọi, từ
chối cuộc gọi hoặc hủy một thao
tác. Bấm để tắt hoặc bật tiếng của
hệ thống thông tin giải trí khi không
có cuộc gọi nào.
Bảng điều khiển hệ thống Thông
tin giải trí
Để biết về cách điều hướng trong
hệ thống menu bằng bảng điều
khiển Thông tin giải trí, hãy xem Sử
dụnghệthống01.
Phone (Điện thoại) : Chạm vào nút
màn hình này trên Trang chủ để vào
menu chính của điện thoại.

Hệ thống âm thanh
Khi bạn sử dụng hệ thống
Bluetooth, âm thanh sẽ đi qua các
loa phía trước và thay thế hệ thống
âm thanh của xe. Xoay núm chỉnh
âm lượng trong cuộc gọi để thay đổi
mức âm lượng. Âm lượng đã điều

chỉnh sẽ được lưu trong bộ nhớ để
dùng cho các cuộc gọi tiếp theo. Hệ
thống sẽ duy trì âm lượng nhỏ nhất.

Bluetooth (Bảng điều
khiển thông tin giải trí)
Đểbiếtvềcáchđiềuhướngtrong
hệ thốngmenubằngbảngđiều
khiểnThôngtingiảitrí,hãyxemSử
dụnghệthống01.

Ghép đôi
Để có thể sử dụng điện thoại được
kích hoạt Bluetooth trên xe, bạn
phải ghép đôi và kết nối thiết bị với
xe. Hãy xem hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất điện thoại di động
để biết về chức năng Bluetooth
trước khi bạn ghép đôi điện thoại
của mình.
Thông tin ghép đôi
. Bạn có thể ghép đôi điện thoại
Bluetooth có khả năng phát
nhạc với xe đồng thời dưới dạng
điện thoại và trình phát nhạc.
. Bạn có thể ghép đôi tối đa 10
thiết bị với hệ thống Bluetooth.
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.

Quá trình ghép đôi bị tắt khi xe
đang di chuyển.

.

Việc ghép đôi chỉ cần được thực
hiện một lần, trừ khi thông tin
ghép đôi trên điện thoại di động
bị thay đổi hoặc điện thoại bị
xóa khỏi hệ thống.

.

Tại mỗi một thời điểm bạn có
thể kết nối một thiết bị Bluetooth
với hệ thống Bluetooth.

.

Nếu có nhiều điện thoại di động
được ghép đôi xuất hiện trong
phạm vi phủ sóng của hệ thống,
thì hệ thống sẽ kết nối với điện
thoại ghép đôi theo đúng thứ tự
mà chúng đã được sử dụng lần
cuối trong hệ thống. Để kết nối
với điện thoại được ghép đôi
khác, hãy xem “Liên kết với điện
thoại khác” ở đoạn sau của
phần này.

Ghép đôi điện thoại
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Phone (Điện thoại) và
chọn Pair Device (Thiết bị
ghép đôi).

3. Số nhận dạng cá nhân (PIN)
có bốn chữ số sẽ xuất hiện
trên màn hình. Bạn có thể sử
dụng số PIN, nếu yêu cầu
trong bước 5.
4. Bắt đầu quá trình ghép đôi trên
điện thoại di động cần ghép đôi
với xe. Hãy xem hướng dẫn sử
dụng của nhà sản xuất điện
thoại di động để biết về quá
trình này.
5. Xác định vị trí “Chevrolet
MyLink” trên màn hình. Làm
theo hướng dẫn trên điện thoại
di động để nhập PIN đã cung
cấp trong Bước 3 hoặc xác
nhận mã gồm sáu chữ số hiển
thị trên màn hình. Sau khi đã
nhập PIN thành công hoặc đã
xác nhận mã, hệ thống phản
hồi với “<Tên thiết bị> has
been successfully paired”
(<Tên thiết bị> đã được ghép
đôi thành công) khi quá trình
ghép đôi hoàn tất.
6. Nếu “Chevrolet MyLink” không
xuất hiện, hãy tắt điện thoại
hoặc tháo pin điện thoại ra và
thử lại.

7. Nếu điện thoại nhắc chấp nhận
kết nối hoặc cho phép tải
xuống danh bạ, chọn always
accept and allow (luôn chấp
nhận và cho phép). Danh bạ có
thể không khả dụng nếu không
được chấp nhận.
8. Lặp lại các Bước 1–7 để ghép
đôi các điện thoại khác.
Liệt kê tất cả các điện thoại được
ghép đôi và kết nối
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Phones (Điện thoại).
Ngắt kết nối điện thoại đã kết nối
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Phones (Điện thoại).
3. Chạm vào z kế bên điện thoại
sẽ ngắt kết nối và làm theo các
lời nhắc trên màn hình.
Xóa điện thoại được ghép đôi
Bạn chỉ có thể xóa điện thoại đã
ngắt kết nối.
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1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).

.

2. Chọn Phones (Điện thoại).
3. Chạm vào M kế bên điện thoại
sẽ xóa và làm theo các lời
nhắc trên màn hình.
Nối kết với điện thoại khác
Để nối kết với điện thoại khác, điện
thoại mới phải có trên xe và đã
ghép đôi với hệ thống Bluetooth.
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Phones (Điện thoại).
3. Chọn điện thoại mới để nối kết
từ danh sách thiết bị chưa
kết nối.

Chuyển sang chế độ Handset
(Tai nghe) hoặc Handsfree
(Rảnh tay)
Để chuyển đổi giữa chế độ handset
(tai nghe) hoặc handsfree (rảnh
tay), chạm vào biểu tượng Phone
(Điện thoại) trên Trang chủ để hiển
thị “Call View” (Dạng xem cuộc gọi).

.

Trong khi cuộc gọi hiện hoạt ở
chế độ rảnh tay, chạm vào nút
màn hình Handset (Tai nghe) để
chuyển sang chế độ handset (tai
nghe). Nút màn hình đổi thành
Handsfree (Rảnh tay) khi thiết bị
Bluetooth xác nhận đang hoạt
động là handset (tai nghe).
Trong khi cuộc gọi hiện hoạt ở
chế độ handset (tai nghe), chạm
vào nút màn hình Handsfree
(Rảnh tay) để chuyển sang chế
độ rảnh tay. Nút màn hình đổi
thành Handset (Tai nghe) khi
thiết bị Bluetooth xác nhận đang
hoạt động là handsfree
(rảnh tay).

Thực hiện cuộc gọi bằng
Contacts (Danh bạ) và Recent
Calls (Cuộc gọi gần đây)
Bạn có thể thực hiện cuộc gọi qua
hệ thống Bluetooth bằng thông tin
liên hệ điện thoại di động cá nhân
cho tất cả các điện thoại có hỗ trợ
tính năng Phone Book (Danh bạ).
Làm quen với thao tác và cài đặt
điện thoại. Xác nhận điện thoại di
động đó có hỗ trợ tính năng này.

Khi có hỗ trợ, menu Contacts (Danh
bạ) và Recent Calls (Cuộc gọi gần
đây) tự động có sẵn.
Menu Contacts (Danh bạ) truy cập
danh bạ lưu trên điện thoại di động.
Menu Recent Calls (Cuộc gọi gần
đây) truy cập danh sách cuộc gọi
gần đây từ điện thoại di động
của bạn.
Để thực hiện cuộc gọi bằng menu
Contacts (Danh bạ):
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Contacts (Danh bạ).
3. Chọn tên để gọi.
4. Chọn số liên hệ bạn muốn
để gọi.
Để thực hiện cuộc gọi bằng menu
Recent Calls (Cuộc gọi gần đây):
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Recent (Gần đây).
3. Chọn tên hoặc số bạn sẽ gọi.
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Thực hiện cuộc gọi bằng
Keypad (Bàn phím số)
Thực hiện cuộc gọi bằng cách
quay số:
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Keypad (Bàn phím số) và
nhập số điện thoại.
3. Chọn Call (Gọi) để bắt đầu
quay số đó.

Chấp nhận hoặc từ chối
cuộc gọi
Khi nhận được cuộc gọi đến, hệ
thống thông tin giải trí tắt tiếng và
bạn sẽ nghe thấy nhạc chuông
trong xe.

Từ chối cuộc gọi
Có một vài cách để từ chối
cuộc gọi:
.

Nhấn i trên bộ điều khiển trên
vô lăng.

.

Chạm Ignore (Bỏ qua) trên màn
hình ngăn xếp ở giữa.

Chờ cuộc gọi
Chức năng chờ cuộc gọi phải được
hỗ trợ trên điện thoại Bluetooth và
được nhà cung cấp dịch vụ không
dây kích hoạt.
Chấp nhận cuộc gọi
Có một vài cách để chấp nhận cuộc
gọi chờ cuộc gọi khác:

Chấp nhận cuộc gọi

.

Có một vài cách để chấp nhận
cuộc gọi:

Nhấn g trên bộ điều khiển trên
vô lăng.

.

Chạm Switch (Chuyển) trên màn
hình ngăn xếp ở giữa.

.
.

Nhấn g trên bộ điều khiển trên
vô lăng.
Chạm Answer (Trả lời) trên màn
hình ngăn xếp ở giữa.

Từ chối cuộc gọi
Có một vài cách để từ chối cuộc gọi
chờ cuộc gọi khác:
.

Nhấn i trên bộ điều khiển trên
vô lăng.

.

Chạm Ignore (Bỏ qua) trên màn
hình ngăn xếp ở giữa.

Chuyển đổi giữa các cuộc gọi (Chỉ
cuộc gọi chờ cuộc gọi khác)
Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi,
chạm vào biểu tượng điện thoại trên
Trang chủ để hiển thị “Call View”
(Dạng xem cuộc gọi). Trong khi ở
chế độ dạng xem cuộc gọi, chạm
vào thông tin cuộc gọi đang giữ để
thay đổi cuộc gọi.

Gọi ba bên
Chức năng gọi ba bên phải được hỗ
trợ trên điện thoại Bluetooth và
được nhà cung cấp dịch vụ không
dây kích hoạt để hoạt động.
Để bắt đầu cuộc gọi ba bên khi
đang trong cuộc gọi hiện thời:
1. Trong dạng xem cuộc gọi, chọn
Add (Thêm) để thêm cuộc
gọi khác.
2. Khởi tạo cuộc gọi thứ hai bằng
cách chọn từ RECENT (GẦN
ĐÂY), CONTACTS (DANH BẠ),
hoặc KEYPAD (BÀN
PHÍM SỐ).
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3. Khi cuộc gọi thứ hai đang hoạt
động, chạm Merge (Trộn) để
tạo cuộc gọi hội nghị ba bên
với nhau.
4. Sau khi đã trộn tất cả các cuộc
gọi, nút Merge (Trộn) biến
thành nút Unmerge (Bỏ trộn).
Chạm để bỏ trộn các cuộc gọi.
Một số nhà cung cấp dịch vụ
không dây có thể không cho
phép đổi cuộc gọi đã trộn
thành bỏ trộn.

Kết thúc cuộc gọi
.

Nhấn i trên bộ điều khiển trên
vô lăng.

.

Chạm End (Kết thúc) trên màn
hình ngăn xếp ở giữa để kết
thúc tất cả các cuộc gọi hiện có,
hoặc chạm End (Kết thúc) kế
bên cuộc gọi để chỉ kết thúc
cuộc gọi đó.

Một số nhà cung cấp dịch vụ không
dây có thể không cho phép đổi cuộc
gọi đã trộn thành bỏ trộn.

Âm báo đa tần âm kép (DTMF)
Hệ thống Bluetooth trong xe có thể
gửi các số trong cuộc gọi. Tính
năng này được sử dụng khi bạn gọi
đến hệ thống tổng đài nhập
theo menu.
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Khi ở dạng xem cuộc gọi,
chạm l để nâng bộ chọn
tương tác.
3. Chọn Keypad (Bàn phím số) và
nhập số.

Bluetooth (Nhận biết
giọng nói)
Sử dụng tính năng nhận biết
giọng nói qua Bluetooth
Để sử dụng nhận dạng giọng nói,
nhấn nút g trên vô lăng. Sử dụng
lệnh bên dưới cho một số tính năng
thoại. Để biết thêm thông tin, nói
“Help (Trợ giúp)” khi ở trong menu
nhận dạng giọng nói. Xem Nhâṇ
biết giọng nói 0 134 để biết trợ giúp
khi sử dụng các lệnh nhận dạng
giọng nói.

Voice Mail (Thư thoại)

Thực hiện cuộc gọi

Số thư thoại mặc định là số điện
thoại của điện thoại hiện được kết
nối. Bạn có thể thay đổi số thư thoại
trong cài đặt Bluetooth.

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng
các lệnh sau.

Để gọi đến số thư thoại:
1. Chạm vào nút màn hình Phone
(Điện thoại).
2. Chọn Voice Mail (Thư thoại).
3. Chọn Call (Gọi).
4. Nhập âm báo DTMF bằng bàn
phím số nếu cần.

Dùng lệnh “Dial” (Quay số) hoặc
“Call” (Gọi)
Để gọi một số:
1. Nhấn g. Hệ thống phản hồi
“Command Please,” (Vui lòng
ra lệnh) tiếp sau là âm báo.
2. Nói “Dial (Quay số)” hoặc “Call
(Gọi)” tiếp sau là số điện thoại
đầy đủ.
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Sử dụng lệnh “Voice Keypad (Bàn
phím thoại)” cho các số quốc tế
hoặc số điện thoại đặc biệt có bao
gồm * hoặc #.
Sau khi đã kết nối, bạn sẽ nghe
thấy người đã gọi qua loa âm thanh.
Để gọi điện thoại bằng liên hệ từ
danh bạ:
1. Nhấn g. Hệ thống phản hồi
“Command Please,” (Vui lòng
ra lệnh) tiếp sau là âm báo.
2. Nói “Dial (Quay số)” hoặc “Call
(Gọi)” sau đó nói tên liên hệ. Ví
dụ “Call John at Work” (Gọi
John tại cơ quan).
Sau khi đã kết nối, bạn sẽ nghe
thấy người đã gọi qua loa âm thanh.
Dùng lệnh “Switch Phone”
(Chuyển đổi điện thoại)
1. Nhấn g. Hệ thống phản hồi
“Command Please,” (Vui lòng
ra lệnh) tiếp sau là âm báo.
2. Sau âm báo, hãy nói “Switch
Phone (Chuyển đổi điện
thoại).” Hệ thống sẽ hiển thị
danh sách điện thoại để chọn.

Dùng lệnh “Voice Keypad (Bàn
phím thoại)”
1. Nhấn g. Hệ thống phản hồi
“Command Please,” (Vui lòng
ra lệnh) tiếp sau là âm báo.
2. Sau âm báo, nói “Voice
Keypad (Bàn phím thoại).” Hệ
thống sẽ cho phép mục nhập
các ký tự và số đặc biệt.
Dùng lệnh “Voice Mail (Thư
thoại)”
1. Nhấn g. Hệ thống phản hồi
“Command Please,” (Vui lòng
ra lệnh) tiếp sau là âm báo.

Nhắn tin văn bản
Nếu có trang bị, hệ thống thông tin
giải trí có thể cho phép bạn nhận và
trả lời tin nhắn văn bản. Hệ thống
cũng có thể đọc to tin nhắn
đã nhận.
Trước khi sử dụng tính năng nhắn
tin văn bản, hãy kiểm tra xem liệu
điện thoại có tương thích không.
Gặp đại lý của bạn để biết thông tin
chi tiết.

Menu nhắn tin văn bản

Xóa hệ thống

Inbox (Hộp thư đến) : Chạm để
hiển thị tin nhắn đến. Để xem tin
nhắn, nhấn vào tên của người gửi.
Nhấn > để nghe tin nhắn văn bản.
Nhấn BACK trên bản mặt phẳng
hoặc nhấn nút màn hình Back
(Quay lại) để trở lại menu trước đó.

Trừ phi thông tin bị xóa khỏi hệ
thống Bluetooth của xe, thông tin đó
sẽ vẫn được giữ nguyên. Điều này
bao gồm thông tin ghép đôi điện
thoại. Để biết hướng dẫn cách xóa
thông tin này, hãy xem phần “Xóa
điện thoại đã ghép đôi.”

Reply (Trả lời) : Chạm vào reply
(trả lời) bằng tin nhắn văn bản đã
xác định trước. Xem mục “Cài đặt
tin nhắn văn bản”.

2. Sau âm báo, nói “Voice Mail
(Thư thoại).” Hệ thống sẽ quay
số thư thoại của điện thoại đã
kết nối.

Settings (Cài đặt) : Xem mục “Cài
đặt nhắn tin văn bản” sau trong
phần này.
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Call (Gọi) : Chạm để thực hiện call
(gọi) với người gửi tin nhắn
văn bản.
Lưu ý
. Có thể cần có cấu hình trước đó
trong di động của bạn để giúp
chức năng này hoạt động
chính xác.
. Tùy theo sự đa dạng của thiết bị
và phiên bản vi chương trình
của chúng, thiết bị của bạn có
thể có những phản hồi khác
nhau khi thực hiện chức
năng này.
. Vui lòng tham khảo hướng dẫn
sử dụng thiết bị nếu bạn có bất
kỳ câu hỏi nào về chức năng
điện thoại của mình.

Xem tin nhắn văn bản
Trong khi xem tin nhắn văn bản:
. Chạm vào Reply (Trả lời) để trả
lời bằng tin nhắn văn bản đã xác
định trước.
. Chạm Call (Gọi) để thực hiện
cuộc gọi với người gửi tin nhắn
văn bản.

Xem thông tin người gửi
Nếu có trang bị, hãy chạm vào tên
người gửi để xem thông tin người
gửi nếu thông tin này tương khớp
với thông tin liên hệ đã lưu
trước đó.
Select a Predefined Message
(Chọn tin nhắn đã xác định
trước) : Chạm để chọn từ tập hợp
các tin nhắn nhanh. Chạm vào tin
nhắn đó để gửi.
Tin nhắn đã xác định trước
Có các tin nhắn văn bản ngắn mà
bạn có thể sử dụng để gửi mà
không cần phải gõ trả lời.

(Thêm tin nhắn đã xác định
trước mới) và bàn phím sẽ
hiển thị.
3. Gõ tin nhắn mới và chạm vào
nút Check (Đánh dấu) khi hoàn
tất để thêm tin nhắn. Nhấn
BACK trên bản mặt phẳng
hoặc chạm vào nút màn hình
Back (Quay lại) để trở lại danh
sách tin nhắn đã xác định
trước.
4. Chạm M để xóa tin nhắn đã
xác định trước
Memory Full (Bộ nhớ đầy)

Bạn có thể xóa tin nhắn hoặc có thể
thêm tin nhắn mới.

Thông báo này có thể hiển thị nếu
không còn dung lượng trống trên
điện thoại để lưu tin nhắn.

Để thêm tin nhắn mới:

Cài đặt tin nhắn văn bản

1. Chạm vào Text Settings (Cài
đặt tin nhắn văn bản), sau đó
nhấn Manage Predefined
Messages (Quản lý tin nhắn đã
xác định trước).
2. Trong dạng xem danh sách tin
nhắn đã xác định trước, chọn
Add New Predefined Message

Text Alerts (Cảnh báo tin nhắn
văn bản) : Khi bật, tính năng này sẽ
hiển thị cảnh báo khi nhận được tin
nhắn văn bản mới. Chạm để bật
hoặc tắt.
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Manage Predefined Messages
(Quản lý tin nhắn đã xác định
trước) : Chạm để thêm, thay đổi,
hoặc xóa tin nhắn đã xác định
trước.

Apple CarPlay và
Android Auto
Nếu được trang bị, chức năng
Android Auto™ và/hoặc Apple
CarPlay™ có thể khả dụng thông
qua điện thoại thông minh tương
thích. Nếu khả dụng, biểu tượng
CHIẾU HÌNH sẽ xuất hiện trên
Trang chủ của màn hình hệ thống
thông tin-giải trí.
Để sử dụng Android Auto và/hoặc
Apple CarPlay:
1. Tải ứng dụng Android Auto về
điện thoại của bạn từ
Google™Play store. Bạn không
cần tải ứng dụng nào cho
Apple CarPlay.
2. Kết nối điện thoại Android hoặc
Apple iPhone của bạn bằng
cáp USB của điện thoại tương
thích và cắm vào cổng dữ liệu
USB. Để có hiệu suất tốt nhất,

hãy sử dụng cáp USB do nhà
sản xuất cung cấp cùng với
thiết bị. Các cáp không chính
hãng hoặc của bên thứ ba có
thể không hoạt động.
Biểu tượng CHIẾU HÌNH trên trang
chủ sẽ thay đổi thành Android Auto
hoặc Apple CarPlay tùy theo điện
thoại. Android Auto và/hoặc Apple
CarPlay có thể tự động khởi chạy
khi có kết nối USB. Nếu không, hãy
nhấn vào biểu tượng ANDROID
AUTO và/hoặc APPLE CARPLAY
trên trang chủ để khởi chạy.
Android Auto được Google cung
cấp và tuân theo chính sách về
quyền riêng tư và các điều khoản
của Google. CarPlay được Apple
cung cấp và tuân theo chính sách
về quyền riêng tư và các điều
khoản của Apple. Để biết thông tin
trợ giúp của Android Auto, hãy truy
cập trang https://
support.google.com/androidauto
hoặc của Apple CarPlay tại trang
web https://www.apple.com/br/ios/
carplay/. Apple hoặc Google có thể
thay đổi hoặc tạm dừng tính sẵn có
vào bất kỳ thời điểm nào. Android

Auto là nhãn hiệu của Google Inc.;
Apple CarPlay là nhãn hiệu của
Apple Inc.
Nếu thiết bị Android Auto được kết
nối trong khi thiết bị khác được
ghép đôi, thông báo bật lên của
thiết bị chuyển đổi sẽ xuất hiện
như sau:
“Connecting Android Auto, will
disconnect Bluetooth Device
(Friendly Name Bluetooth)” (Việc kết
nối Android Auto sẽ ngắt kết nối
thiết bị Bluetooth (Tên thân thiện
Bluetooth)).
Lưu ý
Để sử dụng chức năng Android
Auto, ngày của Hệ thống thông tin
giải trí phải giống với ngày trên thiết
bị Android Auto.
Lưu ý
Vì sự an toàn của bạn, một số ứng
dụng bị vô hiệu hóa khi xe của bạn
đang chạy.
Lưu ý
Để kết thúc Android Auto, ngắt kết
nối điện thoại khỏi cổng USB hoặc
thay đổi cài đặt USB trên điện thoại.

Hệthốngthôngtingiảitrí
Nếu Android Auto không khởi động
sau khi cắm thiết bị tương thích, xác
nhận rằng các tùy chọn “Android
Auto” và “USB autorun” (chạy tự
động USB) bên dưới menu cài đặt
đang hoạt động.
Trong một số trường hợp, bạn có
thể cần phải hủy ghép đôi điện thoại
khỏi radio trước khi cắm cáp USB
để khởi động Android Auto.

Settings (Thiết lâp
̣ )
Menu Settings (Cài đặt) cho phép
điều chỉnh các tính năng radio và xe
khác nhau. Menu có thể chứa các
mục sau:

Time and Date (Thời gian và
ngày tháng)
Chạm SET TIME (THIẾT LẬP THỜI
GIAN) để chỉnh sửa thời gian rồi
chạm + hoặc − để tăng hoặc giảm
giờ, phút và AM hoặc PM. Nhấn
12Hr hoặc 24Hr cho đồng hồ dạng
12 hoặc 24 giờ.
Chạm SET DATE (THIẾT LẬP
NGÀY THÁNG) để chỉnh sửa ngày
tháng rồi nhấn + hoặc − to tăng
hoặc giảm tháng, ngày hoặc năm.
Chạm CLOCK DISPLAY (MÀN
HÌNH ĐỒNG HỒ) để chọn ON (Bật)
hoặc OFF (Tắt) để hiển thị thời gian
trên màn hình.

Language (Ngôn ngữ)
Mục này sẽ thiết lập ngôn ngữ hiển
thị trong radio, bảng táp-lô và nhận
dạng giọng nói. Nhấn Language

(Ngôn ngữ) và chọn ngôn ngữ phù
hợp. Bấm [ để quay lại menu
trước.

Valet Mode (Chế độ phụ) (nếu
được trang bị)
Mục này sẽ khóa hệ thống thông tin
giải trí và bộ điều khiển trên vô lăng.
Nó cũng có thể hạn chế tốc độ đỉnh,
công suất và quyền truy cập vào
các vị trí lưu trữ trên xe (nếu có
trang bị).
Để bật valet mode (chế độ phụ):
1. Nhập mã gồm bốn chữ số trên
bàn phím số.
2. Chạm Enter (Nhập) để chuyển
đến màn hình xác nhận.
3. Nhập lại mã gồm bốn chữ số.
Chạm LOCK (KHÓA) hoặc
UNLOCK (MỞ KHÓA) để khóa hoặc
mở khóa hệ thống. Chạm vào [ để
quay lại menu trước.

Radio
Chạm để hiển thị menu Radio và
bạn có thể thấy hiển thị những
mục sau:
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.

Manage Favorites (Quản lý mục
ưa thích): Chạm để tô sáng mục
ưa thích để chỉnh sửa. Chạm
Rename (Đổi tên) đến rename
(đổi tên) mục ưa thích hoặc
Delete (Xóa) đến delete (xóa).
Chạm và giữ trạm để kéo nó tới
vị trí mới. Chạm vào Done
(Hoàn tất) để quay lại menu
trước.

.

Number of Favorites Shown (Số
mục ưa thích hiển thị): Chạm để
thiết lập số mục ưa thích sẽ hiển
thị. Chọn Auto (Tự động), 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, hoặc 60. Auto (Tự động) sẽ
điều chỉnh số vị trí ưa thích mà
bạn có thể nhìn thấy. Chạm vào
[ để quay lại menu trước.

.

.

Audible Touch Feedback (Phản
hồi khi chạm có thể nghe thấy):
Tính năng này điều chỉnh âm
thanh khi chạm. Bạn có thể BẬT
hoặc TẮT tính năng này.
Auto Volume (Chỉnh âm lượng
tựđộng):Nếuđượctrangbị,
tínhnăngnàysẽđiềuchỉnhâm
lượngdựatrêntốcđộđộngcơ.
XemĐàiAM-FM01.

.

Maximum Startup Volume (Âm
lượng tối đa lúc bật lên): Tính
năng này thiết lập maximum
startup volume (âm lượng tối đa
lúc bật lên). Nếu xe được khởi
động và âm lượng lớn hơn mức
này, thì âm lượng sẽ được điều
chỉnh về mức này. Để thiết lập
âm lượng tối đa lúc bật lên,
chạm + hoặc − để tăng hoặc
giảm. Chạm vào [ để quay lại
menu trước.

Bluetooth
Từ nút màn hình Bluetooth, các
mục sau có thể được hiển thị:
. Pair New Device (Ghép đôi thiết
bị mới): Chạm để thêm thiết
bị mới.
. Device Management (Quản lý
thiết bị): Chạm để kết nối với
nguồn điện thoại khác, ngắt kết
nối điện thoại hoặc xóa điện
thoại.
. Ringtones (Nhạc chuông): Chạm
để thay đổi nhạc chuông cho
điện thoại cụ thể. Điện thoại
không cần được kết nối để thay
đổi nhạc chuông.

.

Voice Mail Numbers (Số thư
thoại): Tính năng này hiển thị số
thư thoại cho toàn bộ các điện
thoại đã kết nối. Bạn có thể thay
đổi số thư thoại bằng cách chạm
nút EDIT (CHỈNH SỬA), gõ số
mới và chạm SAVE (LƯU).
Chạm vào [ để quay lại menu
trước.

.

Text Message Alerts (Cảnh báo
tin nhắn văn bản): Tính năng
này sẽ bật hoặc tắt cảnh báo tin
nhắn văn bản. Chạm Text
Message Alerts (Cảnh báo tin
nhắn văn bản) rồi chọn OFF
(TẮT) hoặc ON (BẬT). Chạm
vào[đểquaylạimenutrước.
XemNhắntinvănbản01.

Voice (Thoại)
Từ nút màn hình Voice (Thoại), các
mục sau có thể được hiển thị:
. Confidence Threshold (Ngưỡng
tin cậy): Chọn Confirm More
(Xác nhận thêm) cho phản hồi
của hệ thống với một lệnh. Chọn
Confirm Less (Xác nhận bớt) để
hệ thống tiếp tục với lệnh không
có phản hồi.
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.

Prompt Length (Độ dài lời nhắc):
Chọn Short (Ngắn) để có phản
hồi ngắn, trực tiếp hoặc Long
(Dài) để có thêm phản hồi thông
tin. Chạm vào [ Back (Quay lại)
để đi đến menu trước.

.

.

Audio Feedback Speed (Tốc độ
phản hồi âm thanh): Chạm Slow
(Chậm), Medium (Trung bình),
hoặc Fast (Nhanh) cho tốc độ
phản hồi. Chạm vào [ để quay
lại menu trước.

Chạm để hiển thị menu Rear
Camera (Camera sau). Xem phần
“Hệ thống hỗ trợ người lái” trong tài
liệu hướng dẫn dành cho chủ xe.
. Guidance Lines (Đường dẫn
hướng): Bạn có thể ON (BẬT)
hoặc OFF (TẮT) tính năng này.
. Rear Park Assist Symbols (Biểu
tượng hệ thống hỗ trợ đỗ xe
phía sau): Bạn có thể ON (BẬT)
hoặc OFF (TẮT) tính năng này.

.

Display “What can I say?” Tips
(Hiển thị mẹo “Tôi có thể nói
gì?”): Chạm ON (BẬT) hoặc
OFF (TẮT) để thay đổi mẹo
hiển thị.

Display (Hiển thị)
Từ nút màn hình Display (Hiển thị),
các mục sau có thể được hiển thị:
. Calibrate Touchscreen (Hiệu
chỉnh màn hình cảm ứng): Chạm
để hiệu chỉnh màn hình cảm
ứng và làm theo lời nhắc. Chạm
vào [ để quay lại menu trước.

Restore Vehicle Settings (Khôi
phục cài đặt của xe). Chạm vào
Cancel (Hủy) hoặc Continue
(Tiếp tục). Nếu bạn chạm vào
continue (tiếp tục), cửa sổ bật
lên xác nhận sẽ xuất hiện cho
biết cài đặt của xe đã được
khôi phục.

Turn Display Off (Tắt màn hình):
Chạm để tắt màn hình. Chạm lại
vào bất kỳ đâu trên khu vực màn
hình hoặc bất kỳ nút bản mặt
phẳng nào để bật màn hình.

Rear Camera (Camera sau)

Return to Factory Settings (Trở
về cài đặt gốc)
Chạm Continue (Tiếp tục) khôi phục
tất cả các cài đặt gốc.
Chọn Return to Factory Settings
(Trở về cài đặt gốc) và danh sách
sau đây có thể hiển thị:
. Restore Vehicle Settings (Khôi
phục cài đặt của xe): Khôi phục
cài đặt gốc của xe. Chạm vào

.

Clear All Private Data (Xóa toàn
bộ dữ liệu riêng tư): Nếu có sẵn,
hãy dùng để xóa dữ liệu riêng tư
của cá nhân trước khi cho
mượn hoặc bán xe. Chạm vào
Clear All Private Data (Xóa toàn
bộ dữ liệu riêng tư). Chạm vào
Cancel (Hủy) hoặc Continue
(Tiếp tục). Chạm [ nút màn hình
Back (quay lại) để trở về menu
cuối cùng.

.

Restore Radio Settings (Khôi
phục cài đặt radio): Khôi phục
cài đặt gốc của radio. Chạm vào
Restore Radio Settings (Khôi
phục cài đặt radio). Chạm vào
Cancel (Hủy) hoặc Continue
(Tiếp tục). Nếu bạn chạm vào
continue (tiếp tục), cửa sổ bật
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lên xác nhận sẽ xuất hiện cho
biết cài đặt radio đã được
khôi phục.

Nhãn hiêu
̣ và Thỏa
thuân
̣ cấp phép

Nhấn q BACK (QUAY LẠI) trên bản
mặt phẳng hoặc chạm vào nút màn
hình Back để trở lại menu cài đặt
chính.

Android Auto là nhãn hiệu của
Google Inc.; Apple CarPlay là nhãn
hiệu của Apple Inc.

RMVB

“Made for iPod” (Sản xuất cho iPod)
và “Made for iPhone” (Sản xuất cho
iPhone) có ý nghĩa rằng phụ kiện
điện tử đó được thiết kế riêng để
kết nối với iPod hoặc iPhone và
được nhà phát triển chứng nhận
đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu
suất của Apple. Apple không chịu
trách nhiệm về hoạt động của thiết
bị này hoặc tính tuân thủ các tiêu
chuẩn về quy định và độ an toàn.
Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng
phụ kiện này với iPod hoặc iPhone
có thể ảnh hưởng tới hiệu suất
không dây. iPhone®, iPod®, iPod
classic®, iPod nano®, iPod shuffle®
và iPod touch® là các thương hiệu
của Apple Inc., được đăng ký tại
Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các phần của phần mềm này được
bao gồm trong giấy phép từ
RealNetworks, Inc. Bản quyền
1995-2012, RealNetworks, Inc. Bảo
lưu mọi quyền

Bluetooth®
Nhãn hiệu Bluetooth và logo thuộc
sở hữu của Bluetooth® SIG, Inc. và
được General Motors sử dụng theo
giấy phép. Các nhãn hiệu và
thương hiệu khác là tài sản của chủ
sở hữu tương ứng.
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Chương trình I: Gracenote
EULA (nếu có trang bị)

MediaVOCS, logo Gracenote và loại
logo cùng với logo “Powered by
Gracenote” là thương hiệu đã đăng
ký hoặc thương hiệu của Gracenote
tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc
gia khác.
Điều khoản sử dụng Gracenote

Công nghệ nhận dạng âm nhạc và
dữ liệu liên quan do Gracenote®
cung cấp. Gracenote là chuẩn
ngành trong công nghệ nhận dạng
âm nhạc và việc cung cấp nội dung
có liên quan. Để biết thêm thông tin,
hãy truy cập trang web
www.gracenote.com.
Dữ liệu liên quan đến âm nhạc từ
Gracenote, Inc., bản quyền © 2000
đến Gracenote hiện thời. Phần mềm
Gracenote, bản quyền © 2000 đến
Gracenote hiện thời. Một hoặc
nhiều bằng sáng chế do Gracenote
sở hữu có thể áp dụng đối với sản
phẩm và dịch vụ này. Xem trang
web Gracenote để biết về danh
sách không đầy đủ về các bằng
sáng chế Gracenote có thể áp
dụng. Gracenote, CDDB, MusicID,

Ứng dụng hoặc thiết bị này có chứa
phần mềm từ Gracenote, Inc. của
Emeryville, California (“Gracenote”).
Phần mềm từ Gracenote (“Phần
mềm Gracenote”) cho phép ứng
dụng này tiến hành nhận dạng đĩa
hoặc tệp và thu thập thông tin liên
quan đến âm nhạc, bao gồm thông
tin tên, nghệ sĩ, bài hát và tiêu đề
(“Dữ liệu Gracenote”) từ các máy
chủ trực tuyến hoặc cơ sở dữ liệu
đã nhúng (gọi chung là “Máy chủ
Gracenote”) và thực hiện các chức
năng khác. Bạn chỉ có thể sử dụng
Dữ liệu Gracenote qua phương
thức các chức năng dự kiến dành
cho người dùng cuối của ứng dụng
hoặc thiết bị này.
Ứng dụng hoặc thiết bị này có thể
chứa nội dung thuộc về các nhà
cung cấp của Gracenote. Nếu như
vậy, toàn bộ các hạn chế đặt ra ở

trong đây liên quan đến Dữ liệu
Gracenote cũng sẽ áp dụng đối với
nội dung như vậy và những nhà
cung cấp nội dung như vậy sẽ được
hưởng toàn bộ các lợi ích và sự
bảo vệ đặt ra trong đây có sẵn đối
với Gracenote.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ dùng
Dữ liệu Gracenote, Phần mềm
Gracenote và Máy chủ Gracenote
cho mục đích cá nhân phi thương
mại của chính bạn. Bạn đồng ý
không chuyển nhượng, sao chép,
chuyển giao hoặc chuyển Phần
mềm Gracenote hoặc mọi Dữ liệu
Gracenote cho bất kỳ bên thứ ba
nào. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ
DỤNG HOẶC KHAI THÁC DỮ LIỆU
GRACENOTE, PHẦN MỀM
GRACENOTE HOẶC MÁY CHỦ
GRACENOTE, NGOẠI TRỪ ĐƯỢC
CHO PHÉP RÕ RÀNG
TRONG ĐÂY.
Bạn đồng ý rằng giấy phép không
đầy đủ của bạn để sử dung Dữ liệu
Gracenote, Phần mềm Gracenote
và Máy chủ Gracenote sẽ chấm dứt
nếu bạn vi phạm những hạn chế
này. Nếu giấy phép của bạn chấm
dứt, bạn đồng ý dừng bất kỳ và
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toàn bộ việc sử dụng Dữ liệu
Gracenote, Phần mềm Gracenote
và Máy chủ Gracenote. Gracenote
bảo lưu mọi quyền trong Dữ liệu
Gracenote, Phần mềm Gracenote
và Máy chủ Gracenote, bao gồm
toàn bộ các quyền sở hữu. Trong
bất kỳ trường hợp nào, Gracenote
cũng sẽ không có nghĩa vụ thanh
toán bất kỳ khoản nào cho bạn đối
với mọi thông tin mà bạn cung cấp.
Bạn đồng ý rằng Gracenote nhân
danh chính họ có thể thực thi quyền
của mình theo Thỏa thuận này đối
với bạn một cách trực tiếp.
Dịch vụ Gracenote sử dụng mã
nhận dạng riêng để theo dõi các
truy vấn cho các mục đích thống kê.
Mục đích của mã nhận dạng số
được gán ngẫu nhiên là cho phép
dịch vụ Gracenote đếm các truy vấn
mà không biết bất cứ điều gì về việc
bạn là ai. Để biết thêm thông tin,
hãy xem trang web để biết về Chính
sách về quyền riêng tư của
Gracenote dành cho dịch vụ
Gracenote.
Phần mềm Gracenote và mỗi mục
Dữ liệu Gracenote được cấp phép
cho bạn theo “NGUYÊN TRẠNG”.

Gracenote không thể hiện hoặc bảo
hành dù là ám chỉ về độ chính xác
của bất kỳ Dữ liệu Gracenote nào.
Gracenote bảo lưu quyền xóa dữ
liệu từ Máy chủ Gracenote hoặc
thay đổi danh mục dữ liệu vì bất kỳ
lý do nào mà Gracenote coi là đủ.
Chúng tôi không bảo đảm rằng
Phần mềm Gracenote hoặc Máy
chủ Gracenote không có lỗi hoặc
rằng chức năng hoạt động của
Phần mềm Gracenote hoặc Máy
chủ Gracenote sẽ không bị gián
đoạn. Gracenote không có trách
nhiệm cung cấp cho bạn các loại
hoặc danh mục dữ liệu bổ sung
hoặc được nâng cao mới mà
Gracenote có thể cung cấp trong
tương lai và bạn có toàn quyền
dừng dịch vụ tại bất kỳ thời
điểm nào.
GRACENOTE TỪ CHỐI MỌI BẢO
HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý,
BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI
HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO HÀNH CÓ
NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG,
SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘ T MỤC
ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN VÀ KHÔNG
VI PHẠM. GRACENOTE KHÔNG
BẢO ĐẢM KẾT QUẢ MÀ BẠN SẼ

NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG
PHẦN MỀM GRACENOTE HOẶC
BẤT KỲ MÁY CHỦ GRACENOTE
NÀO. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
GRACENOTE SẼ KHÔNG CHỊU
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI
THIỆT HẠI VỀ HẬU QUẢ HAY DO
NGẪU NHIÊN HOẶC ĐỐI VỚI MỌI
TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN HAY
TỔN THẤT VỀ DOANH THU.
© 2014. Gracenote, Inc. Bảo lưu
mọi quyền.
MPEG4–AVC (H.264)
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP
PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH
MỤC BẰNG SÁNG CHẾ AVC CHO
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ PHÂN
VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA
NGƯỜI DÙNG ĐỂ (i) MÃ HÓA
VIDEO TUÂN THỦ THEO CHUẨN
AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (ii)
GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐÃ ĐƯỢC
MÃ HÓA BỞI NGƯỜI DÙNG CÓ
THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘ NG PHI
THƯƠNG MẠI VÀ CÁ NHÂN VÀ/
HOẶC ĐƯỢC NHẬN TỪ NHÀ
CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP
PHÉP ĐỂ CUNG CẤP VIDEO AVC.
CHÚNG TÔI KHÔNG CẤP PHÉP
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HOẶC SẼ KHÔNG ĐƯỢC NGỤ Ý
DÀNH CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG NÀO KHÁC. BẠN CÓ
THỂ NHẬN THÔNG TIN BỔ SUNG
TỪ MPEG LA, LLC. TRUY CẬP
TRANG WEB HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
VC-1
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP
PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH
MỤC BẰNG SÁNG CHẾ VC-1 CHO
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ PHÂN
VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA
NGƯỜI DÙNG ĐỂ (i) MÃ HÓA
VIDEO TUÂN THỦ THEO CHUẨN
VC-1 (“VIDEO VC-1”) VÀ/HOẶC (ii)
GIẢI MÃ VIDEO VC-1 ĐÃ ĐƯỢC
MÃ HÓA BỞI NGƯỜI DÙNG CÓ
THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘ NG PHI
THƯƠNG MẠI VÀ CÁ NHÂN VÀ/
HOẶC ĐƯỢC NHẬN TỪ NHÀ
CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP
PHÉP ĐỂ CUNG CẤP VIDEO VC-1.
CHÚNG TÔI KHÔNG CẤP PHÉP
HOẶC SẼ KHÔNG ĐƯỢC NGỤ Ý
DÀNH CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG NÀO KHÁC. BẠN CÓ
THỂ NHẬN THÔNG TIN BỔ SUNG

TỪ MPEG LA, LLC. TRUY CẬP
TRANG WEB HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
MPEG4–Visual
CẤM SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY
THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO
TUÂN THỦ CHUẨN MPEG-4
VISUAL, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ
DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG CÓ
THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘ NG
PHI THƯƠNG MẠI VÀ CÁ NHÂN.
MP3
Công nghệ mã hóa âm thanh MPEG
Layer-3 được cấp phép từ
Fraunhofer IIS và Thomson.
WMA
Sản phẩm này được bảo vệ theo
quyền sở hữu trí tuệ nhất định của
Microsoft. Cấm sử dụng hoặc phân
phối công nghệ như vậy ngoài sản
phẩm này nếu không được
Microsoft cấp phép.
Để biết thêm thông tin về Phần
mềm, bao gồm các điều khoản cấp
phép phần mềm nguồn mở (và mã
nguồn có sẵn) cũng như thông tin
ghi nhận bản quyền áp dụng đối với

Cấu hình Runtime đã chỉ ra ở phía
trên, vui lòng liên hệ với Nhà sản
xuất hoặc liên hệ với QSSC tại địa
chỉ 175 Terence Matthews Crescent,
Kanata, Ontario, Canada K2M 1W8
(licensing@qnx.com).
Unicode
Bản quyền © 1991-2014 Unicode,
Inc. Bảo lưu mọi quyền. Được phân
phối theo Điều khoản sử dụng tại
http://www.unicode.org/
copyright.html.
Free Type Project
Các phần của phần mềm này thuộc
bản quyền © 2014 The FreeType
Project (http://www.freetype.org).
Bảo lưu mọi quyền.
Phần mềm nguồn mở
Bạn có thể tải về mã nguồn mở
dùng trong thiết bị này tại trang web
hiển thị trong phần thông tin tại màn
hình ngăn xếp ở giữa. Thông tin
thêm liên quan đến cấp phép OSS
hiển thị tại màn hình ngăn xếp
ở giữa.
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QNX
Các phần của phần mềm này thuộc
bản quyền © 2008-2014, QNX
Software Systems. Bảo lưu mọi
quyền.
Phần C – EULA
Bản quyền 2014, Software Systems
GmbH & Co. KG. Bảo lưu mọi
quyền.
Sản phẩm bạn đã mua (“Sản
phẩm”) có chứa Phần mềm (Cấu
hình Runtime No. 505962; “Phần
mềm”) được phân phối bởi hoặc
thay mặt Nhà sản xuất sản phẩm
“Nhà sản xuất”) theo cấp phép từ
Software Systems Co. (“QSSC”).
Bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm
trong Sản phẩm và tuân thủ với các
điều khoản cấp phép bên dưới.
Theo điều khoản và điều kiện của
Giấy phép này, QSSC cấp cho bạn
giấy phép có giới hạn, không độc
quyền và không thể chuyển nhượng
để sử dụng Phần mềm trong Sản
phẩm dành cho mục đích mà Nhà
sản xuất đã dự kiến. Nếu được Nhà
sản xuất cho phép, hoặc được phép
theo pháp luật hiện hành, bạn có

thể tạo một bản sao lưu Phần mềm
dưới dạng một phần của phần mềm
Sản phẩm. QSSC và những nhà
cấp phép của họ bảo lưu mọi quyền
cấp phép +C31 đã cấp trong đây và
giữ mọi quyền, quyền lợi và lợi ích
trong đó và đối với toàn bộ các bản
sao của Phần mềm, bao gồm mọi
quyền sở hữu trí tuệ có trong đó.
Trừ khi được yêu cầu theo pháp
luật hiện hành, bạn không thể tạo
bản sao, phân phối hoặc chuyển
nhượng hay biên dịch ngược, tách
rời hoặc cố gắng tách nhóm, đảo
ngược, sửa đổi hoặc tạo các sản
phẩm phái sinh của Phần mềm. Bạn
đồng ý: (1) không gỡ bỏ, che đi
hoặc thay đổi bất kỳ thông báo độc
quyền, nhãn dán hoặc đánh dấu
nào có trong hoặc trên Phần mềm
và đảm bảo rằng mọi bản sao đều
có thông báo chứa trên bản gốc; và
(2) không xuất khẩu Sản phẩm hoặc
Phần mềm vi phạm với luật kiểm
soát xuất khẩu hiện hành.
TRONG CHỪNG MỰC MÀ PHÁP
LUẬT HIỆN HÀNH YÊU CẦU,
QSSC VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP
CỦA HỌ CUNG CẤP PHẦN MỀM
TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”,

MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH HOẶC
ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH
THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG
HOẶC CÓ NGỤ Ý BAO GỒM
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI
VỚI BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC
ĐIỀU KIỆN VỀ QUYỀN, KHÔNG VI
PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG
HOẶC SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI
MỘ T MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO.
MỌI BẢO HÀNH HOẶC QUY ĐỊNH
KHÁC MÀ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC
NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HỌ CUNG
CẤP KHÁC VỚI GIẤY PHÉP NÀY
ĐỀU DO NHÀ SẢN XUẤT HOẶC
NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HỌ CUNG
CẤP CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QSSC,
CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CẤP
PHÉP CỦA QSSC. BẠN GÁNH
CHỊU MỌI RỦI RO LIÊN QUAN
ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM
THEO GIẤY PHÉP NÀY.
TRONG CHỪNG MỰC MÀ PHÁP
LUẬT HIỆN HÀNH YÊU CẦU
(CHẲNG HẠN TRONG TRƯỜNG
HỢP CÓ HÀNH ĐỘ NG BẤT CẨN
HOẶC CÓ CHỦ Ý), QSSC, CÁC
CHI NHÁNH HOẶC CÁC NHÀ CẤP
PHÉP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CÓ
NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN

Hệthốngthôngtingiảitrí
THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP
LUẬT NÀO, DÙ LÀ VI PHẠM (BAO
GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), THEO
HỢP ĐỒNG HOẶC THEO CÁCH
KHÁC, ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT
HẠI, BAO GỒM NHỮNG THIỆT HẠI
TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT,
NGẪU NHIÊN HOẶC THEO HẬU
QUẢ CỦA BẤT KỲ ĐẶC TÍNH NÀO
PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY
HOẶC DO SỬ DỤNG HAY KHÔNG
THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM (BAO
GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN
ĐỐI VỚI NHỮNG TỔN THẤT DO
THIỆN CHÍ, DỪNG CÔNG VIỆC,
LỖI HOẶC TRỤC TRẶC VỀ SẢN
PHẨM, HAY BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ
THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT VỀ
THƯƠNG MẠI KHÁC), DÙ QSSC,
CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CẤP
PHÉP CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC BÁO
TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA
NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
Linotype
Helvetica là thương hiệu của
Linotype Corp. đã đăng ký tại Văn
phòng bằng sáng chế và thương
hiệu của Hoa Kỳ và có thể được
đăng ký một số khu vực pháp lý

khác theo tên Linotype Corp. hoặc
đối tượng được cấp phép của họ là
Linotype GmbH.
Việc sử dụng biểu mẫu văn bản của
mỗi Thương hiệu đã cấp phép là:
Bạn có thể xem yêu cầu thông tin
ghi nhận thương hiệu đối với các
Thương hiệu đã cấp phép tại trang
web http://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.
THÔNG BÁO CHO NGƯỜI
DÙNG CUỐI
Các dấu hiệu của công ty mà sản
phẩm này hiển thị cho biết vị trí
doanh nghiệp là nhãn hiệu của các
chủ sở hữu tương ứng. Việc sử
dụng những dấu hiệu như vậy trong
sản phẩm này không ngụ ý bất kỳ
sự bảo trợ, phê duyệt hoặc chứng
thực bởi những công ty đó đối với
sản phẩm này.

Giới thiêu
̣
Hệ thống thông tin giải trí
Lưu ý
Một số chức năng của Hệ thống
thông tin giải trí có thể không tương
thích với tất cả các điện thoại hoặc
điện thoại thông minh có sẵn trên thị
trường. Các tính năng đó cũng phụ
thuộc vào kết nối internet, dịch dụ
do công ty điện thoại cung cấp và
tính khả dụng của ứng dụng.
Hãy đọc các trang dưới đây để làm
quen với các tính năng này.

{ Cảnh báo
Việc không nhìn đường quá lâu
hay quá thường xuyên khi sử
dụng bất kỳ tính năng thông tin
giải trí nào cũng có thể khiến bạn
bị va chạm. Bạn hoặc người khác
có thể bị thương, thậm chí là tử
vong. Không chú ý quá nhiều vào
các tác vụ thông tin giải trí khi
đang lái xe. Hãy hạn chế liếc mắt
(tiếp tục)
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Cảnh báo (tiếp tục)
vào màn hình của xe và tập trung
lái xe. Sử dụng khẩu lệnh mỗi khi
có thể.
Hệ thống thông tin giải trí được tích
hợp sẵn các tính năng giúp người
lái không bị phân tâm khi đang lái
xe bằng cách tắt một số chức năng.
Các chức năng này có thể mờ đi khi
chúng không khả dụng. Nhiều tính
năng thông tin giải trí cũng khả
dụng qua bảng điều khiển trên
vô lăng.
Trước khi lái xe:
. Làm quen với các thao tác, các
nút bấm trên tấm mặt và nút
bấm trên màn hình.
. Thiết lập hệ thống âm thanh
bằng cách đặt sẵn các đài phát
ưa thích, đặt âm báo và điều
chỉnh loa.
. Thiết lập sẵn số điện thoại để
bạn có thể dễ dàng gọi bằng
cách chạm vào nút hoặc bằng
khẩu lệnh với chức năng
Bluetooth trên điện thoại.

XemLáixeantoàn0.

.

Bấm để tắt tiếng khi hệ
thống bật.

Tính năng chống trộm

.

Xoay để giảm hoặc tăng
âm lượng.

Hệ thống thông tin giải trí được cài
đặt một hệ thống an ninh điện tử để
chống trộm.

2.

Do đó, hệ thống thông tin giải trí chỉ
hoạt động trên xe được cài đặt đầu
tiên và bạn không thể sử dụng hệ
thống này trên xe khác.

d
.

Radio: Nhấn để tự động tìm
kiếm các trạm phát radio
hiện có tín hiệu sóng tốt.

.

USB/Bluetooth Music/
Movies/Pictures (Ảnh/phim/
nhạc qua Bluetooth/USB):
Nhấn để chuyển đến nội
dung tiếp theo. Nhấn và giữ
để tua đi nhanh.

Tổng quan

3.

1.

O
.

Bấm để bật nguồn.

.

Bấm và giữ để tắt nguồn.

g
.

Radio: Nhấn để tự động tìm
kiếm các trạm phát radio
hiện có tín hiệu sóng tốt.

.

USB/Bluetooth Music/
Movies/Pictures (Ảnh/phim/
nhạc qua Bluetooth/USB):
Nhấn để chuyển đến nội
dung trước đó. Nhấn và giữ
để tua về nhanh.
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4.

.

5.

Tính năng của trang chính

{
Bấm để truy cập vào Trang
chính.XemTrangchính
01.

b
.

Nhấn nút này để truy cập
màn hình điện thoại. (Nếu
không có điện thoại nào
được kết nối, thì màn hình
sẽ hiển thị Menu quản lý
thiết bị để bạn có thể kết
nối với điện thoại được
ghép đôi trước đây hoặc
thiết lập kết nối mới với
điện thoại được bật
Bluetooth.)

Trang chính
Các nút cảm ứng
Các nút cảm ứng xuất hiện trên
màn hình khi chúng khả dụng. Khi
một chức năng nào đó không khả
dụng, nút tương ứng có thể mờ đi.
Khi một chức năng được chọn, nút
tương ứng có thể sáng lên.

Projection(Chiếuhình):Chạmđể
truycậpcácthiếtbịcóhỗtrợkhiđã
kếtnối.XemCổngUSB01.
Settings(Càiđặt):Chạmđểtruy
cập menuSettings(Càiđặt).Xem
Hoạtđộng01.

Chế độ chỉnh sửa
Trong chế độ chỉnh sửa, bạn có thể
sắp xếp lại trang chủ.
1. Nhấn vào
khiển.
Nhấn

{ để truy cập vào Trang chủ.

Audio (Âm thanh) : Chạm để chọn
AM, FM, USB/iPod/Bluetooth Audio
(Âm thanh qua USB/iPod/
Bluetooth), hoặc AUX.
Gallery (Bộ sưu tập) : Chạm để
xem ảnh hoặc xem phim.
Phone (Điện thoại) : Chạm để kích
hoạt các tính năng của điện thoại
(nếu có trang bị). Xem Bluetooth
(Nhậnbiếtgiọngnói)01hoặc
Bluetooth(Tổngquan)01hoặc
Bluetooth(Bảngđiềukhiểnthôngtin
giảitrí)01.

{ trên bảng điều

2. Nhấn và giữ bất kỳ menu nào
để vào chế độ chỉnh sửa.
3. Kéo và thả menu mong muốn
để thay đổi vị trí.
4. Bấm { để thoát khỏi chế
độ sửa.
Lưu ý
. Chế độ chỉnh sửa thoát ra ngoài
sau khoảng thời gian chờ không
hoạt động là 30 giây.
. Nếu bạn kéo và thả menu trên
mũi tên, menu sẽ được sắp xếp
trên trang trước hoặc trang sau.
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.

.

Số trang tối đa ở chế độ chỉnh
sửa là ba.

Bảng điều khiển trên
vô lăng

.

Khi không có thiết bị
Bluetooth nào được kết nối,
hệ thống Thông tin giải trí
sẽ thực hiện việc kết nối
với thiết bị Bluetooth.
Khi có thiết bị Bluetooth
được kết nối, bấm nút này
để nhận cuộc gọi hoặc
chuyển sang chế độ chọn
quay số lại.
Nếu điện thoại được kết nối
của khách hàng có hỗ trợ
Nhận biết tiếng nói, hãy
bấm và giữ nút này để kích
hoạt chế độ SR (Nhận biết
tiếng nói) của điện thoại.

1. Nút âm lượng
. Di chuyển nút lên phía VOL
+ để tăng âm lượng.
. Di chuyển nút xuống phía để giảm âm lượng.

.

2. Nút 5
Bấm nút này để từ chối
nhận cuộc gọi đến hoặc kết
thúc cuộc gọi hiện tại.

Thay đổi tập tin ở chế độ
âm thanh USB/iPod/
Bluetooth.

3. Nút %
.

.

Thay đổi tần số phát sóng
được lưu ở chế độ Radio.

Bấm nút này để tắt hoặc
bật tiếng của hệ thống
thông tin giải trí khi không
có cuộc gọi nào.

4.

Nếu iPhone được kết nối,
hãy bấm và giữ để bật
chức năng Siri.

_ /^
.

(dò tìm)

Khi bạn bấm _ /

^.

.

Khi bạn bấm và giữ

_/^.

Tự động tìm kiếm tần số
phát sóng ở chế độ Radio.
Tua lại hoặc tua đi nhanh
trong tập tin ở chế độ âm
thanh USB/iPod/Bluetooth.

Hoạt động
Bộ điều khiển radio
Hệ thống thông tin giải trí hoạt động
bằng cách nhấn các nút đẩy, menu
hiển thị trên màn hình và bộ điều
khiển trên vô lăng.
Bật hoặc tắt hệ thống

O : Bấm để bật radio. Bấm và giữ
để tắt radio.

Tự động tắt
Nếu hệ thống thông tin giải trí đã
được bật sau khi tắt khóa điện, hệ
thống sẽ tự động tắt sau 10 phút.
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Nếu tắt khóa điện và người dùng
mở cửa người lái, hệ thống sẽ tự
động tắt.
Điều khiển âm lượng

O : Xoay tăng hoặc giảm. Nhấn khi
hệ thống bật để tắt tiếng hoặc bật
tiếng hệ thống.

Lưu ý
Khi thay đổi nguồn âm thanh, bạn
có thể nhận thấy sự khác biệt về
âm lượng.

Thiết lập radio
Auto Volume (Âm lượng tự động)
Tính năng này tự động điều chỉnh
âm lượng radio để bù vào tiếng ồn
từ gió và của đường xá.
Bạn có thể chọn mức bù âm lượng
hoặc có thể tắt tính năng này.
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Radio.
3. Chọn Auto Volume (Âm lượng
tự động).
4. Chọn cài đặt mong muốn.

5. Chạm vào 3 để quay lại màn
hình nguồn.

Điều chỉnh Âm thanh
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Radio.
3. Chạm vào Tone Settings (Cài
đặt âm báo).
4. Chọn cài đặt âm báo thiết lập
sẵn hoặc cài đặt âm báo tùy
chỉnh và bộ chỉnh âm lượng/
cân bằng:
Preset (Thiết lập sẵn)
. Talk (Nói chuyện), Rock
(Nhạc Rock), Jazz (Nhạc
Jazz), Pop (Nhạc Pop),
Country (Nhạc Country),
Classical (Nhạc cổ điển),
hoặc Custom (Tùy chỉnh).
Custom (Tùy chỉnh)
. Bass (Âm trầm), Midrange
(Dải trung), hoặc Treble
(Âm bổng): Chạm vào −
hoặc +.

Bộ chỉnh âm lượng hoặc
cân bằng
. Điều chỉnh loa trước/sau
hoặc trái/phải bằng cách
kéo điểm trong ảnh xe trên
màn hình.
5. Chạm vào 3 để quay lại màn
hình nguồn.

Cài đặt định dạng 12/24 giờ
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm Time and Date (Thời
gian và ngày tháng), rồi chọn
định dạng 12h hoặc 24h.
3. Chạm vào 3.

Cài đặt định dạng Month
(Tháng) và Day (Ngày)
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm Time and Date (Thời
gian và ngày tháng), rồi Set
Date Format (Thiết lập định
dạng ngày tháng).
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3. Chọn định dạng DD/MM/YYYY
(ngày/tháng/năm), MM/DD/
YYYY (tháng/ngày/năm), hoặc
YYYY/MM/DD (năm/
tháng/ngày).
4. Chạm vào 3.

Cài đặt Time and Date (Thời
gian và ngày tháng)
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm Time and Date (Thời
gian và ngày tháng), rồi Set
Time (Thiết lập thời gian) hoặc
Set Date (Thiết lập ngày
tháng).
3. Chạm vào + hoặc - để điều
chỉnh giá trị.
4. Chạm R hoặc Q để điều chỉnh
AM (SA) hoặc PM (CH) cho
định dạng 12 giờ.
5. Chạm vào 3 để quay lại màn
hình nguồn.

Manage Favorites (Quản lý
mục ưa thích)

Maximum startup volume (Âm
lượng tối đa lúc bật lên)

1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).

1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).

2. Chạm vào Radio.

2. Chạm vào Radio.

3. Chạm Manage Favorites (Quản
lý mục ưa thích), rồi chọn số
lượng danh sách kênh ưa thích
trên màn hình radio.

3. Chạm Maximum Startup
Volume (âm lượng tối đa lúc
bật lên), rồi thiết lập trong
khoảng 13 đến 37.

Audible Touch Feedback (Phản
hồi thao tác chạm bằng tiếng)
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Radio.
3. Bật hoặc tắt Audible Touch
Feedback (Phản hồi khi chạm
có thể nghe thấy).

Cuộn văn bản
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Radio.
3. Bật hoặc tắt Text Scroll (Cuộn
văn bản).

Ngôn ngữ
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Language
(Ngôn ngữ).
3. Chọn ngôn ngữ được hiển thị
trên hệ thống Thông tin giải trí.

Xe
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Vehicle (Xe).
3. Chạm vào mục mong muốn.
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Bluetooth

Apple CarPlay (Nếu khả dụng)

1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).

1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).

2. Chạm vào Bluetooth.

2. Chạm vào Apple CarPlay.

3. Chạm vào mục mong muốn.
. Device Information (Thông
tin thiết bị): Kiểm tra thông
tin thiết bị.
. Device management (Quản
lý thiết bị): Chọn thiết bị
mong muốn và kết nối/ngắt
kết nối hoặc xóa.
. Change Pairing PIN (Đổi
PIN ghép đôi): Thay đổi/cài
đặt mã PIN bằng tay.
. Ringtones (Nhạc chuông):
Thay đổi nhạc chuông.
. Sort Order (Thứ tự sắp
xếp): Thay đổi thứ tự sắp
xếp liên hệ. (Tên/Họ hoặc
Họ/Tên)
. Voice Mail Numbers (Số
thư thoại): Thay đổi số thư
thoại.

3. Chọn bật hoặc tắt.

Android Auto (Nếu khả dụng)
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Android Auto.
3. Chọn bật hoặc tắt.
Lưu ý
Mặc dù bạn đặt tính năng Projection
(Chiếu hình) thành “Tắt”, việc kết
nối thiết bị và nhấn bật tính năng
chiếu hình trên màn hình chính sẽ
hiển thị thông báo bật lên như sau:
“While active, New device will be
displayed on this screen” (Khi hoạt
động, thiết bị mới sẽ hiển thị trên
màn hình này).

Tự động khởi chạy USB
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).

2. Chạm vào USB Auto Launch
(Khởi chạy tự động USB).
3. Chọn bật hoặc tắt.
. On (Bật): Nếu bạn kết nối
thiết bị qua cổng USB, thì
thiết bị đó sẽ được khởi
chạy tự động.
. Off (Tắt): Nếu bạn kết nối
thiết bị qua cổng USB, thì
thiết bị đó sẽ không được
khởi chạy tự động.

Camera sau (nếu được
trang bị)
Menu Rear Camera (Camera sau)
sẽ sẵn dùng trong các xe có tùy
chọn Camera quan sát phía sau
(RVC). (Các xe được lắp ráp với
camera quan sát phía sau).
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Rear Camera
(Camera sau).
. Guidance Lines (Đường
dẫn hướng): Chọn tính
năng Đường dẫn hướng để
bật hoặc tắt.
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.

Rear Park Assist Symbols
(Biểu tượng hệ thống hỗ trợ
đỗ xe phía sau): Chọn tính
năng Rear Park Assist
Symbols (Biểu tượng hệ
thống hỗ trợ đỗ xe phía
sau) để bật hoặc tắt.

Trở về Thiết lập Gốc
1. Nhấn {, sau đó chạm Settings
(Cài đặt).
2. Chạm vào Return to Factory
Settings (Trở về cài đặt gốc).
. Restore Vehicle Settings
(Khôi phục cài đặt của xe):
Khôi phục toàn bộ cài đặt
của xe.
. Clear All Private Data (Xóa
toàn bộ dữ liệu riêng tư):
Xóa toàn bộ dữ liệu riêng
tư khỏi hệ thống.
. Restore Radio Settings
(Khôi phục cài đặt radio):
Khôi phục toàn bộ cài đặt
radio.

Radio

Nhấn g hoặc d để tự động tìm
kiếm các trạm phát radio có sẵn.

Đài AM-FM

Dò sóng trực tiếp

Phát radio

Từ menu AM hoặc FM:

{ : Bấm để truy cập vào Trang
chính.

O : Nhấn để bật, tắt tiếng, hoặc bật
tiếng hệ thống. Nhấn và giữ để tắt
hệ thống.

Chọn băng tần
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào AUDIO (ÂM
THANH).
3. Chạm vào Source (Nguồn).
4. Chọn AM, FM,USB, Bluetooth
hoặc AUX input (Đầu
vào AUX).
Đài cuối được phát bắt đầu phát lại.

Chọn đài phát
Tìm kiếm tinh chỉnh
Nếu không xác định được trạm phát
radio:

1. Chạm vào Tune (Tinh chỉnh).
2. Nhập số hiệu đài.
3. Chạm vào Go (Đến).
Favorite (Ưa thích)
1. Chạm S hoặc T để cuộn qua
các trang ưa thích.
2. Chạm vào đài để chọn.
Danh sách đài phát
1. Từ menu AM (SA) hoặc FM,
chạm Menu (Menu).
2. Chọn Station List (Danh sách
đài phát).
3. Chạm Q hoặc R để cuộn qua
danh sách. Chạm vào đài
để chọn.
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Update Station List (Cập nhật
danh sách đài phát)
. Từ menu AM (SA) hoặc FM,
chạm Menu (Menu), rồi chạm
Update Station List (Cập nhật
danh sách đài phát). Việc cập
nhật danh sách phát thanh sẽ
bắt đầu.
. Trong khi cập nhật danh sách
phát thanh AM hoặc FM, chạm
Cancel (Hủy) để dừng cập nhật.
RDS
Đặt chức năng RDS trong radio FM
được hỗ trợ RDS.
. Từ menu FM, bật hoặc tắt RDS
(Hệ thống dữ liệu radio).

Menu
Chạm để chọn giữa các menu có
sẵn cho nguồn hiện thời.

Lưu đài phát làm kênh ưa
thích
Bạn có thể lưu các đài phát từ tất
cả các băng tần theo bất kỳ thứ tự
nào trong các trang ưa thích.
Bạn có thể lưu tới 25 đài phát.

Lưu đài phát
Để lưu đài phát vào một vị trí trong
danh sách, chạm vào nút 1-5 tương
ứng cho đến khi nghe thấy
tiếng bíp.
1. Chọn đài phát mong muốn.
2. Chạm vào S hoặc T để chọn
trang bạn muốn lưu mục ưa
thích.
3. Chạm và giữ bất kỳ nút thiết
lập sẵn nào để lưu trạm phát
radio hiện tại vào nút đó trên
trang ưa thích được chọn.
Để thay đổi nút thiết lập sẵn, bạn
hãy tinh chỉnh đến trạm phát radio
mong muốn mới, rồi chạm và giữ
nút thiết lập sẵn đó.

Thu sóng radio
Hiện tượng giao thoa hoặc nhiễu
tần số có thể xuất hiện trong quá
trình thu sóng radio thông thường
nếu các vật dụng như bộ sạc điện
thoại di động, phụ kiện tiện lợi trên
xe và thiết bị điện tử bên ngoài
được cắm vào ổ điện cho phụ kiện.

Nếu có hiện tượng nhiễu hoặc giao
thoa, hãy rút các vật dụng trên ra
khỏi ổ điện cho phụ kiện.

FM
Tín hiệu FM chỉ có thể truyền trong
khoảng 16 đến 65 km (10 đến 40
dặm). Mặc dù radio được lắp sẵn
một mạch điện tử có khả năng giảm
nhiễu, nhưng một số tạp âm có thể
xuất hiện, nhất là khi xe ở gần khu
vực đồi hoặc tòa nhà cao tầng, làm
cho âm thanh trong xe trở nên
không ổn định.

AM
Phạm vi thu sóng của hầu hết các
kênh AM đều xa hơn kênh FM, đặc
biệt là vào buổi đêm. Phạm vi xa
hơn có thể khiến cho tần số của các
kênh giao thoa với nhau. Tạp âm có
thể xuất hiện nếu các cơn bão hoặc
đường dây điện giao thoa với
đường truyền tín hiệu radio. Nếu
hiện tượng này xảy ra, hãy giảm âm
bổng trên radio.
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Sử dụng điện thoại di động
Việc sử dụng điện thoại di động,
như nghe hoặc gọi điện, sạc pin
hoặc để điện thoại bật có thể gây ra
nhiễu tĩnh điện trong radio. Nếu
hiện tượng này xảy ra, hãy rút dây
nguồn của điện thoại hoặc tắt điện
thoại.

Cột ăng ten cố định

Chú ý
Để tránh gây hư hại cho ăng ten
hay khung trên trần, hãy nhớ tháo
ăng ten trước khi đưa xe vào khu
rửa xe tự động hoặc vào nơi có
trần thấp.

Đầu phát âm thanh
Cổng USB
Sử dụng cổng USB
Hệ thống thông tin giải trí có thể
phát nhạc hoặc phim bằng cách kết
nối thiết bị vào cổng USB.

Lắp ăng ten chắc chắn.

Hỗ trợ USB

Mỗi khi bạn sử dụng hệ thống giá
hành lý nóc xe, hãy kiểm tra xe ăng
ten có vướng vào khu vực dùng cho
hệ thống giá hành lý nóc xe hoặc
dùng để buộc hàng hóa hay không.

Nếu được trang bị, đầu nối USB đặt
ở phía trước hộc giữa và dùng
chuẩn USB 2.0.
Không phải tất cả các ổ USB và
iPod đều tương thích với cổng USB.
Để hoạt động chính xác hãy chắc
chắn rằng iPod có vi chương trình
mới nhất từ Apple®. Vi chương trình
của iPod có thể được cập nhật
bằng ứng dụng iTunes® mới nhất.
Hãy xem trang web www.apple.com/
br/itunes.

Để tháo gỡ an ten trên trần xe, hãy
xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.
Để lắp an ten trên trần xe, hãy xoay
nó theo chiều kim đồng hồ.

Để được hỗ trợ về việc xác định
iPod của bạn, hãy truy cập trang
web www.apple.com/br/support.
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Cổng USB có thể phát cả hai dạng
tệp .mp3, .wma, .ogg, và .wav chữ
hoa và chữ thường được lưu trên
thiết bị lưu trữ USB.
Cấu trúc thư mục có hỗ trợ USB
Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ lên
tới 15 cấp của cấu trúc thư mục.

Kết nối thiết bị lưu trữ USB
hoặc iPod/iPhone
Để kết nối thiết bị lưu trữ USB, hãy
cắm thiết bị vào cổng USB.
Để kết nối iPod/iPhone, hãy cắm
một đầu cuối dây cáp của thiết bị
vào iPod/iPhone và đầu cuối còn lại
vào cổng USB.
iPod/iPhone sẽ sạc trong khi được
kết nối vào xe nếu khóa điện ở vị trí
1 hoặc 2. Hãy xem Khởi đôṇ g đôṇ g
cơ 0 223. Khi xe bị tắt, iPod/iPhone
sẽ tự động ngắt nguồn và sẽ không
sạc hoặc rút nguồn từ ắc quy
của xe.
Để biết thêm thông tin về cách sử
dụng USB, hãy xem mục “Thông tin
về hệ thống âm thanh” bên dưới
phần này sau.

Cổng USB (Hệ thống âm
thanh)
Hệ thống thông tin giải trí có thể
phát các tệp nhạc có trong thiết bị
lưu trữ USB hoặc sản phẩm iPod/
iPhone.
Thông tin về hệ thống âm thanh
Sử dụng các tệp MP3/WMA/
OGG/WAV
. Có thể phát các tệp nhạc với
phần mở rộng của tên tệp là
.mp3, .wma, .ogg, và .wav.
. Có thể phát các tệp MP3: Tốc
độ bit: 8 kbps đến 320 kbps. Tần
số lấy mẫu: 48 kHz, 44,1 kHz,
32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz và
16 kHz.
. Các tệp với tốc độ bít trên 128
kbps sẽ cho chất lượng âm
thanh cao hơn.
. Thông tin Thẻ ID3 dành cho các
tệp MP3, chẳng hạn như tên
album và nghệ sĩ, có thể
được phát.

.

Để hiển thị thông tin tiêu đề
album, tiêu đề bản nhạc và nghệ
sĩ, tệp đó phải tương thích với
định dạng Thẻ ID3 V1 và V2.

Sử dụng thiết bị lưu trữ USB và
iPod/ iPhone
. Sử dụng USB hay thiết bị lưu
trữ loại thẻ nhớ flash. Không kết
nối bằng bộ phận nối USB.
. Không kết nối đi kết nối lại thiết
bị USB nhiều lần trong một
khoảng thời gian ngắn, vì việc
này có thể gây tĩnh điện và các
vấn đề sử dụng thiết bị.
. Sử dụng thiết bị USB với đầu
cuối kết nối kim loại.
. Kết nối với các thiết bị lưu trữ
USB loại i-Stick có thể bị lỗi do
xe bị rung.
. Không được chạm vào đầu cuối
kết nối USB.
. Thời gian cần để xử lý các tệp
tin sẽ tùy thuộc vào dung lượng,
loại thiết bị lưu trữ USB và loại
tệp được lưu trữ.
. Một số tệp của thiết bị lưu trữ
USB có thể không tương thích.
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.

Có thể phát lên tới hai thiết bị
USB và một iPod qua một USB
hub. Tất cả các thiết bị có thể
không được hỗ trợ, tùy thuộc
vào hiệu suất của USB hub. Nếu
không có đủ nguồn cấp, thiết bị
có thể không hoạt động bình
thường.

.

Không tháo thiết bị lưu trữ USB
khi đang phát thông tin trên đó.
Điều này có thể làm hỏng sản
phẩm hoặc ảnh hưởng tới hiệu
suất của thiết bị USB.

.

Tháo thiết bị lưu trữ USB khi tắt
khóa điện. Nếu khóa điện bật
trong khi thiết bị USB đã được
kết nối, thiết bị USB có thể bị
hỏng hoặc có thể không hoạt
động bình thường.

.

.

Thiết bị lưu trữ USB chỉ có thể
được kết nối để phát nhạc/phim
và xem các tệp ảnh.
Không được dùng đầu cuối USB
để sạc thiết bị phụ kiện USB.
Nhiệt lượng phát sinh có gây ra
vấn đề về hiệu suất hoặc
hư hỏng.

.

Không thể phát được các tệp
nhạc có áp dụng Quản lý quyền
kỹ thuật số (DRM).

.

Một số mẫu iPod/iPhone có thể
không hỗ trợ khả năng kết nối
hoặc chức năng của sản
phẩm này.

.

Chỉ kết nối iPod/iPhone có dây
cáp kết nối được các sản phẩm
iPod/iPhone hỗ trợ. Bạn không
thể sử dụng các dây cáp kết
nối khác.

.

iPod/iPhone có thể bị hỏng nếu
nó được kết nối vào xe khi có
bật khóa điện. Hãy tháo iPod/
iPhone khi không sử dụng.

.

Khi iPod/iPhone được kết nối
với cổng USB bằng cáp của
iPod/iPhone, nhạc qua Bluetooth
sẽ không được hỗ trợ.

.

Chức năng phát lại của iPod/
iPhone và thông tin hiển thị có
thể khác khi được phát trên hệ
thống thông tin giải trí.

.

Hãy tham khảo bảng để biết các
mục phân loại liên quan tới chức
năng tìm kiếm được iPod/iPhone
cung cấp.

Đầu phát USB
Phát nhạc từ thiết bị USB
. Kết nối thiết bị USB vào
cổng USB.
. Chức năng phát sẽ tự động bắt
đầu sau khi hệ thống đã đọc
xong thiết bị USB.
. Nếu hệ thống được kết nối với
thiết bị USB không đọc được,
thông báo lỗi sẽ hiển thị và hệ
thống sẽ đổi sang chức năng âm
thanh trước đó.
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Chuyển tới các tệp tiếp theo/
trước đó

Nếu thiết bị USB đã được kết nối:
.

Nhấn

.

Chạm vào AUDIO (ÂM THANH).

.

Chạm vào Source (Nguồn).

.

Chạm vào USB.

{.

Để dừng thiết bị USB và lựa chọn
nguồn phương tiện khác, hãy chạm
vào Source (Nguồn), sau đó chọn
nguồn khác.

.

Chạm vào l để chuyển tới tệp
tiếp theo.

.

Chạm vào g trong vòng năm
giây kể từ khi bắt đầu phát lại để
phát tệp trước đó.

Trở lại phần đầu của tệp hiện tại
Chạm vào g sau khi phát lại được
năm giây.
Tua đi hoặc tua lại
Chạm và giữ g hoặc l trong khi
phát lại để tua về hoặc tua đi
nhanh. Nhả nút đó ra để tiếp tục
phát lại ở tốc độ bình thường.
Phát tệp ngẫu nhiên
Chạm vào Z trong khi phát lại.

Để tháo thiết bị USB, hãy chọn
chức năng khác, rồi tháo thiết
bị USB.

.

ON (BẬT): Phát tất cả các tệp
theo thứ tự ngẫu nhiên.

Dừng

.

OFF (TẮT): Trở lại chế độ phát
lại bình thường.

.

Chạm vào j để dừng.

.

Chạm vào r để tiếp tục lại.

Sử dụng menu nhạc trên USB
. Chạm vào menu trong khi
phát lại.

.

Chạm vào menu mong muốn.

Browse Music (Duyệt nhạc)
1. Chạm vào Browse Music
(Duyệt nhạc).
2. Chạm vào nội dung nhạc
mong muốn.
Tone Settings (Cài đặt âm báo)
. Chạm vào Tone Settings (Cài
đặtâmbáo).MenuTone
Settings(Điềuchỉnhâmthanh)
đượchiểnthị.Hãyxem“Càiđặt
âmbáo”bêndưới“Bộđiều
khiểnRadio”trongHoạtđộng
01.
Auto Volume (Âm lượng tự động)
. Chạm vào Auto Volume (Âm
lượngtựđộng).Menuâmlượng
tựđộngđượchiểnthị.Hãyxem
“AutoVolume(Âmlượngtự
động)”bêndưới“Bộđiềukhiển
Radio”trongHoạtđộng01.
MTP (Giao thức truyền
phương tiện)
. Kết nối thiết bị được hỗ trợ MTP.
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.

.

Chức năng phát sẽ tự động bắt
đầu sau khi hệ thống đã đọc
xong thiết bị MTP.
Nếu hệ thống được kết nối với
thiết bị MTP không đọc được,
thông báo lỗi sẽ hiển thị và hệ
thống sẽ đổi sang chức năng âm
thanh trước đó.

Trình phát iPod/ iPhone
Tính năng này được giới hạn trong
các model hỗ trợ kết nối iPod/
iPhone.
Phát các tệp nhạc
. Kết nối iPod/iPhone vào
cổng USB.
. Chức năng phát lại sẽ bắt đầu
từ điểm đã phát trước đó sau khi
hệ thống đã đọc xong thiết
bị USB.
. Nếu hệ thống được kết nối với
thiết bị USB không đọc được,
thông báo lỗi sẽ hiển thị và hệ
thống sẽ đổi sang chức năng âm
thanh trước đó.
Nếu iPod/iPhone đã được kết nối:
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào AUDIO (ÂM
THANH).
3. Chạm vào Source (Nguồn).
4. Chạm vào iPod.
Để dừng thiết bị và lựa chọn nguồn
phương tiện khác, hãy chạm vào
Source (Nguồn), sau đó chọn
nguồn khác.
Để tháo thiết bị, hãy chọn chức
năng khác, rồi tháo thiết bị.
Dừng
.

Chạm vào j để dừng.

.

Chạm vào r để tiếp tục lại.

Chuyển tới bài hát tiếp theo/
trước đó
.

Chạm vào l để chuyển tới bài
hát tiếp theo.

.

Chạm vào g trong vòng ba giây
kể từ khi bắt đầu phát lại để
phát tệp trước đó.

Trở lại phần đầu của tệp hiện tại
Chạm vào g sau khi phát lại được
ba giây.

Tua đi hoặc tua lại
Chạm và giữ g hoặc l trong khi
phát lại để tua về hoặc tua đi
nhanh. Nhả nút đó ra để tiếp tục
phát lại ở tốc độ bình thường.
Phát tệp ngẫu nhiên
Chạm vào Z trong khi phát lại.
.

ON (BẬT): Phát tất cả các tệp
theo thứ tự ngẫu nhiên.

.

OFF (TẮT): Trở lại chế độ phát
lại bình thường.

Sử dụng Menu iPod
. Chạm vào menu trong khi
phát lại.
. Chạm vào chế độ phát
thích hợp.
Browse Music (Duyệt nhạc)
1. Chạm vào Browse Music
(Duyệt nhạc).
2. Chạm vào nội dung nhạc
mong muốn.
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Tone Settings (Cài đặt âm báo)
. Chạm vào Tone Settings (Cài
đặtâmbáo).MenuTone
Settings(Điềuchỉnhâmthanh)
đượchiểnthị.Hãyxem“Càiđặt
âmbáo”bêndưới“Bộđiều
khiểnRadio”trongHoạtđộng
01.
Auto Volume (Âm lượng tự động)
. Chạm vào Auto Volume (Âm
lượngtựđộng).Menuâmlượng
tựđộngđượchiểnthị.Hãyxem
“AutoVolume(Âmlượngtự
động)”bêndưới“Bộđiềukhiển
Radio”trongHoạtđộng01.

Cổng USB (Hệ thống ảnh)
Hệ thống thông tin giải trí có thể
xem các tệp ảnh được lưu trên thiết
bị lưu trữ USB và các thiết bị có hỗ
trợ giao thức truyền phương
tiện (MTP).
Thông tin về hệ thống ảnh
. Các phần mở rộng tệp được hỗ
trợ: .jpg, .bmp, .png, .gif.
. Các tệp GIF động không được
hỗ trợ.

.

Một số tệp có thể không hoạt
động do khác biệt về định dạng
ghi hoặc do tình trạng tệp.

Xem ảnh
1. Kết nối thiết bị USB vào
cổng USB.
2. Chạm vào màn hình để mở
trên toàn màn hình. Chạm vào
màn hình lần nữa để trở lại
màn hình trước đó.
Nếu thiết bị USB tương thích đã
được kết nối:
1. Nhấn {.
2. Chạm vào GALLERY (BỘ
SƯU TẬP).
3. Chạm vào

\.

Một số tính năng sẽ bị tắt trong khi
xe chuyển động.
Xem bản trình chiếu
1. Chạm vào z từ màn hình ảnh.
2. Chạm vào màn hình để hủy
trình chiếu trong khi phát lại
bản trình chiếu.

Xem ảnh trước hoặc tiếp theo
Chạm vào S hoặc
hình ảnh.

T từ màn

Xoay ảnh
Chạm vào w từ màn hình ảnh.
Phóng to ảnh
Chạm vào x từ màn hình ảnh.
Sử dụng menu ảnh trên USB
1. Chạm vào MENU từ màn
hình ảnh.
2. Chạm vào menu thích hợp:
. Slide Show Time (Thời gian
trình chiếu): Cho phép chọn
khoảng thời gian trình
chiếu.
. Clock, Temp. Display (Hiển
thị đồng hồ, nhiệt độ): Cho
phép chọn On (Bật) hoặc
Off (Tắt) để hiển thị đồng
hồ và nhiệt độ trên toàn
màn hình.
. Display Settings (Cài đặt
màn hình): Điều chỉnh độ
sáng và độ tương phản.
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3. Chạm vào 0 để thoát.

‐ mp3: 320 Kbps
‐ wma: 320 Kbps

Cổng USB (Hệ thống phim)
Hệ thống thông tin giải trí có thể
phát lại các tệp phim được lưu trên
thiết bị lưu trữ USB và các thiết bị
có hỗ trợ giao thức truyền phương
tiện (MTP).
Thông tin về hệ thống phim
. Độ phân giải khả dụng: Dưới
1280 x 720 (R x C) điểm ảnh.
. Tốc độ khung hình: Dưới 30 fps
(khung hình/giây).
. Tệp phim phát được: mp4. Hệ
thống có thể không phát được
tệp phim phát được tùy theo
định dạng codec.
. Định dạng codec phát được:
H.264 codec.
. Định dạng âm thanh phát được:
MP3, AC3, AAC, WMA.
. Tốc độ bit tối đa của video:
‐ mpeg-1: 8 Mbps
‐ mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps
.

Tốc độ bit tối đa của âm thanh:

.

.

Chạm vào r để tiếp tục lại.

‐ ac-3: 640 Kbps

Chuyển tới phim tiếp theo/
trước đó

‐ acc: 449 Kbps

.

Không thể phát được các tệp
phim có áp dụng Quản lý quyền
kỹ thuật số (DRM).

Chạm vào u để chuyển tới tệp
tiếp theo.

.

Chạm vào t trong vòng năm
giây kể từ khi bắt đầu phát lại để
phát tệp trước đó.

Phát tệp phim
1. Kết nối thiết bị USB vào
cổng USB.
2. Chạm vào màn hình để mở
trên toàn màn hình. Chạm vào
màn hình lần nữa để trở lại
màn hình trước đó.
Nếu thiết bị USB đã được kết nối:
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào GALLERY (BỘ
SƯU TẬP).

Trở lại phần đầu của phim hiện tại
Chạm vào t sau khi phát lại được
năm giây.
Tua đi hoặc tua lại
Chạm và giữ t hoặc u trong khi
phát lại để tua về hoặc tua đi
nhanh. Nhả nút đó ra để tiếp tục
phát lại ở tốc độ bình thường.
Xem toàn màn hình

Phim không khả dụng khi đang
lái xe.

Chạm vào t từ màn hình phim.
Chạm vào t lần nữa để trở lại màn
hình trước đó.

Dừng

Sử dụng menu phim trên USB

3. Chạm vào

.

z.

Chạm vào j để dừng.

1. Chạm vào MENU từ màn
hình phim.
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2. Chạm vào menu thích hợp:
. Tone Settings (Cài đặt âm
báo):hiểnthịcàiđặtâm
thanh.Hãyxem“Điềuchỉnh
Âmthanh”trongHoạtđộng
01.
. Auto Volume (Âm lượng tự
động):Tựđộngđiềuchỉnh
âmlượngtheotốcđộ xe.
Hãyxem“AutoVolume(Âm
lượngtựđộng)”trongHoạt
động01.
. Đồng hồ Nhiệt độ Màn
hình: Cho phép chọn On
(Bật) hoặc Off (Tắt) để hiển
thị đồng hồ và nhiệt độ trên
toàn màn hình.
. Display Settings (Cài đặt
màn hình): Điều chỉnh độ
sáng và độ tương phản.
3. Chạm vào 0 để thoát.

Thiết bị phụ trợ
Sử dụng giắc đầu vào phụ trợ
Menu thiết lập và các chức năng có
thể thay đổi theo các tùy chọn xe.

Nếu được trang bị, giắc đầu vào
phụ trợ có thể được sử dụng để kết
nối các thiết bị âm thanh ngoài
chẳng hạn như iPod®, iPhone®, đầu
phát MP3, đầu phát CD và các thiết
bị được hỗ trợ khác để sử dụng
như nguồn khác dành cho việc
nghe âm thanh. Giắc đầu vào này
không phải là đầu ra âm thanh, nên
bạn đừng cắm tai nghe vào giắc
đầu vào phụ trợ phía trước.
Nếu được trang bị giắc đầu vào phụ
trợ, hệ thống thông tin giải trí có thể
phát nhạc được kết nối bởi thiết bị
phụ trợ.
Phát nhạc
Để phát nhạc từ thiết bị, nếu thiết bị
đã được kết nối:
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào AUDIO (ÂM
THANH).
3. Chạm vào Source (Nguồn).
4. Chạm vào AUX.
5. Chạm vào 0.

Đểđiềuchỉnhcàiđặtâmbáo,hãy
xemphần“PresetToneSettings”
(Càiđặtâmbáothiếtlậpsẵn)và
“CustomToneSettings”(Càiđặtâm
báotùychỉnh)bêndưới“System
Settings”(Càiđặthệthống)trong
Hoạtđộng01.
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Điên
̣ thoại
Bluetooth (Tổng quan)
Nếu được trang bị chức năng
Bluetooth®, hệ thống có thể tương
tác với nhiều điện thoại Bluetooth,
PDA, hoặc các thiết bị khác để:
. Gọi và nhận các cuộc gọi
rảnh tay.
. Truyền dữ liệu rảnh tay.
.

Phát các tệp truyền phát âm
thanh.

Trước tiên thiết bị phải được ghép
đôi. Hãy xem mục “Ghép đôi” sau
trong phần này.
Để giảm thiểu mức độ phân tâm
của người lái, trước khi bạn lái xe
và khi xe được đỗ:
. Làm quen với các tính năng của
điện thoại di động. Sắp xếp
danh bạ và danh sách liên hệ
một cách rõ ràng và xóa mục
trùng lặp hay hiếm khi sử dụng.
Nếu có thể, lập sẵn chức năng
quay số nhanh hoặc các lối
tắt khác.

.

Xem lại bảng điều khiển và hoạt
động của hệ thống Thông tin
giải trí.

.

Ghép đôi (các) điện thoại với xe.
Hệ thống có thể không hoạt
động với tất cả các điện thoại.
Hãy xem mục “Ghép đôi” sau
trong phần này.

{ Nguy hiểm
Việc không nhìn đường quá lâu
hay quá thường xuyên khi sử
dụng bất kỳ tính năng thông tin
giải trí nào cũng có thể khiến bạn
bị va chạm. Bạn hoặc người khác
có thể bị thương, thậm chí là tử
vong. Không chú ý quá nhiều vào
các tác vụ thông tin giải trí khi
đang lái xe. Hãy hạn chế liếc mắt
vào màn hình của xe và tập trung
lái xe. Sử dụng khẩu lệnh mỗi khi
có thể.

{ Cảnh báo
Việc chạm vào điện thoại trong
lúc lái xe là trái luật.
Hãy bảo đảm rằng Bluetooth®
được bật trong lúc bạn lái xe.
Nếu không, hãy dừng lại ở một
nơi an toàn để sử dụng điện
thoại.
Trêncácxecóhệ thốngBluetooth,
bạncóthểsửdụngđiệnthoạicó
khảnăngBluetoothvớiCấuhình
rảnhtayđểnhậnvàthựchiệncuộc
gọi.HệthốngThôngtingiảitríđược
sửdụngđểkiểmsoáthệ thốngnày.
Hệ thốngcóthểđượcsửdụng
trongkhikhóađiệnởvịtrí1hoặc2.
HãyxemphầnKhởiđộngđộngcơ0
2.Khôngphảitấtcảcácđiệnthoại
đềuhỗtrợmọichứcnăngvàkhông
phảiđiệnthoạinàocũnghoạtđộng
vớihệthốngBluetooth.

Một số nơi có thể có các hạn chế về
việc sử dụng công nghệ không dây
Bluetooth.

Hệthốngthôngtingiảitrí
.

Bạn có thể ghép đôi tối đa 10
điện thoại di động với hệ thống
Bluetooth.

Ghép đôi điện thoại – SSP (Ghép
đôi an toàn đơn giản) và không có
thiết bị ghép đôi

.

Việc ghép đôi chỉ cần được thực
hiện một lần, trừ khi thông tin
ghép đôi trên điện thoại di động
bị thay đổi hoặc điện thoại bị
xóa khỏi hệ thống.

Khi không có thiết bị nào được ghép
đôi trên hệ thống thông tin giải trí và
chức năng Ghép đôi an toàn đơn
giản (SSP) được hỗ trợ:

Đểsửdụngbộ điềukhiểnhệ thống
thôngtingiảitríđểtruycậphệ
thốngmenu,hãyxemphầnTổng
quan01.

.

Bạn chỉ có thể kết nối một điện
thoại di động được ghép đôi với
hệ thống Bluetooth tại một
thời điểm.

Ghép đôi

.

Nếu có nhiều điện thoại di động
được ghép đôi xuất hiện trong
phạm vi phủ sóng của hệ thống,
thì hệ thống sẽ kết nối với điện
thoại ghép đôi đầu tiên khả dụng
theo đúng thứ tự mà chúng đã
được ghép đôi đầu tiên.

Tùy theo sự đa dạng của thiết bị
Bluetooth và phiên bản vi chương
trình của chúng, thiết bị đó có thể
có những phản hồi khác nhau khi
thực hiện qua Bluetooth.

Bluetooth (Bảng điều
khiển thông tin giải trí)

Để có thể sử dụng điện thoại được
kích hoạt Bluetooth trên xe, bạn
phải ghép đôi và kết nối thiết bị với
xe. Hãy xem hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất điện thoại di động
để biết về chức năng Bluetooth
trước khi bạn ghép đôi điện thoại
của mình.
Thông tin ghép đôi
. Bạn không thể ghép đôi điện
thoại Bluetooth có khả năng
phát nhạc MP3 với xe đồng thời
dưới dạng điện thoại và trình
phát nhạc MP3 qua cổng USB.

Khi thiết bị Bluetooth được ghép đôi
thành công với hệ thống thông tin
giải trí, danh bạ sẽ được tải về tự
động. Điều này phụ thuộc vào loại
điện thoại được ghép đôi. Nếu
không thấy tự động tải về, hãy tiến
hành với chức năng tải về danh bạ
trên điện thoại.

1. Nhấn

{.

2. Chạm vào PHONE (ĐIỆN
THOẠI) hoặc nhấn % trên
vô lăng.
3. Chạm vào Search Device (Tìm
kiếm thiết bị).
4. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi trên màn hình danh
sách tìm thấy.
5. Chạm vào Yes (Có) trên màn
hình bật lên của thiết bị
Bluetooth và hệ thống thông tin
giải trí.
6. Khi thiết bị Bluetooth được
ghép đôi thành công với hệ
thống thông tin giải trí, chức
năng điện thoại sẽ được hiển
thị trên hệ thống thông tin
giải trí.
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Ghép đôi điện thoại – SSP (Ghép
đôi an toàn đơn giản) và thiết bị
được ghép đôi
Khi thiết bị được ghép đôi trên hệ
thống thông tin giải trí và chức năng
SSP (ghép đôi an toàn đơn giản)
được hỗ trợ:
1. Nhấn

{.

7. Chạm vào Yes (Có) trên màn
hình bật lên của thiết bị
Bluetooth và hệ thống thông tin
giải trí.
. Điện thoại đã kết nối được tô
sáng bằng 5.
.

Z / 5 biểu thị rằng các chức
năng rảnh tay và nghe nhạc trên
điện thoại được bật.

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).
3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).

.

5 biểu thị rằng chỉ có chức

4. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi. Khi thiết bị Bluetooth
được ghép đôi thành công với
hệ thống thông tin giải trí, tên
thiết bị sẽ được tô sáng trên
màn hình thiết bị ghép đôi. Nếu
không có thiết bị mong muốn
nào khả dụng hãy chuyển tới
Bước 5.

.
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5. Chạm vào Search Device (Tìm
kiếm thiết bị) để tìm kiếm thiết
bị mong muốn.
6. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi trên màn hình danh
sách tìm thấy.

năng rảnh tay được bật.

nghe nhạc qua Bluetooth
được bật.
Ghép đôi điện thoại – Không có
chức năng SSP (Ghép đôi an toàn
đơn giản) và không có thiết bị
được ghép đôi
Khi không có thiết bị nào được ghép
đôi trên hệ thống thông tin giải trí và
chức năng SSP (ghép đôi an toàn
đơn giản) không được hỗ trợ:
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào PHONE (ĐIỆN
THOẠI) hoặc nhấn % trên
vô lăng.
3. Chạm vào Search Device (Tìm
kiếm thiết bị).
4. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi trên màn hình danh
sách tìm thấy.
5. Nhập mã số nhận dạng cá
nhân (PIN) (mặc định: 1234)
vào thiết bị Bluetooth. Khi thiết
bị Bluetooth được ghép đôi
thành công với hệ thống thông
tin giải trí, chức năng điện
thoại sẽ được hiển thị trên hệ
thống thông tin giải trí.
Nếu không kết nối được, thông báo
lỗi sẽ xuất hiện trên hệ thống thông
tin giải trí.
Nếu thiết bị Bluetooth đã được kết
nối trước đó, hệ thống thông tin giải
trí sẽ thực hiện kết nối tự động. Tuy
nhiên, nếu cài đặt Bluetooth bị tắt
trên thiết bị Bluetooth, thì thông báo
lỗi sẽ xuất hiện trên hệ thống thông
tin giải trí.
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Ghép đôi điện thoại – Không có
chức năng SSP (Ghép đôi an toàn
đơn giản) và thiết bị được
ghép đôi
Khi thiết bị được ghép đôi trên hệ
thống thông tin giải trí và chức năng
SSP (ghép đôi an toàn đơn giản)
không được hỗ trợ:
1. Nhấn

{.

7. Nhập mã số nhận dạng cá
nhân (PIN) (mặc định: 1234)
vào thiết bị Bluetooth. Khi thiết
bị Bluetooth được ghép đôi
thành công với hệ thống thông
tin giải trí, tên thiết bị sẽ được
tô sáng trên màn hình thiết bị
ghép đôi.
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.

năng rảnh tay và nghe nhạc trên
điện thoại được bật.

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

Kiểm tra kết nối Bluetooth
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).
3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).
4. Thiết bị được ghép đôi sẽ hiển
thị được tô sáng.
Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth
1. Nhấn

{.

3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).

.
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4. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi. Khi thiết bị Bluetooth
được ghép đôi thành công với
hệ thống thông tin giải trí, tên
thiết bị sẽ được tô sáng trên
màn hình thiết bị ghép đôi. Nếu
không có thiết bị mong muốn
nào khả dụng hãy chuyển tới
Bước 5.

.
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3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).

nghe nhạc qua Bluetooth
được bật.

4. Chạm vào tên của thiết bị sẽ
được ngắt kết nối.

Kết nối thiết bị Bluetooth được
ghép đôi

5. Chạm vào Disconnect (Ngắt
kết nối).

5. Chạm vào Search Device (Tìm
kiếm thiết bị) để tìm kiếm thiết
bị mong muốn.
6. Chạm vào thiết bị bạn muốn
ghép đôi trên màn hình danh
sách tìm thấy.

năng rảnh tay được bật.

1. Nhấn

{.

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

Xóa thiết bị Bluetooth

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

1. Nhấn

3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).

2. Chạm vào Settings (Cài đặt).

4. Chạm vào thiết bị sẽ được
kết nối.

{.

3. Chạm Bluetooth, rồi Device
Management (Quản lý thiết bị).
4. Chạm vào thiết bị để xóa.
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5. Chạm vào Y.

.

Bạn chỉ có thể phát nhạc qua
Bluetooth khi thiết bị Bluetooth
được kết nối. Để phát nhạc qua
Bluetooth, hãy kết nối điện thoại
Bluetooth với hệ thống thông tin
giải trí.

.

Nếu thiết bị Bluetooth bị ngắt kết
nối trong khi phát nhạc qua điện
thoại, thì nhạc sẽ bị dừng. Chức
năng truyền phát âm thanh có
thể không được hỗ trợ trên một
số điện thoại Bluetooth. Bạn chỉ
có thể sử dụng một chức năng,
rảnh tay Bluetooth hoặc Nhạc
trên điện thoại, tại một thời điểm.
Chẳng hạn, nếu bạn chuyển
sang chức năng rảnh tay
Bluetooth trong khi đang phát
nhạc trên điện thoại, thì nhạc sẽ
bị dừng. Bạn không thể phát
nhạc trên xe khi không có tệp
nhạc nào được lưu trong điện
thoại di động.

6. Chạm vào Delete (Xóa).
Lưu ý
Nếu thiết bị sẽ xóa được kết nối,
quy trình ngắt kết nối cần được
thực hiện trước quy trình xóa.
Nhạc qua Bluetooth
Trước khi phát nhạc qua Bluetooth,
hãy đọc thông tin sau:
. Điện thoại di động hoặc thiết bị
Bluetooth có hỗ trợ Cấu hình
phân phối âm thanh nâng cao
(A2DP) phiên bản 1.2 trở lên
phải được đăng ký và kết nối
với xe.
. Từ điện thoại di động hoặc thiết
bị Bluetooth, tìm loại thiết bị
Bluetooth để đặt/ kết nối mục đó
dưới dạng tai nghe stereo.
.

.

e sẽ xuất hiện trên màn hình
nếu tai nghe stereo được kết nối
thành công.
Âm thanh do thiết bị Bluetooth
phát được chuyển qua hệ thống
thông tin giải trí.

Lưu ý
Xác minh âm lượng điện thoại của
bạn và trình phát nhạc của nó. Nếu
quá thấp, bạn có thể không nghe
được nhạc qua Bluetooth.

Lưu ý
Tùy thuộc vào thiết bị điện thoại và/
hoặc trình phát được sử dụng, tên
bản nhạc có thể không hiển thị
trong khi đang phát nhạc.
Phát nhạc qua Bluetooth
1. Nhấn

{.

2. Chạm vào AUDIO (ÂM
THANH).
3. Chạm vào Source (Nguồn).
4. Chạm vào Bluetooth.
Dừng
Chạm vào j để dừng.
Chạm vào r để tiếp tục lại.
Phát bài hát tiếp theo
Chạm vào l.
Phát bài hát trước
Chạm vào g trong khoảng hai giây
kể từ khi bắt đầu phát lại để phát
bài hát trước.
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Trở lại phần đầu của bài hát
hiện tại

.

Chạm vào g sau khi phát lại được
khoảng hai giây.
Tìm kiếm
Chạm và giữ g hoặc
hoặc tua đi nhanh.

l để tua về

Phát nhạc ngẫu nhiên
Chạm vào Z trong khi phát lại.
Chạm lần nữa để trở lại phát bình
thường.
Chức năng này có thể không được
hỗ trợ, tùy thuộc vào thiết bị
Bluetooth.
Không đổi bài quá nhanh trong khi
phát nhạc qua Bluetooth.
Các tình trạng có thể xảy ra khi phát
nhạc qua Bluetooth:
. Cần thời gian để truyền dữ liệu
từ thiết bị Bluetooth tới hệ thống
thông tin giải trí.
. Nếu điện thoại di động hoặc
thiết bị Bluetooth không ở chế
độ màn hình chờ, nó có thể
không tự động phát.

Hệ thống thông tin giải trí truyền
lệnh phát nhạc từ thiết bị
Bluetooth trong chế độ phát
nhạc qua Bluetooth. Nếu thao
tác này được thực hiện ở chế độ
khác, thì thiết bị sẽ truyền yêu
cầu dừng. Tùy thuộc vào tùy
chọn của thiết bị Bluetooth, quá
trình kích hoạt yêu cầu phát/
dừng này sẽ mất một lúc.

.

Nếu chức năng phát nhạc qua
Bluetooth không hoạt động, hãy
kiểm tra xem thiết bị Bluetooth
có đang ở chế độ màn hình chờ
không.

.

Âm thanh có thể bị ngắt quãng
trong lúc phát nhạc qua
Bluetooth.

.

Hệ thống thông tin giải trí xuất
âm thanh từ điện thoại di động
hoặc thiết bị Bluetooth khi nó
được truyền tới.

Điện thoại rảnh tay

hình rảnh tay để nhận và thực hiện
cuộc gọi. Hệ thống thông tin giải trí
và điều khiển giọng nói được dùng
để vận hành hệ thống. Không phải
tất cả các điện thoại đều hỗ trợ mọi
chức năng và không phải điện thoại
nào cũng hoạt động với hệ thống
điện thoại rảnh tay.

Bộ điều khiển gọi điện
rảnh tay
Sử dụng các nút trong hệ thống
thông tin giải trí và trên vô lăng để
vận hành hệ thống điện thoại
rảnh tay.
Bộ điều khiển trên vô lăng (nếu
được trang bị)
Bộ điều khiển trên vô lăng có thể
được sử dụng để:
. Trả lời cuộc gọi đến.
.

Xác nhận thông tin hệ thống.

.

Kết thúc cuộc gọi.

.

Từ chối cuộc gọi.

Thông tin chung

.

Hủy một thao tác.

Trên các xe có hệ thống điện thoại
rảnh tay, bạn có thể sử dụng điện
thoại có khả năng Bluetooth với cấu

.

Thực hiện cuộc gọi đi bằng cách
sử dụng danh sách cuộc gọi.
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% : Nhấn để trả lời cuộc gọi đến.
5 : Nhấn để kết thúc cuộc gọi, từ
chối cuộc gọi hoặc hủy một
thao tác.

Thực hiện cuộc gọi bằng cách
nhập một số điện thoại
.

.

Nhấn {, sau đó chạm vào
PHONE (ĐIỆN THOẠI) trên
màn hình.
Nhấn

% trên vô lăng.

Nếu số đã nhập bị sai, hãy chạm
vào } để xóa mỗi chữ số một lần,
hoặc chạm và giữ } để xóa tất cả
các chữ số của số điện thoại.
Chuyển cuộc gọi sang điện thoại
di động (Chế độ riêng tư)
Để chuyển cuộc gọi từ điện thoại di
động sang rảnh tay:
1. Chạm vào 0.
2. Chạm vào 0 lần nữa để
chuyển trở lại rảnh tay.
Bật và tắt micrô
Chạm 3 để bật hoặc tắt micrô.

Gọi bằng chức năng quay lại số
Để gọi bằng chức năng quay lại số:
.

Nhấn % trên bộ điều khiển trên
vô lăng để hiển thị màn hình
hướng dẫn quay lại số.

.

Chạm vào 5 trên màn hình điện
thoại.

Bạn không thể sử dụng chức năng
gọi lại khi không có lịch sử cuộc gọi.
Thực hiện cuộc gọi
Khi có cuộc gọi đến điện thoại di
động Bluetooth được kết nối, thì hệ
thống âm thanh sẽ tắt tiếng hoặc
dừng lại, điện thoại sẽ đổ chuông
và thông tin phù hợp được hiển thị.
Nhấn % ở bộ điều khiển trên vô
lăng hoặc chạm vào 5 trên
màn hình.
Để từ chối cuộc gọi, hãy nhấn
vào 5 ở bộ điều khiển trên vô lăng
hoặc chạm vào K trên màn hình.
Sử dụng menu danh bạ
1. Chạm vào Contacts (Danh bạ)
trên màn hình điện thoại.

2. Chạm Q hoặc
danh sách.

R để cuộn qua

3. Chạm vào mục nhập của danh
bạ để gọi.
4. Nếu một tên có kết hợp với
nhiều số, hãy chạm vào số để
quay số.
Lưu ý
Nếu chức năng Bluetooth trên điện
thoại di động của bạn được ghép
đôi thành công với radio, thì danh
bạ sẽ được tải về tự động. Tuy
nhiên, danh bạ có thể không được
tải về tự động, tùy theo loại điện
thoại. Trong trường hợp này, hãy sử
dụng danh bạ trên điện thoại của
bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên
chọn “Always” (luôn luôn) đối với
việc chấp nhận yêu cầu kết nối
Danh bạ trong lần ghép đôi điện
thoại đầu tiên.
Nếu có thiết bị Bluetooth được kết
nối trước đây, thì hệ thống Thông
tin giải trí sẽ tiến hành kết nối tự
động. Nhưng nếu cài đặt Bluetooth
bị tắt trên thiết bị của bạn, thì thông
báo lỗi sẽ xuất hiện trên hệ thống
Thông tin giải trí.
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Tìm kiếm mục nhập trong Danh bạ
1. Chạm vào Contacts (Danh bạ)
trên màn hình điện thoại.
2. Chạm vào 9 trên màn hình
danh bạ.
3. Sử dụng bàn phím để nhập tên
cần tìm kiếm. Để biết thông tin
chi tiết, hãy xem “Tìm kiếm tên”
sau đây.
4. Chạm vào mục nhập của danh
bạ để gọi.
5. Nếu một tên có kết hợp với
nhiều số, hãy chạm vào số để
quay số.
Khi thiết bị Bluetooth được ghép đôi
thành công với hệ thống thông tin
giải trí, danh bạ sẽ được tải về. Một
số điện thoại có thể không tự động
tải về. Nếu điều này xảy ra, hãy kết
nối lại hoặc tiếp tục với chức năng
tải về danh bạ trên điện thoại.

danh bạ. Khi có thêm các ký tự
trong tên được nhập, danh sách các
tên có thể được rút ngắn lại.
Để tìm kiếm tên Alex:

3. Chọn mục nhập của danh bạ
để gọi.
Thực hiện cuộc gọi qua số quay
số nhanh

1. Chạm vào (abc) để chọn ký tự
đầu tiên.

Chạm và giữ số quay số nhanh trên
bàn phím trong màn hình điện thoại.

2. Chạm vào (jkl) để chọn ký tự
thứ hai.

Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng
quay số nhanh với các số quay số
nhanh đã được lưu trên điện thoại
di động. Hệ thống hỗ trợ các số
quay số nhanh có tối đa hai chữ số.

3. Chạm vào (def) để chọn ký tự
thứ ba.
4. Chạm vào (wxy) để chọn ký tự
thứ tư.
Thực hiện cuộc gọi từ lịch sử
cuộc gọi
1. Chạm vào Call History (Lịch sử
cuộc gọi) trên màn hình điện
thoại.
2. Chạm vào một trong các mục
sau để:
.

Tìm kiếm tên

.

Chọn ký tự bằng cách sử dụng bàn
phím trên màn hình danh bạ. Khi ký
tự được chọn, các tên bao gồm các
ký tự đó sẽ hiển thị trên màn hình

.

W Tất cả lịch sử cuộc gọi.
[ Các cuộc gọi đã
quay số.

.

Y Các cuộc gọi nhỡ.
X Các cuộc gọi đã nhận.

Đối với các số quay số nhanh có
hai chữ số, hãy nhấn và giữ số thứ
hai để quay số nhanh.

Điện thoại rảnh tay
(Apple CarPlay và
Android Auto)
Apple CarPlay và
Android Auto
ĐểbiếtthêmthôngtinxemApple
CarPlayvàAndroidAuto01
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Nhãn hiêu
̣ và Thỏa
thuân
̣ cấp phép

DivX Certified® để phát video
DivX®, bao gồm nội dung trả phí.
Nhãn hiệu Bluetooth và logo thuộc
sở hữu của Bluetooth® SIG, Inc. và
được General Motors sử dụng theo
giấy phép. Các nhãn hiệu và
thương hiệu khác là tài sản của chủ
sở hữu tương ứng.

Được quy định theo một hoặc nhiều
bằng sáng chế Mỹ sau đây:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
DivX®, DivX Certified® và các logo
có liên quan là các nhãn hiệu của
Rovi Corporation hay công ty con
của hãng và được sử dụng theo
giấy phép.

“Made for iPod” (Sản xuất cho iPod)
and “Made for iPhone” (Sản xuất
cho iPhone) có ý nghĩa rằng phụ
kiện điện tử đó được thiết kế riêng
cho iPod hoặc iPhone và được nhà
phát triển chứng nhận đáp ứng các
tiêu chuẩn về hiệu suất của Apple.
Apple không chịu trách nhiệm về
hoạt động của thiết bị này hoặc tính
tuân thủ các tiêu chuẩn về quy định
và độ an toàn. Vui lòng lưu ý rằng
việc sử dụng phụ kiện này với iPod,
iPhone có thể gây ảnh hưởng đến
hiệu suất kết nối không dây.

Hệthốngthôngtingiảitrí
iPod và iPhone là các nhãn hiệu
của Apple Computer, Inc., được
đăng ký tại Mỹ và các quốc
gia khác.
Android Auto là nhãn hiệu của
Google Inc.; Apple CarPlay là nhãn
hiệu của Apple Inc.

Giới thiêu
̣
Chung
Hệ thống thông tin giải trí cung cấp
Thông tin giải trí trong xe của bạn,
bằng công nghệ mới nhất.
Bạn có thể dễ dàng sử dụng radio
bằng cách đăng ký tối đa 24 trạm
phát radio AM-FM với các nút − 1 ~
4 trên mỗi sáu trang.

Lưu ý
Một số chức năng của Hệ thống
thông tin giải trí có thể không tương
thích với tất cả các điện thoại hoặc
điện thoại thông minh có sẵn trên thị
trường. Các tính năng đó cũng phụ
thuộc vào kết nối internet, dịch dụ
do công ty điện thoại cung cấp và
tính khả dụng của ứng dụng.

Thông số kỹ thuật

Trình phát USB có thể phát thiết bị
lưu trữ USB hoặc sản phẩm iPod/
iPhone đã kết nối.

‐ Công suất đầu ra tối đa: 20 W
mỗi kênh (4 kênh)

Chức năng kết nối điện thoại
Bluetooth cho phép sử dụng gọi
điện thoại rảnh tay không dây, cũng
như trình phát nhạc qua điện thoại.

Có thể dễ dàng điều chỉnh hệ thống
với thiết bị điều chỉnh được thiết kế
cẩn thận, bộ hiển thị thông minh và
bộ điều chỉnh quay số menu đa
chức năng.
. Phần “Tổng quan ” cung cấp
thông tin tổng quan đơn giản về
các chức năng của hệ thống
Thông tin giải trí và phần tóm tắt
về tất cả các thiết bị điều khiển.
. Phần “Hoạt động ” giải thích
các cách điều khiển cơ bản
dành cho hệ thống Thông tin
giải trí.

Kết nối máy nghe nhạc cầm tay với
đầu vào âm thanh bên ngoài và
thưởng thức âm thanh phong phú
của Hệ thống thông tin giải trí.
Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số sẽ
cung cấp một số chế độ cân bằng
âm thanh đặt trước để tối ưu hóa
chất lượng âm thanh.

‐ Trở kháng của loa: 4 ohm
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Tính năng chống trộm

.

Hệ thống thông tin giải trí được
trang bị hệ thống an ninh điện tử với
mục đích chống trộm.

Khi nguồn đang bật, nhấn
nhanh để bật hoặc tắt chức
năng tắt tiếng.

.

Xoay để điều chỉnh âm
lượng.

Hệ thống thông tin giải trí do đó chỉ
hoạt động trong xe của bạn và
không có giá trị với một tên trộm.

2. RADIO
Chọn chế độ Radio. Mỗi lần
RADIO được nhấn, hệ thống
sẽ chuyển đổi giữa AM RADIO
(RADIO AM) → FM RADIO
(RADIO FM).

Tổng quan

3. MEDIA
Thay đổi chế độ theo thứ tự
phát nhạc trên USB/iPod →
AUX → Bluetooth.
4. MÀN HÌNH

1.

5.

P
Khi nguồn tắt, hãy nhấn để
bật nguồn.

.

Khi nguồn đang bật, hãy
nhấn và giữ để tắt nguồn.

.

Trong phát lại âm thanh
trên USB/iPod/Bluetooth:
Khi nhấn nhanh, chuyển tới
tệp trước hoặc kế tiếp.
Khi nhấn và giữ, tua đi
hoặc tua về nhanh tệp đó.

6. PHONE
Vào chế độ ứng dụng điện
thoại.

Màn hình dành cho thông tin
và tình trạng Menu, Thu
sóng, Phát.

7. BACK

g /d

8. MENU
. Xoay để tìm đài phát/tệp
trên màn hình danh sách
hoặc di chuyển/thay đổi nội
dung cài đặt hoặc giá trị
cài đặt.

.

.

Khi nhấn và giữ, đài phát
thay đổi liên tục cho đến khi
g hoặc d được nhả ra.
Khi nhả nút, hệ thống sẽ
dừng trên tần số hiện tại
được hiển thị hoặc tìm kiếm
đài phát tiếp theo.

(dò tìm)

Trong chế độ Radio:
Khi nhấn nhanh, hệ thống
tự động tìm kiếm đài phát
có tín hiệu sóng tốt hơn.

Hủy nội dung đầu vào hoặc trở
lại menu trước đó.

Hệthốngthôngtingiảitrí
.

Nhấn để hiển thị menu
chức năng hiện tại hoặc
chọn/thực hành nội dung
cài đặt và giá trị cài đặt.

9. − CÁC NÚT
. Trong chế độ Radio:

Bật/tắt hệ thống
Bấm

P

.

Khi âm lượng được giảm xuống
mức không, điều này không
tương đương với chế độ tắt
tiếng.

.

Bật nguồn Hệ thống thông tin
giải trí sẽ cài mức âm lượng về
lựa chọn trước đó của nó (khi nó
thấp hơn âm lượng tối đa khi
khởi động).

để bật nguồn.

Khi nguồn tắt, nhấn P sẽ làm bật
nguồn và phát đài phát radio.
Bấm và giữ

P

để tắt nguồn.

Khi nhấn nhanh, gọi lại
trạm phát radio đã lưu.

.

Khi nhấn và giữ, lưu trạm
phát radio hiện tại vào trang
Ưa thích.

Điều khiển tắt tiếng

Trong chế độ Menu:

.

Biểu tượng tắt tiếng “$ ” sẽ hiển
thị trong trường trạng thái và âm
thanh sẽ bị tắt tiếng.

.

Nhấn P lần nữa hoặc xoay P
để khôi phục âm thanh.

.

Trong chế độ USB, khi hệ thống
được thiết lập thành tắt tiếng,
phát lại sẽ bị dừng.

Nhấn

Nhấn để chọn chức năng
được liên kết với −.
10. FAV (mục ưa thích)
Chọn trang chứa các kênh ưa
thích được lưu.

Hoạt động

Khi hệ thống tắt, thời gian trong
ngày sẽ được hiển thị.

Các nút và thiết bị điều khiển

Điều khiển âm lượng

Hệ thống thông tin giải trí được vận
hành bằng cách sử dụng các nút
chức năng, quay số đa chức năng
và menu được chỉ báo trên màn
hình hiển thị.

Xoay
.

P

để điều chỉnh âm lượng.

Phạm vi âm lượng khả dụng: 1
~ 63.

P

để bật tắt tiếng.

Điều chỉnh âm thanh
Nhấn MENU > chọn Settings (Cài
đặt) > chọn Tone Settings (Cài đặt
âm báo) để truy nhập màn hình
Tone Settings (Cài đặt âm báo).

Hệthốngthôngtingiảitrí1
.

Xoay MENU để chọn chế độ
Tone Settings (Cài đặt âm báo).
Sử dụng MENU để chuyển giữa
Bass (Âm trầm) ↔ Midrange
(Dải trung) ↔ Treble (Âm bổng)
↔ Balance (Cân bằng) ↔ EQ
(Bộ chỉnh âm).

.

Tô sáng tùy chọn cài đặt âm báo
mong muốn và nhấn MENU để
có thể thay đổi giá trị hiện tại
của nó.

.

Xoay MENU sẽ thay đổi giá trị
cài đặt âm báo và thay đổi đó sẽ
được phản ánh trên đồ họa
dạng thanh trên màn hình.

Nhấn MENU để lưu cài đặt mới và
trở lại màn hình Tone settings (Cài
đặt âm báo).
Menu Tone Settings (Cài đặt
âm báo)
. Âm trầm : Cài đặt mức độ
âm trầm.
. Âm trung : Cài đặt mức độ âm
trung.
. Âm bổng : Cài đặt mức độ
âm bổng.

.

Cân bằng : Cài đặt cân bằng
âm thanh giữa loa phải và
loa trái.

.

EQ: (Bộ chỉnh âm) Cài đặt một
trong 7 phong cách EQ (Custom
(Tùy chỉnh), Pop (Nhạc Pop),
Rock (Nhạc Rock), Country
(Nhạc Country), Jazz (Nhạc
Jazz), Talk (Nói chuyện),
Classical (Nhạc cổ điển)).

.

Phạm vi giá trị cài đặt âm báo
nằm trong khoảng -12 và +12.

Chọn chức năng
Đài AM-FM
Nhấn RADIO để chọn AM hoặc FM.
Nhấn MENU để mở menu AM hoặc
FM có chứa các tùy chọn dành cho
việc lựa chọn các đài phát thanh.
Phát nhạc qua USB/iPod/
Bluetooth hoặc đầu vào âm thanh
bên ngoài (AUX)
Nhấn MEDIA để chọn các chức
năng của đầu phát âm thanh.
Mỗi lần MEDIA được nhấn, hệ
thống sẽ chuyển đổi giữa phát nhạc
qua USB/iPod → AUX → Bluetooth.

Nhấn MENU để mở menu với các
tùy chọn cho chức năng có liên
quan hoặc menu của thiết bị có
liên quan.
Thiết bị gọi điện rảnh tay
Bluetooth
Nhấn PHONE để truy nhập chức
năng gọi điện rảnh tay Bluetooth.

Hệthốngthôngtingiảitrí

Radio
Đài AM-FM
Nghe đài phát thanh
Chọn chế độ radio

.

Màn hình phát có chứa các
thành phần dữ liệu có liên quan
tới nguồn âm thanh truyền phát.

Có thể cài đặt số lượng trang ưa
thích đang được sử dụng trong
Menu → Set Number of Favorite
Pages (Thiết lập số lượng trang
ưa thích).

.

Nếu có một trạm phát radio mới
được lưu vào − đã được lưu
trước đó, thì nội dung trước sẽ
bị xóa và được thay bằng trạm
phát radio mới được lưu.

.

Số mục ưa thích tối đa mà
người dùng có thể lưu là 24.

Tìm kiếm đài phát
Nhấn g / d để tự động tìm kiếm
các trạm phát radio có tín hiệu
sóng tốt.
Nhấn và giữ g / d đài phát sẽ
thay đổi liên tục cho tới khi nút
được nhả ra. Sau khi nhả ra, hệ
thống sẽ tìm kiếm đài phát kế tiếp.
Tinh chỉnh đài radio theo cách
thủ công
Xoay thủ công MENU để dò tìm tần
số phát sóng mong muốn.
Lưu trữ mục ưa thích

Nhấn RADIO nhiều lần để chuyển
đổi giữa AM RADIO (RADIO AM) →
FM RADIO (RADIO FM).
. Hệ thống sẽ nhận đài phát đã
chọn trước.
. Khi thay đổi chế độ/băng tần
Radio bằng cách nhấn RADIO,
trước tiên hệ thống sẽ hiển thị
dạng xem giới thiệu radio.

.

Nhấn FAV nhiều lần để chọn trang
bạn muốn của mục ưa thích đã lưu.
Nhấn và giữ bất kỳ nút - nào để lưu
trạm phát radio hiện tại vào nút đó
trên trang Ưa thích được chọn.
. Bạn có thể lưu tối đa 6 trang ưa
thích và mỗi trang có thể lưu tới
bốn trạm phát radio.

Lựa chọn thiết lập sẵn
Nhấn FAV nhiều lần để chọn trang
FAV (Mục ưa thích) thiết lập sẵn
mong muốn.
. Thông tin phát sóng số 1 của
trang FAV thiết lập sẵn đã chọn
sẽ được hiển thị.
Nhấn − để nghe trực tiếp trạm phát
radio đã lưu vào nút đó.

Menu băng tần radio
Trong khi nghe radio, nhấn MENU
để vào danh sách AM hoặc FM.

Hệthốngthôngtingiảitrí
Xoay MENU để chuyển tới mục
menu mong muốn, rồi nhấn MENU
để chọn mục thích hợp hoặc để vào
menu chi tiết của mục.
Menu AM-FM
. Station list (Danh sách đài
phát): Chọn đài phát trong danh
sách đài phát có tín hiệu
sóng tốt.
. Update Station List (Cập nhật
danh sách đài phát): Tự động
tìm kiếm và lưu các tần số có
thể nhận được vào Station List
(Danh sách đài phát).
. Danh mục: Chọn danh mục rồi
chọn một đài phát từ danh sách.
. Set number of favorites page
(Thiết lập số lượng trang ưa
thích): Thiết lập số lượng trang
ưa thích.
. Settings (Cài đặt): Điều chỉnh
cài đặt của radio.

Đầu phát âm thanh

.

Chú ý không để đầu kết nối của
USB chạm vào bất kỳ vật nào
hay phần nào trên cơ thể
của bạn.

.

Thiết bị lưu trữ USB có thể chỉ
được nhận dạng khi nó được
định dạng trong định dạng tệp
FAT16/32. Chỉ có thể sử dụng
các thiết bị với kích cỡ đơn vị
được phân bổ là 512 byte/cung
hoặc 2.048 byte/cung. NTFS và
các hệ thống tệp khác có thể
không nhận dạng được.

.

Tùy theo loại và dung lượng của
thiết bị lưu trữ USB và loại của
tệp được lưu, thời gian để nhận
dạng tệp có thể khác nhau.
Trong trường hợp này đây
không phải trục trặc, vì vậy hãy
vui lòng chờ trong khi các tệp
được xử lý.

.

Tệp trong một số thiết bị lưu trữ
USB có thể không nhận dạng
được do vấn đề tương thích và
kết nối với một đầu đọc bộ nhớ
hoặc bộ chia cổng USB không
được hỗ trợ. Vui lòng kiểm tra
hoạt động của thiết bị trong xe
trước khi sử dụng.

Thiết bị phụ trợ
Đầu phát USB
Lưu ý khi sử dụng thiết bị USB
. Chúng tôi không đảm bảo hoạt
động nếu thiết bị lưu trữ USB có
tích hợp HDD hoặc thẻ nhớ SD
hoặc CF được kết nối bằng bộ
điều hợp USB. Sử dụng USB
hay thiết bị lưu trữ loại thẻ nhớ
flash.
. Chú ý tránh hiện tượng phóng
điện tĩnh khi cắm hoặc rút USB.
Nếu việc cắm vào và rút ra lặp
lại quá nhiều lần trong một thời
gian ngắn, điều này sẽ dẫn đến
trục trặc khi sử dụng thiết bị.
. Chúng tôi không đảm bảo hoạt
động nếu đầu kết nối của thiết bị
USB không phải là kim loại.
. Kết nối với các thiết bị lưu trữ
USB dạng i-Stick có thể bị lỗi do
rung chấn của xe, do đó chúng
tôi không đảm bảo hoạt động
của các thiết bị đó.

Hệthốngthôngtingiảitrí
.

.

Khi các thiết bị như đầu phát
MP3, hoặc máy ảnh kỹ thuật số
được kết nối thông qua một đĩa
di động, thiết bị có thể không
hoạt động bình thường.

ra khi sử dụng đầu cắm USB có
thể gây ra các vấn đề về hiệu
suất hoặc dẫn đến hư hỏng cho
sản phẩm.

Không tháo thiết bị lưu trữ USB
khi đang phát thông tin trên đó.
Điều này có thể gây hỏng sản
phẩm hoặc ảnh hưởng tới hiệu
suất của thiết bị USB.

.

Chú ý (tiếp tục)

Tháo thiết bị lưu trữ USB được
kết nối khi tắt khóa điện của xe.
Nếu khóa điện bật trong khi thiết
bị lưu trữ USB đã được kết nối,
thiết bị lưu trữ USB có thể bị
hỏng hoặc có thể không hoạt
động bình thường trong một số
trường hợp.

Chú ý
Bạn chỉ có thể cắm thiết bị lưu trữ
USB vào sản phẩm này để phát
tệp nhạc.
Bạn không nên dùng đầu cắm
USB của sản phẩm để sạc thiết bị
phụ kiện USB, vì nhiệt lượng tỏa
(tiếp tục)

.

Khi ổ lô-gic được tách khỏi thiết
bị lưu trữ USB dung lượng lớn,
chỉ các tệp ở ổ lô-gic cấp trên
cùng là có thể được phát dưới
dạng tệp nhạc trên USB. Đây là
lý do nên lưu các tệp nhạc được
phát trong ổ cấp trên cùng của
thiết bị. Các tệp nhạc trên một
số thiết bị lưu trữ USB nhất định
cũng có thể không phát được
bình thường nếu có ứng dụng
được tải bằng cách phân vùng
một ổ riêng bên trong thiết
bị USB.

Chú ý khi sử dụng các tệp nhạc
trên USB
. Các tệp nhạc bị hỏng có thể bị
ngắt trong khi phát lại hoặc có
thể không phát được gì cả.

Giới thiệu về tệp nhạc MP3 (WMA)
. Các tệp MP3 có thể được phát
như sau:
‐ Tốc độ bit: 8 kbps ~ 320 kbps
‐ Tần số mẫu:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (đối
với MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(đối với MPEG-2)
.

Sản phẩm này hiển thị các tệp
MP3 (WMA) với phần mở rộng
tên tệp là mp3, .wma (chữ
thường) hoặc .MP3 hoặc .WMA
(chữ hoa).

.

Sản phẩm này có thể hiển thị
thông tin thẻ ID3 (Phiên bản 1.0,
1.1, 2.2, 2.3, 2.4) về album,
nghệ sĩ, v.v. cho các tệp MP3.

.

Sản phẩm này có thể phát các
tệp MP3 sử dụng VBR. Khi một
tệp MP3 loại VBR được phát,
thời gian còn lại được hiển thị có
thể khác với thời gian còn lại
thực sự.
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Kết nối thiết bị lưu trữ USB
Kết nối thiết bị lưu trữ USB có lưu
các tệp nhạc vào đầu cuối kết
nối USB.
Sau khi sản phẩm hoàn tất việc đọc
thông tin trên thiết bị lưu trữ USB,
nhạc sẽ tự động được phát.
Nếu bạn cắm một thiết bị lưu trữ
USB không đọc được, thông báo lỗi
sẽ xuất hiện và sản phẩm sẽ tự
chuyển sang chức năng đã sử dụng
trước đó hoặc chức năng radio FM.
Nếu thiết bị lưu trữ USB sẽ phát đã
được kết nối, hãy nhấn nhiều lần
MEDIA để chọn đầu phát USB.
. Nó sẽ tự động phát từ điểm
đang phát trước đó.
. Nếu không có thiết bị nào được
kết nối, “No Media Available ”
(Không có đa phương tiện nào
khả dụng) sẽ hiển thị với tùy
chọn DISMISS (Loại bỏ) và
PAIR (Ghép đôi) trên màn hình
hiển thị.
. Thông tin hiển thị bao gồm tên
tệp, tên thư mục và thông tin
Thẻ ID3 được lưu cùng bài hát.

Nếu thông tin Thẻ ID3 (ví dụ:
nghệ sĩ, tiêu đề bài hát) không
đúng được thêm vào các tệp
MP3 (WMA) trước khi chúng
được lưu vào thiết bị lưu trữ
khối lượng lớn, thông tin này sẽ
được hệ thống thông tin giải trí
hiển thị nguyên trạng.
Bạn không thể sửa đổi hoặc sửa
cho đúng thông tin Thẻ ID3
không chính xác trong hệ thống
thông tin giải trí.
Thông tin về các bài hát được
thể hiện bằng các ký hiệu đặc
biệt hoặc các ngôn ngữ không
khả dụng có thể xuất hiện dưới
dạng “****” hoặc không hiển thị
gì cả.
Kết thúc phát lại các tệp nhạc
trên USB
Nhấn RADIO hoặc MEDIA để chọn
các chức năng khác.
Chọn tệp phát
Trong khi phát, nhấn g / d để
chọn tệp trước hoặc kế tiếp.

Xoay MENU để chuyển tới tệp
mong muốn trong danh sách tệp rồi
nhấn MENU để ngay lập tức thay
đổi nó.
Tua đi và tua về nhanh tệp
Trong khi phát, nhấn và giữ g / d
để tua đi và tua về nhanh qua bài
hát cho đến khi nhả ra.
Sau khi nhả ra, tệp sẽ bắt đầu phát
ở tốc độ bình thường.
Sử dụng menu USB
Trong khi phát tệp, nhấn MENU để
truy nhập menu USB.
Xoay MENU để chuyển tới mục
menu mong muốn, rồi nhấn MENU
để chọn mục thích hợp hoặc để vào
menu chi tiết của mục.
. Folder View (Dạng xem thư
mục): Truy nhập vào chế độ
Folder View (Dạng xem thư
mục) và chuyển đến thư mục
trước hoặc tiếp theo.
. Shuffle (Xáo trộn): Nhấn MENU
để bật hoặc tắt tính năng
xáo trộn.
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Duyệt / lập chỉ mục thiết bị
. Duyệt không được hỗ trợ cho
đến khi hoàn thành việc lập chỉ
mục cho thiết bị được kết nối.
. Khi một thiết bị đơn có hơn
6.000 bài hát được kết nối, cửa
sổ bật lên với thông báo “Media
indexing memory full Use
folder view or remove other
device ” (Bộ nhớ lập chỉ mục đa
phương tiện đầy hãy sử dụng
dạng xem thư mục hoặc tháo
thiết bị khác) sẽ hiển thị.
Tháo USB
Tháo thiết bị USB khỏi đầu cuối kết
nối USB.
Nếu thiết bị USB được tháo ra, hệ
thống sẽ hiển thị thông báo No
Connection (Không có kết nối) cho
từng nguồn trên màn hình hiển thị
và giữ trạng thái hiện tại cho đến
khi thiết bị được kết nối lại.

Sử dụng menu Media transfer
protocol (MTP - Giao thức truyền
phương tiện)
Charge Only (Chỉ sạc) : Chọn tùy
chọn sạc dành cho thiết bị MTP.
Thiết bị MTP sẽ được sạc và hệ
thống sẽ hiển thị cửa sổ thông báo
bật lên, khi thiết bị được kết nối.
. Thiết lập mặc định là Charge
Only (Chỉ sạc).
. Khi tùy chọn Charge Only (Chỉ
sạc) được chọn trong menu
Media Transfer Protocol (MTP)
Setting (Cài đặt giao thức truyền
phương tiện), nguồn âm thanh
không được sạc và chỉ sạc thiết
bị được kết nối.
. Nếu bạn đổi về chế độ USB
trong khi sạc thiết bị, thông báo
Charge (Sạc) với đèn báo hoạt
động sạc được hiển thị trên màn
hình hiển thị. Trong trường hợp
này, hệ thống sẽ không lập chỉ
mục các tệp trên thiết bị.
. Một số thiết bị MTP có thể
không hỗ trợ sạc.

Scan Music Folder Only (Chỉ quét
thư mục nhạc) : Chọn tùy chọn
Scan Music Folder Only (Chỉ quét
thư mục nhạc) cho thiết bị MTP.
Hệ thống có thể hiển thị Artist
Name/Song Name/Elapsed Time
(Tên nghệ sĩ/Tên bài hát/Thời gian
đã qua) liên quan đến bài hát hiện
tại và truy cập danh sách nhạc trên
thiết bị MTP.
Scan All Folder (Quét tất cả thư
mục) : Chọn tùy chọn All Folder
scan (Quét tất cả thư mục) cho thiết
bị MTP.
. Lập chỉ mục thiết bị cần thời
gian lâu hơn thiết lập của Scan
Music Folder Only (Chỉ quét thư
mục nhạc). Điều đó tùy thuộc
vào điện thoại thông minh và
tệp/thư mục trên điện thoại
thông minh.
. Với một số điện thoại có Giao
thức truyền phương tiện (MTP),
thì việc tìm kiếm nhạc có thể tốn
thời gian dài.
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.

Nếu màn hình điện thoại bị
khóa, bạn không thể tìm kiếm
nhạc. Để truy cập nhạc trên điện
thoại, hãy mở khóa màn hình
điện thoại.

Nếu bạn kết nối thiết bị không bình
thường, hệ thống có thể không hoạt
động chính xác.

Đầu phát iPod
Kết nối đầu phát iPod
Kết nối thiết bị iPod có lưu các tệp
nhạc vào đầu cuối kết nối USB.
Một số kiểu sản phẩm iPod/iPhone
có thể không được hỗ trợ.
Nếu bạn kết nối thiết bị không bình
thường, hệ thống có thể không hoạt
động chính xác.
Chỉ kết nối iPod với sản phẩm này
bằng cáp kết nối được các sản
phẩm iPod hỗ trợ. Bạn không thể
sử dụng các dây cáp kết nối khác.
. Trong một số trường hợp, sản
phẩm iPod có thể bị hỏng, nếu
khóa điện tắt khi nó đang được
kết nối với sản phẩm.

Khi sản phẩm iPod không được
sử dụng, hãy tháo thiết bị khỏi
sản phẩm này với khóa điện tắt.
.

.

Sau khi sản phẩm hoàn tất việc
đọc thông tin trên thiết bị iPod,
nhạc sẽ tự động phát.
Nếu bạn cắm một thiết bị iPod
không đọc được, một thông báo
lỗi thích hợp sẽ xuất hiện và sản
phẩm sẽ tự chuyển sang chức
năng đã sử dụng trước đó hoặc
chức năng radio FM.

Nếu thiết bị iPod sẽ phát đã được
kết nối, hãy nhấn nhiều lần MEDIA
để chọn đầu phát iPod.
. Nó sẽ tự động phát từ điểm đã
phát trước đó.
. Chức năng phát lại và các mục
hiển thị thông tin của đầu phát
iPod được dùng với sản phẩm
này có thể khác với iPod về trình
tự, phương pháp phát và thông
tin hiển thị.
Sau đó, các chức năng để phát
iPod được vận hành tương tự như
phát lại USB.

Kết thúc phát lại iPod
Để kết thúc phát lại, hãy nhấn
RADIO hoặc MEDIA để chọn các
chức năng khác.
Sử dụng menu iPod
Trong khi phát tệp, nhấn MENU để
truy nhập menu iPod.
Xoay MENU để chuyển tới mục
menu mong muốn, rồi nhấn MENU
để chọn mục thích hợp hoặc để vào
menu chi tiết của mục.
. Browse “Device Name” (Duyệt
“Tên thiết bị”): Chọn một mục
danh sách của các tên duyệt
như Playlists (Danh sách nhạc),
Artists (Nghệ sĩ), Albums
(Album), Tracks (Bài hát),
Genres (Thể loại), Audio Books
(Sách nói) và Composers (Nhà
soạn nhạc).
. Shuffle (Xáo trộn): Xoay để bật
hoặc tắt tính năng xáo trộn.
Tháo iPod
Tháo iPod khỏi đầu cuối kết
nối USB.
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Nhấn MENU để truy nhập vào
Set Time (Thiết lập thời gian)
trong menu Time and Date (Thời
gian và ngày tháng).

Cách sử dụng menu Settings (Cài
đặt) cho việc tùy chỉnh

.

Nhấn - để chọn định dạng thời
gian 12 giờ hoặc 24 giờ.

Chọn Settings (Cài đặt) trong menu
> xoay MENU để chuyển tới mục
menu mong muốn > nhấn MENU để
vào menu chi tiết của mục.
. Các menu cài đặt và các chức
năng có thể khác nhau tùy theo
model xe.
. Menu cài đặt bao gồm một danh
sách chi tiết dành cho menu cài
đặt liên quan hoặc trạng thái của
chức năng.
. Nếu có danh sách chi tiết khác
từ danh sách chi tiết liên quan,
bạn có thể lặp lại thao tác này.

.

Xoay MENU để thay đổi giờ, sau
đó nhấn MENU để chuyển tới
Minute Settings (Cài đặt phút).

.

Xoay MENU để thay đổi phút,
sau đó nhấn MENU để chuyển
tới AM hoặc PM Settings (Cài
đặt SA hoặc CH).

.

Xoay MENU để chọn AM (SA)
hoặc PM (CH), sau đó nhấn
MENU để kết thúc cài đặt thời
gian. Khi MENU được nhấn,
menu Time and Date (Thời gian
và ngày tháng) được tự động
hiển thị.

Cài đặt thời gian và ngày tháng

Set date (Thiết lập ngày tháng) :
Đặt thủ công năm, tháng hoặc ngày
hiện tại.

Khi iPod được tháo ra, hệ thống sẽ
hiển thị thông báo No connection
(Không có kết nối) cho từng nguồn
trên màn hình hiển thị và giữ trạng
thái hiện tại cho đến khi thiết bị
được kết nối lại.

Tùy chỉnh

AUX input (Đầu vào AUX)
Kết nối với thiết bị âm thanh bên
ngoài
Kết nối đầu ra âm thanh của thiết bị
âm thanh bên ngoài với đầu
vào AUX.
. Hệ thống thông tin giải trí sẽ tự
chuyển sang chế độ đầu vào âm
thanh bên ngoài (AUX) khi thiết
bị âm thanh bên ngoài được
kết nối.
Nhấn MEDIA để chuyển tới chế độ
đầu vào âm thanh bên ngoài nếu hệ
thống âm thanh bên ngoài đã được
kết nối.
Xoay

P

để điều chỉnh âm lượng.

Personalization

Set Time (Thiết lập thời gian) :
Đặt giờ và phút cho thời gian hiện
tại bằng tay.

Nhấn MENU để truy nhập vào Set
Date (Thiết lập ngày tháng) trong
menu Time and Date (Thời gian và
ngày tháng).
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Nhấn − để chọn định dạng ngày
tháng. Định dạng hiển thị: DD/MM/
YYYY: 15/10/2014
MM/DD/YYYY : 10/15/2014
YYYY/MM/DD : 2014/10/15
. Xoay MENU để thay đổi Tháng,
sau đó nhấn MENU để chuyển
tới Day Settings (Cài đặt ngày).
. Xoay MENU để thay đổi Ngày,
sau đó nhấn MENU để chuyển
tới Year Settings (Cài đặt năm).
. Xoay MENU để thay đổi Năm,
sau đó nhấn MENU để chuyển
tới Year Settings (Cài đặt năm).
Khi MENU được nhấn, menu
Time and Date (Thời gian và
ngày tháng) được tự động
hiển thị.

.

Off (Tắt) : Auto Volume (Âm
lượng tự động) không
hoạt động.

.

Low (Thấp) : Biểu đồ âm lượng
phạm vi thấp hơn được sử dụng
để điều chỉnh âm lượng cùng
với sự thay đổi trong tốc độ xe.

Cài đặt âm báo
. Để biết chi tiết, hãy xem phần
Hoạtđộng01.

.

Medium-High (Trung bình-Cao)
: Medium-High sẽ điều chỉnh
Auto Volume (Âm lượng tự
động) tới xấp xỉ phạm vi từ mức
trung bình đến mức cao
tương ứng.

.

High (Cao) : Biểu đồ âm lượng
linh hoạt hơn được sử dụng để
điều chỉnh âm lượng cùng với
sự thay đổi trong tốc độ xe.

.

Medium-Low (Trung
bình-Thấp) : Medium-Low sẽ
điều chỉnh Auto Volume (Âm
lượng tự động) tới xấp xỉ phạm
vi từ mức thấp đến mức trung
bình tương ứng.

.

Medium (Trung bình) : Biểu đồ
âm lượng dải trung được sử
dụng để điều chỉnh âm lượng
cùng với sự thay đổi trong tốc
độ xe.

Cài đặt âm lượng tự động
Auto Volume (Âm lượng tự động)
điều chỉnh âm lượng âm thanh dựa
trên tốc độ hoặc tiếng ồn của môi
trường xung quanh xe.

Cài đặt âm lượng tối đa lúc
bật lên
Đặt thủ công giới hạn tối đa cho âm
lượng lúc khởi động.
Cài đặt ngôn ngữ
Xoay MENU để chọn Vehicle
Settings (Cài đặt xe) trong menu
Settings (Cài đặt) > nhấn MENU >
xoay MENU để chọn Languages
(Ngôn ngữ) > nhấn MENU để vào
menu chi tiết của mục.
Chọn ngôn ngữ bạn muốn dành cho
việc hiển thị.
Return to factory settings (Trở về
cài đặt gốc)
Xoay MENU để chọn Vehicle
Settings (Cài đặt xe) trong menu
Settings (Cài đặt) > nhấn MENU >
xoay MENU để chọn Return to
Factory Settings (Trở về cài đặt
gốc) > nhấn MENU để vào menu
chi tiết của mục.
Khôi phục tất cả cài đặt về cài đặt
mặc định.
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Software information (Thông tin
về phần mềm)

Điên
̣ thoại

Xoay MENU để chọn Vehicle
Settings (Cài đặt xe) trong menu
Settings (Cài đặt) > nhấn MENU >
xoay MENU để chọn Software
Information (Thông tin về phần
mềm) > nhấn MENU để vào menu
chi tiết của mục.

Bluetooth

Hiển thị phiên bản phần mềm
hiện tại.

Giới thiệu về Bluetooth
Trước khi kết nối bộ phận
Bluetooth
. Trước khi kết nối thiết bị đầu với
điện thoại di động, hãy kiểm tra
xem điện thoại di động đó có hỗ
trợ tính năng Bluetooth không.
. Thậm chí nếu điện thoại hỗ trợ
Công nghệ không dây Bluetooth,
bạn cũng không thể tìm thấy
điện thoại khi tìm kiếm, nếu điện
thoại đã được đặt về chế độ ẩn
hoặc nếu nguồn Bluetooth bị tắt.
. Tắt chế độ ẩn hoặc bật nguồn
Bluetooth trước khi tìm kiếm
hoặc kết nối với thiết bị đầu.
. Nếu sử dụng Auto Connection
(Kết nối tự động), điện thoại
Bluetooth sẽ tự động kết nối với
hệ thống khi bật khóa điện.

.

Nếu bạn không muốn kết nối tự
động với thiết bị Bluetooth, hãy
tắt tính năng Bluetooth trên thiết
bị Bluetooth.

.

Đỗ xe khi kết nối thiết bị với điện
thoại di động.

.

Kết nối Bluetooth có thể thỉnh
thoảng bị ngắt tùy vào điện
thoại. Làm theo các bước này
để thử lại.
‐ BẬT/TẮT chức năng
Bluetooth® trong điện thoại di
động và thử lại.
‐ BẬT/TẮT nguồn điện thoại di
động và thử lại.
‐ Tháo hẳn pin điện thoại di
động ra, khởi động lại rồi
thử lại.
‐ Khởi động lại thiết bị và
thử lại.
‐ Xóa tất cả các thiết bị đã ghép
đôi, ghép đôi rồi thử lại.

.

Chất lượng và âm lượng cuộc
gọi rảnh tay có thể khác nhau
tùy vào điện thoại di động.
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.

.

Bạn không nên ghép đôi các
thiết bị Bluetooth và sử dụng
các tính năng Bluetooth khi xe
đang di chuyển. Trước tiên hãy
đỗ xe.
Quá trình tải về danh bạ có thể
khác nhau tùy vào điện thoại
di động.

mức méo tiếng cực nhỏ hoặc
bằng không nhưng trong một
điều kiện bạn vẫn có thể nghe
thấy tiếng dội và tiếng ồn bên
trong xe. Bạn nên đóng kính cửa
ô tô trong khi thực hiện cuộc gọi
rảnh tay để có kết quả tốt nhất.
.

Trong trường hợp có các sự
kiện không được mô tả trong
hướng dẫn này, hãy xem hướng
dẫn sử dụng của nhà sản xuất
điêṇ thoại di đôṇ g.
.

.

Vì kết nối không dây Bluetooth
có thể có phạm vi phủ sóng lên
tới 10 mét, thiết bị Bluetooth của
bạn có thể tự động kết nối với
hệ thống ngay cả khi thiết bị
không ở trong xe. Vui lòng cân
nhắc điều này, đặc biệt là khi
ghép đôi hoặc kết nối thiết bị
Bluetooth với hệ thống thông tin
giải trí khi các thiết bị Bluetooth
khác có thể nằm trong phạm vi
phủ sóng.
Thiết bị này sử dụng hệ thống
triệt tiếng ồn & tiếng dội kỹ thuật
số mới nhất để cung cấp độ rõ
nét của âm thanh tốt nhất với

Nếu bạn kết nối thiết bị không bình
thường, hệ thống có thể không hoạt
động chính xác.

Thiết bị này sử dụng các cấu
hình Bluetooth sau:

Kết nối Bluetooth

‐ Cấu hình truy cập danh bạ
(Phone Book Access Profile
- (PBAP))

Đăng ký thiết bị Bluetooth sẽ kết nối
với hệ thống thông tin giải trí.

‐ Cấu hình gọi rảnh tay (Hands
Free Profile - (HFP))
‐ Cấu hình phân phối âm thanh
nâng cao (Advanced Audio
Distribution Profile - (A2DP))
‐ Cấu hình điều khiển từ xa
video âm thanh (Audio Video
Remote Control Profile (AVRCP))
.

tác) trên màn hình (vd. thiết bị
không thể kiểm soát việc quay
số MENU).

Nếu cấu hình Bluetooth không
khớp, hệ thống sẽ hiển thị cửa
sổ bật lên thông báo “Action
not supported by this device ”
(Thiết bị này không hỗ trợ thao

Đăng ký thiết bị Bluetooth

Trước tiên, cài đặt thiết bị Bluetooth
sẽ được kết nối từ menu cài đặt
Bluetooth để cho phép các thiết bị
khác tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
Nhấn PHONE để vào chế độ ứng
dụng điện thoại.
Để chọn Pair (Ghép đôi), nhấn -.
Thông báo “Pairing with your
vehicle ” (Đang ghép đôi thiết bị
của bạn) sẽ xuất hiện trên màn hình
và quá trình ghép đôi bắt đầu.
. Nếu không có nguồn điện thoại
nào được kết nối, khu vực trạng
thái sẽ hiển thị thông báo “No
Device Paired ” (Không có thiết
bị nào được ghép đôi).
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Để đổi PIN, nhấn − và chọn New
PIn (PIN mới) trong menu Pair
(Ghép đôi). Xoay và nhấn MENU
để đổi PIN.

Từ thiết bị Bluetooth, tìm bộ phận
này và ghép đôi thiết bị.
1. Bật Bluetooth trên điện thoại
của bạn.
2. Tìm và chọn “Device name ”
(Tên thiết bị) trong menu
Bluetooth.
3. Nhập mục này trên điện thoại
của bạn.
Để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm
từ các thiết bị Bluetooth và ghép
đôi, hãy tham khảo hướng dẫn sử
dụng thiết bị Bluetooth của bạn.
Sau một lát, thiết bị Bluetooth sẽ tự
động được đăng ký.
. Nếu việc đăng ký của thiết bị sẽ
kết nối với hệ thống thành công,
thông báo “Bluetooth
Connected ” (Đã kết nối
Bluetooth) sẽ xuất hiện trên
màn hình.

.

Sau khi hoàn tất ghép đôi, yêu
cầu tải về danh bạ sẽ được gửi
tới điện thoại di động của bạn.
Vui lòng kiểm tra điện thoại và
chấp nhận yêu cầu tải về
nếu cần.

Khi ghép đôi thiết bị thứ hai, hãy lặp
lại các bước trên.
. Nếu thiết bị Bluetooth được kết
nối, bạn không thể kết nối thiết
bị mới. Nếu bạn muốn ghép đôi
điện thoại mới, trước tiên hãy
ngắt kết nối thiết bị Bluetooth.
. Thiết bị này có thể ghép đôi tới
5 thiết bị Bluetooth (không được
kết nối tại cùng thời điểm đó).
Thêm/kết nối/ngắt kết nối/xóa thiết
bị Bluetooth
Trước tiên, cài đặt thiết bị Bluetooth
sẽ được kết nối từ menu cài đặt
Bluetooth để cho phép các thiết bị
khác tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
Nhấn PHONE > nhấn MENU để
chọn thiết bị Bluetooth sẽ nhập vào
menu Phone List (Danh sách điện
thoại) > xoay MENU để chuyển tới

mục danh sách thiết bị > nhấn
MENU để chọn mục menu
mong muốn.
. Chọn Add (Thêm): Thông báo
“Pairing with your vehicle ”
(Đang ghép đôi thiết bị của bạn)
sẽ xuất hiện trên màn hình và
quá trình ghép đôi bắt đầu.
. Chọn Connect (Kết nối): Sau
một lát, thiết bị Bluetooth sẽ tự
động được kết nối và thông báo
“Bluetooth Connected ” (Đã kết
nối Bluetooth) xuất hiện trên
màn hình.
. Chọn Disconnect (Ngắt kết
nối): Ngắt kết nối với thiết bị
Bluetooth đã kết nối khỏi menu
Phone List (Danh sách điện
thoại).
. Chọn Delete (Xóa): Xóa thiết bị
Bluetooth đã đăng ký khỏi menu
Phone List (Danh sách điện
thoại).
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Trình phát nhạc qua Bluetooth
Kết nối với trình phát nhạc qua
Bluetooth
Kết nối thiết bị Bluetooth có lưu
tệp nhạc.
Nhấn liên tục MEDIA để chọn chế
độ Bluetooth Music (Nhạc qua
Bluetooth).
. Tệp âm thanh trong thiết bị
Bluetooth sẽ tự động phát khi
thông báo “Bluetooth Music ”
(Nhạc qua Bluetooth) hiển thị
trên màn hình.
. Nếu nhạc vẫn chưa phát từ thiết
bị di động của bạn sau khi
chuyển sang chế độ phát trực
tiếp âm thanh (Nhạc qua
Bluetooth) hoặc sau khi nhấn
Play (Phát) trên bản thân thiết bị
di động, hãy thử bắt đầu phát lại
nhạc bằng cách nhấn nút Play
(Phát) lần nữa.
Trong khi phát, nhấn g / d để
chuyển đến bài trước hoặc bài
tiếp theo.

.

Nếu thiết bị Bluetooth bị ngắt kết
nối trong khi phát nhạc qua
Bluetooth, nhạc cũng sẽ
dừng lại.

Sau đó, các chức năng để phát
Nhạc qua Bluetooth được vận hành
tương tự như phát lại qua USB.
Sử dụng menu Bluetooth music
(Nhạc qua Bluetooth)
Trong khi phát, nhấn MENU để vào
menu Bluetooth Audio (Âm thanh
Bluetooth). Xoay MENU để chuyển
tới mục menu mong muốn, rồi nhấn
MENU để chọn mục thích hợp hoặc
để vào menu chi tiết của mục.
. Browse “Device Name” (Duyệt
“Tên thiết bị”): Chọn mục danh
sách trong danh sách các tên
duyệt. Nếu cấu hình Bluetooth
không khớp, hệ thống sẽ hiển thị
thông báo “Action not
supported by devices ” (Thiết
bị không hỗ trợ hoạt động đó).
. Shuffle (Xáo trộn): Xoay để bật
hoặc tắt tính năng xáo trộn.
. Quản lý thiết bị Bluetooth: Vào
menu Phone List (Danh sách
điện thoại).

Hoạt động
Cuộc gọi đến
Khi có cuộc gọi đến điện thoại di
động Bluetooth đã kết nối, thì bản
nhạc đang phát sẽ tạm dừng, điện
thoại sẽ đổ chuông và thông tin phù
hợp được hiển thị.
Khi nhận cuộc gọi, nhấn − để chọn
Answer (Trả lời) để chuyển đến
màn hình Cuộc gọi hiện hoạt.
Để từ chối cuộc gọi, nhấn − để chọn
Ignore (Bỏ qua).
Chờ cuộc gọi
Nếu có người khác gọi trong khi
bạn đang nói chuyện điện thoại, hệ
thống sẽ hiển thị cửa sổ bật lên báo
về cuộc gọi đến thứ hai.
Nhấn PHONE để chuyển giữa cuộc
gọi thứ 1 và cuộc gọi thứ 2.
Nếu cả hai cuộc gọi đều đang hoạt
động (chế độ chờ cuộc gọi), cảnh
báo chờ cuộc gọi sẽ không được
hiển thị.
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Điều khiển âm lượng điện thoại
Xoay P để điều chỉnh âm lượng
điện thoại khi đang trong cuộc gọi
hiện hoạt (nghĩa là qua các bước
âm lượng 0 ~ 63).

Chú ý
Có thể chuyển nhạc chuông của
bạn tùy vào điện thoại di động.
Điều chỉnh âm lượng nhạc
chuông của điện thoại di động đó
nếu âm lượng quá nhỏ.
Bạn có thể sử dụng điều khiển âm
lượng để điều chỉnh Ring Tone
Volume (Âm lượng nhạc chuông)
khi nhạc chuông phát ra ở mức âm
lượng tối thiểu đã định. Phạm vi âm
lượng từ mức 3 đến cực đại.
Trong khi gọi
Trong cuộc gọi hiện hoạt, màn hình
cuộc gọi hiện hoạt hiển thị thông tin
phù hợp với cuộc gọi hiện hoạt.
End (Kết thúc): Kết thúc cuộc gọi
hiện hoạt.

Khi kết thúc cuộc gọi, hệ thống trở
về màn hình hiện hoạt trước cuộc
gọi đó.
Mute/Unmute : (Tắt tiếng/bật tiếng)
Tắt micrô của xe trong khi đang có
cuộc gọi hiện hoạt bằng cách
nhấn nút.
Nếu micrô bị tắt tiếng, nhãn sẽ đổi
thành Unmute (Bật tiếng). Nhấn lại
nút để bật tiếng micrô.
Handset/hands-free : (Tai nghe/
rảnh tay) Chuyển từ chế độ rảnh tay
sang chế độ tai nghe bằng cách
nhấn trực tiếp −.
. Nếu cuộc gọi điện thoại trên
nguồn điện thoại hoạt động
được xử lý ở chế độ tai nghe,
nhãn sẽ chuyển thành
hands-free (rảnh tay).
. Việc nhấn nút lúc này sẽ chuyển
cuộc nói chuyện điện thoại
thành chế độ rảnh tay.
. Chế độ rảnh tay là mặc định khi
bắt đầu khởi tạo cuộc gọi.
. Nếu xảy ra trục trặc và cuộc gọi
không chuyển được sang chế
độ rảnh tay hoặc tai nghe theo
yêu cầu của người dùng, bạn sẽ

thấy một thông báo hiển thị để
báo cho người dùng biết rằng
việc chuyển đổi không thể thực
hiện được. Vui lòng thử lại.
Keypad (Bàn phím số): Vào màn
hình bàn phím số.
Kết thúc cuộc gọi
Nếu cuộc gọi kết thúc khi hệ thống
hiển thị bất kỳ màn hình nào khác
không phải là màn hình Cuộc gọi
hiện hoạt. Thông báo Call Ended
(Đã kết thúc cuộc gọi) sẽ được
hiển thị.
. Người ở đầu dây bên kia có thể
kết thúc cuộc gọi hoặc từ thiết bị
cầm tay Bluetooth.
. Sau 5 giây, màn hình trở về màn
hình trước đó.
Quay lại số máy thực hiện
cuộc gọi
Nếu cuộc gọi bị dừng, bạn có thể
quay lại số máy đó trước khi hết
thời gian chờ bằng cách nhấn −
trực tiếp bên dưới màn hình có
nhãn Redial (Quay lại số).
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Gọi một số trong nhật ký cuộc gọi

Tải về danh bạ

Nhấn PHONE để vào menu Phone
List (Danh sách điện thoại) > xoay
MENU để chọn Recent Calls (Cuộc
gọi gần đây) > nhấn MENU > xoay
MENU để chọn Missed Calls (Cuộc
gọi nhỡ), Received Calls (Cuộc gọi
đã nhận) hoặc Sent Calls (Cuộc gọi
đã gửi), rồi nhấn MENU.

Nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức
năng đồng bộ hóa danh bạ, danh bạ
được tự động tải về sau khi thiết lập
kết nối.
. Bạn có thể tải về danh sách lịch
sử cuộc gọi từ thiết bị Bluetooth
đã kết nối.
. Tính năng sắp xếp lịch sử cuộc
gọi theo thời gian không được
hỗ trợ.
. Bạn có thể tải về lịch sử cuộc
gọi ngay cả khi đang tiến hành
một hoạt động khác.
. Bạn không thể bắt đầu quá trình
tải về khi tắt tính năng tải về lịch
sử cuộc gọi trong thiết bị
Bluetooth.
. Sau khi hoàn tất ghép đôi, yêu
cầu tải về danh bạ sẽ được gửi
tới điện thoại di động của bạn.
Một số điện thoại yêu cầu xác
nhận bổ sung. Vui lòng kiểm tra
điện thoại và chấp nhận yêu cầu
tải về nếu cần.

Danh sách cuộc gọi gần đây hiển
thị menu trung gian bao gồm cuộc
gọi nhỡ, cuộc gọi đã nhận và cuộc
gọi đã gửi.
Xoay MENU để chọn tên hoặc số
điện thoại và nhấn MENU để thực
hiện cuộc gọi.
Gọi một số trong danh bạ
Nhấn PHONE để vào menu Phone
List (Danh sách điện thoại) > xoay
MENU để chọn Contacts (Danh bạ)
> nhấn MENU > xoay MENU để
chọn tên hoặc số điện thoại, rồi
nhấn MENU để thực hiện cuộc gọi.
Nguồn điện thoại gọi đi cuối cùng
được giữ lại tại chu kỳ đánh lửa tiếp
theo, nếu thiết bị điện thoại đó được
kết nối và đó là nguồn điện thoại
gọi đi.

.

Nếu xóa điện thoại đã ghép đôi,
thì danh sách lịch sử cuộc gọi
của nó cũng sẽ bị xóa khỏi hệ
thống.

.

Hệ thống chỉ sử dụng thông tin
đã mã hóa ở định dạng UTF-8.

Quay số bằng bàn phím số
Nhấn PHONE để vào menu Phone
List (Danh sách điện thoại) > xoay
MENU để chọn Keypad (Bàn phím
số) và nhấn MENU để vào màn
hình Keypad (Bàn phím số).
. Khi người dùng chọn Keypad
(bàn phím số) từ màn hình chính
của điện thoại, bàn phím số của
trình quay số điện thoại sẽ
hiển thị.
Xoay MENU để tô sáng chữ số
mong muốn sẽ quay và nhấn MENU
để chọn số đó.
Bạn có thể nhập tối đa 24 chữ số.
. Nếu người dùng tiếp tục xoay
MENU khi đã đạt mức kết thúc
của bàn phím số, nó sẽ nhảy
sang phía bên kia của bàn
phím số.
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Các chữ số được hiển thị trên
màn hình chữ số giống với số
mà chúng được nhập.

.

Nếu tên thiết bị nhận được là
trống, thì bạn sẽ thấy hiển thị
chữ Unknown (Không xác định).

.

.

Cuộc gọi không hoạt động cho
đến khi người dùng có nhập một
chữ số.

.

.

Khi người dùng đã nhập số điện
thoại mong muốn, nhấn − để bắt
đầu quay số đó.

Từ menu Bluetooth Device List
(Danh sách thiết bị Bluetooth),
người dùng có thể thêm (ghép
đôi) thiết bị, xóa thiết bị và kết
nối thiết bị.

Để hiển thị toàn bộ tin nhắn, nhấn −
trực tiếp ngay bên dưới màn hình
có nhãn “View ” (Xem). Màn hình tin
nhắn chi tiết sẽ được hiển thị.

.

Khi đã thiết lập kết nối, hệ thống
hiển thị màn hình cuộc gọi
hiện hoạt.

.

Nếu người dùng phạm lỗi khi
nhập số điện thoại, xoay MENU
để tô sáng Delete (Xóa) và nhấn
MENU để xóa số cuối đã nhập.

Dạng xem thiết bị Bluetooth
Nhấn PHONE để vào menu Phone
(Điện thoại) > xoay MENU để chọn
Bluetooth Devices (Thiết bị
Bluetooth) > nhấn MENU để vào
menu Phone List (Danh sách điện
thoại).
. Danh sách có chứa các tên thiết
bị của toàn bộ thiết bị Bluetooth
đã ghép đôi với hệ thống.

Tin nhắn văn bản
Khi nhận được tin nhắn văn bản từ
điện thoại di động Bluetooth đã kết
nối, bài hát đang phát sẽ được
dừng lại và điện thoại sẽ hiển thị
thông tin phù hợp.
. Nếu người gửi có đăng ký trong
danh bạ, họ và tên của người
gửi sẽ được hiển thị.
. Nếu số đó chưa được lưu trong
danh bạ, số điện thoại sẽ được
hiển thị.

Cảnh báo tin nhắn văn bản sẽ
hiển thị ngay khi toàn bộ thông
tin sẵn dùng.

Tính năng này không sẵn dùng khi
xe đang di chuyển.
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ĐiềuhòaNK{QJNKt
HệthốngđiềuhòaNK{QJNKt
Hệthốngđiềuhòakh{QJNKt.
HệthốngđiềuhòaNK{QJNKt
điệntử..................

Cửa gió
Cửa gió có chớp chỉnh
hướng..................
Cửagiócốđịnh............

Bảo dưỡng
Cửalấygió...............
Hoạt động điều hòa không khí
thôngthường............



Hệthốngđiềuhòa
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{ Cảnh báo
Không ngủ trên xe khi hệ thống
sưởi hoặc điều hòa không khí
được bật. Việc đó có thể khiến
người ở trong xe bị tổn thương
nghiêm hoặc hoặc tử vong, do
lượng ôxi trong người và/hoặc
nhiệt độ cơ thể giảm mạnh.

Điều khiển các thông số:
. Hướng gió (A)
.

Tốc độ quạt (B)

.

Nhiệt độ (C)

.

Tuần hoàn gió / (D)

.

Cửa sổ sau có sấy

.

Làm mát u (F)

.

Làm tan hơi nước đọng và tan
băng 0

1 (E)

Nhiệt độ
Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách xoay
núm (C).
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Xanh lam : Làm mát

Hệ thống tuần hoàn không khí

Đỏ : Sưởi

Chế độ tuần hoàn gió trong được
kích hoạt bằng nút / (D).

Phân phối gió
Chọn cửa gió bằng cách xoay
núm (A).

Y : Đến vùng đầu, qua cửa gió có
chớp chỉnh hướng
) : Hướng đến khu vực đầu
và chân
6:
-:

Hướng đến chân

Hướng đến kính chắn gió
và chân

0:

Làm tan hơi nước đọng và
tan băng

Tốc độ quạt
Điều chỉnh lưu lượng gió bằng cách
xoay núm (B) đến tốc độ
mong muốn.

Cửa sổ sau có sấy
Vậnhànhbằngcáchnhấnnút1
(E),hãyxemCửasổsaucósấy
0.

Sử dụng chế độ tuần hoàn mỗi khi
bạn cần hạ nhiệt độ không khí
nhanh hơn và để làm mát tối đa.
Bạn cũng nên sử dụng chế độ này
khi lái xe trên đường đầy bụi hoặc
nặng mùi, để giảm bớt lượng hạt
bụi và mùi bay vào trong khoang
hành khách.

{ Cảnh báo
Nếusửdụngchếđộtuầnhoàn
trongkhoảngthờigiandàikhilái
xe,bạncóthểthấybuồnngủ.
Hãyđịnhkỳchuyểnsangchếđộ
gióngoàiđểlấykhôngkhítrong
lành.

Quá trình trao đổi không khí trong
lành giảm đi khi bạn sử dụng chế
độ tuần hoàn. Nếu bạn sử dụng
chế độ này mà không chọn chức
năng làm mát, thì độ ẩm không
khí sẽ tăng lên, do đó, các cửa sổ
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
cóthểbịđọngsương.Chấtlượng
khôngkhítrongkhoanghành
kháchsẽgiảmđivàcóthểkhiến
ngườingồitrênxecảmthấyuể
oải.

Chế độ làm mát
Nhấnnútu(F).Chếđộlàmmátchỉ
hoạtđộngkhiđộngcơvàquạtđang
chạy.

Hệ thống điều hòa không khí có
chức năng làm mát và làm khô (khử
ẩm) không khí khi nhiệt độ bên
ngoài cao hơn điểm đông một chút.
Vì vậy sự ngưng tụ có thể tạo ra
nước nhỏ thành giọt ở khu vực
gầm xe.
Nếu không cần thiết phải làm mát
hoặc làm khô không khí, hãy tắt chế
độ làm mát không khí để tiết kiệm
nhiên liệu.
Hệ thống điều hòa không khí sẽ
không hoạt động khi núm điều khiển
quạt (B) ở vị trí 0.
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Ngay cả khi chức năng điều hòa
không khí được bật u (F), xe sẽ tạo
ra không khí ấm nếu núm điều
khiển nhiệt độ được đặt ở vùng có
màu đỏ.
Để tắt hệ thống điều hòa không khí,
hãy nhấn nút u (F) lần nữa hoặc
xoay núm quạt (B) sang 0.
Nếu hệ thống làm mát u (F) được
bật và bạn xoay núm quạt (B) sang
0, thì hệ thống làm mát vẫn bật
nhưng không hoạt động, vì quạt
đang ở vị trí 0. Khi bạn xoay núm
sang vị trí chuyển động, thì hệ
thống điều hòa không khí sẽ hoạt
động trở lại.

Chú ý
Chỉsửdụngchấtlàmlạnhđúng
loại.

{ Cảnh báo

.

Nhấn nút / (D) để kích hoạt
chức năng tuần hoàn gió.

Chúng tôi khuyên bạn nên đưa xe
đi bảo trì các hệ thống điều hòa
khí hậu ở Hệ thống đại lý của
Chevrolet hoặc Xưởng sửa chữa
được ủy quyền. Phương thức
bảo trì không thích hợp có thể
dẫn đến thương tích cá nhân.

.

Xoay núm phân phối gió (A) đến
vị trí Y.

.

Đặt núm điều chỉnh nhiệt độ (C)
ở mức lạnh nhất.

.

Đặt núm tốc độ quạt (B) ở mức
cao nhất.

.

Mở tất cả các cửa gió.

Làm mát bình thường
.

Vận hành hệ thống điều hòa
không khí u (F).

.

Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ
(C) tới vùng có màu xanh lam để
làm mát.

.

Xoay núm phân phối gió (A) đến
vị trí mong muốn.

.

Điều chỉnh núm điều khiển quạt
(B) tới tốc độ mong muốn.

Làm mát tối đa
Mở cửa kính trong chốc lát để khí
nóng tràn vào nhanh.
.



Bật chế độ làm mát u (F).

Báo hiệu của các lựa chọn
Các chức năng đã chọn sẽ được
biểu thị bằng đèn LED ở nút được
kích hoạt.

Hệthốngđiềuhòa
NK{QJNKtđiệntử

{ Cảnh báo
Không ngủ trên xe khi hệ thống
sưởi hoặc điều hòa không khí
được bật. Việc đó có thể khiến
người ở trong xe bị tổn thương
nghiêm hoặc hoặc tử vong, do
lượng ôxi trong người và/hoặc
nhiệt độ cơ thể giảm mạnh.
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Nhiệt độ

Phân phối gió

Đặt nhiệt độ ở giá trị mong muốn
bằng cách xoay núm (E).

Nhấn nút tương ứng để điều chỉnh
cho thích hợp, việc chọn cách phân
phối gió sẽ được hiển thị trên Màn
hình thông tin.

Xanh lam : Làm mát.
Đỏ : Sưởi.
Nếu đặt nhiệt độ ở giá trị nhỏ nhất
thì hệ thống điều hoà không khí sẽ
làm việc ở trạng thái có công suất
làm lạnh tối đa.

Sưởi
Điều khiển các thông số:
. Tốc độ quạt (A).

.

Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ
(E) tới vùng có màu đỏ để sưởi.

.

Điều hòa không khí (B).

.

.

Phân phối gió (C).

Chọn vị trí phân phối gió (C)
mong muốn.

.

Làm tan hơi nước đọng và tan
băng (D).

.

Xoay núm điều khiển quạt (A)
tới tốc độ mong muốn.

.

Nhiệt độ (E).

.

Cửa sổ sau có sấy (G).

.

Tuần hoàn gió (H).

TỰ ĐỘ NG : Chế độ tự động, tất cả
cài đặt đều được hệ thống (F) chọn
tự động, ngoại trừ nhiệt độ.

A / O : Bật/tắt hệ thống (I).

Sưởi tối đa
Sử dụng chế độ sưởi tối đa để làm
nóng nhanh.
. Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ
(E) hết mức tới vùng có màu đỏ
để sưởi.
. Xoay núm điều khiển quạt (A)
tới tốc độ tối đa.

-:
6:
E:

Đến kính chắn gió và chân.
Hướng đến chân.

Đến vùng đầu, qua cửa gió có
chớp chỉnh hướng.

):

Đến khu vực đầu qua cửa gió
có chớp chỉnh hướng và đến chân.

Tốc độ quạt
Điều chỉnh lưu lượng gió bằng cách
xoay núm quạt (A) đến tốc độ
mong muốn.

Làm tan sương và tan băng
trên kính
.

Nhấn nút 0 (D).

.

Chức năng tuần hoàn sẽ chuyển
sang không khí sạch.

.

Chức năng phân phối gió và
không khí sạch được đặt
tự động.
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Chức năng điều hòa không khí sẽ
tự động được bật.
Bật chế độ cửa sổ sau có sấy
1 (G).
XemCửasổsaucósấy0.

Hệ thống tuần hoàn không khí
Chế độ tuần hoàn gió trong được
điều khiển bằng nút / (H). Khi
chế độ này được kích hoạt, cửa nạp
gió bên ngoài sẽ đóng lại và không
khí bên trong sẽ được luân chuyển
trong cabin.
Để tăng tốc độ hạ nhiệt độ và đạt
nhiệt độ mong muốn nhanh hơn,
nếu chế độ AUTO (Tự động) không
được chọn, chúng tôi khuyên bạn
nên dùng chức năng tuần hoàn gió.

{ Cảnh báo
Quá trình trao đổi không khí trong
lành giảm đi khi bạn sử dụng chế
độ tuần hoàn. Nếu bạn sử dụng
chế độ này mà không chọn chức
năng làm mát, thì độ ẩm không
khí sẽ tăng lên, do đó, các cửa sổ
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
có thể bị đọng sương. Chất lượng
không khí trong khoang hành
khách sẽ giảm đi và có thể khiến
người ngồi trên xe cảm thấy
uể oải.

Điều hòa không khí
Bật hoặc tắt bằng nút A/C (B). Chức
năng điều hòa không khí chỉ hoạt
động khi động cơ và Hệ thống điều
hòa khí hậu đều đang chạy.



Chế độ tự động AUTO
Điều chỉnh cơ bản để có sự tiện
nghi tối đa:
. Nhấn nút AUTO, chức năng điều
hòa không khí sẽ được kích
hoạt tự động.
. Mở tất cả các cửa gió điều hoà.
.

Đặt nút xoay nhiệt độ chọn
trước (E).

Tất cả các cửa gió điều hoà điều
chỉnh tự động ở chế độ tự động. Vì
vậy các cửa gió điều hoà nên luôn
trong trạng thái mở.

Hệ thống điều hòa không khí sẽ làm
mát và làm khô không khí khi nhiệt
độ bên ngoài cao hơn một mức
nhất định. Vì vậy sự ngưng tụ có
thể tạo ra nước nhỏ thành giọt ở
khu vực gầm xe.

Các chức năng sau đây có thể
được chỉnh lại thủ công, tuy nhiên,
khi đó hệ thống sẽ không còn hoạt
động trong chế độ tự động.
. Tốc độ quạt (A).

Ngay cả khi điều hòa nhiệt độ bật,
xe sẽ tạo ra không khí ấm nếu núm
điều khiển nhiệt độ được đặt ở vùng
có màu đỏ.

.

Điều hòa không khí (B).

.

Phân phối gió (C).

.

Nếu không cần thiết phải làm mát
hoặc làm khô không khí, hãy tắt chế
độ làm mát không khí để tiết kiệm
nhiên liệu.

Làm tan hơi nước đọng và tan
băng (D).

.

Tuần hoàn gió (H).

.

Nguồn

O (I).
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Nhiệt độ chọn trước sẽ được điều
hòa tự động. Ở chế độ tự động, tốc
độ quạt và chức năng phân phối gió
sẽ tự động điều chỉnh lưu lượng
không khí.

Cửa gió

Hệ thống có thể được điều chỉnh
thủ công thông qua bộ điều khiển
việc phân phối gió và tốc độ quạt.

Phải có ít nhất một cửa gió điều hoà
mở khi bật chế độ làm mát để bảo
vệ dàn lạnh không bị đóng băng do
không có sự dịch chuyển của
không khí.

Mỗi sự thay đổi cài đặt đều được
biểu thị trong Màn hình thông tin.

Cửa gió có chớp chỉnh
hướng

Các chức năng đã kích hoạt cũng
được biểu thị bằng đèn LED trong
nút, trong một số trường hợp.

Chỉnh hướng gió bằng cách
nghiêng hoặc xoay các cánh
hướng gió.

Hệ thống điều hoà không khí bằng
điện tử chỉ hoàn toàn hoạt động khi
động cơ đang chạy.
Không được che cảm biến trên táp
lô để hệ thống hoạt động đúng.

Điều chỉnh bằng tay
Bạn có thể thay đổi các cài đặt của
hệ thống điều hòa không khí bằng
cách kích hoạt các nút và núm xoay.
Việc thay đổi một cài đặt sẽ tắt chế
độ tự động.
Để trở lại chế độ tự động, nhấn nút
AUTO (Tự động) (F).

Ấn cánh hướng gió lên trên để mở
và xuống dưới để đóng cửa gió
hoặc điều chỉnh lượng gió.

ĐiềuKzDNK{QJNKt

{ Cảnh báo

Bảodưỡng
Cửalấygió



{ Cảnh báo
Bạn phải để nhân viên có chuyên
môn bảo trì riêng cho hệ thống
điều hòa khí hậu. Phương thức
bảo trì không thích hợp có thể
dẫn đến thương tích cá nhân.

Không gắn bất kỳ vật gì lên cánh
hướng gió của cửa gió. Bạn có
thể bị thương và xe có thể bị
hỏng nếu có tai nạn.

Cửa gió cố định
Các cửa gió bổ sung được lắp ở
dưới kính chắn gió, cửa kính và
trong khu vực để chân.

Cửa lấy gió ở trước kính chắn gió
trong khoang động cơ phải được
giữ sạch để cho không khí đi vào.
Dọn sạch hết lá cây, bụi bẩn hoặc
tuyết.

Hoạt động điều hòa
không khí thông thường
Để đảm bảo hiệu năng cao và liên
tục của hệ thống điều hòa, mỗi
tháng bạn nên bật hệ thống làm mát
trong vòng vài phút, bất kể thời tiết
và thời điểm trong năm.

Vậnhànhvàláixe

Vân
̣ hành và lái xe
Thông tin lái xe
Môitrườngláixe...........
Lái xe với mục tiêu tiết kiệm
nhiênliệuhơnnữa........
Láixeantoàn...............
Điềukhiểnxe..............
Phanh........................
Đánhlái..................
Lái xe trên đường
phứctạp................
Láixetrênđườngướt......
Đườngđồivànúi..........
Nếuxebịkẹt..............

Khởi động và vận hành
Chạyràxemới............
Vịtrícủakhóađiện.........
Khởiđộngđộngcơ.........
Tắtmáykhiquátải.........
Đỗxe....................
Đỗxetrêncácvậtdễcháy...

Khíxảđộngcơ
Khíxảđộngcơ............
Bộ chuyển đổi bằng
xúctác.....................

Hộp số tự động

Hộpsốtựđộng............
Mànhìnhhộpsố...........
Cầnchọnsố..............
Chế độ chuyển số
bằngtay................
Chươngtrìnhláixeđiệntử...
Lỗi......................
Nguồnđiệnbịngắt.........

Hộp số sàn

Hộpsốsàn...............

Hệ thống lái
Dẫnđộngbốnbánh........

Phanh
Phanh.......................
Hệ thống chống bó cứng
phanh(ABS)...............
Phanhđỗ................
Hỗtrợphanh..............
Hệ thống hỗ trợ khởi động trên
dốc(HSA)...............

Hệ thống kiểm soát lái xe
Hệ thống kiểm soát trượt
ngang(TCS)...............
Hệ thống cân bằng điện
tử(ESC)................
Điều khiển xuống
dốc(HDC)..............
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&KӃÿӝJDWӵÿӝQJ.......

Hệ thống phát hiện chướng
ngại vật
Hệ thống cảnh báo va chạm
phíatrước(FCA).........
Hỗtrợđỗxe..............
Camera quan sát phía
sau(RVC).................
Cảnh báo lệch làn
đường(LDW)............

Nhiên liệu

Nhiên liệu cho động cơ
diesel......................
Nạpnhiênliệu.............

Kéo xe moóc
Kiểm soát rung lắc của xe
moóc(TSC)................

Vận hành và lái xe

Thông tin lái xe
Môi trường lái xe

General Motors luôn luôn quan tâm
đến việc bảo vệ môi trường và đã
sử dụng các vật liệu thân thiện với
môi trường, vật liệu tái chế hết mức
có thể trong quá trình thiết kế và lắp
ráp sản phẩm.
Các phương pháp sản xuất cũng
đáp ứng những yêu cầu về việc bảo
vệ môi trường. Chúng tôi đã dừng
sử dụng các vật liệu độc hại như
amiăng và catmi. Hệ thống điều hòa
không khí sử dụng chất làm lạnh



không có hydrocarbonate
fluorochloride. Tỷ lệ chất gây ô
nhiễm trong khí xả được giảm bớt.

.

Việc đốt dầu bôi trơn thiếu kiểm
soát sẽ tạo ra khí tồn dư có hại
cho môi trường;

Chính sách về môi trường của
General Motors

.

Tái chế là giải pháp thải bỏ thích
hợp đối với loại chất thải này.

"General Motors cam kết bảo vệ
môi trường và nguồn tài nguyên
thiên nhiên thông qua việc đặt ra
các mục tiêu và chỉ tiêu giúp chúng
tôi liên tục cải tiến hiệu năng về mặt
môi trường của mình, giảm lượng
chất thải, tuân thủ các luật pháp và
quy định, phòng tránh ô nhiễm và
liên lạc tốt với cộng đồng."

Các yêu cầu về tái chế

Lưu ý
. Việc sử dụng dầu bôi trơn có thể
dẫn đến hư hỏng một phần, tình
trạng đó được thể hiện bằng các
hợp chất gây ung thư, chất cặn
được hình thành, cùng với các
biểu hiện khác;
. Việc thải bỏ dầu bôi trơn đã sử
dụng xuống đất hoặc ống cống
bị pháp luật nghiêm cấm và việc
này sẽ gây ra tổn hại nghiêm
trọng đối với môi trường;

Khi cần thay dầu bôi trơn, tốt hơn
hết là bạn nên tìm một đại lý của
Chevrolet.

Lái xe với mục tiêu tiết
kiệm nhiên liệu hơn nữa
Thông tin quan trọng về mức tiêu
thụ nhiên liệu:
. Tắt động cơ mỗi khi có thể.
Ngay cả trong khoảng thời gian
ngắn, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ
giảm đi.
. Tránh tăng tốc xe quá mức.
Những thay đổi tốc độ đột ngột
sẽ làm tăng mức tiêu thụ.
. Áp suất lốp thấp sẽ làm giảm
hiệu năng, tăng mức tiêu thụ
nhiên liệu và dẫn đến lốp
mòn sớm.

Vậnhànhvàláixe
.

Nhiên liệu chất lượng thấp sẽ
làm hư hỏng động cơ và tăng
mức tiêu thụ.

Lái xe an toàn
Lời khuyến nghị tốt nhất là bạn nên
lái xe với quan điểm an toàn.
Hãy bắt đầu bằng việc thắt đai
an toàn.
Quan điểm lái xe an toàn giúp bạn
sẵn sàng xử lý mọi kiểu tình huống
không lường trước được. Hãy giả
định rằng những người lái và khách
bộ hành khác sẽ mất tập trung hoặc
phạm sai lầm.

Điều khiển xe
Không được lao dốc khi động
cơ không chạy
Nhiều hệ thống không hoạt động
trong trường hợp này (ví dụ: bộ
phận trợ lực phanh, trợ lực lái).
Cách lái xe này sẽ gây nguy hiểm
cho bạn và người khác.

Các bàn đạp

Hãy cố gắng dự đoán những hành
vi của người lái và cân nhắc mọi sai
lầm có thể xảy ra.
Các tai nạn phổ biến nhất thường
có liên quan đến phần đuôi xe. Duy
trì khoảng cách an toàn là một
phương thức khác giúp tránh
va chạm.
Ở những khu vực nông thôn và
thành thị, phương thức hay nhất là
lái xe an toàn. Phản ứng bất ngờ
của xe phía trước có thể khiến bạn
phải rẽ hoặc dừng xe đột ngột.

Để đảm bảo bàn đạp không bị kẹt
trong hành trình di chuyển, kiểm tra
xem thảm sàn xe có được lắp đúng
không.

Bàn đạp phanh và ga có chiều cao
khác nhau để giúp chuyển động của
chân được dễ dàng hơn khi bạn đổi
vị trí để chân - từ bàn đạp phanh
sang bàn đạp ga và ngược lại. Bạn
đạp ly hợp có hành trình dài hơn để
gia tăng độ nhạy khi điều khiển.

{ Cảnh báo
Nếu thảm sàn bị lắp sai hoặc
không đúng kích cỡ, thảm có thể
vướng vào bàn đạp ga và/hoặc
phanh. Hiện tượng này có khả
năng dẫn đến tình trạng tăng tốc
đột ngột và/hoặc tăng khoảng
cách dừng xe, từ đó gây ra va
chạm và thương tích. Hãy đảm
bảo rằng thảm sàn không vướng
vào bàn đạp ga hoặc phanh.

Vận hành và lái xe



Bàn đạp ga

Bàn đạp ly hợp

Bàn đạp phanh

Tăng tốc đột ngột sẽ làm tăng mức
tiêu thụ nhiên liệu. Khi tốc độ động
cơ tăng, hãy thử tìm cách chuyển
sang số tiếp theo.

Lưu ý
Không để chân trên bàn đạp ly hợp
khi đang lái xe. Ngoài việc làm tăng
mức tiêu thụ nhiên liệu, thói quen
này có thể dẫn đến hư hỏng đối với
hệ thống ly hợp và động cơ.

Khi nhấn bàn đạp phanh, đèn
phanh sáng trên các đèn hậu và
đèn phanh gắn trên cao.

Chú ý
Không về số thấp một cách đột
ngột khi đang lái xe trên đường
trơn trượt. Việc này có thể tạo ra
hiệu ứng phanh trên các bánh
kéo xe và gây ra hiện tượng
trượt xe.

{ Cảnh báo
.

Nhấn bàn đạp phanh nhẹ
nhàng và mạnh dần. Tránh
nhấn phanh đột ngột, việc
đó có thể dẫn đến tình trạng
trượt bánh nguy hiểm và
làm lốp bị mòn quá mức.
(tiếp tục)

Vậnhànhvàláixe
Cảnh báo (tiếp tục)

.
.

.

XemĐèncảnhbáohê ̣
thốngchốngbócứngphanh
(ABS)0.
Chú ý đến đèn báo lỗi trên
hệ thống phanh.

Không lái xe khi động cơ
tắt, vì hệ thống trợ lực
phanh sẽ không hoạt động,
bạn sẽ phải dùng nhiều sức
hơn để điều khiển phanh.
Nếu động cơ dừng hoạt
động khi xe đang chạy, hãy
phanh bình thường, nhấn
và giữ bàn đạp phanh mà
không nhấn nhả, nếu
không, chân không trong bộ
phận trợ lực phanh sẽ bị xả
hết, khiến bạn không còn
được hỗ trợ trong thao tác
nhấn phanh. Khi đó, bạn sẽ
phải dùng nhiều sức hơn để
nhấn bàn đạp phanh và
quãng đường cần thiết để
phanh xe sẽ dài hơn.
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)

.

Nếu bàn đạp phanh không
trở lại vị trí ban đầu hay
hành trình của bàn đạp
phanh tăng lên, thì tình
trạng này biểu thị rằng có lỗi
trong hệ thống phanh. Hãy
hỏi ý kiến đại lý của
Chevrolet ngay lập tức.

.

Bạn nên thường xuyên kiểm
tra mức dầu phanh trong
bình chứa.

đạp ga và/hoặc phanh. Nếu
các bàn đạp này bị vướng,
xe có thể tăng tốc bất ngờ,
quãng đường dừng xe sẽ
tăng lên hoặc bạn gặp khó
khăn khi sang số, những
tình huống này có thể khiến
bạn bị va chạm hoặc
thương tích.

.

Thường xuyên kiểm tra đèn
phanh.

Thảm sàn

{ Cảnh báo
.

Hãy đảm bảo rằng thảm sàn
không vướng vào các
bàn đạp.

.

Nếu thảm sàn bị lắp sai
hoặc không đúng kích cỡ,
thảm có thể vướng vào bàn
(tiếp tục)

.

Thảm sàn nguyên bản được
thiết kế riêng cho xe của
bạn. Nếu bạn cần thay thế,
hãy chọn sản phẩm thay thế
nguyên bản của Chevrolet.
Thảm sàn không được thiết
kế cho xe của bạn có thể
không vừa khít và vướng
vào bàn đạp.

Làm theo các hướng dẫn để sử
dụng thảm sàn của bạn đúng cách.
. Luôn đảm bảo rằng thảm sàn
không vướng vào các bàn đạp.
. Đặt thảm sàn quay mặt lên khi
sử dụng. Không sử dụng thảm
sàn khi úp xuống.

Vận hành và lái xe
.

Không để bất cứ thứ gì trên
thảm sàn ở phía người lái.

.

Chỉ sử dụng một thảm sàn ở
phía người lái. Không được để
thảm sàn chồng lên nhau.

Phanh
Nhấn phanh
Hành động phanh bao gồm khoảng
thời gian nhận thức và thời gian
phản ứng. Trước tiên, bạn phải
quyết định nhấn bàn đạp phanh. Đó
là thời gian nhận biết. Sau đó, bạn
phải nhấn chân để thực hiện việc
đó. Đó là thời gian phản ứng. Thời
gian phản ứng trung bình là 3/4
giây, nhưng đó chỉ là giá trị trung
bình. Giá trị đó có thể rút ngắn đi
với người lái này và kéo dài ra đến
hai giây hoặc nhiều hơn với người
lái khác. Độ tuổi, thể trạng, sự tỉnh
táo, khả năng phối hợp và tầm nhìn
sẽ có tác động đến thao tác này.
Việc sử dụng thuốc và đồ có cồn
cũng vậy. Nhưng kể cả trong
khoảng thời gian 3/4 giây, chiếc xe
đang di chuyển với tốc độ 100 km/h
sẽ trượt thêm 20 m. Trong trường
hợp khẩn cấp, đó sẽ là một quãng

đường dài, do đó, điều quan trọng
là bạn cần tạo đủ khoảng cách giữa
xe của mình và các xe khác. Và dĩ
nhiên là khoảng cách dừng xe thực
tế sẽ thay đổi đáng kể tùy theo bề
mặt đường (dù đó là đường lát hay
đường sỏi); tình trạng của mặt
đường (khô, ướt); ta lông lốp và
phanh của bạn. Tuy vậy, một số
người có thể khiến hệ thống phanh
bị quá tải nếu sử dụng chúng không
đúng cách.

Hãy chú ý những điểm sau
.

Không cản đường di chuyển của
bàn đạp phanh.

.

Tránh việc phanh gấp không cần
thiết - một số người có thói quen
lái xe giật cục - tăng tốc nhanh
rồi phanh gấp - thay vì di chuyển
theo luồng giao thông. Đây là
một sai lầm. Hệ thống phanh
của bạn sẽ mòn nhanh hơn nếu
bạn phanh gấp nhiều lần. Đồng
thời, bạn còn gặp nguy cơ trượt
xe rất nguy hiểm.

.

Để tăng tuổi thọ của phanh, hãy
cố gắng đi theo luồng giao
thông, tránh việc phanh không
cần thiết và tạo ra khoảng cách



theo đuôi an toàn. Nếu bạn phải
dùng phanh để giảm tốc độ, hãy
nhấn phanh nhẹ nhàng và
liên tục.
.

Không lái xe khi tắt động cơ. Bộ
trợ lực phanh sẽ không hoạt
động, nên bạn phải mất thêm
lực để vận hành phanh.

.

Nếu động cơ dừng hoạt động
khi bạn đang lái xe, hãy phanh
bình thường nhưng không nhấn
nhả phanh, nếu không, phần
chân không hỗ trợ phanh sẽ bị
xả hết, khiến bạn phải dùng
nhiều lực hơn đến nhấn bàn đạp
phanh và quãng đường phanh
xe sẽ dài hơn.

Hành trình của bàn đạp phanh
Đưa xe đến đại lý của Chevrolet bất
cứ khi nào bạn nhận thấy bàn đạp
phanh không trở lại vị trí cũ hoặc
hành trình của bàn đạp phanh bị
kéo dài ra. Đó có thể là biểu hiện
của lỗi trong hệ thống phanh.

Vậnhànhvàláixe
Phanh trong tình huống
khẩn cấp
Ai cũng sẽ gặp phải tình huống
phanh gấp. Nếu xe không được
trang bị Hệ thống chống bó cứng
phanh, thì phản ứng đầu tiên của
người lái là nhấn và giữ bàn đạp
phanh. Trên thực tế, cách làm này
không đúng, vì các bánh xe có thể
bị khóa lại. Khi đó, xe có thể không
đi theo hướng đánh lái mà vẫn theo
hướng đi của bánh trước khi bị
khóa; xe của bạn có thể lao ra khỏi
lòng đường. Hãy phanh dần dần.
Phương thức này giúp bạn có được
lực phanh tối đa và kiểm soát
hướng đánh lái. Nhấn bàn đạp
phanh dần dần và mạnh dần. Trong
trường hợp khẩn cấp, bạn có thể
muốn nhấn mạnh phanh mà không
làm các bánh bị khóa. Nhả bàn đạp
phanh nếu bạn cảm thấy hoặc nghe
thấy các bánh xe bị trượt đi. Việc đó
sẽ giúp bạn kiểm soát được hướng
đánh lái.
Nếu xe của bạn được trang bị Hệ
thống chống bó cứng phanh, hãy
xemHệthốngchốngbócứng
phanh(ABS)02.

Đánh lái
Trợ lực lái bằng điện (nếu
được trang bị)
Dành cho các xe có tính năng trợ
lực lái bằng điện. Tính năng này
không sử dụng dầu trợ lực lái.
Không yêu cầu bảo dưỡng thường
xuyên.
Nếu tính năng trợ lực lái bị vô hiệu
hóa do hư hỏng hệ thống, thì bạn
vẫn có thể lái xe, nhưng sẽ cần
dùng lực nhiều hơn.
Hãy đến gặp hãng đại lý của bạn
nếu xe có sự cố.
Nếu bạn xoay vô lăng hết chu trình
và giữ ở vị trí đó trong một thời gian
dài, thì khả năng trợ lực lái có thể bị
giảm đi.
Nếu tính năng trợ lực lái được sử
dụng trong một thời gian dài, thì lực
hỗ trợ có thể bị giảm đi.
Bạn có thể dùng tiếp tính năng trợ
lực lái như bình thường sau khi hệ
thống nguội đi.

Xem các thông báo trợ lực lái cụ thể
trongThôngbáovềhệthốngđánh
lái(Nếuđượctrangbị)0.Hãy
đếngặphãngđạilýcủabạnnếuxe
cósựcố.

Đánh lái khẩn cấp
Trong một số tình huống, đánh lái
có thể hiệu quả hơn là phanh.
Ví dụ: nếu bạn đến gần một quả đồi
và thấy một xe tải đỗ trên làn của
mình hoặc nếu có một xe xuất hiện
đột ngột từ đâu đó hay một đứa trẻ
chạy từ đằng sau chiếc xe đã đỗ và
dừng ngay trước mặt bạn.
Bạn có thể tránh các vấn đề này
bằng cách đạp phanh - nếu có thể
dừng kịp thời. Nhưng đôi khi điều
này là không thể vì khoảng cách đã
quá gần. Đó là lúc phải có động tác
an toàn bằng việc đánh lái tránh đối
tượng.
Trước tiên là nhấn phanh - không
nhấn phanh đến mức khóa các
bánh trước. Vì rủi ro va chạm, trước
tiên là bạn hãy giảm tốc độ. Sau đó,
đánh lái vòng tránh đối tượng, về
bên phải hoặc bên trái tùy thuộc
vào không gian cho phép. Một tình

Vận hành và lái xe
huống khẩn cấp, như mô tả ở trên,
sẽ đòi hỏi người lái tập trung cao độ
và quyết định nhanh chóng.

.

Kiểm tra áp suất lốp dự phòng
như được ghi trong chương
thông số kỹ thuật.

Nếu bạn cầm vô lăng như được
khuyến nghị ở vị trí ba giờ và chín
giờ, bạn có thể xoay nhanh 180° mà
không cần phải bỏ tay ra khỏi vô
lăng. Nhưng bạn phải làm thật
nhanh, đánh lái nhanh, rồi xoay vô
lăng trở lại sớm nhất có thể sau khi
đã vượt qua đối tượng. Các tình
huống khẩn cấp luôn có thể xuất
hiện, đó là lý do bạn cần thực hành
lái xe an toàn và sử dụng đai an
toàn đúng cách.

.

Kiểm tra mức dầu như được ghi
trong chương chăm sóc xe.

Lái xe trên đường
phức tạp
Trước khi lái xe trên đường
phức tạp
Bạn cần kiểm tra một số mục trước
khi lái xe trên đường phức tạp.
Ví dụ:
. Chắc chắn rằng tất cả các dịch
vụ bảo dưỡng và sửa chữa đã
được thực hiện.
. Kiểm tra mức nhiên liệu.

Sau khi lái xe trên đường
phức tạp
Loại bỏ tất cả những thứ bám vào
phần đuôi xe, khung gầm hay dưới
nắp động cơ. Đó có thể là nguy cơ
gây cháy. Sau khi lái xe qua khu
vực có bùn hoặc cát, vệ sinh và
kiểm tra đường ống phanh.
Những chất này có thể gây ra hiện
tượng phanh bất thường và đai
phanh bị láng. Kiểm tra thân, khung,
vô lăng, hệ thống treo, bánh xe, lốp,
hệ thống xả, đường ống nhiên liệu
và hệ thống làm mát.
Trong khi lái xe trên đường phức
tạp, khoảng thời gian giữa hai lần
bảo dưỡng đối với xe của bạn sẽ
ngắn hơn.



Làm quen với việc lái xe trên
đường phức tạp
Trước khi bắt đầu bất kỳ chuyến đi
nào, bạn nên thực hành đi xe trong
khu vực an toàn. Lái xe trên đường
phức tạp đòi hỏi bạn có một số kỹ
năng mới và khác biệt, như việc chú
ý đến các loại tín hiệu khác nhau.
Chẳng hạn, bạn cần thường xuyên
quan sát mặt đường để tránh những
vật cản bất ngờ. Cố gắng lắng nghe
tiếng động bất thường từ lốp và
động cơ.
Khả năng kiểm soát xe là điểm
chính yếu để bạn lái xe tốt trên
đường phức tạp. Cách kiểm soát xe
tốt hơn cả là kiểm soát tốc độ. Có
một số khía cạnh mà bạn phải chú
ý. Khi lái xe với tốc độ cao:
. Bạn tiến đến gần vật thể nhanh
hơn và có ít thời gian hơn để
quan sát vật cản trên đường.
. Bạn có ít thời gian phản
ứng hơn.
. Xe sẽ lắc nhiều hơn khi lao qua
chướng ngại vật.

Vậnhànhvàláixe
.

Bạn cần có quãng đường phanh
dài hơn, nhất là khi đang lái xe
trên đường không lát đá.

Chú ý
Khi lái xe trên đường phức tạp,
bạn có thể bị mất lái vì các
chuyển động hoặc cách điều
khiển đột ngột. Tình trạng này có
thể dẫn đến va chạm xe. Vì vậy,
khi lái xe trên đường bình thường
và đường phức tạp, bạn và hành
khách đều nên thắt đai an toàn.

Lái xe trong sương

hãy bật đèn pha, bật đèn cảnh
báo nguy hiểm và bấm còi định
kỳ hoặc khi bạn nhận thấy có xe
đang đi đến.

Độ ẩm cao trong không khí và tình
trạng lạnh giá làm tăng khả năng có
sương, hiện tượng này có thể ảnh
hưởng đến tầm nhìn của bạn.
Khi lái xe trong sương, người lái
nên giảm tốc độ và duy trì khoảng
cách an toàn với xe phía trước.
Không đánh giá thấp sự thay đổi
của màn sương để tránh nguy cơ
gây tai nạn. Bạn sẽ đánh giá độ dày
của màn sương tốt hơn bằng cách
quan sát độ mờ của các đèn phía
trước.

.

Khi lái xe trong sương, không
vượt qua xe khác, trừ khi bạn có
được tầm quan sát tốt và có thể
làm việc đó an toàn. Nếu muốn
vượt, hãy chuẩn bị sẵn sàng để
lùi lại khi có xe đi đến.

Lái xe qua khu vực có bùn
hoặc cát

Mẹo khi lái xe trong sương
. Bật đèn sương mù phía trước
hoặc đèn cốt, kể cả là vào
ban ngày.
. Không bật đèn pha.
.

Dùng bộ sấy kính sau. Bật gạt
nước và xịt nước kính chắn gió
trong một lúc. Hơi ẩm đọng bên
ngoài cửa kính có thể trông
giống sương.

.

Nếu bạn gần như không thể
nhìn thấy khung cảnh bên ngoài
và cần dừng lại, nhưng bạn
không chắc chắn rằng mình có
đang dừng giữa đường không,

Khi lái xe qua khu vực có bùn hoặc
cát, hãy duy trì chuyển động của xe
ở số thấp.

Vận hành và lái xe
Do xe bị mất độ bám đường, bạn sẽ
khó đánh lái, tăng tốc và phanh
hơn. Để có độ bám đường cao hơn
khi lái xe qua vùng có cát rất tơi,
hãy xả bớt một chút áp suất lốp.
Lưu ý
Sau khi lái xe qua khu vực có bùn
hoặc cát, hãy vệ sinh và kiểm tra
má phanh. Nếu bạn không thực
hiện thao tác này, xe có thể bị
phanh bất thường hoặc má phanh
bị trượt. Hãy kiểm tra kết cấu thân
xe, vô lăng, hệ thống treo, bánh xe,
lốp và hệ thống xả.

Lái xe trên đường ướt
Lái xe qua vùng bị ngập
Bạn nên tránh vùng bị ngập nước
trong mọi tình huống. Đường bị
ngập nước sẽ khiến người lái không
đánh giá được chính xác điều kiện
của đường.



Tránh đi gần các xe lớn. Chúng có
thể tạo ra những đợt sóng có khả
năng gây hư hỏng.

Chú ý
Nước có thể xâm nhập vào động
cơ qua hệ thống lấy gió. Nếu tình
trạng này xuất hiện và xe dừng
lại, không thử vận hành lại động
cơ vì việc này sẽ làm tăng mức
hư hỏng của động cơ.
Lái xe qua vùng bị ngập với tốc độ
thấp và chắc chắn rằng mực nước
không vượt quá nửa bánh xe.

Lái xe trong mưa
Thời tiết mưa và đường ướt có thể
khiến bạn gặp khó khăn khi lái xe.
Trên đường ướt, bạn không thể
dừng, tăng tốc hoặc rẽ như bình
thường, vì độ bám đường của lốp
không đạt bằng mức trong điều kiện
đường khô. Và nếu ta lông của lốp
bị mòn nhiều, độ bám đường sẽ
càng ít hơn. Nếu trời bắt đầu đổ
mưa khi bạn đang lái xe, tốt nhất là
bạn nên đi chậm lại và thận trọng.

Vậnhànhvàláixe
khi chúng có dấu hiệu bị mòn hoặc
gạt sót một vài khu vực trên kính
chắn gió hay khi các dải cao su bắt
đầu tách rời ra khỏi lưỡi gạt.

Mặt đường có thể đột ngột bị ướt,
trong khi bạn vẫn giữ phản xạ như
lúc lái xe trên đường khô ráo. Trời
mưa càng lớn, thì bạn sẽ càng khó
nhìn đường. Kể cả khi lưỡi gạt
nước kính chắn gió của bạn còn tốt,
cơn mưa lớn cũng khiến bạn khó
nhìn thấy biển báo trên đường và
tín hiệu giao thông, hệ thống vạch
trên đường, lề đường và kể cả
người đang đi bộ. Tia nước bắn từ
lòng đường càng khiến bạn khó
nhìn hơn là chính cơn mưa, nhất là
trên đường bẩn.
Tốt hơn là bạn nên giữ gìn thiết bị
gạt nước của mình, cũng như đổ
đầy bình nước rửa kính chắn gió.
Thay lưỡi gạt nước kính chắn gió

Nước có thể ảnh hưởng đến hệ
thống phanh của bạn. Cố gắng
tránh những vùng bị ngập, nhưng
nếu không thể, hãy cố giảm tốc độ
trước khi bạn đi vào vùng đó.
Phanh bị ướt có thể dẫn đến tai
nạn. Chúng sẽ không hoạt động tốt
khi bạn dừng xe đột ngột và có thể
khiến xe bị lệch sang một bên. Bạn
có thể mất khả năng điều khiển xe.

Lưu ý
Khi trời mưa, lốp và lưỡi gạt nước
phải làm việc nhiều hơn. Do đó, hãy
giữ cho lốp và lưỡi gạt nước luôn ở
tình trạng tốt.

Lực đẩy của nước

Khi lái xe qua vũng nước lớn hoặc
trong trạm rửa xe, nhấn nhẹ bàn
đạp phanh cho đến khi phanh hoạt
động bình thường.
Một số mẹo để quan sát trong
trời mưa
. Bật đèn cốt, kể cả vào ban ngày.
.

Bật lưỡi gạt nước.

.

Giảm tốc độ và thận trọng.

.

Giãn khoảng cách với xe phía
trước.

.

Dùng bộ sấy kính sau, nếu cần.

Lượng nước dư thừa trên mặt đất
có thể khiến xe bị trượt nước. Khi
xảy ra hiện tượng trượt nước, xe
không còn tiếp xúc với mặt đường
và người lái không thể kiểm soát xe.
Lưu ý
Có thể người lái không nhận ra rằng
xe bị trượt nước và tiếp tục lái xe
ngay cả khi các bánh xe không tiếp
xúc với mặt đất.

Vận hành và lái xe
Để tránh hiện tượng trượt nước,
người lái phải giảm tốc độ của xe
khi đi qua vũng nước hoặc khi
đường bị ướt.

Chú ý
Nếu bố lốp bị mòn quá mức, thì
xe càng dễ bị trượt nước.

Lái xe trong đêm

.

Hãy giảm tốc độ của xe và thận
trọng.

.

Khi bạn nhận thấy có xe đang
đến ở làn đối diện, hãy đổi đèn
pha sang đèn cốt.

Đường đồi và núi
Nếuxehaychạytrênđườngđồivà
núi,xecầnphảiluônởtìnhtrạng
tốt.Dầu,lốpvàmáphanhphải
đượckiểmtratheochukỳcụthể,
hãyxemBảodưỡngđịnhkỳ0.

Đường xuống dốc
Trên đường xuống dốc, tránh sử
dụng phanh không cần thiết. Bạn có
thể giảm tốc độ xe có bằng cách
chuyển về số thấp hơn.
Bạn có thể kích hoạt hệ thống Điều
khiển xuống dốc (HDC) để tránh
phải đi xe trên đường dốc xuống,
nếu tính năng này có sẵn trên xe
của bạn.
Khi lái xe trong đêm, người lái phải:
. Giãn xa khoảng cách với xe
phía trước. Các phản xạ bị
chậm lại do trời tối.



Lưu ý
Lời khuyên để bạn lái xe trên
đường dốc xuống là để động cơ
chạy và gài số. Không lái xe khi
động cơ tắt hoặc khi bạn về số
không.

Nếu xe bị kẹt
Nảy xe
Phương thức nảy xe có thể hữu ích
khi xe bị kẹt. Để làm việc đó, người
lái phải làm theo các bước
dưới đây.
1. Xoay vô lăng sang phải và
sang trái.
2. Luân phiên chuyển cần số giữa
số một, hai và số lùi, nhả
bướm ga khi sang số.
3. Sau khi chuyển số, nhấn nhẹ
vào bàn đạp ga.
4.

Nếu xe vẫn bị kẹt sau vài lần
thử, hãy gọi đội cứu hộ để
kéo xe.

Vậnhànhvàláixe
Chú ý
Chuyển động của bánh xe khi xe
bị kẹt có thể khiến lốp bị nổ và
hộp số trở nên quá nóng.

Khởi đôn
̣ g và
vân
̣ hành

Vị trí của khóa điện

Chạy rà xe mới
Sử dụng các biện pháp phòng ngừa
sau trong vài trăm kilômét đầu tiên
để cải thiện hiệu suất và mức tiết
kiệm nhiên liệu cho xe của bạn:
. Tránh khởi động với chế độ
toàn tải.
. Không được ép tốc độ động cơ.
.

.

Tránh dừng đột ngột, trừ những
tình huống khẩn cấp. Điều này
cho phép bạn thao tác phanh
đúng trong tương lai.

0 : Khóa điện tắt (LOCK)

Tránh khởi động nhanh, tăng tốc
đột ngột và lái xe ở tốc độ cao
trong thời gian dài để tránh
những hư hỏng cho động cơ và
tiết kiệm nhiên liệu.

2 : Khóa điện bật (ON), với động
cơ diesel: làm nóng trước

1 : Khóa điện tắt (ACC), khóa vô
lăng được nhả

3 : Khởi động (START)

.

Tránh đạp hết chân ga ở
số thấp.

{ Nguy hiểm

.

Không được kéo xe khác.

Không để chìa khóa ở vị trí 1
hoặc 2 quá lâu khi động cơ không
chạy. Việc này sẽ xả điện ắc-quy.
(tiếp tục)

Vận hành và lái xe
Nguy hiểm (tiếp tục)
Không xoay chìa khóa về vị trí 0
khi bạn đang lái xe. Người lái có
thể mất khả năng kiểm soát xe và
không được hỗ trợ phanh, việc đó
khiến xe bị hư hỏng và có thể
gặp tai nạn.

Khởi động động cơ
Khởi động động cơ bằng
chìa khóa

.

Hộp số sàn: nhấn bàn đạp
ly hợp.
Hộp số tự động: khi chìa khóa
điện ở vị trí 2, nhấn bàn đạp
phanh để di chuyển cần chọn số
vào P hoặc N. Không tăng tốc.

.

.

Động cơ diesel: xoay chìa khóa
về vị trí ON (Bật) (2) để làm
nóng trước. Cho đến khi đèn
báo K tắt đi.
Xoay chìa khóa về vị trí 3 và thả
ra khi động cơ đã chạy.

Để khởi động lại động cơ, không
cần thiết phải xoay chìa khóa đến vị
trí 0. Động cơ bị tắt bằng cách xoay
chìa khóa đến vị trí 1.

Nguồn lưu điện cho phụ
kiện (RAP)
Bạn có thể sử dụng các phụ kiện
sau trên xe trong tối đa 10 phút sau
khi tắt động cơ:
. Ổ cắm điện
.
.

Xoay chìa khóa về vị trí 1. Xoay
nhẹ vô lăng để mở khóa vô lăng.

Kính điện

Các tính năng này hoạt động khi
chìa khóa điện ở vị trí ON/RUN
(Bật/Chạy) hoặc ACC/ACCESSORY



(Phụ kiện). Sau khi chìa khóa được
xoay từ ON/RUN (Bật/Chạy) sang
LOCK/OFF (Khóa/Tắt), nguồn điện
vẫn được cấp cho các tính năng
này trong tối đa 10 phút hoặc cho
đến khi có cửa được mở.

Tắt máy khi quá tải
Hệ thống cung cấp nhiên liệu sẽ tự
động ngắt khi xe đang chạy theo
đà, nghĩa là khi xe đang chạy ở một
số nào đó nhưng bàn đạp ga được
nhả ra.

Đỗ xe
.

Không được đỗ xe ở những bề
mặt dễ cháy. Nhiệt độ cao của
hệ thống xả có thể làm bén lửa
bề mặt đường xe đang đỗ.

.

Luôn kéo phanh tay mà không
nhấn nút nhả. Kéo phanh tay hết
cỡ khi xe ở trên dốc lên hoặc
dốc xuống. Nhấn phanh chân
cùng lúc để giảm lực kéo
phanh tay.

.

Tắt động cơ. Xoay vô lăng đến
khi vô lăng được khóa lại.

Vậnhànhvàláixe
.

Nếu như chiếc xe đang ở trên
một bề mặt cao hoặc dốc lên,
cài số một hoặc đặt cần số ở vị
trí số P trước khi tắt khóa điện.
Trên dốc lên, xoay các bánh
trước ra xa lề đường.

Đỗ xe trên các vật
dễ cháy

{ Nguy hiểm
Khí xả động cơ có chứa khí độc
cacbon ôxít, đây là loại khí không
màu, không mùi và có thể gây
hậu quả nghiêm trọng nếu hít
phải. Nếu khí xả này bay vào
trong xe, hãy mở các cửa sổ ra.
Hãy để đại lý của Chevrolet khắc
phục nguyên nhân gây ra lỗi.
Tránh lái xe khi khoang chứa đồ
mở, nếu không, khí xả có thể bay
vào trong xe.

Nếu như chiếc xe đang ở dốc
xuống, cài số lùi hoặc đặt cần số
ở vị trí số P trước khi tắt khóa
điện. Xoay các bánh trước về
phía lề đường.
.

Khí xả đôn
̣ g cơ

Khóa xe và bật hệ thống cảnh
báo chống chộm.

Trước khi đỗ xe, đảm bảo rằng nơi
đỗ không có bất kỳ vật nào dễ cháy,
như cỏ, cây bụi, giọt nhiên liệu, v.v.
Khí xả của động cơ có nhiệt độ cao
và có thể gây cháy.

Bộ chuyển đổi bằng
xúc tác
Bầu xúc tác làm giảm hàm lượng
chất có hại trong khí xả.

Chú ý
Nhiên liệu thuộc hạng không
được liệt kê có thể làm hỏng bộ
chuyển đổi bằng xúc tác hoặc các
(tiếp tục)

Vận hành và lái xe
Chú ý (tiếp tục)
bộ phận điện tử. Xăng chưa cháy
hết sẽ trở nên quá nóng và làm
hỏng bộ chuyển đổi bằng xúc tác.
Vì vậy, tránh dùng mô-tơ đề quá
nhiều, dùng hết nhiên liệu trong
bình chứa hay khởi động động cơ
bằng cách đẩy hoặc kéo xe.
Trong trường hợp bị mất lửa, động
cơ sẽ nổ không đều, làm giảm hiệu
năng của động cơ hoặc gây ra
những vấn đề bất thường khác,
nguyên nhân của các lỗi này phải
được đại lý của Chevrolet khắc
phục ngay khi có thể. Trong trường
hợp khẩn cấp, bạn có thể tiếp tục
lái xe trong thời gian ngắn, bằng
cách giữ cho tốc độ của xe và tốc
độ động cơ thấp.

Hôp
̣ số tự đôn
̣ g



Cần chọn số

Hộp số tự động cho phép chuyển
số bằng tay (chế độ chuyển số
bằng tay) hoặc chuyển số tự động
(chế độ chuyển số tự động).

Màn hình hộp số

P : Vị trí Đỗ xe, các bánh xe được
khóa, chỉ cài số này khi xe đã dừng
hẳn và đã kéo phanh tay
R : Số lùi, chỉ cài số lùi khi xe
đứng yên
Chế độ hoặc số được chọn được
hiển thị ở màn hình trung tâm của
bảng táp lô.

N : Số Không
D : Chế độ tự động
Cần chọn số bị khóa ở vị trí P. Để di
chuyển, hãy bật khóa điện, nhấn
bàn đạp phanh và ấn nút nhả.
Để chuyển từ P sang R, nhấn bàn
đạp phanh và ấn nút nhả.

Vậnhànhvàláixe
Để khởi động động cơ, nhấn bàn
đạp phanh khi cần số ở vị trí P
hoặc N.

Chế độ chuyển số
bằng tay

Không được tăng tốc khi đang vào
số. Không được nhấn bàn đạp ga
và phanh cùng lúc.

Hộp số sẽ không tự động chuyển
sang số cao hơn khi tốc độ của
động cơ đạt mức cao.

Khi số đã được cài, xe sẽ từ từ
chuyển động khi nhả phanh.

Trong trường hợp đổi số khó, hãy
chuyển số lên/xuống vài lần để thực
hiện quá trình ghi nhận mẫu chuyển
số TCM và đổi số nhẹ nhàng.

Phanh bằng động cơ
Để tận dụng tác dụng phanh bằng
động cơ, hãy chọn số thấp hơn khi
lái xe xuống dốc.

Chương trình lái xe
điện tử

Lấy đà cho xe
Việc lấy đà cho xe chỉ được thực
hiện khi xe sa lầy và kẹt trong bãi
cát, bùn hoặc tuyết. Di chuyển cần
chọn số qua lại giữa vị trí D và R.
Không được ép tốc độ động cơ.

Đỗ xe
Kéo phanh tay, vào số P và rút chìa
khóa điện ra.
Bạn chỉ rút được chìa khóa điện khi
cần chọn số ở vị trí P.

Nếu tốc độ của động cơ quá thấp,
hộp số sẽ tự động chuyển sang số
thấp hơn.

Đẩy cần chọn số ra khỏi vị trí D
sang bên trái, rồi đưa cần tiến
hoặc lùi.
+ : Vào số
– : Về số
Nếu bạn chọn số cao hơn khi tốc độ
xe quá thấp hoặc chọn số thấp hơn
khi tốc độ xe đang cao, thì việc
chuyển số sẽ không thực
hiện được.

Saukhikhởiđộngnguội,
chương trình điều khiển nhiệt độ
làm việc sẽ tăng tốc độ của
động cơ để nhanh chóng đưa
bầu xúc tác lên giá trị nhiệt độ
yêu cầu.

Tính năng nhảy cóc
Nếu bàn đạp ga được nhấn xuống
hoàn toàn trong chế độ tự động,
hộp số sẽ chuyển sang số thấp
hơn, tùy theo tốc độ của động cơ.

Vận hành và lái xe

Lỗi
Trong trường hợp có lỗi, đèn báo
sự cố * sẽ bật sáng. Hộp số sẽ
không thể chuyển số tự động hoặc
bằng tay nữa, vì bộ phận này đã bị
khóa cứng ở một số cố định.

Nhả cần chọn số
1. Kéo phanh tay.



2. Mở nắp che ở bên phải cần
chọn số.

Hãy để đại lý của Chevrolet chỉnh
lại nguyên nhân gây ra lỗi.

Nguồn điện bị ngắt
Trong trường hợp nguồn điện bị
ngắt, cần số sẽ không thể dịch
chuyển khỏi vị trí số P. Cũng không
thể rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa.
Nếu ắc quy hết điện, hãy khởi động
động cơ bằng dây cáp nối tắt, hay
xemKhởiđộngbằngắcquytrênxe
khác022.
Nếu ắc quy không phải là nguyên
nhân gây ra lỗi, hãy nhả cần chọn
số và rút chìa khóa điện ra khỏi
ổ khóa.

3. Cắm tua vít vào lỗ cho đến khi
cần được mở khóa, chuyển
cần chọn số ra khỏi vị trí P và
đến vị trí N.
4. Đậy ốp nhựa lại.

Vậnhànhvàláixe

Hôp
̣ số sàn
Để vào số lùi, cho xe đứng yên,
nhấn bàn đạp ly hợp.
Nhấn và giữ cần xuống trong khi di
chuyển cần sang bên phải và lùi về
phía vị trí R.
Nếu không sang số được, kéo cần
số về số không, nhả rồi nhấn bàn
đạp ly hợp, sau đó sang số lại.

Chú ý
Chúng tôi khuyên bạn không nên
để tay trên cần chọn số khi đang
lái xe.

Hê ̣ thống lái
Dẫn động bốn bánh
Nếu xe có chế độ dẫn động bốn
bánh, bạn có thể truyền công suất
dẫn động của động cơ đến cả bốn
bánh để có thêm lực kéo.
Để đạt được hiệu năng cao nhất từ
chế độ dẫn động bốn bánh, bạn
phải làm quen với cách hoạt động
của chế độ đó. Bạn nên sử dụng
chế độ dẫn động hai bánh cao trong
hầu hết các điều kiện lái xe thông
thường.
Lưu ý
Việc lái xe trên vỉa hè khô ráo, sạch
sẽ với chế độ dẫn động bốn bánh
trong thời gian dài có thể khiến hệ
thống dẫn động của xe bị mòn sớm.

Không nhấn bàn đạp ly hợp khi
không cần thiết.
Khi sử dụng, nhấn bàn đạp ly hợp
hoàn toàn. Không dùng bàn đạp
làm nơi để chân.

Lưu ý
Không sử dụng tính năng dẫn động
bốn bánh nếu các bánh xe có kích
cỡ khách nhau, vì điều đó có thể
gây hư hỏng cho xe. Việc sửa chữa
sẽ không được bao trả theo bảo
hành cho xe.

Vận hành và lái xe
Công tắc điều khiển sang số của
hộp phân công suất được bố trí ở
vùng giữa của bảng táp lô hoặc về
phía tay nắm phanh tay trên bảng
điều khiển giữa các ghế trước.

Số N (Số không) : Chỉ đưa hộp
phân công suất của xe về N (Số
không) khi kéo xe.

{ Cảnh báo
Việc chuyển hộp phân công suất
về N (Số không) có thể khiến xe
vẫn lăn bánh khi hộp số ở vị trí P
(Đỗ). Bạn hoặc người khác có thể
bị chấn thương nghiêm trọng.
Đảmbảorằngbạngàiphanhtay
trướckhichuyểnhộpphâncông
suấtvềN(Sốkhông).XemĐỗxe
02

Xoay công tắc sang số để chuyển
vào hoặc thoát khỏi chế độ dẫn
động bốn bánh. Bạn có thể chọn
những cài đặt sau:
2m (Hai bánh cao) : Cài đặt này
được sử dụng cho thao tác lái trong
hầu hết các tình huống trên đường
và đường cao tốc. Cầu trước không
được khớp vào hệ thống dẫn động
hai bánh.

4m (Bốn bánh cao) : Cài đặt này
giúp khớp cầu trước để dẫn động
xe. Sử dụng cài đặt bốn bánh cao
khi bạn cần thêm lực kéo, như trên
đường có băng hoặc tuyết hay
trong hầu hết những tình huống
đường phức tạp.
4n (Bốn bánh thấp) : Cài đặt này
cũng giúp khớp cầu trước để bạn
có thêm lực kéo. Cài đặt giúp truyền
công suất tối đa đến cả bốn bánh.



Bạn có thể chọn cài đặt bốn bánh
thấp khi lái xe ở nơi có cát, bùn
hoặc tuyết dày và khi leo dốc hay
xuống dốc đứng. Việc chuyển sang
dẫn động bốn bánh ở số thấp sẽ
làm tắt chức năng điều khiển độ
cân bằng và kiểm soát trượt ngang
củađộngcơ,hãyxemHệthống
kiểmsoáttrượtngang(TCS)02.
Đèn báo trên công tắc điều khiển
sang số sẽ hiển thị cài đặt bạn đang
chọn. Đèn báo này sẽ bật sáng
trong thời gian ngắn khi bạn bật
khóa điện và cài đặt đã chọn sẽ tiếp
tục sáng. Nếu đèn không bật sáng,
bạn nên đưa xe đi bảo trì. Đèn báo
sẽ nháy sáng khi bạn sang số. Đèn
sẽ tiếp tục sáng khi việc sang số
hoàn tất. Nếu hộp phân công suất
không sang số, bộ phận này sẽ trở
lại cài đặt đã chọn trước đó.
Khi chìa khóa điện ở vị trí 2, mô đun
điều khiển sang số của hộp phân
công suất sẽ theo dõi công tắc điều
khiển sang số của hộp phân công
suất để xác định xem người lái có
muốn sử dụng cài đặt mới không.

Vậnhànhvàláixe
Khi xoay công tắc điều khiển sang
số của hộp phân công suất, đèn
báo của cài đặt mong muốn mới sẽ
bắt đầu nháy sáng để thông báo
cho người lái rằng mô đun điều
khiển sang số của hộp phân công
suất đã nhận được yêu cầu chuyển
sang cài đặt mới. Đèn tiếp tục nháy
sáng cho đến khi xe đạt được tất cả
các tiêu chí sang số và được
chuyển sang cài đặt mới. Sau khi
đã chuyển hoàn toàn sang cài đặt
mới, đèn báo của công tắc cho cài
đặt mới sẽ tiếp tục sáng.

Chuyển từ Hai bánh cao sang
Bốn bánh cao (2m sang 4m)
Xoay công tắc điều khiển sang số
từ cài đặt hai bánh cao 2 m sang bốn
bánh cao 4 m. Việc này có thể được
thực hiện khi xe có tốc độ dưới 120
km/h.

Chuyển từ Bốn bánh cao sang
Hai bánh cao (4m sang 2m)
Xoay công tắc điều khiển sang số
về vị trí cài đặt hai bánh cao 2 m.
Việc này có thể được thực hiện khi
xe đạt bất kỳ tốc độ nào. Bạn có thể
nghe hoặc cảm nhận thấy hộp phân
công suất của xe được chuyển ra
khỏi cài đặt bốn bánh cao 4 m, đây
là hiện tượng bình thường.

Chuyển từ Hai bánh cao hoặc
Bốn bánh cao sang Bốn bánh
thấp (2m hoặc 4m sang 4n
Để chuyển từ cài đặt Hai bánh cao
2 m hoặc bốn bánh cao 4 m sang bốn
bánh thấp 4 n, bạn phải dừng xe
hoặc chạy với tốc độ dưới 5 km/h
khi hộp số ở vị trí N (Số không) đối
với hộp số tự động hoặc khi bàn
đạp ly hợp được nhấn đối với hộp
số sàn. Phương thức hay dùng để
chuyển sang cài đặt bốn bánh thấp
4 n là để xe của bạn chạy với tốc độ
từ 1,6 đến 3,2 km/h. Xoay công tắc
điều khiển sang số sang cài đặt bốn
bánh thấp 4 n. Bạn phải đợi cho đến
khi đèn báo cài đặt bốn bánh thấp
4n ngừng nháy sáng và sáng ổn
định trước khi vào số hoặc nhả bàn
đạp ly hợp. Nếu cài đặt bốn bánh
thấp được chọn khi xe đã vào số
và/hoặc chạy trên 5 km/h, thì đèn
báo cài đặt bốn bánh thấp sẽ nháy
sáng trong 30 giây, nhưng xe sẽ
không hoàn thành việc sang số và
đèn sẽ trở lại cài đặt ban đầu.

Vận hành và lái xe
Chuyển từ Bốn bánh thấp
sang Hai bánh cao hoặc Bốn
bánh cao (4n sang 2m hoặc 4m)
Để chuyển từ cài đặt bốn bánh thấp
4 n sang hai bánh cao 2 m hoặc bốn
bánh cao 4 m, bạn phải dừng xe
hoặc chạy dưới 5 km/h khi cần chọn
số ở vị trí N (Số không) đối với hộp
số tự động hoặc khi bàn đạp ly hợp
được nhấn đối với hộp số sàn.
Phương thức hay dùng để chuyển
ra khỏi cài đặt bốn bánh thấp 4 n là
để xe của bạn chạy với tốc độ từ
1,6 đến 3,2 km/h. Xoay công tắc
điều khiển sang số sang vị trí cài
đặt hai bánh cao 2 m hoặc bốn bánh
cao 4 m. Bạn phải đợi cho đến khi
đèn báo cài đặt hai bánh cao hoặc
bốn bánh cao ngừng nháy sáng và
sáng ổn định trước khi vào số hoặc
nhả bàn đạp ly hợp. Nếu cài đặt hai
bánh cao hoặc bốn bánh cao được
chọn khi xe đã vào số và/hoặc chạy
trên 5 km/h, thì đèn báo cài đặt hai
bánh cao hoặc bốn bánh cao sẽ
nháy sáng trong 30 giây, nhưng xe
sẽ không hoàn thành việc sang số
và đèn sẽ trở lại cài đặt ban đầu.

Chuyển sang Số không (2m, 4m
hoặc 4n sang Số không)

Sử dụng N (Số không) khi bạn định
kéo xe. Hãy xem phần Kéo xe
0 293 để biết các hướng dẫn kéo
xe. Xe phải được dừng lại. Để
chuyển hộp phân công suất vào vị
trí N (Số không) khi chìa khóa điện
ở vị trí ON (Bật), hãy làm như sau:
1. Cài phanh tay.
2. Khởi động xe.
3. Nhấn bàn đạp phanh và
chuyển hộp số về vị trí N (Số
không) hoặc nhấn bàn đạp ly
hợp đối với xe có hộp số sàn.
4. Chuyển hộp phân công suất về
vị trí hai bánh cao 2 m.
5. Xoay công tắc điều khiển sang
số theo chiều kim đồng hồ qua
cài đặt bốn bánh thấp 4 n về N
(Số không). Giữ công tắc ở vị
trí N (Số không) trong ít nhất
20 giây hoặc đợi cho đến khi
đèn báo Số không màu đỏ
dừng nháy sáng và sáng đều.
Đèn báo N (Số không) màu đỏ



sẽ bật khi việc chuyển hộp
phân công suất sang N (Số
không) hoàn thành.
Lưu ý
Khi bạn nhả công tắc điều khiển
sang số ra khỏi cài đặt SỐ KHÔNG
(N), công tắc sẽ xoay về cài đặt bốn
bánh thấp (4 n). Hộp phân công suất
sẽ vẫn ở vị trí SỐ KHÔNG và đèn
báo SỐ KHÔNG (N) MÀU ĐỎ sẽ
phát sáng cho đến khi có cài đặt
mới được chọn.
6. Nhấn và giữ bàn đạp phanh và
chuyển hộp số về R (Số lùi)
trong 1 giây, rồi chuyển hộp số
về D (Lái) trong 1 giây, hay
chuyển về số 1 (Một) đối với
các xe có hộp số sàn, sau đó,
nhả ly hợp để bảo đảm hộp
phân công suất ở vị trí N (Số
không). Nếu hộp phân công
suất không ở cài đặt N (Số
không), lặp lại quy trình này từ
Bước 3.
7. Tắt động cơ bằng cách xoay
chìa khóa về vị trí ACC/
ACCESSORY.

Vậnhànhvàláixe
8. Để cần chọn số ở vị trí P (Đỗ)
hoặc 1 (Một) đối với xe có hộp
số sàn.
9. Xoay khóa điện về vị trí LOCK/
OFF (KHÓA/TẮT).
Cài đặt N (Số không) này là số
không trong chế độ dẫn động bốn
bánh, nghĩa là trục thứ cấp phía
trước và phía sau của hộp phân
công suất được nhả ra. Khi hộp
phân công suất bị nhả khớp, cả hai
cầu đều không được truyền lực,
nhờ đó, xe có thể được kéo mà
không bị bó đường dẫn động.

Chuyển khỏi Số không

Phanh

Sau khi kéo xe, bạn sẽ phải chuyển
khỏi vị trí N (Số không) để lái xe. Để
chuyển khỏi vị trí N (Số không), hãy
làm như sau:

Hệ thống phanh gồm có hai mạch
phanh độc lập với nhau.

1. Kéo phanh tay.
2. Khởi động xe hoặc tắt động cơ
và xoay chìa khóa về vị trí
ON (2).
3. Nhấn bàn đạp phanh và
chuyển hộp số về vị trí N (Số
không) hoặc, đối với những xe
có hộp số sàn, nhấn bàn đạp
ly hợp.
4. Xoay công tắc điều khiển sang
số của hộp phân công suất từ
cài đặt bốn bánh thấp 4 n sang
cài đặt mong muốn.

Nếu một mạch phanh bị hỏng, chiếc
xe vẫn có thể được dừng bằng
mạch phanh còn lại. Tuy nhiên,
chức năng phanh chỉ được thực
hiện khi bạn nhấn mạnh bàn đạp
phanh. Bạn cần dùng nhiều lực hơn
cho trường hợp này. Quãng đường
phanh sẽ dài hơn. Yêu cầu ngay sự
trợ giúp từ đại lý của Chevrolet
trước khi bạn tiếp tục chuyến đi.
Khi động cơ không hoạt động, lực
hỗ trợ phanh sẽ không còn sau khi
bạn nhấn bàn đạp phanh một hoặc
hai lần. Hiệu quả phanh không
giảm, nhưng bạn cần dùng lực lớn
hơn đáng kể cho quá trình phanh.
Đây là điều đặc biệt quan trọng phải
nhớ khi chiếc xe bị kéo.
XemĐèncảnhbáohệthốngphanh
vàlyhợp0.

Vận hành và lái xe

Hệ thống chống bó cứng
phanh (ABS)
Hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) giúp cho các bánh xe không
bị khóa cứng.
ABS sẽ bắt đầu điều chỉnh áp lực
phanh ngay khi một bánh xe cho
thấy xu hướng bị khóa. Chiếc xe
vẫn có thể lái được, ngay cả khi
phanh gấp.
Điều khiển ABS có thể nhận biết
được bởi xung ở bàn đạp phanh và
âm thanh của quá trình điều chỉnh.
Để tối ưu hóa hiệu quả phanh, giữ
cho bàn đạp phanh được nhấn
hoàn toàn trong suốt quá trình
phanh, mặc dù lúc này bàn đạp
phanh bị rung. Không được giảm
lực đạp lên bàn đạp phanh.
Sau khi khởi động, hệ thống sẽ thực
hiện thao tác tự kiểm tra và bạn có
thể nghe thấy được âm thanh đó.
XemĐèncảnhbáohệthốngchống
bócứngphanh(ABS)0.



Hỗ trợ phanh

Lỗi

{ Cảnh báo
Nếu hệ thống ABS có lỗi, các
bánh xe có thể bị khóa do lực
phanh mạnh hơn bình thường.
Lợi thế của ABS không còn nữa.
Khi phanh gấp, bạn sẽ không thể
đánh lái được nữa và xe có thể
bị lệch.
Hãy để đại lý của Chevrolet khắc
phục nguyên nhân gây ra lỗi.

Phanh đỗ
Luôn kéo phanh tay một cách chắc
tay, không nhấn nút nhả và kéo
phanh tay hết cỡ khi xe ở trên
đường dốc lên hoặc dốc xuống.
Để nhả phanh tay, kéo nhẹ cần
phanh, nhấn nút nhả và hạ cần
phanh xuống hoàn toàn.
Để giảm lực kéo phanh tay, hãy đạp
phanh chân đồng thời.
XemĐèncảnhbáohệthốngphanh
vàlyhợp0.

Nếu bàn đạp phanh bị nhấn nhanh
và mạnh, hệ thống sẽ tự động tạo
ra lực phanh tối đa (phanh
hoàn toàn).
Giữ đều lực phanh trên bàn đạp
phanh khi cần phanh hoàn toàn.
Lực phanh tối đa sẽ tự động giảm
khi nhả bàn đạp phanh.
Hệ thống hỗ trợ phanh là một phần
của bộ trợ lực, có sẵn trên các kiểu
xe có Hệ thống chống bó cứng
phanh và Hệ thống điều khiển cân
bằng điện tử.

Hệ thống hỗ trợ khởi
động trên dốc (HSA)
Trên xe được trang bị hệ thống Điều
khiển cân bằng điện tử (ESC), tính
năng Hỗ trợ khởi động trên dốc
(HSA) cũng khả dụng. HSA có thể
giúp ích cho bạn nếu xe dừng trên
đường dốc. Tính năng này được
thiết kế để tránh cho xe không bị lăn
bánh, cả về phía trước hoặc phía
sau, khi khởi động. Sau khi bạn
dừng hẳn và đỗ xe trên đường dốc,
HSA sẽ tự động được kích hoạt.

Vậnhànhvàláixe
Tronggiaiđoạnchuyểnđổitừkhi
bạnnhảbànđạpphanhđếnkhibắt
đầutăngtốcđểláixeđitrênđường
dốc,HSAsẽduytrìápsuấtphanh
trongtốiđa2(hai)giâyđểđảmbảo
bánhxekhôngbịquay.Phanhsẽtự
độngnhảrakhibạnnhấnbànđạp
gatrongkhoảngthờigian2(hai)
giây.HệthốngHSAsẽkhôngbật
nếuxeđangởsốláivàđixuống
dốchoặcnếuxeđangđilêndốcvà
ởvịtrísốR(Sốlùi).Trongcác
trườnghợpnhưkhixecótảiđỗtrên
đườngdốcthoải(độ dốcdưới5%)
hoặckhixeđangkéorơmoóc,HSA
sẽkhôngđượckíchhoạt.Nếubạn
nhảbànđạpphanh,rồinhấnlạibàn
đạpphanhtrongkhiHSAđượckích
hoạt,thìbạnsẽthườngthấybàn
đạpphanhchắchơntrongkhihành
trìnhcủabànđạpngắnhơn.

Hê ̣ thống kiểm soát
lái xe

XemĐènbáođiềukhiển0.

Giảihoạt

Hệ thống kiểm soát trượt
ngang (TCS)
Hệ thống kiểm soát trượt ngang
(TCS) giúp nâng cao độ cân bằng
khi lái xe lúc cần thiết, bất kể loại
mặt đường hay rãnh lốp, bằng cách
không cho các bánh xe chủ động
quay trơn.
Ngay khi bánh lái quay, công suất
động cơ sẽ giảm và hầu hết các
bánh xe đang quay trơn sẽ bị hãm
lại. Điều này cải thiện đáng kể độ
ổn định của xe khi đi trên mặt
đường trơn.
Khi TCS hoạt động, đèn
nháy sáng.

d sẽ

{ Cảnh báo
Không để bản thân bạn gặp nguy
hiểm khi lái xe do lạm dụng tính
năng an toàn đặc biệt này. Điều
chỉnh tốc độ của xe theo điều
kiện đường xá.

Bạn có thể tắt chức năng Kiểm soát
trượt ngang khi cần quay trơn bánh
kéo: nhấn nút g trong khoảng 2
giây và thông báo sẽ xuất hiện trên
Trung tâm thông tin cho người lái.
Chức năng Kiểm soát trượt ngang
sẽ được kích hoạt lại bằng cách
nhấn nút g lần nữa.
Chức năng Kiểm soát trượt ngang
cũng sẽ được kích hoạt vào lần bật
khóa điện tiếp theo.

Vận hành và lái xe

Hệ thống cân bằng điện
tử (ESC)

XemĐènbáođiềukhiển0.

Giảihoạt

Bộ điều khiển cân bằng điện tử
(ESC) giúp nâng cao độ ổn định lái
xe khi cần thiết, bất kể điều kiện
mặt đường hay rãnh lốp. Chức
năng này cũng ngăn không cho
bánh xe chủ động quay trơn.
Ngay khi xe bắt đầu chệch hướng
(trượt đầu/văng đuôi), công suất
động cơ sẽ giảm và từng bánh xe
sẽ bị hãm lại. Điều này cải thiện
đáng kể độ ổn định của xe khi đi
trên mặt đường trơn.
ESC luôn sẵn sàng hoạt động khi
đèn báo điều khiển d tắt.
Khi ESC được kích hoạt, đèn
nháy sáng.

d sẽ

{ Cảnh báo
Không để bản thân bạn gặp nguy
hiểm khi lái xe do lạm dụng tính
năng an toàn đặc biệt này. Điều
chỉnh tốc độ của xe theo điều
kiện đường xá.



Mặc dù hệ thống ESC giúp chủ
động cải thiện độ ổn định của xe,
hãy giảm tốc độ của xe và chú ý
hơn nữa đến điều kiện mặt đường.
Hệ thống ESC chỉ là một thiết bị bổ
sung cho xe. Khi chiếc xe vượt quá
giới hạn thực tế, bạn sẽ không thể
điều khiển được xe nữa. Vì vậy,
không nên dựa hoàn toàn vào hệ
thống này. Hãy lái xe an toàn.

Điều khiển xuống
dốc (HDC)
Để đạt hiệu năng cao khi lái xe, bạn
có thể tắt ESC: nhấn và giữ nút g
trong khoảng 7 giây.
Đèn báo điều khiển

g sẽ bật sáng.

ESC sẽ được kích hoạt lại bằng
cách nhấn nút g lần nữa. Nếu Hệ
thống TC bị tắt trước đó, thì cả TC
và ESC sẽ được kích hoạt lại.
ESC cũng sẽ được kích hoạt lại vào
lần bật khóa điện tiếp theo.

Hệ thống Điều khiển xuống dốc
(HDC) giúp xe di chuyển trên
đường dốc đứng với tốc độ thấp mà
bạn không cần nhấn bàn đạp
phanh. Nếu được trang bị, bạn có
thể sử dụng HDC khi lái xe xuống
dốc. Chức năng này giúp đặt và duy
trì tốc độ xe khi đi xuống dốc đứng
ở số tiến hoặc lùi. Bạn có thể nhận
thấy có tiếng ồn hoặc hiện tượng
rung trong hệ thống phanh, khi hệ
thống này đang hoạt động.

Vậnhànhvàláixe
Chú ý
Chỉ sử dụng khi thả dốc với độ
dốc lớn tại nơi có địa hình gồ
ghề. Không sử dụng khi lái xe
trên những bề mặt đường thông
thường. Việc sử dụng chức năng
HDC khi không cần thiết, như khi
lái xe trên đường bình thường, có
thể gây hư hỏng cho hệ thống
phanh và chức năng ESC.

Kích hoạt

Khi tốc độ ở dưới mức 30 km/h,
nhấn nút 5. Đèn báo điều khiển 5
màu lục sẽ bật sáng trên bảng táp
lô. Đèn báo điều khiển 5 màu lục
sẽ nháy sáng trên bảng táp lô khi
HDC đang hoạt động. HDC sẽ
không hoạt động và không được
kích hoạt khi xe đạt tốc độ trên 30
km/h, kể cả khi bạn nhấn nút.

Khi HDC được kích hoạt và xe đạt
tốc độ trên 30 km/h, thì đèn báo
điều khiển màu lục sẽ tắt đi, trong
khi chức năng HDC vẫn còn ở chế
độ chờ.

HDC có thể duy trì tốc độ xe từ 7
km/h đến 30 km/h đối với xe số sàn
hoặc chừng 4 km/h đến 30 km/h đối
với xe số tự động trên đường có độ
dốc từ 5% trở lên. Đèn HDC sẽ
nháy sáng để biểu thị rằng hệ thống
đang chủ động nhấn phanh để duy
trì tốc độ xe. Khi HDC được kích
hoạt, tốc độ của xe sẽ là giá trị
được thiết lập ban đầu. Bạn có thể
tăng hay giảm giá trị này bằng cách
nhấn bàn đạp ga hoặc phanh. Tốc
độ đã điều chỉnh này trở thành giá
trị được thiết lập mới. Khi tính năng
này được bật, nếu xe đạt tốc độ
trên 30 km/h và dưới 50 km/h,
thông báo “Reduce Speed for Hill
Descent Control” (Giảm tốc độ để
bật hệ thống điều khiển xuống dốc)
sẽ xuất hiện trên DIC.

Khi HDC ở chế độ chờ và tốc độ
của xe vượt mức 50 km/h, thì HDC
sẽ được tắt. Sau đó, bạn sẽ cần
bấm nút HDC để kích hoạt lại hệ
thống khi xe giảm tốc độ xuống
dưới 30 km/h.

Khi tốc độ của xe giảm xuống dưới
30 km/h, thì đèn báo điều khiển
màu lục sẽ phát sáng, biểu thị rằng
hệ thống hoạt động trở lại.

Giải hoạt
Khi HDC đang hoạt động và tốc độ
của xe đạt dưới 30 km/h, nhấn nút
5 để tắt hệ thống. Đèn báo điều
khiển màu lục sẽ tắt, biểu thị rằng
hệ thống không còn hoạt động nữa.
Hệ thống sẽ tự động tắt khi tốc độ
của xe đạt trên 50 km/h.

Bảo vệ hệ thống
Việc vận hành liên tục trong thời
gian dài có thể làm tăng nhiệt độ
trong hệ thống phanh. Nếu tình

Vận hành và lái xe
trạng này xuất hiện, hệ thống sẽ tự
động được chuyển sang chế độ
treo, HDC tạm thời bị tắt.
Trong chế độ này, tất cả các chức
năng phanh khác sẽ vẫn hoạt động
bình thường. Khi tình trạng này xuất
hiện, hệ thống sẽ dần nhả phanh ra
và đèn báo điều khiển màu lục sẽ
tắt đi.
Khi hệ thống trở lại nhiệt độ hoạt
động bình thường, bạn có thể kích
hoạt lại hệ thống bằng công tắc
HDC nếu tốc độ của xe đạt dưới 30
km/h, như thường lệ.

&KӃÿӝJDWӵÿӝQJ
&KӃÿӝJDWӵÿӝQJcóthểlưutrữvà
duytrìtốcđộtừkhoảng40đến180
km/h.Sailệchvớicáctốcđộlưutrữ
cóthểxuấthiệnkhixelêndốchoặc
xuốngdốc.
Vìnhữnglýdoantoàn,FKӃÿӝJD
tựđộngsẽkhôngthểđượcbậtnếu
khôngđạpphanhítnhấtmộtlần.



Vớihộpsốtựđộng,chỉkíchhoạt
FKӃÿӝJDtựđộngởchếđộtự
động.
XemĐènbáoFK͗ÿͱJDtựđộng
0.

Bật
Nhấn nút khóa ấn ON OFF. Đèn
báo điều khiển I sẽ bật sáng
trắng.

Kích hoạt
Tăng tốc độ của xe đến mức mong
muốn và ấn cần xuống SET/−. Tốc
độ hiện tại sẽ được lưu và duy trì.
Đènbáođiềukhiển Ithayđổitừ
trắngsangxanhlụcđểbiểuthịrằng
tínhnăngFKӃÿӝJDWӵÿӝQJđang
hoạtđộng.Bạncóthểnhảbànđạp
gara.

XemĐènbáođiềukhiểnxuống
dốc0

KhôngsửdụngFKӃÿӝJDtựđộng
nếuđiềukiệnkhôngthíchhợpđể
duytrìtốcđộkhôngđổi.

Bạn có thể tăng tốc độ của xe bằng
cách nhấn bàn đạp ga. Khi bàn đạp
ga được nhả ra, tốc độ của xe sẽ
quay trở lại giá trị đã lưu trước đó.

Vậnhànhvàláixe

Hê ̣ thống phát hiên
̣
chướng ngại vâṭ

Tăng tốc độ

.

Tốc độ của xe đạt dưới khoảng
40 km/h.

KhitínhnăngFKӃÿӝJDtựđộng
đanghoạtđộng,ấnvàgiữcầnởvị
tríRES/+hoặcấnnhanhcầnlênvị
tríRES/+nhiềulần;tốcđộsẽtăng
liêntụchoặctăngtừngmứcnhỏ.

.

Bàn đạp phanh được nhấn.

.

Bàn đạp ly hợp được nhấn trong
hơn vài giây.

.

Hệ thống cảnh báo va
chạm phía trước (FCA)

Cần chọn số ở vị trí N.

Hoặc bạn có thể tăng đến tốc độ
mong muốn và lưu lại bằng cách
chuyển cần sang SET/−.

.

Hệ thống kiểm soát trượt ngang
hoặc Điều khiển cân bằng điện
tử đang hoạt động.

Nếu được trang bị, hệ thống FCA
có thể giúp tránh hoặc giảm bớt tổn
hại do sự va chạm từ phía trước.
Nếu xe tiến đến gần xe khác quá
nhanh, FCA sẽ nháy đèn đỏ cảnh
báo và kêu bíp liên tục. FCA cũng
sẽ bật đèn cảnh báo màu vàng nếu
bạn theo đuôi xe phía trước
quá gần.

Giảm tốc độ
KhitínhnăngFKӃÿӝJDtựđộng
đanghoạtđộng,ấnvàgiữcầnởvị
tríSET/−hoặcấnnhanhcầnvề

vị trí SET/− nhiều lần; tốc độ sẽ
giảm liên tục hoặc giảm từng
mức nhỏ.

Giải hoạt
Nhấn nút khóa ấn CANCEL. Đèn
báođiềukhiểnIsẽbậtsáng
trắng.&KӃÿӝJDWӵÿӝQJđượcgiải
hoạt.Tốcđộđãlưusẽđượcghi
nhớ.
Tự động giải hoạt:

Quay lại tốc độ đã lưu
Chuyển cần lên RES/+ khi xe đạt
tốc độ trên 40 km/h. Tốc độ đã lưu
sẽ được sử dụng. Đèn báo điều
khiển I thay đổi từ trắng sang
xanh lục để biểu thị rằng tính năng
FKӃÿӝJDWӵÿӝQJđanghoạtđộng.
Nếuchênhlệchgiữatốcđộđang
chạyvàtốcđộđượclưutrữlớn
hơn40km/h,tốcđộxesẽkhông
thểquaylạigiátrịđãlưutrữ.

Tắt
Nhấn nút khóa ấn ON OFF. Đèn
báo điều khiển I tắt. Tốc độ đã
lưu sẽ bị xóa. Thao tác tắt khóa
điện cũng xóa tốc độ đã lưu.

FCApháthiệncácxekháctrong
khoảng60m(197ft)vàhoạtđộng
khixeđạttốcđộ40km/h(25dặm/
giờ).

{ Cảnh báo
FCA chỉ là hệ thống cảnh báo và
không có chức năng áp phanh.
Khi xe tiến quá nhanh đến gần
một xe đang di chuyển chậm hơn
hoặc đã dừng hẳn, hoặc khi xe
(tiếp tục)

Vận hành và lái xe
Cảnh báo (tiếp tục)
theoquásátmộtxekhác,FCAsẽ
khôngcóđủthờigianđưara
cảnhbáođểtránhvachạm.
Thậmchí,cóthểhệthốngcòn
hoàntoànkhôngđưaracảnh
báo.FCAkhôngcảnhbáovề
ngườiđibộ,độngvật,biểnbáo,
lancan,cầu,ràochắnxâydựng
haycácvậtthểkhác.Hãychuẩn
bịsẵntinhthầnhànhđộngvà
nhấn/kéophanh.XemLáixean
toàn0.

Bạn có thể tắt FCA qua bộ điều
khiển FCA trên vô lăng.

Phát hiện xe phía trước

FCA sẽ không cảnh báo nếu không
phát hiện thấy có xe ở phía trước.
Nếu hệ thống nhận thấy có xe, thì

đèn màu lục báo xe phía trước sẽ
bật sáng. Hệ thống không thể phát
hiện được xe ở các đoạn đường
cong, đoạn đường thoải thoát khỏi
cao tốc (do tầm quan sát thấp),
hoặc nếu xe phía trước bị chắn một
phần vì có người đi bộ hoặc vật thể
khác. FCA sẽ không phát hiện thấy
xe khác ở phía trước cho đến khi xe
đó đi hẳn vào trong làn đường.

{ Cảnh báo
FCA không cảnh báo tránh va
chạm cho đến khi hệ thống phát
hiện thấy xe. FCA không thể phát
hiện ra xe ở phía trước nếu cảm
biến của FCA bị bụi bẩn, băng
hoặc tuyết che khuất hay nếu
kính chắn gió bị hư hại. Hệ thống
cũng không thể phát hiện được
xe trên các đường dốc hoặc
đường ngoằn ngoèo, hay trong
những điều kiện gây hạn chế tầm
nhìn, như sương mù, mưa hoặc
tuyết, hay nếu đèn đầu hoặc kính
chắn gió không sạch hoặc không
có tình trạng phù hợp. Hãy giữ
(tiếp tục)



Cảnh báo (tiếp tục)
sạch kính chắn gió, đèn đầu và
các cảm biến của FCA, và giữ
chúng ở tình trạng tốt.

{ Cảnh báo
Tình trạng chiếu sáng yếu sẽ gây
ảnh hưởng đến khả năng xác
định xe phía trước của camera.
Camera không thể phát hiện
được xe máy khi trời tối.
Cảnh báo va chạm
Cảnh báo trên cụm đồng hồ

Đèn LED cảnh báo phản chiếu

Vậnhànhvàláixe
đặt độ nhạy cảnh báo sẽ được duy
trì cho đến khi bạn thay đổi giá
trị đó.
Lưu ý
Hãy cân nhắc các điều kiện về giao
thông và thời tiết trước khi chọn giá
trị độ nhạy cảnh báo. Khoảng cách
dò tìm của cài đặt độ nhạy cảnh
báo chọn được không thể phù hợp
với tất cả các điều kiện lái xe hay
với mọi người lái.

Khi xe bạn tiến quá nhanh đến gần
một xe khác đã được hệ thống phát
hiện, thì màn hình FCA sẽ nháy
sáng đỏ và một vài tiếng bíp âm cao
sẽ phát ra từ phía trước. Khi xe có
Cảnh báo va chạm này, hệ thống
phanh có thể chuẩn bị cho tình
huống người lái dùng phanh nhanh
hơn, việc này có khiến xe hơi giảm
tốc độ. Tiếp tục nhấn bàn đạp
phanh, nếu cần. Hệ thống điều
khiển chạy tự động có thể bị ngắt
khi có Cảnh báo va chạm.

Cảnh báo cửa hậu

Bấm [ trên vô lăng để điều chỉnh
độ nhạy cảnh báo. Với mỗi lần bấm,
cài đặt độ nhạy cảnh báo sẽ chuyển
sang một trong những giá trị sau:
Xa, Trung bình, Gần hoặc Tắt.

Đèn cảnh báo va chạm màu vàng
sẽ sáng liên tục khi xe theo quá sát
một xe phía trước đã được hệ
thống phát hiện.

Khi bạn bấm nút này, cài đặt độ
nhạy cảnh báo hiện tại sẽ sáng lên
một lát trên cụm đồng hồ táp-lô. Cài

Chọn thời gian cảnh báo

Bộ điều khiển Cảnh báo va chạm
được bố trí trên vô lăng. Bấm nút
COLLISION ALERT (Cảnh báo va
chạm) để đặt thời gian của FCA
theo cài đặt xa, trung bình, gần
hoặc tắt. Khi bạn bấm nút lần đầu
tiên, cài đặt điều khiển hiện tại sẽ
xuất hiện trên DIC. Bấm nút đó lần
nữa để thay đổi cài đặt này. Cài đặt
đã chọn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến
khi bạn thay đổi và sẽ có ảnh
hưởng đến cả hai tính năng Cảnh
báo va chạm và Cảnh báo cửa hậu.
Thời gian cảnh báo của cả hai tính
năng này sẽ thay đổi theo tốc độ xe.
Xe chạy càng nhanh, thì hệ thống

Vận hành và lái xe
sẽ càng cảnh báo sớm. Hãy cân
nhắc các điều kiện về giao thông và
thời tiết trước khi chọn thời gian
cảnh báo. Khoảng cách dò tìm của
cài đặt thời gian cảnh báo chọn
được không thể phù hợp với tất cả
các điều kiện lái xe hay với mọi
người lái.



Hỗ trợ đỗ xe

Cảnh báo không cần thiết
FCA có thể đưa ra các cảnh báo
thừa đối với các xe đang quay đầu,
xe ở làn đường khác, các vật thể
không phải là xe hoặc với bóng
râm. Đây là hiện tượng bình thường
và bạn không cần đưa xe đi bảo trì.

Vệ sinh hệ thống
Nếu bạn thấy có vẻ như hệ thống
FCA không hoạt động bình thường,
hãy vệ sinh phần bên ngoài của
kính chắn gió ở phía trước gương
chiếu hậu, việc đó có thể khắc phục
được sự cố này.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe giúp cho việc
đỗ xe dễ dàng hơn bằng cách đo
khoảng cách giữa xe với các vật
cản và đưa ra âm thanh cảnh báo.
Tuy nhiên, người lái hoàn toàn chịu
trách nhiệm kiểm soát việc đỗ xe.

Với hệ thống Hỗ trợ đỗ xe phía sau
(RPA), và nếu xe được trang bị hệ
thống Hỗ trợ đỗ xe phía trước
(FPA), khi xe di chuyển với tốc độ
dưới 11 km/h (7 dặm/giờ), các cảm
biến trên tấm cản có thể phát hiện
ra vật thể cách tối đa 2,3 m (8 ft) ở
phía sau và 1,0 m (3 ft) ở phía
trước, trong phạm vi 25 cm (10
inch) tính từ mặt đất và thấp hơn
tấm cản. Các khoảng cách phát
hiện này có thể bị rút ngắn trong
điều kiện khí hậu ẩm hoặc ấm hơn.
Các cảm biến bị che chắn sẽ không
phát hiện ra vật thể hoặc có thể
phát hiện nhầm. Không để bùn, bụi,
băng, tuyết và mỡ đặc bám vào
cảm biến; và vệ sinh cảm biến sau

Vậnhànhvàláixe
khi rửa xe ở nhiệt độ đóng băng.
Âm báo của FPA có cao độ lớn hơn
âm báo của RPA.

Hệ thống có bốn cảm biến đỗ xe
siêu thanh lắp ở cản sau và bốn
cảm biến đỗ xe siêu thanh lắp ở cản
trước (nếu được trang bị).

{ Cảnh báo

Cụm đồng hồ táp lô có thể có phần
hiển thị hệ thống hỗ trợ đỗ xe bằng
các vạch cho biết “khoảng cách đến
vật thể” và thông tin về vị trí của vật
thể cho hệ thống Hỗ trợ đỗ xe. Khi
vật thể tiến đến gần hơn, số vạch
sáng sẽ tăng lên.
Đối với các xe có camera quan sát
phía sau, biểu tượng { sẽ xuất
hiện trên màn hình thông tin. Khi vật
thể tiến đến gần hơn, biểu tượng đó
sẽ to lên và đổi màu từ vàng
sang đỏ.

Hệ thống Hỗ trợ đỗ xe không
phát hiện được trẻ em, người đi
bộ, người đi xe đạp, động vật,
các vật thể nằm dưới tấm cản
hoặc các vật thể nằm quá gần
hoặc quá xa xe. Hệ thống không
khả dụng khi xe đạt tốc độ trên 11
km/h (7 dặm/giờ). Để phòng tránh
thương tích, tử vong hoặc hư hại
cho xe, ngay cả khi sử dụng hệ
thống hỗ trợ đỗ xe, bạn hãy luôn
kiểm tra khu vực xung quanh xe
và kiểm tra tất cả các gương
trước khi đi lên hoặc lùi xe.
Lưu ý
Các bộ phận được gắn trong khu
vực dò tìm sẽ gây ra hư hỏng cho
hệ thống.

Kích hoạt
Khi cài số lùi, hệ thống sẽ được
kích hoạt tự động.
Vật cản sẽ được báo hiệu bằng âm
thanh cảnh báo. Khoảng thời gian
giữa những lần cảnh báo càng ngắn
có nghĩa chiếc xe càng gần với
chướng ngại vật. Khi khoảng cách
này còn dưới 30 cm, chuông cảnh
báo sẽ kêu liên tục.
Lưu ý
Âm cảnh báo sẽ dừng hoạt động
nếu xe dừng từ 3 giây trở lên (trừ
âm báo liên tục)

Giải hoạt
Hệ thống sẽ tự động ngừng kích
hoạt khi:
. Xe chạy với tốc độ trên 11 km/h.
.

Xe được cài số lùi.

.

Có lỗi trong hệ thống.

Bạn có thể tắt thủ công hệ thống
bằng cách bấm nút X trên bảng
táp lô khi hệ thống Hỗ trợ đỗ xe
được bật.

Vận hành và lái xe
Thao tác bấm nút X khi hệ thống
Hỗ trợ đỗ xe tắt sẽ bật hệ thống này
nếu các tham số kích hoạt được
đáp ứng.

.

Lỗi
Để kiểm thử lỗi có thể xuất hiện:
1. Đỗ xe ở khu vực không có
chướng ngại vật trong vùng
cách tấm cản sau khoảng
2 mét.

.

Nếu có âm báo hiệu phát ra
sau những âm báo hiệu rời
rạc như khi xe tiến đến gần
một vật thể: Hãy yêu cầu
sự trợ giúp từ đại lý của
Chevrolet.

cạnh nút này sẽ bật sáng khi các
tính năng này được bật và tắt đi khi
chúng bị tắt.

Nếu có hai âm báo hiệu:

Thông tin quan trọng về cách
sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ
đại lý của Chevrolet.

Bật hoặc tắt các tính năng

2. Kéo chắc phanh tay.
3. Xoay chìa khóa điện về vị
trí ON.
4.

Vào số lùi.

5. Khi bạn vào số lùi:
. Nếu không có âm thanh
báo hiệu nào: Kiểm tra
nguồn cấp điện của mô đun
bằng cách xác minh rằng
đèn lùi xe đang hoạt động.
. Nếu có âm báo hiệu ngay
sau một âm báo hiệu gần
như liên tục, thì điều đó
biểu thị là có lỗi: Hãy yêu
cầu sự trợ giúp từ đại lý
của Chevrolet.



Tắt tính năng hỗ trợ đỗ xe khi kéo
rơmoóc.

{ Cảnh báo
Trong những trường hợp nhất
định, các bề mặt phản xạ trên vật
thể hoặc quần áo, cũng như
nguồn nhiễu bên ngoài, có thể
khiến hệ thống không phát hiện
được chướng ngại vật.

Chú ý

Nút X trên bảng táp lô có tác dụng
bật hoặc tắt hệ thống Hỗ trợ đỗ xe
phía trước và sau. Đèn LED bên

Độ nhạy của cảm biến có thể
giảm đi do các yếu tố tác động
bên ngoài, như các lớp phủ trên
bề mặt cảm biến (băng, tuyết,
bùn, đất, các lớp sơn/sơn
bóng, v.v...).
(tiếp tục)

Vậnhànhvàláixe
Chú ý (tiếp tục)
Cảm biến có thể phát hiện thấy
đối tượng không có thật (nhiễu do
tiếng dội) xuất phát từ những
nguồn nhiễu âm bên ngoài, như
hệ thống hỗ trợ đỗ xe khác, hay
nguồn nhiễu cơ học bên ngoài,
như trạm rửa xe, cơn mưa, trận
gió cực mạnh, trận mưa đá, v.v...
Hiệu năng của hệ thống hỗ trợ đỗ
xe có thể giảm đi vì sự thay đổi vị
trí của cảm biến do các thay đổi
bên ngoài đối với xe, như bộ
giảm chấn bị hạ xuống sau thời
gian sử dụng lâu vì các nguyên
nhân: nhiệt độ thay đổi, đổi lốp,
chất tải lên xe, hạ/điều chỉnh
xe, v.v.
Các điều kiện đặc thù có thể xuất
hiện với xe cao (như: xe chạy
trên đường phức tạp, xe tải nhỏ,
xe chuyên chở lớn). Hệ thống
không thể đảm bảo nhận diện
được vật thể ở phần trên của xe.

Camera quan sát phía
sau (RVC)
Xe có thể được trang bị RVC.

{ Cảnh báo
Không bao giờ chỉ dựa vào
camera quan sát phía sau trong
khi lùi xe.
Có một điểm mù mà camera quan
sát phía sau không thể cảm
nhận được.
Camera quan sát phía sau không
được thiết kế để thay thế sự chú
ý hay phán đoán của người lái về
phần phía sau xe trong khi lùi xe.

Cảnh báo (tiếp tục)
Nếu xe bị tổn hại trong khu vực
lắp camera quan sát phía sau, thì
camera có thể bị lệch. Hãy liên hệ
với Đại lý của Chevrolet.
Luôn giữ cho ống kính camera
không bị dính bụi, tuyết hoặc
băng. Chỉ sử dụng xà phòng dịu
nhẹ, nước và giẻ mềm để vệ sinh
ống kính.
Camera

Trước khi vào xe, hãy luôn kiểm
tra xem khu vực xung quanh xe
có người hay chướng ngại vật
không.
Luôn quay đầu kiểm tra và sử
dụng các gương trong khi lùi xe.
(tiếp tục)
Camera được lắp trên cửa hậu.

Vận hành và lái xe
RVC không thể hiển thị các vật thể:
. Nằm gần các góc của tấm cản
.

Phía trước camera

.

Nằm ở vị trí cao hơn camera

.

Đường hướng dẫn hỗ trợ lùi xe
có thể xuất hiện trên màn hình.
Hãy xem thêm thông tin trong
phần “Hệ thống thông tin
giải trí”.

Màn hình RVC

Vận hành RVC

Màn hình camera xuất hiện trên
màn hình của hệ thống thông tin
giải trí, khi bạn chọn số lùi.

Để kích hoạt:

Khu vực ngay phía sau xe được
hiển thị trong thời gian thực.
Lưu ý
. Khoảng cách của các vật thể
xuất hiện trên màn hình có thể
khác với khoảng cách thực tế.
. Khu vực xuất hiện trên màn hình
có thể thay đổi tùy theo hướng
của xe và điều kiện đường xá.
. Các đối tượng có chiều cao
khác nhau sẽ có vẻ như có
khoảng cách khác nhau so
với xe.
. Độ sáng của màn hình được
điều chỉnh tự động cho phù hợp
với điều kiện ánh sáng xung
quanh.

1. Xoay chìa khóa điện về vị
trí ON.
2. Chọn số lùi.



{ Cảnh báo
Không dùng chất tẩy rửa có tính
ăn mòn hay miếng chà xát vì
chúng có thể làm xước ống kính,
gây ảnh hưởng đến hiệu năng
của hệ thống.

Cảnh báo lệch làn
đường (LDW)

Camera và màn hình tự động
được kích hoạt.
Lưu ý
Khi cần số được chuyển sang vị trí
khác, RVC sẽ bị giải hoạt.
Lau dọn
Ống kính cần được vệ sinh thường
xuyên để bảo đảm hiệu năng tối ưu.
Chỉ sử dụng vải mềm, xà phòng dịu
nhẹ và nước.
Nếu được trang bị, LDW có thể giúp
tránh va chạm nhờ khả năng phát
hiện tình trạng vô ý rời khỏi làn
đường. Hệ thống này có thể phát ra
cảnh báo nếu xe đi cắt vào một làn

Vậnhànhvàláixe
đường mà không có tín hiệu rẽ theo
hướng đó. LDW sử dụng camera để
phát hiện các dấu báo làn đường
khi xe đạt tốc độ 60 km/h trở lên.

{ Cảnh báo
Hệ thống LDW không có tác dụng
điều khiển hướng xe chạy. Hệ
thống LDW không thể:
. Cảnh báo đủ sớm để tránh
va chạm.
. Phát hiện các dấu báo làn
đường trong điều kiện thời
tiết hoặc tầm nhìn kém.
Điều này có thể xảy ra nếu
kính chắn gió hoặc các đèn
đầu bị bám bẩn, băng hoặc
tuyết, nếu các bộ phận này
không có tình trạng bình
thường, hay nếu ánh nắng
chiếu thẳng vào camera.
. Phát hiện rìa đường.
.

Phát hiện làn đường trên
đường dốc hoặc ngoằn
ngoèo.
(tiếp tục)

Cảnh báo (tiếp tục)
Nếu LDW chỉ phát hiện thấy dấu
báo làn đường ở một phía, thì hệ
thống sẽ chỉ cảnh báo khi bạn rời
khỏi làn đường ở phía có dấu
báo làn đường. Bạn hãy luôn chú
ý đến đường đi và duy trì xe ở vị
trí phù hợp trong làn đường, nếu
không, bạn có thể gặp thương
tích, tử vong và/hoặc xe có thể bị
hư hại. Hãy luôn giữ sạch kính
chắn gió, đèn đầu và các cảm
biến của camera, và giữ chúng ở
tình trạng tốt. Không sử dụng
LDW trong điều kiện thời tiết xấu.

Cách thức hoạt động của hệ
thống
Camera LDW nằm trên kính chắn
gió, ở phía trước gương chiếu hậu.
Để bật và tắt LDW, hãy bấm nút @
trên bảng táp lô. Đèn báo của nút
này sẽ bật sáng khi LDW được bật.

Khi LDW được bật, @ sẽ có màu
xanh lục nếu LDW đã sẵn sàng
cảnh báo việc rời khỏi làn đường.
Nếu xe đi chèn lên dấu báo làn
đường mà không có tín hiệu rẽ theo
hướng đó, thì @ sẽ đổi sang màu
vàng và nhấp nháy. Ngoài ra, còn
có ba tiếng bíp ở bên phải hoặc bên
trái, tùy theo hướng xe rời khỏi làn
đường.

Khi hệ thống có dấu hiệu hoạt
động không bình thường
Hệ thống không thể phát hiện làn
đường hiệu quả khi có:
. Xe ở gần phía trước.
.

Điều kiện ánh sáng thay đổi đột
ngột, như khi xe chạy qua hầm.

.

Đường vòng nghiêng.

Vận hành và lái xe
Nếu hệ thống LDW không hoạt
động bình thường khi có các dấu
báo làn đường dễ nhìn, thì việc vệ
sinh kính chắn gió có thể hữu ích.
LDW có thể cảnh báo khi phát hiện
thấy vệt nhựa đường, bóng râm, vết
nứt trên đường, dấu báo làn đường
tạm thời hoặc làn đường đang xây
dựng hay những khiếm khuyết khác
trên đường. Đây là hoạt động bình
thường của hệ thống; xe không cần
bảo trì. Hãy tắt LDW nếu các điều
kiện này vẫn xuất hiện.

Loại bỏ cảnh báo thông minh
Hệ thống có thể loại bỏ các cảnh
báo trong các điều kiện sau:
. Phanh (tránh chướng ngại vật).
.

Tăng tốc (vượt xe khác).

.

Đường quanh co đều, có sự
tương tác liên tục với vô lăng (lái
xe xuống dốc).

.

Đèn xi nhan bật.

Nhiên liêu
̣
Nhiên liệu cho động cơ
diesel
Chỉ sử dụng nhiên liệu diesel tuân
theo chuẩn DIN EN 590. Nhiên liệu
phải có hàm lượng sunphua thấp
(tối đa 50 ppm). Bạn có thể dùng
nhiên liệu tiêu chuẩn tương đương,
có hàm lượng diesel sinh học (=
FAME theo chuẩn EN 14214) tối đa
là 7% thể tích cần dùng (như DIN
51628 hoặc các tiêu chuẩn tương
đương).

{ Cảnh báo
Không được sử dụng các loại
dầu diesel dành cho ngành hàng
hải, dầu đốt lò hoặc diesel có
nguồn gốc thực vật, chẳng hạn
như dầu hạt cải hoặc diesel sinh
học, Aquazole và dung dịch dầu
lẫn nước tương tự.
Nhiên liệu diesel không được trộn
thêm nhiên liệu dùng cho động
cơ xăng.



Nạp nhiên liệu
Chú ý
Nếu bạn sử dụng hạng dầu
không thích hợp hay cho chất
phụ gia nhiên liệu không đúng
vào bình nhiên liệu, thì động cơ
và bộ chuyển đổi bằng xúc tác có
thể bị hư hỏng nghiêm trọng.
Hãy đảm bảo dùng đúng nhiên
liệu tương ứng với xe khi nạp lại
nhiên liệu. Chẳng hạn, nếu bạn
đổ xăng vào xe chạy bằng diesel,
thì xe có thể bị hư hỏng nghiêm
trọng. Nếu xe sử dụng động cơ
diesel, thì bạn có thể xác nhận
loại nhiên liệu chính xác bằng
cách xem thông tin trên nắp bình
nhiên liệu.

Vậnhànhvàláixe

{ Nguy hiểm
Nhiên liệu là chất dễ cháy và dễ
nổ. Không hút thuốc. Không tạo
ra tia lửa hoặc ngọn lửa hở. Nếu
bạn ngửi thấy hơi nhiên liệu trong
xe, hãy đưa xe đến ngay đại lý
của Chevrolet để khắc phục
nguyên nhân của hiện tượng này.

{ Nguy hiểm
Trước khi nạp lại nhiên liệu, tắt
động cơ và bất kỳ thiết bị tạo
nhiệt bên ngoài nào cùng với
buồng đốt. Tắt điện thoại di động.
Làm theo các hướng dẫn về an
toàn và cách vận hành của trạm
bơm khi nạp lại nhiên liệu.

Chú ý
Trong trường hợp nạp sai nhiên
liệu, không bật khóa điện.
Cửamiệngrótnhiênliệunằmở
phíasaubêntráicủaxe.

Bạn chỉ có thể mở cửa miệng rót
bình nhiên liệu nếu kéo nút nhả.

Chú ý
Lau sạch nhiên liệu bị tràn ra
ngay lập tức.

Vận hành và lái xe
Nắp bình nhiên liệu
Chỉ nắp bình nhiên liệu chính hãng
mới có đầy đủ các chức năng.

Bạn có thể để nắp bình nhiên liệu ở
cửa miệng rót bình nhiên liệu trong
khi nạp nhiên liệu.

Chú ý
Cửa miệng rót bình nhiên liệu có
thể mở và bị hư hỏng trong khi
rửa xe.
Đảm bảo rằng bạn khóa cửa
miệng rót bình nhiên liệu.

Kéo xe moóc
Kiểm soát rung lắc của
xe moóc (TSC)
Trên các xe được trang bị hệ thống
Điều khiển cân bằng điện tử (ESC),
tính năng Kiểm soát rung lắc của
rơmoóc (TSC) cũng khả dụng. TSC
là chuyển động vô tình sang hai bên
của rơmoóc đang được kéo. Nếu xe
đang kéo rơmoóc và TSC phát hiện
thấy mức rung lắc tăng lên, thì các
phanh xe sẽ được khớp một cách
cẩn thận trên từng bánh, đồng thời,
mômen của động cơ được giảm đi,
để giảm bớt mức rung lắc quá
mạnh của rơmoóc. Nếu TSC được
bật, đèn cảnh báo ESC/TCS sẽ
nháy sáng trên cụm đồng hồ. Xe
phải giảm tốc độ.
XemHệthốngkiểmsoáttrượt
ngang(TCS)02.XemHệthống
cânbằngđiệntử(ESC)02.



{ Cảnh báo
Kể cả khi xe được trang bị TSC,
hiện tượng rung lắc của rơmoóc
cũng có thể gây ra tình trạng xe
bị mất kiểm soát và bị va chạm.
Nếubạnnhậnthấyrơmoócrung
lắcquámức,hãygiảmtốcđộ
xuốngmứcantoàn.Kiểmtra
rơmoócvàxeđểkhắcphục
nguyênnhâncóthểdẫnđếntình
trạngđó.Hiệntượngnàycóthể
làdorơmoócbịquátảihoặcchất
tảikhôngphùhợp,hànghóa
khôngđượcbuộcchặt,cấuhình
ngoàmnốirơmoóckhôngphù
hợp,tốcđộ củaxe-rơmoócquá
caohaylốpcủaxehoặcrơmoóc
khôngđúnghoặcđượcbơmcăng
khôngphùhợp.XemKéoxekhác
02đểbiếtvềđịnhmứccho
rơmoócvàphầnkhuyếnnghịvề
cáchcàiđặtngoàm.
Việcthêmcácphụkiệnkhôngphải
từđạilýphânphốicóthểảnh
hưởngtớihoạtđộngcủaxe.Xem
Phụkiệnvàcảitạoxe02.
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Nâng xe



Chú ý
Để tránh hư hỏng cho xe, hãy
luôn sử dụng đệm cao su tại điểm
đỡ của cấu nâng hoặc kích.

Phụ kiện và cải tạo xe
Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng
các chi tiết, phụ tùng chính hãng và
phụ kiện được nhà sản xuất phê
chuẩn cho đúng loại xe của bạn.
Chúng tôi không đánh giá hay đảm
bảo cho những sản phẩm khác ngay cả khi chúng được tổ chức
khác phê duyệt.

Công tắc ngắt ắc quy

Không được thực hiện bất kỳ thay
đổi nào với hệ thống điện, ví dụ như
thay đổi bộ điều khiển điện tử
(còi chíp).

Chú ý
Không được sửa đổi xe của bạn.
Việc đó có thể ảnh hưởng đến
hiệu năng, độ bền và độ an toàn
của xe và các vấn đề do việc
chỉnh sửa đó gây ra có thể không
được bao trả theo bảo hành
cho xe.

Ngắt
1. Mở mui xe.

Hình minh họa cho thấy điểm đặt
cấu nâng hoặc kích.

2. Xác minh rằng tất cả các hệ
thống điện đều tắt, như: hệ
thống âm thanh, đèn đầu, hệ
thống cảnh báo chống trộm và
các phụ kiện. Chú ý tắt
khóa điện.
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3. Đóng tất cả các cửa và không
kích hoạt chuông cảnh báo
chống trộm.

.

Kiểm tra khả năng chống ăn
mòn và chống đông của nước
làm mát.

4. Tháo đai ốc của đầu cực âm.

.

5. Tháo đầu cực âm khỏi cực
ắc quy.

Điều chỉnh áp suất lốp đến giá
trị đã quy định ở chế độ đầy tải.

.

Đỗ xe ở chỗ khô ráo, thông
thoáng. Cài số 1 hay số lùi hoặc
để cần chọn số ở vị trí P, phòng
ngừa xe lăn.

.

Không kéo phanh tay.

.

Ngắt ắc quy theo quy trình được
môtảtrongCôngtắcngắtắc
quy02.
Đóng nắp capô.

Nối
1. Bảo đảm rằng bạn tắt
khóa điện.
Mở mui xe và lắp đầu cực vào
đầu âm của ắc quy.
2. Siết chặt đai ốc của đầu cực.
3. Đóng nắp capô.

Cất giữ trong xe
Cất giữ xe trong một thời
gian dài
Nếu bạn dự định không dùng xe
trong vài tháng:
. Rửa và phủ sáp xe.
.

Vệ sinh và bảo trì các mối ghép
cao su.

.

Thay dầu động cơ.

.

Xả hết nước rửa kính.

.

Đưa xe trở lại hoạt động
Khi bạn định sử dụng lại xe:
. Nối ắc quy theo quy trình được
môtảtrongCôngtắcngắtắc
quy02.
. Kiểm tra áp suất lốp.
. Đổ đầy nước rửa kính.
.

Kiểm tra mức dầu động cơ.

.

Kiểm tra mức nước làm mát.

Kiểm tra xe
Tự bảo trì xe

{ Cảnh báo
Chỉ tiến hành kiểm tra khoang
động cơ khi khóa điện tắt.
Quạt làm mát có thể bắt đầu quay
ngay cả khi khóa điện tắt.

Chăm sóc xe

{ Nguy hiểm
Hệ thống đánh lửa sử dụng điện
áp rất cao. Không chạm vào bộ
phận này.

Muixe
Mở

Đẩy cần an toàn sang bên trái và
mở nắp capô.
Lưu ý
Không bước lên Thanh cản trước
(nếu được trang bị) để tiếp cận
khoang động cơ

{ Cảnh báo
Kéo cần nhả.

Khi động cơ nóng, đảm bảo rằng
bạn chỉ chạm vào phần đệm xốp
của que chống nắp capô để tránh
bị bỏng.
XemCửalấygió0

Sử dụng que chống nắp capô.
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Đóng
Để đóng nắp capô:
1. Trước khi đóng nắp capô, hãy
đảm bảo rằng tất cả các nắp
đậy được đóng đúng cách.
Sau đó, nâng nắp capô để xả
áp suất trong trụ đỡ nắp capô.
Tháo trụ đỡ nắp capô ra khỏi
khe bên dưới nắp capô và đặt
trụ trở lại hộp chứa.
Trụ đỡ phải khớp hoàn toàn
vào chỗ để trong hộp chứa để
tránh nắp capô bị hư hỏng.
2. Hạ nắp capô xuống vị trí cách
xe 30 cm và thả tay ra để nắp
đóng khóa hoàn toàn. Kiểm tra
để đảm bảo rằng nắp capô
đóng hẳn và lặp lại quy trình
này nếu cần.

{ Cảnh báo
Luôn quan sát các điểm phòng
ngừa sau:
. Kéo cạnh trước của nắp
capô để đảm bảo rằng nắp
được chốt khóa chắc chắn
trước khi bạn lái xe.
. Không kéo tay nắm nhả
nắp capô khi xe đang chạy.
. Không lái xe khi nắp capô
đang mở. Nắp capô mở sẽ
chắn tầm nhìn của
người lái.
. Nếu lái xe khi nắp capô
đang mở, bạn có thể gây ra
hư hỏng cho xe, tài sản
khác của mình, bạn có thể
bị thương tích cá nhân hay
thậm chí là tử vong.
. Không đóng nắp capô khi
trụ đỡ vẫn được lắp
trên nắp.

Chăm sóc xe

Tổng quan về khoang động cơ
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1. Nướclàmmátđộngcơ021
2. Dầu trợ lực lái (Nếu được trang
bị)024.
3. Dầuđộngcơ020
4. Que thăm dầu động cơ. Xem
Dầu đôṇ g cơ 0 260

cơ trong ít nhất 1 giờ để động cơ
đạt đến nhiệt độ làm việc, rồi tắt đi
từ 10 phút trở lên.
Rút que thăm dầu lên, lau sạch, lắp
que thăm dầu vào hết cỡ và xoay
nửa vòng, rút que ra và xem mức
dầu động cơ trên đó.

5. Dầuphanh025
6. Nướcrửakính024
7. Hộpcầuchìkhoangđộng
cơ.024
8. Ắc quy 0 265

Đảmbảosửdụngdầucóđúng
thôngsốkỹthuật.XemDungdịch
vàdầubôitrơnđượckhuyêndùng
0.
Mức dầu động cơ không được vượt
quá mốc MAX (Tối đa) trên que
thăm dầu.

9. Bộlọc/Bầulọcgióđộng
cơ021

Dầu động cơ
Chúngtôikhuyếnnghịbạnnên
kiểmtramứcdầusaumỗi5.000
km.Đảmbảorằngdầuđượcsử
dụngcóđúngthôngsốkỹthuật.
XemDungdịchvàdầubôitrơn
đượckhuyêndùng0.
Mức dầu cần được kiểm tra ở nhiệt
độ làm việc và sau khi tắt động cơ
khoảng 10 phút trở lên. Nếu động
cơ nguội, bạn phải sử dụng động

Nếu mức dầu động cơ tụt xuống
mốc MIN (Tối thiểu), hãy thêm đủ
dầu động cơ để mức dầu nằm trong
khoảng hoạt động thích hợp.

Chú ý
Bạn phải thấm hết hoặc xả hết
dầu động cơ bị tràn ra.
XemThôngsốkỹthuậtvàthểtích
03.

Chăm sóc xe

{ Cảnh báo
Dầu động cơ là chất gây rát và có
thể khiến bạn bị bệnh hoặc tử
vong nếu nuốt phải.
Giữ dầu tránh xa tầm với của
trẻ em.

Có một quy trình đặc biệt để kiểm
tra và thay dầu hộp số. Bởi vì quy
trình này rất khó, quy trình này nên
được thực hiện tại đại lý.

Bộ lọc/Bầu lọc gió
động cơ

Tránh để dầu tiếp xúc với da kéo
dài hoặc nhiều lần.

Thay đổi dung dịch làm mát
Hệ thống làm mát động cơ có chứa
chất phụ gia kéo dài tuổi thọ
(ethylene glycol) với những đặc tính
giúp chống đóng băng, chống sôi và
chống mòn.

Chú ý
Mức nước làm mát thấp có thể
khiến động cơ bị hư hỏng.

Cẩn trọng khi xả dầu động cơ, vì
dầu còn nóng có thể khiến bạn
bị bỏng!

Dầu hộp số tự động

Không cần phải kiểm tra mức dầu
hộp số. Rò rỉ dầu hộp số là nguyên
nhân duy nhất gây thất thoát dầu.
Nếu có rò rỉ, hãy đưa xe đến hãng
đại lý của bạn để sửa chữa sớm
nhất có thể.

Nước làm mát động cơ

Mức nước làm mát

Rửa sạch vùng bị dính dầu bằng
xà phòng và nước hoặc dung
dịch rửa tay.

Cách kiểm tra dầu hộp số
tự động



Để thay bầu lọc gió động cơ, nhả
kẹp và tháo ống xả bộ lọc gió. Tháo
cảm biến khí, tháo 3 vít và tháo vỏ
bộ lọc.
Để kiểm tra bộ lọc gió, hãy tháo lõi
lọc ra khỏi vỏ bầu lọc gió và lắc nhẹ
để bụi và chất bẩn rơi ra.



Chăm sóc xe

Nếu hệ thống làm mát đã nguội,
mức nước làm mát phải ở trên vạch
đánh dấu đổ thêm khoảng 2,5 cm.
Đổ thêm nếu mức nước làm mát
xuống thấp.
Đổ đầy hỗn hợp nước cất và chất
chống đóng băng được phê chuẩn
cho xe của bạn. Đóng chặt nắp.
Đến đại lý của Chevrolet để kiểm tra
nồng độ chất chống đóng băng và
xử lý nguyên nhân gây hao hụt
nước làm mát.

{ Cảnh báo
Hãy để động cơ nguội đi trước
khi mở nắp. Mở nắp cẩn thận, để
áp suất xả ra từ từ.

Động cơ quá nhiệt
Thông báo nhiệt độ nước làm mát
xuất hiện trên bảng táp lô. Thông
báo này cho biết nhiệt độ động cơ
đang tăng lên.
Lưu ý
Nếu động cơ hoạt động mà không
có nước làm mát, thì xe có thể bị
hư hỏng nghiêm trọng. Trong

trường hợp này, các biện pháp sửa
chữa sẽ không được bao trả theo
bảo hành.

Động cơ quá nhiệt nhưng
không có hơi nước
Nếu bạn thấy có thông báo quá
nhiệt nhưng không thấy hơi nước
bốc lên, thì có thể vấn đề không
quá nghiêm trọng. Động cơ có thể
quá nhiệt khi:
. Xe leo dốc đứng khi nhiệt độ
xung quanh đang ở mức cao.
. Xe dừng lại sau khi chạy ở tốc
độ cao.
. Động cơ chạy không tải trong
thời gian dài.
Nếu cảnh báo quá nhiệt vẫn xuất
hiện và bạn vẫn không thấy có hơi
nước, hãy làm theo quy trình sau
trong khoảng 1 phút:
1. Tắt hệ thống điều hòa không
khí (nếu được trang bị)
2. Cố gắng duy trì động cơ chạy
(vào một số làm cho động cơ
quay chậm).

Nếu cảnh báo quá nhiệt biến mất,
bạn có thể tiếp tục lái xe. Vì lý do
an toàn, bạn hãy lái xe chậm trong
khoảng 10 phút.
Nếu chỉ báo của đồng hồ đo nhiệt
độ giảm về mức bình thường, hãy
lái xe đi tiếp.
Nếu nhiệt độ nước làm mát không
hạ xuống, hãy tắt máy và đỗ xe
lại ngay.
Nếu bạn không thấy có hơi nước,
hãy cho động cơ chạy không tải
trong khoảng 2 hoặc 3 phút, để xe
dừng một chỗ và quan sát xem đèn
cảnh báo quá nhiệt có tắt đi không.
Nếu cảnh báo quá nhiệt vẫn xuất
hiện, hãy tắt máy, yêu cầu hành
khách rời khỏi xe và đợi nhiệt độ
giảm đi. Hãy tìm người trợ giúp kỹ
thuật ngay lập tức.

Chú ý
Nếu nước làm mát sôi lên trong
bình điều áp nước làm mát, bạn
đừng làm gì hết và chờ nước
nguội đi.

Chăm sóc xe
Mức nước làm mát phải đạt mức đã
chỉ định. Nếu mức này giảm đi, thì
điều đó có nghĩa là có thể có rò rỉ ở
ống mềm của bộ tản nhiệt, ống
mềm của bộ sưởi, ở bộ tản nhiệt
hoặc ở bơm nước.

Quá nhiệt và có hơi nước
Chú ý
.

Hơi nước sinh ra do động
cơ bị quá nhiệt có thể gây
bỏng nghiêm trọng, ngay cả
khi bạn chỉ hơi mở hé
khoang động cơ. Hãy tránh
xa khỏi động cơ khi bạn
thấy có hơi nước bay ra.
Tắt máy, yêu cầu hành
khách rời khỏi xe và đợi
nhiệt độ giảm đi. Trước khi
mở khoang động cơ, hãy
đợi đến khi bạn không còn
thấy dấu hiệu của hơi nước
làm mát nữa.

.

Nếu xe tiếp tục chạy khi
động cơ bị quá nhiệt, thì
chất lỏng có thể thoát ra do
áp suất cao. Bạn và người
khác có thể bị bỏng nặng.
Hãy tắt động cơ bị quá
nhiệt, rời khỏi xe và đợi
nhiệt độ giảm đi.

Chú ý
.

Ống mềm của bộ sưởi, ống
mềm của bộ tản nhiệt cũng
như các bộ phận khác của
động cơ có thể đang nóng.
Không chạm vào chúng để
tránh bị bỏng.

.

Nếu có chỗ rò rỉ, bạn không
được bật máy, nếu không,
toàn bộ số nước làm mát sẽ
bị mất và gây bỏng. Trước
khi bạn lái xe tiếp, hãy sửa
chỗ rò rỉ.



Quạt động cơ
Nếu không thấy có rò rỉ, kiểm tra
hoạt động của quạt làm mát động
cơ. Xe của bạn được trang bị quạt
do động cơ dẫn động. Quạt này chỉ
hoạt động khi động cơ đang chạy.
Nếu quạt không khởi động được,
cần phải sửa chữa. Tắt động cơ.
Nếu không phát hiện ra vấn đề
nhưng nước làm mát không ở mức
tối đa, thêm hỗn hợp nước sạch và
chất phụ gia cho bộ tản nhiệt (lâu
bền - màu cam) ACDelco (với tỷ lệ
chất phụ gia là 50%) vào bình điều
áp. Bật động cơ khi nước làm mát
đạt mức tối đa. Nếu tín hiệu cảnh
báo quá nhiệt xuất hiện, tham vấn
đại lý của Chevrolet.

Chú ý
Quạt và các bộ phận chuyển
động được khác của động cơ có
thể khiến bạn bị thương nặng.
Không để tay và quần áo ở gần
các bộ phận chuyển động được
trong khi động cơ đang
hoạt động.
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Chú ý

.

.

Dung dịch sôi già và hơi
nước thoát ra từ hệ thống
làm mát có thể phát nổ và
gây ra vết bỏng nghiêm
trọng. Chúng có áp suất
cao, vì vậy, chỉ cần nắp
bình điều áp được mở hé,
thì hơi nước cũng có thể
phụt ra với tốc độ cao.
Không được vặn nắp bình
điều áp khi động cơ và hệ
thống làm mát còn nóng.
Nếu cần thiết, hãy vặn nắp
bình điều áp và đợi đến khi
động cơ nguội đi.
Chất phụ gia kéo dài tuổi
thọ dùng cho hệ thống làm
mát là chất động và phải
được xử lý cẩn thận.

Lưu ý
Khi bạn tắt động cơ trong thời gian
dài và hầu hết là khi trời lạnh, quạt
có thể bật trong vài giây trước khi
động cơ khởi động. Đây không phải
là sự cố, quạt sẽ tự động tắt đi sau
vài giây và hoạt động khi cần thiết.

Dầu trợ lực lái (Nếu được
trang bị)

Chú ý (tiếp tục)
Không để chất bẩn tiếp xúc với
phía đổ dầu của nắp bình chứa/
que thăm hoặc rơi vào bình chứa.

Nước rửa kính

Mức dầu trợ lực lái phải nằm giữa
mức MIN và MAX.
Nếu mức lưu dầu quá thấp hoặc
quá cao, hãy yêu cầu sự trợ giúp từ
đại lý Chevrolet.

Chú ý
Lượng chất bẩn rất nhỏ cũng có
thể làm hỏng hệ thống đánh lái và
khiến hệ thống này không hoạt
động bình thường.
(tiếp tục)

Đổ đầy hỗn hợp nước sạch và một
lượng dung dịch rửa kính thích hợp.
Để đổ đầy lại bình nước rửa kính
chắn gió:
. Chỉ sử dụng nước rửa kính
được hòa sẵn dành cho rửa
kính bán trên thị trường.

Chăm sóc xe
.

.

2

Ắc quy

Không được sử dụng nước máy.
Các khoáng chất có trong nước
máy có thể làm tắc đường ống
nước rửa kính chắn gió.

Ắc quy của xe không cần được bảo
dưỡng, nếu cách lái xe cho phép ắc
quy được sạc đầy đủ. Quãng
đường lái ngắn và động cơ thường
xuyên khởi động có thể xả điện của
ắc quy. Tránh sử dụng các thiết bị
tiêu thụ điện không cần thiết.

Nếu nhiệt độ ngoài trời gần
xuống đến nhiệt độ đóng băng,
bạn phải dùng nước rửa kính có
đủ khả năng chống đông.

Phanh
Trong trường hợp độ dày má phanh
chỉ còn ở mức tối thiểu, bạn sẽ
nghe thấy rít trong khi phanh.
Bạn có thể tiếp tục lái xe nhưng cần
thay má phanh sớm nhất có thể.
Khi bạn vừa thay má phanh mới,
tránh phanh gấp khi không cần thiết
trong những lần đi đầu tiên.

Dầu phanh

{ Cảnh báo
Dầu phanh là chất độc và ăn
mòn. Tránh để dầu tiếp xúc với
mắt, da, vải và các bề mặt
được sơn.

Mức dầu phanh phải nằm giữa mức
MIN và MAX.
Khi đổ thêm, cần đảm bảo mức vệ
sinh tối đa, vì dầu phanh bị bẩn có
thể khiến hệ thống phanh bị hỏng.
Nguyên nhân của việc thiếu dầu
phanh phải được khắc phục bởi đại
lý Chevrolet.
Chỉsửdụngloạidầuphanhcóhiệu
năngcao,đượcphêchuẩndùng
choxe,hãyxemDungdịchvàdầu
bôitrơnđượckhuyêndùng0.

Ắc quy cần được thải bỏ tại điểm
thu gom đồ tái chế thích hợp.
Nếubạnđểxekhônghoạtđộng
tronghơn4tuần,ắcquycóthểbị
xảđiện.Tháoắcquytheoquytrình
đượcmôtảtrongCôngtắcngắtắc
quy02,đểtránhắcquybịxả
điện.
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{ Cảnh báo
Giữ các vật liệu nóng sáng cách
xa ắc quy để tránh gây nổ. Ắc
quy nổ có thể gây ra hư hỏng cho
xe và khiến bạn gặp thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong.
Tránh để dung dịch trong ắc quy
tiếp xúc với mắt, da, vải và các
bề mặt được sơn. Dung dịch này
có chứa axít sunphuaric, đây là
chất có thể gây ra hư hỏng và
thương tích nếu tiếp xúc trực tiếp.
Nếu dung dịch này rơi vào da,
hãy rửa sạch vùng đó bằng nước
và đến ngay trung tâm y tế.
Giữ dầu tránh xa tầm với của
trẻ em.

Bộ lọc dầu diesel
Lấy hết nước còn dư từ bộ lọc dầu
diesel khi thông báo “Water in Fuel
– Contact Service” (Nhiên liệu có
nước - liên hệ sửa chữa) được hiển
thị trên Trung tâm thông tin người
lái hoặc mỗi khi thay dầu động cơ,
như sau:
. Tắt động cơ.
.

Để một thùng ở dưới vỏ bộ
lọc dầu.

.

Tháo nút xả nằm dưới đáy của
vỏ bộ lọc dầu bằng cách xoay
chốt ngược chiều kim đồng hồ
để hút nước ra. Bộ lọc được hút
ngay khi dầu diesel trào lên từ lỗ
thông.

.

Lắp trở lại bằng cách xoay theo
chiều kim đồng hồ và đảm bảo
không có rò rỉ.

.

Xoay khóa điện về ON, đợi 5
giây sau đó xoay khóa về LOCK
hoặc OFF.

Không nghiêng ắc quy đang mở.
XemBảovệđiệnắcquy01.

Xả khí hệ thống dầu
diesel
Nếu nhiên liệu trong bình đã khô
cạn, hệ thống nhiên liệu phải được
xả khí trên đường bằng sau khi đã
bơm ít nhất 15 lít nhiên liệu. Bật
khóa điện ba lần mỗi lần 30 giây.
Sau đó, nổ máy trong vòng tối đa là
30 giây. Lặp lại các bước này sau ít
nhất 5 giây. Nếu động cơ không thể
khởi động được, yêu cầu sự trợ
giúp từ đại lý của Chevrolet.

Chăm sóc xe

Thay lưỡi gạt nước
Cần gạt nước kính chắn gió hoạt
động bình thường là yếu tố thiết yếu
để lái xe có tầm nhìn rõ ràng và lái
xe an toàn. Thường xuyên kiểm tra
tình trạng của lưỡi gạt nước. Thay
những lưỡi gạt nước đã bị cứng,
giòn, rạn nứt hoặc những lưỡi làm
bẩn kính chắn gió khi gạt.
Dị vật bám trên kính chắn gió hay
lưỡi gạt nước có thể làm ảnh
hưởng đến hiệu quả của cần gạt.
Nếu lưỡi gạt nước không hoạt động
bình thường, hãy vệ sinh cả lưỡi
gạt nước và kính chắn gió bằng
nước rửa loại tốt hoặc chất tẩy nhẹ.
Rửa sạch bằng nước.
Lặp lại quá trình này, nếu cần.
Không thể làm sạch các vệt silicôn
trên bề mặt kính. Do vậy, không
được lau kính chắn gió bằng chất
đánh bóng có chứa silicôn để tránh
tạo ra các vệt mờ và ảnh hưởng
đến khả năng quan sát của lái xe.
Không dùng dung môi, xăng, dầu
hỏa, hay chất pha sơn để vệ sinh
cần gạt nước. Đây là những chất có

tác dụng mạnh và có thể làm hỏng
lưỡi gạt nước hay bề mặt
được sơn.

Lưỡi gạt nước phía trước
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Thay bóng đèn
Tắt khóa điện và công tắc
tương ứng.
Chỉ cầm vào phần đuôi của bóng
đèn mới. Không chạm vào phần
thủy tinh của bóng đèn bằng
tay trần.
Thay bóng mới đúng loại với cái
bị cháy.
Thay bóng đèn pha từ bên trong
khoang động cơ.
Công
Ứng dụng
suất (W)
Khoang hành khách

10

1. Giữ tay đòn cần gạt nước và
nâng cần gạt nước lên.

Giá trị đo (trước)
(nếu được trang bị)

5

2. Nhấn nút phía trên, như trong
hình, và ấn lưỡi gạt nước.

Hộp găng tay (nếu
được trang bị)

LED

Đèn pha

55

Đèn cốt

55

Đèn sương mù (nếu
được trang bị)

55

Phanh / đèn (đuôi) Phanh

Đèn LED
và/hoặc 21

28
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Ứng dụng
Phanh / đèn (đuôi)
- Đỗ
Đèn phanh
Đèn pha
DRL (nếu được
trang bị)
Đèn sương mù phía
sau (nếu được
trang bị)

Công
suất (W)
Đèn LED
và/hoặc 5
LED
Đèn LED
và/hoặc 5
LED

Hiện tượng này xuất hiện là do
chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong
và bên ngoài đèn.
Tình trạng này không giống như
hiện tượng ngưng đọng nước trên
cửa sổ bên trong xe khi trời mưa và
không biểu thị rằng xe của bạn gặp
sự cố.
Nếu có nước thấm vào mạch điện
của bóng đèn, hãy đưa xe đến đại
lý của Chevrolet để kiểm tra.
2. Kéo đui đèn ra và tháo ra.

21

Đèn đầu

Biển số

5

Đèn vị trí

Đèn lùi

21

5. Lắp đui đèn vào chóa.

Đèn xi nhan

21

6. Ấn đui đèn vào trong và lắp
vào chỗ.

Đèn xi nhan trên
gương chiếu hậu
(nếu được trang bị)

3. Tháo bóng đèn ra khỏi đui.
4. Lắp bóng đèn mới.

7. Đặt nắp bảo vệ vào đúng vị trí
và đóng lại.

LED

Lưu ý
Sau khi rửa xe hoặc sau khi lái xe
qua cơn mưa to, các ống kính của
đèn đầu và đèn đuôi có thể xuất
hiện lớp sương.
1. Tháo nắp bảo vệ.

Chăm sóc xe
Đèn pha

29

3. Ân kẹp lò xo ra ngoài và
tháo ra.
4. Tháo bóng đèn ra khỏi
vỏ chóa.
5. Khi lắp bóng đèn mới, gài các
vấu lồi vào các rãnh trên
chóa đèn.
6. Gài kẹp lò xo vào.
7. Cắm đầu nối vào bóng đèn.
8. Đặt nắp bảo vệ vào đúng vị trí
và đóng lại.

1. Tháo nắp bảo vệ.

Đèn cốt

2. Tháo đầu nối ra khỏi bóng đèn.
3. Ấn kẹp lò xo và tháo bóng đèn.
4. Tháo bóng đèn ra khỏi
vỏ chóa.
5. Khi lắp bóng đèn mới, lắp các
cực gắn dây vào rãnh trên
chóa và ấn bóng đèn vào vị trí.
6. Cắm đầu nối vào bóng đèn.
7. Đặt nắp bảo vệ vào đúng vị trí
và đóng lại.

2. Tháo đầu nối ra khỏi bóng đèn.

1. Tháo nắp bảo vệ.

20
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Chỉnh hướng đèn đầu

Đèn xi nhan trước

Chú ý

3. Đẩy đui đèn mới vào trong
chóa đèn và xoay theo chiều
kim đồng hồ.

Nếu cần chỉnh lại hướng đèn
đầu, bạn nên đưa xe đi bảo trì ở
đại lý của Chevrolet, bởi thao tác
này có liên quan đến sự an toàn.

Bật đèn xi nhan trên gương
ngoài
Đến đại lý Chevrolet để thay đèn
xi nhan.

Đèn chạy ban ngày (DRL)
(Nếu được trang bị)
Thay DRL ở xưởng sửa chữa được
ủy quyền hoặc ở đại lý của
Chevrolet.

Đèn sương mù

2. Đẩy nhẹ bóng đèn vào ổ, xoay
ngược chiều kim đồng hồ và
tháo bóng ra.

Đèn đuôi
1. Xoay đui đèn ngược chiều kim
đồng hồ và lấy ra.

Thay bóng đèn ở xưởng sửa chữa
được ủy quyền hoặc ở đại lý của
Chevrolet.

1. Vặn cả hai ốc ra.

Chăm sóc xe
Đèn xi nhan (2)
Đèn lùi hoặc đèn sương mù
sau (3)

2. Tháo cụm đèn sau bằng cách
đẩy phần thân ra. Chú ý giữ
nguyên cụm dây điện.

4. Xoay đui đèn tương ứng
ngược chiều kim đồng hồ.

Đối với phiên bản LED chỉ cần
thay các đèn 2 và 3. Đến đại lý
Chevrolet để thay đèn phanh.

3. Đèn hậu/đèn phanh (1)
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5. Tháo đui đèn ra. Đẩy nhẹ bóng
đèn vào ổ, xoay ngược chiều
kim đồng hồ và tháo bóng ra.

Đèn biển số

6. Lắp đui đèn vào cụm đèn sau
và bắt ốc lại như cũ. Lắp cụm
đèn sau vào khung xe rồi vặn
chặt ốc. Đậy các nắp và
cài vào.

3. Tháo bóng đèn từ đui đèn và
thay bóng.
4. Lắp đui đèn vào chóa đèn và
xoay theo chiều kim đồng hồ.

Đèn trong xe

7. Mở khóa điện, bật và kiểm tra
tất cả các đèn.

Đèn trợ giúp, đèn đọc sách

Đèn dừng xe giữa gắn
trên cao (CHMSL)
Bạn nên thay đèn dừng giữa lắp
trên cao ở đại lý của Chevrolet.

2. Ở mặt sau của thanh cản, xoay
đui đèn ngược chiều kim đồng
hồ để tháo ra.

Đến đại lý Chevrolet để thay
bóng đèn.
1. Đèn biển số nằm trên thanh
cản phía sau.

Chiếu sáng bảng táp lô
Đến một đại lý Chevrolet để thay
các đèn LED.

Chăm sóc xe

Hê ̣ thống điên
̣
Cầu chì
Thay thế cầu chì hỏng bằng cái mới
có cùng kích cỡ và chỉ số.
Có hai hộp cầu chì trên xe:
. Ở phía trước bên trái của
khoang động cơ.
. Trong khoang trong, phía sau
khoang chứa đồ.
Có một hộp cầu chì chính được nối
với cọc dương của bình ắc quy.
Đến đại lý của Chevrolet để thay,
nếu cần.
Trước khi thay cầu chì, tắt công tắc
và tắt khóa điện.
Bạn có thể xác định cầu chì bị nổ
bằng sợi dây bị chảy ra. Không
được thay cầu chì khi chưa khắc
phục được nguyên nhân gây lỗi.
Có một số chức năng được bảo vệ
bằng nhiều cầu chì.

Kìm nhổ cầu chì
Kìm nhổ cầu chì có thể được đặt
trong hộp cầu chì ở khoang
động cơ.

23
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Hộp cầu chì khoang
động cơ.

Cặp kìm nhổ vào cầu chì từ phía
trên hoặc bên cạnh và nhổ cầu
chì ra.
Hộp cầu chì được bố trí ở bên trái
phía trước của khoang động cơ.
Gỡ nắp đậy, nâng nó lên và tháo ra.
Không phải tất cả các mô tả về hộp
cầu chì trình bày trong hướng dẫn
sử dụng hướng dẫn này đều được
áp dụng cho chiếc xe của bạn. Nó
chỉ đúng tại thời điểm in hướng dẫn
sử dụng này. Khi kiểm tra hộp cầu
chì, cần tham khảo nhãn dán trên
hộp cầu chì.

Cầu
chì nhỏ
1

Sử dụng
10 A – Ly hợp A/C
máy nén

Chăm sóc xe
Cầu
chì nhỏ

Sử dụng

2

–

3

15 A – Trợ lực lái
bằng điện (EPS)
(nếu có)
–

4
5

15 A – Còi

6

15 A – Đèn sương mù
phía trước (nếu có)
10 A – Đèn pha
bên trái

Cầu
chì nhỏ

Sử dụng

13

23

14

15 A – Rơ-le hệ thống
truyền lực (4)

24

–

15 A – Tín hiệu rơ-le
khởi động/chạy

25

15

10 A – Bơm nước rửa
kính phía trước

26

10 A – Hỗ trợ đỗ xe
(nếu có)

16

15 A – Mô đun điều
khiển hộp số tự động
(nếu có)

27

5 A – Mô đun điều
khiển thân xe

28

Không sử dụng

29

30 A – Mô đun ABS
hoặc ESC (nếu có)

10 A – Mô đun hộp
phân công suất và cân
bằng đèn đầu (nếu có)

7,5 A – Mô đun điều
khiển động cơ (Diesel)

18

10 A – Cụm nguồn
điện - A/C - Mô đun
túi khí

10

15 A – Rơ-le hệ thống
truyền lực (3) (Diesel)

19

11
12

8
9

10 A – Đèn pha
bên phải

Sử dụng

10 A – Rơ-le hệ thống
truyền lực (2)

17

7

Cầu
chì nhỏ

25

15 A – Bộ sưởi cabin
(Diesel)

30

10 A – Còi

20 A – Bơm nhiên liệu
(Diesel)

31

15 A – Mô đun điều
khiển thân xe

20

Không sử dụng

32

20 A – Mô đun điều
khiển động cơ (1)
(Diesel)

21

30 A – Bộ sấy phía
sau (nếu có)

15 A – Mô đun điều
khiển động cơ (Ắc
quy) (Diesel)

33

10 A – Dây giao tiếp
giữa các mô đun

10 A – Rơ-le hệ thống
truyền lực (1)

22

15 A - Bộ sấy gương
chiếu hậu bên ngoài
(nếu có)

26
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Cầu chì
hộp J
SB01

SB02

50 A – Bơm mô đun
ABS hoặc ESC
(nếu có)
30 A - Mô đun điều
khiển hộp phân công
suất (4X4) (nếu có)
30 A – Dự phòng (4x2)

SB03

60 A – Mô đun nến
sấy làm nóng trước
(Diesel)
–

SB04
SB05

Tối đa

Sử dụng

Rơ-le

F34

30A - Mô đun móc kéo
rơmoóc (nếu có)

RLY18

Khuỷu chạy xe

RLY19

Bơm nhiên liệu
(Diesel)

Sử dụng

30 A – Van điện từ
mô-tơ đề

Rơ-le

Bộ khởi động

Hộp cầu chì bảng táp lô

RLY03

Đèn pha

Hộp cầu chì nằm phía sau nắp bảng
táp lô.

RLY05

Bộ sưởi dầu nhớt
(Diesel)

RLY08

Điều khiển gạt nước
phía trước

RLY09

Tốc độ gạt nước phía
trước
Bộ sấy phía sau và bộ
sấy gương chiếu hậu
bên ngoài (nếu có)
Hệ thống truyền lực

SB06

30 A – Gạt nước phía
trước
30 A – Bộ sưởi nhiên
liệu (Diesel)

RLY11

SB07
SB08
SB09

–

Sử dụng

RLY01

RLY10

Không sử dụng
(Diesel)

Sử dụng

RLY12

Ly hợp A/C

RLY13

Bộ sưởi nhiên liệu
(Diesel)

Tháo nắp bảng táp lô theo hướng
mũi tên.

RLY14

Không sử dụng
(Diesel)

Lắp lại nắp theo hướng ngược lại.

RLY15

Không sử dụng
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Cầu
chì nhỏ

Cầu
chì nhỏ

Sử dụng

Sử dụng

12

15 A – Điểm mù bên
sườn (SBZ) (nếu có)

13

15 A – Mô đun điều
khiển thân xe (3)

14

10 A – Mô đun điều
khiển HVAC phía
trước

15

15 A – Ghế có sưởi
(nếu có)

16

15 A – Mô đun điều
khiển thân xe (1)

17

30 A – Công tắc cửa
sổ điện ở cửa trước

1

20 A – Mô đun điều
khiển thân xe (6)

3

20 A – Hốc châm
thuốc (nếu có)

6

20 A – Ổ cắm điện
phía trước và sau
(nếu có)

7

30 A – Mô đun điều
khiển thân xe (8)

21

10 A – Dự phòng

10

20 A – Radio (nếu có)

22

30 A – Ghế vận hành
tự động (nếu có)

11

2 A – Công tắc
đánh lửa

19
20

30 A – Công tắc cửa
sổ điện ở cửa sau
(nếu có)
15 A – Mô đun điều
khiển thân xe (4)

Cầu
chì nhỏ

27

Sử dụng

25

10 A – Mô đun cảm
nhận và chẩn
đoán (SDM)

26

15 A – Mô đun điều
khiển thân xe (2)

27

2 A – Dây cót đồng hồ

28

7,5 A – Đầu nối liên
kết dữ liệu (DLC)

31

10 A – Cụm đồng hồ
táp lô (IPC), Màn hình
- Radio (Bảng điều
khiển trung tâm), USB

33

10 A – Mô đun cổng
trung tâm (CGM) - An
ninh mạng

34

30 A – Quạt gió HVAC
phía trước

37

10 A – Cảnh báo va
chạm phía trước
(FCA)/Cảm biến mưa
(nếu có)

39

10 A – Gương chiếu
hậu (nếu có)

28
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Cầu chì
hộp J

Sử dụng

53

40 A – BUS-C (cầu
chì: F12, F33, F37,
F39, F40)

54

40 A – Phụ kiện (12V)

Rơ-le

Sử dụng

RLY45

Hỗ trợ C

RLY46

RAP và phụ kiện (12V)

RLY48

Rơ-le chạy

Bô ̣ đồ sửa xe
Dụng cụ
Xe có bánh xe dự phòng
Kích và các công cụ khác nằm đằng
sau ghế trước của hành khách đối
với xe cabin đơn và dưới ghế sau
đối với xe cabin kép.

Vị trí của kích và các dụng cụ trong
xe bình cabin đơn.
Gỡ dây từ ghế và lắp vào thanh tựa
đầu. Để nhả kích, rút thanh bằng
cách xoay kết nối ngược chiều kim
đồng hồ.

Vị trí của kích và các dụng cụ trong
xe cabin lửng.

Chăm sóc xe

Bộ dụng cụ bao gồm các hạng
mục sau:
. Bốn thanh nối dài tay kích
.

Kích

.

Cờ lê bánh

.

Tuốc nơ vít

.

1 Cờ lê

.

Tam giác báo nguy hiểm

1. Dùng tuốc nơ vít để lắp cờ lê
bánh, thanh kéo dài tay kich và
tay kích.

2. Tháo nắp ra để đưa đầu đã
được đục của tay kích theo
một góc nhỏ qua lỗ ở trung tâm
ở thanh cản xe ở phía sau và
vào rãnh dẫn hướng
hình phễu.

29

3. Xoay cờ lê bánh ngược chiều
kim đồng hồ để hạ bánh xe dự
phòng xuống đất. Tiếp tục xoay
cờ lê bánh cho đến khi có thể
lôi bánh xe dự phòng từ dưới
xe ra.
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Bánh xe và lốp xe
Tình trạng lốp xe, bánh xe
Lái xe qua những gờ sắc có thể làm
hỏng lốp và bánh xe. Không để lốp
xe bị kẹt vào lề đường khi đỗ xe.
Thường xuyên kiểm tra hư hỏng
trên bánh xe. Yêu cầu sự trợ giúp
từ đại lý của Chevrolet trong trường
hợp có hư hỏng hoặc hiện tượng
mòn bất thường.

T : tối đa 190km/h
H : tối đa 210km/h
V : tối đa 240km/h
W : tối đa 270km/h

Áp suất lốp
Kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội ít
nhất 14 ngày một lần và trước mỗi
cuộc hành trình dài. Kiểm tra cả
bánh xe dự phòng.

Ký hiệu trên lốp
Ví dụ: 245/70 R16 111 S
245 : Bề rộng lốp, mm
70 : Tỷ lệ mặt cắt (chiều cao lốp so
với chiều rộng lốp), phần trăm
R : Loại lốp: Hướng tâm
RF : Loại: Chạy khi xịt lốp
16 : Kích thước bánh, insơ
111 : Chỉ số tải
4. Nghiêng chốt hãm khi lốp đã
được hạ xuống và trượt trên
dây cáp để có thể kéo chốt lên
thông qua khe hở của bánh xe.

S : Mã tốc độ

5. Để lốp dự phòng gần lốp xịt.

S : tối đa 180km/h

Mã tốc độ bằng chữ cái:
Q : tối đa 160km/h

XemphầnÁpsuấtlốp036vàtem
dántrênkhungcửatrướcbênphải.
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D. Điều kiện đủ tải + tải
E. Thông tin về lốp dự phòng
Thông số áp suất lốp là ở trạng thái
lốp nguội.
Luôn bơm lốp dự phòng đến áp
suất lốp tiêu chuẩn ở chế độ
đầy tải.
Áp suất lốp không đúng sẽ làm
giảm an toàn, tính năng điều khiển
xe, tiện nghi và độ tiết kiệm nhiên
liệu, đồng thời nó cũng làm tăng độ
mòn lốp.

{ Cảnh báo
Nếu áp suất quá thấp, tình trạng
đó có thể dẫn đến lốp bị nóng lên
đáng kể và hư hỏng bên trong,
khiến bố lốp bị tách ra và thậm
chí lốp bị nổ khi xe đạt tốc
độ cao.

B. Vị trí lốp

Hệ thống giám sát áp
suất lốp

C. Điều kiện tải bình thường (tối
đa 3 người)

Xe này được trang bị Hệ thống
giám sát áp suất lốp (TPMS).

A. Các thông số kỹ thuật lốp
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Chú ý
Những cải tạo đối với Hệ thống
giám sát áp suất lốp (TPMS) do
đối tượng không phải là cơ sơ
bảo trì được ủy quyền thực hiện
có thể làm bạn mất quyền sử
dụng hệ thống.
Việc duy trì áp suất lốp được
khuyến cáo của nhà sản xuất là một
phần trong những thông lệ tốt nhất
để tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên
liệu của xe.
Hệ thống giám sát áp suất lốp
(TPMS) sử dụng công nghệ cảm
biến và radio để kiểm tra mức áp
suất lốp. Các cảm biến TPMS giám
sát áp suất khí trong lốp xe và
truyền các giá trị đo áp suất lốp đến
thiết bị thu gắn trong xe.
Hệ thốngkiểmtraápsuấtlốpsẽ
kiểmtramứcápsuấtởcảbốnbánh
xe,vớitầnsuất1lần/phút,khitốcđộ
xevượtquámộtgiớihạnnhấtđịnh.
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Chú ý

TPMS không phải là thiết bị thay
thế cho quá trình bảo dưỡng lốp
thích hợp và người lái xe có trách
nhiệm duy trì mức áp suất lốp
chính xác, kể cả nếu tình trạng
lốp non chưa nghiêm trọng đến
mức làm đèn báo áp suất lốp
thấp của TPMS sáng lên.
Tất cả các bánh xe đều phải được
trang bị cảm biến áp suất và các lốp
đều phải đạt mức áp suất đã mô tả.
Mỗi lốp xe, kể cả lốp dự phòng (nếu
được cung cấp), cần được kiểm tra
hàng tháng khi lốp nguội. Nếu được
yêu cầu, bạn cần bơm các lốp đến
mức áp suất được chỉ định trên
nhãn công bố cho lốp xe. (Nếu xe
của bạn lốp khác cỡ với cỡ được
ghi trên nhãn công bố cho lốp, thì
bạn cần xác định áp suất bơm thích
hợp cho các lốp đó.)
Để tăng thêm sự an toàn, TPMS
còn bật sáng đèn áp suất lốp thấp
khi một hoặc nhiều lốp xe của bạn
bị non hơi nhiều.

Theo đó, khi đèn báo áp suất lốp
thấp sáng lên, bạn cần dừng xe,
kiểm tra các lốp sớm nhất có thể và
bơm lốp đến mức áp suất thích
hợp. Việc lái xe với các lốp bị thiếu
áp suất đáng kể có thể khiến lốp bị
quá nhiệt và gây ra lỗi đối với lốp
xe. Tình trạng bơm lốp non cũng
làm giảm mức sử dụng nhiên liệu
hiệu quả và tuổi thọ của ta lông lốp,
cũng như có thể ảnh hưởng đến
khả năng xử lý và dừng xe.

Chú ý
Chất bịt kín lốp có thể làm hỏng
các cảm biến TPMS. Hư hỏng đối
với các cảm biến TPMS do sử
dụng chất bịt kín lốp sẽ không
được bao trả theo bảo hành
cho xe.
Xe của bạn cũng được trang bị đèn
báo sự cố đối với TPMS để biểu thị
lúc hệ thống không hoạt động bình
thường. Đèn báo sự cố trong TPMS
được kết hợp cùng với đèn báo áp
suất lốp thấp. Khi hệ thống phát
hiện thấy có sự cố, đèn báo sẽ
nháy sáng trong khoảng một phút,

sau đó sáng liên tục. Chuỗi cảnh
báo này sẽ tiếp tục được thực hiện
khi xe được khởi động sau đó,
chừng nào sự cố còn xuất hiện.
Khi đèn báo sự cố sáng lên, hệ
thống có thể không phát hiện và
phát tín hiệu về mức áp suất thấp
như dự kiến. Sự cố có thể xảy ra
đối với TPMS vì nhiều nguyên
nhân, bao gồm cả nguyên nhân
rằng việc lắp đặt các lốp hoặc bánh
xe thay thế trên xe khiến TPMS
không hoạt động bình thường. Hãy
luôn kiểm tra đèn báo sự cố trong
TPMS khi bạn thay một hay nhiều
lốp hoặc bánh xe để bảo đảm rằng
việc thay thế hoặc các lốp và bánh
xe thay thế sẽ cho phép TPMS tiếp
tục hoạt động bình thường.
XemHoạtđộnggiámsátápsuất
lốp023.

Ghi nhận lốp (nếu được trang bị)
Các cảm biến được hiệu chỉnh theo
vị trí của lốp/bánh xe bằng dụng cụ
ghi nhận lại TPMS. Hãy đưa xe đi
bảo trì ở đại lý.

Chăm sóc xe
Tải trên xe
Chọn SET/CLR để xác định một
trong các tùy chọn sau:
Nhẹ : để có áp suất phù hợp cho tối
đa 3 người.
ECO : để có áp suất ECO cho tối
đa 3 người.
Tối đa : để có toàn tải.
Áp suất lốp ECO giúp đạt được
mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất
có thể.
Áp suất lốp không đúng sẽ làm
giảm an toàn, tính năng điều khiển
xe, tiện nghi và độ tiết kiệm nhiên
liệu, đồng thời nó cũng làm tăng độ
mòn lốp.
Bảng áp suất lốp thể hiện tất cả các
tổ hợp lốp khả thi. Xem Áp suất
lốp 0 326.
Nếu bạn cần giảm hoặc tăng áp
suất lốp trên xe có hệ thống kiểm
tra áp suất lốp, hãy tắt khóa điện.
Sau khi điều chỉnh áp suất lốp, hãy
bật khóa điện và chọn cài đặt phù
hợp như đã nêu trong phần này.

Sau khi bơm lốp, bạn có thể cần
phải chạy xe để cập nhật các giá trị
áp suất lốp trong DIC. Trong thời
gian này, 7 có thể sáng lên.
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trong lốp xe và truyền các giá trị đo
áp suất lốp đến thiết bị thu gắn
trong xe.

Chú ý
TPMS không phải là thiết bị thay
thế cho quá trình bảo dưỡng lốp
thích hợp và người lái xe có trách
nhiệm duy trì mức áp suất lốp
chính xác, kể cả nếu tình trạng
lốp non chưa nghiêm trọng đến
mức làm đèn báo áp suất lốp
thấp của TPMS sáng lên.

Hoạt động giám sát áp
suất lốp
Xe này được trang bị Hệ thống
giám sát áp suất lốp (TPMS). TPMS
được thiết kế để cảnh báo người lái
về tình trạng áp suất lốp thấp. Các
cảm biến của TPMS được gắn trên
mỗi cụm lốp và bánh xe, trừ cụm
lốp và bánh xe dự phòng. Các cảm
biến của TPMS giám sát áp suất khí

Khipháthiệnthấytìnhtrạngápsuất
lốpthấp,TPMSsẽbậtsángđèn
cảnhbáoápsuấtlốpthấptrong
cụmđồnghồtáplô.Nếuđèncảnh
báobậtsáng,bạnhãydừngxe
càngsớmcàngtốtvàbơmlốpđến
mứcápsuấtđượckhuyếncáotrên
nhãnThôngtinvềlốpvàviệcchất
hànglênxe.XemBánhxevàlốpxe
020.
Thông báo kiểm tra áp suất ở một
lốp cụ thể sẽ xuất hiện trên màn
hình Trung tâm thông tin cho người
lái (DIC). Đèn cảnh báo áp suất lốp
thấp sẽ bật sáng và thông báo sẽ
xuất hiện trên DIC ở mỗi chu kỳ
đánh lửa, cho đến khi lốp được
bơm đến mức áp suất chính xác.
Bạn có thể xem các mức áp suất
lốp trên DIC. Để biết thêm thông tin
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vàchitiếtvềhoạtđộngvàcácmàn
hìnhcủaDIC,hãyxemTrungtâm
thôngtinchongườilái(DIC)0.
Đèn cảnh báo Áp suất lốp thấp có
thể bật sáng khi trời mát lúc xe
được khởi động lần đầu tiên, rồi tắt
đi khi xe bắt đầu chạy. Điều này có
thể là dấu hiệu chỉ báo sớm rằng áp
suất khí đang giảm dần và bạn cần
bơm lốp đến mức áp suất
thích hợp.
NhãnThôngtinvềlốpvàviệcchất
hànglênxechobiếtkíchcỡcủa
cáclốpnguyênbảnvàcácápsuất
khíchínhxáccủachúngkhinguội.
XemÁpsuấtlốp03đểbiếtvídụ
vềnhãnThôngtinvềlốpvàviệc
chấthànglênxevàvịtrídánnhãn.
ĐồngthờihãyxemBánhxevàlốp
xe020.
TPMScóthểcảnhbáovềtìnhtrạng
ápsuấtlốpthấp,nhưngkhôngthể
thaythếđượcviệcbảodưỡnglốp
thôngthường.XemBánhxevàlốp
xe020vàĐảoLốpxe026.

Chú ý
Chất liệu của chất bịt kín lốp
không giống nhau. Chất bịt kín
lốp không được phê chuẩn có thể
làm hư hỏng các cảm biến
TPMS. Hư hỏng đối với các cảm
biến TPMS do dùng sai chất bịt
kín lốp sẽ không được bao trả
theo bảo hành cho xe. Hãy luôn
sử dụng chất bịt kín lốp được GM
phê chuẩn, có sẵn ở các đại lý
hoặc được phân phối cùng
với xe.

Đèn báo sự cố trong TPMS và
thông báo
TPMS sẽ không hoạt động bình
thường nếu có một hoặc nhiều cảm
biến của TPMS không hoạt động
hoặc bị thiếu. Khi hệ thống phát
hiện thấy sự cố, đèn cảnh báo áp
suất lốp thấp sẽ nhấp nháy khoảng
1 phút, rồi sáng liên tục trong phần
còn lại của chu kỳ đánh lửa. Cảnh
báo cũng sẽ xuất hiện trên DIC.
Đèn báo sự cố sẽ sáng và thông
báo sẽ xuất hiện trên DIC ở mỗi chu

kỳ đánh lửa, cho đến khi vấn đề
được khắc phục. Một số tình trạng
có thể kích hoạt việc cảnh báo là:
. Một trong các lốp chạy trên
đường bị thay bằng lốp dự
phòng. Lốp dự phòng không
được trang bị cảm biến của
TPMS. Đèn báo sự cố sẽ tắt vào
thông báo sẽ biến mất trên DIC
sau khi lốp chạy trên đường
được thay và quá trình hiệu
chỉnh cảm biến được thực hiện
thành công. Hãy xem “Quá trình
hiệu chỉnh cảm biến của TPMS”
trong phần này.
. Quá trình hiệu chỉnh cảm biến
của TPMS không được thực
hiện hoặc không được thực hiện
thành công sau khi đảo lốp. Đèn
báo sự cố sẽ tắt vào thông báo
sẽ biến mất trên DIC sau khi quá
trình hiệu chỉnh cảm biến được
thực hiện thành công. Hãy xem
“Quá trình hiệu chỉnh cảm biến
của TPMS” trong phần này.
. Một hoặc nhiều cảm biến của
TPMS bị hỏng hoặc bị thiếu.
Đèn báo sự cố sẽ tắt vào thông
báo sẽ biến mất trên DIC sau khi

Chăm sóc xe
cảm biến của TPMS được lắp
và quá trình hiệu chỉnh cảm biến
được thực hiện thành công. Hãy
đưa xe đi bảo trì ở đại lý.
.

.

Lốp hoặc bánh xe thay thế
khôngkhớpvớilốphoặcbánh
xenguyênbản.Lốpvàbánhxe
khôngthuộcloạiđượckhuyên
dùngcóthểkhiếnTPMSkhông
hoạtđộngđượcbìnhthường.
XemThờiđiểmthaylốpmới
026.
Các thiết bị điện tử đang hoạt
động hoặc việc ở gần các cơ sở
sử dụng tần số sóng radio
tương tự như TPMS có thể
khiến các cảm biến của TPMS
gặp sự cố.

Nếu TPMS không hoạt động bình
thường, thì hệ thống không thể phát
hiện hay phát tín hiệu về tình trạng
áp suất lốp thấp. Hãy đưa xe đến
đại lý để bảo trì nếu đèn báo sự cố
trong TPMS bật sáng đều và thông
báo xuất hiện trên DIC.

25

Quá trình hiệu chỉnh cảm biến
của TPMS
Mỗi cảm biến của TPMS có một mã
nhận dạng riêng. Mã nhận dạng này
cần được khớp với vị trí của lốp/
bánh xe mới sau khi đảo lốp hoặc
thay một hay nhiều cảm biến của
TPMS. Quá trình hiệu chỉnh cảm
biến của TPMS cũng cần được thực
hiện sau khi thay lốp dự phòng
bằng lốp chạy trên đường có cảm
biến của TPMS. Đèn báo sự cố sẽ
tắt vào thông báo sẽ biến mất trên
DIC vào chu kỳ đánh lửa tiếp theo.
Các cảm biến được khớp với các vị
trí lốp/bánh xe bằng dụng cụ ghi
nhận lại TPMS, theo thứ tự sau: lốp
trước phía người lái, lốp trước phía
hành khách, lốp sau phía hành
khách và lốp sau phía người lái.
Hãy đưa xe đi bảo trì ở đại lý.

Chiều sâu bố lốp
Định kỳ kiểm tra chiều sâu bố lốp.
Bạn cần thay lốp khi chiều sâu của
bố lốp còn 1,6 mm.

Chiều sâu bố lốp tối thiểu theo quy
định (1,6mm) sẽ đạt đến khi mòn
đến một trong các chỉ thị báo mòn
lốp (TWI). Vị trí của chỉ báo mòn lốp
được đánh dấu trên mặt cạnh
của lốp.
Lốp bị lão hóa ngay cả khi nó chưa
được dùng đến. Chúng tôi khuyến
cáo bạn thay lốp 6 năm một lần.
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Đảo Lốp xe

Việc đảo lốp phải được thực hiện
theo thứ tự như trong hình
minh họa.
Tình trạng lốp là một điểm cần xem
xét trong quá trình kiểm tra định kỳ
tại đại lý Chevrolet do bạn chọn,
quá trình này có thể phát hiện các
dấu hiệu mòn bất thường, có thể
ảnh hưởng đến độ an toàn và khả
năng vận hành của xe.
Không đảo lốp đối với lốp dự phòng
do kích cỡ khác biệt.

Lực tác dụng lên các lốp trước và
sau là khác nhau, nên độ mòn của
chúng cũng khác nhau, tùy theo một
số yếu tố, như: bề mặt đường, cách
lái xe, độ gióng thẳng của hệ thống
treo, độ cân bằng bánh xe, áp suất
lốp, v.v...
Chủ xe phải tiến hành đánh giá độ
mòn của xe, kể cả việc đảo lốp
thông thường, sau không quá
12.000 km. Đảo lốp là hoạt động
quan trọng để ta lông có độ mòn
đều và lốp có tuổi thọ dài.

Chú ý (tiếp tục)
.

Để đánh giá điều kiện sử
dụng, lốp cần được thường
xuyên đưa đến các cơ sở
hỗ trợ kỹ thuật của nhà
sản xuất.

.

Lốp dự phòng không dùng
trong 6 năm chỉ nên được
sử dụng trong tình huống
khẩn cấp. Nếu bạn cần
dùng lốp này, hãy lái xe với
tốc độ chậm.

Chú ý
.

.

Vật liệu cao su tạo lốp sẽ
thoái hóa dần theo thời
gian. Điều này cũng đúng
với cả lốp dự phòng, ngay
cả trong trường hợp không
sử dụng.
Mức độ lão hóa của lốp
thay đổi theo các điều kiện
sử dụng, như nhiệt độ, mức
độ tải và cả áp suất lốp.
(tiếp tục)

Thời điểm thay lốp mới
Lốp cần phải thay khi xuất hiện vết
cắt, chỗ phình trên cạnh lốp xe
hoặc bất kỳ sự biến dạng nào khác.

Chăm sóc xe
Lưu ý
Khi thay thế, hãy luôn sử dụng lốp
có cùng nhãn và kích thước. Ưu
tiên thay các lốp trên cùng trục cầu
tại cùng một thời điểm.

Các loại lốp và bánh xe
khác nhau

Lốp cũng cần phải thay khi chiều
sâu bố lốp bị mòn gần đến 3 mm.
Hình này cho biết nơi bạn có thể
xác định chiều sâu bố lốp.

Chú ý
.

.

Chiều sâu bố lốp phải lớn
hơn 1,6 mm. Bạn có thể tìm
thấy thông tin này trên "gờ"
lốp, sau chữ viết tắt TWI
(Chỉ báo độ mòn bố lốp).
Nguy cơ xe bị trôi và trượt
nước sẽ tăng lên khi lốp
bị mòn.

Nếu sử dụng lốp có kích thước
khác với loại lắp bởi nhà sản xuất,
có thể cần thiết phải lập trình lại
đồng hồ tốc độ và áp suất lốp và
thực hiện một vài thay đổi khác cho
phù hợp.
Sau khi chuyển đổi sang lốp có kích
thước mới, bạn phải thay đổi nhãn
ghi áp suất lốp theo loại lốp mới.

{ Cảnh báo
Việc sử dụng lốp hoặc bánh xe
không thích hợp có thể dẫn đến
tai nạn và các hư hỏng phát sinh
sẽ không được bao trả theo bảo
hành cho xe.
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{ Cảnh báo
Không sử dụng các lốp và bánh
xe thuộc loại và có kích cỡ khác
với các bộ phận được lắp ban
đầu trên xe. Việc đó có thể ảnh
hưởng đến độ an toàn và hiệu
năng của xe. Việc đó cũng có thể
dẫn đến lỗi đánh lái, lật xe và
thương tích nghiêm trọng. Khi
thay lốp, hãy chắc chắn rằng bạn
thay cả bốn lốp và bánh xe có
cùng loại, kích cỡ, bố lốp, nhãn
hiệu và khả năng chịu tải. Việc sử
dụng bất kỳ lốp thuộc loại hay
kích cỡ nào khác cũng sẽ gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả
năng xử lý, lái xe, khoảng hở
giữa thân xe và mặt đất, quãng
đường dừng xe và độ tin cậy của
đồng hồ đo tốc độ.

Nắp chụp bánh xe
Phải sử dụng các ốp bánh xe và lốp
được nhà sản xuất phê chuẩn cho
loại xe tương ứng và đáp ứng các
quy định về việc kết hợp bánh xe
và lốp.
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Nếu nắp chụp bánh xe và lốp được
sử dụng không phải là loại đã được
nhà sản xuất phê duyệt, thì bạn
không được lắp tấm bảo vệ vành
cho lốp.

Chuẩn bị các mục sau và chú ý các
thông tin sau:

Ốp bánh xe phải không ảnh hưởng
đến chức năng làm mát phanh.

Nhấn nút |.

Phẳng

Đỗ xe trên bề mặt phẳng, chắc chắn
và không trơn trượt và ở một vị trí
an toàn.

Thay bánh xe
Lưu ý
Nếu xe được trang bị Hệ thống
kiểm tra áp suất lốp, thì khi thay
bánh xe, hệ thống sẽ không hoạt
động bình thường cho đến khi bánh
được sửa chữa hoặc khi cảm biến
áp suất trên bánh xe bị hư hại được
lắp vào một bánh khác và quá trình
ghi nhận hệ thống được hoàn
thành. Hãy đưa xe đến đại lý để
thực hiện quy trình ghi nhận hệ
thống.

Phẳng

Đặt nêm

Vị trí
trên xe

Bên trái

Sau lốp sau
bên phải

Bên phải

Sau lốp sau
bên trái

Trước

Vị trí
trên xe

Bên trái

Trước lốp
trước
bên phải

Bên phải

Trước lốp
trước
bên trái

Phía
sau

{ Cảnh báo
Việc sử dụng lốp hoặc nắp chụp
bánh xe không thích hợp có thể
gây ra hiện tượng mất áp suất
đột ngột, từ đó dẫn đến tai nạn.

Đặt nêm

.

Kéo phanh tay và vào số một, số
lùi hoặc số P (ĐỖ XE).

.

Tháo bánh xe dự phòng, xem
“Bánh xe dự phòng” trong
phần này.

.

Không được thay nhiều bánh xe
một lúc.

.

Chỉ dùng bộ kích này để thay
bánh khi bị thủng lốp, không
dùng để thay bánh theo mùa
vào mùa đông hay mùa hè.

.

Nếu bề mặt đỗ xe mềm, bạn cần
đặt kích lên trên một miếng đệm
cứng (độ dày không quá 1 cm).

.

Không để người hay vật nuôi
trên xe khi đang kích xe lên.

.

Sau khi kích xe lên, không được
chui xuống dưới gầm xe.

Chăm sóc xe
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.

Không được khởi động động cơ
khi chưa hạ kích xuống.

{ Nguy hiểm

.

Vệ sinh đai ốc và ren trước khi
lắp bánh xe.

Chui xuống dưới gầm xe đang
được kích lên là một việc làm
nguy hiểm. Nếu xe bị trượt khỏi
kích, bạn có thể bị thương nặng
hoặc tử vong. Không bao giờ chui
xuống dưới xe chỉ được đỡ
bằng kích.
2. Chú ý rằng kích phải được đặt
đúng vào điểm kích xe.

{ Cảnh báo
Việc nâng xe khi kích bị đặt sai vị
trí có thể gây hư hỏng cho xe và
thậm chí còn khiến xe rơi xuống.
Để giúp bạn tránh được các
thương tích và hư hỏng cho xe,
hãy nhớ đặt đầu nâng của kích
vào đúng vị trí trước khi nâng xe.

1. Xoay cờ lê bánh ngược chiều
kim đồng hồ để nới lỏng tất cả
các đai ốc bánh xe. Không
tháo đai ốc bánh xe vội.

Đặt kích ở phía trước trên
đĩa 1.
Đặt kích ở phía sau dưới vỏ
cầu sau 2.
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Vị trí trước

Vị trí sau

3. Khi đặt kích dưới vỏ cầu sau,
hãy chắc chắn rằng khe trên
mặt trên của kích khít với
khung xe.
Gắn tay quay của kích vào và
quay đúng chiều cho đến khi
bánh xe được nâng lên khỏi
mặt đất một chút.
4. Tháo các đai ốc bánh xe ra.
5. Tháo bánh có lốp xịt.
6. Loại bỏ gỉ và bụi bẩn khỏi các
đai ốc bánh xe, bề mặt lắp và
bánh xe dự phòng.
Nếu xịt lốp trước, đặt kích vào
phía sau của lốp trước vào hốc
ở dưới khung xe.

Nếu xịt lốp sau, đặt kích dưới
cầu sau và ở vị trí gần giảm
sóc sau nhất.

7. Lắp bánh dự phòng.
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{ Nguy hiểm
Không được dùng dầu hoặc mỡ
trên bu lông hay đai ốc vì đai ốc
có thể bị lỏng ra. Bánh xe có thể
rơi ra, dẫn đến tai nạn với nguy
cơ tử vong cho người ngồi
trên xe.
8. Lắp lại đai ốc bánh xe bằng tay
cho đến khi bánh xe được gắn
vào moayơ.
9. Hạ xe hoàn toàn bằng cách
xoay cần kích ngược chiều kim
đồng hồ.

10. Siết chặt các đai ốc theo hình
chéo (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Mômen siết phải đạt 140 Y.
11. Xếpgọnbánhxethayravàbộ
đồsửachữa,hãyxemDụngcụ
028.
12. Kiểm tra áp suất của lốp vừa
thay và lực siết đai ốc bánh xe
sớm nhất có thể.
Đưa bánh xe bị hỏng đi sửa hoặc
thay mới

Bánh xe dự phòng
Bánhdựphòngcóthểđượcxemlà
mộtbánhtạmthờitùytheokích
thướccủanósovớicácbánhđang
chạycũngnhưquyđịnhcủamỗi
quốcgia.

Bánh dự phòng có vành bằng thép.
Sử dụng một bánh dự phòng nhỏ
hơn các bánh còn lại hoặc sử dụng
cùng với các bánh có lốp mùa đông
có thể gây ảnh hưởng đến khả
năng lái. Thay lốp bị hỏng ngay khi
có thể.
Bánh xe dự phòng được để ở dưới
phía sau xe.
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1. Đẩy đầu đã được đục của tay
kích theo một góc nhỏ qua lỗ ở
trung tâm ở thanh cản xe ở
phía sau vào thanh dẫn hình
cái phễu.
2. Xoay cờ lê bánh ngược chiều
kim đồng hồ để hạ bánh xe dự
phòng xuống đất. Tiếp tục xoay
cờ lê bánh cho đến khi có thể
lôi bánh xe dự phòng từ dưới
xe ra.
3. Nghiêng chốt hãm khi lốp đã
được hạ xuống và trượt nó
trên dây cáp để có thể kéo lên
thông qua khe hở của bánh xe.

Xếp gọn bánh xe bị hỏng
Bánh xe bị hỏng phải được để trong
khoang chứa bánh xe dự phòng.

22

Chăm sóc xe

Khởi đôn
̣ g bằng ắc
quy trên xe khác

.

Không được để ắc quy gần
ngọn lửa hở hay tia lửa.

.

Không sử dụng bộ sạc để sạc
nhanh trong quy trình này.

.

Ắc quy đã xả hết điện có thể bị
đông cứng ở nhiệt độ 0°C. Hãy
làm tan đông ắc quy bị đông
cứng trước khi cắm dây nối tắt.

.

Hai xe không được chạm vào
nhau trong quá trình khởi động
bằng ắc quy trên xe khác.

.

Đeo kính bảo vệ mắt và quần áo
bảo hộ khi làm việc với ắc quy.

.

Kéo phanh tay, về số không với
hộp số sàn, cài số P (ĐỖ) với
hộp số tự động.

{ Cảnh báo

.

Hãy đặc biệt cẩn trọng khi sử
dụng dây nối tắt. Việc không tuân
thủ đúng hướng dẫn có thể dẫn
đến thương tích hoặc hư hỏng do
nổ ắc quy hay hư hỏng đối với hệ
thống điện trên cả hai xe.

Dùng ắc quy kích có cùng mức
điện áp (11,0 tới 15,5 Vôn). Điện
lượng ắc quy (Ampe giờ) không
được bé hơn điện lượng của ắc
quy hết điện.

.

Sử dụng dây nối tắt có các đầu
kẹp bọc cách điện và có tiết diện
ít nhất là 16 mm² (25 mm² đối
với động cơ diesel).

.

Không được tháo ắc quy hết
điện ra khỏi xe.

.

Tắt toàn bộ các thiết bị tiêu thụ
điện trên xe.

Để bật khóa điện trên xe có ắc quy
bị xả kiệt, hãy lắp dây nối tắt vào ắc
quy trên xe khác. Bạn phải hết sức
thận trọng khi làm việc này và tuân
theo các hướng dẫn sau.

{ Cảnh báo
Tránh để dung dịch trong ắc quy
tiếp xúc với mắt, da, vải và các
bề mặt được sơn. Dung dịch này
có chứa axít sunphuaric, đây là
chất có thể gây ra hư hỏng và
thương tích nếu tiếp xúc trực tiếp.

.

Không được nghiêng ắc quy
trong khi khởi động bằng ắc quy
trên xe khác.

.

Không được để hai đầu kẹp của
hai dây cáp khác nhau chạm
vào nhau.

Thứ tự kết nối dây cáp:
1. Nối dây cáp đỏ vào cực dương
của ắc quy kích.
2. Nối đầu còn lại của dây cáp đỏ
vào cực dương của ắc quy
hết điện.
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3. Nối dây cáp đen vào cực âm
của ắc quy kích.
4. Nối đầu dây còn lại của dây
cáp đen vào cực âm của ắc
quy cách điện. Nối đến điểm ở
càng xa ắc quy hết điện
càng tốt.
Đi dây cáp sao cho nó không bị
chạm vào các phần chuyển động
trong khoang động cơ khi nổ máy.

Kéo xe

.

Lưu ý
Để tránh hư hỏng, xe bị hỏng nên
được kéo với cả bốn bánh không
chạm đất. Bạn cần chú ý với các xe
có khoảng hở gầm thấp và/hoặc
thiết bị đặc biệt. Luôn yêu cầu kéo
xe bằng phương tiện chuyên chở xe
có bệ phẳng.

Không để hành khách ngồi trên
xe được kéo.

.

Nhả phanh tay của xe được kéo
và cài hộp số về số mo.

.

Bật các đèn cấp cứu.

.

Không được kéo xe dẫn động
hai bánh với các bánh sau chạm
đất. Các hộp số dẫn động hai
bánh không có cung cấp bôi
trơn bên trong trong khi kéo.

Để khởi động động cơ:

Để kéo xe phía sau một xe khác
nhằm mục đích giải trí, như phía
sau một nhà lưu động, hãy xem
“Kéo xe giải trí” trong phần này.

1. Trước hết khởi động động cơ
trên xe cấp nguồn.
2. Sau 5 phút, khởi động động cơ
xe hết ắc quy. Nếu động cơ
không khởi động sau vài lần
thử, thì có khả năng xe cần
được sửa chữa.

Kéo xe giải trí

3. Để cả hai động cơ chạy không
tải trong khoảng 3 phút khi
chưa rút dây nối.
4. Tháo dây cáp theo thứ tự
ngược lại các bước trên.
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Hãy hỏi ý kiến đại lý phân phối hoặc
dịch vụ kéo xe chuyên nghiệp nếu
bạn buộc phải yêu cầu kéo xe.
Hãy xem các bước hướng dẫn sau
khi bạn kéo xe:

Kéo xe giải trí có nghĩa là kéo theo
một xe khác - ví dụ như một nhà di
động. Hai hình thức kéo xe giải trí
phổ biến nhất là kéo thuyền con và
kéo xe kéo. Kéo thuyền con là cách
kéo xe khi xe đó có bốn bánh chạy
trên mặt đất. Kéo xe kéo là cách
kéo xe trong đó hai bánh của xe
được kéo vẫn ở trên mặt đất, còn
hai bánh khác được đặt trên một bộ
phận gọi là xe kéo.
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Sau đây là một số điểm quan trọng
mà bạn cần cân nhắc trước khi kéo
xe giải trí:
. Tải trọng kéo của xe kéo là bao
nhiêu? Hãy nhớ đọc các khuyến
nghị của nhà sản xuất xe kéo.
. Cự ly cần đi là bao nhiêu? Một
số xe có những giới hạn về
quãng đường và thời gian chúng
có thể kéo.
. Bạn có sử dụng thiết bị kéo xe
phù hợp không? Hãy đến gặp
đại lý phân phối hoặc các
chuyên viên về kéo xe moóc để
được tư vấn bổ sung và có
những khuyến nghị về thiết bị.
. Xe cần kéo đã sẵn sàng chưa?
Cũng giống như khi chuẩn bị xe
cho một hành trình dài, đảm bảo
chắc chắn là xe sẵn sàng
để kéo.

Kéo thuyền con

Xe dẫn động bốn bánh

Xe dẫn động hai bánh

Lưu ý
Nếu xe được kéo khi cả bốn bánh
chạm đất, thì các bộ phận của hệ
thống dẫn động có thể bị hư hỏng.
Các sửa chữa sẽ không được bao
trả theo bảo hành cho xe. Không
kéo xe khi cả bốn bánh xe
chạm đất.

Sử dụng quy trình sau đây để kéo
thuyền một xe dẫn động bốn bánh:
1. Để xe được kéo đằng sau
xe kéo.
2. Để hộp số tự động ở vị trí P
(Đỗ xe) hoặc hộp số sàn ở vị
trí 1 (Một).
3.

Tắt động cơ và kéo mạnh
phanh tay.

4. Gắn chặt xe được kéo vào
xe kéo.
5. Chuyển hộp phân công suất về
vị trí N (Số không).
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6. XoaykhóađiệnvềvịtríLOCK/
OFFvàrútchìakhóara-các
bánhtrướcsẽvẫnquay.Đểrút
chìakhóavànhảcần,hãyxem
“Nhảcầnchọnsố”trongNguồn
điệnbịngắt02.
7. Chỉ nhả phanh tay sau khi xe
được kéo đã được gắn chặt
vào xe kéo.

Kéo khung đỡ bánh xe
Kéo xe phía trước (Hai bánh trước
nhấc khỏi mặt đất) - Xe dẫn động
hai bánh

25

Để kéo khung đỡ bánh trước một
xe dẫn động hai bánh, cần phải kéo
xe với hai bánh trước nằm trên
khung đỡ bánh xe. Xem “Kéo phía
sau (Hai bánh sau nhấc khỏi mặt
đất)” ở đoạn sau phần này để biết
thêm thông tin.
Kéo xe phía trước (Hai bánh trước
nhấc khỏi mặt đất) - Xe dẫn động
bốn bánh

Nếu xe được kéo sẽ không được
khởi động hoặc lái trong vòng sáu
tuần hoặc nhiều hơn, tháo dây cáp
từ cực (cột) âm của ắc quy để
phòng ắc quy bị xả.

Lưu ý
Nếu xe dẫn động hai bánh được
kéo khi hai bánh sau chạm đất, thì
hộp số có thể bị hư hỏng. Các sửa
chữa sẽ không được bao trả theo
bảo hành cho xe. Không kéo xe khi
hai bánh sau chạm đất.
Không được kéo xe dẫn động hai
bánh với tất cả bốn bánh trên mặt
đất. Các hộp số dẫn động hai bánh
không có cung cấp bôi trơn bên
trong trong khi kéo.

Sử dụng quy trình sau đây để kéo
khung đỡ bánh xe một xe dẫn động
bốn bánh từ phía trước.
1. Gắn khung đỡ bánh xe vào xe
kéo theo hướng dẫn của nhà
sản xuất khung đỡ bánh trước.
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2. Lái bánh trước lên khung đỡ
bánh xe.
3. Để hộp số tự động ở vị trí P
(Đỗ xe) hoặc hộp số sàn ở vị
trí 1 (Một).

Kéo xe phía sau (Hai bánh sau
nhấc khỏi mặt đất) - Xe dẫn động
hai bánh

6. Sử dụng một thiết bị kẹp được
thiết kế để kéo để đảm bảo
rằng các bánh trước được
khóa vào đúng vị trí.

4. Tắt động cơ và kéo mạnh
phanh tay.

7. Xoay khóa điện về vị trí
LOCK/OFF.

5. Gắn chặt xe vào khung đỡ
bánh xe theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.

Nếu xe được kéo sẽ không được
khởi động hoặc lái trong vòng sáu
tuần hoặc nhiều hơn, tháo dây cáp
từ cực (cột) âm của ắc quy để
phòng ắc quy bị xả.

6. Chuyển hộp phân công suất về
vị trí N (Số không).
7. Chỉ nhả phanh tay sau khi xe
được kéo đã được gắn chặt
vào xe kéo.
8. Xoay khóa điện về vị trí LOCK/
OFF sau khi kéo.
Nếu xe được kéo sẽ không được
khởi động hoặc lái trong vòng sáu
tuần hoặc nhiều hơn, tháo dây cáp
từ cực (cột) âm của ắc quy để
phòng ắc quy bị xả.

5. Gắn chặt xe vào khung đỡ
bánh xe theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.

Sử dụng quy trình sau đây để kéo
khung đỡ bánh xe một xe dẫn động
hai bánh từ phía sau.
1. Gắn khung đỡ bánh xe vào xe
kéo theo hướng dẫn của nhà
sản xuất khung đỡ bánh trước.
2. Lái bánh sau lên khung đỡ
bánh xe.
3. Kéo mạnh phanh tay.
4. Để hộp số tự động ở vị trí P
(Đỗ xe) hoặc hộp số sàn ở vị
trí 1 (Một).

Chăm sóc xe
Kéo xe phía sau (Hai bánh sau
nhấc khỏi mặt đất) - Xe dẫn động
bốn bánh

5. Gắn chặt xe vào khung đỡ
bánh xe theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
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6. Sử dụng một thiết bị kẹp được
thiết kế để kéo để đảm bảo
rằng các bánh trước được
khóa vào đúng vị trí.
7. Chuyển hộp phân công suất về
vị trí N (Số không).
8. Xoay khóa điện về vị trí LOCK/
OFF sau khi kéo.

Sử dụng quy trình sau đây để kéo
khung đỡ bánh xe một xe dẫn động
bốn bánh từ phía sau:
1. Gắn khung đỡ bánh xe vào xe
kéo theo hướng dẫn của nhà
sản xuất khung đỡ bánh trước.
2. Lái bánh sau lên khung đỡ
bánh xe.
3. Kéo mạnh phanh tay.
4. Để hộp số tự động ở vị trí P
(Đỗ xe) hoặc hộp số sàn ở vị
trí 1 (Một).

Nếu xe được kéo sẽ không được
khởi động hoặc lái trong vòng sáu
tuần hoặc nhiều hơn, tháo dây cáp
từ cực (cột) âm của ắc quy để
phòng ắc quy bị xả.

Lưu ý
Chỉ được thực hiện thao tác này
trong tình huống khẩn cấp.
Lỗ móc xích kéo nằm ở phía trước
xe, dưới tấm cản.
Lái xe cần phải ở trong xe để đánh
lái và đạp phanh.
Bật khóa điện để mở khóa trụ lái và
cho phép vận hành đèn phanh, còi
và cần gạt nước kính chắn gió.
Hộp số ở vị trí số không.
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Chú ý

Lái xe chậm rãi và điềm tĩnh. Việc
khởi động và dừng nhanh có thể
gây ra hư hỏng cho xe.

Kéo xe khác
Kích thước phần lắp đặt
móc kéo

Khi động cơ không làm việc, lực
đạp phanh và xoay vô lăng sẽ phải
lớn hơn đáng kể.
Để tránh khí thải lọt vào xe được
kéo, bật chế độ gió trong và đóng
kín các kính cửa.

Thông tin về khớp nối kéo xe
phía sau
Điểm nối của khớp nối kéo sau nằm
ở khu vực đã nêu, như ở trong
hình trên.

Chú ý
.

Lỗi kết nối không tốt với bộ
phận điện (dây điện, ổ cắm,
đầu nối, ...) có thể gây ra hư
hỏng cho xe và khớp nối
kéo xe phía sau.

.

Không được để khớp nối
kéo xe khớp vào xe khi
động cơ đã tắt. Việc này có
thể khiến ắc quy bị xả điện.

.

Không vượt quá giới hạn tải
của khớp nối kéo xe.

Lưu ý
. Hãy luôn làm theo các hướng
dẫn lắp đặt của nhà sản xuất
khớp nối kéo xe phía sau.
. Nếu xe được trang bị cảm biến
đỗ xe, chủ xe phải đặt lại hệ
thống (xem hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất cảm biến đỗ
xe) trước khi lắp đặt khớp nối
kéo xe phía sau.

Chăm sóc xe

Chăm sóc bề ngoài
Chăm sóc bên ngoài
Khóa
Các khóa được bôi trơn tại nhà máy
bằng mỡ chất lượng cao cho trụ
khóa. Chỉ sử dụng chất làm tan
băng khi thực sự cần thiết, vì chất
này làm tẩy mất mỡ bôi trơn và ảnh
hưởng đến chức năng của khóa.
Sau khi sử dụng chất làm tan băng,
hãy đến đại lý của Chevrolet để tra
mỡ các khóa.

Rửa xe
Lớp sơn xe của bạn luôn phải chịu
các tác động từ điều kiện môi
trường bên ngoài. Rửa và phủ sáp
cho xe của bạn thường xuyên. Khi
sử dụng dịch vụ rửa xe tự động, lựa
chọn thêm chế độ phủ sáp.

29

Không được dùng dịch vụ rửa xe tự
động có bất cứ thứ gì chạm đến lớp
sơn (ngoại trừ nước).

các bề mặt kính và bề mặt sơn: lớp
sáp thừa trên kính sẽ ảnh hưởng
đến tầm nhìn.

Cần phải tắt cần gạt nước. Tháo
ăng ten và các phụ kiện bên ngoài.

Không dùng vật cứng để làm sạch
các vết nhựa bám vào. Dùng bình
xịt chất tẩy rửa nhựa bám trên bề
mặt sơn.

Không được sử dụng dịch vụ rửa xe
tự động khi xe không khóa, cửa
bình nhiên liệu có thể mở và bị
hỏng do rửa xe tự động.
Chắc chắn rằng bạn đã khóa nắp
bình nhiên liệu bằng cách nhấn nút
khóa trung tâm.
Nếu bạn rửa xe bằng tay, chú ý rửa
sạch cả mặt trong của khoang vành
bánh xe.
Đến đại lý của Chevrolet để tra mỡ
bôi trơn vào bản lề của tất cả
các cửa.

Chú ý
Chú ý khi lái xe sau khi rửa, để
đề phòng nước có ảnh hưởng
đến phanh. Nhấn phanh nhẹ
nhàng để kiểm tra xem chúng có
bị ảnh hưởng không. Để làm khô
nhanh, hãy chạy xe chậm và
nhấn nhẹ phanh khi có đoạn
đường vắng trước mặt, cho đến
khi phanh trở lại hoạt động bình
thường.

Chú ý

Phân chim, côn trùng chết, nhựa,
phấn hoa, v.v. có thể gây hư hỏng
cho sơn và cần phải được lau
sạch ngay.

Không rửa khoang động cơ bằng
cách phụt dung dịch rửa dạng tia
hơi hoặc tia áp suất cao.

Nếu sử dụng dịch vụ rửa xe, cần
tuân theo hướng dẫn rửa xe của
nhà sản xuất.

Rửa kỹ xe và các đồ bọc da trên xe.
Thường xuyên rửa đồ bọc da trên
xe. Sử dụng các miếng da riêng cho

Phương pháp rửa xe áp suất cao có
thể làm cho nước vào xe. Tránh sử
dụng nước áp suất cao với khoảng
cách gần hơn 30 cm đến bề mặt
của xe. Việc sử dụng các máy rửa
với công suất vượt quá 8.000 kPa
có thể gây hư hỏng hoặc làm mất
sơn và đề can.
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Đèn ngoài xe
Nắp che đèn đầu và các đèn khác
được làm bằng nhựa. Không sử
dụng các hóa chất ăn da hoặc ăn
mòn, dụng cụ cạo băng và không
lau chùi đèn khi đang khô.

Cửa lấy gió
Lau các mảnh vụn ở các cửa lấy
gió, giữa nắp capô và kính chắn gió
và dưới cản trước.

Đánh bóng và phủ sáp
Phủ sáp xe thường xuyên (muộn
nhất là khi nước không còn
đọng lại).
Nếu không, mặt sơn sẽ bị khô.
Chỉ cần đánh bóng khi mặt sơn bị
mờ đục hoặc lớp cặn cứng dính lại
trên mặt sơn.
Việc đánh bóng mặt sơn bằng
silicôn giúp tạo ra một lớp bảo vệ và
lúc đó, bạn không cần phủ sáp nữa.
Không dùng chất đánh bóng và sáp
cho các bộ phận bằng nhựa trên
thân xe.

Lưỡi gạt nước trên cửa sổ và
kính chắn gió
Dùng vải mềm, không xơ hoặc một
miếng da thấm nước rửa kính.
Khi vệ sinh cửa kính sau, cẩn thận
để không làm hỏng lõi sưởi bên
trong.
Để phá băng bằng máy, hãy dùng
dụng cụ cạo băng có lưỡi sắc. Ấn
chắc chắn dụng cụ cạo băng lên
mặt kính để chất bẩn không còn lọt
phía dưới và làm xước kính.
Vệ sinh lưỡi gạt nước bằng vải
mềm và nước rửa kính.

Bánh xe và lốp xe

Các hư hỏng hay các bề mặt bị gỉ
lớn cần được sửa chữa tại đại lý
Chevrolet.

Gầm xe
Một số khu vực dưới gầm xe được
phủ một lớp nhựa PVC và một số
điểm quan trọng khác được phủ một
lớp sáp bền để bảo vệ.
Sau khi rửa gầm xe, kiểm tra gầm
xe và phủ sáp lại nếu cần.
Vật liệu như nhựa đường/cao su có
thể làm hỏng lớp phủ PVC. Đến đại
lý Chevrolet để được thực hiện các
thao tác kiểm tra/sửa chữa dưới
gầm xe.

Không sử dụng nước tẩy rửa phun
với áp suất cao.

Trước và sau mỗi mùa đông, rửa
gầm xe và kiểm tra lớp sáp bảo vệ
dưới gầm.

Rửa nan vành bánh bằng nước tẩy
trung tính.

Chăm sóc bên trong

Vành bánh đã được sơn và có thể
dùng chất rửa giống như với
thân xe.

Lớp sơn bị hỏng
Sửa các vết hỏng sơn nhỏ bằng bút
sửa sơn trước khi bị rỉ.

Nội thất và vải bọc nội thất
Chỉ vệ sinh nội thất xe, bao gồm
bảng táp lô và ốp cửa và sườn,
bằng vải khô và nước tẩy rửa
nội thất.

Chăm sóc xe
Dùng vải mềm và nước sạch để lau
sạch ghế da. Trong trường hợp có
lớp bẩn dày, hãy sử dụng sản phẩm
chăm sóc đồ da.
Tránh lau giẻ ẩm lên khu vực gần
công tắc điện của Ghế trước, vì
chất lỏng có thể ảnh hưởng đến
hoạt động của ghế. Trong trường
hợp có lớp bẩn dày, hãy sử dụng
sản phẩm chăm sóc đồ da.
Chỉ lau sạch bảng táp lô bằng một
miếng vải mềm ẩm.
Vệ sinh vải bọc bằng máy hút bụi và
bàn chải. Làm sạch vết bẩn bằng
nước tẩy rửa vải bọc nội thất.
Vệ sinh dây an toàn bằng nước ấm
hay nước tẩy rửa nội thất.

Chú ý
Đóng chốt Velcro, vì chốt Velcro
hở có thể làm hỏng vải bọc ghế
nếu vướng phải.
Làm sạch bụi trên bảng táp lô/vải
lưới bọc trên cửa bằng máy hút bụi.
Loại bỏ các vết bẩn bằng nước tẩy
rửa nội thất..

Các chi tiết bằng nhựa và
cao su
Để vệ sinh các chi tiết nhựa và cao
su, có thể sử dụng nước tẩy rửa
giống loại dùng cho thân xe. Sử
dụng nước tẩy rửa nội thất nếu cần
thiết. Không sử dụng chất nào khác.
Đặc biệt, không được sử dụng dung
môi và xăng. Không sử dụng nước
tẩy rửa phun với áp suất cao.





Bảo trì và bảo dưỡng

Bảo trì và bảo
dưỡng
Thông tin chung
Thôngtinchung.............

Bảo dưỡng định kỳ
Bảodưỡngđịnhkỳ.........
Thao tác bảo trì bổ sung
cầncó.................

Dung dịch, chất bôi trơn và
phụ tùng được khuyên dùng
Dung dịch và dầu bôi trơn
đượckhuyêndùng........

Thông tin chung
Thông tin đặc biệt
Để đảm bảo xe của bạn vận hành
an toàn và tiết kiệm và để duy trì giá
trị của chiếc xe, việc bảo dưỡng xe
đúng cách và theo đúng định kỳ
được quy định là rất quan trọng.

Xác nhận
Đăng ký bảo dưỡng được điền
trong Sổ chủ sở hữu. Ngày tháng
và quãng đường đã đi được hoàn
tất cùng với tem có chữ ký của đại
lý Chevrolet bảo dưỡng.
Đảm bảo rằng tài hiệu Hướng dẫn
sử dụng cho chủ xe được điền
chính xác để làm bằng chứng bảo
dưỡng liên tục. Điều đó rất quan
trọng nếu cần yêu cầu bất kỳ bảo
hành nào.
Lưu ý
Nếu xe được đăng ký trong chương
trình đặc biệt dành cho đội xe và /
hoặc công ty cho thuê xe, hãy xem
sách “Nhận phiên bản riêng cho đội
xe”. Để biết thêm thông tin, hãy liên
hệ với Đại lý được ủy quyền.

Bảo trì và bảo dưỡng

Bảo dưỡng định kỳ
Dầu bôi trơn /
dung dịch

Kiểm tra mức

Thay đổi

Dexos 2 - 5W30

Mỗi 5.000 km

Mỗi 20.000 km hoặc 12 tháng.
Tùy theo điều kiện nào đến trước.

API-CI4 - 15W40

Mỗi 5.000 km

Mỗi 10.000 km hoặc 12 tháng.
Tùy theo điều kiện nào đến trước.

Động cơ diesel
2.5L — Khí thải
EURO 2

Dexos 2 - 5W30
API-CI4 15W40

Mỗi 5.000 km

Mỗi 10.000 km hoặc 12 tháng.
Tùy theo điều kiện nào đến trước.

Động cơ
diesel 2.8L

Dexos 2 - 5W30

Mỗi 5.000 km

Mỗi 10.000 km hoặc 12 tháng.
Tùy theo điều kiện nào đến trước.

Hộp số sàn

Dexron VI

Hộp số (tất cả): kiểm tra
mức dầu và đổ thêm dầu
đến mức bắt buộc.

Mỗi 160.000 km. Trong điều kiện hoạt
động khắc nghiệt mỗi 80.000 km.
Kiểm tra xem có rò rỉ không, nếu có,
kiểm tra mức dầu và đổ thêm dầu đến
mức cần thiết.

Hộp số tự động

Dexron VI

Vui lòng tham khảo lịch
bảo dưỡng phòng ngừa.

Không yêu cầu thay đổi.

Mục
Động cơ diesel
2.5L — Khí thải
EURO 4

Ly hợp thủy lực
Hộp phân công
suất (4x4)

Chia sẻ với hệ thống phanh.
Dexron VI

Kiểm tra rò rỉ.

Khi (4x4) được sử dụng thường xuyên,
thay dầu mỗi 80.000 km hoặc mỗi ba
năm, tùy theo điều kiện nào đến trước.
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Mục

Dầu bôi trơn /
dung dịch

Kiểm tra mức

Thay đổi

Khớp nối linh hoạt
cho cây PTO

Mỡ số 2 EP với
lithium tổng hợp

Vui lòng tham khảo lịch
bảo dưỡng phòng ngừa.

Mỗi 60.000 km chỉ tra mỡ.

Cầu trước (4x4)

Dầu bôi trơn
ACDelco SAE
75W90

Tất cả những lần kiểm tra.

Mỗi 120.000 km.

Cầu sau STD

Dầu bôi trơn
ACDelco SAE
75W90

Tất cả những lần kiểm tra

Mỗi 120.000 km.

Phanh

Dầu phanh
ACDelco DOT 4

Hàng tháng và mỗi lần
kiểm tra

Bắt buộc thay sau mỗi 2 năm

Ổ bi phía trước
(chỉ dành cho các
xe gầm thấp)

Mỡ khoáng số 2
EP với lithium
tổng hợp

Vui lòng tham khảo lịch
bảo dưỡng phòng ngừa.

Thay mỡ và gioăng sau mỗi 40.000 km
hoặc khi ốp trước được bảo dưỡng.
Thay các chốt hãm

Moay ơ ổ bi phía
trước (chỉ dành
cho các xe
gầm thấp)

Chất làm kín
silicôn

Vui lòng tham khảo lịch
bảo dưỡng phòng ngừa.

Việc tra lại chất làm kín silicon là bắt
buộc trên các bề mặt từ moayơ đến mặt
bích và từ mặt bích đến chóp trong mỗi
lần ốp trước được bảo dưỡng.

Mỡ khoáng số 2
EP với lithium
tổng hợp

Vui lòng tham khảo lịch
bảo dưỡng phòng ngừa.

Tra lại sau mỗi 45.000 km hoặc khi bán
trục hoặc ốp được bảo dưỡng. Thay
các chốt hãm

Ổ bi kim phía
trước (chỉ phiên
bản 4x4) (chỉ dành
cho các xe
gầm thấp)

Bảo trì và bảo dưỡng
Dầu bôi trơn /
dung dịch

Kiểm tra mức

Thay đổi

Dầu ACDelco
Dexron VI

Tất cả những lần kiểm tra

Không cần thay gì

Hệ thống làm mát

Chất phụ gia kéo
dài tuổi thọ cho bộ
tản nhiệt theo tỷ lệ
50% chất phụ gia
và 50% nước.

Hàng tuần

Mỗi 150.000 km hoặc 5 năm.

Hệ thống điều hòa
không khí

Thông số kỹ thuật
9985752 - Dầu
PAG GAS R134a

Kiểm tra hiệu suất điều
hòa không khí mỗi khi
kiểm tra.

Không cần thay gì

Mục
Hộp trợ lực lái
(nếu được
trang bị)

Lưu ý
Nếu xe được đăng ký trong chương trình đặc biệt dành cho đội xe và / hoặc công ty cho thuê xe, hãy xem sách
“Nhận phiên bản riêng cho đội xe”. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đại lý được ủy quyền.





Bảo trì và bảo dưỡng

Thao tác bảo trì bổ sung
cần có
Điều kiện vận hành khắc
nghiệt
Các điều kiện vận hành khắc nghiệt
xuất hiện khi có ít nhất một trong
những tình trạng sau đây xuất hiện
thường xuyên:
. Khởi động xe trong trời lạnh
.

Dừng và chạy đột ngột

.

Kéo rơmoóc

.

Dốc cao và/hoặc độ cao lớn

.

Mặt đường xấu

.

Cát và bụi

.

Nhiệt độ biến đổi mạnh

Xe cảnh sát, taxi và xe trường học
cũng được xếp vào loại các xe vận
hành trong điều kiện khắc nghiệt.
Trong các điều kiện vận hành khắc
nghiệt, bạn có thể cần lên kế hoạch
bảo dưỡng nhất định thường xuyên
hơn so với khoảng thời gian được
lên kế hoạch thông thường.

Xin ý kiến chuyên gia kỹ thuật về
các yêu cầu bảo dưỡng tùy thuộc
vào các điều kiện vận hành cụ thể.

Dung dịch, chất bôi
trơn và phụ tùng
được khuyên dùng
Dung dịch và dầu bôi
trơn được khuyên dùng
Chỉ sử dụng các sản phẩm đã được
kiểm nghiệm và phê chuẩn. Hư
hỏng do sử dụng các loại vật liệu
chưa được phê chuẩn sẽ không
nằm trong danh mục được
bảo hành.

{ Cảnh báo
Các vật liệu được sử dụng rất
nguy hiểm và có thể có độc. Thận
trọng khi xử lý. Chú ý đến thông
tin được in trên bình chứa.

Dầu động cơ
Dầu động cơ được xác định bằng
chất lượng và độ nhớt. Chất lượng
là tiêu chí quan trọng hơn độ nhớt
khi bạn lựa chọn loại dầu động cơ.
Chất lượng dầu đảm bảo độ sạch
của động cơ, bảo vệ chống ăn mòn

Bảo trì và bảo dưỡng
và kiểm soát sự ngưng kết của dầu,
trong khi đó độ nhớt cung cấp thông
tin về độ đậm đặc của dầu trong
một phạm vi nhiệt độ.
Chất lượng dầu động cơ
Dexos 2 5W30 hoặc API–C4 –
Động cơ diesel
Chọn dầu động cơ phù hợp
Việc chọn dầu động cơ thích hợp
phụ thuộc vào thông số kỹ thuật
phù hợp của dầu và độ nhớt.
Sử dụng và yêu cầu mua dầu động
cơ có dấu chứng nhận Dexos.
Những loại dầu đáp ứng được các
yêu cầu xe của bạn phải có dấu
chứng nhận Dexos trên bình chứa.
Dấu chứng nhận này biểu thị rằng
loại dầu đó đạt được các thông số
kỹ thuật Dexos.
Chiếc xe của bạn được đổ dầu
động cơ đạt mức Dexos tại nơi xuất
xưởng.
Chỉ sử dụng dầu động cơ đạt được
thông số kỹ thuật Dexos hoặc loại
dầu động cơ tương đương, có độ
nhớt thích hợp. Việc không dùng
đúng loại dầu động cơ được khuyến



nghị có thể gây ra những hỏng hóc
động cơ không được bao trả theo
bảo hành cho xe.

B4 hoặc A3/B3 (chỉ một lần sau mỗi
lần thay dầu). Độ nhớt phải đúng
tiêu chuẩn.

Nếu bạn không chắc rằng loại dầu
đang dùng đạt được thông số kỹ
thuật Dexos, hãy tham vấn nhà
cung cấp dịch vụ.

Không được chỉ sử dụng dầu động
cơ có chất lượng ACEA A1/B1 hoặc
A5/B5, vì dầu đó có thể gây ra hư
hỏng lâu dài cho động cơ khi hoạt
động trong các điều kiện nhất định.

Sử dụng dầu động cơ thay thế nếu
không có dầu Dexos: Trong trường
hợp dầu động cơ đạt mức Dexos
không có sẵn tại nơi thay dầu hoặc
để duy trì mức dầu thích hợp, bạn
có thể sử dụng dầu động cơ thay
thế với chất lượng đã được đề cập
ở trên. Tuy nhiên, việc sử dụng các
loại dầu không đáp ứng thông số kỹ
thuật Dexos có thể làm giảm khả
năng hoạt động trong một số trường
hợp nhất định.
Đổ thêm dầu động cơ
Dầu động cơ của các nhà sản xuất
khác nhau và các nhãn hiệu khác
nhau có thể được trộn lẫn, miễn là
chúng phù hợp loại dầu động cơ
yêu cầu (chất lượng và độ nhớt).
Nếu không có loại dầu với chất
lượng như yêu cầu, bạn có thể sử
dụng tối đa 1 lít dầu loại ACEA A3/

Các chất phụ gia dầu động cơ
Việc sử dụng chất phụ gia cho dầu
động cơ có thể gây nên hư hỏng
hóc và động cơ của bạn sẽ không
được bảo hành.
Độ nhớt của dầu động cơ
SAE 5W-30 là độ nhớt tốt nhất cho
xe của bạn.
Hoạt động ở nhiệt độ thấp:
Tại khu vực có khí hậu rất lạnh, nơi
nhiệt độ xuống dưới -20°C, bạn nên
dùng dầu SAE 0W-30. Dầu có độ
nhớt này sẽ giúp bạn khởi động
động cơ dễ dàng hơn vào mùa
lạnh, khi nhiệt độ xuống rất thấp.
Khi chọn loại dầu có độ nhớt thích
hợp, hãy đảm bảo rằng bạn luôn
chọn loại đạt được những thông số
kỹ thuật Dexos.
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.

Từ -20°C trở xuống:
0W-30, 0W-40.

.

Từ -20°C: 5W-30.

Độ nhớt SAE cho biết thông tin về
độ đặc của dầu. Loại dầu có nhiều
độ nhớt được biểu thị bằng hai số.
Số thứ nhất, đứng trước chữ W,
biểu thị độ nhớt ở nhiệt độ thấp và
số thứ hai biểu thị độ nhớt ở nhiệt
độ cao.

Nước làm mát và chất
chống đông
Chỉ sử dụng chất chống đông không
chứa silicat (viết tắt LLC).
Tại nơi xuất xưởng, hệ thống được
đổ đầy nước làm mát có khả năng
chống ăn mòn và chống đông tuyệt
hảo khi nhiệt độ xuống dưới khoảng
−40°C. Nồng độ này sẽ được duy trì
cả năm. Việc sử dụng các chất phụ
gia nước làm mát bổ sung với mục
đích chống ăn mòn hoặc làm kín đối
với các rò rỉ nhỏ có thể gây ra các
lỗi chức năng. Trách nhiệm pháp lý
đối với những hỏng hóc do việc sử
dụng các chất phụ gia nước làm
mát bổ sung sẽ bị từ chối.

Dầu phanh và ly hợp
Chỉ dùng loại dầu phanh DOT4.
Theo thời gian, dầu phanh sẽ hấp
thụ hơi nước và giảm hiệu quả
phanh. Do vậy dầu phanh phải
được thay sau mỗi khoảng thời gian
quy định.
Dầu phanh phải được để trong bình
chứa đậy kín để tránh hiện tượng
hấp thụ nước.
Đảm bảo dầu phanh không bị
nhiễm bẩn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuâṭ
Nhận dạng xe

Nhân
̣ dạng xe
Bảng nhận dạng

Bảngnhậndạng...........

Thông số xe
Thôngsốđộngcơ..........
Trọnglượngxe............
Kíchthướcxe.............
Thông số kỹ thuật và
thểtích.................
Ápsuấtlốp...............

Biển nhận dạng được đặt ở khung
cửa sổ trước bên phải.
Thông tin trên nhãn nhận dạng:
1 : Nhà sản xuất
2 : Số khung xe





Thông số kỹ thuật

Thông số xe
Thông số động cơ
Thông số dùng cho
bán hàng

Diesel 2.5L

Diesel VGT 2.5L

Mã nhận dạng động cơ

DURAMAX

Loại

Theo chiều dọc, trước cầu trước

Số lượng xy lanh

4 (thẳng hàng)

Tháo píttông

2.499 cm³

2.776 cm³

Tỷ số nén

16,5:1

Thứ tự đánh lửa

1-3-4-2

Công suất động cơ

120 kw

số vòng tua (vòng/phút)
Mômen

Loại nhiên liệu

132 kw

147 kw đối với hệ thống
khí thải EURO 4
144 kw đối với hệ thống
khí thải EURO 2

3.600
380 Y

số vòng tua (vòng/phút)
Tốc độ chạy không tải (Số
sàn/tự động) khi A/C bật/tắt

Diesel 2.8L

440 Y

MT 440 Y
AT 500 Y

2.000
750 +/− 50 v/ph — 4x2
900 +/− 50 v/ph — 4x4

Số sàn 750 +/- 50 v/ph
Số tự động 740 +/− 50 v/phu
Diesel

Thông số kỹ thuật
Hệ thống điện
Ắc quy
Máy phát điện

Diesel 2.5L

Diesel VGT 2.5L

Diesel 2.8L

12 V 70 Ah

12 V 70 Ah

12 V 70 Ah*
12 V 90 Ah*

140 A

120 A

140 A

*: Tìm kiếm sự trợ giúp ở Đại lý của Chevrolet.

Hộp số sàn

Hộp số tự động

Số 1

4,02:1

4,06:1

Số 2

2,21:1

2,37:1

Số 3

1,46:1

1,55:1

Số 4

1,00:1

1,16:1

Số 5

0,76:1

0,85:1

Số 6

0,59:1

0,67:1

Hộp số

Số lùi

3,63:1

3,20:1

Tỉ số truyền cầu

3,73:1

3,42:1





Thông số kỹ thuật
Tốc độ khuyến nghị khi sang số

Nóng và lạnh (Hộp số sàn - khi bàn đạp được nhấn
xuống 1/4)

Diesel 2.5L / 2.8L

1-2

15 Km/h

2-3

35 Km/h

3-4

50 Km/h

4-5

70 Km/h

5-6

100 Km/h

Phanh
Kiểu hệ thống

Hệ thống phanh thủy lực, hai mạch song song

Trước

Phanh đĩa calip động - đĩa làm mát phanh

Sau

Hệ thống phanh trống

Dầu

Dầu dùng cho xe có tải lớn DOT 4 ACDelco

Phanh tay

Hoạt động trên phanh chân sau

Hình học cơ cấu lái

Xe gầm thấp

Góc camber
Góc caster

Xe gầm cao
0° ± 30'

2°50' đến 4°20'

2°35' đến 4°05'

Thông số kỹ thuật
Hình học cơ cấu lái

Xe gầm thấp

Xe gầm cao

Đáp ứng độ chụm:

0° ± 0°15'

Đường kính quay vòng

12,30 m

12,70 m

Trọng lượng xe
Cabin đơn
Diesel 2.5L — LS

TRỌNG LƯỢNG XE (kg)
(4X2)
Cơ sở
Tổng mức tải của cầu

(4X4)
Đầy đủ

Trước

1.350

Sau

1.850

Khối lượng xe không tải

1.738

1.766

1.885

Tổng trọng lượng kết hợp (xe móc có hệ thống
phanh)

5.000

Trọng lượng kéo tối đa (rơmoóc có phanh)

2.500

Tải trọng

1.097

1.069

Đầy đủ

Cơ sở

950





Thông số kỹ thuật
Cabin hành khách

TRỌNG LƯỢNG
XE (kg)

Diesel 2.5L

Hộp số

4x2

Gầm

Thấp

Mức độ lắp
phụ kiện
Tổng mức
tải của cầu

Trước

Khối lượng
xe không tải

MT

Tổng trọng
lượng kết
hợp (xe
móc có hệ
thống
phanh)

MT

Trọng
lượng kéo
tối đa
(rơmoóc có
phanh)

MT

Tải trọng

Diesel VGT 2.5L

LS

4x4
Cao

LT

LT –
Cơ sở

Cao

LT –
Đầy đủ

LS –
LS –
LT –
Cơ sở Đầy đủ Cơ sở

LT

LTZ

1850
1877

1885

1912

1922

1998

2008

2007

5000

–

2018

–

AT

2037

–

2500

6000
–

3000
–

AT
958

950

1043

1033

3500
1047

–

2058
–

6000

AT

AT

Cao
LT –
Đầy đủ

1350

Sau

MT

4x4

1037

1038

–

1027
1008

1027

Thông số kỹ thuật
Cabin hành khách
TRỌNG LƯỢNG XE (kg)

Diesel 2.8L

Hộp số

4x2

Mức độ lắp phụ kiện

LT

4x4
LT

LTZ –
Cơ sở

LTZ –
Đầy đủ

Tổng mức tải
của cầu

Trước

1350

Sau

1850

Khối lượng xe
không tải

MT

–

2014

2051

2065

AT

1945

2009

2046

2068

Tổng trọng lượng kết hợp
(xe móc có hệ thống
phanh)

6000

Trọng lượng kéo tối đa
(rơmoóc có phanh)

3500

Tải trọng

MT

–

1031

1034

1020

AT

1040

1036

1039

1017

High
Country
– Base

High
Country
– Full

–
2087

2107

–
998

978





Thông số kỹ thuật
Xe cabin kép — Trung Mỹ và Caribê

TRỌNG LƯỢNG XE (kg)

Diesel 2.5L

Hộp số

4x2

Gầm

Thấp

Mức độ lắp phụ kiện

LS

Diesel 2.8L
4x4

4x4

Cao
LT

LT

Cao

LTZ –
Cơ sở

LTZ –
Đầy đủ

Tổng mức tải
của cầu

Trước

1350

Sau

1850

Khối lượng xe
không tải

MT

1878

1887

2002

2042

Tổng trọng lượng kết hợp (xe
móc có hệ thống phanh)

6000

Trọng lượng kéo tối đa
(rơmoóc có phanh)

3500

Tải trọng

MT
AT

1077

1068

1043
–

1003

LTZ –
Cơ sở

LTZ –
Đầy đủ

–

2048

–

AT

LT

2002

2037

1043

1008

2043

–

997

1002

Thông số kỹ thuật
Xe cabin kép — Việt Nam
TRỌNG LƯỢNG XE (kg)

Diesel 2.8L

Hộp số

4x4

Mức độ lắp phụ kiện
Tổng mức tải của cầu
Khối lượng xe không tải

LTZ
Trước
Sau

1850

MT

2058

AT

2052

Tổng trọng lượng kết hợp (xe móc có hệ thống phanh)

–
2090
6000

Trọng lượng kéo tối đa (rơmoóc có phanh)
Tải trọng

High Country
1350

3500

MT

927

–

AT

933

895





Thông số kỹ thuật

Kích thước xe
Cabin thông thường

Mức độ lắp phụ kiện
Lốp
Gầm

Trục cơ sở ngắn
LS
195/80 R15

LS

LT

LS

195/80 R15

245/70 R16

245/70 R16

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

Hộp số

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x4

A

1701

1699

1707

1784

B

1510

1570

Thông số kỹ thuật
Mức độ lắp phụ kiện
Lốp
Gầm
Hộp số
C
D

Trục cơ sở ngắn
LS
195/80 R15

LS

LT

LS

195/80 R15

245/70 R16

245/70 R16

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x4

1810

1872
2132





Thông số kỹ thuật

Mức độ lắp phụ kiện
Lốp
Gầm
Hộp số

Trục cơ sở ngắn
LS
195/80 R15

LS

LT

LS

195/80 R15

245/70 R16

245/70 R16

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x4

E

957

F

2845

3096

G

1182
(không có cản sau)

1329

H

4984
(không có cản sau)

5381

I

158

J

380

192

197
441

230

Thông số kỹ thuật

Mức độ lắp phụ kiện
Lốp
Gầm
Hộp số

Trục cơ sở ngắn
LS
195/80 R15

LS

LT

LS

195/80 R15

245/70 R16

245/70 R16

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x2

MT
4x4

K

1.670

1.534

L

2.027

2.322

M

–

1.122





Thông số kỹ thuật

Cabin hành khách. Tất cả các kích thước đều được đo bằng milimét.

Mức độ lắp phụ kiện

LS

Lốp

195/80 R15

Gầm

LT

LTZ

245/70 R16

265/60 R18

Thấp

Cao

1.699

1.703

1.785

B
C
D

High Country
265/60 R18

Cao

Cao

Số sàn/số tự động
4x2 / 4x4

MT
4x2

Hộp số
A

245/70 R16

Thấp

LS/LT

1.798

1.797

1.570
1.872

1.874
2.132

Thông số kỹ thuật

Mức độ lắp phụ kiện

LS

Lốp

195/80 R15

Gầm

LT
245/70 R16

Thấp

LS/LT

LTZ

245/70 R16

265/60 R18

Thấp

Cao

E

1.004¹
1.308

H

(¹) Có thanh cản trước

Cao

3.096

G

J

265/60 R18

Cao

957

F

I

High Country

Số sàn/số tự động
4x2 / 4x4

MT
4x2

Hộp số

5.361
188

187

5.408¹
212

456



220

219
584



Thông số kỹ thuật

Mức độ lắp phụ kiện

LS

Lốp

195/80 R15

Gầm
Hộp số

LT
245/70 R16

Thấp

Thấp

LS/LT

LTZ

245/70 R16

265/60 R18

Cao

High Country
265/60 R18

Cao
Số sàn/số tự động
4x2 / 4x4

MT
4x2

K

1.534

L

1484

M

1.122

Cao

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật và thể tích
Động cơ

Diesel VGT 2.5L

Diesel 2.5L

Diesel 2.8L

5,60

6,40

5,60

Dành cho xe 4x2 / 4x4
Dầu động cơ — Đổ đầy và thay bộ lọc
Dầu động cơ — Đổ đầy và không thay bộ lọc

–

Bình nhiên liệu — Thể tích danh định

76 L

Động cơ — Hệ thống làm mát có bộ sưởi

9,0 L

Hệ thống phanh

0,80 +/− 0,05 L

Hộp số sàn

3,50

Hệ thống trợ lực lái

1,50 L

Chất làm mát cho hệ thống điều hòa không khí

500 g

Bình chứa nước rửa kính cho kính chắn gió
Hộp số tự động — Đổ đầy cho hộp số đã tháo ra
Dẫn động bằng xích — Phía sau

4,50 L
10,60 L

–
2,30 L

Dành cho xe 4x4
Hộp phân công suất 4x4 — Dexron VI

1,5 L

Dẫn động bằng xích — Phía trước

0,90 L

10,60 L





Thông số kỹ thuật

Áp suất lốp
Áp suất lốp trong điều kiện có tải PSI (kPa)
Lốp
195 R15C

Tối đa 3 người (Nhẹ)

Tối đa 3 người (Tiết kiệm)

Toàn tải (Tối đa)

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

43 (300)

43 (300)

43 (300)

43 (300)

52 (360)

65 (450)

215/70 R16C

37 (260)

37 (260)

37 (260)

37 (260)

42 (290)

54 (370)

245/70 R16

35 (240)

35 (240)

35 (240)

35 (240)

38 (260)

44 (300)

255/65 R17

35 (240)

35 (240)

35 (240)

35 (240)

38 (260)

44 (300)

265/60 R18

35 (240)

35 (240)

35 (240)

35 (240)

38 (260)

44 (300)

Lốp dự phòng
Lốp

Áp suất lốp PSI (kPa)

195 R15C

65 (450)

215/70 R16C

65 (450)

245/70 R16

44 (300)

255/65 R17

44 (300)

265/60 R18

44 (300)

Thông tin khách hàng

Thông tin
khách hàng

Lưu trữ thông số xe
và quyền riêng tư
Thiết bị lưu trữ dữ liệu sự kiện

Lưu trữ thông số xe và quyền
riêng tư
Lưu trữ thông số xe và quyền
riêngtư.................

Trên xe có rất nhiều hệ thống phức
tạp để giám sát và điều khiển một
số thông số xe. Một vài thông số
được lưu giữ trong quá trình vận
hành thông thường để giúp cho việc
sửa chữa hoặc phát hiện lỗi, trong
khi những thông số khác được lưu
lại chỉ khi nào xảy ra va chạm hoặc
ngay trước khi xảy ra va chạm bằng
các hệ thống mà thường được gọi
là bộ ghi sự kiện (EDR).
Hệ thống có thể lưu lại thông số về
điều kiện của xe và tình trạng vận
hành (ví dụ như: tốc độ động cơ,
hoạt động của phanh, việc sử dụng
dây an toàn). Để đọc các thông số
này, bạn cần có một thiết bị đặc biệt
và tiếp cận hệ thống của xe. Việc
này sẽ được thực hiện khi xe được
bảo trì tại đại lý của Chevrolet. Một
vài thông số được gửi về hệ thống



chẩn đoán toàn cầu qua hệ thống
điện tử. Nhà sản xuất sẽ không truy
nhập những thông tin về va chạm
hay chia sẻ chúng trừ khi:
. Được sự đồng ý của chủ xe
hoặc, nếu xe được cho thuê, sự
đồng ý của người thuê xe.
. Khi trả lời yêu cầu chính thức
của công an hay các cơ quan
chính quyền.
. Khi nhà sản xuất cần sử dụng
thông tin để biện hộ trong các
quy trình tố tụng.
. Theo yêu cầu của luật pháp.
Ngoài ra, nhà sản xuất có thể sử
dụng các thông tin thu thập,
nhận được:
. Cho mục đích nghiên cứu của
nhà sản xuất.
. Để phục vụ mục đích nghiên
cứu, khi cần thiết và mức bảo
mật thích hợp được duy trì.
. Để chia sẻ số liệu tổng hợp,
không liên quan đến một xe cụ
thể, với các tổ chức khác cho
mục đích nghiên cứu.



Mục lục

Mục lục

Ă

Ắcquy....................
Bảovệđiện...............1
Côngtắcngắt.............
Khởi động bằng ắc quy
trênxekhác................ 22
Thông báo về điện áp và
sạcđiện.................
Âm thanh
Bluetooth ..................... 
Tínhnăngchốngtrộm...
ÂmthanhquaBluetooth........
Ăng ten
Cộtcốđịnh............
Áp suất
Lốp.....................6
Ápsuấtlốp.................
Apple CarPlay và
AndroidAuto.................

B
Bảngđiềukhiểnhànhtrình.....
Bảng điều khiển Thiết bị
Khuvựcchứađồ............
Bảngđiềukhiển,hànhtrình....
Bảngnhậndạng............
Bánh xe
Thaythế..................
Bánhxevàlốpxe...........

Bảo dưỡng
Hoạt động điều hòa không
khíthôngthường..........
Lịch trình, Dịch vụ bổ sung
cầncó..................
Bảodưỡngđịnhkỳ..........
Thao tác bảo trì bổ sung
cầncó..................
Bảotrìtúikhí................
Bịkẹt.....................
Láixe........................ 
Biểu đồ dữ liệu
Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biểu đồ dữ liệu về xe . . . . . . . . . . . . . 2
Biểu tượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth......................
Tổngquan.......

Bộ điều khiển
Vôlăng...............
Bộđiềukhiểnđènngoài.......
Bộ lọc
Bầulọcgióđộngcơ........
Dầudiesel................
Bộlọcdầudiesel............
Bộlọc/Bầulọcgió,độngcơ....21
Bộtrunghòakhíthải.........

Mục lục
C

Các đèn ban
ngày(DRL)...............
Cácđènđầuxe.............
Bộphậnnhắcđènbật........
Chuyểnđèncốt/pha.........
Đènbáođènphabật........
Đèn chạy ban
ngày(DRL)............ 
Điềuchỉnhkhoảngchiếu.....
Điềukhiểnđèntựđộng......
Nháyđènxinvượt..........
Thaythếbóngđèn.........
Cácghếtạivịtríghếtrước
Điều chỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Các thông báo hiển thị
Cửamở..................
DầuĐộngCơ..............
Đèn......................
Điệnápắcquyvàsạcđiện...
Hệthốngbáođộng
chốngtrộm...............
Hệthốngđánhlái...........
Hệthốngkiểmsoátláixe.....
Hệthốnglàmmátđộngcơ...
Hệthốngnhiênliệu..........
Hệthốngphanh.............

Các thông báo hiển thị (tiếp tục)
Hệthốngpháthiệnvậtcản...
Hệthốngtúikhí.............
Hộpsố...................
Khóavàchìakhóa............  
Lốp......................
Nhắcnhởvềxe.............
Tốcđộcủaxe..............
Xe............................ 
Cacbon ôxít
Cửahậu..................
HệthốngxảcủaĐộngcơ....
Camera quan sát phía
sau(RVC).....................
Camera,quansátphíasau.....
Cầnchọnsố................
Cảnh báo
Chú ý và nguy hiểm . . . . . . . . . . . . . 4
Đèn nháy cảnh báo
nguyhiểm...............
Cảnhbáorờilàn............
Cấtgiữtrongxe............
Cầuchì...................
Hộpcầuchìbảngtáplô.....
Hộp cầu chì khoang
độngcơ.................
Chăm sóc bề ngoài
Bênngoài ................... 



Chăm sóc bề ngoài (tiếp tục)
Bêntrong..................... 
Chăm sóc xe
Ápsuấtlốp...............
Chấttảichoxe..............
Chạyràxemới..............
Chạyrà,xemới.............
Chếđộchuyểnsốbằngtay....
Chếđộlàmmát.........
Chìakhóa ......................
Chiếu sáng
Bộđiềukhiểnchiếusáng.....
Ra/vàoxe ................... 
Xuốngxe.................
Chiếusángbảngtáplô.......
Chiếusángkhilênxe........
Chiếusángkhixuốngxe......
Chiềusâubốlốp............
Chống trộm
Hệthốngbáođộng..........
Thông báo về hệ thống
báo động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Chú ý, nguy hiểm và cảnh báo . . . 4
Chứa đồ
Khoangchứađồ.........
Xe............................
Chươngtrìnhláixeđiệntử....
Cốđịnh....................



Mục lục

Cố định (tiếp tục)
Đèn......................
Còi .........................
Còicảnhbáo................
Còi,cảnhbáo...............
Cổng
USB ....................
Côngtắc,ngắtắcquy........
CổngUSB.............
Cộtăngtencốđịnh......
Cửa
Cửasau..................
Hệthốngkhóatrungtâm......
Khóacửabằngtay..........
Thôngbáocửamởhé.......
Cửa gió có chớp chỉnh
hướng...................
Cửagiócốđịnh.............
Cửahậu...................
Cửasau...................
Cửa sổ sau
Sấy......................

Đ

Đài AM-FM . . . . . . . . . . .,
Đaiantoànbađiểm..........
Dẫnđộngbốnbánh.........
Đảo,lốp..................
Dầu
Cácthôngbáohiểnthị.......
Đènbáoápsuất............
Độngcơ..................
Hộp phân công suất dẫn
độngbốnbánh...........
Hộpsốtựđộng............
Phanh ........................
Rửakính.................
Trợlựclái................
Dâyantoàn ....................
Bađiểm...................
Bảotrì....................
Đènbáo...................
Ghếtrẻem................
Sửdụngkhimangthai.......
Đếđặtcốc..................
Đèn........................
Ápsuấtdầuđộngcơ.........
Bêntrong.................... 
Biểnsố..................

Đèn (tiếp tục)
Bộ điều khiển cân bằng điện
tử(ESC),tắt..............
Bộđiềukhiểnđènngoài......
Bộphậnnhắcbật...........
Cácthôngbáohiểnthị.......
Cảnh báo hệ thống chống
bócứngphanh(ABS).......
Cảnhbáolệchlànđường.....
Cảnh báo mức nhiên
liệuthấp................
CảnhbáovềHệthốngkiểm
soáttrượtngang(TCS)......
Chạybanngày(DRL)...
Chuyểnđèncốt/pha........
Dẫnđộngbốnbánh.........
Đènbáocàidâyantoàn......
Đènbáosựcố..............
Đènbáoxemoóc...........
Đènđọcsách.............
Đènđuôi.................
Đènphabật................
Đènsương...............
Đènsươngphíatrước.......
&KӃÿӝJDWӵÿӝQJ.......
Điềukhiểntựđộng..........

Mục lục
Đèn (tiếp tục)
Điềukhiểnxuốngdốc........
Hệ thống kiểm soát trượt
ngang(TCS) ................  
Hệ thống kiểm tra áp
suấtlốp..................
Hệ thống làm cho xe không
chạyđược...............
Hệthốngphanhvàlyhợp.....
Hệthốngsạcđiện...........
Làmnóngtrước............
Lùixe.........................
Nắptánquang.............
Nháyđènxinvượt..........
Trợgiúp..................
Túi khí và bộ căng đai
antoàn.......................
Xinhantrước.............
Đèn báo
Điềukhiển.................
Xephíatrước..............
Đèn báo bộ điều khiển cân
bằngđiệntử...............
Đèn báo bộ điều khiển cân
bằngđiệntử(ESC)tắt.......
Đènbáodẫnđộngbốnbánh...
Đènbáođènphabật.........

Đènbáođiềukhiển...........
Đèn báo điều khiển
xuốngdốc.................
Đènbáohệthốngsạc.........
Đènbáolàmnóngtrước.......
Đènbáorẽ..................
Đènbáosựcố...............
Đèn báo tắt hệ thống kiểm
soáttrượtngang(TCS).......
Đènbáoxemoóc.............
Đènbáoxephíatrước........
Đèncảnhbáolệchlànđường...
Đèncảnhbáomứcnhiên
liệuthấp..................
Đèncảnhbáo,đồnghồvà
đènbáo..................
ĐènCửaxe................
Đèn điều khiển
Xuốngdốc.................
Đènđọcsách..............
Đèn dừng xe giữa gắn trên
cao(CHMSL) ................
Đènđuôi..................
Đèn hệ thống kiểm tra áp
suấtlốp...................



Đènlùixe.................
Đèn nháy cảnh báo
nguyhiểm................
Đèn nháy, Cảnh báo
nguyhiểm................
Đèn sương
Phíatrước................

Thay thế bóng đèn . . . . . . . . . . . 270
Đèn Sương mù Phía trước
Đèn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Đènxinhantrước...........
Dịch vụ
Bảo dưỡng, Thông tin
chung .......................
Đènbáobảodưỡngxengay...
HệthốngđiềuhòaNK{QJNKt..
Phụkiệnvàcảitạoxe.......
Tựbảotrìxe..............
Dịch vụ bổ sung cần có, Bảo
dưỡngđịnhkỳ.............
Điện thoại
Apple CarPlay và
AndroidAuto............... 
Bluetooth ........ 
1
Rảnhtay.............
Điệnthoạirảnhtay......



Mục lục

Điều chỉnh
Ghế,ngườiláibanđầu.......
Điều chỉnh khoảng chiếu của
đènđầu..................
Điềuhòakhôngkhí......
Điềukhiển.................
&KӃÿӝJDWӵÿӝQJ.........
Cácthôngbáohiểnthị.......
Đèn......................
Điều khiển từ xa
Radio..........................
Điềukhiểntừxaradio.........
Điềukhiểnxe...............
Điềukhiểnxuốngdốc(HDC)..
Đỗxe.....................
Phanh ........................
Trêncácvậtdễcháy........
Động cơ
Bộlọc/Bầulọcgió..........
Dầudiesel................
Đènbáoápsuấtdầu........
Đèn báo kiểm tra và bảo trì
xengay ......................
Đồng hồ đo nhiệt độ nước
làmmát ......................
Khíxả...................
Khởiđộng................
Nướclàmmát.............

Động cơ (tiếp tục)
Quánhiệt.................
Quạt....................
Thôngbáovềdầu...........
Thông báo về hệ thống
làmmát .....................  
Tổng quan về khoang
độngcơ.................
Đồnghồ....................
Đèn......................
Đèncảnhbáovàđènbáo.....
Đồnghồđo................
Đồnghồđohànhtrình........
Đồnghồđotốcđộ...........
Đồnghồđovòngtua.........
Nhiênliệu.................
Nhiệt độ nước làm mát
độngcơ.................
Đồnghồcôngtơmét..........
Hànhtrình.....................
Đồnghồđohànhtrình.........
Đồng hồ đo nhiệt độ
Nhiệtđộngoàitrời...........
Đồnghồđovòngtua..........
Đồnghồtốcđộ..............
Dụngcụ...................
Dung dịch và dầu bôi trơn
đượckhuyêndùng.........

Đường
Láixe,Đườngướt..........
Đườngđồivànúi...........

G
Ghế ngồi
Điềuchỉnhghếtrước........
Điều chỉnh tự động, ghế
trước....................
Hộcchứadướighế..........
Phíasau.......................
Tựađầu...................
Vịtrí,phíatrước............
Ghếsau....................
Ghế trẻ em
Hệthống..................
ISOFIX ........................
Vịtrílắpđặt...............
Ghế trước
Điềuchỉnh................
Giắcphụtrợ................
Giớithiệu............3,
Gương
Chiếu hậu điều chỉnh
bằngtay.................
Chiếuhậumờtựđộng........
Gập......................
Lồi.......................
Nguồnđiện................

Mục lục
Gương (tiếp tục)
Thủcông..................
Gươngchiếuhậu............
Mờtựđộng................
Gươngđiềuchỉnhbằngtay....
Gươnggập.................
Gươnglồi..................

H
Hệ thống
Cảnh báo va chạm phía
trước(FCA).............
Giáhànhlýnócxe ............
Hệthốngthôngtingiảitrí....
Hệ thống báo động
Chốngtrộm................
Hệthốngcânbằngđiệntử....
Hệ thống cảnh báo va chạm
phíatrước(FCA)...........
Hệ thống chống bó cứng
phanh(ABS) ..................
Đèncảnhbáo..............
Hệ thống chống trộm
Hệ thống làm cho xe không
chạyđược...............
Hệ thống điện
Cầuchì..................
Hộpcầuchìbảngtáplô.....

Hệ thống điện (tiếp tục)
Hộp cầu chì khoang
độngcơ.................
Hệthốngđiềuhòakhíhậu.....
Điệntử..................
Điềuhòakhôngkhí.........
Sưởi.....................
Hệ thống điều hòa khí hậu
điệntử...................
Hệ thống ghế trẻ em
Đaiphíatrên...............
Hệ thống ghế trẻ em có đai
giữtrên...................
Hệ thống ghế trẻ em lắp rời
ISOFIX........................
Hệthốnggiáhànhlýnócxe....
Hệ thống giám sát, Áp
suấtlốp..................
Hệ thống hỗ trợ khởi động
trêndốc(HSA)............
Hệthốngkhóatrungtâm......
Hệthốngkiểmsoátláixe.....
Cácthôngbáohiểnthị.......
Cânbằngđiệntử(ESC)......
Hệ thống làm mát
Thôngbáovềđộngcơ.......
Hệthốngthôngtingiảitrí......



Hệ thống túi khí
Bạn sẽ nhìn thấy gì sau khi
túikhíphồnglên?..........
Điều gì làm túi khí
phồnglên?...............
Khinàothìtúikhíbậtra?.....
Túi khí bảo vệ an toàn như
thếnào?.................
Hệthốngtúikhítrước.........
HỗtrợĐỗxe...............
Hỗtrợkhởiđộng,trêndốc....
Hoạt động
Hệ thống thông tin
giảitrí...............
Hoạt động điều hòa không
khíthôngthường...........
Hộcchứadướighế...........
Hộcchứadướitựatay........
HộpChuyểnđổi.............
Hộpgăngtay................
Hộp số
Cácthôngbáohiểnthị.......
Dầu,hộpsốtựđộng........
Tựđộng..................
Hộpsốsàn................
Hộp số tự động
Cầnchọnsố..............
Chếđộchuyểnsốbằngtay..
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Hộp số tự động (tiếp tục)
Chươngtrìnhláixeđiệntử...
Lỗi......................
Mànhìnhhộpsố...........
Nguồnđiệnbịngắt.........
HVAC.....................

K
Kéo xe
Kiểm soát rung lắc của xe
moóc(TSC)................ 
Xe............................
Xekhác ......................
Khínạp...................
Khóa
Bảovệkhóacửa............
Cửabằngtay..............2
Hệthốngkhóatrungtâm.....
Khoang.........................
Tải.......................
Khoangchứađồ...........
Khởi động bằng ắc quy trên
xekhác ......................
Khởiđộngđộngcơ...........
Khởi động và vận hành
Tắtmáykhiquátải..........
Khởiđộngxetừxa...........
Khởiđộngxe,từxa...........

Khu vực chứa đồ
Bảngtáplô................
Dướighế..................
Hệthốnggiáhànhlýnócxe...
Hộpgăngtay..............
Thôngtinvềviệcchấthàng
lênxe ........................
Tựatay...................
Kích
Phụ.....................
Kích thước
Xe............................
Kíchthướcxe..............
Kiểmsoátbánhlái.......
Kiểm tra
Đènbáosựcốđènđộngcơ...
Kínhchắngió
Rửa kính/Gạt nước kính
chắngió.................
Kính cửa
Nguồnđiện................
Sau,cósấy................

L
Lái...........................
Bảngđiềukhiểntrênvôlăng...
Dầu,trợlực...............
Điềuchỉnhvôlăng...........

Lái xe
Antoàn....................... 
Bịkẹt....................
Chươngtrìnhđiệntử.......
Đườngđồivànúi..........
Đườngướt...............
Môitrường...............
Mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu
hơnnữa................
Nếuxebịkẹt..............
Láixeantoàn ..................
Lau dọn
Chămsócbênngoài........
Chămsócbêntrong........
Lịch Bảo dưỡng
Bảodưỡngđịnhkỳ.........
Dung dịch và dầu bôi trơn
đượckhuyêndùng........
HộpChuyểnđổi............
Lỗi,hộpsốtựđộng..........
Lốp
Ápsuất..................
Cácthôngbáohiểnthị.......
Hệthốnggiámsátápsuất...
Hoạtđộnggiámsátápsuất..
Kýhiệu..................
Nângxe ......................
Quay .........................
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Lốp (tiếp tục)
Thaybánhxe................. 
Thờiđiểmthaylốpmới......
Lốp và bánh xe
Cácloạikhácnhau.........
LốpxevàBánhxe..........
Lực kéo
Đèn cảnh báo hệ thống điều
khiển....................
Hệthốngkiểmsoát(TCS)....
Lưu trữ thông số xe và
quyềnriêngtư.............

M
Màn hình
Hộpsốtựđộng............
Mànhìnhhộpsố............

N
Nângxe,lốp...............
Nắpcapô..................
Nắpche...................
Đèntánquang.............
Lagiăng.................
Nắpchụpbánhxe...........
Nắpđèntánquang..........
Nguồn điện
Bảovệđiện,Ắcquy........
Cácgương................

Nguồn điện (tiếp tục)
Dầutrợlựclái.............
Điềuchỉnhghế.............
Kínhcửa..................
Ổcắm....................
Nguồnđiệnbịngắt...........
Nguy hiểm, cảnh báo và chú ý . . . . 4
Nhận biết
Giọngnói.................
Nhậnbiếtgiọngnói..........
Nhận dạng xe
Bảng....................
Nhãn hiệu và Thỏa
thuậncấpphép........
Nhắn tin
Vănbản..................
Nhắntinvănbản............
Nháyđènxinvượt...........
Nhiên liệu
Đèn cảnh báo mức nhiên
liệuthấp.................
Độngcơdiesel.............
Đồnghồ...................
Nạpnhiênliệu.............
Thôngbáovềhệthống.......
Tiếtkiệmnhiênliệu,Láixe...
Nhiênliệuchođộngcơ
diesel ........................



Nhiệt độ
Ngoàitrời.................
Nhiệtđộngoàitrời...........
Nước làm mát
Độngcơ..................
Đồng hồ đo nhiệt độ nước
làmmátđộngcơ...........
Nướcrửakính..............

O
Ổ cắm
Nguồnđiện................

P
Phanh ...............,2,25
Chốngbócứng............
Dầu.....................
Đèn cảnh báo hệ thống
phanhvàlyhợp...........
Đỗxe....................
Hỗtrợ...................
Thôngbáovềhệthống.......
Phụkiệnvàcảitạoxe........
Phụ nữ mang thai, sử dụng
dâyantoàn ...................
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Q
Quánhiệt,độngcơ..........
Quạt
Độngcơ.................
Quyền riêng tư
Lưutrữthôngtinvềxe......

R
Ra đi ô
AM-FM ..................
Radio
ĐàiAM-FM................
Tùychỉnh.................

S
Sấy
Cửasổsau................
Sấynóng..............
Settings(Thiếtlập)...........
Sửdụnghệthống............
Sử dụng tài liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

T
Tấmchắn..................
Tấmchắnnắng..............
Tắtmáykhiquátải...........
Thay bóng đèn
Cácđènbêntrong.........
Chiếusángbảngtáplô......
Đènbiểnsố...............

Thay bóng đèn (tiếp tục)
Đènđầu..............
Đèn dừng xe giữa gắn trên
cao(CHMSL) .............. 
Đènđuôi.................
Đènsương...............
Đènxinhantrước..........
Thaylưỡigạtnước..........
Thaylưỡi,gạtnước.........
Thiết bị
Phụ.................
Thiếtbịphụtrợ..........
Thỏa thuận
Nhãn hiệu và
giấyphép............
Thờiđiểmthaylốpmới.......
Thờigian...................
Thông báo về hệ thống
đánhlái...................
Thông báo về hệ thống phát
hiệnvậtcản................
Thông báo về khóa và
chìakhóa ....................
Thông gió
Cửagiócốđịnh............
Gióđiềuchỉnhđược........
Thôngsốđộngcơ...........

Thông số kỹ thuật
Ápsuấtlốp...............
Thôngsốkỹthuậtvàthểtích...
Thôngtinchung
Bảotrìvàbảodưỡng.......
Thông tin về việc chất hàng
lênxe .........................
Thusóngradio ...........
Tínhiệurẽvàchuyểnlàn.....
Tínhiệu,Rẽvàchuyểnlàn....
Tổngquan.........,,
Bảngtáplô................
Tổngquanvềbảngtáplô....6,
Trangchính....................
Trọng lượng
Xe............................
Trọnglượngxe.............
Trung tâm Thông tin Người
lái(DIC).......................
Tự động
Dầuhộpsố...............
Điềukhiểnđèn............
Hộpsố..................
Tựađầu...................
Túi khí
Bảo trì xe được trang bị
túikhí ........................
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Túi khí (tiếp tục)
Đènbáobộcăngđaiantoàn...
Kiểmtrahệthống...........
Phíatrước.................
Tùychỉnh..................

V
Vịtrícủakhóađiện..........
Vịtrílắpghếtrẻem...........

X
Xả khí
Hệthốngdầudiesel........
Xảkhíhệthốngdầudiesel....
Xe
Cácthôngbáohiểnthị.......
Điềukhiển................
Kéoxe........................
Kéoxekhác..................
Khởiđộngtừxa............
Thôngbáonhắcnhở........
Thôngbáovềtốcđộ.........
Xebịkẹt...................
Xe moóc
Kiểmsoátrunglắc(TSC)....



