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Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Thông tin về xe
Hãy nhập thông tin về xe theo mẫu ở
trang trước để sử dụng khi cần. Thông
tin này có ở các phần "Dịch vụ và bảo
hành" và "Số liệu kỹ thuật" cũng như
trên tấm nhận dạng xe.

Giới thiệu
Chiếc xe là sự kết hợp theo thiết kế
giữa công nghệ cao, an toàn, thân
thiện với môi trường và tính kinh tế.
Sách hướng dẫn sử dụng này cung
cấp những thông tin cần thiết cho
phép bạn lái xe an toàn và hiệu quả.
Cần chắc chắn rằng hành khách ngồi
trên xe biết được nguy cơ có thể gây
ra tai nạn và chấn thương do không
sử dụng đúng các thiết bị trên xe.
Bạn cần tuân thủ pháp luật và quy
định liên quan của nhà nước. Các luật
lệ đó có thể khác với thông tin nêu
trong Sách hướng dẫn sử dụng này.
Việc bỏ qua phần mô tả trong tài liệu
hướng dẫn này có thể làm ảnh hưởng
đến việc bảo hành của bạn.

Khi Sách hướng dẫn sử dụng khuyên
bạn mang xe đến đại lý, chúng tôi
khuyến nghị bạn mang xe đến đại lý
Ủy quyền của Chevrolet mà bạn
đăng ký.
Tất cả các đại lý Ủy quyền của
Chevrolet cung cấp các dịch vụ tốt
với giá phải chăng. Các kỹ thuật viên
có kinh nghiệm được đào tạo bởi
Chevrolet sẽ thực hiện công việc
theo các tài liệu hướng dẫn cụ thể
của Chevrolet.
Các giấy tờ, tài liệu dành cho khách
hàng cần phải giữ trong xe thường
xuyên để sử dụng khi cần thiết.

Sử dụng tài liệu
●

●

Tài liệu này mô tả tất cả các tùy
chọn và đặc điểm của model 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 của 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.

●
●
●

●

●

●
●
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Phần mục lục ở đầu tài liệu này
và trong mỗi mục sẽ thể hiện vị trí
của thông tin.
Phần bảng chỉ dẫn cho phép bạn
tìm kiếm thông tin cụ thể.
Sách hướng dẫn sử dụng này sử
dụng cho các xe tay lái thuận.
Việc vận hành cũng tương tự như
trên các xe tay lái nghịch.
Sách hướng dẫn sử dụng các
thông số động cơ từ nhà máy.
Các thông số dành cho bán hàng
tương ứng có thể tìm trong
chương "Thông số kỹ thuật".
Các thông số về hướng chẳng
hạn trái hoặc phải, trước hoặc
sau là so với hướng chuyển động
của xe.
Màn hình có thể không hỗ trợ
ngôn ngữ cụ thể của bạn.
Các tin nhắn trên màn hình và
nhãn phía trong đều sử dụng chữ
in đậm.

4

Giới thiệu

Nguy hiểm, cảnh báo
và chú ý
9 Nguy hiểm
Các đoạn được đánh dấu bằng
9 Nguy hiểm cung cấp những
thông tin về nguy cơ chấn thương
nghiêm trọng. Nếu bỏ qua các
thông tin này có thể nguy hiểm đến
tính mạng.

9 Cảnh báo
Các đoạn đánh dấu bằng 9 Cảnh
báo cung cấp các thông tin về
nguy cơ tai nạn hoặc chấn thương.
Việc bỏ qua các thông tin cảnh báo
này có thể dẫn đến chấn thương.

Chú ý
Phần được đánh dấu bằng Chú ý
cung cấp thông tin về hư hỏng có
khả năng xảy ra với xe. Việc bỏ
qua các thông tin cảnh báo này có
thể dẫn đến hư hỏng xe.

Các biểu tượng
Các trang tham chiếu được thể hiện
bằng ký hiệu 3. 3 có nghĩa là "xem ở
trang".
Các nội dung tham khảo trang và chỉ
mục sẽ trỏ đến những tiêu đề định sẵn
trong phần bảng mục lục.
Chúc quý khách hàng có nhiều thời
gian lái xe thú vị.
Chevrolet

Tóm tắt

Tóm tắt

Mở khóa xe
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Chìa khóa điện tử

Điều khiển từ xa

Thông tin ban đầu trước
khi lái xe

Nhấn c để mở khóa cửa và khoang
chứa đồ.
Nhấn x, chỉ khoang chứa đồ được
mở khóa và mở ra.
Điều khiển từ xa 3 19, Hệ thống
khóa trung tâm 3 21, Khoang hành
lý 3 26.

Người lái xe cần giữ chìa khóa điện tử
trong người. Nhấn công tắc trên tay
nắm cửa để mở khóa xe và kéo tay
nắm cửa để mở cửa xe.
Hệ thống chìa khóa điện tử 3 20.
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Tóm tắt

Điều chỉnh ghế

Ngả lưng ghế

Chiều cao ghế

Kéo tay cầm, trượt ghế, nhả tay cầm.
Thử lắc ghế từ trước ra sau để đảm
bảo ghế được khóa đúng vị trí.

Kéo cần điều khiển, điều chỉnh độ
nghiêng và nhả tay ra. Để cho ghế
vào đúng vị trí ăn khớp một cách chắc
chắn. Không dựa vào lưng ghế khi
đang điều chỉnh.

Chuyển động của cần điều khiển
lên trên
: cao hơn
xuống dưới : thấp hơn

Vị trí ghế 3 36, Điều chỉnh ghế bằng
tay 3 37.

Vị trí ghế 3 36, Điều chỉnh ghế bằng
tay 3 37.

Điều chỉnh dọc

Vị trí ghế 3 36, Điều chỉnh ghế bằng
tay 3 37.

Tóm tắt

Điều chỉnh tựa đầu

Dây an toàn
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Điều chỉnh gương
Gương trong xe

Để điều chỉnh lên cao, kéo tựa đầu lên
phía trên. Để đẩy tựa đầu xuống,
nhấn lẫy hãm và đẩy tựa đầu xuống
phía dưới.
Tựa đầu 3 35.

Kéo đai an toàn và cài vào khóa đai.
Không được xoắn đai an toàn và phải
cài sát lên người. Tựa lưng ghế không
được nghiêng về sau quá nhiều (tối đa
khoảng 25°).
Để tháo đai, hãy nhấn nút đỏ trên
khóa đai.
Đai an toàn 3 39, Hệ thống túi khí
3 43, Vị trí ghế 3 36.

Điều chỉnh cần ở phía dưới gương để
giảm bị lóa mắt.
Gương trong xe 3 31.
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Tóm tắt

Gương ngoài

Điều chỉnh vô lăng

Chọn gương cần điều chỉnh và tiến
hành điều chỉnh.

Mở khóa cần điều chỉnh, điều chỉnh
vô lăng, và 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.

Điều chỉnh bằng điện 3 30, Gương
ngoài dạng lồi 3 30, Gương ngoài
gập được 3 30, Gương ngoài có sấy
3 31.

Hệ thống túi khí 3 43, các vị trí chìa
khóa điện 3 144.

Tóm tắt

Tổng quan về bảng táp lô

9
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Tóm tắt

1 Công tắc đèn .......................

88

Đèn sương mù phía trước . . 90
Đèn sương mù phía sau ....

91

Chiếu sáng các đồng hồ .... 91
2 Cửa gió bên ........................ 139
3 Đèn xi nhan, nháy đèn
pha, đèn chiếu gần và đèn
chiếu xa .............................. 90
Chiếu sáng khi ra khỏi xe . . 93
Trung tâm thông tin cho
người lái ............................... 73
4 Các đồng hồ ........................ 63
5 Còi ........................................ 59
Túi khí người lái ................... 44
6 Trung tâm thông tin cho
người lái ................................ 73
7 Điều khiển từ xa hệ thống
thông tin giải trí .................... 59
8 Gạt nước kính chắn gió, hệ
thống rửa kính chắn gió,
gạt nước phía sau, hệ
thống rửa kính phía sau ....... 60
9 Cửa gió ở giữa ................... 139
10 Hệ thống thông tin giải trí ... 94

11 Màn hình hiển thị thông tin . . 75
12 Đèn LED hiển thị trạng thái
hệ thống báo động chống
trộm ...................................... 28
13 Chứa đồ ............................... 51
14 Túi khí bên phụ .................... 44
15 Hộc đựng đồ ........................ 52
Hộp cầu chì trong xe tay lái
nghịch ................................. 192
16 Đèn báo điều khiển cho
đèn báo cài đai an toàn và
bật/tắt túi khí ......................... 70
17 Sấy, Thông gió, Hệ thống
điều hòa không khí ............. 132
18 Nút ECO cho hệ thống tắtbật ....................................... 149
19 Cần số, hộp số tự động ..... 153
Hộp số sàn ......................... 155
20 Đèn báo nguy .................... 90
21 Hệ thống khóa trung tâm ...... 21
Nút cửa hậu ......................... 26

22 Bàn đạp ga ........................ 144
23 Nút Start/Stop của hệ
thống chìa khóa điện tử ....... 20
24 Bàn đạp phanh .................. 156
25 Ổ khóa điện có khóa vô
lăng .................................... 144
26 Bàn đạp ly hợp ................... 142
27 Điều chỉnh vô lăng ............... 59
28 Chế độ ga tự động ............ 158
29 Ngăn chứa đồ ...................... 51
Hộp cầu chì trong xe tay lái
thuận ...................................192
30 Cần gạt mở nắp ca bô ....... 168

Tóm tắt

Chiếu sáng bên ngoài
Công tắc đèn

Rẽ:
7 : Các đèn tắt.
8 : Các đèn vị trí
9 : Đèn pha

Công tắc đèn có Điều khiển chiếu
sáng tự động

Rẽ:
AUTO : Điều khiển ánh sáng tự
động: Đèn pha và đèn hiệu
được bật lên và tắt một cách
tự động tùy thuộc vào điều
kiện ánh sáng bên ngoài.
m
: Để bật hoặc tắt tính năng
điều khiển chiếu sáng tự
động, chuyển công tắc trở
về vị trí AUTO.
: Các đèn vị trí
8
: Đèn pha
9
Chiếu sáng 3 88.

Đèn sương mù

Bấm
> : đèn sương mù phía trước
r : đèn sương mù phía sau

11
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Tóm tắt

Đèn pha nháy, đèn chiếu xa và
đèn chiếu gần

đèn pha nháy
đèn chiếu xa
đèn chiếu gần

: kéo cần điều khiển
: đẩy cần điều khiển
: đẩy hoặc kéo cần
điều khiển

Đèn chiếu xa 3 89, Đèn pha nháy
3 89, Điều khiển chiếu sáng tự động
3 89.

Tín hiệu rẽ và chuyển làn

Đèn báo nguy

bên
: kéo cần điều khiển lên trên
phải
bên trái : gạt cần điều khiển xuống

Vận hành bằng cách nhấn ¨.
Đèn báo nguy 3 90.

Tín hiệu rẽ và chuyển làn 3 90.

Tóm tắt

Còi

Hệ thống rửa kính và gạt
nước

Hệ thống rửa kính chắn gió

Cần gạt nước

Nhấn j.
HI : nhanh
LO : chậm
INT : gạt nước theo khoảng thời
gian hoặc gạt nước tự động
bằng cảm biến mưa
OFF : tắt
Để gạt một lần khi gạt nước kính chắn
gió tắt, nhấn cần điều khiển xuống vị
trí 1x.
Gạt nước kính chắn gió 3 60, Thay
lưỡi gạt nước 3 177.

Kéo cần điều khiển.
Hệ thống rửa kính chắn gió 3 60,
Nước rửa kính 3 174.
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Tóm tắt

Gạt nước cửa sổ phía sau

Rửa kính cửa sổ phía sau

Điều hòa không khí
Kính sau và gương ngoài có sấy

Hãy nhấn công tắc bật để kích hoạt
cần gạt nước cửa kính phía sau:
vị trí phía trên : hoạt động liên tục
vị trí phía dưới : hoạt động gián
đoạn
vị trí giữa
: tắt

Đẩy cần điều khiển.
Nước rửa kính được xịt lên cửa kính
phía sau và cần gạt sẽ gạt vài lần.

Chức năng sấy vận hành bằng cách
nhấn Ü.
Sấy kính sau 3 31.

Tóm tắt
Làm tan sương và tan băng trên
kính

Nhấn V.
Đặt mức nhiệt độ kiểm soát ở mức ấm
nhất.
Bật sấy kính sau Ü.
Hệ thống điều hòa không khí 3 132.

Hộp số
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Hộp số tự động

Hộp số sàn

Số lùi: xe đang đứng yên, đạp côn,
kéo vòng trên cần số và sang số.
Nếu không sang số được, kéo cần số
về vị trí trung gian, nhả rồi đạp chân
côn, sau đó sang số lại
Hộp số sàn 3 156.

P
R
N
D

:
:
:
:

số đỗ
số lùi
số trung gian
số tiến

Chế độ bằng tay: chuyển cần số từ vị
trí D sang trái.
< : số cao hơn
] : số thấp hơn
Chỉ có thể chuyển cần số ra khỏi vị trí
P khi bật chìa khóa điện và đạp
phanh. Để cài số P hoặc số R cần
nhấn nút trên cần số.
Hộp số tự động 3 152.
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Tóm tắt

Khởi động động cơ
Kiểm tra trước khi khởi động động
cơ
●
●
●

●
●

Áp suất và trạng thái lốp 3 217,
3 253.
Mức dầu động cơ và các loại dầu,
nước làm mát 3 190.
Tất cả kính, gương, chiếu sáng
bên ngoài, biển số không bị bám
bẩn, bám tuyết và băng, và vẫn
hoạt động tốt.
Vị trí ghế, đai an toàn và gương
phù hợp 3 39, 3 44, 3 32.
Kiểm tra chức năng phanh ở tốc
độ thấp, đặc biệt là khi phanh bị
ẩm ướt.

Khởi động động cơ bằng chìa
khóa điện

Khởi động động cơ bằng nút Start/
Stop (Khởi động/Dừng)

●
●

●

●
●
●
●
●

Vặn chìa khóa sang vị trí 1;
Quay nhẹ vô lăng để mở khóa vô
lăng;
Hộp số sàn: đạp ly hợp;
Hộp số tự động: đạp phanh và
chuyển cần số đến vị trí P hoặc N;
Không được tăng tốc;
Động cơ diesel: vặn chìa khóa về
vị trí 2 để sấy nóng nhiên liệu cho
đến khí đèn báo sấy ! tắt;
Vặn chìa khóa về vị trí 3 và thả ra
khi động cơ đã nổ máy.

Trước khi khởi động lại hoặc để tắt
động cơ, vặn chìa khóa về vị trí 1.

Chìa khóa điện tử phải được đặt
trong xe hoặc người lái giữ chìa
khóa này trong người;
● Hộp số sàn: đạp ly hợp;
● Hộp số tự động: đạp phanh và
chuyển cần số đến vị trí P hoặc N;
● Không được tăng tốc;
● Nhấn nút Start/Stop (Khởi động/
Dừng) và nhả ra khi động cơ đã
nổ máy. Đèn LED màu xanh sẽ
sáng lên khi động cơ nổ máy.
Nhấn công tắc một lần nữa trong khi
động cơ đang nổ để tắt máy.
Khởi động động cơ 3 145.

Tóm tắt
Hệ thống tắt-bật

Đỗ xe
●

●

Nếu xe đang chạy với tốc độ thấp
hoặc đứng yên và đáp ứng một số
điều kiện nhất định, hãy kích hoạt chế
độ Tự động dừng như sau:
● Nhấn bàn đạp ly hợp
● đặt cần ở số không
● nhả bàn đạp ly hợp
Kim chỉ của đồng hồ đo vòng tua động
cơ dừng ở vị trí AUTOSTOP để biểu
thị chế độ Tự động dừng.
Để khởi động động cơ, hãy nhấn bàn
đạp ly hợp một lần nữa.
Hệ thống tắt-bật 3 149.

●

●

Khi kéo phanh tay không được
nhấn nút trên cần phanh tay. Khi
xe đỗ trên dốc cần kéo phanh tay
hết cỡ tay. Đồng thời cần đạp
phanh chân để làm giảm lực kéo
phanh tay.
Tắt động cơ. Vặn chìa khóa về vị
trí 0, quay vô lăng cho đến khi vô
lăng bị khóa. Xe có hệ thống khóa
điện tử: xe đứng yên, nhấn nút
Start/Stop (Khởi động/Dừng) và
mở cửa lái.
Với xe sử dụng hộp số tự động,
chuyển cần số sang vị trí P và
tháo chìa khóa.
Nếu xe đỗ trên đường bằng hoặc
trên dốc lên, cài số một và
chuyển cần số về vị trí P trước khi
tắt khóa điện. Trên dốc đi lên,
xoay các bánh trước ra xa lề
đường.
Nếu xe đỗ trên dốc xuống, cài số
lùi và chuyển cần số về vị trí P
trước khi tắt khóa điện. Xoay các
bánh trước về phía lề đường.
Đóng kính và cửa nóc.

●

●
●

●
●
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Khóa xe bằng cách nhấn e trên
điều khiển từ xa hoặc nhấn công
tắc trên tay nắm cửa đối với xe có
hệ thống chìa khóa điện tử.
Kích hoạt hệ thống báo động
chống trộm 3 30.
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.
Quạt làm mát động cơ có thể tiếp
tục chạy sau khi động cơ được tắt
đi 3 184.
Sau khi chạy ở tốc độ động cơ
cao hoặc với tải động cơ lớn, vận
hành động cơ diesel một thời gian
ngắn với tải thấp hoặc ở số trung
gian trong khoảng 1 đến 2 phút ở
tốc độ không tải trước khi tắt máy
để bảo vệ bộ tăng nạp.

Chìa khóa, khóa 3 18.
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Khóa và chìa khóa
Chìa khóa
Thay thế chìa khóa
Số khóa được xác định trên tấm thẻ
có thể tháo rời.
Mã chìa khóa phải được đề cập khi
đặt hàng thay thế chìa khóa, vì nó là
một bộ phận của hệ thống ngắt khởi
động.

Chìa khóa loại có phần thân gập
được

Chìa khóa, cửa và kính cửa
Nhấn nút để chìa khóa bật ra. Để gập
chìa khóa, trước hết nhấn nút.

Điều khiển từ xa

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

●

●
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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.

Mở cửa xe 3 21.

Thiết lập cơ bản
Có thể thay đổi một số thiết lập trong
menu Settings (Các cài đặt) trên
Màn hình Thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81.

Thay thế pin của điều khiển từ xa
Bị lỗi
Được sử dụng để vận hành:
● Hệ thống khóa trung tâm
● Hệ thống báo động chống trộm
● Khoang hành lý
Điều khiển từ xa có phạm vi hoạt động
trong khoảng 25m. Tầm hoạt động có
thể bị ảnh hưởng bởi các nhân tố từ
bên ngoài.
Đèn báo nguy nháy có nghĩa là thao
tác đã được thực hiện.

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,
● Điện áp của pin quá thấp,
● Thao tác nhiều lần quá nhanh khi
điều khiển ở ngoài khoảng tác
dụng, điều khiển sẽ cần đồng bộ
lại,

Thay pin điều khiển ngay sau khi
khoảng hoạt động bị giảm.
Không cho pin vào sọt rác hàng ngày.
Chúng cần được mang đến điểm thu
gom để tái sinh.
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Cài đặt được ghi nhớ

Duỗi thẳng chìa khóa và mở phần
gập. Thay pin (loại pin CR 20 32), cần
chú ý vị trí lắp. Đậy phần gập và đồng
bộ hóa.
Lưu ý
Để giữ cho chìa khóa hoạt động
chính xác, hãy làm theo các hướng
dẫn này:
● Tránh làm rơi chìa khóa.
● Không đặt đồ vật nặng lên trên
chìa khóa.
● Giữ cho chìa khóa cách xa nước
và không để trực tiếp dưới ánh
mặt trời. Nếu chìa khóa bị ướt,
hãy dùng vải mềm để lau khô nó.

Hệ thống chìa khóa điện tử

Bằng cách rút chìa khóa ra khỏi ổ
khóa điện, các thiết lập sẽ được lưu
trữ một cách tự động với chìa khóa
vừa sử dụng:
● Điều hòa không khí bằng điện tử
● Chiếu sáng
● Hệ thống thông tin giải trí
● Khóa cửa bằng điện
Các thiết lập được lưu trữ sẽ được sử
dụng một cách tự động khi chìa khóa
được tra vào ổ khóa điện.
Thiết lập theo người dùng 3 81.

Có thể sử dụng các chức năng sau
mà không cần dùng đến chìa khóa
thường
● Hệ thống khóa trung tâm,
● Hệ thống báo động chống trộm,
● Khởi động và mô tơ đề.
Lái xe cần giữ chìa khóa điện tử trong
người.
Lưu ý
Không được để chìa khoá điện tử
trong khoang hành lý hoặc ở phía
trước Info-Display.
Khởi động động cơ 3 145.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
9 Cảnh báo

Điều khiển từ xa

Không được bấm nút Start/Stop
khi đang lái xe. Lái xe có thể mất
kiểm soát, hệ thống trợ lực phanh
không hoạt động và dẫn đến tai
nạn. Không bao giờ để trẻ sơ sinh,
trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên trong
xe mà không có người lớn ngồi
cùng. Nó có thể gây ra tai nạn
không mong muốn.

Chú ý
Bấm nút Start/Stop có thể khởi
động được động cơ khi có chìa
khoá điện tử trong xe. Vì vậy
không bao giờ để trẻ nhỏ hoặc
những người không am hiểu về ô
tô ở trong xe một mình. Vì họ có
thể gây ra những tai nạn không
mong muốn. Tắt khóa điện khi bạn
ra khỏi xe và luôn nhớ mang theo
chìa khoá thông minh.
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Không cho pin vào sọt rác hàng ngày.
Chúng cần được mang đến điểm thu
gom để tái sinh.
Thay ắc quy 3 21
Thay pin (loại pin CR 20 32), cần chú
ý vị trí lắp. Đậy nắp vào.

Đồng bộ hóa điều khiển từ xa
Điều khiển từ xa tự đồng bộ hóa một
cách tự động trong mỗi lần khởi động.

Bị lỗi
Chìa khóa điện tử cũng có chức năng
điều khiển từ xa.

Thay thế pin trên chìa khóa điện
tử
Cần thay thế pin ngay khi hệ thống
hoạt động không đúng hoặc khoảng
tác dụng của chìa khóa giảm xuống.
Có thể nhận biết việc phải thay pin
thông qua mã lỗi trên
Driver Information Center 3 88
(Trung tâm thông tin dành cho người
lái).

Nếu khóa trung tâm không làm việc
hoặc không khởi động được động cơ,
có thể do các nguyên nhân sau:
● Điều khiển từ xa bị lỗi 3 19
● chìa khóa điện từ ở ngoài khoảng
hoạt động.
Để kiểm tra nguyên nhân này, đưa
chìa khóa điện tử lại gần xe hơn.

Hệ thống khóa trung tâm
Mở khóa và khóa cửa, khoang hành
lý và nắp bình nhiên liệu.
Kéo tay nắm cửa phía trong sẽ mở
khóa cửa và mở cửa.
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Lưu ý
Trong trường hợp tai nạn có mức độ
nghiêm trọng nhất định, xe sẽ tự
động mở khóa cửa.

Mở khóa
Điều khiển từ xa

Các thiết lập có thể được thay đổi
trong menu Settings (Các cài đặt) trên
màn hình thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81.
Các thiết lập sẽ được lưu trữ bởi chìa
khóa được sử dụng, các thiết lập
được lưu vào bộ nhớ 3 20.

Xe được cấu hình để mở khóa chỉ các
cửa ở bên có liên quan hoặc tất cả các
cửa.
Các thiết lập có thể được thay đổi
trong menu Settings (Các cài đặt) trên
màn hình thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81.

Hệ thống chìa khóa điện tử

Khóa
Điều khiển từ xa
Đóng tất cả cửa, khoang hành lý và
nắp bình nhiên liệu.

Nhấn c.
Bạn cũng có thể chọn chế độ chỉ mở
khóa cửa lái khi nhấn c một lần và mở
khóa tất cả các cửa, khoang chứa đồ,
nắp bình nhiên liệu bằng cách nhấn
c hai lần.

Nhấn công tắc trên tay nắm cửa để
mở khóa xe và kéo tay nắm cửa để
mở cửa xe, hoặc nhấn nút bên dưới
đường viền nắp cốp xe.
Chìa khóa điện tử phải ở bên ngoài xe
với khoảng cách đến xe khoảng một
mét.

Nhấn e.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
Nếu cửa lái chưa đóng hết, hệ thống
khóa trung tâm sẽ không hoạt động.
Bật hoặc tắt chức năng này trong
menu Settings (Các cài đặt) trên màn
hình thông tin. Thiết lập theo người
dùng 3 81.

Lưu ý
Xe không tự động khóa được.

Mở khóa cửa hậu

Hệ thống chìa khóa điện tử

Chú ý
Khi tất cả các cửa được khóa,
khoang chứa đồ có thể được mở
khóa bằng chìa khóa điện tử. Kể
từ lúc này, nếu bạn đóng cửa hậu
khi vẫn để chìa khóa điện tử trong
khoang chứa đồ, thì cửa phía
người lái và cửa hậu sẽ được mở
khóa, đồng thời chuông cảnh báo
sẽ vang lên.

Hệ thống chìa khóa điện tử

Nhấn x. Cửa hậu sẽ mở khóa và
mở ra trong khi các cửa khác vẫn bị
khóa.
Nhấn công tắc trên tay nắm cửa.
Chìa khóa điện tử phải ở bên ngoài xe
với khoảng cách đến xe khoảng một
mét. Chìa khóa điện tử khác không
được để trong xe.
Xe có thể được mở khóa sau 3 giây.
Trong khoảng thời gian này, có thể
kiểm tra xem xe được khóa chưa.
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Các nút khóa trung tâm
Khóa và mở khóa cửa, khoang hành
lý và nắp bình nhiên liệu.
Nhấn e để khóa.
Nhấn c để mở khóa.
Khi chìa khóa đang trong ổ khóa điện,
việc khóa cửa chỉ thực hiện được nếu
tất cả cửa đều đóng.

Cách 2:

Lỗi hệ thống điều khiển từ xa hoặc
hiện thống chìa khóa điện tử
Mở khóa

Cách 1:

Các nút được bố trí trên bảng táp lô.

Các nút được bố trí ở tựa tay của cửa
phía người lái.

Mở khóa cửa lái bằng cách xoay chìa
khóa trong ổ khóa cửa. Bật chìa khóa
điện và nhấn nút khóa trung tâm c để
mở khóa tất cả cửa, khoang hành lý
và nắp bình nhiên liệu. Để tắt hệ
thống chống trộm cần bật chìa khóa
điện.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
Khóa
Bật chìa khóa điện và nhấn nút khóa
trung tâm e để khóa tất cả cửa,
khoang hành lý và nắp bình nhiên
liệu. Sau đó đóng cửa lái và khóa
bằng chìa khóa từ bên ngoài.

Lỗi hệ thống khóa trung tâm
Mở khóa
Mở khóa cửa lái bằng cách xoay chìa
khóa trong ổ khóa cửa. Có thể mở các
cửa khác bằng cách thao tác tay nắm
cửa bên trong hai lần. Không mở được
nắp bình nhiên liệu. Để tắt hệ thống
chống trộm cần bật chìa khóa điện
3 30.
Khóa
Đẩy chốt khóa bên trong tất cả các
cửa trừ cửa lái. Sau đó đóng cửa lái
và khóa bằng chìa khóa từ bên ngoài.
Không khóa được nắp bình nhiên liệu
và cửa hậu.

Khóa cửa tự động
Khóa tự động sau khi khởi hành
Chức năng an ninh này có thể được
đặt cấu hình để khóa tất cả cửa,
khoang hành lý và nắp bình xăng một
cách tự động ngay sau khi xe khởi
hành.
Các thiết lập có thể được thay đổi
trong menu Settings (Các cài đặt) trên
màn hình thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81.
Việc khóa này sẽ bị mở khóa tự động
nếu xảy ra một trong các trường hợp
sau:
- Với xe sử dụng hộp số tự động: khi
cần số ở vị trí P sau khi khởi hành.
- Với xe sử dụng hộp số sàn: khi chìa
khóa bị rút ra khỏi ổ khóa sau khi khởi
hành.
- Với xe sử dụng chìa khóa điện tử và
hộp số sàn: khi động cơ bị tắt bằng
cách nhấn nút Start/Stop sau khi khởi
hành.
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Chú ý
Không được mở khóa cửa khi đang
lái xe. Vì nếu có người tình cờ mở
cửa xe, có thể dẫn đến chấn
thương nghiêm trọng hoặc chết
người trong trường hợp có tai nạn
bất ngờ.
Nếu cửa bị mở khóa bằng tay, để
an toàn hãy khóa lại bằng cách sử
dụng nút khóa cửa.
Các thiết lập sẽ được lưu trữ bởi chìa
khóa được sử dụng 3 20.
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Khóa an toàn

Sử dụng chìa khóa hoặc tua vít phù
hợp, vặn khóa trẻ em trên cửa sau
đến vị trí nằm ngang. Cửa sẽ không
mở được từ bên trong. Để bỏ chế độ
khóa trẻ em, xoay khóa trẻ em sang
vị trí thẳng đứng.

Cửa
Khoang chứa đồ
Cửa hậu
Mở

9 Cảnh báo
Sử dụng khóa trẻ em mỗi khi có trẻ
nhỏ ngồi ở ghế sau.

Chú ý
Không được kéo tay mở cửa bên
trong khi khóa trẻ em đang ở vị trí
KHÓA. Vì làm như vậy sẽ gây hư
hỏng tay mở cửa bên trong.

Nhấn x trên điều khiển từ xa cho
đến khi cửa hậu mở ra hoặc nhấn nút
bên dưới nẹp cửa hậu sau khi mở
khóa.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
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Đóng

Chú ý
Trước khi mở nắp cốp sau cần
kiểm tra các vật cản bên trên, ví dụ
như cửa gara, để tránh làm hư
hỏng nắp cốp sau. Luôn kiểm tra
khoảng di chuyển bên trên và phía
sau của nắp cốp sau.

Nếu được trang bị, ấn x trên bảng
táp lô để mở khóa cửa hậu và mở cửa
ra.

9 Nguy hiểm
Không được lái xe khi cửa hậu mở
hoặc chưa được đóng kín, như khi
chở hàng cồng kềnh, vì các khí xả
độc hại không màu, không mùi có
thể bay vào trong xe. Việc đó có
thể khiến người ngồi trên xe bị
ngất, thậm chí là tử vong.

Lưu ý
Việc lắp thêm những phụ kiện nặng
trên nắp cốp sau có thể ảnh hưởng
đến khả năng giữ nắp cốp sau ở vị
trí mở.

Sử dụng tay nắm phía trong.
Không bấm nút bên dưới cửa hậu
hoặc bên dưới tay nắm trong khi đóng
vì như vậy sẽ lại mở cửa hậu lần nữa.
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An ninh trên xe

●

Hệ thống báo động chống
trộm

●

Hệ thống báo động chống trộm sẽ
giám sát:
● Cửa, cửa hậu, nắp ca bô
● Khóa điện

●

Sẽ tự kích hoạt sau khi khóa xe
30 giây (khởi tạo của hệ thống),
hoặc
Điều khiển từ xa: nhấn nút e một
lần nữa sau khi khóa xe, hoặc
Hệ thống chìa khóa điện tử: trực
tiếp nhấn công tắc trên tay nắm
cửa một lần nữa sau khi khóa xe.

Đèn LED báo trạng thái

Kích hoạt

Đèn LED báo trạng thái được tích hợp
trong cảm biến trên mặt bảng táp lô.
Trạng thái trong 30 giây sau khi hệ
thống báo động chống trộm được kích
hoạt:
Đèn LED sáng : kiểm tra, độ trễ
trang bị.
Đèn LED
: cửa, cửa hậu hoặc
nháy nhanh
nắp ca bộ không
được khóa hoàn
toàn, hoặc hệ
thống bị lỗi.

Chìa khóa, cửa và kính cửa

Hệ thống chống trộm

Trạng thái sau khi hệ thống được
trang bị:
Đèn LED
: hệ thống đã được
nháy chậm
trang bị.
Liên lạc với xưởng dịch vụ trong
trường hợp bị lỗi.

Ngừng kích hoạt

Xe có hệ thống chìa khóa điện tử:
Nhấn công tắc trên tay nắm cửa để
hủy kích hoạt hệ thống báo động
chống trộm.

Báo động

Mở khóa xe bằng cách nhấn c hoặc
kéo tay nắm cửa để bỏ kích hoạt hệ
thống báo động chống trộm.
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Báo động có thể được tắt đi bằng cách
nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ
xa hoặc vặn chìa khóa.
Hệ thống báo động chống trộm chỉ có
thể được hủy kích hoạt bằng cách
nhấn c, nhấn công tắc trên tay nắm
cửa (đối với hệ thống chìa khóa điện
tử) hoặc bật công tắc khóa điện.

Hệ thống được tích hợp vào trong ổ
khóa điện và sẽ kiểm tra liệu xe có
được phép khởi động bằng chìa khóa
đang sử dụng hay không. Nếu bộ tiếp
sóng trong chìa khóa được nhận
dạng, xe có thể khởi động được.
Hệ thống chống trộm điện tử sẽ tự
kích hoạt sau khi chìa khóa được rút
ra khỏi ổ khóa điện hoặc khi động cơ
được tắt bằng cách nhấn nút Start/
Stop (Khởi động/Dừng).
Nếu đèn d nháy hoặc sáng khi bật
chìa khóa có nghĩa là có lỗi trong hệ
thống và động cơ không khởi động
được. Tắt chìa khóa và khởi động lại.
Nếu đèn vẫn tiếp tục nháy hoặc sáng,
thử khởi động động cơ bằng chìa khóa
dự phòng và nhờ sự hỗ trợ của xưởng
dịch vụ.
Lưu ý
Thiết bị ngắt khởi động sẽ không
khóa các cửa. Bạn hãy luôn nhớ
khóa xe và bật hệ thống báo chống
trộm sau khi ra khỏi xe 3 21, 3 28.
Đèn báo điều khiển d 3 29.
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Gương ngoài
Gương lồi
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.

Sau đó xoay công tắc điều khiển để
điều khiển gương.

Gập gương bằng điện

Gập gương

Gương chỉnh điện

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.
Chọn gương ngoài tương ứng bằng
cách kéo công tắc điều khiển sang trái
(L) hoặc phải (R). Công tắc điều khiển
ở vị trí 0 thì không gương nào được
chọn.

Gạt công tắc điều khiển sang 7 và
nhấn xuống. Cả hai gương ngoài sẽ
gập vào.
Nhấn công tắc điều khiển một lần
nữa, cả hai gương ngoài sẽ trở về vị
trí ban đầu.
Nếu một gương được xoay ra bằng
tay, khi nhấn công tắc điều khiển thì
chỉ gương còn lại được xoay ra.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
9 Cảnh báo
Phải luôn giữ cho các gương được
điều chỉnh đúng và sử dụng gương
để tăng khả năng quan sát các vật
và các xe khác xung quanh khi lái
xe. Không được lái xe khi gương
chiếu hậu bên ngoài đang cụp
vào.

Gương bên trong
Gương chiếu hậu điều chỉnh
bằng tay

Kính cửa
Kính điện
9 Cảnh báo
Cẩn thận khi mở kính điện. Do có
nguy cơ chấn thương, đặc biệt là
với trẻ nhỏ.
Nếu có trẻ nhỏ ở hàng ghế sau,
cần bật công tắc hệ thống khóa trẻ
em cho các kính điện.
Chú ý quan sát kính khi đóng. Đảm
bảo rằng không có vật nào bị mắc
kẹt trong đó khi di chuyển.

Gương có sấy

Để giảm bị lóa mắt, kéo cần phía dưới
vỏ gương.

Vận hành bằng cách nhấn Ü.
Việc sấy diễn ra khi động cơ đang
chạy và sẽ được tắt một cách tự động
sau một thời gian ngắn.
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Kính điện có thể sử dụng được khi
● chìa khóa điện bật,
● trong vòng 10 phút sau khi tắt
chìa khóa điện.
Sau khi tắt khóa điện, bạn không thể
vận hành cửa kính khi một cửa trước
đang được mở.
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Vận hành cửa kính điện phía
trước và phía sau không được
trang bị chức năng an toàn
Đẩy hoặc kéo nhẹ chốt thứ nhất đến
vị trí hãm thứ nhất: kính sẽ đi xuống
hoặc lên khi thao tác công tắc.
Đẩy mạnh hơn đến vị trí hãm thứ hai
và nhả ra: kính sẽ đi xuống một cách
tự động. Để dừng chuyển động, thao
tác công tắc thêm một lần cùng chiều.

Thao tác trên công tắc tương ứng với
các kính bằng cách đẩy để mở và kéo
để đóng.

Vận hành cửa kính điện phía
trước và phía sau được trang bị
chức năng an toàn
Đẩy hoặc kéo nhẹ chốt thứ nhất đến
vị trí hãm thứ nhất: kính sẽ đi xuống
hoặc lên khi thao tác công tắc.
Đẩy hoặc kéo mạnh hơn đến vị trí
hãm thứ hai và sau đó nhả ra: kính sẽ
đi xuống hoặc lên tự động với chức
năng an toàn. Để dừng chuyển động,
thao tác công tắc thêm một lần cùng
chiều.

9 Cảnh báo
Các bộ phận cơ thể nhô ra khỏi xe
có thể bị va vào các vật khi xe đi
qua. Giữ các bộ phận cơ thể bên
trong xe.

Hệ thống an toàn trẻ em cho kính
sau

Chức năng an toàn
Nếu kính cửa bị cản trong quá trình
lên kính tự động tại khoảng giữa, kính
sẽ dừng lại lập tức và hạ xuống.

Bỏ qua chức năng an toàn
Trong trường hợp khó lên kính do các
nguyên nhân như bị đóng băng, cần
kéo và giữ công tắc. Kính cửa sẽ đi
lên mà không có chức năng an toàn.
Để dừng chuyển động, nhả ra và thao
tác công tắc thêm một lần cùng chiều.

Nhấn công tắc z để bỏ chế độ kính
điện phía sau, đèn LED sẽ sáng lên.
Để bật chế độ kính điện phía sau,
nhấn lại z.

Chìa khóa, cửa và kính cửa
Quá tải

Kính sau có sấy

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.

Tấm chắn nắng
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.

Khởi tạo kính điện
Nếu không lên kính một cách tự động
được (chẳng hạn sau khi tháo nguồn
ắc quy), bật hệ thống điện kính cửa
như sau:
1. Đóng cửa.
2. Bật công tắc điện.
3. Đóng kính cửa hoàn toàn, kéo
công tắc thêm 2 giây.
4. Lặp lại với các kính cửa khác.
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Vận hành bằng cách nhấn Ü.
Việc sấy diễn ra khi động cơ đang
chạy và sẽ được tắt một cách tự động
sau một thời gian ngắn.

Chú ý
Không được sử dụng các vật sắc
nhọn hoặc các chất lau kính dạng
mài mòn để rửa kính sau của xe.
Không được làm xước hoặc hư
hỏng các dây sấy kính khi lau rửa
hoặc thực hiện các công việc xung
quanh khu vực kính sau.

34

Chìa khóa, cửa và kính cửa

Trần xe

Tấm chắn nắng cửa nóc

Cửa nóc

Tấm chắn nắng cửa nóc được vận
hành bằng tay.
Đóng hoặc mở tấm chắn nắng cửa
nóc bằng cách trượt. Khi cửa nóc mở
thì tấm chắn nắng sẽ luôn luôn mở.

9 Cảnh báo
Cần cẩn thận khi mở cửa sổ trời.
Do có nguy cơ chấn thương, đặc
biệt là với trẻ nhỏ.
Chú ý quan sát những chi tiết có
thể dịch chuyển khi thao tác
chúng. Đảm bảo rằng không có
vật nào bị mắc kẹt trong đó khi di
chuyển.
Cửa nóc có thể được vận hành
● chìa khóa điện bật,
● trong vòng 10 phút sau khi tắt
chìa khóa điện,
Sau khi tắt khóa điện, bạn sẽ không
thể vận hành cửa nóc khi một cửa
trước đang mở.

Các gợi ý chung

Mở hoặc đóng
Nhấn công tắc p hoặc r nhẹ đến
vị trí hãm thứ nhất: cửa nóc sẽ mở
hoặc đóng khi vận hành công tắc.
Nhấn mạnh công tắc p hoặc r
đến vị trí hãm thứ hai rồi thả ra: cửa
nóc sẽ mở hoặc đóng cùng với chức
năng an toàn được bật. Để dừng
chuyển động của cửa nóc, nhấn công
tắc một lần nữa.

Nâng hoặc hạ cửa nóc
Nhấn công tắc q hoặc r: cửa nóc
sẽ được nâng lên hoặc hạ xuống một
cách tự động.

Chức năng an toàn
Nếu cửa nóc gặp cản trở trong quá
trình đóng tự động, nó sẽ dừng lại lập
tức và mở ra.
Bỏ qua chức năng an toàn
Trong trường hợp khó lên kính do các
nguyên nhân như bị đóng băng, cần
bấm và giữ công tắc r cho đến chốt
thứ hai. Cửa nóc đóng không có chức
năng an toàn. Để dừng chuyển động
của cửa nóc, nhả công tắc ra.
Khởi động lại sau sự cố về điện
Sau khi xảy ra sự cố về điện, có thể
chỉ vận hành được cửa nóc ở mức độ
nhất định. Hãy đưa xe đến xưởng để
khởi động lại hệ thống.

Ghế và bộ phận giữ

Ghế và bộ phận giữ

Tựa đầu
Vị trí

Tựa đầu ....................................... 35
Ghế trước ..................................... 36
Vị trí ghế .................................... 36
Điều chỉnh ghế bằng tay ............ 37
Tựa tay ...................................... 38
Ghế sau ....................................... 38
Tựa tay ...................................... 38
Đai an toàn .................................. 39
Đai an toàn ba điểm .................. 40
Đai bắt ngang qua thắt lưng ...... 42
Hệ thống túi khí ............................ 43
Hệ thống túi khí trước ................ 44
Hệ thống túi khí bên .................. 44
Ghế trẻ em ................................... 45
Hệ thống ghế trẻ em .................. 45
Các vị trí lắp ghế trẻ em ............ 47
Hệ thống ghế trẻ em lắp rời ....... 50
Hệ thống ghế trẻ em có đai từ
phía trên ................................... 50

9 Cảnh báo
Chỉ lái xe khi tựa đầu được chỉnh ở
vị trí phù hợp.
Tựa đầu bị tháo ra, hoặc được
chỉnh không phù hợp có thể gây ra
các thương tích nghiêm trọng cho
đầu và cổ trong trường hợp xảy ra
va chạm.
Chắc chắn rằng tựa đầu đã được
điều chỉnh lại trước khi lái xe.
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Cạnh trên của tựa đầu nên ở vị trí đầu
phía trên. Nếu điều này không thực
hiện được với người quá cao thì kéo
lên vị trí cao nhất và kéo xuống vị trí
thấp nhất với người thấp.

Tựa đầu của ghế trước
Điều chỉnh chiều cao

Kéo tựa đầu lên phía trên.
Để đẩy tựa đầu xuống, nhấn lẫy hãm
và đẩy tựa đầu xuống phía dưới.
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Tựa đầu của ghế sau

Ghế trước

Điều chỉnh chiều cao

Vị trí ghế
9 Cảnh báo
Chỉ lái xe khi ghế đã được điều
chỉnh phù hợp.

9 Cảnh báo

Kéo tựa đầu lên phía trên.
Để đẩy tựa đầu xuống, nhấn lẫy hãm
và đẩy tựa đầu xuống phía dưới.

Không bao giờ điều chỉnh ghế khi
đang lái xe vì điều đó có thể khiến
bạn không kiểm soát được di
chuyển của chúng.

9 Nguy hiểm
Không được ngồi gần hơn 25cm so
với vô lăng, để đảm bảo an toàn
khi túi khí nổ.

●

●

●

Cần ngồi lùi sát vào tựa lưng ghế.
Điều chỉnh khoảng cách giữa ghế
và các bàn đạp sao cho đùi và
cẳng chân vẫn tạo ra một góc khi
đạp các bàn đạp. Trượt ghế phụ
lùi hết về sau.
Chọn độ cao của ghế vừa đủ để
có thể nhìn rõ tất cả các phía và
tất cả các đồng hồ. 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 với vai tựa sát vào tựa
lưng ghế. Chỉnh tựa lưng ghế sao
cho bạn có thể dễ dàng chạm tới
vô lăng trong khi hai tay vẫn

Ghế và bộ phận giữ

●

●
●
●

chùng. Duy trì tiếp xúc giữa vai và
tựa lưng khi điều khiển vô lăng.
Không nên ngả tựa lưng về sau
nhiều quá. Độ ngả tối đa nên là
khoảng 25°.
Điều chỉnh ghế và vô lăng sao
cho cổ tay chạm vào đỉnh vô lăng,
cánh tay vươn hết cỡ và vai tựa
vào lưng ghế.

Điều chỉnh ghế bằng tay
Chỉ lái xe khi ghế ngồi và lưng ghế đã
vào khớp.
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Ngả lưng ghế

Điều chỉnh dọc

Điều chỉnh vô lăng 3 59.
Điều chỉnh tựa đầu 3 35.
Điều chỉnh độ cao của đai an
toàn 3 40.
Kéo cần điều khiển, điều chỉnh độ
nghiêng và nhả tay ra. Để cho lưng
ghế khớp chặt vào vị trí.
Kéo tay cầm, trượt ghế, nhả tay cầm.
Thử lắc ghế từ trước ra sau để đảm
bảo ghế được khóa đúng vị trí.
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Chiều cao ghế

Tựa tay

Ghế sau

Tựa tay giữa các ghế trước

Tựa tay

Nhấn nút và gập tựa tay lên. Tựa tay
có một ngăn chứa đồ.

Điều chỉnh theo phương ngang

Chuyển động của cần điều khiển
lên trên
: nâng ghế lên
xuống dưới : hạ ghế xuống

Hạ tựa tay xuống bằng cách kéo bản
lề. Tựa tay khi được hạ xuống có một
khay đựng đồ uống.
Đẩy cần để trượt tựa tay.

9 Cảnh báo
Cẩn thận khi dùng khay đựng đồ
uống. Đồ uống nóng bị tràn ra có
thể gây tổn thương cho bạn và
những người trên xe. Chất lỏng

Ghế và bộ phận giữ
tràn ra có thể gây hư hỏng các chi
tiết trang trí nội thất và các bộ phận
điện.
Không được để các đồ vật khác
ngoài cốc hoặc lon vào khay đựng
đồ uống. Các đồ vật này có thể bị
văng ra khi dừng đột ngột hoặc khi
gặp tai nạn, và có nguy cơ gây
chấn thương cho những người trên
xe.

Đai an toàn
Chế độ báo cài đai an toàn ghế lái,
đèn báo đai an toàn X 3 70.

Đai an toàn sẽ bị hãm khi xe tăng tốc
hoặc giảm tốc đột ngột đảm bảo an
toàn cho người ngồi.

9 Cảnh báo
Thắt đai an toàn trước mỗi chuyến
đi.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn,
người không thắt đai an toàn sẽ
gây nguy hiểm cho chính bản thân
họ và những người cùng đi trên xe.
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Đai an toàn được thiết kế để sử dụng
cho duy nhất 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 tất cả các bộ phận
của đai an toàn xem có bị hỏng, bẩn
và hoạt động có chính xác không.
Các bộ phận bị hỏng cần được thay
thế. Sau khi xảy ra tai nạn, cần phải
thay thế đai an toàn và bộ rút đai tại
xưởng dịch vụ.
Lưu ý
Đảm bảo rằng đai an toàn không bị
hư hỏng do các yếu tố như giầy hoặc
vật có cạnh sắc hoặc bị kẹt. Giữ cho
cuộn đai an toàn không bị bẩn.

Bộ hạn chế lực căng đai an toàn
Trên các ghế trước, lực căng lên thân
người sẽ giảm xuống bằng cách 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 xiết thêm vào.

9 Cảnh báo
Các thao tác không đúng (như là:
tháo hoặc cài đai an toàn, hoặc
khóa đai an toàn) có thể làm cho
bộ căng đai hoạt động gây ra nguy
cơ chấn thương.

Việc triển khai căng đai an toàn được
hiển thị bởi đèn báo v 3 70.
Chỉ thay thế bộ căng đai an toàn ở
xưởng dịch vụ. Bộ căng đai an toàn
chỉ bật duy nhất một lần.

Đai an toàn ba điểm
Cài

Lưu ý
Không được lắp thêm phụ kiện hoặc
các chi tiết khác vì điều đó có thể ảnh
hưởng đến hoạt động của bộ căng
đai. Không được sửa đổi các thành
phần của bộ căng đai, vì điều đó sẽ
làm mất đi những đặc tính vốn có
của xe.
Kéo đai an toàn từ bộ cuốn đai, đưa
qua thân người mà không bị xoắn, và
cài miếng khóa và khóa đai. Căng đai
bắt qua thắt lưng thường xuyên trong
khi lái xe bằng cách kéo đai bắt qua
vai.

Ghế và bộ phận giữ
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Điều chỉnh chiều cao

Quần áo rộng hoặc kềnh càng sẽ làm
cho việc cài đai an toàn không ôm
khít. Không được đặt các vật như túi
xách hoặc điện thoại giữa đai an toàn
và cơ thể bạn.

9 Cảnh báo
Không được thắt đai an toàn đè lên
các vật cứng và dễ vỡ ở trong túi
áo quần.

1. Kéo nhẹ đai an toàn ra.
2. Dịch chuyển bộ phận điều chỉnh
độ cao lên trên hoặc nhấn nút để
nhả khớp cài và ấn bộ phận điều
chỉnh độ cao xuống dưới.

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.
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Tháo

Sử dụng đai an toàn khi mang bầu

Đai bắt ngang qua thắt lưng
Đai bắt qua thắt lưng của ghế giữa
hàng sau
Đai an toàn của ghế giữa hàng sau có
cấu tạo dạng đai bắt ngang qua thắt
lưng. Để điều chỉnh chiều dài, nhấn
lên mặt trên của tấm đậy mõm khóa
và xiết chặt hoặc nới lỏng đai.

Để tháo đai, nhấn nút đỏ trên khóa
đai.

Đai an toàn trên ghế sau
Đai an toàn ba điểm cho ghế giữa
hàng sau chỉ kéo ra được khỏi bộ
cuốn đai khi tựa lưng ghế ở vị trí sau
cùng.

9 Cảnh báo
Đai an toàn buộc qua hông phải
được đặt thấp nhất có thể sao cho
nó vắt ngang qua xương chậu,
nhằm tránh áp lực tác động lên
vùng bụng.
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Hệ 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 phần nghìn giây.
Chúng cũng xẹp xuống nhanh đến
mức khó nhận biết trong khi va chạm.

9 Cảnh báo
Nếu thao tác không đúng cách thì
hệ thống túi khí có thể sẽ rất dễ bị
kích nổ.
Lái xe nên ngồi lùi xa lại phía sau
đến mức tối đa sao cho vẫn đảm
bảo việc điều khiển xe. Nếu ngồi
quá gần túi khí, khi túi khí nổ có thể
là nguyên nhân gây chấn thương
nghiêm trọng hoặc chết người.
Để đảm bảo an toàn tối đa trong
các trường hợp va chạm, tất cả
những người trên xe, kể cả lái xe,
phải luôn thắt đai an toàn nhằm
giảm thiểu nguy cơ chấn thương
nặng hoặc chết người. Không
được ngồi hoặc tựa vào khu vực túi
khí khi xe đang chạy.
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Túi khí có thể là nguyên nhân gây
ra các xây xát và chấn thương ở
mặt hoặc trên cơ thể do các mảnh
kính vỡ hoặc bị bỏng do túi khí nổ.

nhưng trong một số trường hợp có thể
gây kích thích da. Nếu có hiện tượng
kích thích da hãy liên lạc với bác sỹ.

Lưu ý
Bộ điều khiển điện tử của hệ thống
túi khí và bộ căng đai được đặt ở khu
vực hộp console giữa. Không được
để những vật có từ tính vào khu vực
này.
Không được dán bất cứ thứ gì lên ốp
ngoài túi khí và cũng không bọc lại
ốp ngoài túi khí bằng vật liệu khác.
Mỗi túi khí chỉ nổ duy nhất một lần.
Vì vậy phải huỷ những túi khí đã nổ
và thay thế ở xưởng bảo dưỡng.
Không được sửa đổi hệ thống túi khí,
vì điều đó sẽ làm mất đi những đặc
tính vốn có của xe.
Vô lăng, bảng táp lô, tất cả các chi
tiết lót, lót cửa, tay nắm và ghế phải
được tháo ở xưởng bảo dưỡng.

Không cho phép trẻ sơ sinh, trẻ
nhỏ, phụ nữ có thai, người già
hoặc những người có sức khỏe
yếu ngồi ở ghế phụ có túi khí.
Ngoài ra, không được lái xe khi có
ghế trẻ em lắp ở ghế phụ có túi khí.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn,
túi khí nổ có thể gây ra chấn
thương vùng mặt hoặc chết người.

Khi túi khí nổ, có thể phát ra tiếng ồn
lớn cùng với khói. Đây là điều bình
thường và không gây nguy hiểm,

9 Cảnh báo

Chú ý
Nếu xe bị chấn động bởi va đập
mạnh hoặc đụng vào các vật trên
đường gồ ghề hoặc vỉa hè, túi khí
có thể sẽ nổ. Cần lái xe chậm trên
những đường không thiết kế cho ô
tô để ngăn ngừa túi khí hoạt động
không như mong muốn.
Đèn báo v dùng cho hệ thống túi khí
3 70.
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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.
Hệ thống túi khí phía trước sẽ được
kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai
nạn ở mức độ nghiêm trọng nhất định.
Cần bật chìa khóa.

9 Cảnh báo
Điều kiện bảo vệ tốt nhất chỉ được
cung cấp khi ghế ở vị trí phù hợp
3 36.
Cần đảm bảo khu vực hoạt động
của túi khí không có các vật gây
cản trở.
Thắt đai an toàn một cách phù
hợp. Chỉ khi đó túi khí mới có thể
bảo vệ bạn.

Hệ thống túi khí bên bao gồm một túi
khí trên mỗi tựa lưng ghế trước. Có
thể nhận biết bởi ký tự AIRBAG.
Hệ thống túi khí bên sẽ được kích hoạt
trong trường hợp xảy ra tai nạn ở mức
độ nghiêm trọng. Cần bật chìa khóa.

Hệ thống túi khí bên

Chuyển động về phía trước của người
ngồi ghế trước bị làm chậm lại, nhờ
thế làm giảm đáng kể nguy cơ chấn
thương phần thân trên và đầu.

Giảm đáng kể nguy cơ bị chấn thương
với phần trên của cơ thể và xương
chậu trong trường hợp va chạm bên
sườn xe.

9 Cảnh báo
Cần đảm bảo khu vực hoạt động
của túi khí không có các vật gây
cản trở.
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Lưu ý
Chỉ được sử bọc ghế bảo vệ đã được
phê duyệt cho xe. Phải cẩn thận
không được bọc các túi khí.

9 Cảnh báo
Trẻ nhỏ ngồi gần túi khí bên có
nguy cơ bị chấn thương nghiêm
trọng nếu túi khí nổ, đặc biệt khi
đầu, cổ hoặc ngực của trẻ gần khu
vực túi khí trong lúc nổ.
Không bao giờ để trẻ em tựa vào
cửa hoặc cạnh mô đun túi khí.

Ghế trẻ em
Hệ thống ghế trẻ em
Chúng tôi khuyến nghị bạn dùng hệ
thống ghế trẻ em của GM được chế
tạo riêng cho xe.
Khi sử dụng hệ thống ghế trẻ em cần
chú ý phần hướng dẫn sử dụng và lắp
ráp sau đây cũng như các bộ phận đi
cùng hệ thống ghế trẻ em.
Luôn tuân thủ các quy định tại địa
phương hay quốc gia. Tại một số quốc
gia, việc sử dụng hệ thống ghế trẻ em
bị cấm trên các vị trí ghế nhất định.
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9 Cảnh báo
KHÔNG BAO GIỜ lắp ghế trẻ em
hướng mặt về sau trên ghế được
bảo vệ bằng TÚI KHÍ ĐANG
HOẠT ĐỘNG phía trước, vì TRẺ
EM có thể gặp THƯƠNG TÍCH
NGHIÊM TRỌNG hoặc TỬ
VONG.

9 Cảnh báo
Khi sử dụng hệ thống ghế trẻ em
ở ghế hành khách phía trước, bạn
phải tắt hệ thống túi khí dành cho
ghế hành khách phía trước, nếu
không việc túi khí triển khai có thể
dẫn tới nguy cơ chấn thương gây
ra chấn thương tử vong đối với trẻ.
Đặc biệt là trong trường hợp hệ
thống ghế quay mặt về phía sau
cho trẻ em được sử dụng trên ghế
hành khách phía trước.
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9 Cảnh báo

Nếu xe được trang bị đai an toàn
qua hông cho ghế giữa hàng sau,
thì sẽ không cho phép ghế trẻ em
đặt ở ghế này.
Bạn chỉ nên lắp hệ thống ghế trẻ
em vào một trong các ghế ngồi
phía sau bên ngoài của hàng ghế
thứ hai.

Chọn đúng chủng loại
Các ghế sau là vị trí thuận tiện nhất
để gắn cố định hệ thống ghế trẻ em.
Trẻ em nên ngồi quay mặt về phía sau
càng lâu càng tốt khi đi trên xe. Cần
thay thế hệ thống ghế trẻ em khi
không đỡ được đầu trẻ đến ngang
chiều cao của mắt. Điều này giúp đảm
bảo cho cột sống của trẻ, vẫn còn rất
yếu, bị ít biến dạng nhất trong trường
hợp xảy ra tai nạn.
Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc có chiều cao
dưới 150cm cần có ghế trẻ em phù
hợp khi ngồi trong xe.

Hãy kiểm tra luật và các quy định địa
phương dành cho việc bắt buộc sử
dụng hệ thống ghế trẻ em.
Không được bế trẻ em trong khi xe
đang chạy. Khi gặp va chạm việc giữ
trẻ em là rất khó khăn.
Khi chở trẻ em, sử dụng hệ thống ghế
trẻ em phù hợp với trọng lượng của
bé.
Đảm bảo hệ thống ghế trẻ em được
lắp đặt phù hợp với loại xe.
Đảm bảo vị trí lắp của hệ thống ghế
trẻ em trên xe là đúng.
Chỉ cho phép trẻ em ra/vào xe ở phía
không có xe cộ qua lại.
Nếu không sử dụng hệ thống ghế trẻ
em, buộc chặt ghế bằng đai an toàn
hoặc tháo ghế ra khỏi xe.
Lưu ý
Không được dán bất cứ thứ gì lên
ghế trẻ em và cũng không bọc lại
ghế trẻ em bằng vật liệu khác.
Ghế trẻ em đã chịu áp lực do tai nạn
cần được thay thế.
Đảm bảo rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
được ngồi ở hàng ghế sau có lắp ghế
trẻ em.

Cho đến khi trẻ nhỏ có thể sử dụng
được đai an toàn, hãy lựa chọn ghế
trẻ em phù hợp với từng lứa tuổi và
đảm bảo rằng trẻ sẽ đeo nó. Hãy
xem những hưỡng dẫn liên quan đến
sản phẩm ghế trẻ em.
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Các vị trí lắp ghế trẻ em
Các tùy chọn lắp hệ thống ghế trẻ em
Trên ghế bên phụ
Phân loại theo cân nặng và tuổi

Bật túi khí Tắt túi khí Trên ghế ngoài hàng sau

Trên ghế giữa hàng sau

Nhóm 0: đến 10kg
hoặc khoảng 10 tháng tuổi

X

U1

U

U

Nhóm 0+: đến 13kg
hoặc khoảng 2 tuổi

X

U1

U

U

Nhóm I: 9 đến 18kg
hoặc xấp xỉ 8 tháng tuổi đến 4 tuổi

X

U1

U

U

Nhóm II: 15 đến 25kg
hoặc xấp xỉ 3 đến 7 tuổi

X

X

U

U

Nhóm III: 22 đến 36kg
hoặc xấp xỉ 6 đến 12 tuổi

X

X

U

U

: Nếu hệ thống ghế trẻ em được cố định bằng đai an toàn ba điểm, di chuyển bộ phận điều chỉnh chiều cao ghế lên vị
trí cao nhất và đảm bảo rằng đai an toàn chạy về phía trước từ điểm neo bên trên. Điều chỉnh độ ngả tựa lưng ghế
theo nhu cầu, đến vị trí dọc để bảo đảm đai được thắt an toàn vào phía khóa cài.
U : Phù hợp với đai an toàn ba điểm.
X : Không được phép sử dụng hệ thống ghế trẻ em ở nhóm cân nặng này.
1
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Các tùy chọn được phép cho việc lắp hệ thống ghế trẻ em ISOFIX
Nhóm kích Cơ cấu
cỡ
kẹp

Trên ghế
bên phụ

Trên ghế
ngoài hàng
sau

Trên ghế
giữa hàng
sau

Nhóm 0: đến 10kg
hoặc khoảng 10 tháng tuổi

E

ISO/R1

X

IL1

X

Nhóm 0+: đến 13kg
hoặc khoảng 2 tuổi

E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

Nhóm II: 15 đến 25 kg hoặc khoảng 3 tuổi đến 7 tuổi

X

IL

X

Nhóm III: 22 đến 36 kg hoặc khoảng 6 tuổi đến 12 tuổi

X

IL

X

Nhóm cân nặng

Nhóm I: 9 đến 18kg
hoặc xấp xỉ 8 tháng tuổi đến 4 tuổi

Ghế và bộ phận giữ
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IL

: Phù hợp với một số hệ thống ghế ISOFIX 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 ISOFIX ở nhóm cân nặng này.
1
: Dịch ghế trước lên vị trí trên cùng hoặc dịch lên phía trước cho đến khi hệ thống ghế trẻ em không bị chạm vào tựa
lưng ghế trước.

Nhóm kích cỡ và thiết bị ghế ISOFIX
A - ISO//F3
B - ISO//F2
B1 - ISO//F2X
C - ISO//R3
D - ISO//R2
E - ISO//R1

: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía trước dành cho trẻ em với kích cỡ lớn nhất trong nhóm cân nặng
từ 9 đến 18kg.
: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía trước dành cho trẻ em nhỏ hơn trong nhóm cân nặng từ 9 đến
18kg.
: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía trước dành cho trẻ em nhỏ hơn trong nhóm cân nặng từ 9 đến
18kg.
: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía sau dành cho trẻ em có thể hình lớn nhất trong nhóm cân nặng
đến 18kg.
: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía sau dành cho trẻ em nhỏ hơn trong nhóm cân nặng đến 18kg.
: Hệ thống ghế trẻ em quay mặt ra phía sau dành cho trẻ nhỏ trong nhóm cân nặng đến 13kg.
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Hệ thống ghế trẻ em lắp rời

Hệ thống ghế trẻ em có đai
từ phía trên
Hệ thống ghế trẻ em có đai từ phía
trên được đánh dấu bằng biểu
tượng : trên nắp khoang chứa đồ.

Gắn chặt hệ thống ghế trẻ em
ISOFIX đã được phê chuẩn cho xe lên
các giá đỡ ISOFIX.
Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX chỉ được
lắp trên các ghế ngoài hàng sau.
Giá bắt ISOFIX được thể hiện bởi
nhãn dán trên tựa lưng.
Khi sử dụng giá bắt ISOFIX để bắt lên
ghế, có thể sử dụng hệ thống ghế trẻ
em vạn năng ISOFIX đã được chấp
thuận.

Mở nắp của hệ thống ghế trẻ em cần
sử dụng, được đánh dấu bằng biểu
tượng ghế trẻ em.

Ngoài việc lắp ISOFIX, siết chặt
Dây buộc từ phía trên vào
Hệ thống ghế trẻ em có đai từ phía
trên. Dây buộc phải nằm giữa hai
thanh dẫn hướng của tựa đầu.
Vị trí của các hệ thống ghế trẻ em
ISOFIX loại đa năng được đánh dấu
trong bảng IUF.

Chứa đồ

Chứa đồ
Ngăn chứa đồ .............................. 51
Ngăn chứa trên bảng táp lô ....... 51
Hộp găng tay ............................. 52
Khay giữ cốc .............................. 52
Ngăn chứa dưới tựa tay ............. 53
Tính năng chứa đồ bổ sung ......... 53
Khoang chứa đồ ........................ 53
Hốc chứa sau ............................ 54
Khoen buộc dây ........................ 55
Tam giác báo nguy hiểm ........... 55
Bình cứu hỏa ............................. 56

Ngăn chứa đồ

Chứa đồ phía dưới công tắc đèn

9 Cảnh báo
Không đặt vật nặng hoặc sắc trong
ngăn chứa đồ. Nếu không, trong
trường hợp phanh gấp, đổi hướng
bất ngờ hoặc có tai nạn, nắp ngăn
chứa đồ có thể bật mở và các vật
thể văng ra có thể làm bị thương
người ngồi trên xe.

Ngăn chứa trên bảng táp lô
Chứa đồ trên bảng táp lô

Thông tin về việc chất hàng lên
xe ................................................. 56

Kéo tay cầm để gập nắp lên.
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Kéo tay cầm để mở hộp.

52

Chứa đồ

Hộp găng tay

Khay giữ cốc
9 Cảnh báo

Kéo tay cầm để mở.
Ngăn đụng vật dụng nhỏ có thể khóa
được bằng chìa khóa xe.

Không được đặt cốc đựng nước
nóng không được đậy nắp vào
khay đựng cốc khi xe đang chạy.
Nếu nước nóng tràn ra có thể gây
bỏng. Trong trường hợp lái xe bị
bỏng có thể sẽ không điều khiển
được xe.
Để giảm thiểu rủi ro và các chấn
thương khi dừng đột ngột hoặc va
chạm, không được để các chai lọ,
kính, đồ hộp .... không đậy nắp
hoặc không chắc chắn vào khay
đựng cốc khi xe chạy.

Khay giữ cốc nằm trên hộp giữa.

9 Cảnh báo
Để giảm nguy cơ chấn thương khi
tai nạn hoặc dừng đột ngột, hãy
luôn đóng cửa hộp găng tay khi lái
xe.
Khay giữ cốc phụ được đặt ở tựa tay
sau, khi nó được gập xuống.

Chứa đồ

Ngăn chứa dưới tựa tay
Chứa đồ trên tựa tay trước
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Tính năng chứa đồ bổ
sung
Khoang chứa đồ
Gập tựa lưng của ghế sau xuống
Tựa lưng của ghế sau được chia
thành hai phần. Cả hai đều có thể gập
xuống.
Hạ thấp tựa đầu bằng cách nhấn chốt
hãm.

9 Cảnh báo
Đẩy cần gạt để trượt và gập tựa tay
lên.

Gập ghế sau khi đai an toàn vẫn
cài có thể là nguyên nhân làm cho
hỏng ghế hoặc đai an toàn. Hãy
luôn nhớ tháo đai an toàn và để
chúng vào vị trí gọn gàng trước khi
gập ghế sau.
Gập tựa tay ghế sau lên.

Kéo cần mở ở một hoặc cả hai bên và
gập lưng ghế xuống đệm ghế.
Trước khi gập lưng ghế lên, cho đai
an toàn của hai ghế ngoài hàng sau
vào các bộ phận dẫn hướng đai an
toàn.
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Chứa đồ
Đai an toàn ở giữa phía sau có thể
khóa khi bạn nâng phần lưng ghế lên.
Nếu điều này xảy ra, thả đai an toàn
rút về hết và làm lại.
Không được gập lưng ghế khi đai an
toàn của ghế giữa hàng sau đang bị
cài hoặc kéo dài ra.

Móc treo túi

9 Cảnh báo

Gập lưng ghế thẳng đứng và treo đai
an toàn bằng các bộ phận hãm đai.
Hãm tựa lưng ghế vào vị trí bằng cách
đẩy phần trên của lưng ghế đến khi
nó ăn khớp chắc chắn.
Kéo tựa lưng ghế về phía trước để
đảm bảo rằng chúng đã ăn khớp chắc
chắn.
Lưng ghế chỉ ăn khớp khi không còn
thấy dấu đỏ gần cần mở ở cả hai bên.
Cài tất cả các đai an toàn vào rãnh,
nếu chúng không được cuộn lên tự
động.

Không cho phép hành khách ngồi
lên lưng ghế khi được gập xuống
khi xe đang chạy vì đây là vị trí ngồi
không phù hợp và không sử dụng
được đai an toàn. Điều này có thể
dẫn đến chấn thương nghiêm
trọng hoặc chết người trong trường
hợp xảy ra tai nạn hoặc dừng đột
ngột. Các đồ vật đặt trên lưng ghế
đã gập không được vượt quá chiều
cao của các ghế trước. Vì các đồ
vật có thể trượt về phía trước và
gây ra các chấn thương hoặc hư
hỏng khi xe dừng đột ngột.

Ở mặt bên trái của khoang hành lý, có
một móc để treo túi xách.

Chú ý
Không treo các vật nặng lên móc
treo túi. Vì nó có thể bị hư hỏng.

Hốc chứa sau
Trên phiên bản Station wagon, khay
được đặt phía sau ghế sau.

Chứa đồ
Tháo khay

Khoen buộc dây

Đẩy khay lên phía trước để gỡ ra
Kéo khay ra phía sau và tháo ra.

Khoen buộc dây được thiết kế để giữ
chặt cho các đồ vật không bị trượt, ví
dụ sử dụng dây đai hoặc lưới hành lý.

Lắp khay
Gài khay vào trong cạnh dẫn hướng
phía sau và gấp xuống phía dưới.
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Tam giác báo nguy hiểm

Xếp gọn nắp của tam giác báo nguy
hiểm với một cái móc một đoạn băng
dính.
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Chứa đồ

Bình cứu hỏa

Thông tin về việc chất
hàng lên xe

●
●
●

●

Bình cứu hỏa được đặt dưới chân
ngay phía trước ghế phụ.

●

●
●

Những vật nặng trong khoang
hành lý nên được đặt sát vào tựa
lưng ghế. Đảm bảo rằng tựa lưng
ghế đã vào khớp chắc chắn. Nếu
có thể xếp chồng các vật, nên
xếp vật nặng ở dưới.
Chằng buộc các đồ vật bằng dây
buộc được gắn vào khoen buộc
dây 3 62.
Chằng buộc các đồ vật trong
khoang hành lý để tránh bị trượt
qua lại.

●
●

Khi vận chuyển đồ vật trong
khoang hành lý, không ngả tựa
lưng của ghế sau về phía trước.
Không để đồ nhô cao hơn mặt
trên của tựa lưng.
Không để đồ trên nắp khoang
hành lý hoặc bảng táp lô, không
che khuất cảm biến trên đỉnh táp
lô.
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 ở bên
trong xe mà không chằng buộc.
Không lái xe khi khoang hành lý
vẫn mở.
Tải trọng là chênh lệch giữa tổng
trọng lượng xe cho phép (xem
thông tin này trên tấm nhận dạng
3 242) và trọng lượng không tải.
Để tính trọng lượng không tải,
nhập dữ liệu cho xe của bạn vào
Bảng trọng lượng ở trang 3 3.
Trọng lượng không tải bao gồm
trọng lượng của lái xe (68kg),
hành lý (7kg) và tất cả các loại
chất lỏng (bình đầy 90%).

Chứa đồ

●

Các thiết bị và phụ kiện tùy chọn
sẽ làm gia tăng trọng lượng
không tải.
Chở hàng trên nóc khi lái xe sẽ
làm tăng ảnh hưởng của gió
ngang và gây khó khăn cho việc
điều khiển xe do trọng tâm của xe
khi đó cao hơn. San đều hành lý
và chằng buộc cẩn thận bằng
dây. Điều chỉnh áp suất lốp và tốc
độ của xe tùy theo các điều kiện
tải. Thường xuyên kiểm tra và
buộc chặt lại các dây.
Không được lái xe nhanh hơn
120 km/h.
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Bảng điều khiển
Điều chỉnh vô lăng

điều đó có thể gây ra các hư hỏng
cho các bộ phận liên quan đến vô
lăng.

Chú ý
Nếu vô lăng được xoay hết hành
trình và được giữ ở vị trí đó trong
hơn 10 giây, thì hệ thống trợ lực lái
có thể bị tổn hại và xe có thể mất
khả năng hỗ trợ đánh lái.

Hệ thống thông tin giải trí có thể được
thao tác thông qua bảng điều khiển
trên vô lăng.
Xem Hướng dẫn sử dụng Thông tin
giải trí và mục Thông tin giải trí để có
thêm thông tin.

Còi

Bảng điều khiển trên vô lăng
Mở khóa cần gạt, điều chỉnh vô lăng,
sau đó khóa cần gạt và đảm bảo cần
gạt được hãm chặt.
Chỉ điều chỉnh vô lăng khi xe đang
đứng yên.

Chú ý
Nếu có tác động mạnh lên trụ lái
khi vô lăng đã được điều chỉnh
hoặc chốt khóa đã được khóa,
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Nhấn j

60

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Rửa kính/Gạt nước kính
chắn gió
Cần gạt nước

Tắt chức năng này khi rửa xe.

Tự động gạt với cảm biến mưa

Khoảng cách thời gian giữa các lần
gạt có thể điều chỉnh

INT : tự động gạt với cảm biến mưa
HI : nhanh
LO : chậm
INT : gạt nước theo khoảng thời
gian hoặc gạt nước tự động
bằng cảm biến mưa
OFF : tắt
Để gạt một lần khi gạt nước kính chắn
gió tắt, nhấn cần điều khiển xuống vị
trí 1x.
Không sử dụng chức năng này nếu
kính chắn gió bị đóng băng.

Cần gạt nước ở vị trí INT.
Xoay bánh điều chỉnh để chỉnh
khoảng cách thời gian mong muốn:
khoảng cách
: xoay bánh điều
thời gian ngắn
chỉnh lên trên
khoảng cách
: xoay bánh điều
thời gian dài
chỉnh xuống dưới

Cảm biến mưa cảm nhận lượng nước
trên kính chắn gió và tự động điều
chỉnh tần số gạt của cần gạt nước.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Rửa kính chắn gió

Độ nhạy của cảm biến mưa có thể
điều chỉnh

Xoay bánh điều chỉnh để điều chỉnh
độ nhạy:
độ nhạy thấp
: xoay bánh điều
chỉnh xuống dưới
độ nhạy cao
: xoay bánh điều
chỉnh lên trên

Chú ý
Tắt gạt mưa kính chắn gió cũng
như tắt hoạt động bằng cảm biến
mưa khi đang rửa xe ở trạm rửa xe
tự động.
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Tránh cho cảm biến tiếp xúc với bụi,
bẩn và băng.
Nếu bạn chuyển cần gạt sang chế độ
cảm biến mưa hoặc xoay bánh điều
chỉnh từ độ nhạy thấp sang độ nhạy
cao khi khóa điện bật, các cần gạt
nước sẽ gạt một lần để kiểm tra hệ
thống.

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

Chú ý
Khu vực quan sát của lái xe bị mờ,
không rõ có thể dẫn đến tai nạn,
gây chấn thương cho người và hư
hỏng cho xe hoặc các tài sản khác.
Không được bật gạt mưa khi kính
chắn gió khô hoặc bị cản bởi băng
hoặc tuyết. Vì sử dụng cần gạt
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mưa khi kính chắn gió tắc, bẩn có
thể làm hư hỏng lưỡi gạt mưa, mô
tơ gạt mưa và kính.
Trong điều kiện thời tiết lạnh, cần
kiểm tra lưỡi gạt mưa không bị kẹt
trên kính do nước đóng băng trước
khi bật gạt mưa. Vì bật gạt mưa khi
lưỡi gạt mưa bị dính, kẹt trên kính
do đóng băng có thể làm hỏng mô
tơ gạt mưa.
Không phun nước rửa kính liên tục
lâu hơn vài giây hoặc khi bình
nước rửa kính cạn. Điều này có thể
làm cho bơm nước rửa kính bị quá
nhiệt, dẫn đến tốn kém chi phí sửa
chữa.

Nhiệt độ ngoài trời

Cài đặt ngày giờ
CD 300, CD 400
Bật hệ thống thông tin giải trí.
Nhấn nút Clock.

Nhiệt độ giảm sẽ được báo ngay lập
tức và nhiệt độ tăng sẽ được báo sau
một lát.

9 Cảnh báo
Mặt đường có thể đã đóng băng
mặc dù màn hình hiển thị nhiệt độ
cao hơn 0°C vài độ.

Cài đặt ngày giờ có thể điều chỉnh.
Thiết lập theo người dùng 3 92.

Đồng hồ

Hệ thống âm thanh, MyLink dựa
trên văn bản, MyLink dựa trên
biểu tượng

Ngày và giờ được hiển thị trên Màn
hình thông tin.

Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Ổ cắm điện

Ổ cắm điện 12V được đặt ở hộp sàn
xe trước và sau.
Phiên bản Station wagon: Ổ cắm điện
12V được đặt ở cạnh trái trong khoang
chứa đồ.
Không được sử dụng vượt quá công
suất 120W.
Khi tắt khóa điện, ổ cắm điện cũng
không hoạt động. Ngoài ra, các ổ cắm
điện cũng không hoạt động trong
trường hợp ắc quy yếu điện.
Không kết nối với bất kỳ thiết bị mang
điện nào, như thiết bị đang sạc điện
hay ắc quy.

Tránh làm hỏng ổ cắm do sử dụng
phích cắm không phù hợp.
Hệ thống tắt-bật 3 149.
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Đèn cảnh báo, đồng hồ
đo và đèn báo
Đồng hồ tốc độ

Cho biết tốc độ của xe.
Âm báo quá tốc độ sẽ vang lên một
lần để cảnh báo lái xe giảm tốc độ
ngay khi tốc độ đạt trên 120 km/h.
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Đồng hồ đo

Dòng dưới cùng hiển thị quãng đường
đã đi.

Đồng hồ đo hành trình
Dòng trên cùng hiển thị quãng đường
đã đi tính từ lần đặt lại trước (giá trị tối
đa 1999,9). Khi quãng đường đã đi
đạt đến 1999,9, đồng hồ đo hành trình
sẽ tự động hiển thị 0 mà không cần
đặt lại.
Để cài đặt lại, nhấn và giữ núm cài đặt
trong vài giây với khóa điện bật.

Đồng hồ đo vòng tua động
cơ

Hiển thị số vòng quay của động cơ
trên một phút.
Lái xe ở dải tốc độ càng thấp ở mỗi số
càng tốt.

Chú ý
Nếu kim chỉ tốc động cơ nằm trong
vùng cảnh báo, tốc độ động cơ đã
vượt quá giá trị tối đa cho phép.
Động cơ ở trong tình trạng nguy
hiểm.

Đồng hồ nhiên liệu

Hiển thị lượng nhiên liệu còn trong
bình.
Đèn báo điều khiển i phát sáng khi
mức nhiên liệu trong bình thấp. 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.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Lưu ý
Trước khi đổ nhiên liệu, cần đảm bảo
khóa điện đã tắt.
Nếu bật chìa khóa khi đổ nhiên liệu
thì kim đồng hồ báo nhiên liệu có thể
không chỉ đúng mức nhiên liệu thực
tế.
Kim đồng hồ báo nhiên liệu có thể
không chỉ đúng mức nhiên liệu thực
tế do nhiên liệu trong bình bị sóng
sánh.

Đồng hồ nhiệt độ nước làm
mát động cơ

dải bên trái
dải giữa
dải bên phải

: động cơ chưa đạt
đến nhiệt độ làm
việc
: nhiệt độ làm việc
bình thường
: nhiệt độ quá cao

Chú ý
Nếu nhiệt độ nước làm mát động
cơ quá cao, dừng xe và tắt máy.
Nguy hiểm đối với động cơ. Cần
kiểm tra mức nước làm mát.

Màn hình tiện ích
Bạn nên tiến hành bảo dưỡng theo
thời khoảng bảo dưỡng được đề cập
trong lịch trình bảo dưỡng, hoặc nếu
màn hình tiện ích cho biết cần làm
vậy.

Hệ thống tuổi thọ dầu động cơ
(không khả dụng trên tất cả các động
cơ)

Hiển thị nhiệt độ nước làm mát.

Khi nào cần thay dầu động cơ
Chiếc xe này có thể có hệ thống máy
tính để thông báo khi nào cần thay
dầu động cơ và lọc dầu. Việc này dựa
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trên số vòng quay và nhiệt độ của
động cơ, không phải số cây số đã đi.
Dựa trên các điều kiện lái xe, quãng
đường đi được khi có thông báo cần
thay dầu có thể thay đổi đáng kể.
Để hệ thống tuổi thọ dầu động cơ hoạt
động chính xác, cần cài đặt lại hệ
thống mỗi khi thay dầu. Khi hệ thống
tính toán được rằng tuổi thọ của dầu
động cơ đã hết, nó sẽ thông báo rằng
bạn cần thay dầu. CodE 82 xuất hiện
trên Trung tâm thông tin cho người lái
(DIC). Hãy thay dầu càng sớm càng
tốt trong vòng 1000 km tiếp theo.
Nếu lái xe trong những điều kiện tốt
nhất, hệ thống tuổi thọ dầu động cơ
có thể không thông báo cần thay dầu
động cơ trong thời gian lên tới một
năm. Phải thay dầu động cơ và lọc
dầu ít nhất một lần mỗi năm và hệ
thống phải được cài đặt lại vào thời
điểm đó. Đại lý phân phối xe của bạn
có nhân viên bảo dưỡng được đào tạo
để làm việc này và cài đặt lại hệ thống.
Bạn cũng cần kiểm tra dầu thường
xuyên xem có bị rò rỉ không và giữ
mức dầu ở đúng mức quy định. Nếu
hệ thống vô tình bị cài đặt lại, bạn phải
thay dầu ở 5000 km kể từ lần thay dầu
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cuối cùng. Hãy nhớ cài đặt lại hệ
thống tuổi thọ dầu động cơ mỗi khi
thay dầu.
Hiển thị tuổi thọ dầu động cơ còn lại

Tuổi thọ dầu động cơ còn lại được
hiển thị trên Trung tâm thông tin cho
người lái (DIC) bằng đèn báo I, theo
sau bởi tỷ lệ phần trăm thể hiện tuổi
thọ dầu động cơ còn lại. Để hiển thị,
bạn cần bật khóa điện nhưng không
chạy động cơ.
Trung tâm thông tin cho người lái
3 73.
Thông tin bảo trì 3 216.

Cách cài đặt lại hệ thống tuổi thọ dầu
động cơ
Cài đặt lại hệ thống mỗi khi thay dầu
động cơ để hệ thống có thể tính toán
thời điểm thay dầu lần tiếp theo. Để
cài đặt lại hệ thống tuổi thọ dầu động
cơ, làm theo một trong những cách
sau:
● Sử dụng thiết bị chẩn đoán:
Xưởng sửa chữa sẽ cài đặt lại hệ
thống bằng thiết bị này sau khi
thay dầu động cơ.
● Sử dụng bàn đạp ga:
● Rút chìa khóa khỏi công tắc
khóa điện hoặc tắt khóa điện
bằng hệ thống Start/Stop
(Khởi động/Dừng) trong hơn
một phút.
● Cắm chìa khóa vào công tắc
khóa điện vào và xoay về vị
trí 2 hoặc bật khóa điện bằng
hệ thống Start/Stop (Khởi
động/Dừng) (bật khóa điện
nhưng tắt động cơ).
● Nhấn bàn đạp ga hết cỡ và
giữ trong hai giây.

●

●

Nhả bàn đạp ga trong hai
giây.
● Lặp lại việc nhấn và nhả bàn
đạp ga như mô tả ở trên nhiều
hơn hai lần trong vòng một
phút.
Sử dụng nút SET/CLR trên xe
bằng Màn hình Midlevel:
Nhấn MENU trên cần gạt đèn xi
nhan để chọn Vehicle
Information Menu (Menu thông
tin xe). Xoay núm điều chỉnh cho
đến khi menu có tuổi thọ dầu
động cơ còn lại được hiển thị.
Nhấn SET/CLR trong một vài
giây trong khi khóa điện đang bật.
Nếu CodE 82 vẫn xuất hiện trên
Trung tâm thông tin cho người lái
(DIC) sau khi khởi động xe thì hệ
thống tuổi thọ dầu động cơ vẫn
chưa được cài đặt lại. Lặp lại quy
trình trên.
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Các 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.
Ý nghĩa các màu của đèn báo điều
khiển:
đỏ
: nguy hiểm, đặc biệt lưu ý
vàng
: cảnh báo, thông tin, lỗi
xanh lá : xác nhận khởi động
cây
xanh da : xác nhận khởi động
trời
trắng
: xác nhận khởi động
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Các đèn báo điều khiển trên cụm đồng hồ

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Các đèn báo điều khiển trên bảng
điều khiển trung tâm

&

Đèn cảnh báo hệ thống phanh
và ly hợp 3 71

i Đèn cảnh báo mức nhiên liệu
thấp 3 72

u

Đèn cảnh báo hệ thống chống
bó cứng phanh (ABS) 3 71

d

Đèn báo hệ thống chống trộm
3 72

0

Đèn báo vận hành bàn đạp
3 71

[ Đèn báo vào số 3 71
c

Đèn cảnh báo tay lái trợ lực
3 71

r Đèn báo hỗ trợ đỗ xe bằng sóng
siêu âm 3 72

Tổng quan

n

Đèn báo bộ điều khiển cân
bằng điện tử tắt

b

Đèn báo bộ điều khiển cân
bằng điện tử và hệ thống kiểm
soát trượt ngang

O Đèn báo xi nhan 3 70

Đèn báo hệ thống kiểm soát
trượt ngang tắt

X Đèn báo cài đai an toàn 3 70

k

v Đèn báo túi khí và bộ căng đai
an toàn 3 70

! Đèn báo đợi khởi động

V Đèn bật/tắt túi khí 3 70
p Đèn báo hệ thống sạc 3 70
Z Đèn báo sự cố 3 71
g Đèn báo bảo dưỡng xe trong
thời gian sớm nhất 3 71
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%

Đèn báo bộ lọc muội diesel

w

Hệ thống kiểm tra áp suất lốp

I Đèn báo áp suất dầu động cơ

8 Đèn báo đèn ngoài 3 73
C Đèn báo đèn pha 3 73
> Đèn báo đèn sương mù 3 73
r Đèn báo đèn sương mù phía
sau 3 73
< Đèn báo cảm biến mưa 3 73
m Đèn báo điều khiển hành trình
3 73
/ Đèn báo nắp ca-pô mở 3 73
h Đèn báo cửa mở 3 73

Xi nhan
O phát sáng hoặc nháy xanh.
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Nháy đèn
Đèn báo điều khiển nháy sáng khi xi
nhan hoặc đèn cảnh báo nguy hiểm
được bật lên.
Nháy sáng liên tục: hỏng đèn xi nhan
hoặc cầu chì.
Thay bóng đèn 3 178. Cầu chì
3 189.
Xi nhan 3 90.

Đèn báo cài đai an toàn
Đèn báo cài đai an toàn trên ghế
trước
X ở ghế lái phát sáng hoặc nháy màu
đỏ.
k ở ghế hành khách phía trước phát
sáng hoặc nháy màu đỏ, khi ghế có
người ngồi.
Phát sáng
sau khi bật khóa điện 4 giây, sau khi
động cơ khởi động được 100 giây
hoặc sau khi đạt đến tốc độ cụ thể,
tương ứng với quãng đường, cho đến
khi đai an toàn được thắt chặt.

Nháy đèn
Trong 100 giây sau khi khởi động
động cơ hoặc đạt đến tốc độ cụ thể,
tương ứng với quãng đường, cho đến
khi đai an toàn được thắt chặt.
Thắt đai an toàn 3 40.

Đèn báo túi khí và bộ căng
đai an toàn
v phát sáng màu đỏ.
Khi khóa điện được mở, đèn báo điều
khiển sẽ phát sáng trong khoảng 4
giây. Nếu đèn không phát sáng,
không tắt sau 4 giây hoặc vẫn tiếp tục
sáng khi xe chạy, nghĩa là đang có lỗi
ở bộ căng đai an toàn hoặc ở hệ thống
túi khí. Các hệ thống này có thể sẽ
không kích hoạt được trong trường
hợp có tai nạn.
Hoạt động của bộ căng đai an toàn
hay túi khí được hiển thị bởi sự sáng
liên tục của v.

9 Cảnh báo
Nguyên nhân gây ra lỗi cần phải
được khắc phục ngay tại xưởng
bảo dưỡng.
Hệ thống túi khí, bộ căng đai an toàn
3 42, 3 39.

Đèn bật/tắt túi khí
V cho túi khí hành khách phía trước
bật sáng màu vàng.
Khi đèn báo điều khiển phát sáng túi
khí hành khách phía trước được kích
hoạt.
* cho túi khí hành khách phía trước
bật sáng màu vàng.
Khi đèn báo điều khiển phát sáng túi
khí hành khách phía trước bị vô hiệu.

Đèn báo hệ thống sạc
p phát sáng hoặc nháy màu đỏ.
Nó phát sáng khi khóa điện mở và sẽ
tắt sau khi động cơ khởi động một lúc.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Phát sáng khi động cơ đang chạy
Dừng xe, tắt máy. Ắc quy không được
nạp. Hệ thống làm mát động cơ bị tạm
dừng. Trên động cơ diesel, nguồn
điện dẫn tới bộ trợ lực phanh có thể bị
ngắt. Mang xe đến xưởng sửa chữa.

Đèn báo sự cố
Z phát sáng hoặc nháy màu vàng.
Nó phát sáng khi khóa điện mở và sẽ
tắt sau khi động cơ khởi động một lúc.

Sửa chữa xe trong thời gian
sớm nhất
g phát sáng màu vàng khi xe cần
mang đến xưởng sửa chữa.
Nó sẽ phát sáng màu vàng cùng với
một mã cảnh báo.
Các thông báo 3 77

Đèn cảnh báo hệ thống
phanh và ly hợp
Mức dầu phanh và ly hợp
& phát sáng màu đỏ.

Phát sáng khi phanh tay được nhả
nếu mức dầu phanh/dầu ly hợp quá
thấp hoặc nếu hệ thống phanh bị lỗi
3 175.

9 Cảnh báo
Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh
sáng, cần kiểm tra mức dầu phanh
và liên hệ ngay với xưởng bảo
dưỡng.
Nếu mức dầu phanh trong bình
thấp, không nên tiếp tục lái xe.
Điều đó có nghĩa là hệ thống
phanh hoạt động không đúng. Lái
xe khi hệ thống phanh bị lỗi có thể
gây ra các chấn thương ở người và
hư hỏng cho xe và các vật khác.
Phát sáng sau khi khóa điện được
bật nếu bạn đang gài phanh tay 3
157.

Vận hành bàn đạp
0 nháy màu vàng.
Nháy sáng khi bạn cần điều khiển bàn
đạp ly hợp để khởi động động cơ với
hệ thống tắt-bật 3 149.
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Nháy sáng khi bạn cần nhấn bàn đạp
phanh hoặc bàn đạp ly hợp để khởi
động xe bằng hệ thống chìa khóa
điện tử 3 20.

Hệ thống chống bó cứng
phanh (ABS)
u 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.
Nếu đèn báo điều khiển không tắt sau
vài giây hoặc phát sáng khi xe chạy
thì hệ thống ABS đang bị lỗi. Hệ thống
phanh vẫn tiếp tục hoạt động nhưng
không có chức năng chống bó cứng.
Hế thống chống bó cứng phanh
3 157.

Đèn báo vào số
[ phát sáng xanh lá cây khi đèn báo
và số được khuyến nghị vì các lý do
tiết kiệm nhiên liệu.

Đèn cảnh báo tay lái trợ lực
c phát sáng màu vàng.
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Phát sáng với đèn cảnh báo tay lái
trợ lực giảm
Đèn cảnh báo tay lái trợ lực giảm do
hệ thống quá nóng. Đèn báo điều
khiển tắt khi hệ thống đã nguội đi.

Phát sáng với đèn cảnh báo tay lái
trợ lực đã tắt
Sai hỏng trong hệ thống tay lái trợ lực.
Tham vấn xưởng sửa chữa.

Phát sáng sau khi ngắt nguồn
điện
Cảm biến góc lái phải được hiệu chỉnh
để làm cho hệ thống trợ lực lái hoạt
động.
● Đối với lái hiệu chỉnh tự động trên
đường thẳng ở tốc độ chậm
không đổi.
● Nếu đèn chỉ báo điều khiển vẫn
phát sáng, xoay vô lăng từ vị trí
giới hạn tới vị trí giới hạn dành cho
hiệu chỉnh thủ công.
Đèn báo điều khiển tắt khi hệ thống
được hoạt động trở lại.
Hệ thống tắt-bật 3 149.

Hỗ trợ đỗ xe bằng siêu âm
r phát sáng màu vàng.
Lỗi trong hệ thống
hoặc
Lỗi do cảm biến bị bẩn hoặc bị phủ
sương, tuyết
hoặc
Sự can thiệp của các nguồn sóng siêu
âm bên ngoài Khi loại bỏ được nguồn
gây nhiễu, hệ thống sẽ hoạt động
bình thường.
Nguyên nhân gây lỗi trong hệ thống
cần được xử lý bởi xưởng sửa chữa.
Cảm biến lùi dùng sóng siêu âm
3 159.

Mức nhiên liệu thấp
i phát sáng màu vàng.
Phát sáng khi mức nhiên liệu trong
bình còn quá ít.
Bộ chuyển đổi bằng xúc tác 3 152.

Thiết bị ngắt khởi động
d nháy màu vàng.
Nếu đèn báo tiếp tục phát sáng hoặc
nháy khi khóa điện đã bật thì hệ thống
đang bị lỗi. Động cơ không khởi động
được.

Đèn ngoài

8 phát sáng màu xanh lá cây.
Phát sáng khi các đèn ngoài bật
3 88.

Chiếu xa
C phát sáng màu xanh.
Phát sáng khi đèn pha chiếu xa và
trong khi đèn pha nháy 3 89.

Đèn sương mù

> phát sáng màu xanh lá cây.
Phát sáng khi các đèn sương mù
trước bật 3 90.
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Đèn sương mù sau

r phát sáng màu vàng.
Phát sáng khi đèn sương mù bật
3 91.

Cảm biến mưa
< phát sáng màu xanh lá cây.
Phát sáng khi cảm biến mưa tự động
được bật 3 60.

Đèn báo chế độ ga tự động

Nắp capô mở
/ phát sáng màu vàng.
Đèn phát sáng khi nắp capô được
mở. Hệ thống tắt-bật 3 149.
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Các màn hình thông tin
Trung tâm thông tin cho
người lái (DIC)

Cửa mở
h phát sáng màu đỏ.
Phát sáng khi cửa trước hay cửa hậu
mở.

m phát sáng màu trắng hoặc xanh lá
cây.

Phát sáng màu trắng
Hệ thống đang bật.

Phát sáng màu xanh lá cây
Một tốc độ nhất định đang được lưu
trữ.
Chế độ ga tự động 3 158.

Trung tâm thông tin cho người lái
(DIC) được đặt ở cụm đồng hồ và sẵn
có dưới dạng Màn hình mức Trung
bình và mức Cao.
Trong màn hình mức trung bình, bạn
có thể chọn các menu chính sau đây
bằng cách nhấn MENU trên cần gạt
đèn xi nhan:
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Vehicle Information Menu (Menu
thông tin xe)
Trip/Fuel Information Menu
(Menu thông tin chuyến đi/nhiên
liệu)

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

Xoay bánh điều chỉnh để chọn một tùy
chọn menu hoặc đặt một giá trị số.

Trong màn hình mức cao, bạn có thể
chọn các menu chính sau đây bằng
cách nhấn MENU trên cần gạt đèn xi
nhan. Các biểu tượng menu được chỉ
ra ở dòng trên cùng của màn hình:
● X Vehicle Information Menu
(Menu thông tin xe)
● W Trip/Fuel Information Menu
(Menu thông tin chuyến đi/nhiên
liệu)

Nhấn MENU để chuyển giữa các
menu hoặc để chuyển từ một menu
con lên menu mức cao hơn.

Nhấn SET/CLR để chọn một chức
năng hoặc xác nhận thông báo.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Thiết lập theo người dùng 3 81.
Đồng hồ hành trình 3 79.

Xoay bánh điều chỉnh để chọn menu
phụ. Nhấn SET/CLR để xác nhận.

Vehicle Information Menu (Menu
thông tin xe)
Nhấn MENU để chọn Vehicle
Information Menu (Menu thông tin
xe), hoặc chọn X trên Màn hình
mức cao.
Xoay bánh điều chỉnh để chọn menu
phụ. Nhấn SET/CLR để xác nhận.
Làm theo các hướng dẫn có trong
menu phụ.
● Unit (Đơn vị): có thể thay đổi các
đơn vị hiển thị
● Remaining Oil Life (Tuổi thọ còn
lại của dầu): cho biết thời điểm
thay dầu động cơ và bộ lọc

Trip/Fuel Information Menu
(Menu thông tin chuyến đi/nhiên
liệu)
Nhấn MENU để chọn Trip/Fuel
Information Menu (Menu thông tin
chuyến đi/nhiên liệu), hoặc chọn
W trên Màn hình kết hợp mức cao.
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Màn hình thông tin đồ hình
(GID) và Màn hình thông tin
màu (CID)
Tùy thuộc vào cấu hình, chiếc xe có
thể có
● Màn hình thông tin đồ hình
hoặc
● Màn hình thông tin màu với chức
năng Màn hình cảm ứng.

Màn hình thông tin đồ hình
● Đồng hồ đo hành trình 1
● Đồng hồ đo hành trình 2
Các xe có đồng hồ hành trình sẽ có
nhiều menu phụ hơn.
Menu Thông tin về hành trình/nhiên
liệu, Đồng hồ hành trình 3 79.

Tùy theo hệ thống Thông tin giải trí,
Màn hình thông tin đồ hình sẽ có hai
dạng.
CD 300:

76

Các đồng hồ và bảng điều khiển

CD 400:

Hệ thống âm thanh:

Màn hình thông tin đồ hình cho biết:
● thời gian 3 62
● nhiệt độ ngoài trời 3 62
● ngày 3 62
● thiết lập điều hòa không khí điện
tử 3 135
● Hệ thống Thông tin giải trí, xem
phần mô tả trong hướng dẫn sử
dụng hệ thống Thông tin giải trí
● thiết lập tùy chỉnh xe 3 81
Lựa chọn với CD 400, CD 300 trong
hệ thống thông tin giải trí

Xoay núm MENU để chọn mục thiết
lập hoặc giá trị.
Nhấn MENU để xác nhận mục thiết
lập hoặc giá trị.
Nhấn BACK để thoát khỏi menu.
Lựa chọn với hệ thống Âm thanh trong
hệ thống thông tin giải trí
Nhấn CONFIG để hiển thị Cấu hình
hệ thống.
Xoay núm MENU-TUNE để chọn mục
thiết lập hoặc giá trị.
Nhấn MENU-TUNE để xác nhận mục
thiết lập hoặc giá trị.
Nhấn BACK để thoát khỏi menu.

Màn hình thông tin màu
Tùy theo hệ thống Thông tin giải trí,
Màn hình thông tin màu có sẵn với hai
phiên bản (MyLink dựa trên văn bản,
xem hình minh họa bên dưới, và
MyLink dựa trên biểu tượng).

Các chức năng và mục thiết lập được
truy cập thông qua màn hình.

Nhấn CONFIG: Trang menu Settings
(Các cài đặt) được hiển thị.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
Lựa chọn với hệ thống thông tin giải
trí MyLink dựa trên văn bản
Nhấn ;: Các mục thiết lập trang
menu được hiển thị.
Nhấn mục menu muốn dùng trên màn
hình để chọn và xác nhận.
Nhấn q để thoát khỏi menu.

Các chức năng và mục thiết lập được
truy cập thông qua màn hình.
Màn hình thông tin màu cho biết:
● thời gian 3 62
● nhiệt độ ngoài trời 3 62
● ngày 3 62
● thiết lập điều hòa không khí điện
tử 3 135
● Hệ thống Thông tin giải trí, xem
phần mô tả trong hướng dẫn sử
dụng hệ thống Thông tin giải trí
● thiết lập tùy chỉnh xe 3 81

Lựa chọn với hệ thống thông tin giải
trí MyLink dựa trên biểu tượng
Nhấn CONFIG để hiển thị Cấu hình
hệ thống.
Xoay núm Menu/SEL để chọn mục
thiết lập hoặc giá trị.
Nhấn Menu/SEL để xác nhận mục
thiết lập hoặc giá trị.
Nhấn BACK để thoát khỏi menu.
Bạn cũng có thể điều khiển hệ thống
thông tin giải trí bằng các nút trên màn
hình cảm ứng.

77

Các thông báo
Các thông báo hiển thị
Các thông báo được hiển thị trên
Bảng thông tin cho lái xe, Màn hình
thông tin hoặc dưới dạng chuông và
tín hiệu cảnh báo. Xác nhận cảnh báo
bằng phím đa chức năng.
Xe hoặc động cơ có thể sẽ bị hỏng
nghiêm trọng nếu như bạn vẫn tiếp
tục lái khi một thông báo trên Bảng
thông tin cho lái xe xuất hiện. Liên hệ
ngay với xưởng sửa chữa.

Các thông báo hiển thị trên Màn
hình Mức trung bình

78

Các đồng hồ và bảng điều khiển

Các thông báo được hiển thị dưới
dạng các mã số.
Số Thông báo

Số Thông báo
79

Đổ thêm dầu động cơ 3 190

81

Bảo dưỡng hộp số

82

Thay dầu động cơ

84

Công suất động cơ giảm

89

Đèn báo sửa chữa xe trong thời
gian sớm nhất

91

Không nhận diện được điều
khiển từ xa, hãy thay đổi vị trí
khóa điện tử hoặc sử dụng ổ
cắm trên hộp giữa

92

Không nhận diện được điều
khiển từ xa, nhấn phanh để khởi
động lại

Các thông báo hiển thị trên Màn
hình Mức cao

2

Không nhận diện được điều
khiển từ xa bằng radio, đạp bàn
đạp ly hợp để khởi động lại

5

Trụ lái bị khóa

25

Lỗi xi nhan trái phía trước

26

Lỗi xi nhan trái phía sau

27

Lỗi xi nhan phải phía trước

28

Lỗi xi nhan phải phía sau

35

Thay pin cho điều khiển từ xa
bằng radio

48

Xóa hệ thống cảnh báo điểm
mù cạnh

94

Sang số để đỗ xe

54

Nước trong bầu lọc nhiên liệu

95

Bảo dưỡng túi khí

65

Báo trộm

67

Bảo dưỡng khóa trụ lái

134 Lỗi hỗ trợ đỗ xe, làm sạch bađờ-xốc

Khi khởi động động cơ hoặc khi xe
đang chạy

75

Bảo dưỡng điều hòa

136 Bảo dưỡng hỗ trợ đỗ xe

●
●
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Bảo trì hệ thống cảnh báo điểm
mù cạnh

Các thông báo được hiển thị dưới
dạng văn bản. Làm theo các hướng
dẫn có trong các thông báo.

Còi cảnh báo

Nếu không thắt đai an toàn.
Nếu vượt quá một tốc độ nào đó
và có dùng phanh tay.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
●
●

Nếu ký hiệu mã cảnh báo xuất
hiện trên Bảng thông tin cho lái
xe.
Nếu cảm biến lùi phát hiện ra các
vật ở gần.
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Đồng hồ hành trình
Có thể chọn menu và các chức năng
bằng các nút trên cần gạt đèn xi nhan
3 84.

Khi xe đã được đỗ và/hoặc cửa xe
mở
●
●

Cho đến khi động cơ được khởi
động bằng khóa điện.
Với đèn ngoài bật.

Trong khi Tự động dừng
●

Nếu cửa phía người lái được mở.

Nhấn MENU để chọn Trip/Fuel
Information Menu (Menu thông tin
chuyến đi/nhiên liệu), hoặc chọn
W trên Màn hình mức cao.

Xoay bánh điều chỉnh để chọn một
trong các menu phụ:
● Đồng hồ đo hành trình 1
● Đồng hồ đo hành trình 2
● Quãng đường còn đi được
● Tiêu hao nhiên liệu trung bình
● Tiêu hao nhiên liệu tức thời
● Tốc độ trung bình
● Tốc độ kỹ thuật số

Đồng hồ hành trình 1 và 2
Có thể đặt lại riêng rẽ thông tin trên
hai đồng hồ hành trình đối với đồng
hồ đo, tiêu hao nhiên liệu trung bình
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Tiêu hao nhiên liệu trung bình

và tốc độ trung bình, giúp hiển thị
thông tin hành trình khác nhau đối với
các trình điều khiển khác nhau.
Để đặt lại, nhấn SET/CLR trong mỗi
chế độ trong vài giây.

Hiển thị lượng nhiên liệu tiêu hao
trung bình. Có thể đặt lại số đo bất kỳ
lúc nào.
Để đặt lại, nhấn SET/CLR trong vài
giây.

Tiêu hao nhiên liệu tức thời
Để đặt lại, nhấn nút đặt lại hoặc nhấn
SET/CLR trong vài giây.

Quãng đường còn đi được

Đồng hồ đo hành trình
Đồng hồ đo hành trình hiển thị quãng
đường đã ghi được kể từ một lần cài
lại nhất định.
Đồng hồ đo hành trình đếm tối đa cho
quãng đường 2000km và sau đó bắt
đầu đếm lại từ 0.

Quãng đường còn đi được được tính
dựa trên lượng nhiên liệu hiện tại
trong bình và lượng nhiên liệu tiêu hao
hiện tại. Màn hình cho biết các giá trị
trung bình.
Sau khi nạp nhiên liệu, quãng đường
còn đi được sẽ tự động cập nhật sau
giây lát.
Khi mức nhiên liệu xuống thấp, sẽ có
một tin báo xuất hiện trên Bảng thông
tin cho lái xe.
Ngoài ra, đèn báo điều khiển i trên
đồng hồ nhiên liệu sẽ phát sáng.

Hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời. Ở
tốc độ thấp, lượng nhiên liệu tiêu hao/
giờ được hiển thị.

Chú ý
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình
và tức thời có thể thay đổi tùy thuộc
vào điều kiện lái xe, cách lái xe
hoặc tốc độ của xe.

Tốc độ trung bình
Hiển thị tốc độ trung bình. Có thể đặt
lại số đo bất kỳ lúc nào.
Để đặt lại, nhấn SET/CLR trong vài
giây.

Tốc độ kỹ thuật số
Màn hình kỹ thuật số hiển thị tốc độ
tức thời.
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Tùy chỉnh xe
Các thông số của xe có thể được cá
biệt hóa bằng cách thay đồi cài đặt
trong Bảng thông tin cho lái xe và
trong Màn hình thông tin.
Tùy thuộc vào loại xe, một vài trong
số các chức năng được mô tả dưới
đây có thể không có.

Nhấn MENU để chọn Vehicle
Information Menu (Menu thông tin
xe), hoặc chọn X trên Màn hình
mức cao.
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Cài đặt trong Màn hình thông tin
CD 300/CD 400

Cài đặt trong Bảng thông tin cho
lái xe
Có thể chọn tùy chọn Unit (Đơn vị)
bằng các nút trên cần gạt xi nhan.
Menu cài đặt Unit (Đơn vị) được hiển
thị.
Có thể thay đổi các đơn vị hiển thị.
Nhấn SET/CLR và xoay bánh điều
chỉnh để chọn một trong các đơn vị.
● Unit (Đơn vị)1: Anh
● Unit (Đơn vị)2: Mỹ
● Unit (Đơn vị)3: Châu Âu
Nhấn SET/CLR để xác nhận.

Khi bật âm thanh, nhấn CONFIG.
Menu Settings (Các cài đặt) sẽ hiển
thị.
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Radio settings (Các cài đặt radio)
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.

●

Vehicle settings (Các cài đặt xe)

●
Có thể chọn các cách cài đặt sau
bằng nút MENU:
● Languages (Các ngôn ngữ)
● Time Date (Ngày giờ)
● Radio settings (Các cài đặt radio)
● Vehicle settings (Các cài đặt xe)
Trong các menu nhỏ tương ứng, có
thể thay đổi các cài đặt sau:
Languages (Các ngôn ngữ)
Lựa chọn ngôn ngữ.
Time Date (Ngày giờ)
Xem Đồng hồ 3 62 và Hướng dẫn
thông tin giải trí để có thông tin bổ
sung.

●

Khí hậu
Auto fan speed (Tốc độ quạt tự
động): Điều chỉnh tốc độ quạt gió
cao/vừa/thấp.
Auto demist (Làm khô tự động):
bật/tắt (bật hoặc tắt chế độ sấy
kính tự động).
Auto rear demist (Làm khô phía
sau tự động): bật/tắt (bật hoặc tắt
chế độ sấy kính tự động ở kính
sau).

●

Comfort settings (Các cài đặt tiện
lợi)
Chime volume (Âm lượng chuông
cảnh báo): Thay đổi âm lượng
của chuông báo.
Rear auto wipe in reverse (Làm
sạch ô tô phía sau mặt trái): Bật
hoặc tắt chức năng tự động bật
cần gạt nước cửa kính sau khi cài
số lùi.
Park assist / Collision detection
(Hỗ trợ đỗ xe/phát hiện va chạm)
Park assist (Hỗ trợ đỗ): Bật hoặc
tắt cảm biến siêu âm.
Side blind zone alert (Báo động
vùng mù ở hai bên): Bật hoặc tắt
hệ thống cảnh báo điểm mù
cạnh.
Exterior ambient lighting (Chiếu
sáng môi trường bên ngoài)
Exterior lighting by unlocking
(Chiếu sáng bên ngoài bằng mở
khóa): Khởi động/tắt ĐÈN BÁO
LỐI VÀO.
Duration upon exit of vehicle
(Thời gian thoát ra khỏi xe): Khởi
động/tắt và thay đổi thời gian
ĐÈN BÁO LỐI RA.

Các đồng hồ và bảng điều khiển
●

●

Power door locks (Khóa cửa tự
động)
Auto door lock (Khóa cửa tự
động): Khởi động/tắt chức năng
khóa cửa tự động.
Remote locking, unlocking,
starting (Khóa, mở khóa, khởi
động từ xa)
Remote lock feedback (Phản hồi
khóa từ xa): Khởi động/tắt tín hiệu
đèn cảnh báo nguy hiểm khi xe
đang khóa.
Driver door (all doors 2nd push)
(Cửa lái xe (tất cả các cửa nhấn
lần thứ 2)): Thay đổi cấu hình để
chỉ mở khóa cửa ghế lái hoặc mở
toàn bộ xe khi mở khóa.

Cài đặt trong Màn hình thông tin
Hệ thống âm thanh
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Cài đặt Thời gian và Ngày tháng
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
Radio settings (Các cài đặt radio)
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
Cài đặt Bluetooth
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
Nhấn CONFIG để hiển thị Cấu hình
hệ thống.
Xoay điều khiển MENU-TUNE để
chuyển tới menu mong muốn, sau đó
nhấn MENU-TUNE.
● Languages (Các ngôn ngữ)
● Cài đặt Thời gian và Ngày tháng
● Radio settings (Các cài đặt radio)
● Cài đặt Bluetooth
● Vehicle settings (Các cài đặt xe)
Trong các menu nhỏ tương ứng, có
thể thay đổi các cài đặt sau:
Languages (Các ngôn ngữ)
Lựa chọn ngôn ngữ.

Vehicle settings (Các cài đặt xe)
● Khí hậu
Auto fan speed (Tốc độ quạt tự
động): Điều chỉnh tốc độ quạt gió
cao/vừa/thấp.
Auto demist (Làm khô tự động):
bật/tắt (bật hoặc tắt chế độ sấy
kính tự động).
Tự động Sấy kính
Bật/tắt (bật hoặc tắt chế độ sấy
kính tự động ở kính sau).
● Tiện nghi và Tiện dụng
Chime volume (Âm lượng chuông
cảnh báo): Thay đổi âm lượng
của chuông báo.
Tự động Gạt khi cài Số lùi
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Bật hoặc tắt chức năng tự động
bật cần gạt nước cửa kính sau khi
cài số lùi.
Hệ thống Phát hiện/Va đập
Park assist (Hỗ trợ đỗ): Bật hoặc
tắt cảm biến siêu âm.
Side blind zone alert (Báo động
vùng mù ở hai bên): Bật hoặc tắt
hệ thống cảnh báo điểm mù
cạnh.
Chiếu sáng
Đèn Định vị Xe:
Khởi động/tắt ĐÈN BÁO LỐI
VÀO.
Chiếu sáng khi xuống xe:
Khởi động/tắt và thay đổi thời
gian ĐÈN BÁO LỐI RA.
Power door locks (Khóa cửa tự
động)
Auto door lock (Khóa cửa tự
động): Khởi động/tắt chức năng
khóa cửa tự động.
Chống Khóa Cửa Đã mở: Bật
hoặc tắt chức năng khóa cửa tự
động khi cửa đang mở.
Khóa từ xa, Mở khóa, Khởi động

●

Tín hiệu đèn Mở khóa Từ xa:
Bật hoặc tắt nháy đèn cảnh báo
nguy hiểm khi đang mở khóa xe.
Remote lock feedback (Phản hồi
khóa từ xa): Khởi động/tắt tín hiệu
đèn cảnh báo nguy hiểm khi xe
đang khóa.
Mở khóa Cửa Từ xa: Thay đổi cấu
hình để chỉ mở khóa cửa ghế lái
hoặc mở toàn bộ xe khi mở khóa.
Trở về Thiết lập Gốc:
Cài lại tất cả thiết lập về cài đặt
mặc định.

Cài đặt trong Màn hình thông tin
MyLink dựa trên văn bản

Khi đài đang bật, nhấn nút ; trên
bảng điều khiển.
Nhấn cài đặt.
Có thể lựa chọn các menu sau:
● cài đặt thời gian & ngày tháng
● cài đặt radio
● cài đặt kết nối
● cài đặt xe
● ngôn ngữ
Trong các menu nhỏ tương ứng, có
thể thay đổi các cài đặt sau:
cài đặt thời gian & ngày tháng
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
cài đặt radio
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
cài đặt kết nối
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
cài đặt xe
● khí hậu
tốc độ quạt tự động: Điều chỉnh
tốc độ quạt gió cao/vừa/thấp.

Các đồng hồ và bảng điều khiển

●

●

●

●

chế độ điều hòa không khí: tắt /
bật / cài đặt cuối cùng
tự động sấy kính: bật / tắt
tự động sấy kính sau: bật / tắt
tiện nghi & tiện lợi
âm lượng chuông báo: Thay đổi
âm lượng của chuông báo.
tự động gạt khi cài số lùi: Bật
hoặc tắt chức năng tự động bật
cần gạt nước cửa kính sau khi cài
số lùi.
va đập / phát hiện
hỗ trợ đỗ xe: Bật hoặc tắt cảm
biến siêu âm.
cảnh báo điểm mù cạnh: Bật
hoặc tắt hệ thống cảnh báo điểm
mù cạnh.
chiếu sáng
chiếu sáng khi xuống xe: Tắt/ 30
Giây/ 60 Giây/ 120 Giây.
đèn định vị xe: Chọn Bật hoặc
Tắt.
khóa cửa bằng điện
khóa cửa tự động: Chọn Bật hoặc
Tắt.

●

●

●

chống khóa cửa đã mở: Chọn Bật
hoặc Tắt.
khóa cửa bị trễ: Chọn Bật hoặc
Tắt.
cài đặt khóa, mở khóa
mở khóa xe thụ động: Chọn Tất
cả các Cửa/Cửa ghế lái.
tín hiệu đèn mở khóa từ xa: Chọn
tắt Đèn Tín hiệu/Đèn.
tín hiệu còi & đèn khóa từ xa:
Chọn tắt Chỉ Đèn/ Đèn & Còi/ Chỉ
Còi.
mở khóa cửa từ xa: Chọn Tất cả
các Cửa/Cửa ghế lái.
nhắc điều khiển từ xa còn trong
xe: Chọn Bật hoặc Tắt.
tùy chọn camera phía sau: Menu
này chỉ hiển thị khi RVC (Camera
quan sát phía sau) được lắp trên
xe của bạn.
các biểu tượng: Chọn Bật hoặc
Tắt.
hướng dẫn: Chọn Bật hoặc Tắt.
cài đặt gốc của xe: Khôi phục các
giá trị cài đặt về cài đặt mặc định
gốc.
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ngôn ngữ
Lựa chọn ngôn ngữ.

Cài đặt trong Màn hình thông tin
MyLink dựa trên biểu tượng
Nhấn nút màn hình Config (Đặt cấu
hình) trên Trang chủ hoặc CONFIG
trên bộ điều khiển phẳng để truy cập
menu Configuration (Cấu hình).
Nhấn thanh cuộn cho đến khi tùy
chọn muốn dùng xuất hiện. Chọn mục
thiết lập bạn muốn thay đổi.
● Ngôn ngữ
● Thời gian và ngày tháng
● Thiết lập Radio
● Thiết lập điện thoại
● Thiết lập dẫn đường
● Thiết lập xe
● Thiết lập hiển thị
Trong các menu nhỏ tương ứng, có
thể thay đổi các cài đặt sau:
Languages (Các ngôn ngữ)
Lựa chọn ngôn ngữ.
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Thời gian và ngày tháng
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.

●

Radio settings (Các cài đặt radio)
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
Thiết lập điện thoại
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.

●

Thiết lập dẫn đường
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí để
có thông tin bổ sung.
Thiết lập xe
● Khí hậu
Tốc độ quạt tự động: Điều chỉnh
tốc độ quạt gió cao/vừa/thấp.
Chế độ điều hòa không khí: tắt /
bật / thiết lập gần nhất
Tự động sấy kính: bật/tắt (bật
hoặc tắt chế độ sấy kính tự động)
Tự động sấy kính sau: bật/tắt (bật
hoặc tắt chế độ sấy kính tự động
ở kính sau)

●

●

Tiện nghi và Tiện dụng
Âm lượng chuông báo: Thay đổi
âm lượng của chuông báo.
Cần gạt tự động ở số lùi
Bật hoặc tắt chức năng tự động
bật cần gạt nước cửa kính sau khi
cài số lùi.
Hệ thống phát hiện va chạm
Hỗ trợ đỗ xe: Bật hoặc tắt cảm
biến siêu âm.
Cảnh báo điểm mù cạnh: Bật
hoặc tắt hệ thống cảnh báo điểm
mù cạnh.
Chiếu sáng
Đèn Định vị Xe: Khởi động/tắt
ĐÈN BÁO LỐI VÀO.
Chiếu sáng khi xuống xe: Khởi
động/tắt và thay đổi thời gian
ĐÈN BÁO LỐI RA.
Khóa cửa bằng điện
Khóa cửa tự động: Khởi động/tắt
chức năng khóa cửa tự động.
Khóa cửa chậm: Bật hoặc tắt
chức năng khóa cửa chậm.
Chống khóa cửa mở từ bên
ngoài: Bật hoặc tắt chức năng

●

●

khóa cửa tự động khi cửa đang
mở.
Khóa từ xa/ Mở khóa/ Khởi động
Phản hồi khóa từ xa: Khởi động/
tắt tín hiệu đèn cảnh báo nguy
hiểm khi xe đang khóa.
Phản hồi mở khóa từ xa: Bật hoặc
tắt nháy đèn cảnh báo nguy hiểm
khi đang mở khóa xe.
Mở khóa Cửa Từ xa: Thay đổi cấu
hình để chỉ mở khóa cửa ghế lái
hoặc mở toàn bộ xe khi mở khóa.
Nhắc điều khiển từ xa còn trong
xe: Bật hoặc tắt tín hiệu nhắc nếu
chìa khóa điện tử bị bỏ quên trên
xe.
Trở lại thiết lập mặc định?: Đặt lại
tất cả các mục thiết lập về giá trị
mặc định.

Thiết lập hiển thị
Nhấn nút màn hình Config (Đặt cấu
hình) trên Trang chủ hoặc CONFIG
trên bộ điều khiển phẳng để truy cập
menu Display Settings (Thiết lập màn
hình).

Các đồng hồ và bảng điều khiển
●

●

●

●

●

Menu trang chủ:
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí
để có thông tin bổ sung.
Tùy chọn camera phía sau:
Nhấn để điều chỉnh các tùy chọn
camera phía sau 3 160.
Tắt màn hình:
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí
để có thông tin bổ sung.
Thiết lập bản đồ:
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí
để có thông tin bổ sung.
Màn hình bản đồ:
Xem Hướng dẫn thông tin giải trí
để có thông tin bổ sung.
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Chiếu sáng

Chiếu sáng

Chiếu sáng bên ngoài
Điều khiển đèn ngoài

Chiếu sáng bên ngoài .................. 88
Điều khiển đèn ngoài ................. 88
Điều khiển đèn tự động ........... 89
Thiết bị chuyển đèn cốt/pha .... 89
Nháy đèn pha .......................... 89
Đèn pha khi lái xe ra nước
ngoài ....................................... 89
Đèn chạy ban ngày (DRL) ....... 89
Nháy đèn cảnh báo nguy hiểm 90
Tín hiệu rẽ và chuyển làn xe . . . 90
Đèn sương phía trước .............. 90
Đèn sương phía sau ................ 91
Đèn lùi ..................................... 91
Chụp đèn bị đọng sương ......... 91
Chiếu sáng trong xe .................. 91
Điều khiển độ sáng của đồng hồ
táp lô ....................................... 91
Các đèn bên trong xe .............. 92
Đèn đọc sách .......................... 92
Đèn tấm chắn nắng ................. 92
Các tính năng chiếu sáng .......... 92
Đèn khi lên xe .......................... 92
Chiếu sáng khi xuống xe ......... 93
Bảo vệ xả điện ắc-qui .............. 93

Công tắc đèn rẽ/quay đầu:
7 : Tắt các đèn
8 : Các đèn vị trí
9 : Đèn pha
Đèn báo điều khiển 8 3 73.

Công tắc đèn có Điều khiển chiếu
sáng tự động

Công tắc đèn rẽ/quay đầu:
AUTO : Điều khiển chiếu sáng tự
động tùy thuộc vào các điều
kiện chiếu sáng bên ngoài.
m
: Bật hoặc tắt hệ thống điều
khiển đèn tự động. Công tắc
trở về vị trí AUTO.
: Các đèn vị trí
8
: Đèn pha
9
Khi mở khóa điện, chế độ điều khiển
đèn tự động luôn luôn hoạt động.
Khi các đèn bật, 8 sáng lên. Đèn
báo điều khiển 8 3 73.

Chiếu sáng

Điều khiển đèn tự động

Thiết bị chuyển đèn cốt/pha
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Nháy đèn pha
Kéo cần gạt để nháy đèn pha.

Đèn pha khi lái xe ra nước
ngoài

Chế độ đèn tự động
Khi bật chế độ đèn tự động AUTO, hệ
thống sẽ tự động bật các đèn pha và
đèn hậu. Chức năng này hoạt động
sau một khoảng thời gian trễ phụ
thuộc vào điều kiện ánh sáng.
Nếu cần gạt mưa trên kính chắn gió
vẫn gạt đến 8 chu kỳ khi ngoài trời đã
tối, các đèn ngoài của xe sẽ tự động
phát sáng.

Đẩy cần gạt để chuyển đèn pha từ
chế độ chiếu gần sang chiếu xa.
Để chuyển về chế độ chiếu gần, đẩy
cần gạt một lần nữa hoặc kéo cần gạt.

9 Cảnh báo
Luôn nhớ chuyển đèn pha từ chế
độ chiếu xa sang chế độ chiếu gần
mỗi khi đến gần xe phía trước hoặc
khi có xe ngược chiều. Chế độ
chiếu xa có thể làm chói mắt các
lái xe khác, và có thể dẫn đến va
chạm.

Chùm sáng đèn pha được thiết kế
không đối xứng giúp tăng tầm nhìn rõ
ở lề đường phía ghế phụ lái.
Do vậy, khi bạn lái xe qua các nước
có quy định lề đường đi khác nhau,
bạn phải điều chỉnh đèn pha để tránh
gây lóa cho người đi đối diện.
Điều chỉnh đèn pha tại xưởng sửa
chữa.

Đèn chạy ban ngày (DRL)
Đèn chạy ban ngày (DRL) bật sáng
khi có các điều kiện sau:
● Trong điều kiện ánh sáng ban
ngày
● Động cơ đang chạy
● Đèn sương mù tắt
Lưu ý
Nếu công tắc đèn được chuyển sang
8 hoặc 9, thì độ sáng của DRL sẽ
giảm xuống mức ngang với đèn đỗ.
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Tùy theo quốc gia, DRL sẽ được bật
vào khoảng thời gian ban đêm, nếu
chức năng điều khiển đèn tự động bị
tắt.

Tín hiệu rẽ và chuyển làn xe

Đèn sương phía trước

Nháy đèn cảnh báo nguy
hiểm

kéo cần điều
khiển lên trên
gạt cần điều
khiển xuống
Vận hành bằng cách nhấn ¨.
Khi bật đèn nháy cảnh báo nguy
hiểm, đèn đỏ trên mặt nút cảnh báo
sẽ nháy.
Chế độ nháy đèn cảnh báo nguy hiểm
sẽ tự động bật khi túi khí bung ra.

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

: đèn xi nhan phải
: đèn xi nhan trái

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.

Vận hành bằng cách nhấn >.

Chiếu sáng

Đèn sương phía sau

Chụp đèn bị đọng sương
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 mù sương
sẽ tự động tan; hoặc bạn có thể bật
đèn để làm tan lớp sương mù.

Vận hành bằng cách nhấn r.
Công tắc đèn ở vị trí AUTO: khi bạn
bật đèn sương mù phía sau, đèn đầu
sẽ tự động bật.
Công tắc đèn ở vị trí 8: Đèn sương
mù phía sau chỉ được bật lên khi bạn
bật đèn sương mù phía trước.

Đèn lùi
Đèn lùi sẽ bật sáng khi khóa điện bật
và cài số lùi.
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Chiếu sáng trong xe
Điều khiển độ sáng của
đồng hồ táp lô

Có thể điều chỉnh độ sáng của các
đèn sau đây khi bật đèn ngoài xe:
● Phát sáng đồng hồ táp lô
● Bảng điều khiển trên vô lăng
● Màn hình hiển thị thông tin
● Các phần tử điều khiển điều hòa
không khí
● Các công tắc có phát sáng
Xoay núm k và giữ đến khi đạt được
độ sáng bạn muốn.
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Các đèn bên trong xe

Đèn đọc sách

Đèn trợ giúp

Các tính năng chiếu
sáng
Đèn khi lên xe
Chức năng đèn tìm xe

Vận hành bằng cách nhấn s và t.
Khi bạn vào và ra khỏi xe, các đèn trợ
giúp sẽ tự động bật lên và tắt đi sau
một khoảng thời gian. Đèn trợ giúp sẽ
bật lên trong một khoảng thời gian
ngắn ngay cả khi bạn đã rút chìa khóa
điện.
Bật công tắc:
w
: tự động bật lên và tắt
đi
nhấn nút u : luôn luôn bật
nhấn nút v : luôn luôn tắt

9 Cảnh báo
Tránh sử dụng các đèn bên trong
xe khi lái xe vào ban đêm. Ánh
sáng ở trong xe làm giảm tầm nhìn
của lái xe vào ban đêm, và có thể
là nguyên nhân dẫn đến va chạm.

Đèn tấm chắn nắng
Phát sáng lên khi bạn mở tấm che ra.

Đèn pha, đèn sườn, đèn hậu và đèn
bên trong sẽ bật sáng một lúc khi bạn
mở khóa xe bằng điều khiển từ xa.
Chức năng này giúp bạn tìm được xe
của mình khi trời đã tối.
Các đèn sẽ tắt ngay khi bạn xoay
khóa điện về vị trí I.
Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này
trong menu Settings (Các cài đặt) trên
Màn hình thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81.
Các chế độ cài đặt có thể được lưu lại
bằng cách sử dụng chìa khóa bạn
đang dùng 3 20.

Chiếu sáng khi lên xe
Các đèn sau sẽ tự động sáng khi cửa
lái mở:
● Một số đèn trên công tắc
● Một số đèn bên trong

Chiếu sáng

Chiếu sáng khi xuống xe
Đèn pha, đèn sườn, đèn hậu phát
sáng trong một khoảng thời gian (bạn
có thể điều chỉnh được khoảng thời
gian này) sau khi bạn rời xe.
Lưu ý
Chiếu sáng khi đi vào xe hoặc ra khỏi
xe có thể bật hoặc tắt tự động tùy
thuộc vào ánh sáng bên ngoài.

Bật lên
Quy trình sau đây chỉ áp dụng cho
những dòng xe không có chế độ đèn
tự động. Công tắc đèn phải để ở vị trí

tắt (OFF). Nếu cửa lái được đóng lại,
các đèn sẽ tự động tắt sau một
khoảng thời gian đã được thiết lập.
1. Tắt khóa điện.
2. Rút chìa khóa điện.
3. Mở cửa lái.
4. Kéo cần gạt xi nhan.
5. Đóng cửa lái.
Nếu cửa lái chưa đóng, các đèn sẽ tắt
sau hai phút.
Chiếu sáng sẽ tắt ngay khi bạn kéo
cần gạt xi nhan trong khi cửa lái đang
mở.
Khi công tắc đèn ở vị trí AUTO (tự
động) và chìa khóa điện tắt và rút ra,
các đèn bên ngoài sẽ tự động bật
sáng tùy theo độ tối của ánh sáng
ngoài trời (chức năng này chỉ áp dụng
cho xe có trang bị chức năng đèn tự
động).
Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng này
và thời gian chiếu sáng trong menu
Settings (Các cài đặt) trên Màn hình
thông tin. Thiết lập theo người dùng
3 81.
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Các chế độ cài đặt có thể được lưu lại
bằng cách sử dụng chìa khóa bạn
đang dùng 3 20.

Bảo vệ xả điện ắc-qui
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 ngắt khóa điện khi đang bật
các đèn bên ngoài xe, các đèn sẽ tự
động tắt ngay hoặc tắt sau vài phút
tùy thuộc độ sáng ngoài trời lúc đó
hoặc chế độ đã thiết lập cho các đèn
này.
Các đèn ngoài xe sẽ vẫn tắt sau 10
phút nếu bạn bật chúng bằng tay khi
khóa điện tắt.
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Giới thiệu .................................... 94
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Chức năng chống trộm ............ 95
Tổng quan về các thiết bị điều
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Sử dụng ................................... 101
Hoạt động cơ bản .................... 102
Điều chỉnh âm thanh ............... 105
Chỉnh âm lượng ....................... 107
Tùy chỉnh ................................. 107
Radio ......................................... 108
Cách sử dụng ..........................108
Dò kênh ................................... 108
Danh sách kênh được lưu tự
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Danh sách kênh ưa thích ........ 109
Menu băng tần radio ............... 110
Đầu CD ...................................... 112
Thông tin chung ....................... 112
Sử dụng ................................... 113
Thiết bị phụ trợ ........................... 115
Thông tin chung ....................... 115
Cách sử dụng .......................... 115

Cổng USB .................................. 115
Thông tin chung ....................... 115
Phát tập tin âm thanh được lưu 116
Nhạc qua Bluetooth ................... 117
Thông tin chung ....................... 117
Thiết lập phát nhạc qua
bluetooth ................................ 117
Hoạt động ................................ 119
Nhận dạng giọng nói ................. 120
Thông tin chung ....................... 120
Điều khiển điện thoại ............... 120
Điện thoại ................................... 124
Thông tin chung ....................... 124
Kết nối điện thoại ..................... 125
Kết nối Bluetooth ..................... 126
Hoạt động của điện thoại ........ 128
Điện thoại và thiết bị radio CB . 131

Giới thiệu
Thông tin chung
Hệ thống thông tin giải trí cung cấp
cho bạn những thông tin giải trí hiện
đại trên ô tô.
Radio đã được trang bị sẵn 12 kênh
lưu tự động cho các băng tần AM và
FM. Thêm vào đó, có thể dò bằng tay
thêm được 36 kênh (độc lập về mặt
âm tần).
Đầu phát nhạc được tích hợp sẽ giúp
bạn giải trí với các đĩa CD âm thanh
và CD MP3/WMA.
Ngoài ra, bạn có thể kết nối với thiết
bị lưu dữ liệu bên ngoài, ví dụ: iPod,
máy nghe nhạc MP3, hoặc USB hoặc
đầu phát CD (không phải CD 300)
xách tay với Hệ thống thông tin giải trí
của xe; có thể bằng cáp nối hoặc qua
Bluetooth (không phải CD 300).
Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số sẽ cung
cấp những chế độ cân bằng âm thanh
cài sẵn để tối ưu hóa chất lượng âm
thanh.
Tùy chọn: hệ thống thông tin giải trí
có thể được điều khiển bằng bộ điều
chỉnh trên vô lăng.

Hệ thống thông tin giải trí
Ngoài ra, Hệ thống thông tin giải trí có
thể được trang bị hệ thống điện thoại.
Với cơ sở thiết kế tỉ mỉ, nội dung hiển
thị rõ ràng và tính đa chức năng, núm
MENU cho phép bạn kiểm soát hệ
thống một cách dễ dàng và trực quan.
Lưu ý
Tài liệu hướng dẫn này mô tả tất cả
các tùy chọn và tính năng có sẵn cho
các hệ thống thông tin giải trí khác
nhau. 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.

Thông tin quan trọng về vận hành
và an toàn giao thông
9 Cảnh báo
Hệ thống thông tin giải trí phải
được sử dụng sao cho xe vẫn được
điều khiển một cách an toàn. Nếu
có bất cứ nghi ngờ nào, hãy dừng
xe để kiểm tra lại hệ thống thông
tin giải trí.

Thu sóng radio
Sự thu sóng radio có thể bị phá vỡ bởi
tĩnh điện, tiếng ồn, nhiễu hoặc mất
sóng do:
● thay đổi khoảng cách từ trạm
phát,
● thu sóng từ nhiều hướng do phản
xạ,
● bị hiệu ứng màn chắn.

Chức năng chống trộm
Hệ thống thông tin giải trí được trang
bị một hệ thống an ninh điện tử với
mục đích để chống trộm.
Vì thế hệ thống thông tin giải trí chỉ
hoạt động được trong xe của bạn và
trở nên vô giá trị đối với kẻ trộm.
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Tổng quan về các thiết bị điều khiển
CD 400

Hệ thống thông tin giải trí
1

Núm m ................................ 101

6

Nếu hệ thống thông tin giải
trí tắt: đồng hồ chỉ hiển thị
giờ và ngày ............................ 62

Bấm: bật/tắt hệ thống
thông tin giải trí ................... 101
Vặn: điều chỉnh âm lượng ... 101
2 Nút kênh từ 1 đến 6 ............ 109
Nhấn lâu: lưu kênh .............. 109

3

Nhấn trong thời gian ngắn:
chọn kênh ........................... 109
Tìm kiếm ngược về phía
sau ...................................... 108
Radio: tìm kiếm ngược về
phía sau .............................. 108

CD/MP3/WMA: nhảy bài
ngược về phía sau .............. 113
4 CD/MP3/WMA: bắt đầu/
tạm dừng phát lại ................ 115
5 Tìm kiếm tiến về phía trước
108
Radio: tìm kiếm tiến về
phía trước ............................ 108
CD/MP3/WMA: nhảy bài
tiến về phía trước ................ 113

CLOCK .................................. 62

7

Nếu hệ thống thông tin giải
trí bật: điều chỉnh thay đổi
giờ và ngày ............................ 81
INFO ................................... 96

8

Bổ sung, thông tin phụ
thuộc tình huống ................. 96
TONE .................................. 105

9

Điều chỉnh âm thanh ........... 105
AS ....................................... 109
Các cấp độ nhớ tự động ..... 109
Nhấn trong thời gian ngắn:
chọn danh sách các kênh
đã lưu .................................. 109
Nhấn lâu: tự động lưu các
kênh .................................... 109

10 BACK .................................. 102
Menu: quay lại một mức .....102
Đầu vào: xóa ký tự cuối
cùng hoặc toàn bộ mục
nhập vào ............................. 102
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11 Đẩy đĩa CD ra ..................... 113
12 MENU ................................. 102
Điều khiển trung tâm dành
cho việc chọn lựa và điều
hướng trong các menu ........ 102
13 FAV ..................................... 109
Danh sách yêu thích ........... 109
14 Điện thoại / Tắt tiếng ........... 124
Mở menu chính của điện
thoại .................................... 128
Kích hoạt/ngừng kích hoạt
chế độ ngắt âm thanh ......... 101
15 CONFIG .............................. 107
Cài đặt hệ thống ................. 107
16 Khe đút đĩa CD ................... 113
17 CD/AUX .............................. 115
Bắt đầu phát lại CD/MP3/
WMA hoặc thay đổi nguồn
âm thanh ............................. 115
18 BAND .................................. 108
Kích hoạt chế độ nghe
radio hoặc chuyển băng tần 108
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CLOCK .................................. 62
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6
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4
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17 CONFIG .............................. 107
Cài đặt hệ thống ................. 107
18 Khe đút đĩa CD ................... 113
19 CD/AUX .............................. 115

Bảng điều khiển âm thanh trên vô
lăng

2

SRC (Nguồn) ...................... 101
Bấm: lựa chọn nguồn âm
thanh ................................... 101
Nếu chế độ radio đang
hoạt động: xoay lên/xuống
để chọn kênh đài đã lưu
sẵn liền kề trước/sau ........... 108
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âm thanh ............................. 115
20 BAND .................................. 108
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hoặc sau ............................. 113
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thoại .................................... 128
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Sử dụng

Điều chỉnh âm lượng

Các bộ phận điều khiển

Xoay X. Thiết lập hiện tại hiển thị trên
màn hình.
Khi hệ thống thông tin giải trí được bật
lên, âm lượng được đặt ở mức ở lần
sử dụng trước nếu mức đó thấp hơn
mức âm thanh cực đại cho phép mỗi
khi khởi động.

Hệ thống thông tin giải trí được thao
tác bằng các nút chức năng, các núm
đa năng và menu hiển thị trên màn
hình.
Các đầu vào tùy chọn thông qua:
● bộ điều khiển trung tâm trên
bảng táp lô 3 96
● bộ điều khiển trên vô lăng 3 96
● hệ thống nhận dạng giọng nói
(nếu có) 3 120

Bật tắt hệ thống thông tin giải trí
Nhấn nhanh X. Sau khi bật lên,
nguồn được dùng gần nhất của hệ
thống thông tin giải trí sẽ được bật lên.
Tự động tắt
Nếu hệ thống thông tin giải trí đã được
bật lên bằng cách nhấn X khi khóa
điện đang tắt, hệ thống sẽ tự động tắt
đi sau 10 phút nếu không nhấn bất kỳ
phím điều khiển nào.

Âm lượng tối đa khi bật lên 3 107 có
thể được cài đặt riêng.
Bù âm lượng theo tốc độ
Khi chức năng bù âm lượng theo tốc
độ xe được bật 3 107, âm lượng sẽ
thay đổi tự động tùy theo tốc độ xe để
bù cho tiếng ồn gió và ồn từ mặt
đường khi bạn chạy xe.
Tắt tiếng
Nhấn y\ @ (nếu có hệ thống điện
thoại: nhấn một vài giây) để tắt tiếng
các nguồn âm thanh.
Để hủy tắt tiếng lần nữa: xoay X hoặc
nhấn lại y\ @ (nếu có hệ thống điện
thoại: nhấn một vài giây).
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Giới hạn âm lượng ở nhiệt độ cao
Khi nhiệt độ trong xe quá cao, hệ
thống thông tin giải trí sẽ giới hạn âm
lượng tối đa có thể điều chỉnh được.
Nếu cần thiết, âm lượng sẽ được tự
động giảm xuống.

Các chế độ hoạt động
Radio
Nhấn BAND để mở menu chính của
radio hoặc để thay đổi băng tần.
Nhấn MENU để mở menu con với các
tùy chọn cho việc lựa chọn kênh đài.
Phần mô tả chi tiết về chức năng của
radio 3 108.
Thiết bị nghe nhạc
Nhấn CD/AUX để mở CD, USB, iPod,
AUX hoặc menu Bluetooth (nếu có)
hoặc để chuyển đổi giữa những menu
đó.
Nhấn MENU để mở menu con với các
tùy chọn cho việc lựa chọn bài.
Mô tả chi tiết của:
● Các chức năng của đầu phát CD
3 113
● Các chức năng thiết bị phụ trợ
3 115

●
●

Các chức năng của cổng USB
(không có cho CD 300) 3 127
Các chức năng nghe nhạc qua
Bluetooth (không có cho CD 300)
3 119

Điện thoại
(nếu có hệ thống Điện thoại)
Nhấn y\ @ để mở menu điện thoại.
Nhấn MENU để mở menu phụ với các
tùy chọn để nhập hoặc chọn số.
Mô tả chi tiết các chức năng của hệ
thống điện thoại 3 124.

Hoạt động cơ bản
Núm MENU
Núm xoay MENU là bộ phận điều
khiển chính cho các menu.
Xoay
● để đánh dấu một tùy chọn trên
menu
● CD 300: để hiển thị một tùy chọn
trên menu
● chọn một giá trị bằng số

Nhấn
● để lựa chọn hoặc kích hoạt tùy
chọn
● CD 300: để chọn hoặc kích hoạt
tùy chọn đã hiển thị
● để xác nhận giá trị đã chọn
● để bật/tắt một chức năng hệ
thống

Nút BACK
Nhấn nhanh nút đó để:
● thoát khỏi một menu
● chuyển từ menu con sang menu
mức cao hơn

Hệ thống thông tin giải trí
Các ví dụ về hoạt động của menu

103

Kích hoạt một chế độ điều chỉnh

Chọn một giá trị

Xoay MENU để đánh dấu cài đặt
mong muốn.
Nhấn MENU để kích hoạt cài đặt.

Xoay MENU để thay đổi giá trị cài đặt
hiện tại.
Nhấn MENU để xác nhận giá trị đã
chọn.

Các ví dụ liên quan tới CD 400
Chọn một tùy chọn

Xoay MENU để dịch chuyển con trỏ
(= phần được tô màu nền) đến mục
tùy chọn mong muốn.
Nhấn MENU để chọn tùy chọn đã
đánh dấu.
Menu con
Mũi tên bên góc phải của menu chỉ ra
rằng sau khi lựa chọn mục này sẽ có
một menu con gồm những tùy chọn
cụ thể hơn được mở ra.

104

Hệ thống thông tin giải trí

Bật hoặc tắt một chức năng

Các ví dụ liên quan tới CD 300
Các thành phần và biểu tượng trong
menu

Mũi tên chỉ sang bên phải 3 biểu thị:
menu con thứ nhất được kích hoạt
(hai mũi tên = menu con mức tiếp theo
được kích hoạt).
Mũi tên chỉ xuống 4 biểu thị: những
tùy chọn chi tiết có trong menu con
đang mở.
Kích hoạt một chế độ điều chỉnh

Xoay MENU để đánh dấu chức năng
cần bật hoặc tắt.
Nhấn MENU để chuyển đổi giữa các
cài đặt On (Bật) và Off (Tắt).

Mũi tên lên và xuống 1 biểu thị: menu
mức cao nhất đã được kích hoạt.
Những tùy chọn cụ thể có sẵn trong
menu đang kích hoạt.
Xoay MENU để hiển thị các tùy chọn
khác trong menu đang kích hoạt.
Mũi tên góc 2 biểu thị: Có sẵn một
menu con gồm các tùy chọn chi tiết
hơn.
Nhấn MENU để chọn tùy chọn được
hiển thị và mở menu con tương ứng.

Nhấn MENU để mở menu cài đặt
tương ứng.
Xoay MENU để hiển thị cài đặt mong
muốn.
Nhấn MENU để kích hoạt cài đặt.

Hệ thống thông tin giải trí
Chọn một giá trị
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Bật hoặc tắt một chức năng

Nhấn TONE để mở menu âm thanh.
Nhấn MENU để mở menu cài đặt
tương ứng.
Xoay MENU để thay đổi giá trị cài đặt
hiện tại.
Nhấn MENU để xác nhận giá trị đã
chọn.

Nhấn MENU để mở menu cài đặt
tương ứng.
Xoay MENU để đánh dấu cài đặt On
(Bật) hoặc Off (Tắt).
Nhấn MENU xác nhận cài đặt đã
chọn.

Điều chỉnh âm thanh
Trong menu điều chỉnh âm thanh, các
đặc tính âm thanh có thể được điều
chỉnh khác nhau cho từng dải băng
tần radio và nguồn của thiết bị nghe
nhạc.

Điều chỉnh âm trầm, âm trung và
âm cao
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Chọn Bass: (Âm trầm), Midrange:
(Khoảng giữa:) hoặc Treble: (Âm
bổng:).
Chọn giá trị mong muốn cho tùy chọn
này.

Điều chỉnh phân bổ âm lượng bên
phải-bên trái

Tối ưu hóa âm thanh cho từng loại
nhạc

Chọn Balance: (Cân bằng:).
Đặt giá trị mong muốn.

Chọn EQ: (Bộ cân bằng).
Tùy chọn được hiển thị cho phép tối
ưu hóa âm trầm, âm trung và âm cao
cho từng loại nhạc.
Lựa chọn chế độ mong muốn.

Điều chỉnh phân bổ âm lượng
trước-sau

Điều chỉnh âm lượng một bên về
"0"
Chọn Fader: (Nhỏ dần:).
Đặt giá trị mong muốn.

Chọn mục tùy chọn muốn chỉnh, nhấn
và giữ MENU trong vài giây.

Điều chỉnh tất cả về "0" hoặc "Tắt"
Nhấn và giữ TONE trong vài giây.

Hệ thống thông tin giải trí

Chỉnh âm lượng
Maximum startup volume (Âm
lượng khởi động tối đa)

Speed compensated volume (Âm
lượng bù tốc độ)
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Lựa chọn chế độ mong muốn.

Tùy chỉnh
(chỉ với CD 400)
Các cài đặt Hệ thống thông tin giải trí
khác nhau có thể được ghi nhớ tách
biệt cho mỗi chìa khóa (người lái) của
xe.

Cài đặt được ghi nhớ

Nhấn CONFIG để mở menu cài đặt hệ
thống.
Chọn Radio settings (Các cài đặt
radio) và rồi Maximum startup volume
(Âm lượng khởi động tối đa).
CD 300: chọn Audio settings (Các cài
đặt âm thanh) và sau đó Start up
volume (Âm lượng khởi động).
Đặt giá trị mong muốn.

Nhấn CONFIG để mở menu cài đặt hệ
thống.
Chọn Radio settings (Các cài đặt
radio) và rồi Auto volume control
(Điều khiển âm lượng tự động).
CD 300: chọn Audio settings (Các cài
đặt âm thanh) và sau đó Auto volume
control (Điều khiển âm lượng tự
động).
Chế độ bù âm lượng theo tốc độ có
thể được tắt hoặc mức tương thích âm
lượng có thể được chọn trong menu
được hiển thị.

Bằng cách rút chìa khóa xe khỏi công
tắc khóa điện, các cài đặt sau đây
được tự động lưu lại cho chìa khóa đã
được sử dụng:
● cài đặt âm lượng cuối cùng, một
mức âm lượng cho tất cả các
nguồn âm thanh không thuộc
điện thoại (radio, đầu phát CD,
AUX, USB)
● tất cả các cài đặt đài phát thanh
cài sẵn
● tất cả các cài đặt âm báo; mỗi cài
đặt này được lưu trữ riêng biệt
cho từng nguồn âm thanh sau
(nếu sẵn có): AM, FM,
đầu phát CD, AUX, USB
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nguồn âm thanh hoạt động gần
đây nhất
đài phát thanh hoạt đồng gần đây
nhất (riêng biệt cho mỗi băng tần)
chế độ hiển thị hoạt động gần đây
nhất
vị trí cuối cùng trong đĩa CD Âm
thanh/MP3 hoặc bộ chuyển đổi
(nếu sẵn có) bao gồm số đĩa, số
bài, thư mục
trạng thái cài đặt bài hát ngẫu
nhiên (đầu phát CD)
trạng thái cài đặt TP (Chương
trình Giao thông)
vị trí con trỏ cho mỗi menu trên
màn hình

Kích hoạt/hủy kích hoạt tùy chỉnh
Nhấn CONFIG để mở menu cài đặt hệ
thống.
Chọn Vehicle settings (Các cài đặt
xe) và rồi Comfort settings (Các cài
đặt tiện lợi).
Cài Personalization by driver (Cá
nhân hóa bởi lái xe) tới On (Bật) hoặc
Off (Tắt).

Radio

Dò kênh

Cách sử dụng

Tự động dò kênh

Các nút điều khiển
Các nút quan trọng nhất để điều khiển
radio bao gồm:
● BAND: Bật radio
● t v: Dò kênh
● AS: Danh sách các kênh được
lưu tự động
● FAV: Danh sách kênh ưa thích
● 1...6: Các nút chọn kênh cài sẵn

Kích hoạt chế độ radio
Nhấn BAND để ở menu chính của
radio.
Kênh đã nghe lần cuối cùng sẽ được
sử dụng.

Lựa chọn băng tần
Nhấn BAND một hoặc vài lần để chọn
băng tần mong muốn.
Kênh đã nghe lần cuối cùng trong
băng tần này sẽ được sử dụng.

Nhấn nhanh t hoặc v để nghe
kênh kế tiếp trong bộ nhớ kênh.

Dò kênh bằng tay
Nhấn t hoặc v trong vài giây để
bắt đầu tìm kiếm kênh tiếp theo trong
băng tần hiện thời.
Kênh sẽ được phát tự động khi bạn
điều chỉnh đến tần số được yêu cầu.
Lưu ý
Dò kênh bằng tay: Nếu như radio
không tìm thấy kênh nào, nó sẽ tự
động chuyển sang chế độ dò kênh
nhạy hơn. Nếu vẫn không tìm thấy
kênh nào, tần số hoạt động trước đó
được thiết lập trở lại.

Điều chỉnh kênh bằng tay
Xoay MENU và đặt tần số tiếp nhận
tối ưu trên màn hình tần số hiện lên.

Hệ thống thông tin giải trí

Danh sách kênh được lưu tự
động
Trạng thái tốt nhất của mỗi băng tần
có thể được dò và lưu lại bởi chức
năng lưu tự động.

Tự động lưu kênh đài

Gọi lại một kênh

Nhấn và giữ AS cho đến khi thông báo
lưu tự động hiển thị.
12 kênh sóng khỏe nhất của băng tần
đang sử dụng sẽ được lưu lại vào 2
danh sách lưu kênh tự động.
Bỏ qua quy trình lưu tự động, nhấn
MENU.

Nhấn AS để mở một danh sách kênh
được lưu tự động hoặc chuyển sang
danh sách kênh được lưu tự động
khác.
Nhấn một trong các nút từ 1 đến 6 để
mở kênh ở vị trí trong danh sách tương
ứng.

Lưu kênh bằng tay

Lưu ý
Kênh đang nghe được đánh dấu i.
Mỗi băng tần có 2 danh sách kênh lưu
tự động AS 1, AS 2, trong mỗi danh
sách có 6 kênh được lưu.
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Các kênh cũng có thể được lưu lại vào
danh sách kênh được lưu bằng tay.
Chọn kênh muốn lưu.
Nhấn AS để mở một danh sách kênh
được lưu tự động hoặc chuyển sang
danh sách kênh được lưu tự động
khác.
Để lưu một kênh ở một vị trí trong
danh sách: nhấn các số từ 1 đến 6
tương đương với kênh đến khi có một
thông báo xác nhận hiển thị.
Lưu ý
Các kênh được lưu bằng tay sẽ bị ghi
đè trong quá trình lưu tự động.

Danh sách kênh ưa thích
Các kênh ở tất cả các băng tần có thể
được lưu bằng tay vào danh sách yêu
thích.
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Mỗi danh sách yêu thích có thể lưu
được 6 kênh. Có thể cài đặt số lượng
danh sách yêu thích (tham khảo phần
dưới).
CD 300: Số lượng danh sách ưa thích
sẵn có không thể cấu hình.

Xác định số lượng danh sách yêu
thích
(không phải CD 300)

Với menu chính của radio đang được
chọn, nhấn MENU để mở menu băng
tần radio phù hợp.
Lưu ý
Màn hình FM dưới đây được đưa ra
làm ví dụ.

Lưu ý
Kênh đang nghe được đánh dấu i.

Lưu một đài phát
Chọn kênh muốn lưu.
Nhấn nhanh FAV để mở một danh
sách kênh ưa thích hoặc chuyển sang
danh sách kênh ưa thích khác.
Để lưu một kênh ở một vị trí trong
danh sách: nhấn các số từ 1 đến 6
tương đương với kênh đến khi có một
thông báo xác nhận hiển thị.

Gọi lại một kênh
Nhấn nhanh FAV để mở một danh
sách kênh ưa thích hoặc chuyển sang
danh sách kênh ưa thích khác.
Nhấn nhanh một trong các nút từ 1
đến 6 để mở kênh ở vị trí trong danh
sách liên quan.

Nhấn CONFIG.
Chọn Radio settings (Các cài đặt
radio) và rồi Radio favourites (Các
mục được ưa thích trên radio).
Chọn số lượng danh sách yêu thích
mình mong muốn.

Menu băng tần radio
Các tiện ích khác giúp lựa chọn đài
phát thanh nằm trong menu băng tần
radio.

Favourites list (Danh sách các
mục được ưa thích)
Chọn Favourites list (Danh sách các
mục được ưa thích). Toàn bộ đài phát
thanh đang lưu trong bộ nhớ danh
sách yêu thích được hiển thị.
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Dò đài phát bắt đầu. Khi quá trình tìm
kiếm hoàn tất, đài phát mới mở gần
nhất sẽ được bật.
Để bỏ qua thao tác dò kênh, nhấn
MENU.

Lựa chọn đài phát được yêu cầu.
Lưu ý
Kênh đang nghe được đánh dấu i.

Danh sách các đài phát thanh
Chọn AM stations list (Danh sách các
đài AM) hoặc FM stations list (Danh
sách các đài FM).
Hiển thị tòan bộ các đài phát thanh
AM/FM dò được.
Lưu ý
Nếu chưa có danh sách kênh phát
trước đó thì hệ thống sẽ tự động dò
kênh.

Lựa chọn đài phát được yêu cầu.
Lưu ý
Kênh đang nghe được đánh dấu i.
Cập nhật danh sách các đài phát
thanh
Nếu không thể bắt được tín hiệu của
một đài phát thanh đã lưu trong menu
các đài phát thanh:
Lựa chọn lệnh tương ứng để cập nhật
danh sách đài phát.
CD 400: bộ dò đài kép của Hệ thống
thông tin giải trí liên tục cập nhật danh
sách các đài phát thanh trên nền.
Không cần cập nhật bằng tay.
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Đầu CD

●

Thông tin chung
Đầu đĩa CD của hệ thống thông tin
giải trí có thể mở các loại đĩa âm thanh
CD thông thường và các đĩa định
dạng MP3/WMA.

Thông tin quan trọng về các loại
đĩa âm thanh CD và các đĩa MP3/
WMA
Chú ý
Không được sử dụng đĩa DVD, đĩa
CD có đường kính 8cm hoặc đĩa
CD có hình dạng đặc biệt.
Không được dán bất cứ tem nào
lên đĩa CD. Vì điều này có thể làm
cho đĩa CD kẹt trong ổ đĩa CD và
làm hỏng ổ đĩa. Và lúc đó sẽ phải
thay thế thiết bị với chi phí cao.
●

Các định dạng đĩa CD sau đây có
thể được sử dụng:
CD-ROM Chế độ 1 và Chế độ 2.
CD-ROM XA Chế độ 2, Khuôn
dạng 1 và Khuôn dạng 2.

Các định dạng tập tin sau đây có
thể được sử dụng:
ISO9660 Cấp độ 1, Cấp độ 2,
(Romeo, Joliet).
Các tập tin MP3 và WMA được
ghi trong bất kỳ định dạng nào
khác với định dạng đã liệt kê bên
trên có thể không được phát
chính xác và tên các tập tin, tên
các thư mục của nó có thể không
được hiển thị chính xác.

Lưu ý
Không hỗ trợ ISO 13346. Bạn có thể
cần phải chọn ISO 9660 bằng tay khi
ghi đĩa CD âm thanh ví dụ với
Windows 7.
● Các đĩa âm thanh CD có bảo vệ
chống sao chép, không giống
như các đĩa âm thanh thông
thường, có thể bị lỗi hoặc không
thể mở được.
● Các đĩa tự ghi CD-Rs và CD-RWs
dễ bị hỏng hơn trong quá trình sử
dụng so với các đĩa CD đã được
ghi sẵn. Giữ gìn cẩn thận đĩa để
tránh bị hỏng, nhất là đối với các
loại đĩa tự ghi CD-R và CD-RW.
Tham khảo phần phía dưới.

●

●

●
●
●
●
●

Các đĩa tự ghi CD-R và CD-RW
có thể bị lỗi hoặc không mở được.
Trong trường hợp này, đây không
phải là do lỗi của đầu đĩa.
Trên các đĩa CD chế độ hỗn hợp
(các rãnh âm thanh và các tập tin
nén, ví dụ như MP3, được lưu
trữ), một phần cho các rãnh âm
thanh và một phần cho các tập tin
nén có thể được phát tách biệt
nhau.
Tránh để lại dấu vân tay khi bạn
thay đĩa CD.
Cho đĩa CD vào trong vỏ của nó
ngay sau khi lấy ra từ đầu đĩa để
tránh bị hỏng hay bị bẩn.
Bụi bẩn và chất lỏng trên mặt đĩa
CD có thể làm bẩn mắt thần của
đầu đọc đĩa và gây hư hỏng.
Giữ đĩa CD không bị nóng và
tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực
tiếp.
Các hạn chế đối với dữ liệu lưu
trên đĩa MP3/WMA CD:
Số lượng tệp âm thanh: tối đa là
999.
Số lượng thư mục: tối đa là 255.
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Chiều sâu cây thư mục: tối đa 64
cấp (Lời khuyên: tối đa là 8 cấp).
Số lượng danh sách chương
trình: tối đa là 15.
Số lượng bài hát trong một danh
sách chương trình: tối đa 255 bài.
Các định dạng được hỗ
trợ: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
Chương này sẽ chỉ giải thích cách
dùng với các tệp định dạng MP3
vì cách sử dụng đối với định dạng
WMA sẽ tương tự như với MP3.
Khi một đĩa CD với các tệp định
dạng WMA được mở, các menu
liên quan của MP3 được hiển thị.

Sử dụng
Bắt đầu đọc đĩa CD
Nhấn CD/AUX để mở menu CD hay
MP3.
Nếu đã có đĩa trong máy, chương
trình bắt đầu bật CD.
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Trong khi phát lại đĩa CD hoặc MP3:
nhấn MENU rồi chọn Default CD
page view (Xem trang CD mặc định)
hoặc Default MP3 page view (Xem
trang MP3 mặc định).
Lựa chọn chế độ mong muốn.

Thay đổi cấp độ thư mục
(chỉ phát lại MP3, CD 300)
Nhấn g hoặc e để thay đổi sang
cấp độ thư mục cao hơn hoặc thấp
hơn.

Tùy theo dữ liệu trên đĩa là âm thanh
thường hay dạng nén MP3 mà các
thông tin khác nhau của đĩa và tệp
đang chơi được hiển thị trên màn
hình.

Chuyển sang bài tiếp thep hoặc
bài trước

Đưa đĩa CD vào

Tua về sau hoặc tua về trước

Lắp đĩa với mặt có in hình quay lên
trên vào trong khe đút đĩa CD cho đến
khi nó được kéo vào trong.

Nhấn t hoặc v và giữ nó xuống để
tua nhanh về sau hoặc về trước cho
bài hiện hành.

Lưu ý
Nếu lắp đĩa CD, biểu tượng CD sẽ
hiển thị trên dòng đầu tiên của màn
hình.

Thay đổi trang hiển thị mặc định
(chỉ với CD 300)

Nhấn nhanh t hoặc v.
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Chọn bài bằng menu audio CD
hoặc MP3

Trong khi đang mở MP3

Trong khi đang mở CD

Nhấn núm MENU để mở các menu
liên quan đến đĩa CD.
Để mở các tệp theo thứ tự ngẫu nhiên:
chuyển Shuffle songs (Các bài hát
chọn ngẫu nhiên) sang On (Bật).
Để chọn một bài trên audio CD: chọn
Tracks list (Danh sách các bài) rồi
chọn bài mong muốn.

Nhấn MENU để mở menu liên quan
đến MP3.
Để mở các tệp theo thứ tự ngẫu nhiên:
chuyển Shuffle songs (Các bài hát
chọn ngẫu nhiên) sang On (Bật).
Để chọn một bài hát từ một thư mục
hay danh sách bài hát (nếu có): chọn
Playlists/Folders (Các danh sách
phát/Thư mục).
Chọn một thư mục hoặc danh sách
bài hát rồi chọn bài mong muốn.

Lưu ý
Nếu đĩa CD chứa cả dữ liệu âm
thanh và dữ liệu MP3, dữ liệu âm
thanh có thể được chọn từ Playlists/
Folders (Các danh sách phát/Thư
mục).
Để mở menu với các tùy chọn bổ sung
đối với việc tìm kiếm và chọn bài: chọn
Search (Tìm kiếm). Các tùy chọn sẵn
có phụ thuộc vào dữ liệu được lưu trên
đĩa CD MP3.
Quá trình dò tìm trên MP3 CD có thể
kéo dài trong vài phút. Trong lúc đó
kênh đài mở gần nhất sẽ được bật.

Lấy đĩa CD ra
Nhấn d.
Đĩa CD được đẩy ra khỏi ổ đĩa.
Nếu đĩa CD chưa được lấy ra sau khi
được đẩy ra, nó sẽ tự động kéo trở lại
sau vài giây.
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Cách sử dụng

115

Cổng USB
Thông tin chung

Thông tin chung

(chỉ CD 400 với PDIM)

Phía dưới nắp hộp giữa, có một đầu
nối AUX để kết nối với tín hiệu âm
thanh từ bên ngoài.
Lưu ý
Ổ cắm này phải luôn được giữ sạch
sẽ và khô ráo.
Có thể nối, chẳng hạn đầu CD cầm
tay bằng giắc 3,5mm với cổng AUX.

Nhấn CD/AUX một hoặc vài lần để
bật chế độ AUX.
Nguồn âm thanh kết nối qua cổng
AUX chỉ được thao tác thông qua
bảng điều khiển của nguồn âm thanh
đó.

Phía dưới tấm che của hộp điều khiển
trung tâm có một cổng USB để kết nối
với các nguồn tín hiệu âm thanh
ngoài.
Các thiết bị kết nối với cổng USB được
thao tác thông qua bảng điều khiển và
menu của hệ thống thông tin giải trí.
Lưu ý
Ổ cắm này phải luôn được giữ sạch
sẽ và khô ráo.
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Thông tin quan trọng
Những thiết bị sau có thể kết nối được
qua cổng USB:
● Máy nghe nhạc iPod
● Zune
● Thiết bị PFD
● Ổ USB

Phát tập tin âm thanh được
lưu

Lưu ý
Không phải là tất cả các máy nghe
nhạc iPod, Zune, PFD hay các thiết
bị nối qua cổng USB đều được hỗ trợ
bởi hệ thống thông tin giải trí.
Lưu ý
Không được lắp thiết bị ổ đĩa USB dài
hơn 70 mm. Thiết bị dài hơn có thể
bị hỏng khi gấp tựa tay xuống.

Nhấn CD/AUX một hoặc vài lần để
bật chế độ USB.
Việc chạy các tệp âm thanh lưu trong
USB được bắt đầu.
Hoạt động trên các dữ liệu kết nối qua
USB cũng phần lớn giống như đối với
đĩa âm thanh MP3, CD 3 125.
Chỉ các hoạt động khác/bổ sung mới
được mô tả ở dưới đây.
Hoạt động và hiển thị trên màn hình
được miêu tả cho riêng ổ USB. Hoạt
động của các thiết bị khác như iPod
hay Zune cũng gần tương tự.

Lựa chọn tệp sử dụng menu USB

Nhấn MENU để mở menu liên quan
đến USB.
Để chơi tất cả các tệp nối tiếp nhau:
chọn Play all (Phát tất cả).
Để hiển thị menu với các tùy chọn bổ
sung khác nhau dùng cho việc tìm
kiếm và chọn bài: chọn Search (Tìm
kiếm).
Quá trình tìm kiếm trên ổ USB có thể
mất vài phút. Trong lúc đó kênh đài
mở gần nhất sẽ được bật.
Để mở các tệp theo thứ tự ngẫu nhiên:
chuyển Shuffle songs (random) (Các
bài hát chọn ngẫu nhiên) sang On
(Bật).
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Để chơi lặp đi lặp lại tệp đang mở:
chuyển Repeat (Lặp lại) thành On
(Bật).

Nhạc qua Bluetooth
Thông tin chung
(chỉ CD 400 với Bluetooth PDIM)
Các nguồn âm thanh hỗ trợ Bluetooth
(VD: điện thoại di động nghe nhạc,
máy nghe nhạc MP3 hỗ trợ Bluetooth
v.v...) hỗ trợ giao thức nghe nhạc qua
Bluetooth A2DP, có thể kết nối không
dây với hệ thống thông tin giải trí.

Thông tin quan trọng
●

●

●

Trước khi kết nối thiết bị
Bluetooth với Hệ thống thông tin
giải trí, nó phải được ghép với hệ
thống này trước 3 129.
Hệ thống thông tin giải trí chỉ kết
nối với những thiết bị Bluetooth
hỗ trợ A2DP (Cấu hình Phân phối
Âm thanh Nâng cao) phiên bản
1.2 hoặc cao hơn.
Thiết bị Bluetooth phải hỗ trợ
AVRCP (Cấu hình Điều khiển Từ
xa Âm thanh/Hình ảnh) phiên
bản 1.0 hoặc cao hơn. Nếu thiết

●
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bị không hỗ trợ AVRCP, chỉ có
thể điều khiển âm lượng qua Hệ
thống thông tin giải trí.
Trước khi kết nối thiết bị
Bluetooth với Hệ thống thông tin
giải trí, hãy tìm hiểu hướng dẫn
sử dụng của thiết bị đó để biết các
chức năng Bluetooth.

Thiết lập phát nhạc qua
bluetooth
Thực hiện ghép và kết nối thiết bị
Bluetooth với Hệ thống thông tin giải
trí trong menu Bluetooth music setup
(Cài đặt nhạc Bluetooth).
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Bật menu
Bluetooth music setup (Cài đặt
nhạc Bluetooth)
Nhấn CD/AUX một hoặc vài lần để
bật chế độ AUX, USB hoặc Bluetooth.
Nhấn MENU rồi chọn Bluetooth setup
(Cài đặt Bluetooth).
Ghép thiết bị Bluetooth
Thông tin quan trọng
● Quá trình ghép bị tắt khi xe đang
di chuyển.
● Có thể ghép tới năm thiết bị với
hệ thống.
● Hệ thống thông tin giải trí tự động
kết nối với thiết bị đầu tiên trong
danh sách của các thiết bị hiện đã
được ghép.
● Chỉ có thể kết nối một thiết bị
được ghép với Hệ thống thông tin
giải trí tại cùng một thời điểm.
● Thông thường chỉ cần ghép một
lần, trừ khi có thay đổi trong thông
tin ghép hoặc thiết bị bị xóa.
Thực hiện ghép
Chọn Connect to new device (Kết nối
với thiết bị mới).

Hệ thống thông tin giải trí đặt một số
câu hỏi để xác định loại thiết bị
Bluetooth đang được ghép.
Sau quá trình xác định, thiết bị
Bluetooth cần đặt ở chế độ phát hiện
(xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị
Bluetooth).
Một số thiết bị Bluetooth có thể yêu
cầu mã PIN để hoàn thành quá trình
ghép. Xác định thiết bị có tên
GMusicConnect trong danh sách trên
thiết bị Bluetooth và làm theo hướng
dẫn trên thiết bị để nhập mã PIN do
Hệ thống thông tin giải trí cung cấp.
Kết nối thiết bị đã ghép
Chọn Select device (Chọn thiết bị).
Danh sách các thiết bị Bluetooth đã
ghép với Hệ thống thông tin giải trí
được hiển thị.
Lựa chọn thiết bị mong muốn. Thiết bị
này được kết nối với Hệ thống thông
tin giải trí.
Nếu một thiết bị Bluetooth đang được
kết nối với Hệ thống thông tin giải trí,
thiết bị này sẽ bị ngắt kết nối khỏi hệ
thống.

Xóa thiết bị đã ghép
Chọn Remove device (Loại bỏ thiết
bị).
Danh sách các thiết bị Bluetooth đã
ghép với Hệ thống thông tin giải trí
được hiển thị.
Lựa chọn thiết bị mong muốn. Thiết bị
này được xóa khỏi danh sách thiết bị
đã ghép.
Thay đổi mã PIN mặc định

Chọn Change default PIN (Thay đổi
PIN mặc định).
Chọn một trong các mã PIN được định
nghĩa trước hoặc chọn Other (Khác)
để tạo mã PIN mới.
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Để tạo mã PIN mới:
Chọn Other (Khác) và sau đó chọn độ
dài mã PIN mong muốn.
Chọn các chữ số của mã PIN mong
muốn, mỗi lần một số.
Để xóa chữ số đã nhập: nhấn BACK.

Hoạt động

Để kết nối với một thiết bị Bluetooth
đã ghép khác 3 129.

Bắt đầu phát bài hát
Tùy thuộc vào thiết bị Bluetooth đã kết
nối:
● phát nhạc bắt đầu tự động hoặc
● phát nhạc được bắt đầu bằng
cách điều khiển từ thiết bị
Bluetooth.
Bạn có thể điều khiển việc phát lại dữ
liệu nhạc lưu trữ trên thiết bị Bluetooth
qua Hệ thống thông tin giải trí bằng
t, v và r.

Chuyển sang bài tiếp theo hoặc
bài trước
Nhấn nhanh t hoặc v.

Tua về sau hoặc tua về trước
Nhấn CD/AUX một hoặc vài lần để
bật chế độ Bluetooth.
Thiết bị đầu tiên trong danh sách các
thiết bị Bluetooth đã ghép 3 129 được
tự động kết nối (nếu có) với Hệ thống
thông tin giải trí.

Nhấn t hoặc v và giữ nó xuống để
tua nhanh về sau hoặc về trước cho
bài hiện hành.

Tạm dừng chơi
Nhấn r.
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Để khởi động lại việc phát lại, nhấn lại
r.
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Nhận dạng giọng nói
Thông tin chung
Chức năng nhận dạng giọng nói (nếu
có) của Hệ thống thông tin giải trí cho
phép bạn vận hành các chức năng
khác nhau của hệ thống điện thoại
bằng giọng nói. Nó nhận dạng các
lệnh và chuỗi số riêng lẻ của giọng nói
nhất định. Có thể nói các lệnh và
chuỗi số này một cách liền mạch,
không cần khoảng nghỉ giữa các từ
riêng lẻ.
Bạn có thể lưu số điện thoại gán tên
theo lựa chọn của mình (thẻ giọng
nói). Sau đó, bạn có thể dùng những
tên này để thực hiện kết nối điện
thoại.
Trong trường hợp thao tác hoặc lệnh
không đúng, chức năng nhận dạng
giọng nói sẽ cung cấp phản hồi bằng
tiếng nói và yêu cầu bạn đưa lại lệnh
mong muốn. Ngoài trường hợp này,
chức năng nhận dạng giọng nói thừa
nhận các lệnh quan trọng và yêu cầu
nếu cần thiết.

Để đảm bảo các cuộc hội thoại bên
trong xe không dẫn tới việc thực hiện
những chức năng của hệ thống một
cách không mong muốn, chức năng
nhận dạng giọng nói sẽ không khởi
động nếu không đươc kích hoạt.

Điều khiển điện thoại
Bật nhận dạng giọng nói
(nếu có)
Để bật chức năng nhận dạng giọng
nói của hệ thống Điện thoại, nhấn w
trên vô lăng. Trong thời gian diễn ra
đối thoại, bất kỳ nguồn âm thanh đang
bật nào cũng sẽ bị tắt tiếng và tiếng
ồn giao thông sẽ được giảm bớt.

Điều chỉnh âm lượng giọng nói
phát ra
Xoay núm âm lượng của Hệ thống
thông tin giải trí hoặc nhấn + hoặc ―
trên vô lăng.

Hủy một đối thoại
Có nhiều cách tắt chức năng nhận
dạng giọng nói và hủy đối thoại:
● Nhấn x trên vô lăng.
● Nói "Cancel (Hủy)".
● Không nhập (nói) bất kỳ lệnh nào
trong một khoảng thời gian.
● Sau lệnh không nhận dạng được
thứ ba.

Hoạt động
Nhờ chức năng nhận dạng giọng nói,
bạn có thể sử dụng điện thoại di động
rất tiện lợi thông qua giọng nói. Chỉ
cần bật nhận dạng giọng nói và nhập
(nói) lệnh mong muốn. Sau khi nhập
lệnh, Hệ thống thông tin giải trí sẽ
hướng dẫn bạn thực hiện đối thoại
bằng các câu hỏi và phản hồi thích
hợp để đạt được hành động mong
muốn.

Các lệnh chính
Sau khi bật chức năng nhận dạng
giọng nói, một âm báo ngắn sẽ vang
lên báo hiệu chức năng nhận dạng
giọng nói đang đợi nhập lệnh.
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Các lệnh chính có thể sử dụng:
● "Dial (Gọi)"
● "Call (Gọi)"
● "Redialing (Đang gọi lại)"
● "Save (Lưu)"
● "Delete (Xóa)"
● "Directory (Danh bạ)"
● "Pair (Cặp)"
● "Select device (Chọn thiết bị)"
● "Voice feedback (Phản hồi dọng
nói)"
Các lệnh thường sử dụng
● "Help (Trợ giúp)": đối thoại được
kết thúc và tất cả các lệnh có thể
sử dụng được theo chức năng
thực tế được đánh số.
● "Cancel (Hủy)": chức năng nhận
dạng giọng nói bị tắt.
● "Yes (Có)": hành động thích hợp
sẽ được thực hiện tùy theo hoàn
cảnh.
● "No (Không)": hành động thích
hợp sẽ được thực hiện tùy theo
hoàn cảnh.

Nhập số điện thoại
Sau lệnh "Dial (Gọi)", chức năng nhận
dạng giọng nói sẽ yêu cầu nhập số.
Số điện thoại phải được phát âm với
giọng nói bình thường, không có
khoảng dừng không tự nhiên giữa các
số riêng lẻ.
Chức năng nhận dạng hoạt động tốt
nhất nếu có khoảng dừng ít nhất nửa
giây sau mỗi khi đọc ba đến năm chữ
số. Hệ thống thông tin giải trí sau đó
sẽ nhắc lại các số nhận dạng được.
Bạn có thể nhập thêm các số mới
hoặc các lệnh sau đây:
● "Dial (Gọi)": phần nhập được
chấp nhận.
● "Delete (Xóa)": số nhập lần cuối
cùng hoặc nhóm số nhập lần cuối
cùng bị xóa.
● "Plus (Và)": nhập thêm dấu "+" ở
đầu khi gọi quốc tế.
● "Verify (Xác nhận)": nội dung
nhập được nhắc lại bằng tiếng
nói.
● "Asterisk (Dấu hoa thị)": Nhập
dấu sao "*".

●
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"Hash (Dấu thăng)": Nhập dấu
thăng "#".
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Độ dài tối đa của số điện thoại được
nhập là 25 chữ số.
Để gọi điện thoại quốc tế, bạn có thể
nói từ "Plus" (+) trước khi đọc số điện
thoại của bạn. Dấu cộng cho phép
bạn gọi điện từ bất kỳ quốc gia nào
mà không cần biết mã tiền tố cho cuộc
gọi quốc tế từ quốc gia đó. Sau đó đọc
mã quốc gia cần gọi.
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Dial (Gọi)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say the
number to dial (Vui lòng nói số cần
gọi)"
Người dùng: "Plus (Và) Four (Bốn)
Nine (Chín)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Plus (Và) Four
(Bốn) Nine (Chín)"
Người dùng: "Seven (Bảy) Three (Ba)
One (Một)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Seven (Bảy)
Three (Ba) One (Một)"
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Người dùng: "One (Một) One (Một)
Nine (Chín) Nine (Chín)"
Lời nhắc từ hệ thống: "One (Một) One
(Một) Nine (Chín) Nine (Chín)"
Người dùng: "Dial (Gọi)"
Lời nhắc từ hệ thống: "The number is
being dialled (Số đang gọi)"
Nhập tên
Sử dụng lệnh "Call (Gọi)", một số điện
thoại đã lưu bằng tên trong danh bạ
(thẻ giọng nói) sẽ được nhập.
Các lệnh có thể sử dụng:
● "Yes (Có)"
● "No (Không)"
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Call (Gọi)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say the
nametag to call (Vui lòng nói thẻ tên
để gọi)"
Người dùng: <Name>
Lời nhắc từ hệ thống: "Do you want to
call <Michael>? (Bạn muốn gọi
<Michael>?)"

Người dùng: "Yes (Có)"
Lời nhắc từ hệ thống: "The number is
being dialled (Số đang gọi)"

(để nhập số, xem ví dụ về đối thoại
cho Nhập số điện thoại)
Người dùng: "Send (Gửi)"

Bắt đầu một cuộc gọi thứ hai
Có thể bắt đầu một cuộc gọi thứ hai
trong khi cuộc gọi thứ nhất đang diễn
ra. Để làm vậy, nhấn w.
Các lệnh có thể sử dụng:
● "Send (Gửi)": bật DTMF bằng tay
(bấm số), VD: cho thư thoại hoặc
nghiệp vụ ngân hàng qua điện
thoại.
● "Send nametag (Gửi thẻ tên)":
bật DTMF (bấm số) bằng cách
nhập tên (thẻ giọng nói).
● "Dial (Gọi)"
● "Call (Gọi)"
● "Redialing (Đang gọi lại)"
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Send (Gửi)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say the
number to send. (Vui lòng nói số để
gọi)"

Redialing (Đang gọi lại)
Số điện thoại vừa gọi lần cuối sẽ được
quay số lại bằng lệnh "Redialing
(Đang gọi lại)".
Lưu
Số điện thoại được lưu vào danh bạ
theo tên (thẻ giọng nói) bằng khẩu
lệnh "Save (Lưu)".
Tên đã nhập phải được nhắc lại một
lần. Cao độ và cách phát âm của cả
hai lần nhập tên phải càng giống nhau
càng tốt, nếu không chức năng nhận
dạng giọng nói sẽ từ chối việc nhập
tên.
Có thể lưu trữ tối đa 50 thẻ giọng nói
trong danh bạ.
Thẻ giọng nói phụ thuộc vào người
nói, nghĩa là chỉ có người đã thu âm
thẻ giọng nói mới có thể mở được thẻ
đó.
Để tránh việc thu âm một tên đã lưu
bị gián đoạn, nên có một khoảng
dừng ngắn sau mỗi yêu cầu nhập.
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Để có thể sử dụng thẻ giọng nói
không phụ thuộc vào địa điểm,
nghĩa là bao gồm cả các quốc gia
khác, nên nhập tất cả các số điện
thoại có ký tự "dấu cộng" và mã quốc
gia.
Các lệnh có thể sử dụng:
● "Save (Lưu)": phần nhập được
chấp nhận.
● "Verify (Xác nhận)": phần nhập
cuối cùng được nhắc lại.
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Save (Lưu)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say the
number to save (Vui lòng nói số để
lưu)"
(để nhập số, xem ví dụ về đối thoại
cho Nhập số điện thoại)
Người dùng: "Save (Lưu)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say the
nametag to save (Vui lòng nói thẻ tên
để lưu)"
Người dùng: <Name>

Lời nhắc từ hệ thống: "Please, repeat
the nametag to confirm (Vui lòng nhắc
lại thẻ tên để xác nhận)"
Người dùng: <Name>
Lời nhắc từ hệ thống: "Saving the
nametag (Đang lưu thẻ tên)"
Xóa
Xóa thẻ giọng nói đã lưu trước đó
bằng lệnh "Delete (Xóa)".
Các lệnh có thể sử dụng:
● "Yes (Có)"
● "No (Không)"
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Nghe các tên đã lưu
Yêu cầu hệ thống đọc các tên đã lưu
(thẻ giọng nói) bằng lệnh "Directory
(Danh bạ)".
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Các lệnh có thể sử dụng trong khi hệ
thống đọc thẻ giọng nói:
● "Call (Gọi)": chọn số điện thoại
của thẻ giọng nói vừa được đọc
lần cuối cùng.
● "Delete (Xóa)": xóa mục thẻ
giọng nói vừa được đọc lần cuối
cùng.
Lưu hoặc xóa một điện thoại di động
trong danh sách thiết bị
Có thể lưu hoặc xóa một điện thoại di
động trong danh sách thiết bị của hệ
thống Điện thoại bằng lệnh "Pair
(Cặp)" 3 138.
Các lệnh có thể sử dụng:
● "Add (Thêm)"
● "Delete (Xóa)"
● "Help (Trợ giúp)"
● "Cancel (Hủy)"
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Pair (Cặp)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Do you want to
add or delete a device? (Bạn muốn
thêm hay xóa một thiết bị?)"
Người dùng: "Add (Thêm)"
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Lời nhắc từ hệ thống: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Sử dụng chức năng
ghép cặp trong thiết bị bên ngoài,
nhập <1234> để ghép cặp.)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Do you want to
pair the device? (Bạn muốn ghép cặp
thiết bị?)"
Người dùng: "Yes (Có)"
Lời nhắc từ hệ thống: "The device is
connected as the number
<device_number> (Thiết bị được kết
nối làm thiết bị số <device_number>)"
Chọn một điện thoại di động trong
danh sách thiết bị
Sử dụng lệnh "Select device (Chọn
thiết bị)", bạn có thể chọn một điện
thoại di động trong danh sách thiết bị
để kết nối Bluetooth.
Ví dụ về một đối thoại
Người dùng: "Select device (Chọn
thiết bị)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Please, say a
device number to select (Vui lòng nói
một số thiết bị để chọn)"
Người dùng: <device_number>

Lời nhắc từ hệ thống: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Bạn muốn chọn
số thiết bị <device_number>?)"
Người dùng: "Yes (Có)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Do you want to
pair the device? (Bạn muốn ghép cặp
thiết bị?)"
Người dùng: "Yes (Có)"
Lời nhắc từ hệ thống: "One moment.
The system searches for the selected
device (Đợi một chút. Hệ thống tìm
thiết bị đã chọn)"
Lời nhắc từ hệ thống: "Device number
<dev_num> is selected (Đã chọn số
thiết bị <dev_num>)"
Voice feedback (Phản hồi dọng nói)
Mỗi lệnh đưa ra bằng giọng nói được
Hệ thống thông tin giải trí trả lời hoặc
nhận xét bằng lời nhắc từ hệ thống tùy
theo tình huống cụ thể.
Để bật hoặc tắt lời nhắc từ hệ thống,
nhập "Voice feedback (Phản hồi dọng
nói)".

Điện thoại
Thông tin chung
Hệ thống Điện thoại (nếu có) giúp bạn
có thể đàm thoại trên điện thoại di
động qua micro và loa của xe cũng
như sử dụng hầu hết các chức năng
quan trọng của điện thoại di động
thông qua Hệ thống thông tin giải trí
của xe. Để có thể sử dụng hệ thống
Điện thoại, điện thoại di động phải
được kết nối với nó qua Bluetooth.
Hệ thống Điện thoại có thể điều khiển
thông qua hệ thống nhận dạng giọng
nói.
Không phải mọi điện thoại di động
đều hỗ trợ tất cả các chức năng của
hệ thống Điện thoại. Chức năng điện
thoại có thể sử dụng được phụ thuộc
vào điện thoại di động và nhà cung
cấp mạng tương ứng. Bạn có thể
tham khảo thêm thông tin về vấn đề
này trong hướng dẫn sử dụng cho
điện thoại di động của bạn hoặc có
thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ mạng.
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Thông tin quan trọng về vận hành
và an toàn giao thông
9 Cảnh báo
Điện thoại di động gây ảnh hưởng
đối với môi trường. Vì lý do này,
các quy định và chỉ dẫn về an toàn
đã được soạn thảo. Bạn nên tìm
hiểu những chỉ dẫn liên quan trước
khi sử dụng chức năng điện thoại.

9 Cảnh báo
Sử dụng tính năng rảnh tay trong
khi lái xe có thể gây nguy hiểm vì
khả năng tập trung của bạn bị
giảm xuống trong khi dùng điện
thoại. Hãy đỗ xe lại trước khi sử
dụng tính năng rảnh tay. Tuân
theo các quy định của quốc gia mà
bạn đang cư ngụ.
Hãy nhớ tuân theo những quy định
đặc biệt áp dụng tại các khu vực
cụ thể và luôn tắt điện thoại nếu
khu vực đó cấm sử dụng điện thoại

di động, nếu điện thoại di động gây
nhiễu sóng hoặc nếu có thể xảy ra
những tình huống nguy hiểm.

Bluetooth
(nếu có)
Hệ thống Điện thoại hỗ trợ Cấu hình
Rảnh tay Bluetooth V.1.5 và được quy
định bởi nhóm phát triển Bluetooth
Special Interest Group (SIG).
Bạn có thể tìm thêm thông tin về
thông số kỹ thuật này trên Internet tại
http://www.bluetooth.com.

Sử dụng chức năng nhận dạng
giọng nói
Không sử dụng chức năng nhận dạng
giọng nói trong trường hợp khẩn cấp,
vì trong những tình huống căng
thẳng, giọng nói của bạn có thể thay
đổi nhiều đến mức không đủ để nhận
dạng và thực hiện kết nối mong muốn
kịp thời.

Các bộ phận điều khiển
Các bộ phận điều khiển điện thoại
quan trọng nhất bao gồm:
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y\ @: mở menu chính của điện thoại.
Bộ điều khiển trên vô lăng:
q, w: nhận cuộc gọi, bật nhận dạng
giọng nói.
n, x: kết thúc/từ chối cuộc gọi, tắt
nhận dạng giọng nói.
Hệ thống Điện thoại có thể điều khiển
thông qua chức năng nhận dạng
giọng nói 3 120.

Kết nối điện thoại
Hệ thống Điện thoại tự động bật và tắt
thông qua khóa điện. Khi tắt khóa
điện, bạn có thể bật và tắt hệ thống
Điện thoại thông qua Hệ thống thông
tin giải trí.
Có thể kết nối điện thoại di động và
hệ thống Điện thoại qua Bluetooth.
Để kết nối được, điện thoại di động
của bạn phải hỗ trợ Bluetooth.
Để có thể kết nối Bluetooth, phải bật
hệ thống Điện thoại và Bluetooth.
Để biết thông tin về chức năng
Bluetooth của điện thoại di động, hãy
tham khảo hướng dẫn vận hành cho
điện thoại di động.
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Kết nối Bluetooth
Bluetooth là tiêu chuẩn sóng radio
của kết nối không dây giữa các thiết
bị, chẳng hạn như giữa điện thoại và
các thiết bị khác. Có thể truyền tải
những thông tin như danh bạ, danh
sách cuộc gọi, tên nhà cung cấp dịch
vụ mạng và cường độ tín hiệu. Chức
năng này có thể bị hạn chế tùy theo
loại điện thoại.
Để có thể kết nối Bluetooth với hệ
thống Điện thoại, phải bật chức năng
Bluetooth của điện thoại di động và
điện thoại di động đó phải được cài
đặt ở chế độ "visible"/"discoverable"
(hiển thị/có thể tìm kiếm được). Để
biết thêm thông tin, hãy tham khảo
hướng dẫn vận hành cho điện thoại di
động.

Menu Bluetooth

Nhấn CONFIG.
Chọn Phone settings (Các cài đặt
điện thoại) và rồi Bluetooth.
Bật Bluetooth
Nếu chức năng Bluetooth của hệ
thống Điện thoại bị tắt: đặt Activation
(Kích hoạt) thành On (Bật) và xác
nhận thông báo tiếp theo.
Danh sách thiết bị
Khi một điện thoại di động được kết
nối với hệ thống Điện thoại qua
Bluetooth lần đầu tiên, điện thoại di
động đó sẽ được lưu trong danh sách
thiết bị.

Có thể lưu tối đa 5 điện thoại di động
trong danh sách thiết bị.

Kết nối điện thoại di động lần đầu
tiên
Khi điện thoại di động đó được thêm
như một thiết bị rảnh tay, người dùng
có thể thực hiện và nhận cuộc gọi và
sử dụng các chức năng khác qua hệ
thống Điện thoại. Các chức năng có
thể sử dụng tùy thuộc vào điện thoại
di động đó. Trong khi được kết nối với
hệ thống Điện thoại, điện thoại di
động đó có thể hoạt động như bình
thường. Lưu ý rằng pin điện thoại di
động có thể hết nhanh hơn bình

Hệ thống thông tin giải trí
thường do bật kết nối Bluetooth cùng
với quá trình vận hành thông thường
của điện thoại di động đó.

Chọn Add device (Handsfree) (Thêm
thiết bị (Rảnh tay)). Mã số Bluetooth
để nhập vào điện thoại di động được
hiển thị.
Lưu ý
Chỉ có thể ghép 5 thiết bị cùng lúc
vào hệ thống. Nếu cần ghép thêm
thiết bị khác, trước tiên phải xóa một
thiết bị hiện có.
Bây giờ, hệ thống Điện thoại có thể
được phát hiện bởi các thiết bị
Bluetooth khác.

Ngay khi điện thoại di động phát hiện
hệ thống Điện thoại, bạn có thể nhập
mã số Bluetooth vào điện thoại di
động.

Ngay khi hệ thống Điện thoại phát
hiện điện thoại di động, bạn có thể xác
nhận thiết lập kết nối.
Điện thoại di động đó được đưa vào
danh sách thiết bị và có thể vận hành
qua hệ thống Điện thoại.
Thay đổi mã số Bluetooth
Lần đầu tiên kết nối Bluetooth với hệ
thống Điện thoại, một mã số mặc định
sẽ được hiển thị. Mã số mặc định có
thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì lý do
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bảo mật, một mã số gồm bốn chữ số
được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được sử
dụng để ghép thiết bị.

Chọn Change Bluetooth code (Thay
đổi mã Bluetooth). Trên menu hiển
thị, chỉnh sửa mã số Bluetooth thực tế
và chấp nhận mã số đã sửa bằng OK.
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Kết nối với một điện thoại di động đã
lưu trong danh sách thiết bị

Chọn điện thoại di động mong muốn
và sau đó chọn tùy chọn Select
(Chọn) trong menu hiển thị.
Ngay khi hệ thống Điện thoại phát
hiện điện thoại di động, bạn có thể xác
nhận thiết lập kết nối.
Điện thoại di động đó có thể vận hành
thông qua hệ thống Điện thoại.
Lưu ý
Nếu thiết bị không kết nối, hãy kiểm
tra để đảm bảo thiết bị có liệt kê hệ
thống điện thoại của xe. Nếu không,
hãy xóa thiết bị khỏi danh sách thiết
bị và kết nối lại như một thiết bị mới.

Xóa điện thoại di động khỏi danh sách
thiết bị
Chọn điện thoại di động mong muốn
trong danh sách thiết bị. Trong menu
hiển thị, chọn Delete (Xóa) và xác
nhận thông báo tiếp theo.
Điều chỉnh nhạc chuông
Để thay đổi đặc điểm nhạc chuông:
Nhấn CONFIG.
Chọn Phone settings (Các cài đặt
điện thoại) và rồi Ring tone (Nhạc
chuông).
Lựa chọn chế độ mong muốn.
Để thay đổi âm lượng nhạc chuông:
Trong khi điện thoại đổ chuông, xoay
m của Hệ thống thông tin giải trí hoặc
nhấn + / - trên vô lăng.
Khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại
di động
Chọn Phone settings (Các cài đặt
điện thoại) và rồi Restore factory
settings (Khôi phục các cài đặt của
nhà máy).

Hoạt động của điện thoại
Giới thiệu
Ngay khi thực hiện kết nối qua
Bluetooth giữa điện thoại di động của
bạn và Hệ thống thông tin giải trí, bạn
cũng có thể thực hiện nhiều chức
năng của điện thoại di động qua Hệ
thống thông tin giải trí.
Thông qua Hệ thống thông tin giải trí,
bạn có thể thực hiện một số chức
năng, VD: kết nối với các số điện thoại
lưu trữ trên điện thoại di động hoặc
thay đổi các số điện thoại đó.
Lưu ý
Trong chế độ rảnh tay, điện thoại di
động vẫn có thể hoạt động, VD: thực
hiện cuộc gọi hoặc điều chỉnh âm
lượng.
Sau khi thực hiện kết nối giữa điện
thoại di động và Hệ thống thông tin
giải trí, dữ liệu trên điện thoại di động
được chuyển sang Hệ thống thông tin
giải trí. Việc này có thể mất một ít thời
gian tùy theo kiểu điện thoại. Trong
thời gian này, việc sử dụng điện thoại
di động qua Hệ thống thông tin giải trí
bị hạn chế.

Hệ thống thông tin giải trí
Không phải mọi điện thoại đều hỗ trợ
tất cả các chức năng của hệ thống
Điện thoại. Do đó, những chức năng
được mô tả có thể hơi khác với những
điện thoại cụ thể này. Để biết thêm
thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn
dành cho bộ điều hợp cụ thể của điện
thoại.

Với menu chính của điện thoại đang
được chọn, nhấn MENU để mở menu
sử dụng điện thoại.
Một số tùy chọn để quay số, sử dụng
danh bạ và danh sách cuộc gọi.

Nhập số bằng tay

Cài đặt âm lượng cho thiết bị rảnh
tay
Xoay m của hệ thống thông tin giải trí
hoặc nhấn + / - trên vô lăng.

Danh bạ
Sau khi kết nối, danh bạ được so sánh
với danh bạ trong bộ nhớ tạm, với điều
kiện sử dụng cùng thẻ SIM hoặc cùng
điện thoại. Trong thời gian này, bất kỳ
mục nhập nào mới thêm đều không
được hiển thị.
Nếu sử dụng thẻ SIM hoặc điện thoại
khác, danh bạ sẽ được tải lại. Quá
trình này có thể mất một vài phút tùy
theo kiểu điện thoại.

Chọn một số điện thoại trong
danh bạ

Quay số điện thoại

Chọn Enter number (Nhập số) và sau
đó nhập chuỗi số mong muốn.
Chọn y để bắt đầu quá trình quay số.
Bạn có thể chuyển sang menu danh
bạ bằng cách chọn z.
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Chọn Phone book (Danh bạ điện
thoại). Trong menu hiển thị, chọn chữ
cái đầu tiên theo mong muốn để bắt
đầu tìm chọn trong các mục nhập
danh bạ mà bạn muốn hiển thị.

Sau khi đã thực hiện tìm chọn: chọn
mục số mong muốn trong danh bạ để
hiển thị số điện thoại được lưu trong
mục này.
Chọn số điện thoại mong muốn để bắt
đầu quá trình quay số.

Danh sách cuộc gọi

Lưu ý
Các mục nhập danh bạ điện thoại
được chuyển sang khi chúng được
chuyển từ điện thoại di động. Hiển
thị và thứ tự của các mục nhập danh
bạ điện thoại có thể khác nhau giữa
màn hình của hệ thống thông tin giải
trí và màn hình điện thoại di động.

Qua menu Call lists (Các danh sách
cuộc gọi), người dùng có thể xem
cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và cuộc gọi
nhỡ, và quay số thích hợp. Để bắt đầu
quá trình quay số: chọn danh sách
cuộc gọi mong muốn, chọn một mục
trong danh sách và cuối cùng chọn số
điện thoại mong muốn.

Cuộc gọi đến
Khi có cuộc gọi đến, menu sẽ được
hiển thị để nhận hoặc từ chối cuộc gọi.
Chọn lựa chọn mong muốn.

Các chức năng trong khi gọi điện
Nếu bạn đang có một cuộc gọi, nhấn
MENU để mở menu phụ.
Có nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo
tình huống và các chức năng của điện
thoại di động:
● Hang up (Gác máy): ngắt kết nối
điện thoại.
● Call number (Số gọi): nhập số
điện thoại để thực hiện cuộc gọi
thứ hai hoặc thực hiện DTMF
(bấm số), vd: cho thư thoại hoặc
nghiệp vụ ngân hàng qua điện
thoại.
● Detach call (Tách cuộc gọi): tách
kết nối với một người tham gia hội
nghị trong một hội nghị qua điện
thoại.
● Merge calls (Nhập các cuộc gọi):
kết hợp hai cuộc gọi nếu có nhiều
cuộc gọi cùng lúc.
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●
●

Switch calls (Chuyển các cuộc
gọi): chuyển giữa các cuộc gọi,
nếu có nhiều cuộc gọi cùng lúc.
Mute call (Tắt tiếng cuộc gọi): tắt
tiếng một cuộc gọi.

Điện thoại và thiết bị radio
CB
Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn
thao tác
Các hướng dẫn cài đặt cụ thể của xe
và hướng dẫn thao tác của nhà sản
xuất điện thoại di động và thiết bị rảnh
tay phải được tuân thủ khi cài đặt và
thao tác điện thoại di động. Nếu
không tuân thủ sẽ có thể làm mất hiệu
lực phê chuẩn loại xe (Chỉ thị EU
95/54/EC).
Khuyến nghị để vận hành không bị lỗi:
● Lắp đặt ăng-ten bên ngoài theo
đúng cách để đạt được phạm vi
hoạt động tối đa có thể,
● Nguồn truyền tải tối đa là 10 W,
● Lắp đặt điện thoại ở một điểm
thích hợp, hãy xem xét Lưu ý có
liên quan 3 43.

Tham khảo các điểm lắp đặt được xác
định trước cho ăng-ten ngoài hoặc
thiết bị giữ ăng-ten và cách sử dụng
các thiết bị với nguồn truyền tải vượt
quá 10 W.
Sử dụng một thiết bị rảnh tay gắn kèm
mà không cần ăng-ten bên ngoài với
các chuẩn điện thoại di động GSM
900/1800/1900 và UMTS chỉ được
phép nếu nguồn truyền tải tối đa của
điện thoại di động là 2 W cho GSM
900 hoặc 1 W cho các loại khác.
Vì lý do an toàn, không sử dụng điện
thoại trong khi lái xe. Ngay cả việc sử
dụng bộ thiết bị rảnh tay cũng có thể
làm mất tập trung khi lái xe.

9 Cảnh báo
Hoạt động của thiết bị vô tuyến và
điện thoại di động không đáp ứng
chuẩn điện thoại di động đã đề cập
ở trên chỉ được phép sử dụng một
ăng-ten nằm bên ngoài xe.
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Chú ý
Điện thoại di động và thiết bị vô
tuyến có thể gây ra trục trặc cho
thiết bị điện tử bên trong xe khi vận
hành xe không có ăng-ten ngoài,
trừ khi các quy định nêu trên được
tuân thủ.
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không khí

Hệ thống sưởi và thông gió

Nhiệt độ
Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách xoay
núm.
đỏ
: chế độ sưởi
xanh da trời : chế độ làm mát
Chế độ sưởi sẽ chưa thể đạt được
hiệu quả tối đa khi động cơ chưa đạt
nhiệt độ làm việc.

Hướng gió

Điều khiển các thông số:
● Nhiệt độ
● Hướng gió
● Tốc độ quạt
● Làm tan hơi nước đọng và tan
băng
● Kính sau có sấy

Chọn cửa gió ra bằng cách bấm vào
các nút.
L : hướng gió khu vực đầu và chân
K : hướng gió đến chân
M : hướng gió đến khu vực đầu, qua
cửa gió điều hoà có chớp chỉnh
hướng
J : hướng gió đến kính chắn gió và
chân
Chế độ đã chọn sẽ được báo hiệu
bằng đèn LED trên nút.

Tốc độ quạt
Thay đổi lưu lượng gió bằng cách điều
chỉnh quạt đến tốc độ mong muốn.

Điều hòa không khí
Làm tan hơi nước đọng và tan
băng V
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Báo hiệu của các lựa chọn
Các chức năng đã chọn sẽ được báo
hiệu bằng đèn LED trên các nút kích
hoạt.

Hệ thống điều hoà không
khí
9 Nguy hiểm

●

●
●
●

Nhấn V: quạt sẽ tự động chuyển
sang tốc độ cao hơn, hướng gió
sẽ tự động chuyển tới kính chắn
gió,
Đặt mức nhiệt độ kiểm soát ở
mức ấm nhất.
Bật chế độ sấy kính sau Ü.
Mở các cửa gió bên và hướng các
cửa gió vào kính.

Sấy kính sau. Ü 3 33.

Không được ngủ trong xe khi bật
điều hoà hoặc sưởi. Nó có thể là
nguyên nhân gây ra tổn thương
nghiêm trọng hoặc chết người do
giảm lượng ô xi và/ hoặc nhiệt độ
cơ thể.

Điều khiển các thông số:
● Nhiệt độ
● Hướng gió
● Tốc độ quạt
● Làm tan hơi nước đọng và tan
băng
● Lấy gió trong 4
● Chế độ làm mát n
● Kính sau có sấy

Nhiệt độ
Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách xoay
núm.
đỏ
: chế độ sưởi
xanh da trời : chế độ làm mát
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Chế độ sưởi sẽ chưa thể đạt được
hiệu quả tối đa khi động cơ chưa đạt
nhiệt độ làm việc.

Làm tan hơi nước đọng và tan
băng trên kính V

Hướng gió
Chọn cửa gió ra bằng cách bấm vào
các nút.
L : hướng gió khu vực đầu và chân
K : hướng gió đến chân
M : hướng gió đến khu vực đầu, qua
cửa gió điều hoà có chớp chỉnh
hướng
J : hướng gió đến kính chắn gió và
chân
Chế độ đã chọn sẽ được báo hiệu
bằng đèn LED trên nút.

Hệ thống tuần hoàn không
khí 4

●

Tốc độ quạt
Thay đổi lưu lượng gió bằng cách điều
chỉnh quạt đến tốc độ mong muốn.

Lưu ý
Nếu cài đặt làm tan sương và tan giá
được chọn, thì chế độ Tự động dừng
sẽ bị tắt.
Nếu cài đặt làm tan sương và tan giá
được chọn khi động cơ đang ở chế
độ Tự động dừng, thì động cơ sẽ tự
động khởi động lại.

●
●
●

Nhấn V: quạt sẽ tự động chuyển
sang tốc độ cao hơn, hướng gió
sẽ tự động chuyển tới kính chắn
gió. Làm mát n tự động chạy mà
không thay đổi đèn LED.
Đặt mức nhiệt độ kiểm soát ở
mức ấm nhất.
Bật chế độ sấy kính sau Ü.
Mở các cửa gió bên và hướng các
cửa gió vào kính.

Chế độ phân phối gió được vận hành
bằng cách nhấn 4.

9 Cảnh báo
Lái xe ở chế độ tuần hoàn không
khí trong thời gian dài có khiến bạn
buồn ngủ. Định kỳ chỉnh sang chế
độ gió ngoài để lấy không khí
sạch.
Trao đổi không khí sạch sẽ bị giảm
ở chế độ tuần hoàn không khí. Khi
hoạt động mà không làm lạnh, độ
ẩm không khí sẽ tăng dẫn đến kính
xe có thể bị mờ. Chất lượng không
khí trong khoang hành khách giảm

Điều hòa không khí
có thể là nguyên nhân khiến cho
những người trên xe cảm thấy uể
oải, buồn ngủ.

Làm mát tối đa

Hệ thống điều hoà không
khí điện tử
9 Nguy hiểm

Chế độ làm mát n
Được vận hành bằng cách nhấn n và
chỉ làm việc khi động cơ và quạt hoạt
động.
Hệ thống điều hoà không khí sẽ làm
mát và làm khô 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. Khi hệ thống làm mát bị tắt,
hệ thống điều hòa khí hậu sẽ không
yêu cầu khởi động động cơ trong khi
Tự động dừng.
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Không được ngủ trong xe khi bật
điều hoà hoặc sưởi. Nó có thể là
nguyên nhân gây ra tổn thương
nghiêm trọng hoặc chết người do
giảm lượng ô xi và/ hoặc nhiệt độ
cơ thể.

Mở cửa kính trong chốc lát để khí
nóng tràn vào nhanh.
● Bật chế độ làm mát n.
● Bật chế độ lưu thông không khí
4.
● Bấm công tắc hướng gió M.
● Đặt nhiệt độ ở mức lạnh nhất.
● Đặt tốc độ quạt ở mức cao nhất.
● Mở tất cả các cửa gió.

Báo hiệu của các lựa chọn
Các chức năng đã chọn sẽ được báo
hiệu bằng đèn LED trên các nút kích
hoạt.
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Bảng điều khiển chế độ tự động:
AUTO
: chế độ tự động, tất cả
điều chỉnh đều được
chọn tự động bởi hệ
thống, ngoại trừ nhiệt
độ
Temperature : lựa chọn trước nhiệt
độ mong muốn
Các chức năng sau có thể điều chỉnh
theo cách thủ công, tắt chế độ tự
động:
Fan
: lưu lượng gió thay đổi
speed
được
MODE
: hướng gió thay đổi được
: làm tan hơi nước đọng
V
và tan băng
X
: bật hoặc tắt hệ thống
: bật hoặc tắt chế độ làm
n
mát
: lấy gió trong
4
Nhiệt độ chọn trước sẽ được điều hòa
tự động. Ở chế độ tự động, tốc độ quạt
và hướng gió sẽ tự động điều chỉnh
lưu lượng không khí.
Hệ thống có thể được điều khiển bằng
tay thông qua việc điều khiển hướng
gió và tốc độ quạt.

trung tạo sự thoải mái cho hành
khách; thời gian Tự động dừng có
thể giảm đi)
● Nhấn ba lần: tắt điều hòa không
khí
Sau mỗi lần nhấn n, thông báo sẽ
xuất hiện trên màn hình để xác nhận
mục thiết lập.
Không được che cảm biến trên táp lô
để hệ thống hoạt động đúng.
Mỗi thay đổi của điều chỉnh sẽ được
thông báo trên màn hình thông tin
trong vài giây.
Các chức năng đang kích hoạt được
thông báo bằng đèn LED trên các nút.
Hệ thống điều hoà không khí bằng
điện tử chỉ hoàn toàn hoạt động khi
động cơ đang chạy.
Trên xe có trang bị hệ thống tắt-bật
máy, việc nhấn n có hiệu ứng sau:
● Nhấn một lần (đèn LED phát
sáng màu lục): điều hòa không
khí hoạt động ở chế độ ECO
● Nhấn hai lần (đèn LED phát sáng
màu vàng): điều hòa không khí
hoạt động ở chế độ tiện nghi (tập

Chế độ tự động AUTO

Điều hòa không khí
Điều chỉnh cơ bản để có sự tiện nghi
tối đa:
● Nhấn AUTO, điều hoà không khí
sẽ được kích hoạt tự động.
● Mở tất cả các cửa gió điều hoà.
● Đặt nhiệt độ được chọn bằng
cách sử dụng núm vặn bên trái.
Sự điều chỉnh tốc độ quạt ở chế độ tự
động có thể thay đổi trong menu
Settings (Các cài đặt).
Thiết lập theo người dùng 3 81
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.
Lưu ý
Tính năng điều khiển tốc độ quạt tự
động có thể bị tắt khi có cuộc gọi điện
qua Bluetooth. Đó không phải là lỗi,
mà là thiết kế có chủ ý.

Nhiệt độ chọn trước
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Lưu ý
Nếu nhiệt độ giảm 2°C trở lên khi
động cơ đang ở chế độ Tự động
dừng, thì động cơ sẽ tự động khởi
động lại.
Hệ thống tắt-bật 3 149.

Làm tan hơi nước đọng và tan
băng trên kính V
●
●

Đặt nhiệt độ ở giá trị mong muốn bằng
cách xoay núm.
đỏ
: chế độ sưởi
xanh da trời : chế độ làm mát
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.
Nếu đặt nhiệt độ ở giá trị lớn nhất, thì
hệ thống điều hoà không khí sẽ làm
việc ở trạng thái có công suất sưởi tối
đa.

Nhấn V.
Nhiệt độ và hướng gió sẽ được tự
động điều chỉnh và quạt sẽ quay
ở tốc độ cao hơn. Làm mát n tự
động chạy mà không thay đổi đèn
LED.
● Để quay lại chế độ tự động: nhấn
V.
Bật chế độ sấy kính sau Ü.
Lưu ý
Nếu bạn nhấn V khi động cơ đang
chạy, thì chế độ Tự động dừng sẽ bị
tắt cho đến khi bạn nhấn V một lần
nữa.
Nếu bạn nhấn V khi động cơ đang
ở chế độ Tự động dừng, thì động cơ
sẽ tự động khởi động lại.
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Điều chỉnh bằng tay

Hướng gió MODE

Các điều chỉnh của hệ thống điều hoà
không khí có thể được thay đổi bằng
cách kích hoạt các nút và núm xoay
như sau. Thay đổi một giá trị thiết lập
sẽ làm thoát khỏi chế độ tự động.

M
L

Tốc độ quạt x

: hướng gió đến khu vực đầu,
qua cửa gió điều hoà có chớp
chỉnh hướng
: hướng gió đến khu vực đầu
qua cửa gió điều hoà có chớp
chỉnh hướng và hướng gió
đến chân

Quay lại chế độ phân phối gió tự
động: Tắt mục thiết lập tương ứng
hoặc nhấn AUTO.

Chế độ làm mát n

Xoay núm sang phải. Tốc độ quạt đã
chọn được hiển thị trên màn hình.
Để quay lại chế độ tự động: Nhấn
AUTO.

Nhấn MODE một hoặc nhiều lần để
chọn thông số điều chỉnh thích hợp,
mục thiết lập hướng gió sẽ xuất hiện
trên Màn hình hiển thị thông tin.
VL : hướng gió đến kính chắn gió,
khu vực đầu và chân
VK : hướng gió đến kính chắn gió
và chân
: hướng gió đến chân
K

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bằng
cách nhấn n.
Hệ thống điều hoà 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.
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. Khi hệ thống làm mát bị tắt,
hệ thống điều hòa khí hậu sẽ không
yêu cầu khởi động động cơ trong khi
Tự động dừng.

Điều hòa không khí
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Các cửa gió

Lấy gió trong tự động

Bật hoặc tắt hệ thống X

Hệ thống tự động lấy gió trong có một
cảm biến độ ẩm không khí, và sẽ tự
động chuyển sang chế độ gió ngoài
khi độ ẩm không khí bên trong quá
cao.

Nhấn X để bật hoặc tắt tất cả các
chức năng của hệ thống như sưởi,
thông gió và làm mát.

Các cửa gió có chớp chỉnh
hướng

Thiết lập cơ bản

Chế độ gió trong chỉnh bằng
tay 4

Có thể thay đổi một số thiết lập trong
menu Settings (Các cài đặt) trên Màn
hình Thông tin. Thiết lập theo người
dùng 3 81.

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.

Chế độ phân phối gió bằng tay được
vận hành bằng cách nhấn 4. Khi
được kích hoạt, cửa gió ngoài hầu
như bị chặn lại và không khí bên trong
xe ở chế độ tuần hoàn.

9 Cảnh báo
Trao đổi không khí sạch sẽ bị giảm
ở chế độ tuần hoàn không khí. Khi
hoạt động mà không làm lạnh, độ
ẩm không khí sẽ tăng dẫn đến kính
xe có thể bị mờ. Chất lượng không
khí trong khoang hành khách giảm
có thể là nguyên nhân khiến cho
những người trên xe cảm thấy uể
oải, buồn ngủ.

Bộ phận sấy nóng phụ
Sấy nóng không khí (chỉ áp dụng
cho xe Diesel)
Sấy nhanh là một bộ phận sấy nóng
không khí bằng điện, giúp sấy nóng
không khí bên trong khoang hành
khách nhanh hơn.
Để mở cửa gió điều hoà, xoay bánh
điều chỉnh sang Y.
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Điều hòa không khí
Để đóng cửa gió điều hoà, xoay bánh
điều chỉnh sang 4.

Các cửa gió cố định

Bảo dưỡng
Cửa lấy gió

Các cửa gió này được lắp ở phía dưới
kính chắn gió và kính cửa và khu vực
để chân.

Hướng dòng không khí bằng cách
nghiêng hoặc xoay các cánh hướng
gió.
Cửa lấy gió ở trước kính chắn gió
trong khoang động cơ phải được giữ
sạch sẽ để cho phép không khí đi vào.
Dọn sạch hết lá cây, bụi bẩn hoặc
tuyết.

Điều hòa không khí

Lọc không khí
Điều chỉnh lọc không khí bằng tay

●
●

Kiểm tra các đai truyền động
Vệ sinh sạch giàn nóng và đường
thoát nước ở giàn lạnh
Kiểm tra công suất

Lọc không khí sẽ làm sạch bụi bẩn,
muội, phấn hoa, mầm bệnh và các
mùi khó chịu của không khí lấy vào từ
cửa lấy gió.

●

Bật định kỳ điều hòa không
khí

Lưu ý
Chỉ sử dụng những môi chất làm
lạnh đã được phê duyệt.

Để đảm bảo hiệu quả liên tục của hệ
thống điều hoà, mỗi tháng nên bật hệ
thống làm mát trong vòng vài phút, với
mọi loại thời tiết và thời điểm trong
năm. Việc làm mát khi nhiệt độ bên
ngoài thấp là không thể thực hiện
được.

Bảo dưỡng
Để tối ưu hiệu quả làm mát, đề nghị
kiểm tra hệ thống điều hoà định kì
hằng năm, bắt đầu từ ba năm sau lần
đăng kiểm đầu tiên.
● Kiểm tra chức năng và áp suất
● Chức năng sưởi
● Kiểm tra sự rò rỉ

Lưu ý
Chất làm lạnh R-134a có khí nhà
kính chứa flo.

9 Cảnh báo
Hệ thống điều hoà nhiệt độ cần
được sửa chữa bởi nhân viên có
chuyên môn cao. Phương pháp
sửa chữa không đúng có thể gây
ra chấn thương cho con người.
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Vận hành và lái xe

Vận hành và lái xe

Thông tin lái xe
Phanh tay ................................ 157
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Điều khiển xe ........................... 142
Khởi động và vận hành .............. 144
Chạy rà xe mới ........................ 144
Vị trí của khóa điện .................. 144
Khởi động động cơ .................. 145
Tắt máy khi quá tải .................. 149
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Khí xả động cơ ........................... 152
Bầu xúc tác .............................. 152
Hộp số tự động .......................... 152
Màn hình hiển thị số xe đang
chạy ........................................ 153
Cần số ..................................... 153
Chế độ chuyển số bằng tay ..... 154
Chương trình lái xe điện tử ...... 154
Lỗi ............................................ 155
Nguồn điện bị ngắt .................. 155
Hộp số sàn ................................. 156
Hệ thống phanh ......................... 156
Hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) ...................................... 157

Chế độ ga tự động...................... 158
Chế độ ga tự động ............ ..... 158
Hệ thống phát hiện chướng ngại
vật .............................................. 159
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe .............. 159
Camera quan sát phía sau
(RVC) ..................................... 160
Nhiên liệu ................................... 163
Nhiên liệu cho động cơ xăng ...163
Nạp nhiên liệu ......................... 163

Điều khiển xe
Không được lao dốc khi động cơ
không chạy (trừ khi trong chế độ
Tự động dừng)
Vì có nhiều hệ thống không hoạt động
trong trạng thái này (ví dụ trợ lực
phanh, trợ lực lái). Lái xe theo cách
này sẽ gây nguy hiểm cho bạn và
những người khác. Tất cả các hệ
thống vẫn hoạt động trong chế độ Tự
động dừng, nhưng khả năng trợ lực lái
sẽ bị giảm ở mức có kiểm soát và tốc
độ của xe giảm đi.
Hệ thống tắt-bật 3 149.

Các bàn đạp
Để đảm bảo hành trình của bàn đạp
được tự do, không được để thảm trải
sàn ở khu vực của bàn đạp.
Chỉ sử dụng thảm trải sàn phù hợp và
cố định bằng các chốt chặn phía bên
người lái.

Vận hành và lái xe
Lái xe sử dụng động cơ diesel
Các chi tiết của bộ tăng nạp quay rất
nhanh. Nếu việc cấp dầu cho các chi
tiết chuyển động bị ngắt, hệ thống
tăng nạp có thể bị hỏng nặng. Người
sử dụng cần được khuyến cáo các
biện pháp phòng ngừa sau để đảm
bảo tối đa hoá tuổi thọ của bộ tăng
nạp.
● Sau khi khởi động động cơ, cần
để nó chạy ở chế độ không tải từ
1 đến 2 phút (tránh đạp chân ga
hoặc lái xe ngay).
● Không được tắt máy ngay sau khi
chạy ở chế độ tải cao (như là lái
xe ở tốc độ cao hoặc xuống một
dốc dài). Để động cơ chạy không
tải từ 1 đến 2 phút để làm mát
máy.
● Sau khi thay dầu hoặc lọc dầu,
khởi động động cơ và để nó chạy
không tải từ 1 đến 2 phút (tránh
đạp ga hoặc lái xe ngay).
● Chỉ vận hành động cơ ở mức cao
hơn chế độ không tải sau khi áp
suất dầu động cơ đã được xác
lập. Việc bộ tăng nạp hoạt động

●
●

cưỡng bức khi các ổ bi chưa được
bôi trơn đầy đủ sẽ gây ra ma sát
không cần thiết.
Chỉ sử dụng đúng chủng loại dầu
động cơ và phải kiểm tra và thay
thế định kì.
Khi nhiệt độ môi trường thấp,
hoặc khi không vận hành xe trong
một khoảng thời gian dài, áp suất
và lưu lượng dầu sẽ bị ảnh
hưởng. Trong điều kiện đó, động
cơ phải được khởi động và chạy
không tải trong vài phút trước khi
hoạt động ở tốc độ cao hơn.

●

●

●
●

Lái xe khi phân tâm
Có nhiều nguồn gây phân tâm và
khiến bạn mất tập trung vào việc lái
xe. Hãy cố gắng phán đoán hợp lý và
không để các hoạt động khác làm cho
bạn phân tán sự chú ý vào đường đi.
Nhiều chính quyền địa phương đã
ban hành các điều luật liên quan đến
tình trạng phân tâm khi lái xe. Hãy làm
quen với luật pháp sở tại của bạn.
Để tránh bị phân tâm khi đang ngồi
trên ghế lái, bạn hãy để ý đến đường
đi, đặt hai tay trên vô lăng mỗi khi có
thể và chú ý vào việc lái xe.

●
●
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Không sử dụng điện thoại trong
các tình huống phải tập trung lái
xe. Sử dụng phương thức rảnh
tay để thực hiện hoặc nhận các
cuộc gọi cần thiết.
Quan sát đường đi. Không đọc,
viết ghi chú hay tra cứu thông tin
trên điện thoại hoặc thiết bị điện
tử khác.
Đề nghị một người khác ngồi vào
ghế hành khách phía trước để xử
lý các việc có thể gây phân tâm.
Làm quen với các tính năng trên
xe trước khi lái, như chức năng
thiết lập đài radio yêu thích, điều
chỉnh mức điều hòa không khí và
điều chỉnh ghế. Đưa mọi thông tin
về chuyến đi vào bất kỳ thiết bị
dẫn đường nào trước khi lái xe.
Đợi xe dừng lại hẳn trước khi nhặt
đồ bị rơi xuống sàn.
Dừng hoặc đỗ xe khi đón trẻ em.
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Giữ thú nuôi trong lồng hoặc
dùng thiết bị giữ phù hợp.
Tránh những cuộc nói chuyện
căng thẳng trong lúc lái xe, bất kể
là với người ngồi trên xe hay với
người khác qua điện thoại di
động.

9 Cảnh báo
Nếu bạn không nhìn đường quá
lâu hoặc thường xuyên đảo mắt đi
chỗ khác, thì bạn có thể bị đụng
xe, dẫn đến thương tích hoặc tử
vong. Hãy tập trung khi lái xe.
Tham khảo phần hệ thống thông tin
giải trí để biết thêm thông tin về cách
sử dụng hệ thống này và hệ thống dẫn
đường (nếu được trang bị), kể cả cách
ghép đôi và sử dụng điện thoại di
động.

Khởi động và vận hành

Vị trí của khóa điện

Chạy rà xe mới
Sử dụng các biện pháp phòng ngừa
sau đây trong vài trăm km đầu tiên để
nâng cao hiệu quả và tính kinh tế của
chiếc xe và đồng thời nâng cao tuổi
thọ của xe:
● Tránh bắt đầu với chế độ toàn tải.
● Không được ép tốc độ động cơ.
● Tránh phanh gấp trừ những
trường hợp khẩn cấp. Điều này
cho phép bạn thao tác phanh
đúng trong tương lai.
● Tránh khởi động nhanh, đạp ga
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.
● Tránh đạp hết chân ga ở số thấp.
● Không được kéo xe khác.

0 : Khóa điện tắt
1 : Khóa điện tắt, khoá vô lăng được
nhả tự do
2 : Khóa điện bật, với động cơ diesel:
sấy nóng nhiên liệu
3 : Khởi động

Vận hành và lái xe
Chú ý
Không được để chìa khóa ở vị trí 1
hoặc vị trí 2 lâu khi động cơ không
hoạt động. Vì điều đó sẽ làm cho
ắc quy hết điện.
Không được vặn chìa khóa sang vị
trí 0 khi đang lái xe. Vì lái xe có thể
mất điều khiển xe và hệ thống trợ
lực phanh sẽ không hoạt động,
gây hỏng xe, chấn thương hoặc có
thể chết người.

Khởi động động cơ
Khởi động động cơ bằng chìa
khóa điện
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●

Động cơ diesel: vặn chìa khóa về
vị trí 2 để sấy nóng nhiên liệu cho
đến khí đèn báo sấy ! tắt
● Vặn chìa khóa về vị trí 3 và thả ra
khi động cơ đã nổ máy
Trước khi khởi động lại hoặc để tắt
động cơ, vặn chìa khóa về vị trí 0.
Trong khi Tự động dừng, bạn có thể
khởi động động cơ bằng cách nhấn
bàn đạp ly hợp.

Khởi động động cơ bằng nút Start/
Stop (Khởi động/Dừng)
9 Cảnh báo
●
●
●
●

Xoay chìa khoá đến vị trí 1, xoay
nhẹ vô lăng để mở khoá vô lăng
Hộp số sàn: nhấn và giữ bàn đạp
ly hợp
Hộp số tự động: nhấn và giữ bàn
đạp phanh và gạt cần số sang vị
trí P hoặc N
Không được đạp ga

Không được bấm nút Start/Stop
khi đang lái xe. Lái xe có thể mất
kiểm soát, hệ thống trợ lực phanh
không hoạt động và dẫn đến tai
nạn. Không bao giờ để trẻ sơ sinh,
trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên trong
xe mà không có người lớn ngồi
cùng. Nó có thể gây ra tai nạn
không mong muốn.
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Chế độ điện phụ kiện

Chú ý
Bấm nút Start/Stop có thể khởi
động được động cơ khi có chìa
khóa điện tử trong xe. Vì vậy
không bao giờ để trẻ nhỏ hoặc
những người không am hiểu về ô
tô ở trong xe một mình. Vì họ có
thể gây ra những tai nạn không
mong muốn. Tắt khóa điện khi bạn
ra khỏi xe và luôn nhớ mang theo
chìa khóa điện tử.
●
●
●

Chìa khóa điện phải cắm trên xe.
Hộp số sàn: nhấn và giữ bàn đạp
ly hợp.
Hộp số tự động: nhấn và giữ bàn
đạp phanh và gạt cần số sang vị
trí P hoặc N (để an toàn, hãy khởi
động động cơ ở vị trí P).

●

●

●

Nhấn nút Start/Stop (Khởi động/
Dừng) và nhả ra khi động cơ đã
nổ máy. Đèn LED màu xanh sẽ
sáng lên khi động cơ nổ máy.
Động cơ diesel sẽ tự động sấy
nhiên liệu ở mức nhiệt thấp, chỉ
báo bởi !. Luôn nhấn phanh và
bàn đạp ly hợp trong khi khởi
động. Nhiệt độ càng thấp thì thời
gian sấy nhiên liệu càng dài.
Không nhấn bàn đạp ga khi khởi
động.

Tắt động cơ
Nhấn công tắc một lần nữa trong khi
động cơ đang nổ để tắt máy.

Bấm nút Start/Stop (Khởi động/Dừng)
một lần trong khi không nhấn bàn đạp
phanh hoặc bàn đạp ly hợp. Chế độ
điện phụ kiện được bật, đèn LED màu
vàng trên nút này bật sáng. Trong chế
độ này, khóa vô lăng được nhả ra và
một số chức năng sử dụng điện có thể
hoạt động được.
Để khởi động động cơ từ chế độ điện
thứ cấp, nhấn bàn đạp ly hợp (hộp số
sàn) hoặc bàn đạp phanh (hộp số tự
động) và bấm nút Start/Stop (Khởi
động/Dừng) thêm một lần nữa.
Không để chế độ điện thứ cấp hoặc
bật khóa điện trong một khoảng thời
gian dài mà không khởi động động cơ.
Điều này sẽ làm xả ắc quy.
Lưu ý
Không để điều khiển từ xa trong
khoang hành lý hoặc rất gần với
Info-Display.

Vận hành và lái xe
Thao tác khần cấp
Nếu ắc quy hoặc chìa khóa điện tử bị
yếu hoặc điều khiển từ xa không
hoạt động, bạn có thể khóa hoặc mở
khóa cửa ghế lái bằng chìa khóa cơ
học 3 18.
Chìa khóa thường này chỉ có thể khóa
hoặc mở cửa lái. Mở khóa toàn bộ cửa
xe 3 23. Trên xe có hệ thống báo
động chống trộm, âm thanh báo động
có thể được bật khi mở khóa cửa xe.
Tắt âm thanh báo động bằng cách bật
chìa khóa điện.

Mở nắp ở đáy khay đựng cốc ở hộp
giữa. Duỗi phần chìa khóa của chìa
khóa điện tử thẳng ra và đưa vào lỗ
khóa.
Nhấn nút Start/Stop (Khởi động/
Dừng).
Để tắt động cơ, nhấn nút Start/Stop
(Khởi động/Dừng) trong ít nhất
2 giây.
Khóa cửa lái bằng chìa khóa thường.
Khóa toàn bộ cửa xe 3 21.
Chỉ sử dụng tùy chọn này trong
trường hợp khẩn cấp. Liên lạc với
xưởng dịch vụ để nhờ hỗ trợ.

Chú ý
Chức năng (bật khóa điện, khóa/
mở khóa cửa) của chìa khóa điện
tử có thể không hoạt động hoặc
phạm vi hoạt động có thể thay đổi
do tần số bị lẫn với các thiết bị khác
nếu một trong các tình trạng sau
xảy ra. Trong trường hợp này, hãy
mở và đóng cửa bằng chìa khóa
theo cách thủ công. Nếu chìa khóa
điện tử không hoạt động khi ở
trong xe hoặc khi bạn cầm nó, bạn
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có thể khởi động động cơ bằng
thao tác khẩn cấp. Nếu động cơ
không chạy khi bạn dùng chìa
khóa theo cách thủ công, hãy liên
hệ với xưởng bảo dưỡng.
● Khi chìa khóa điện tử ở gần
thiết bị phát radio chẳng hạn
như đài phát thanh, sân bay,
đồn cảnh sát, văn phòng chính
phủ, căn cứ, tháp truyền phát
hoặc cảng biển.
● Khi bạn để chìa khóa điện tử ở
gần hệ thống radio di động hai
chiều hoặc điện thoại di động.
● Khi chìa khóa điện tử của xe
khác đang vận hành ở gần xe
của bạn.
● Khi chìa khóa điện tử hết pin.
Hệ thống radio di động hai chiều
bên trong có thể ảnh hưởng tới hệ
thống điện của xe. Sử dụng hệ
thống radio di động hai chiều bên
ngoài. Bạn phải luôn tuân thủ các
quy định và phát luật cụ thể của
quốc gia nơi bạn đang sinh sống.
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Đã tắt chìa khóa thông minh
Nếu bạn khóa cửa bằng chìa khóa
điện tử từ bên ngoài xe khi chìa khóa
điện tử còn lại ở bên trong xe, chìa
khóa trong xe sẽ không hoạt động.
Chìa khóa này sẽ không khởi động
được động cơ. Chìa khóa không hoạt
động này sẽ được kích hoạt trở lại khi
bạn nhấn nút trên chìa khóa đó.

Chuông nhắc chìa khóa thông
minh
Còi sẽ kêu ba lần liên tiếp để báo chìa
khóa điện tử đang ở trong xe khi bạn
đi ra khỏi xe và đóng cửa. Thiết lập
chức năng này có thể thay đổi được
trên màn hình thông tin. Khi chìa khóa
điện tử quá gần với cửa hoặc kính
cửa, xe có thể nhầm tưởng là chìa
khóa đang ở trong xe dẫn đến còi kêu.

Chú ý
Nếu chìa khóa điện tử được đặt rất
gần thân xe như cửa, kính chắn
gió, kính sau, bất kỳ ai trong xe
đều có thể khởi động xe bằng cách

nhấn vào nút Start/Stop (Khởi
động/Dừng). Hãy cẩn thận không
làm như vậy.

Khởi động lại khi không có chìa
khóa điện tử
Khi chìa khóa điện tử không ở trong
xe trong khi động cơ đang chạy, chế
độ khóa điện sẽ thay đổi thành ACC
(Đèn LED có màu vàng) nếu bạn
nhấn nút Start/Stop để tắt động cơ.
(Khóa điện sẽ được tắt một cách tự
động sau 5 phút). Bạn có thể khởi
động lại trong khi đạp phanh và nhấn
nút Start/Stop. Quá trình này có thể
lặp lại liên tục. Nếu bạn nhấn nút
Start/Stop mà không đạp phanh hoặc
sau vài giây ở chế độ ACC, động cơ
sẽ bị tắt (Đèn LED sẽ bị tắt). Và không
thể khởi động lại động cơ.

Chìa khóa điện tử sẽ không hoạt động
trong các trường hợp sau:
● Khi xe ở trong trường điện từ có
tần số cao.
● Khi một thiết bị điện sử dụng cùng
một một tần số với chìa khóa điện
tử.
● Khi chìa khóa điện tử hết pin hoặc
có vấn đề.

Khởi động động cơ diesel trong
thời tiết lạnh
Để khởi động động cơ diesel khi máy
nguội, cần bật chìa khóa để động cơ
sấy nóng nhiên liệu trước khi khởi
động động cơ và sau đó phải nổ máy
tại chỗ một lúc trước khi khởi hành.
Nhưng khi bạn khởi động lại trong một
khoảng thời gian ngắn hoặc trong thời
tiết ấm, nhiên liệu sẽ không cần sấy
nóng.

Vận hành và lái xe
1. Nhấn nút Start/Stop (Khởi động/
Dừng) trong khi đạp bàn đạp
phanh hoặc bàn đạp ly hợp.
2. Tiếp tục đạp bàn đạp phanh hoặc
bàn đạp ly hợp cho đến khi đèn
báo sấy tắt.
3. Động cơ sẽ tự động khởi động sau
khi đèn báo sấy tắt mà không cần
phải nhấn nút Start/Stop (Khởi
động/Dừng).
Cũng có thể khởi động động cơ bằng
cách nhấn nút Start/Stop (Khởi động/
Dừng) khi quá trình sấy nhiên liệu
đang được thực hiện. Nhưng có thể
không khởi động được động cơ khi
quá trình sấy nhiên liệu chưa hoàn
thành. Để động cơ nổ tại chỗ mà
không đạp bàn đạp ga trong trường
hợp thời tiết rất lạnh hoặc khi xe không
được sử dụng trong vài ngày. Cho dù
động cơ nguội hoặc nóng đều nên
khởi động động cơ mà không đạp bàn
đạp ga.

Tắt máy khi quá tải
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Ngừng kích hoạt

Hệ thống cung cấp nhiên liệu sẽ tự
động ngắt khi xe đang chạy theo đà,
ví dụ khi xe đang chạy ở một số nào
đó nhưng lại nhả bàn đạp ga ra.
Tùy theo điều kiện lái xe, chức năng
ngắt tránh tràn có thể bị tắt.

Hệ thống tắt-bật
Hệ thống tắt-bật giúp tiết kiệm nhiên
liệu và giảm bớt khí thải. Khi các điều
kiện cho phép, hệ thống sẽ tắt động
cơ ngay khi xe đạt tốc độ thấp hoặc
đứng yên, như khi chờ đèn giao thông
hay kẹt xe. Hệ thống tự động khởi
động động cơ ngay khi bạn nhấn ly
hợp. Cảm biến ắc quy giúp đảm bảo
rằng chế độ Tự động dừng chỉ hoạt
động nếu ắc quy có đủ điện để khởi
động lại máy.

Kích hoạt
Hệ thống tắt-bật khả dụng ngay khi
động cơ được khởi động, xe bắt đầu
chạy và khi các điều kiện ghi trong
phần này được đáp ứng.

Hủy kích hoạt hệ thống tắt-bật bằng
tay bằng cách nhấn ECO. Đèn LED
trên nút sẽ tắt đi để biểu thị hệ thống
đã tắt.

Tự động dừng
Nếu xe đang chạy với tốc độ thấp
hoặc đứng yên, bật Tự động dừng
như sau:
● Nhấn bàn đạp ly hợp
● đặt cần ở số không
● nhả bàn đạp ly hợp
Động cơ sẽ tắt trong khi khóa điện bật.
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●

Kim chỉ của đồng hồ đo vòng tua động
cơ dừng ở vị trí AUTOSTOP để biểu
thị chế độ Tự động dừng.
Trong khi Tự động dừng, chức năng
sưởi và phanh vẫn được duy trì.

Chú ý
Hiệu năng hỗ trợ đánh lái có thể bị
giảm đi khi xe ở chế độ Tự động
dừng.
Điều kiện kích hoạt Tự động dừng
Hệ thống tắt-bật sẽ kiểm tra xem từng
điều kiện sau đây có được đáp ứng
không.

Không tắt được bằng tay tính
năng khởi động/tắt máy tự động
● nắp capô đóng hoàn toàn
● cửa phía người lái đóng hoặc đai
an toàn cho người lái đã được thắt
● ắc quy được sạc đủ và đang ở
tình trạng hoạt động tốt
● động cơ được làm nóng
● nhiệt độ của nước làm mát động
cơ không quá cao
● nhiệt độ của khí xả động cơ
không quá cao, như sau khi động
cơ phải làm việc nhiều
● nhiệt độ xung quanh không quá
thấp
● hệ thống điều hòa khí hậu cho
phép xe Tự động dừng
● phanh có đủ mức chân không
● chức năng tự động làm sạch của
bộ lọc muội diesel không được
kích hoạt
● xe đã di chuyển kể từ lần Tự động
dừng trước
Nếu không, chức năng Tự động dừng
sẽ bị tắt.

Nếu nhiệt độ xung quanh giảm xuống
gần điểm đóng băng, thì chức năng
Tự động dừng có thể bị tắt.
Một số thiết lập của hệ thống điều hòa
khí hậu cũng có thể tắt chức năng Tự
động dừng. Hãy xem chương về điều
hòa khí hậu để biết thêm chi tiết.
Ngay sau khi bạn lái xe trên đường
cao tốc, chức năng Tự động dừng có
thể bị tắt.
Chạy rà xe mới 3 144.
Chống hao ắc quy
Để đảm bảo động cơ khởi động lại
được, một số tính năng chống hao ắc
quy được kích hoạt cùng với hệ thống
tắt-bật.
Mức tiết kiệm năng lượng
Trong khi Tự động dừng, một số tính
năng điện như bộ sưởi điện phụ trợ
hay sấy kính sau bị tắt hoặc chuyển
sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Tốc
độ quạt trong hệ thống điều hòa khí
hậu được giảm đi để tiết kiệm năng
lượng.
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Người lái khởi động lại động cơ
Nhấn bàn đạp ly hợp để khởi động lại
động cơ.
Kim chỉ trên đồng hồ đo vòng tua
động cơ dừng ở vị trí chạy không tải
để biểu thị động cơ được khởi động.
Nếu cần chọn số được chuyển ra khỏi
số không trước khi bạn nhấn ly hợp
lần đầu, thì đèn báo điều khiển 0 sẽ
phát sáng hoặc xuất hiện dưới dạng
biểu tượng trong Trung tâm thông tin
cho người lái.
Đèn báo điều khiển 0 3 80.

Khởi động lại động cơ bằng tính
năng khởi động/tắt máy tự động
Cần chọn số phải ở vị trí số không để
xe tự động khởi động lại.
Nếu một trong các điều kiện sau xuất
hiện trong khi Tự động dừng, thì động
cơ sẽ tự động khởi động lại bằng hệ
thống tắt-bật.
● Hệ thống tắt-bật được tắt thủ
công
● nắp capô mở
● đai an toàn cho người lái được
tháo và cửa phía người lái mở

●
●
●

nhiệt độ động cơ quá thấp
ắc quy bị xả điện
phanh không có đủ mức chân
không
● xe bắt đầu dịch chuyển
● hệ thống điều hòa khí hậu yêu
cầu khởi động động cơ
● điều hòa không khí được bật thủ
công
Nếu nắp capô không được đóng hoàn
toàn, thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện
trong Trung tâm thông tin cho người
lái và đèn báo điều khiển / sẽ phát
sáng.
Đèn báo điều khiển / 3 73
Nếu có phụ kiện điện, như đầu phát
CD xách tay, được cắm vào ổ cắm
điện, bạn sẽ nhận thấy điện năng sẽ
sụt giảm đôi chút khi xe khởi động lại.

Đỗ xe
●

Không được đỗ xe ở những bề
mặt dễ cháy. Vì nhiệt độ của hệ
thống khí xả cao có thể sẽ đốt
cháy bề mặt đó.

●

●
●

●
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Luôn kéo phanh tay mà không
nhấn nút nhả. Kéo phanh tay hết
cỡ khi xe ở trên dốc lên hoặc dốc
xuống. Nhấn bàn đạp phanh
cùng lúc để giảm lực kéo phanh
đỗ.
Tắt động cơ và tắt khóa điện.
Xoay vô lăng đến khi vô lăng
được khóa lại.
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. Nếu xe ở
trên dốc lên, lái cho bánh trước
tránh xa lề đường.
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. Lái cho bánh trước sát lề
đường.
Khóa xe và bật hệ thống cảnh
báo chống chộm.
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Khí xả động cơ
9 Nguy hiểm
Trong khí xả động cơ có chứa khí
các-bon oxit, một loại khí độc
không màu, không mùi và có thể
gây nguy hiểm nếu hít phải.
Nếu như khí xả lọt vào trong xe,
hãy mở các kính xe ra. Nguyên
nhân gây ra lỗi cần được tìm ra tại
xưởng bảo dưỡng.
Cần tránh lái xe khi nắp cốp sau
đang mở, nếu không khí xả có thể
lọt vào bên trong xe.

Bầu xúc tác
Bầu xúc tác làm giảm hàm lượng chất
có hại trong khí xả.

Chú ý
Hạng nhiên liệu không được liệt kê
trong trang 3 178, 3 244 có thể
làm hư hỏng bầu xúc tác hoặc linh
kiện điện.
Xăng chưa đốt cháy hết sẽ làm
quá nhiệt và hư hỏng bầu xúc tác.
Vì vậy cần tránh lạm dụng máy đề,
cạn sạch bình nhiên liệu và khởi
động động cơ bằng cách đẩy hoặc
kéo.
Trong trường hợp động cơ bị bỏ lửa,
động cơ nổ không đều, sẽ gây ra giảm
hiệu suất động cơ hoặc những vấn đề
bất thươgf khác, nguyên nhân của
các lỗi này phải được khắc phục bởi
xưởng sửa chữa ngay khi có thể.
Trong trường hợp khẩn cấp, có thể
tiếp tục lái xe trong khoảng thời gian
ngắn, hãy giữ cho tốc độ của xe và tốc
độ động cơ thấp.

Hộp số tự động
Hộp số tự động cho phép chuyển số
bằng tay (chế độ tay) hoặc chuyển số
tự động (chế độ tự động).

Tính năng điều chỉnh hộp số tự
động
Tính năng này có tác dụng điều chỉnh
hoạt động của hộp số trong quá trình
xe chạy đều hoặc khi sang số. Việc
này giúp tăng độ bền của xe và duy
trì chất lượng cao nhất cho chức năng
sang số trong suốt vòng đời của xe.
Khi mới chạy xe, bạn có thể cảm thấy
việc sang số không được mượt mà,
nhưng đây là hiện tượng bình thường.
Chất lượng sang số sẽ được cải thiện
dần khi bạn chạy xe đều tốc độ ở từng
cấp số và khi sang số thường xuyên.

Vận hành và lái xe

Màn hình hiển thị số xe đang
chạy

Cần số
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Không được đạp ga khi đang sang số.
Không được đạp ga và đạp phanh
cùng lúc.
Khi số đã được cài, xe sẽ từ từ chuyển
động khi nhả bàn đạp phanh.

Phanh bằng động cơ
Để sử dụng hiệu quả tính năng phanh
bằng động cơ, cần chọn số thấp vào
thời điểm hợp lý khi đi xuống dốc.

Lấy đà cho xe

Chế độ hoặc số đang chọn được biểu
thị trên màn hình hiển thị số.

P : số đỗ xe (số P), các bánh xe sẽ
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 đã dừng
lại
N : số trung gian
D : chế độ tự động chuyển số.
Cần số bị khóa ở vị trí P. Để di chuyển
cần số, cần bật chìa khóa, đạp chân
phanh và bấm nút nhả trên cần số.
Để cài số P hoặc số R, bấm nút nhả
trên cần số.
Để khởi động động cơ, phải đạp chân
phanh và để cần số ở vị trí P hoặc N.

Việc lấy đà cho xe chỉ được thực hiện
khi xe sa lầy và kẹt trong bãi cát, bùn
hoặc tuyết. Di chuyển tay số qua lại
giữa vị trí D và R. Không được ép tốc
độ động cơ và tránh đạp ga đột ngột.

Đỗ xe
Kéo phanh tay, cài số P và rút chìa
khóa ra.
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Chế độ chuyển số bằng tay

Chuyển số tự động sang số cao hơn
sẽ không diễn ra khi vòng tua của
động cơ cao.
Quá trình chuyển số ở hộp số tự động
có thể không êm ái. Nhưng đó không
phải là vấn đề với hộp số tự động. Nếu
TCM (mô đun điều khiển hộp số) hiệu
chỉnh kiểu chuyển số bằng cách tăng
số/giảm số vài lần, sau đó việc
chuyển số sẽ trở nên êm ái.

Chương trình lái xe điện tử
●

●

Sau khi khởi động động cơ ở
trạng thái nguội, chương trình
điều khiển nhiệt độ sẽ tăng tốc độ
động cơ để nhanh chóng đưa bầu
xúc tác về giá trị nhiệt độ yêu cầu.
Chức năng tự động chuyển số 0
sẽ tự động chuyển sang trạng
thái không tải khi xe đã dừng
nhưng vẫn cài số tiến.

Chế độ vượt xe
Đẩy cần số khỏi vị trí D sang bên trái
và sau đó gẩy cần số tiến hoặc lùi.
< : Tăng số
] : Giảm số
Nếu 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.
Nếu tốc độ động cơ quá thấp, hộp số
sẽ tự động chuyển về số thấp hơn tùy
theo tốc độ của xe.

Đạp bàn đạp ga nhanh hơn và giữ bàn
đạp ga ở vị trí thấp nhất. Hộp số sẽ
chuyển sang số thấp hơn tùy thuộc
vào tốc độ động cơ.
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Lỗi
Trong trường hợp có lỗi, đèn báo lỗi
g sẽ sáng. Hộp số sẽ không thể tự
động chuyển số và cũng không
chuyển số bằng tay được nữa, vì nó
đã bị khóa cứng ở một số cố định.
Nguyên nhân của lỗi này phải được
khắc phục bởi xưởng sửa chữa.

155

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, khởi động động
cơ bằng ắc quy trên xe khác thông
qua dây xạc điện ắc quy 3 209.
Nếu ắc quy không phải là nguyên
nhân gây ra lỗi, nhả cần số và rút chìa
khóa ra khỏi ổ khóa.

Nhả cần số
1. Sử dụng phanh tay.

2. Mở ốp nhựa bên phải cần số.

3. Chèn tua vít vào khe hở đến khi nó
dịch chuyển và rời cần số ra khỏi
vị trí P. Nếu cài lại số P một lần
nữa, cần số sẽ lại bị khóa. Nguyên
nhân nguồn điện bị ngắt phải
được khắc phục bởi xưởng sửa
chữa.
4. Đậy ốp nhựa lại.
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Hộp số sàn

Chú ý
Không nên đặt tay nghỉ trên cần số
khi đang lái xe.

Để cài số lùi, với xe đang dừng, kéo
vòng trên cần số và cài số lùi.
Cần số xe diesel không có nút nào
trên đó.
Nếu không cài được số, đưa cần về vị
trí số 0, nhả bàn đạp ly hợp và đạp lại,
sau đó thực hiện lại việc chọn số.
Không tác động lên ly hợp khi không
thực sự cần thiết.
Khi sử dụng ly hợp, đạp bàn đạp ly
hợp hoàn toàn. Không sử dụng bàn
đạp ly hợp làm nơi nghỉ chân.

Hệ thống phanh
Hệ thống phanh gồm có hai mạch
phanh độc lập với nhau.
Nếu một mạch phanh bị hỏng, chiếc
xe vẫn có thể được phanh bằng mạch
phanh còn lại. Tuy nhiên, hiệu quả
phanh chỉ đạt được khi bàn đạp phanh
bị đạp mạnh. Cần có một lực phanh
lớn hơn đáng kể cho việc này. Quãng
đường phanh sẽ bị dài hơn. Yêu cầu
sự trợ giúp của xưởng sửa chữa trước
khi bạn tiếp tục chuyến đi.
Khi động cơ không hoạt động, tác
dụng của bộ trợ lực phanh sẽ không
còn sau khi đạp bàn đạp phanh một
hoặc hai lần. Hiệu quả phanh không
giảm, nhưng quá trình phanh cần một
lực lớn hơn đáng kể. Đây là điều đặc
biệt quan trọng phải nhớ khi chiếc xe
bị kéo.
Đèn báo điều khiển R 3 71
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Hệ thống chống bó cứng
phanh (ABS)
Hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) giúp cho các bánh xe không bị
khoá 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 hoá hiệu quả phanh, giữ cho
bàn đạp phanh ở vị trí đạp 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.
Đèn báo điều khiển u 3 71
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Phanh tay

Bị lỗi
9 Cảnh báo
Nếu hệ thống ABS bị lỗi, các bánh
xe có thể sẽ bị bó cứng nhiều hơn
mức bình thường khi đạp phanh.
Các tính năng ưu điểm của ABS
không còn tác dụng nữa. Khi
phanh gấp, xe có thể sẽ bị mất lái
và có thể chệch hướng.
Nguyên nhân gây lỗi cần được xử lý
bởi xưởng sửa chữa.

Luôn kéo phanh tay một cách chắc
tay và không nhấn nút nhả, kéo phanh
tay hết cỡ khi xe đỗ trên dốc lên và
dốc xuống.
Để nhả phanh tay, kéo nhẹ cần
phanh, nhấn nút nhả và hạ cần phanh
xuống hoàn toàn.
Để giảm lực kéo cần phanh tay, cần
đạp phanh chân đồng thời.
Đèn báo điều khiển & 3 71
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Chế độ ga tự động
Chế độ ga tự động

Chế độ ga tự động có thể lưu trữ và
duy trì tốc độ từ khoảng 40 đến 200
km/h. Sai lệch với các tốc độ lưu trữ
có thể xảy ra khi lái xe lên dốc hoặc
xuống dốc.
Vì những lý do an toàn, chế độ ga tự
động sẽ không thể được bật nếu
không đạp phanh ít nhất một lần.

Không sử dụng chế độ ga tự động
nếu điều kiện không thích hợp để
duy trì tốc độ không đổi.
Với hộp số tự động, chỉ kích hoạt
chế độ ga tự động ở chế độ tự động.
Đèn báo điều khiển m 3 72.

Bật lên
Nhấn công tắc bật m ở đầu phía trên,
đèn báo điều khiển m sẽ phát sáng
màu trắng.

Kích hoạt
Tăng tốc đến tốc độ mong muốn và
xoay núm điều chỉnh theo hướng
SET/-, tốc độ đang chạy sẽ được lưu
trữ và duy trì. Đèn báo điều khiển m
phát sáng màu xanh lá cây. Có thể
nhả bàn đạp ga ra.
Tốc độ xe có thể sẽ tăng bằng cách
đạp bàn đạp ga. Khi nhả bàn đạp ga,
tốc độ xe sẽ quay trở lại giá trị đã được
lưu trữ trước đó.
Xe được chuyển số khi chế độ ga tự
động được bật.

Tăng tốc độ
Với việc kích hoạt chế độ ga tự động,
giữ núm điều chỉnh ở RES/+ hoặc
xoay nhẹ theo hướng RES/+ nhiều
lần: tốc độ sẽ tăng liên tục hoặc tăng
từng mức nhỏ một.
Cách khác để tăng tốc đến tốc độ
mong muốn và lưu trữ bằng cách
xoay theo hướng RES/+.

Giảm tốc độ
Với việc kích hoạt chế độ ga tự động,
giữ núm điều chỉnh ở SET/- hoặc
xoay nhẹ theo hướng SET/- nhiều
lần: tốc độ sẽ giảm liên tục hoặc
giảm từng mức nhỏ một.

Ngừng kích hoạt
Nhấn y, đèn báo điều khiển m sẽ
bật sáng trắng. Chếdđộ ga tự động bị
ngừng kích hoạt.Tốc độ đã lưu sẽ
được ghi nhớ.
Tự động ngừng kích hoạt:
● tốc độ xe thấp hơn 40 km/h,
● đạp bàn đạp phanh,
● nhấn bàn đạp ly hợp lâu hơn vài
giây,
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●
●
●

cần số ở vị trí số N,
tốc độ động cơ rất thấp,
hệ thống kiểm soát trượt ngang
hoặc điều khiển cân bằng điện tử
đang hoạt động.

Hệ thống phát hiện
chướng ngại vật
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Lưu ý
Những chi tiết gắn lên khu vực quét
có thể gây ra lỗi 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 nhỏ hơn 40 cm, âm thanh cảnh
báo sẽ được phát ra liên tục.

Quay lại tốc độ đã lưu trữ
Xoay núm điều chỉnh theo hướng
RES/+ ở tốc độ trên 40 km/h. Tốc độ
đã được lưu trữ sẽ được sử dụng. Nếu
chênh lệch giữa tốc độ đang chạy và
tốc độ được lưu trữ lớn hơn 40 km/h,
tốc độ xe sẽ không thể quay lại giá trị
đã lưu trữ.

Ngừng kích hoạt

Tắt
Nhấn công tắc bật m ở đầu phía dưới,
đèn báo điều khiển m sẽ tắt. Tốc độ
đã lưu sẽ bị xóa. Tắt khóa điện cũng
xóa tốc độ đã lưu trữ.
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Hệ thống hỗ trợ đỗ xe giúp cho việc
đỗ xe dễ dàng hơn bằng cách đo
khoảng cách giữa xe với vật cản phía
sau và đưa ra tín hiệu âm thanh cảnh
báo. Tuy nhiên, người lái xe hoàn toàn
chịu trách nhiệm trong việc điều khiển
việc đỗ xe.
Hệ thống gồm có bốn cảm biến dạng
sóng siêu âm lắp trên ốp cản sau.
Đèn báo điều khiển r 3 72.

Hệ thống sẽ tự động ngừng kích hoạt
khi
● xe chạy với tốc độ lớn hơn
10 km/h
● xe đã được đỗ
● có lỗi của hệ thống.

Bị lỗi
Trong trường hợp có lỗi của hệ thống,
đèn r sẽ sáng.
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Ngoài ra, nếu hệ thống không làm
việc do một số điều kiện tạm thời như
tuyết che các cảm biến, đèn r sẽ
sáng.

Các gợi ý quan trọng khi sử dụng
hệ thống hỗ trợ đỗ xe
9 Cảnh báo
Trong những trường hợp nhất
định, các bề mặt phản xạ trên đồ
vật hoặc quần áo cũng như tiếng
ồn bên ngoài có thể làm cho hệ
thống không phát hiện được
chướng ngại vật.

Chú ý
Độ nhạy của các cảm biến có thể
bị giảm do các tác động bên ngoài,
ví dụ như lớp bám trên bề mặt cảm
biến (nước đá, tuyết, bùn đất, bụi
bẩn, dầu hoặc sơn bám vào, ...).

Cảm biến có thể phát hiện được
vật thể không tồn tại (nhiễu do dội)
gây ra bởi nhiễu âm thanh bên
ngoài chẳng hạn từ hệ thống chỉ
dẫn đỗ xe khác.
Cảm biến có thể phát hiện được
vật thể không tồn tại (nhiễu do dội)
gây ra bởi nhiễu cơ học từ bên
ngoài như khu vực rửa xe, mưa,
tình trạng gió, mưa đá ...
Hiệu quả của hệ thống hỗ trợ đỗ
xe có thể giảm bởi sự thay đổi vị trí
cảm biến do các thay đổi bên
ngoài tác động vào xe, ví dụ: hệ
thống giảm sóc hạ thấp dần theo
thời gian hoạt động do: thay đổi
nhiệt độ, thay đổi loại lốp, tải trọng
của xe, hạ thấp/điều chỉnh xe....
Những điều kiện đặc biệt áp dụng
cho dòng xe có chiều cao lớn (ví
dụ: các xe địa hình, các xe tải nhỏ,
các xe tải nặng). Việc nhận biết vật
ở phần trên của xe sẽ gặp khó
khăn.
Hiệu quả của hệ thống hỗ trợ đỗ
xe có thể bị giảm do sự ghép âm
đến xe sinh ra do lớp băng che phủ

nhiều. Các vật có mặt cắt ngang
phản xạ quá nhỏ có thể không
được phát hiện.
Lưu ý
Cảm biến có thể phát hiện được vật
thể không tồn tại (nhiễu do vọng)
sinh ra bởi các nhiễu âm thanh và cơ
học.

Camera quan sát phía sau
(RVC)
Camera quan sát phía sau (RVC) hỗ
trợ người lái khi lùi bằng cách hiển thị
tầm nhìn phía sau xe.
Tầm nhìn của camera được hiển thị
trên Màn hình thông tin màu (CID).

Vận hành và lái xe
9 Cảnh báo
Camera quan sát phía sau (RVC)
không thay thế được tầm nhìn của
lái xe. Chú ý các vật cản không
hiển thị do ở ngoài tầm nhìn của
camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe
tiên tiến, vd. bên dưới thanh cản
hoặc bên dưới xe.
Không lùi xe chỉ bằng cách nhìn
vào Màn hình hiển thị thông tin và
kiểm tra phía sau và xung quanh
xe trước khi lùi.

Kích hoạt
Camera quan sát phía sau (RVC)
được bật tự động khi cài số lùi.

161

Chức năng

Camera được gắn trên tay nắm của
cửa hậu.

Camera có được góc nhìn 130°. Do
camera có vị trí cao, nên bạn có thể
nhìn thấy tấm cản sau trên màn hình
và lấy bộ phận đó làm mốc để xác
định vị trí.
Khu vực hiển thị trên camera có hạn
chế. Khoảng cánh hình ảnh xuất hiện
trên màn hình khác so với khoảng
cách thực tế.
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Đường căn hướng
Đường căn hướng động là các đường
ngang tương đương khoảng 1m nhô
trên ảnh để xác định khoảng cách của
các vật hiển thị.

Có thể tắt chức năng này trong menu
Settings (Các cài đặt) trên
Màn hình Thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81
Các biểu tượng cảnh báo
Các biểu tượng cảnh báo được chỉ thị
bằng các tam giác 9 trên hình hiển thị
các vật cản do các cảm biến sau hỗ
trợ đỗ xe tiên tiến phát hiện được.
Cài đặt hiển thị
MyLink dựa trên biểu tượng: Bạn có
thể thiết lập độ sáng bằng cách nhấn
rồi xoay vòng ngoài của núm điều
khiển đa chức năng.

Đường đi của xe được hiển thị theo
góc đánh lái.

Ngừng kích hoạt
Camera sẽ tắt khi xe vượt quá tốc độ
tiến nhất định hoặc nếu không cài số
lùi trong khoảng 10 giây.
Bạn có thể bật hoặc tắt camera quan
sát phía sau (RVC) trong menu
Settings (Các cài đặt) trên
Màn hình thông tin. Thiết lập theo
người dùng 3 81

Bị lỗi
Thông báo lỗi hiển thị với 9 ở dòng
trên cùng của Màn hình hiển thị thông
tin.
Camera quan sát phía sau (RVC) có
thể không hoạt động chính xác khi:
● tầm nhìn xung quanh tối,
● ánh sáng mặt trời hoặc tia sáng
của đèn pha rọi trực tiếp vào ống
kính camera,
● băng, tuyết, bùn hoặc bất cứ vật
gì che ống kính camera. Hãy vệ
sinh ống kính, lau khô bằng nước
và lau sạch bằng giẻ mềm,
● cửa hậu chưa đóng đúng cách,
● xe có sự cố ở đuôi xe,
● có sự thay đổi nhiệt độ lớn.
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Nhiên liệu
Chú ý
Việc sử dụng xe đúng cách, bảo
dưỡng thường xuyên và có thói
quen lái xe đúng mực, như: tránh
lái ẩu, chạy ở tốc độ vừa phải, bơm
lốp căng vừa, tránh để xe chạy
không tải lâu, không chở quá
nặng, sẽ giúp cải thiện mức tiêu
thụ nhiên liệu và giảm lượng khí
thải CO2.

Nhiên liệu cho động cơ xăng
Chỉ sử dụng nhiên liệu không pha chì
tuân theo tiêu chuẩn Châu Âu
EN 228 hoặc E DIN 51626-1 hoặc
tương đương.
Động cơ của bạn có thể chạy với
nhiên liệu E10 đáp ứng các tiêu chuẩn
này. Nhiên liệu E10 chứa tối đa 10%
ethanol sinh học.
Sử dụng loại nhiên liệu có chỉ số ốc
tan được khuyến cáo. Nhiên liệu có độ
ốc-tan thấp hơn có thể làm giảm công
suất và mô men xoắn của động cơ,

cũng như hơi tăng mức tiêu thụ nhiên
liệu. Các yêu cầu dành riêng cho
động cơ được cung cấp ở phần tổng
quan về dữ liệu động cơ 3 221.
Thông tin trên nhãn dùng cho từng
quốc gia ở nắp miệng bơm nhiên liệu
có thể thay thế yêu cầu này.

Chú ý
Không sử dụng nhiên liệu hoặc
chất phụ gia nhiên liệu có chứa
hợp chất kim loại như phụ gia gốc
măng-gan. Điều này có thể làm
hỏng động cơ.

Chú ý
Việc sử dụng nhiên liệu không
tuân theo chuẩn EN 228 hoặc E
DIN 51626-1 hoặc tiêu chuẩn
tương đương có thể dẫn đến hiện
tượng lắng cặn hoặc hỏng động
cơ.

163

Chú ý
Việc sử dụng nhiên liệu có độ ốctan thấp hơn mức khả thi thấp nhất
có thể dẫn đến tình trạng nổ thiếu
điều tiết và hư hỏng động cơ.

Nạp nhiên liệu
Chú ý
Nếu sử dụng nhiên liệu không
đúng hạng hoặc đổ thêm chất phụ
gia sai vào bình nhiên liệu, động
cơ và bầu xúc tác có thể sẽ bị hỏng
nặng.
Cần đảm bảo sử dụng loại nhiên
liệu (xăng hoặc dầu diesel) phù
hợp với xe khi đổ thêm. Nếu đổ
xăng vào xe sử dụng động cơ
diesel, chiếc xe có thể bị hỏng
nặng. Nếu xe sử dụng động cơ
diesel, cần xác nhận lại loại nhiên
liệu chính xác bằng cách xem
thông tin ghi trên nắp khóa bình
nhiên liệu.
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Vì mục đích an toàn, bình nhiên
liệu, bơm và đường ống phải được
nối mát thích hợp. Vì tĩnh điện tập
trung trong bình xăng có thể mồi
lửa hơi xăng trong bình. Điều đó có
thể khiến bạn bị bỏng và chiếc xe
bị hỏng.

Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng
và hướng dẫn an toàn tại cây xăng/
dầu khi tiếp nhiên liệu.

9 Nguy hiểm
Nhiên liệu là chất dễ cháy nổ.
Không được hút thuốc. Cấm lửa.
Nếu thấy có mùi nhiên liệu trong
xe, phải đến trạm bão dưỡng để
khắc phục ngay điều này.

Chú ý
Trong trường hợp nạp sai nhiên
liệu, không được bật khóa điện.
Nắp khóa bình nhiên liệu nằm ở khu
vực phía sau bên phải của xe.

9 Nguy hiểm
Trước khi đổ nhiên liệu, tắt máy và
bất cứ nguồn nóng bên ngoài nào
có các buồng đốt. Tắt hết điện
thoại.

Chỉ mở được nắp khóa bình nhiên liệu
khi xe không khoá. Mở nắp khóa bình
nhiên liệu bằng cánh ấn vào nắp khóa
này.

Vận hành và lái xe
Để mở bình nhiên liệu, hãy xoay nắp
chậm sang bên trái. Nắp bình nhiên
liệu có thể được giữ bởi một giá đỡ
trên nắp khóa bình nhiên liệu.
Để nạp nhiên liệu, đẩy vòi bơm vào
hoàn toàn và bật lên.
Sau lần ngắt tự động, bạn có thể đổ
đầy bình nhiên liệu bằng cách vận
hành vòi bơm thêm tối đa hai lần nữa.

Chú ý
Lau sạch ngay lập tức lượng nhiên
liệu tràn ra.
Để đóng bình nhiên liệu, hãy xoay
nắp bình nhiên liệu sang bên phải cho
đến khi nghe thấy tiếng 'click'.
Đóng cửa nạp và để cho nắp khớp.

Nắp bình nhiên liệu
Chỉ sử dụng nắp miệng bơm nhiên
liệu chính hãng. Các xe sử dụng động
cơ Diesel có nắp bình nhiên liệu dạng
đặc biệt.

Chú ý
Nếu rửa xe ở trạm rửa xe tự động
khi xe chưa khóa, nắp khóa bình
nhiên liệu có thể mở ra và bị hư
hỏng trong khi rửa.
Cần khóa nắp khóa bình nhiên liệu
bằng cách sử dụng nút khóa trung
tâm.
Không được đóng nắp khóa bình
nhiên liệu khi xe đang khóa.
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Thông tin chung
Phụ kiện và cải tạo xe
Chúng tôi khuyên cáo bạn sử dụng
phụ tùng chính hãng và phụ kiện được
nhà sản xuất phê duyệt cho đúng loại
xe của bạn. Chúng tôi không đánh giá
hay đảm bảo cho những sản phẩm
không chính hãng - ngay cả khi chúng
được phê duyệt bởi tổ chức khác.
Mọi sự sửa đổi, chuyển đổi hoặc thay
đổi nào khác đối với các thông số kỹ
thuật chuẩn của xe (bao gồm, nhưng
không giới hạn ở, việc sửa đổi phần
mềm, sửa đổi thiết bị điều khiển điện
tử) có thể làm mất hiệu lực của giấy
bảo hành do Chevrolet cung cấp.
Ngoài ra, những thay đổi đó còn tác
động đến mức tiêu thụ nhiên liệu,
lượng khí CO2 thải ra từ xe và làm cho
xe không còn tuân theo tài liệu phê
chuẩn loại, ảnh hưởng đến tính hợp lệ
của mục đăng ký xe của bạn.

Chú ý
Khi vận chuyển xe bằng tàu hỏa
hoặc trên xe cứu hộ, các chắn bùn
có thể bị hỏng.

Cất giữ xe
Cất giữ xe trong một thời gian dài
Nếu xe của bạn không dùng trong vài
tháng:
● Rửa và phủ sáp xe.
● Kiểm tra lớp sáp trong khoang
động cơ và dưới gầm xe.
● Làm sạch và bảo trì các mối gép
cao su.
● Đổ đầy hoàn toàn bình nhiên liệu.
● Thay dầu động cơ.
● Xả hết nước rửa kính.
● Kiểm tra chống đông nước làm
mát và chống ăn mòn.
● Chỉnh áp suất lốp đến mức dành
cho tải trọng lớn nhất.

●

●
●
●

167

Đỗ xe ở chỗ khô ráo, thông
thoáng. Gài số 1, số lùi hoặc
chỉnh cần số đến số P. Ngăn xe
không bị trôi.
Không kéo phanh tay.
Mở nắp ca-pô, đóng tất cả các
cửa và khóa xe.
Tháo kẹp ra khỏi đầu cực âm của
ắc quy xe. Chú ý rằng toàn bộ hệ
thống ngừng hoạt động, ví dụ. hệ
thống báo trộm.

Đưa xe trở lại hoạt động
Khi xe được đưa trở lại sử dụng:
● Nối kẹp đầu dây âm trở lại cực âm
của ắc quy trên xe. Kích hoạt các
kính điện.
● Kiểm tra áp suất lốp.
● Đổ đầy nước rửa kính.
● Kiểm tra mức dầu động cơ.
● Kiểm tra mức nước làm mát.
● Gắn biển số nếu cần.
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Kiểm tra xe
Tự bảo trì xe

9 Nguy hiểm
Hệ thống đánh lửa sử dụng điện
áp rất cao. Vì vậy không được
chạm vào.

Mui
Mở

Đẩy cần an toàn sang bên trái và mở
nắp ca bô.

9 Cảnh báo
9 Cảnh báo
Chỉ được thực hiện các công việc
kiểm tra khoang động cơ khi khóa
điện ở vị trí OFF.
Quạt làm mát vẫn có thể hoạt động
ngay cả khi khóa điện ở vị trí OFF.

Khi động cơ đang nóng, chỉ được
cầm vào phần đệm xốp trên thanh
chống nắp ca bô.
Kéo cần mở ca bô và trả nó về vị trí
ban đầu.

Cửa lấy gió 3 140.

Chăm sóc xe
9 Cảnh báo

Sử dụng que chống nắp ca bô.
Nếu nắp capô mở trong khi xe Tự
động dừng, thì động cơ sẽ tự động
được khởi động lại vì lý do an toàn.
Đèn báo điều khiển / 3 72.

Đóng
Trước khi đóng nắp ca bô, nhấn que
chống vào vòng kẹp.
Hạ thấp nắp ca bô và để nó ăn khớp
vào chốt. Kiểm tra sự ăn khớp của nắp
ca bô.

Luôn luôn tuân thủ theo những
khuyến cáo sau: Kéo cạnh trước
nắp ca bô để đảm bảo rằng nó đã
được khóa an toàn trước khi bạn
lái xe.
Không được kéo tay mở nắp ca bô
khi xe đang chạy.
Không được lái xe khi nắp ca bô
mở. Nắp ca bô mở sẽ làm hạn chế
tầm nhìn của lái xe.
Lái xe khi nắp ca bô mở có thể gây
ra va chạm, kết quả là hỏng xe và
các đồ vật khác, gây chấn thương
và thậm chí có thể chết người.
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Tổng quan về khoang động cơ
Động cơ xăng, LDE và 2H0

Chăm sóc xe
Động cơ xăng, LXT
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1.
2.
3.
4.

Bình dầu trợ lực lái 3 174
Nắp dầu động cơ 3 172
Bình dầu phanh 3 175
Bình nước làm mát động cơ
3 172

5.
6.
7.
8.
9.

Hộp cầu chì 3 190
Bình nước rửa kính 3 174
Ắc quy 3 175
Que thăm dầu động cơ 3 172
Bầu lọc gió động cơ 3 173

Dầu động cơ
Thường xuyên kiểm tra mức dầu động
cơ để tránh làm hỏng động cơ. Đảm
bảo sử dụng đúng thông số kỹ thuật
của dầu. Dung dịch và dầu bôi trơn
được khuyên dùng 3 239.
Kiểm tra mức dầu khi xe đỗ trên
đường bằng. Động cơ phải đang ở
nhiệt độ hoạt động và đã được tắt sau
ít nhất 10 phút.
Rút que thăm dầu lên, lau sạch, đưa
que thăm dầu vào hết cỡ, rút ra và
xem mức dầu động cơ trên que thăm.
Đưa que thăm dầu vào hết cỡ và xoay
nửa vòng.

Các que thử khác nhau được sử dụng
cho các loại động cơ khác nhau.

Chúng tôi khuyến cáo sử dụng loại
dầu động cơ giống loại được sử dụng
ở lần thay dầu gần nhất.
Mức dầu động cơ không được vượt
quá mức MAX trên que thăm dầu.

Chú ý
Lượng dầu động cơ thừa phải
được tháo hoặc hút ra.
Thể tích 3 228.
Đặt nắp thẳng đứng và vặn chặt.
Khi mức dầu động cơ thấp hơn mức
MIN, đổ thêm dầu động cơ.

Chăm sóc xe
9 Cảnh báo
Dầu động cơ là một chất kích
thích, nếu nuốt phải, nó có thể
khiến cho cơ thể ốm yếu hoặc gây
chết người.
Để xa tầm tay trẻ em.
Tránh tiếp xúc với da lâu hoặc
nhiều lần.
Rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nước
và xà bông hoặc nước rửa tay.
Phải hết sức cẩn thận khi tháo dầu
động cơ vì nó có thể còn nóng và
đủ làm bạn bị bỏng!

Chú ý
Khi lái xe ở đường dốc, mã cảnh
báo 79 có thể được hiển thị trên
Trung tâm Thông tin cho Người Lái
3 88.
Nếu mã đó biến mất khi lái xe trở
lại ở khu vực bằng phẳng, không
được nạp thêm dầu động cơ.

Bầu lọc không khí
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Mức nước làm mát
Chú ý
Mức nước làm mát quá thấp có thể
làm cho động cơ bị hư hỏng.

Để thay bầu lọc gió động cơ, tháo 6
đinh ốc rồi gỡ nắp đậy lọc gió ra.

Nước làm mát động cơ
Cần bảo đảm đúng nồng độ chất
chống đóng băng.

Chú ý
Chỉ sử dụng chất chống đông đã
được phê duyệt.
Nước làm mát và chất chống đông
3 216.

Nếu hệ thống làm mát đang nguội,
mức nước làm mát phải ở trên vạch
đánh dấu để đổ. Đổ thêm nếu mức
nước làm mát thấp.
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Nước rửa kính

9 Cảnh báo
Để cho máy nguội trước khi mở
nắp. Mở nắp một cách cẩn thận,
để cho áp suất giảm từ từ.
Đổ thêm hỗn hợp của nước đã khử
chất khoáng và chất chống đóng
băng đã được phê duyệt dùng cho xe
của bạn. Đóng chặt nắp. Đến xưởng
sửa chữa để được kiểm tra nồng độ
chất chống đóng băng và nguyên
nhân gây tụt mức nước làm mát.

Dầu trợ lực lái
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. Không để các
chất bẩn tiếp xúc với phía đổ dầu
của nắp bình chứa/que thăm hoặc
rơi vào bình chứa.

Mở nắp và tháo ra. Lau khô que đo rồi
xoay nắp lại như cũ. Sau đó lại mở
nắp ra và đọc vạch mức dầu trên que
đo.
Mức dầu trợ lực lái phải nằm giữa mức
MIN và MAX.
Nếu mức dầu quá thấp, đến xưởng
sửa chữa để được hỗ trợ.

Đổ đầy hỗn hợp nước sạch và một
lượng thích hợp dung dịch rửa kính
chứa chất chống đông.
Để đổ đầy lại bình nước rửa kính.

Chăm sóc xe
●
●

●

Chỉ sử dụng nước rửa kính được
hòa sẵn dành cho rửa kính bán
trên thị trường.
Không được sử dụng nước máy.
Các khoáng chất có trong nước
máy có thể làm tắc đường ống
nước rửa kính.
Nếu nhiệt độ ngoài trời gần xuống
dưới nhiệt độ đóng băng, bạn
phải dùng nước rửa kính có đủ
lượng chất chống đông.

Dầu phanh
9 Cảnh báo
Dầu phanh là chất độc hại và gây
ăn mòn. Tránh tiếp xúc với mắt,
da, đồ vải và các bề mặt sơn.

Nước rửa kính 3 174.

Phanh
Trong trường hợp độ dày má phanh
chỉ còn ở mức tối thiểu, bạn sẽ nghe
thấy rít trong khi phanh hoặc trên một
số phiên bản, g sẽ bật sáng.
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 chuyến đi đầu tiên.

Mức dầu phanh phải nằm giữa mức
MIN và MAX.
Khi đổ thêm dầu phanh, cần đảm bảo
vệ sinh tối đa, vì dầu phanh bị bẩn có
thể dẫn tới hệ thống phanh bị hỏng.
Nguyên nhân của việc thiếu dầu
phanh phải được khắc phục bởi
xưởng sửa chữa.
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Chỉ được sử dụng loại dầu phanh có
tính năng cao mà đã được phê duyệt
cho xe, Dầu phanh và dầu ly hợp 3
216.

Ắc quy trên xe
Xe không có hệ thống tắt-bật sẽ được
trang bị ắc quy axít chì. Xe có hệ
thống tắt-bật sẽ được trang bị ắc quy
AGM, không phải là ắc quy axít chì.
Ắc quy trên xe thuộc loại không cần
bảo dưỡng.
Không cho pin vào sọt rác hàng ngày.
Chúng cần được mang đến điểm thu
gom để tái sinh.
Để xe không chạy trong vòng hơn 4
tuần có thể gây nên hiện tượng hao
ắc quy. Tháo kẹp ra khỏi đầu cực âm
của ắc quy xe.
Phải tắt khóa điện trước khi nối hay
tháo ắc quy xe.
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9 Cảnh báo

Để các vật liệu phát sáng cách xa
ắc quy để tránh nổ. Ắc quy nổ có
thể dẫn đến hư hỏng cho xe và tổn
thương nghiêm trọng hoặc chết
người.
Tránh tiếp xúc với mắt, da, đồ vải
và các bề mặt sơn. Dung dịch
chứa axit Sulphuric có thể là
nguyên nhân gây ra các tổn
thương và hư hại trong các trường
hợp tiếp xúc trực tiếp. Trong
trường hợp axit bắn lên da, phải
rửa sạch vùng đó bằng nước và
liên hệ ngay với y tế để được giúp
đỡ.
Để xa tầm tay trẻ em.
Không được nghiêng ắc quy hở.
Chống hao ắc quy 3 93.

Thay ắc quy
Lưu ý
Mọi sự sai lệch so với các hướng dẫn
có trong đoạn này có thể khiến cho
hệ thống tắt-bật tạm thời bị giải hoạt.

Khi ắc quy được thay, hãy đảm bảo
rằng không có lỗ thông gió hở nào gần
đầu cực dương. Nếu có lỗ thông gió
mở trong vùng này, thì bạn phải đậy
lại bằng nắp giả và lỗ thông gió gần
đầu cực âm phải được mở ra.
Chỉ sử dụng những ắc quy mà bạn có
thể gắn hộp cầu chì trên đó.
Trong xe có hệ thống tắt-bật, đảm bảo
rằng ắc quy AGM (Đệm kính hấp thụ)
được thay bằng ắc quy AGM.
Bạn có thể xác định ắc quy AGM bằng
cụm AGM trên nhãn ắc quy. Chúng
tôi khuyến nghị bạn nên dùng ắc quy
nguyên bản của Chevrolet.
Lưu ý
Nếu bạn sử dụng ắc quy AGM không
phải là ắc quy nguyên bản của xe
Chevrolet, thì hiệu năng của hệ
thống tắt-bật có thể giảm đi.
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên
đưa xe đến xưởng sửa chữa để thay
ắc quy.
Hệ thống tắt-bật 3 149.

Sạc điện ắc quy
9 Cảnh báo
Trên xe có hệ thống tắt-bật, đảm
bảo rằng hiệu điện thế sạc không
vượt quá 14,6 vôn khi bạn sử dụng
bộ sạc điện ắc quy. Nếu không, ắc
quy có thể bị hỏng.
Khởi động bằng ắc quy trên xe khác
3 209.

Nhãn cảnh báo

Chăm sóc xe
Ý nghĩa các ký hiệu:
● Không được phép có tia lửa, ngọn
lửa trần hoặc hút thuốc.
● Luôn che mắt. Các khí gas phát
nổ có thể dẫn tới việc bị mù hoặc
bị thương.
● Giữ ắc quy trên xe xa khỏi tầm với
của trẻ em.
● Ắc quy có chứa axít sunphuaric,
đây là chất có thể làm mù mắt
hoặc gây ra vết bỏng nghiêm
trọng.
● Hãy xem tài liệu Hướng dẫn cho
Chủ xe để có thêm thông tin.
● Khí dễ nổ có thể xuất hiện ở vùng
xung quanh ắc quy trên xe.

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 2 lít nhiên liệu. Bật khóa điện ba
lần mỗi lần 15 giây. Sau đó, quay khởi
động động cơ tối đa 40 giây. Lặp lại
các bước này sau ít nhất 5 giây. Nếu
động cơ không thể khởi động được,
liên hệ xưởng sửa chữa để được trợ
giúp.

Thay lưỡi gạt nước

Nâng cần gạt mưa lên. Gạt cần để
nhả kẹp sau đó tháo lưỡi gạt mưa ra.
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Cần gạt mưa kính chắn gió cần phải
hoạt động đúng chức năng để lái xe
có tầm nhìn rõ ràng giúp lái xe an
toàn. Thường xuyên kiểm tra tình
trạng của lưỡi gạt. Thay những lưỡi
gạt đã bị cứng, giòn, rạn nứt hoặc
những lưỡi làm bẩn kính khi gạt.
Vật chất lạ bám trên kính hay lưỡi gạt
có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả
của cần gạt. Nếu lưỡi gạt không gạt
sạch kính chắn gió, làm sạch lưỡi gạt
và kính chắn gió bằng nước rửa kính
hoặc chất tẩy nhẹ. Rửa sạch bằng
nước.
Lặp lại quy trình này nếu cần. Không
thể làm sạch các vệt silicôn trên bề
mặt kính. Do vậy, không được lau
kính chắn gió bằng silicôn, nó sẽ tạo
ra các vệt mờ và ảnh hưởng đến khả
năng quan sát của lái xe.
Không dùng chất dung môi, xăng, dầu
hỏa, hay chất pha sơn để làm sạch
gạt mưa. Những chất này có hại và có
thể làm hỏng lưỡi gạt hay các bề mặt
sơn trên xe của bạn.
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Lưới gạt nước trên cửa kính sau

Thay bóng đèn
Tắt khóa điện và các công tắc liên
quan hoặc đóng các cửa lại.
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.

Nâng cần gạt mưa lên. Tháo lưới gạt
nước như trong hình minh họa và
nhấc ra.
Gắn lưỡi gạt nước nghiêng góc với
cần gạt và đẩy cho đến khi nó khớp
vào cần gạt.
Cẩn thận hạ thấp cần gạt xuống.

Lưu ý
Sau khi rửa xe hoặc là sau mỗi
chuyến đi trong điều kiện mưa to,
pha của đèn pha và đèn hậu có thể
đọng hơi nước.
Điều này là do độ chênh lệch nhiệt
độ giữa bên trong và bên ngoài của
đèn.
Điều đó cũng giống như hiện tượng
ngưng tụ hơi nước bên trong kính
cửa xe khi trời mưa và đó là một dấu
hiệu bình thường đối với xe.
Nếu nước lọt vào mạch bóng đèn,
cần đem xe đến xưởng bảo dưỡng
để kiểm tra.

Đèn halogen đầu
Chiếu gần và chiếu xa
Cách 1:
1. Tháo giắc nối khỏi bóng đèn.

2. Tháo nắp bảo vệ.

Chăm sóc xe
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5. Khi lắp bóng đèn mới, gài các vấu
lồi vào các rãnh trên chóa đèn.
6. Gài kẹp lò xo vào.
7. Lắp nắp bảo vệ đèn pha vào vị trí
và đóng lại.
8. Cắm giắc nối vào bóng đèn.
Cách 2:
Mô tả này liên quan tới đèn đầu chiếu
sáng halogen kép.
3. Ấn cái kẹp lò xo, gỡ và xoay nó lên
trên.

2. Xoay nắp chụp ngược chiều kim
đồng hồ và tháo ra.

1. Xả cạn nước rửa kính khỏi ống
nước rửa và tháo ống nước rửa
nếu cần thiết.
4. Tháo bóng đèn ra khỏi chóa đèn.

3. Xoay thiết bị giữ bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi
chóa đèn pha.
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4. Tháo đui đèn khỏi ổ cắm nối bằng
cách kéo và tháo vành giữ.
5. Tháo và thay thế đui đèn có bóng
đèn và gắn ổ cắm nối.
6. Lắp đui đèn vào chóa đèn pha
bằng cách xoay theo chiều kim
đồng hồ.
7. Đóng nắp chụp.
8. Lắp ống nước rửa và đổ đầy nước
rửa kính vào ống nước rửa nếu
cần thiết.

Đèn sườn
1. Tháo giắc nối khỏi bóng đèn.

2. Tháo nắp bảo vệ.

3. Tháo chuôi đèn khỏi chóa đèn.

4.
5.
6.
7.

Tháo bóng đèn ra khỏi đui.
Lắp bóng đèn mới.
Lắp chuôi bóng đèn vào chóa đèn.
Lắp nắp bảo vệ đèn pha vào vị trí
và đóng lại.
8. Cắm giắc nối vào bóng đèn.

Chăm sóc xe
Đèn xi nhan trước
Cách 1:

181

2. Ấn bóng đèn vào trong đui nhẹ
nhàng, xoay nó ngược chiều kim
đồng hồ, tháo ra và thay bóng đèn
mới.
3. Đưa kẹp bóng đèn vào chóa đèn,
xoay theo chiều kim đồng hồ để
ăn khớp.
Cách 2:
Mô tả này liên quan tới đèn đầu chiếu
sáng halogen kép.
2. Xoay chuôi bóng đèn ngược chiều
kim đồng hồ và gỡ nó ra.

1. Xoay chuôi bóng đèn ngược chiều
kim đồng hồ và gỡ nó ra.

1. Xả cạn nước rửa kính khỏi ống
nước rửa và tháo ống nước rửa
nếu cần thiết.
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3. Ấn bóng đèn vào trong đui nhẹ
nhàng, xoay nó ngược chiều kim
đồng hồ, tháo ra và thay bóng đèn
mới.
4. Đưa kẹp bóng đèn vào chóa đèn,
xoay theo chiều kim đồng hồ để
ăn khớp.
5. Lắp ống nước rửa và đổ đầy nước
rửa kính vào ống nước rửa nếu
cần thiết.

1. Xoay bánh xe tương ứng bên
trong để tiếp cận tốt hơn và tháo 3
vít torx ở bên ngoài bin lái. Bộ đồ
sửa xe 3 216.
2. Kéo và giữ lớp lót để tiếp cận thiết
bị giữ bóng đèn.
3. Xoay thiết bị giữ bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi
chóa đèn pha.

6. Lắp đui đèn vào chóa đèn pha
bằng cách xoay theo chiều kim
đồng hồ và cài khớp.
7. Lắp lại nắp đậy bên dưới và lớp lót.

Cách 2:
Biến thể này đề cập tới đèn sương mù
chiếu sáng.

Đèn sương
Cách 1:

4. Tháo đui đèn khỏi ổ cắm nối bằng
cách kéo vành giữ.
5. Tháo và thay thế đui đèn có bóng
đèn và gắn ổ cắm nối.

1. Xoay bánh xe tương ứng bên
trong để tiếp cận tốt hơn và tháo 3
vít torx ở bên ngoài bin lái. Bộ đồ
sửa xe 3 216.
2. Kéo và giữ lớp lót để tiếp cận thiết
bị giữ bóng đèn.

Chăm sóc xe
3. Xoay thiết bị giữ bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi
chóa đèn pha.
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Đèn đuôi
Có hai biến thể dành cho xe 4 cửa.

Biến thể 1

2. Nới lỏng cả hai đinh vít bằng chìa
vặn đầu ống hoặc chìa vặn đai ốc
8 mm.
4. Tháo đui đèn khỏi ổ cắm nối bằng
cách kéo vành giữ.
5. Tháo và thay thế đui đèn có bóng
đèn và gắn ổ cắm nối.
6. Lắp đui đèn vào chóa đèn pha
bằng cách xoay theo chiều kim
đồng hồ và cài khớp.
7. Lắp lại nắp đậy bên dưới và lớp lót.

1. Tháo cả hai chốt bằng tua vít và
mở nắp trang trí.

Đèn chạy ban ngày (LED)
Thay đèn tại xưởng sửa chữa.
3. Gỡ cả cụm đèn hậu. Chú ý giữ
nguyên cụm dây điện.
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Hộc đèn ở cửa hậu

4. Đèn hậu/đèn phanh (1)
Đèn xi nhan (2)

5. Xoay chuôi bóng đèn ngược chiều
kim đồng hồ và tháo ra.

6. Ấn bóng đèn vào trong đui nhẹ
nhàng, xoay nó ngược chiều kim
đồng hồ, tháo ra và thay bóng đèn
mới.
7. Lắp chuôi đèn vào cụm đèn sau
và bắt ốc lại như cũ. Lắp cụm đèn
hậu vào khung xe rồi vặn chặt ốc.
Gắn lại ván lót bên trong bằng cả
hai chốt.
8. Mở khóa điện, bật và kiểm tra tất
cả các đèn.

1. Tháo cả hai chốt bằng tua vít và
mở nắp trang trí.
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2. Nới lỏng ba đinh vít bằng chìa vặn
đầu ống hoặc chìa vặn đai ốc
8 mm.

4. Nới lỏng hai đinh vít bằng chìa vặn
đầu ống hoặc chìa vặn đai ốc
8 mm và kéo đui đèn ra.

7. Lắp đui đèn vào cụm đèn đuôi và
bắt vít lại như cũ. Lắp cụm đèn
hậu vào khung xe rồi vặn chặt ốc.
Gắn lại ván lót bên trong bằng cả
hai chốt.
8. Bật khóa điện, bật và kiểm tra các
đèn vừa thay.

Biến thể 2

3. Gỡ cả cụm đèn hậu. Chú ý giữ
nguyên cụm dây điện.

5. Đèn vị trí (1)
Xe tay lái thuận: Đèn sương mù
phía sau (Xe tay lái thuận)/Đèn lùi
(Xe tay lái nghịch) (2)
Xe tay lái nghịch: Đèn lùi (Xe tay
lái thuận)/Đèn sương mù phía sau
(Xe tay lái nghịch) (2)
6. Ấn bóng đèn vào trong đui nhẹ
nhàng, xoay nó ngược chiều kim
đồng hồ, tháo ra và thay bóng đèn
mới.
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1. Gỡ hai nắp nhựa ra.
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5. Xoay chuôi đèn ngược chiều kim
đồng hồ.

2. Tháo cả hai đinh vít.

3. Gỡ cả cụm đèn hậu. Chú ý giữ
nguyên cụm dây điện.

4. Đèn lùi (1)
Đèn xi nhan (2)
Đèn hậu/đèn phanh (3)

6. Tháo chuôi đèn ra. Ấn bóng đèn
vào trong đui nhẹ nhàng, xoay nó
ngược chiều kim đồng hồ, tháo ra
và thay bóng đèn mới.
7. Lắp chuôi đèn vào cụm đèn sau
và bắt ốc lại như cũ. Lắp cụm đèn
hậu vào khung xe rồi vặn chặt ốc.
Đậy các nắp và cài vào.
8. Mở khóa điện, bật và kiểm tra tất
cả các đèn.
Hộc đèn ở cửa hậu
Đèn sương mù sau/đèn lùi, tùy vào
cạnh xe.
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3. Tháo chuôi đèn ra. Ấn bóng đèn
vào trong đui nhẹ nhàng, xoay nó
ngược chiều kim đồng hồ, tháo ra
và thay bóng đèn mới.
4. Lắp lại chuôi đèn lên nắp cốp sau.
Lắp tấm ốp lại vị trí cũ.
5. Bật khóa điện, bật và kiểm tra các
đèn vừa thay.
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Đèn biển số
Có hai biến thể
Biến thể 1

Đèn xi nhan sườn
1. Tháo tấm ốp nắp cốp sau.
2. Xoay chuôi đèn ngược chiều kim
đồng hồ.

Phiên bản có bóng đèn trên vè xe
1. Ấn đèn xuôi về phía sau xe và
tháo ra.
2. Xoay chuôi đèn ngược chiều kim
đồng hồ.
3. Tháo bóng đèn ra khỏi chuôi và
thay bóng mới.
4. Lắp đèn theo thứ tự ngược lại.

Phiên bản có Đi-ốt phát sáng
(LED) trên gương bên ngoài
Bạn không thể thay đổi LED. Hãy hỏi
ý kiến của xưởng sửa chữa nếu LED
bị hỏng.

1. Chọc tua vít vào cụm bóng đèn,
ấn sang phía bên và nhả lò xo ra.
2. Gỡ cụm đèn xuống, chú ý không
kéo căng dây điện.
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3. Xoay chuôi đèn ngược chiều kim
đồng hồ để gỡ nó ra.
4. Tháo bóng đèn ra khỏi chuôi và
thay bóng mới.
5. Lắp chuôi đèn vào và xoay theo
chiều kim đồng hồ.
6. Lắp lại cụm bóng đèn.

Đèn khoang hành lý

Biến thể 2

4. Lắp chuôi đèn vào và xoay theo
chiều kim đồng hồ.
5. Lắp cụm bóng đèn vào và dùng
tua vít vặn chặt lại.

1. Dùng tua vít cạy nhẹ đèn ra.

Chiếu sáng bảng táp lô
1. Tháo cả hai đinh vít.
2. Gỡ cụm đèn xuống, chú ý không
kéo căng dây điện.
Xoay chuôi đèn ngược chiều kim
đồng hồ để gỡ nó ra.
3. Tháo bóng đèn ra khỏi chuôi và
thay bóng mới.

Thay bóng đèn ở các xưởng sửa
chữa.

Đèn nội thất
Đèn hỗ trợ, đèn đọc sách
Thay bóng đèn ở các xưởng sửa
chữa.

2. Ấn nhẹ bóng đèn về phía cái kẹp
lò xo và tháo nó ra.
3. Lắp bóng đèn mới.
4. Lắp đèn.
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Hệ thống điện
Cầu chì
Thông số của cầu chì thay thế phải
tương ứng với các thông số của cầu
chì hỏng.
Có hai hộp cầu chì trên xe:
● ở phía trước bên trái khoang động
cơ,
● trong xe phía dưới khoang đựng
đồ, hoặc, đối với xe tay lái nghịch,
nó nằm phía dưới hộp đựng găng
tay.
Trong hộp ở trên cực dương ắc quy là
một số cầu chì chính. Đến xưởng sửa
chữa để thay nếu cần thiết.
Trước khi thay cầu chì, tắt các công
tắc điện tương ứng và tắt khóa điện.
Cầu chì đã bị nổ nếu sợi dây của nó
đã bị chảy ra. Không được thay cầu
chì khi chưa tìm ra nguyên nhân và có
biện pháp khắc phục.
Có một số chức năng được bảo vệ
bằng nhiều cầu chì.
Cầu chì cũng có thể được cài vào mà
không tồn tại chức năng nào.

Kìm nhổ cầu chì
Kìm nhổ cầu chì có thể được để trong
hộp cầu chì trong khoang động cơ.
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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 cuốn sách
hướng dẫn này đều được áp dụng cho
chiếc xe của bạn. Nó chỉ đúng tại thời
điểm in cuốn sách này. Khi kiểm tra
hộp cầu chì, cần tham khảo nhãn dán
trên hộp cầu chì.

Cặp kìm nhổ vào cầu chì từ phía trên
và nhổ cầu chì ra.

Hộp cầu chì khoang động cơ

Chăm sóc xe
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Số thứ tự Mạch

Số thứ tự Mạch

Số thứ tự Mạch

1

Mô đun điều khiển hộp số

14

–

29

–

2

Mô đun điều khiển động
cơ

15

–

30

3

–

16

Đánh lửa, Cảm biến chất
lượng không khí

Hệ thống chống bó cứng
bánh xe ABS

31

Mô đun điều khiển thân xe

4

Van thông hơi bộ lọc than
hoạt tính

17

Đánh lửa, Túi khí

32

Mô đun điều khiển thân xe

5

Khóa điện

18

Mô đun điều khiển nhiên
liệu

33

–

6

Gạt mưa trước

19

–

34

Cửa nóc

7

–

20

Bơm nhiên liệu

35

Hệ thống thông tin giải trí,
bộ khuếch đại

8

Phun nhiên liệu

21

Kính điện sau

36

–

9

Phun nhiên liệu, hệ thống
đánh lửa

22

–

37

10

Mô đun điều khiển động
cơ

23

–

Đèn pha chiếu xa, bên
phải

24

Kính điện trước

38

Đèn pha chiếu xa, bên trái

11

Cảm biến ô xy (còn gọi là
cảm biến Lambda)

25

Bơm chân không điện tử

39

–

26

40

–

12

Van điện từ mô tơ đề

Hệ thống chống bó cứng
bánh xe ABS

41

–

13

Van thông hơi bộ lọc than
hoạt tính

27

Hệ thống chìa khóa điện
tử

42

Quạt làm mát

28

Kính sau có sấy

43

–
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Số thứ tự Mạch

Số thứ tự Mạch

44

–

60

Sấy gương

45

Quạt làm mát

61

Sấy gương

46

Quạt làm mát

62

Điều hòa không khí

47

Cảm biến ô xy (còn gọi là
cảm biến Lambda)

63

Cảm biến trên kính sau

48

Đèn sương mù

64

Cảm biết chất lượng
không khí

49

–

65

Đèn sương mù sau

50

–

66

–

51

Còi

67

52

Bảng táp lô

Mô đun điều khiển hệ
thống nhiên liệu

53

Gương điện chống chói

68

–

54

Công tắc đèn, Điều khiển
đèn

69

Cảm biến điện áp ắc quy

70

Cảm biến mưa

55

Gập gương

71

–

56

Rửa kính chắn gió

57

Khóa trụ lái

58

–

59

Làm nóng nhiên liệu
diesel

Hộp cầu chì bảng táp lô

Hộp cầu chì này nằm cạnh ngăn chứa
đồ trên bảng táp lô.
1. Mở ngăn chứa đồ.
2. Tháo phần dưới của ngăn chứa đồ
theo chiều mũi tên.

Chăm sóc xe
Trên các xe tay lái nghịch, hộp cầu chì
được lắp bên cạnh tấm ốp bên trong
ngăn chứa vật dụng nhỏ. Mở ngăn
chứa vật dụng nhỏ và tháo ốp này.
Không phải tất cả các mô tả về hộp
cầu chì trình bày trong cuốn sách
hướng dẫn này đều được áp dụng cho
chiếc xe của bạn. Nó chỉ đúng tại thời
điểm in cuốn sách này. Khi kiểm tra
hộp cầu chì, cần tham khảo nhãn dán
trên hộp cầu chì.
3. Tháo ngăn chứa đồ ra khỏi rãnh
theo chiều mũi tên.
Lắp lại ngăn chứa đồ theo trình tự
ngược lại.
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Số thứ tự Mạch
1

Hệ thống thông tin giải trí,
điện thoại rảnh tay

2

–

3

Bộ điều khiển thân xe

4

Hệ thống thông tin giải trí

5

Màn hình thông tin, hệ
thống hỗ trợ đỗ xe, nguồn
âm thanh

6

Châm thuốc

7

Ổ cắm điện

8

Mô đun điều khiển thân xe

9

Mô đun điều khiển thân xe

10

Mô đun điều khiển thân xe

11

Quạt gió bên trong

12

–

13

–

14

Giắc nối chẩn đoán

15

Túi khí
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Số thứ tự Mạch

Bộ đồ sửa xe

16

Hệ thống khóa trung tâm,
cửa hậu

Dụng cụ

17

Hệ thống điều hòa không
khí

Những xe có bộ đồ sửa chữa lốp

18

–

19

Cần số

20

–

21

Bảng đồng hồ

22

Khóa điện, hệ thống chìa
khóa điện tử

23

Mô đun điều khiển thân xe

24

Mô đun điều khiển thân xe

25

Khóa trụ lái

26

–

Các dụng cụ và bộ đồ sửa chữa lốp
được đặt trong khoang phía dưới ốp
sàn trong khoang hành lý.

Những xe có bánh xe dự phòng

Kích và các dụng cụ được đặt trong
khoang phía dưới lốp dự phòngtrong
khoang hành lý. Lốp dự phòng
3 207.
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Bánh xe và lốp xe
Tình trạng lốp xe, bánh xe
Khi đi qua gờ sắc cần lái xe chậm và
lái vuông góc với các gờ sắc này nếu
có thể. Lái xe qua những gờ sắc có
thể làm hỏng lốp hay bánh xe. Không
để lốp xe bị kẹt vào lề đường khi đỗ
xe.
Thường xuyên kiểm tra hư hỏng trên
bánh xe. Liên hệ xưởng sửa chữa để
được trợ giúp nếu bánh của bạn bị
hỏng hoặc bị mòn khác thường.

Lốp mùa đông
Lốp mùa đông sẽ cải thiện an toàn lái
xe ở nhiệt độ dưới 7 °C, vì vậy lốp mùa
đông nên được lắp vào tất cả các
bánh xe.
Để phù hợp với quy định riêng của
từng nước, dán thêm tem tốc độ trong
vùng quan sát của lái xe.
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Ký hiệu trên lốp

Áp suất lốp

Ví dụ 215/60 R 16 95 H
215 : Bề rộng lốp, mm
60 : Tỷ lệ mặt cắt (Chiều cao chia
chiều rộng lốp), %
R : Loại lốp: Bố tỏa tròn (Radial)
RF : Loại: RunFlat (chạy được khi
thủng lốp)
16 : Kích thước bánh, insơ
95 : Chỉ số tải trọng. Ví dụ. Chỉ số
là 95 thì tương ứng với tải trọng
690kg
H : Mã tốc độ

Kiểm tra áp suất lốp khi lốp đang
nguội ít nhất 14 ngày một lần và trước
mỗi cuộc hành trình dài. Không được
quên bánh xe dự phòng.
Tháo nắp van bánh xe.

Mã tốc độ:
Q : lên tới 160 km/h
S : lên tới 180 km/h
T : lên tới 190 km/h
H : lên tới 210 km/h
V : lên tới 240 km/h
W : lên tới 270 km/h
Chọn lốp phù hợp với tốc độ tối đa của
xe bạn.
Xe có thể đạt tốc độ tối đa khi chở
người lái và (75 kg) 125 kg trọng tải.
Thiết bị lắp thêm có thể làm giảm tốc
độ tối đa của xe.
Tính năng 3 245.

Áp suất lốp 3 230 và trên tem dán
trên khung cửa trước trái.
Thông số áp suất lốp là ở trạng thái
lốp nguội. Thông số này áp dụng cho
cả loại lốp mùa hè và lốp mùa đông.
Luôn bơm lốp dự phòng đến áp suất
lốp tiêu chuẩn ở chế độ đầy tải.
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Áp suất lốp ECO giúp cho việc 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.

9 Cảnh báo
Nếu như áp suất quá thấp, có thể
khiến cho nhiệt độ của lốp tăng lên
đáng kể và gây ra những hư hỏng
bên lốp xe, và dẫn đến tách các bố
lốp, thậm chí có thể gây nổ lốp khi
chạy ở tốc độ cao.

Hệ thống kiểm tra áp suất
lốp
Hệ thống kiểm tra áp suất lốp (TPMS)
sử dụng công nghệ radio và cảm biến
để kiểm tra mức áp suất lốp. Cảm
biến của TPMS theo dõi áp suất
không khí trong các lốp và truyền số
liệu về áp suất lốp đến thiết bị thu đặt
trong xe.

Bạn nên kiểm tra từng lốp, kể cả lốp
dự phòng (nếu được trang bị), hàng
tháng, khi lốp nguội và khi lốp đạt mức
căng được nhà sản xuất xe khuyến
cáo trên nhãn thông báo của xe hoặc
nhãn báo áp suất lốp. (Nếu lốp xe của
bạn có cỡ khác với cỡ ghi trên nhãn
thông báo hoặc nhãn báo áp suất lốp,
thì bạn cần xác định mức bơm căng
phù hợp cho lốp đó.)
Xe của bạn còn có một tính năng an
toàn nữa, đó là TPMS sẽ bật sáng đèn
báo áp suất lốp thấp khi có một hoặc
nhiều lốp xe của bạn bị xuống hơi
đáng kể.
Vì thế, khi đèn báo áp suất lốp thấp
bật sáng, bạn nên dừng xe càng sớm
càng tốt, kiểm tra các lốp và bơm căng
đến mức thích hợp. Việc lái xe khi lốp
quá non sẽ khiến lốp bị quá nhiệt và
có thể dẫn đến hỏng hóc. Lốp non
cũng làm giảm hiệu suất sử dụng
nhiên liệu và tuổi thọ của ta lông lốp,
đồng thời có thể ảnh hưởng đến khả
năng điều khiển và dừng xe.
Vui lòng lưu ý rằng TPMS không phải
là phương án thay thế cho việc bảo
dưỡng lốp xe đúng cách, người lái
phải có trách nhiệm duy trì đúng mức

áp suất lốp, ngay cả khi lốp không
xuống hơi đến mức làm cho đèn báo
áp suất lốp thấp của TPMS bật sáng.
Xe của bạn cũng được trang bị đèn
báo hư hỏng TPMS để thông báo khi
hệ thống này hoạt động không bình
thường. Đèn báo hư hỏng TPMS
được kết hợp với đèn báo áp suất lốp
thấp. Khi hệ thống phát hiện thấy hư
hỏng, đèn báo sẽ nháy sáng trong
khoảng một phút, sau đó sáng đều.
Chuỗi thông báo này sẽ tiếp tục trong
các lần khởi động xe sau đó, nếu hư
hỏng vẫn tồn tại.
Khi đèn báo hư hỏng bật sáng, hệ
thống sẽ không thể phát hiện hay phát
tín hiệu về áp suất lốp thấp đúng như
thiết kế. Có thể có nhiều lý do dẫn đến
hư hỏng TPMS, kể cả nguyên nhân
việc lắp đặt lốp hoặc bánh xe thay thế
khiến TPMS hoạt động không bình
thường. Hãy luôn kiểm tra đèn báo hư
hỏng TPMS sau khi thay một hoặc
nhiều lốp hay bánh xe, để bảo đảm
TPMS vẫn hoạt động bình thường với
lốp hoặc bánh xe thay thế đó.
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Hoạt động kiểm tra áp suất lốp
Xe này có thể được trang bị TPMS.
TPMS được thiết kế để cảnh báo cho
người lái khi có tình trạng áp suất lốp
thấp. Các cảm biến của TPMS được
gắn trên từng cụm bánh xe và lốp, trừ
cụm bánh xe và lốp dự phòng. Cảm
biến của TPMS theo dõi áp suất
không khí trong các lốp và truyền số
liệu về áp suất lốp đến thiết bị thu đặt
trong xe.
Khi phát hiện thấy tình trạng áp suất
lốp thấp, TPMS sẽ bật sáng đèn cảnh
báo áp suất lốp thấp A đặt ở cụm
đồng hồ trên bảng táp lô. Nếu đèn
cảnh báo bật sáng, bạn hãy dừng xe
càng sớm càng tốt và bơm căng lốp
đến mức được khuyến cáo trên nhãn
báo áp suất lốp 3 195.
Thông báo kiểm tra áp suất ở một lốp
cụ thể sẽ xuất hiện trên màn hình của
Trung tâm thông tin cho người lái
(DIC). Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
sẽ sáng và thông điệp cảnh báo trên
DIC sẽ xuất hiện trong mỗi chu kỳ
đánh lửa, cho đến khi bạn bơm căng
lốp đúng mức. Bạn có thể xem các

mức áp suất lốp bằng DIC. Để biết
thông tin chi tiết và bổ sung về hoạt
động và màn hình của DIC, 3 84.
Khi trời mát, đèn cảnh báo áp suất lốp
thấp có thể bật sáng ở lần khởi động
xe đầu tiên, rồi tắt đi khi xe chạy. Đây
có thể là chỉ báo sớm rằng lốp đang
xuống hơi dần và phải được bơm căng
đến mức phù hợp. Có một nhãn cho
biết kích cỡ của các lốp lắp ban đầu
và mức áp suất chính xác cho lốp khi
chúng lạnh 3 195. Xem thêm áp suất
lốp 3 230.
TPMS có thể cảnh báo tình trạng lốp
non, nhưng hệ thống này không thể
thay thế cho việc bảo dưỡng lốp thông
thường.
Lưu ý
Các chất bịt kín lốp khác nhau được
cấu thành từ các vật liệu không
giống nhau. Chất bịt kín thuộc loại
không được phê chuẩn có thể làm hư
hỏng cảm biến của TPMS. Hư hỏng
đối với các cảm biến của TPMS do
việc dùng sai loại chất bịt kín sẽ
không được bao trả theo bảo hành
của xe. Chỉ sử dụng chất bịt kín lốp
được GM phê chuẩn có sẵn trên xe
hoặc được phân phối qua đại lý.
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Bộ dụng cụ sửa chữa lốp lắp tại
xưởng có sử dụng chất bịt kín lốp
dạng lỏng được GM phê chuẩn. Việc
sử dụng chất bịt kín lốp không được
phê chuẩn có thể làm hỏng cảm biến
của TPMS. Để biết thông tin về bộ
dụng cụ sửa chữa lốp và các hướng
dẫn, 3 201

Đèn báo hư hỏng TPMS và thông
báo
TPMS sẽ không hoạt động bình
thường nếu hoặc nhiều cảm biến của
TPMS không hoạt động hoặc bị thiếu.
Khi hệ thống phát hiện thấy hư hỏng,
đèn cảnh báo lốp non A sẽ nháy sáng
khoảng một phút, rồi sáng đều trong
suốt thời gian còn lại của chu kỳ đánh
lửa. Thông điệp cảnh báo cũng xuất
hiện trên DIC. Đèn báo hư hỏng sẽ
sáng và thông điệp cảnh báo trên DIC
sẽ xuất hiện trong mỗi chu kỳ đánh
lửa, cho đến khi sự cố được khắc
phục. Một số điều kiện sau có thể kích
hoạt đèn và thông báo đó:
● Một trong các lốp dùng trên
đường được thay bằng lốp dự
phòng. Lốp dự phòng không có
cảm biến của TPMS. Đèn báo hư
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●

●

●
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hỏng sẽ tắt và thông báo trên DIC
sẽ biến mất sau khi lốp dùng trên
đường được thay thế và quy trình
khớp cảm biến được thực hiện
thành công. Hãy xem mục "Quy
trình khớp cảm biến của TPMS"
ở đoạn sau của phần này.
Quy trình khớp cảm biến của
TPMS không được thực hiện
hoặc không được hoàn tất thành
công sau khi đảo lốp. Đèn báo hư
hỏng sẽ tắt và thông báo trên DIC
sẽ biến mất sau khi quy trình
khớp cảm biến được thực hiện
thành công. Hãy xem mục "Quy
trình khớp cảm biến của TPMS"
ở đoạn sau của phần này.
Một hoặc nhiều cảm biến của
TPMS bị thiếu hoặc bị hư hại.
Đèn báo hư hỏng sẽ tắt và thông
báo trên DIC sẽ biến mất khi các
cảm biến của TPMS được lắp và
quy trình khớp cảm biến được
thực hiện thành công. Hãy đưa xe
đến đại lý để bảo trì.
Các lốp hoặc bánh xe thay thế
không phù hợp với lốp hoặc bánh
xe lắp ban đầu. Các lốp và bánh

xe không phải loại được khuyên
dùng có thể khiến TPMS không
hoạt động được bình thường.
● Việc vận hành các thiết bị điện tử
hoặc ở gần các cơ sở có sử dụng
tần số sóng radio tương tự như
TPMS cũng có thể khiến các cảm
biến của TPMS bị trục trặc.
Nếu TPMS hoạt động không bình
thường, thì hệ thống không thể phát
hiện hoặc phát tín hiệu về tình trạng
lốp non. Hãy đưa xe đến đại lý để bảo
trì nếu đèn báo hư hỏng bật sáng, rồi
sáng đều và thông báo xuất hiện trên
DIC.

Quy trình khớp cảm biến của
TPMS
Mỗi cảm biến của TPMS có một mã
nhận dạng duy nhất. Mã nhận dạng
này cần phải khớp với một vị trí của
lốp/bánh xe mới sau khi bạn đảo lốp
hoặc thay thế một hay nhiều cảm biến
của TPMS. Quy trình khớp cảm biến
của TPMS cũng cần được thực hiện
sau khi bạn thay lốp dự phòng bằng
lốp dùng trên đường có cảm biến của
TPMS.

Đèn báo hư hỏng sẽ tắt và thông báo
trên DIC sẽ biến mất ở chu kỳ đánh
lửa tiếp theo. Các cảm biến được
khớp với vị trí lốp/bánh xe, bằng công
cụ ghi nhận lại TPMS, theo thứ tự sau:
lốp trước bên trái, lốp trước bên phải,
lốp sau bên phải và lốp sau bên trái.
Hãy đưa xe đến đại lý để bảo trì.
Bạn có hai phút để khớp vị trí lốp/bánh
xe đầu tiên, và có tổng cộng năm phút
để khớp cả bốn vị trí lốp/bánh xe. Sau
khoảng thời gian đó, quá trình khớp
sẽ dừng lại và bạn phải bắt đầu lại từ
đầu.
Quy trình khớp cảm biến của TPMS
bao gồm:
1. Kéo phanh tay.
2. Xoay khóa điện sang ON/RUN
(Bật/chạy) nhưng vẫn tắt động cơ.
3. Sử dụng MENU để chọn menu
Thông tin về xe trong Trung tâm
thông tin cho người lái (DIC).
4. Sử dụng núm vặn để cuộn đến
màn hình mục Menu áp suất lốp.
5. Nhấn SET/CLR để bắt đầu quy
trình khớp cảm biến. Thông báo
yêu cầu chấp nhận quy trình sẽ
xuất hiện.
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6. Nhấn SET/CLR lần nữa để xác
nhận lựa chọn. Còi sẽ kêu hai lần
để báo hiệu thiết bị thu đang ở chế
độ ghi nhận lại, và một thông báo
cho biết quy trình khớp đã có hiệu
lực sẽ xuất hiện trên màn hình
DIC.
7. Bắt đầu từ lốp trước bên trái.
8. Đặt công cụ ghi nhận lại áp vào
thành lốp, gần chân van. Sau đó,
nhấn nút để kích hoạt cảm biến
của TPMS. Tiếng còi kêu sẽ xác
nhận mã nhận dạng cảm biến đã
được khớp với vị trí lốp và bánh xe
này.
9. Chuyển sang lốp trước bên phải,
và lặp lại quy trình ở bước 8.
10. Chuyển sang lốp sau bên phải, và
lặp lại quy trình ở bước 8.
11. Chuyển sang lốp sau bên trái, và
lặp lại quy trình ở bước 8. Còi sẽ
kêu hai lần để báo hiệu mã nhận
dạng cảm biến đã được khớp với
lốp sau bên trái, và quy trình khớp
cảm biến của TPMS không còn
hoạt động nữa. Thông báo cho
biết quy trình khớp có hiệu lực trên
màn hình DIC sẽ biến mất.

12. Xoay khóa điện sang LOCK/OFF
(Khóa/tắt).
13. Bơm cả bốn lốp đến mức áp suất
được khuyến nghị trên nhãn áp
suất lốp 3 195.

Chiều sâu bố lốp
Định kỳ kiểm tra chiều sâu bố lốp.
Khi độ sâu bố lốp còn từ 2 đến 3mm
bạn nên thay lốp mới (4mm đối với lốp
mùa đông) để đảm bảo độ an toàn.
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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 thị báo mòn lốp
được đánh dấu trên mặt cạnh của lốp.
Nếu lốp trước bị mòn nhiều hơn lốp
sau, đảo bánh trước cho bánh sau.
Đảm bảo chiều quay của các bánh xe
giống như cũ.
Lốp bị lão hóa ngay cả khi nó chưa
được dùng đến. Chúng tôi khuyến cáo
bạn thay lốp 6 năm một lần.

Quay lốp
Bạn nên đảo lốp sau mỗi 12.000 km.
Khi được đảo, tất cả các lốp sẽ có độ
mòn đồng đều hơn. Lần đảo lốp đầu
tiên có ý nghĩa quan trọng nhất. Mỗi
khi bạn nhận thấy có hiện tượng mòn
bất thường, hãy đảo lốp sớm nhất có
thể và kiểm tra độ chỉnh thẳng của
lốp. Đồng thời, kiểm tra xem lốp và
bánh xe có bị hư hỏng không.
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Bánh xe và lốp có kích cỡ
khác nhau
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.
Khi đảo lốp, luôn sử dụng đúng cách
thức đảo lốp như được minh họa dưới
đây. Không dùng lốp dự phòng trong
quá trình đảo lốp. Điều chỉnh các lốp
trước và sau theo áp suất bơm hơi
được khuyến nghị trên nhãn Thông tin
về lốp và việc chất hàng lên xe sau
khi đảo lốp 3 195. Đặt lại hệ thống
kiểm tra áp suất lốp. Kiểm tra xem tất
cả các đai ốc bánh xe có được siết
chặt đúng cách không.

9 Cảnh báo
Việc sử dụng các loại lốp hoặc
bánh xe không phù hợp có thể dẫn
đến tai nạn và sẽ làm mất đi những
đặc tính vốn có của xe.

9 Cảnh báo
Không được sử dụng các chủng
loại lốp, cỡ lốp và bánh xe khác với
chi tiết nguyên bản trên xe. Vì nó
có thể ảnh hưởng đến tính năng an
toàn và vận hành của xe. Nó có thể
dẫn đến việc mất kiểm soát hoặc
lật ngang xe và gây ra chấn

thương nghiêm trọng. Khi thay thế
lốp, phải đảm bảo rằng tất cả bốn
lốp và bánh xe phải có cùng kích
cỡ, chủng loại, bố lốp, nhãn hiệu
và khả năng chịu tải. Việc sử dụng
một trong các lốp có kích thước
hoặc chủng loại khác có thể ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sự dịch
chuyển, khả năng điều khiển,
khoảng sáng gầm xe, quãng
đường phanh, khoảng sáng gầm
xe và độ tin cậy của đồng hồ tốc
độ.

Ốp bánh xe
Phải sử dụng các ốp bánh xe và lốp
được phê duyệt bởi nhà sản xuất cho
loại xe tương ứng cũng như đáp ứng
các quy định kết hợp về bánh xe và
lốp.
Nếu ốp bánh xe và lốp sử dụng không
phải là loại đã được nhà sản xuất phê
duyệt, lốp phải không có tấm bảo vệ
vành.
Ốp bánh xe phải không ảnh hưởng
đến làm mát phanh.

Chăm sóc xe
9 Cảnh báo

Xích ngăn trượt

Bộ dụng cụ sửa chữa lốp
Các hư hỏng nhỏ trên bố lốp và mặt
cạnh lốp có thể sửa được bằng bộ sửa
chữa lốp.
Không gỡ vật lạ ra khỏi lốp.
Các hư hỏng sâu hơn 4mm hoặc trên
mặt cạnh của lốp gần vành không thể
sửa được bằng bộ sửa chữa lốp.

Việc sử dụng lốp hoặc ốp bánh xe
không phù hợp có thể làm cho
giảm áp suất đột ngột và gây tai
nạn.

Căn chỉnh bánh xe và độ
cân bằng của lốp
Lốp và bánh xe được căn chỉnh và cân
bằng tại nhà máy để có được thời gian
sử dụng lốp dài nhất và đạt hiệu suất
tổng thể tốt nhất. Không cần thường
xuyên điều chỉnh việc căn chỉnh bánh
xe và cân bằng lốp xe.
Xem xét việc kiểm tra căn chỉnh nếu
thấy lốp xe bị ăn mòn bất thường hoặc
xe bị kéo nhiều sang bên này hay bên
kia. Tình trạng kéo nhẹ sang trái hoặc
phải, tùy vào điều kiện sống đường
và/hoặc các điều kiện bề mặt đường
xá khác là hoàn toàn bình thường.
Nếu xe bị rung khi lái xe trên đường
bằng phẳng, bạn có thể cần cân bằng
lại lốp và bánh xe.
GM khuyến cáo bạn nên lái xe mới ít
nhất 800 kilômét trước khi đánh giá
việc kéo vô lăng.
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Xích bọc lốp chỉ để dùng cho bánh
trước.
Xích bọc lốp này không được dùng
cho các lốp có kích thước
215/50 R17.
Luôn sử dụng xích bọc lốp có mắt
nhỏ, cụ thể là không lớn hơn 10mm so
với bố lốp các mặt bên trong (bao gồm
cả khóa xích).

9 Cảnh báo
Hư hỏng có thể dẫn đến nổ lốp.

Không được lái xe trên 80 km/h.
Không được sử dụng trong thời
gian dài.
Việc đánh lái và vận hành có thể
bị ảnh hưởng.
Nếu bạn bị thủng lốp:
Kéo phanh tay và cài số 1, số lùi hoặc
số P.
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4. Vặn chặt ống khí nén vào đầu nối
của lọ keo vá.
5. Đặt lọ keo vá vào trong kẹp trên
máy nén.
Đặt máy nén lại gần lốp và sao
cho lọ keo tự vá ở vị trí thẳng
đứng.

Bộ sửa chữa lốp nằm trong khoang
chứa phía dưới tấm trải sàn trong
khoang hành lý.
1. Lấy bộ sửa chữa lốp từ khoang
chứa.
2. Tháo máy nén.

3. Tháo đầu nối cáp điện và ống khí
ra khỏi khoang chứa trên mặt đáy
của máy nén.

6. Mở nắp van trên bánh xe bị thủng.
7. Vặn ống bơm keo vá vào van lốp
xe.
8. Công tắc trên máy nén phải đặt ở
vị trí J.
9. Cắm phích cắm của máy nén vào
ổ cắm phía sau của hộp console.
Không nối phích cắm của máy
nén vào ổ điện của châm thuốc.

Chăm sóc xe
Để tránh ắc quy bị hao điện, bạn
nên khởi động động cơ.

10. Bật công tắc trên mặt máy nén về
vị trí I. Lốp của bạn được điền đầy
keo vá.
11. Đồng hồ áp suất máy nén nhanh
chóng hiển thị áp suất lên đến 6
bar trong khi keo vá trong hộp
được bơm hết (khoảng 30 giây).
Sau đó áp suất bắt đầu giảm
xuống.
12. Toàn bộ keo vá trong lọ được bơm
vào trong lốp. Sau đó lốp được
bơm căng.
13. Lốp phải đạt mức áp suất quy định
trong vòng 10 phút. Áp suất lốp

3 230. Khi áp suất lốp đạt mức
quy định, tắt máy nén.

Nếu lốp không đạt được áp suất
quy định trong vòng 10 phút, tháo
bộ sửa chữa lốp ra. Dịch xe đi một
vòng bánh xe. Cắm bộ sửa chữa
lốp lại và tiếp tục quy trình bơm
này trong 10 phút. Nếu lốp vẫn
không đạt được áp suất quy định,
nghĩa là lốp bị hỏng quá nặng.
Liên lạc với xưởng dịch vụ để nhờ
hỗ trợ.
Xả bớt áp suất thừa bằng cách ấn
nút phía trên đồng hồ áp suất.
Không chạy máy nén quá 10 phút.
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14. Tháo bộ sửa chữa lốp ra. Nhấn chi
tiết hãm trên cái kẹp lọ keo vá để
tháo lọ keo ra. Vặn ống bơm lốp ra
khỏi đầu nối của lọ keo vá. Việc
này nhằm tránh việc keo vá bị rớt
ra ngoài. Xếp gọn bộ sửa chữa lốp
vào khoang hành lý như cũ.
15. Dùng giẻ lau sạch keo vá rớt ra.
16. Bóc nhãn ghi chú tốc độ tối đa cho
phép trên hộp keo vá và dán nó
vào vị trí mà lái xe có thể thấy
được.
17. Lái xe ngay để keo vá có thể được
rải đều trong lốp xe. Sau khi lái xe
khoảng 10 km (nhưng không quá
10 phút), dừng xe và kiểm tra áp
suất lốp. Vặn ống khí của máy nén
khí trực tiếp vào van của lốp và
vào máy nén khí để kiểm tra.
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Nếu áp suất lốp lớn hơn 1,3bar,
cần đưa nó về giá trị đúng. Lặp lại
quy trình này cho đến khi không
còn hiện tượng tụt áp suất.
Nếu áp suất lốp tụt xuống dưới
1,3bar, bạn không được lái xe tiếp.
Liên lạc với xưởng dịch vụ để nhờ
hỗ trợ.
18. Xếp gọn bộ sửa chữa lốp vào
khoang hành lý như cũ.
Lưu ý
Cảm giác thoải mái khi lái xe bị ảnh
hưởng lớn bởi lốp đã sửa chữa, vì
vậy cần phải thay thế chiếc lốp này.

Nếu nghe thấy tiếng ồn bất thường
từ máy nén khí hoặc máy nén khí
nóng, cần phải tắt máy nén khí ít
nhất 30 phút.
Van an toàn đi kèm sẽ mở ở áp suất
7 bar.
Chú ý ngày hết hạn của bộ đồ sửa
chữa này. Sau hạn này, khả năng
làm kín của nó không còn được bảo
đảm nữa. Chú ý thông tin bảo quản
trên lọ đựng keo.
Thay thế lọ keo đã dùng. Vứt bỏ chai
này theo quy định của pháp luật.
Máy nén khí và keo có thể được sử
dụng từ khoảng -30 °C.
Các đầu nối được cung cấp có thể
dùng để bơm các đồ vật khác như
bóng bay, đệm hơi, xuồng hơi... Các
đầu nối được đặt bên dưới máy nén
khí. Để tháo ra, nới vít trên ống máy
nén khí và rút đầu nối ra.

Thay lốp
Một vài loại xe được trang bị bộ sửa
chữa lốp thay vì trang bị một bánh xe
dự phòng 3 201.

Chuẩn bị các hạng mục và chú ý các
thông tin sau:
● Đỗ xe trên bề mặt phẳng, chắc
chắn và không trơn trượt. Các
bánh trước ở vị trí hướng thẳng
phía trước.
● Kéo phanh tay và cài số 1, số lùi
hoặc số P.
● Tháo bánh dự phòng 3 207.
● Không được thay nhiều bánh một
lúc.
● Chỉ dùng bộ kích này để thay
bánh khi bị thủng lốp, không dùng
để thay bánh theo mùa vào mỗi
dịp mùa đông hay mùa hè.
● Nếu bề mặt đỗ xe mềm, bạn cần
đặt cái kích lên trên một miếng
đệm cứng (độ dày không quá
1cm).
● Không để người hay vật nuôi trên
xe khi đang kích xe lên.
● Sau khi kích xe lên, không được
phép chui xuống dưới gầm xe.

Chăm sóc xe
●
●

Không được khởi động động cơ
khi chưa hạ kích xuống.
Dùng vải lau sạch các đai ốc và
ren đai ốc bánh xe trước khi lắp
bánh xe.

205

bánh xe, đặt một miếng vải mềm
giữa tua vít và vành bánh.
2. Cách 1:

9 Cảnh báo
Không được bôi mỡ lên bu lông,
đai ốc và côn đai ốc của bánh xe.

Đặt cờ-lê vào đai ốc chắc chắn và
nới các đai ốc ra nửa vòng một.
Cách 2:

1. Dùng tua vít tháo các mũ đai ốc
của bánh. Dùng cái móc để tháo
ốp bánh xe ra. Bộ đồ sửa xe
3 216.
Vành bánh: Dùng tua vít tháo các
mũ đai ốc của bánh. Để bảo vệ

Gập thẳng cờ-lê và đưa nó vào đai
ốc chắc chắn và nới các đai ốc ra
nửa vòng một.
3. Chỉ trên mẫu xe thể thao:
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Đặt tay đằng sau phần rìa của nắp
trên bậu cửa.
Kéo xuống và ra phía ngoài để
tháo nắp. Phần nắp được gắn
bằng dây đai.

5. Cách 1:

Gắn tay quay của kích vào và
quay đúng chiều cho đến khi bánh
xe được nâng lên khỏi mặt đất.
Cách 2:

Điều chỉnh kích ở độ cao cần thiết.
Đặt nó ngay dưới vị trí quy định
sao cho kích không bị trượt.
4. Chú ý rằng cái kích phải được đặt
đúng vị trí quy định dùng khi nâng
xe.

Điều chỉnh kích ở độ cao cần thiết.
Đặt nó ngay dưới vị trí quy định
sao cho kích không bị trượt.

Chăm sóc xe
12. Chỉ trên mẫu xe thể thao:

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Gắn dụng cụ siết đai ốc bánh xe
và cùng với kích quay dùng dụng
cụ này xoay đúng chiều cho đến
khi bánh xe được nâng lên khỏi
mặt đất.
Tháo các đai ốc bánh xe ra.
Thay bánh xe.
Vặn các đai ốc lại.
Hạ xe xuống.
Đưa cờ-lê vào đai ốc một cách
chắc chắn và xiết lần lượt các đai
ốc theo thứ tự đối diện nhau. Lực
vặn là 140Nm
Đặt ốp bánh xe để lỗ van trên ốp
khớp vị trí với van của lốp.
Lắp các nắp đai ốc bánh xe vào.
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Lốp dự phòng với kích cỡ
đầy đủ
Một vài loại xe được trang bị bộ sửa
chữa lốp thay vì trang bị một bánh dự
phòng.
Bánh dự phòng có thể được xem là
một bánh tạm thời tùy theo kích
thước của nó so với các bánh đang
chạy cũng như quy định của mỗi
quốc gia.
Bánh dự phòng có vành bằng thép.

Lắp lại nắp.
Lắp hai chốt phía sau vào lỗ ở bậu
cửa và gập phần nắp để lắp vào.
13. Xếp gọn bánh xe thay ra 3 201
và bộ đồ sửa chữa 3 194.
14. Kiểm tra áp suất lốp của bánh vừa
mới thay và lực siết đai ốc bánh xe
càng sớm càng tốt.
Sửa hoặc thay mới bánh xe hỏng.

Chú ý
Việc sử dụng bánh dự phòng nhỏ
hơn các bánh còn lại hoặc sử dụng
cùng với các lốp cho mùa đông có
thể gây ảnh hưởng đến khả năng
lái. Thay lốp bị hỏng ngay khi có
thể.
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Xếp gọn bánh xe bị hỏng, 4 cửa
và Station Wagon
Bánh xe bị hỏng, có kích cỡ đầy đủ
phải được xếp gọn với mặt ngoài
hướng lên trên trong hốc chứa bánh
xe dự phòng, được cố định bằng đai
ốc tai hồng.

2. Đặt đầu vòng móc của dây đai qua
khoen buộc dây phía trước trên
cạnh thích hợp.
3. Kéo đầu móc của dây đai qua
vòng móc và kéo nó cho đến khi
dây đai được thắt chặt chắc chắn
qua khoen buộc dây.

Xếp gọn bánh xe bị hỏng, xe có
cửa sập, 5 cửa
Bánh dự phòng được để ở trong
khoang hành lý, bên dưới tấm lót sàn.
Nó được giữ chặt trong hốc lõm dưới
sàn bằng một đai ốc tai hồng.
Hốc đựng bánh dự phòng không được
thiết kế vừa với tất cả lốp xe cho phép
sử dụng. Nếu một chiếc lốp có chiều
rộng lớn hơn bánh dự phòng được cất
vào trong hốc chứa bánh dự phòng
sau khi thay lốp, có thể để tấm trải sàn
phủ lên trên.

Bánh xe bị hỏng phải được xếp gọn
trong khoang chứa đồ và buộc chặt
bằng dây có đai chốt. Bộ đồ sửa xe
3 194
1. Đặt bánh xe vào sát cạnh tường
của khoang chứa đồ.

4. Luồn dây đai qua các nan hoa trên
bánh xe như mô tả trong hình
minh họa.
5. Mắc đầu móc vào khoen buộc dây
phía sau.
6. Thắt chặt dây đai và cài chặt nó
bằng chốt khóa đai.

Chăm sóc xe
Bánh dự phòng tạm thời
Việc sử dụng bánh dự phòng tạm thời
có thể ảnh hưởng đến khả năng điều
khiển xe. Thay mới hoặc sửa chữa lốp
bị hỏng càng sớm càng tốt.
Chỉ được sử dụng một bánh dự phòng
tạm thời. Không được lái nhanh hơn
80 km/h. Đi chậm khi vào cua. Không
sử dụng trong một thời gian dài.
Xích bọc lốp 3 201.

Các lốp có quy định hướng
Lắp lốp có quy định hướng sao cho
chiều quay là chiều xe chuyển động
tiến về phía trước. Chiều quay của lốp
được chỉ rõ bằng một biểu tượng (ví
dụ: một mũi tên) trên mặt cạnh của
lốp.
Nếu bạn lắp lốp ngược với chiều quay
quy định thì:
● Khả năng lái có thể bị ảnh hưởng.
Thay mới hoặc sửa chữa lốp bị
hỏng càng sớm càng tốt.
● Không được lái xe nhanh hơn
80 km/h.
● Lái xe đặc biệt cẩn thận trên
đường ướt và đường bị tuyết phủ.

Khởi động bằng ắc quy
trên xe khác
Không sử dụng bộ sạc nhanh để khởi
động.
Khi bình ắc quy trên xe hết điện, có
thể sử dụng dây nối ắc quy ngoài và
ắc quy trên xe khác để khởi động.

●
●

●
●

9 Cảnh báo
Phải hết sức cẩn thận khởi động
bằng dây xạc ắc quy. Bất cứ sự sai
khác nào so với hướng dẫn có thể
gây ra các tổn thương hoặc hư
hỏng do nổ ắc quy hoặc hỏng hệ
thống điện của cả hai xe.

●

9 Cảnh báo

●

Tránh tiếp xúc với mắt, da, đồ vải
và các bề mặt sơn. Dung dịch
chứa axit Sulphuric có thể là
nguyên nhân gây ra các tổn
thương và hư hại trong các trường
hợp tiếp xúc trực tiếp.

●
●
●
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Không được để ắc quy gần ngọn
lửa hay tia lửa.
Ắc quy hết điện có thể bị đông
cứng ở nhiệt độ 0°C. Hãy làm tan
đông ắc quy bị đông trước khi
cắm dây nối tắt.
Đeo kính bảo vệ mắt và quần áo
bảo hộ khi làm việc với ắc quy.
Dùng ắc quy kích có cùng mức
điện áp (12 Vôn). Dung tích ắc
quy (Ampe giờ) không được bé
hơn dung tích của ắc quy hết
điện.
Sử dụng dây nối ngoài ắc quy có
các đầu kẹp bọc cách điện và
diện tích mặt cắt ngang ít nhất là
16mm2 (với động cơ dầu diesel
thì ít nhất là 25mm2).
Không được tháo ắc quy hết điện
ra khỏi xe.
Tắt toàn bộ các thiết bị tiêu thụ
điện trên xe.
Không được nghiêng ắc quy
trong khi khởi động bằng ắc quy
trên xe khác.
Không được để hai đầu kẹp của
hai dây khác nhau chạm vào
nhau.
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Chăm sóc xe

Hai xe không được chạm vào
nhau trong quá trình khởi động
bằng ắc quy trên xe khác.
Kéo phanh tay, về số 0, với hộp
số tự động bạn cài số P.
Mở nắp bảo vệ đầu cực dương
của cả hai ắc quy.

Thứ tự nối dây nối:
1. Nối đầu dây đỏ vào cực dương
của ắc quy kích.
2. Nối đầu còn lại của dây sạc đỏ vào
cực dương của ắc quy hết điện.

3. Nối đầu dây đen vào cực âm của
ắc quy kích.
4. Nối đầu dây còn lại của màu đen
vào điểm đất của xe, như là thân
máy hay bu lông chân máy. Điểm
nối cách xa ắc quy đã xả hết điện
hết mức có thể, ít nhất là 60 cm.
Đi dây nối sao cho nó không bị chạm
vào các phần chuyển động trong
khoang động cơ khi nổ máy.
Để khởi động động cơ:
1. Trước hết khởi động động cơ trên
xe cấp nguồn.
2. Sau 5 phút, khởi động động cơ của
xe hết điện. Các lần thử nổ máy
không được lâu quá 15 giây và
phải cách nhau 1 phút.
3. Để cả hai động cơ chạy không tải
trong khoảng 3 phút mà không rút
dây nối.
4. Bật các thiết bị tiêu thụ điện (như
là đèn pha, sấy kính) của xe khi
đang được khởi động bằng ắc quy
trên xe khác.
5. Tháo dây nối theo thứ tự ngược lại
các bước trên.

Kéo xe
Nếu cần phải kéo xe của bạn, hãy sử
dụng mạng lưới dịch vụ của chúng tôi
hoặc một dịch vụ kéo xe chuyên
nghiệp.

Cách tốt nhất là dùng xe cứu hộ chở
xe của bạn.

Chăm sóc xe
Hãy xem các bước hướng dẫn sau khi
bạn kéo xe:
● Không để hành khách ngồi trên
xe được kéo.
● Nhả phanh tay của xe được kéo
và cài số 0.
● Bật đèn báo nguy.
● Chạy dưới tốc độ giới hạn.
Nếu không thể dùng xe sửa chữa kéo
xe của bạn, hãy thực hiện các bước
sau:

Nếu kéo xe bằng 2 bánh, nâng hai
bánh trước lên và kéo đi khi bánh
trước đã được khóa.

Gỡ dây cáp dưới đáy và tháo nó
xuống phía dưới.
Móc kéo được để cùng với hộp đồ
của xe 3 194.
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Vặn móc kéo vào sâu hết cỡ đến khi
nó dừng ở vị trí nằm ngang.
Móc dây kéo - hoặc tốt hơn là thanh
kéo - vào móc kéo.
Móc kéo chỉ được dùng để kéo xe trên
đường và không được dùng để cứu xe
bị sa lầy.
Bật khóa điện để mở khóa trụ lái và
cho phép đèn phanh, còi, và gạt mưa
kính chắn gió hoạt động.
Hộp số ở vị trí số 0.
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Chăm sóc xe
Chú ý

Lái xe chậm. Không được lái xe
giật cục. Lực kéo lớn quá có thể
làm hỏng xe.
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.
Xe số tự động: Không kéo xe bằng lỗ
móc kéo. Kéo bằng dây kéo có thể
dẫn tới hỏng hóc nghiêm trọng hộp số
tự động. Khi kéo xe có hộp số tự động,
hãy sử dụng thiết bị nâng bánh hoặc
sàn phẳng.
Xe có hộp số sàn: Phải kéo xe quay
mặt về phía trước, không kéo nhanh
hơn 88 km/h. Trong tất cả các trường
hợp khác và khi hộp số bị hỏng, cầu
xe trước phải được nâng khỏi mặt đất.
Liên lạc với xưởng dịch vụ để nhờ hỗ
trợ.
Sau khi kéo, tháo móc kéo ra.
Gắn nắp xuống dưới và đậy lại.

Kéo một xe khác
Cách 1:

Cách 2:

Gỡ dây cáp dưới đáy và tháo nó
xuống phía dưới.
Móc kéo được để cùng với hộp đồ
của xe 3 194.
Cách 1:

Chăm sóc xe
Cách 2:

Chú ý
Đối với móc dùng cho việc vận
chuyển đường biển ở dưới gầm
phía sau xe:
Không được dùng để kéo hoặc nối
với xe khác.
Không dùng để buộc xe xuống khi
vận chuyển bằng xe tải kéo hoặc
tàu.

Vặn móc kéo vào sâu hết cỡ đến khi
nó dừng ở vị trí nằm ngang.
Không được dùng móc dưới gầm phía
sau xe làm móc kéo.
Móc dây kéo - hoặc tốt hơn là thanh
kéo - vào móc kéo.
Móc kéo chỉ được dùng để kéo xe trên
đường và không được dùng để cứu xe
bị sa lầy.

Chú ý
Lái xe chậm. Không được lái xe
giật cục. Lực kéo lớn quá có thể
làm hỏng xe.

Sau khi kéo, tháo móc kéo ra.
Gắn nắp xuống dưới và đậy lại.

Chăm sóc bề ngoài
Bảo dưỡng ngoại thất
Khóa
Các khóa được bôi trơn tại nhà máy
bằng một loại mỡ chất lượng cao. Sử
dụng chất làm tan băng cho các ổ
khóa chỉ khi nào thực sự cần thiết, vì
chất này làm tẩy mất mỡ bôi trơn và
ảnh hưởng đến chức năng làm việc
của ổ khóa. Sau khi sử dụng chất làm
tan băng, cần đến xưởng sửa chữa để
tra mỡ các ổ khóa.
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Rửa xe
Lớp sơn xe của bạn luôn phải trực tiếp
chịu các tác động từ 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.
Phân chim, xác côn trùng, nhựa cây,
phấn hoa và các chất tương tự cần
phải được rửa sạch ngay, vì chúng có
chứa các hợp chất xâm thực có thể
làm hư hỏng lớp sơn xe của bạn.
Nếu sử dụng dịch vụ sửa xe, cần tuân
theo hướng dẫn rửa xe của nhà sản
xuất. Tắt gạt mưa kính chắn gió và
kính hậu. Tháo ăng-ten và các phụ
kiện lắp thêm bên ngoài, ví dụ như giá
buộc hàng nóc xe..vv.
Nếu bạn dùng máy rửa xe tự động mà
không khóa xe, nắp khóa bình nhiên
liệu có thể vẫn mở và có thể bị hỏng
khi rửa xe tự động.
Chắc chắn rằng bạn đã khóa nắp
khóa bình nhiên liệu bằng cách sử
dụng nút khóa trung tâm.
Nếu bạn rửa xe bằng tay, chú ý rửa
sạch cả mặt trong hốc bánh xe.
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Chăm sóc xe

Lau sạch các cạnh và chỗ gập trên
cửa và nắp ca bô khi đang mở cũng
như các khu vực bị chúng che khuất.
Vệ sinh các nẹp kim loại sáng bằng
dung dịch vệ sinh được phê chuẩn
cho nhôm để tránh bị hư hỏng.

Chú ý
Luôn sử dụng các chất tẩy rửa có
độ pH từ 4 đến 9.
Không sử dụng các chất tẩy rửa
trên các bề mặt đang nóng.
Đến xưởng sửa chữa để tra dầu mỡ
bôi trơn vào các bản lề cửa.
Không rửa khoang động cơ bằng
cách phụt dung dịch rửa dạng tia hơi
hoặc tia áp suất cao.
Rửa kỹ xe và các đồ bọc da trên xe.
Thường xuyên rửa các đồ bọc da. Sử
dụng các miếng da riêng cho các bề
mặt kính và bề mặt sơn: Lớp sáp thừa
trên kính sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn.
Không dùng vật cứng để làm sạch các
vết nhựa bám vào. Dùng bình xịt chất
tẩy rửa nhựa bám trên bề mặt sơn.

Đèn ngoài xe
Vỏ đèn pha và các đèn khác được làm
bằng nhựa. Không sử dụng các hóa
chất ăn da hoặc mài mòn, không sử
dụng dụng cụ cạo băng, và không lau
chùi đèn khi đang khô.

Đánh bóng và phủ sáp
Phủ sáp xe thường xuyên (muộn nhất
là khi mà nước không còn tạo thành
giọt trên bề mặt sơn). Nếu không, mặt
sơn sẽ bị khô.
Chỉ cần đánh bóng khi mặt sơn bị mờ
đục hoặc lớp cặn cứng đọng lại dính
trên mặt sơn.
Đánh bóng sơn bằng silicôn giúp tạo
ra một lớp bảo vệ, và lúc đó không cần
phủ sáp nữa.
Không dùng chất đánh bóng và sáp
cho các bộ phận bằng nhựa trên thân
xe.

Lưỡi gạt cần gạt mưa trên kính
cửa và kính chắn gió
Sử dụng vải mềm không xơ hoặc da
dê cùng với nước rửa kính và chất tẩy
côn trùng để lau.
Khi vệ sinh cửa sổ sau từ bên trong,
hãy luôn gạt song song với lõi sưởi để
tránh hư hỏng.
Để phá băng bằng máy, sử dụng loại
dụng cụ cạo băng có lưỡi sắc cạnh.
Ấn cái dụng cụ cạo băng chắc chắn
lên mặt kính để chất bẩn không còn
bám vào phía dưới và làm xước kính.
Làm sạch lưỡi gạt bằng vải mềm và
nước rửa kính.

Cửa nóc
Không rửa bằng dung môi hoặc các
dung dịch đánh bóng, nhiên liệu, các
môi chất xâm thực mạnh (ví dụ dung
dịch tẩy sơn, dung dịch chứa
axeton...), môi chất có tính axit hay
kiềm cao hay các tấm có độ nhám
cao. Không dùng sáp và chất đánh
bóng cho tấm giữa của cửa nóc.

Chăm sóc xe
Bánh xe và lốp xe
Không sử dụng nước tẩy rửa phun với
áp suất cao.
Rửa vành bánh bằng nước tẩy trung
tính.
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 gỉ. Các hư hỏng
hay các bề mặt bị rỉ lớn cần được sửa
chữa tại xưởng sửa chữa.

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
xưởng sửa chữa để được thực hiện
các thao tác kiểm tra/sửa chữa dưới
gầm xe.

Trước và sau mỗi mùa đông, rửa gầm
xe và kiểm tra lớp sáp bảo vệ dưới
gầm.

Bảo dưỡng nội thất
Nội thất và vải bọc nội thất
Chỉ làm sạch nội thất xe, bao gồm
bảng táp lô và ốp cửa và sườn, bằng
vải khô và nước tẩy rửa nội thất.
Bạn chỉ nên vệ sinh cụm đồng hồ và
màn hình bằng vải mềm, ẩm. Nếu
cần, hãy dùng dung dịch xà phòng dịu
nhẹ.
Làm sạch vải bọc bằng máy hút bụi
và bàn chải. Làm sạch vết bẩn bằng
nước tẩy rửa vải bọc nội thất.
Sợi vải có thể không bền màu. Điều
này có thể gây ra tình trạng phai màu
có thể nhìn thấy, đặc biệt là trên lớp
bọc ngoài có màu nhạt. Cần làm sạch
các vết bẩn và phai màu có thể loại
bỏ càng sớm càng tốt.
Làm sạch dây an toàn bằng nước ấm
hay nước tẩy rửa nội thất.
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Chú ý
Đậy miếng dán Velcro trên quần
áo lại, vì nếu miếng dán Velcro hở
có thể làm hư hỏng bọc ghế.
Điều tương tự cũng áp dụng đối với
loại quần áo có cạnh sắc như khóa
kéo, thắt lưng hay quần gin có đinh
tán.
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 làm sạch 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.
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Bảo trì và bảo
dưỡng
Thông tin chung ......................... 216
Thông tin bảo trì ...................... 216
Các phụ tùng, chất bôi trơn,
dung dịch được khuyên dùng ....216
Chất bôi trơn và dung dịch được
khuyên dùng ........................... 216

Thông tin chung
Thông tin bảo trì
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.
Lịch bảo dưỡng cập nhật, chi tiết cho
xe của bạn được cung cấp sẵn.

Các phụ tùng, chất bôi
trơn, dung dịch được
khuyên dùng
Chất bôi trơn và dung dịch
được khuyên dùng
Chỉ sử dụng các sản phẩm đã được
kiểm nghiệm và phê duyệt.

9 Cảnh báo
Các vật liệu vận hành trên xe là
nguy hiểm và có thể độc hại. Phải
sử dụng cẩn thận. Chú ý các thông
tin ghi trên vỏ hộp.

Dầu động cơ
Dầu động cơ được nhận biết bằng
chất lượng và độ nhớt của nó. Chất
lượng là tiêu chí quan trọng hơn độ
nhớt khi bạn lựa chọn loại dầu động
cơ. Chất lượng dầu đảm bảo, chẳng
hạn như độ sạch của động cơ, bảo vệ
chống ăn mòn 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.

Bảo trì và bảo dưỡng
Chất lượng dầu động cơ
dexos 1

Tất cả động cơ xăng.

dexos 2

Tất cả động cơ
diesel.

ACEA A3/B3
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN,

Các động cơ xăng
(nếu dầu động cơ
được phê chuẩn bởi
dexos không có sẵn)

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.
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.
Nếu bạn không chắc rằng loại dầu
đang dùng đạt được thông số kỹ thuật
dexos, hãy tham vấn nhà cung cấp
dịch vụ.
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 thểm 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
mong muốn, có thể sử dụng một
lượng dầu ACEA A3/B4 hoặc loại A3/

217

B3 tối đa là 1 lít (chỉ một lần giữa mỗi
lần thay dầu). Độ nhớt phải đúng tiêu
chuẩn.
Việc chỉ sử dụng dầu động cơ có chất
lượng ACEA A1/B1 hoặc A5/B5 bị
cấm, vì nó có thể gây ra tình trạng
hỏng động cơ lâu dài khi hoạt động
dưới các điều kiện nhất định.
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
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SAE 5W-30 là độ nhớt tốt nhất cho xe
của bạn.
Không sử dụng những loại dầu có độ
nhớt khác như SAE 10W-30,
10W-40 hay 20W-50.
Hoạt động ở nhiệt độ thấp:
Tại khu vực có khí hậu rất lạnh, nơi
nhiệt độ xuống dưới -25°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 chắc chắn rằng
bạn luôn chọn loại đạt được những
thông số kỹ thuật dexos.
● Từ -25°C trở xuống: 0W-30,
0W-40.
● Đến -25°C: 5W-30, 5W-40.
● Đến -20°C: 10W-30, 10W-40 (chỉ
cho LXT).
● Đến -15°C: 15W-30, 15W-40 (chỉ
cho LXT).
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 nước làm mát và chất
chống đông tuổi thọ dài, không có
silicat, được phê duyệt cho xe. Tham
vấn xưởng sửa chữa.
Hệ thống được đổ đầy nước làm mát
được thiết kế nhằm bảo vệ ăn mòn và
bảo vệ chống đông tuyệt hảo, xuống
dưới khoảng -28°C tại nơi xuất xưởng.
Nồng độ này sẽ được duy trì quanh
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.

Nước rửa kính
Chỉ sử dụng nước rửa kính được phê
chuẩn cho xe, để tránh hư hỏng đối
với lưỡi gạt nước, lớp sơn, các bộ phận
bằng nhựa và cao su. Tham vấn
xưởng sửa chữa.

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.

Chú ý
Việc sử dụng dầu phanh không
phải là loại do GM khuyến nghị có
thể khiến các bộ phận của hệ
thống phanh bị mòn. Tình trạng
mòn có thể làm cho hệ thống
phanh không hoạt động hiệu quả
và dẫn đến va chạm.

Thông số kỹ thuật
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Nhận dạng xe

Biển nhận dạng

Số nhận dạng xe (Số VIN)

Cách 1:

Số nhận dạng xe nằm ở trên sàn xe
phía bên phải, nằm dưới tấm lót sàn
giữa cửa trước và ghế trước.

Tấm nhận dạng xe được gắn trong
khoang động cơ.

Nhận dạng xe ............................ 219
Số nhận dạng xe (Số VIN) ...... 219
Biển nhận dạng ....................... 219
Thông số xe ............................... 221
Thông số động cơ .................... 221
Tính năng ................................ 222
Trọng lượng xe ........................ 224
Kích thước xe .......................... 228
Thông số kỹ thuật và tải trọng . 229
Áp suất lốp ............................. 230
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Cách 2:

Biển nhận dạng được đặt ở khung cửa
phía trước bên trái.

Thông tin trên nhãn nhận dạng:
1 : Số khung xe
2 : Số phê duyệt loại xe
3 : Nhà sản xuất
4 : Mức tổng trọng lượng xe được
phép (theo kg)
5 : Tổng trọng lượng bộ truyền động
được phép (theo kg)
6 : Tải cầu trước được phép tối đa
(theo kg)
7 : Tải cầu sau được phép tối đa
(theo kg)
8 : Dữ liệu theo quốc gia hoặc theo
xe
Tổng tải cầu trước và cầu sau không
được vượt quá tổng trọng tải xe được
phép. Ví dụ, nếu cầu trước đang
mang tải trọng được phép tối đa thì
cầu sau chỉ có thể mang tải tương
đương với tổng trọng lượng xe trừ đi
tải cầu trước.
Thông số kỹ thuật này được xác định
theo các tiêu chuẩn của Cộng đồng
Châu Âu. Chúng tôi bảo lưu quyền
thực hiện các sửa đổi. Các đặc điểm
kỹ thuật trong tài liệu đi theo xe luôn
luôn được ưu tiên hơn những đặc
điểm trong hướng dẫn này.
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Thông số xe

Thông số động cơ
Thông số dùng cho bán hàng

1.4 T

1.6D

1.6

1.6D

1.8D

1.8

2.0Dsl

Mã nhận dạng động cơ

LUJ

LXT

L2W

LDE

2H0

LUW

LNP

Số lượng xy lanh

4

4

4

4

4

4

4

Dung tích xi lanh [cm3]

1364

1598

1598

1598

1796

1796

1998

Công suất động cơ [kW]

103

80

80

86

104

104

120

số vòng tua (vòng/phút)

6000

6000

6000

6200

6000

6000

3800

Mô men xoắn [Nm]

200

150

150

157

176

176

360

số vòng tua (vòng/phút)

1850-4900

4200

4200

4000

3800

3800

2000

Loại nhiên liệu

Xăng

Xăng

Xăng

Xăng

Xăng

Xăng

Diesel

khuyến nghị

95

95

91

95

95

93

khả thi

98

98

98

98

98

98

khả thi

91

91

95

91

91

95

(4000)1)

(6200)1)

Chỉ số ốc-tan RON2)

1)
2)

Chỉ cho Brunei.
Thông tin trên nhãn dùng cho từng quốc gia ở nắp miệng bơm nhiên liệu có thể thay thế cho yêu cầu dành riêng cho động cơ.
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Tính năng
4 cửa
Động cơ
Đánh

LUJ

LXT

L2W

lái3)

LDE

2H0

HPS/EPS

HPS/EPS

LUW

LNP
HPS/EPS

Tốc độ tối đa [km/h]
Hộp số sàn

–4)

185

185

190/195

200/200

–4)

205/215

Hộp số tự động

–4)

177

177

185/190

195/203

–4)

209/210

3)
4)

HPS: Trợ lực lái thủy lực; EPS: Trợ lực lái bằng điện
Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Hatchback 5 cửa
Động cơ
Đánh

lái3)

LUJ

LXT

EPS

LDE

2H0

LNP

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

Tốc độ tối đa [km/h]
Hộp số sàn

195

–4)

185/190

195/195

200/205

Hộp số tự động

–4)

–4)

180/182

190/193

200/205

3)
4)

HPS: Trợ lực lái thủy lực; EPS: Trợ lực lái bằng điện
Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật
Phiên bản Station wagon
Động cơ

LUJ

LDE

2H0

LNP

EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

Hộp số sàn

200

186/191

200/200

200/210

Hộp số tự động

–4)

–/–

192/200

198/207

Đánh

lái3)

Tốc độ tối đa [km/h]

3)
4)

HPS: Trợ lực lái thủy lực; EPS: Trợ lực lái bằng điện
Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

223

224

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng xe
Trọng lượng không tải, model cơ sở không lắp thêm thiết bị tùy chọn
Trọng lượng không tải bao gồm trọng lượng của lái xe (68kg), hành lý (7kg) và tất cả các loại chất lỏng (bình đầy 90%).
4 cửa
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

–5)

–5)

LXT

1360/1374

1385/1399

L2W

–5)

–5)

LDE

1360/1374

1385/1399

2H0

1365/1379

1390/1404

LUW

–5)

–5)

LNP

1502/1516

1530/1544

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.
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Hatchback 5 cửa
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

1394/1408

–5)

LXT

–5)

–5)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LNP

1555/1569

1585/1599

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

1480/1494

–5)

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LNP

1595/1609

1614/1628

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Phiên bản Station wagon
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Trọng lượng không tải, model cơ sở lắp thêm tất cả thiết bị tùy chọn
Trọng lượng không tải bao gồm trọng lượng của lái xe (68kg), hành lý (7kg) và tất cả các loại chất lỏng (bình đầy 90%).
Trọng lượng mô tả bên dưới có thể khác đi theo tùy chọn, phiên bản model hoặc thông số kỹ thuật quốc gia.
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4 cửa
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

–5)

–5)

LXT

1438/1452

1463/1477

L2W

–5)

–5)

LDE

1451/1465

1476/1490

2H0

1456/1470

1481/1495

LUW

–5)

–5)

LNP

1593/1607

1621/1635

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật
Hatchback 5 cửa
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

1489/1503

–5)

LXT

–5)

–5)

LDE

1475/1489

1485/1499

2H0

1480/1494

1489/1503

LNP

1650/1664

1680/1694

Động cơ

Hộp số sàn

Hộp số tự động

LUJ

1550/1564

–5)

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LNP

1665/1679

1684/1698

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.

Phiên bản Station wagon
không có/ có điều hòa không khí
[kg]

5)

Chưa có số liệu tính toán tại thời điểm in bản hướng dẫn này.
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Kích thước xe
4 cửa

Hatchback 5 cửa

Phiên bản Station wagon

Chiều dài [mm]

4603 (46416))

4514 (45166))

4681 (46836))

Chiều rộng không kể gương [mm]

1797

1797

1797

Bề rộng tính cả gương [mm]

2067

2067

2067

Chiều cao (không tính ăng ten) [mm]

1477

1477

1521

Chiều dài của sàn khoang hành lý [mm]

1014

908

1024

Chiều rộng khoang hành lý [mm]

1010

1026

1356

Chiều cao khoang hành lý [mm]

512

448

405

Chiều dài cơ sở [mm]

2685

2685

2685

Đường kính quay vòng [m]

10,9

10,9

10,9

6)

Tùy theo phiên bản.

Thông số kỹ thuật
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Thông số kỹ thuật và tải trọng
Dầu động cơ
Động cơ

LUJ

LXT

L2W

LDE

2H0

LUW

LNP

bao gồm bộ lọc [I]

4.0

3,75

3,75

4,5

4,5

6,2

5,4

nằm giữa mức MIN và mức MAX [I]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,34

1,0

Bình nhiên liệu
Dung tích danh nghĩa, xe xăng/diesel [l]

60
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Thông số kỹ thuật

Áp suất lốp
Động cơ

Lốp

trước
[kPa/bar]

sau
([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LUJ

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
225/55 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LXT

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17
LDE

205/60 R16,
215/50 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

L2W

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17
2H0

205/55 R16,
205/60 R16,
215/50 R17

LUW

205/60 R16,
215/50 R17

Thông số kỹ thuật
Động cơ

Lốp

trước
[kPa/bar]

sau
([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
225/55 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

Tất cả

Bánh dự phòng tạm thời

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

7)

Áp suất Eco: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Thông tin khách hàng

Thông tin khách
hàng

Lưu trữ thông tin về xe
và quyền riêng tư
Bộ ghi sự kiện
Mô-đun lưu trữ dữ liệu trong xe
Một số lượng lớn các bộ phận điện tử
xe của bạn có chứa các mô-đun lưu
trữ dữ liệu lưu trữ tạm thời hoặc lâu
dài dữ liệu kỹ thuật về tình trạng của
xe, sự kiện và lỗi. Nói chung thông tin
kỹ thuật này lưu tình trạng của các bộ
phận, mô-đun, hệ thống hoặc môi
trường:
● tình trạng hoạt động của các bộ
phận hệ thống (vd: mức nạp)
● thông báo tình trạng của xe và
các bộ phận đơn của nó (vd: số
vòng quay / tốc độ quay của bánh
xe, giảm tốc, gia tốc bên)
● các hoạt động bất thường và hư
hỏng trong các bộ phận hệ thống
quan trọng

●

phản ứng của xe trong những
tình huống lái xe cụ thể (vd: như
bung túi khí, kích hoạt của hệ
thống điều chỉnh độ ổn định)
● tình trạng môi trường (vd: nhiệt
độ)
Những dữ liệu này là thông tin kỹ thuật
chuyên biệt giúp xác định và sửa lỗi
cũng như tối ưu hóa chức năng của
xe.
Không thể tạo hồ sơ chuyển động cho
biết các tuyến đường xe đã đi từ
những dữ liệu này.
Nếu có sử dụng các dịch vụ bảo
dưỡng (vd. sửa chữa, bảo dưỡng,
trường hợp bảo hành, đảm bảo chất
lượng), nhân viên của mạng lưới bảo
dưỡng (bao gồm nhà sản xuất) có thể
đọc thông tin kỹ thuật này từ module
lưu trữ dữ liệu lỗi và các sự kiện bằng
các thiết bị chẩn đoán đặc biệt. Nếu
cần, bạn sẽ nhận được thêm thông tin
tại các xưởng bảo hành này. Sau khi
lỗi đã được sửa chữa, dữ liệu được
xóa khỏi các mô-đun lưu trữ lỗi hoặc
chúng bị ghi đè lên.
Khi sử dụng xe, các tình huống theo
đó các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến
các thông tin khác (báo cáo tai nạn,

Thông tin khách hàng
thiệt hại trên xe, các báo cáo nhân
chứng...) có thể được kết hợp với một
người cụ thể thông qua sự trợ giúp của
một chuyên gia có thể xảy ra.
Chức năng bổ sung được thỏa thuận
theo hợp đồng với khách hàng (ví dụ
như định vị vị trí xe trong trường hợp
khẩn cấp) cho phép truyền tải dữ liệu
của xe cụ thể từ xe.

Hệ thống nhận dạng qua tần
số radio (RFID)
Công nghệ RFID được sử dụng trong
một số xe có chức năng như giám sát
áp suất lốp và an ninh hệ thống khóa
điện. Nó cũng được sử dụng trong
một số thiết bị tiện dụng như điều
khiển từ xa để mở/khóa cửa từ xa và
bộ thu phát trên xe dùng cho các thiết
bị mở cửa ga-ra. Công nghệ RFID
trong các xe Chevrolet không sử dụng
hoặc ghi lại các thông tin cá nhân
hoặc liên kết với bất kỳ hệ thống
Chevrolet nào khác có chứa thông tin
cá nhân.
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Bảng mục lục

A

An ninh trên xe............................. 28
Áp suất lốp ........................ 195, 230
Ắc quy trên xe ............................ 175
Âm lượng giọng nói phát ra........ 120

B

Bảng điều khiển trên vô lăng ....... 59
Bánh xe và lốp có kích cỡ khác
nhau ....................................... 200
Bánh xe và lốp xe ...................... 195
Bảo dưỡng ................................. 141
Bảo dưỡng ngoại thất ................ 213
Bảo dưỡng nội thất .................... 215
Bảo vệ xả điện ắc-qui ................ 93
Bắt đầu đọc đĩa CD.................... 113
Bật định kỳ điều hòa không khí . 141
Bật nhận dạng giọng nói............ 120
Bật radio..................................... 108
Bật tắt hệ thống thông tin giải trí 101
Bầu lọc không khí....................... 173
Bầu xúc tác ................................ 152
Biển nhận dạng ......................... 219
Bình cứu hỏa ............................... 56
Bluetooth.................................... 124
Bọc ngoài.................................... 215
Bộ dụng cụ sửa chữa lốp .......... 201
Bộ điều khiển chạy tự động ....... 158
Bộ đồ sửa xe.............................. 194
Bộ ghi sự kiện............................. 232

Bù âm lượng theo tốc độ............ 101

C

Các biểu tượng .............................. 4
Các cửa gió có chớp chỉnh
hướng ..................................... 139
Các cửa gió cố định ................... 140
Các đèn báo điều khiển................ 67
Các đèn bên trong xe ................ 92
Cách sử dụng..................... 108, 115
Các màn hình thông tin................ 73
Các ngăn chứa đồ........................ 51
Các thông báo hiển thị ................ 77
Các tính năng chiếu sáng........... 92
Các vị trí lắp ghế trẻ em .............. 47
Cài đặt được ghi nhớ ................... 20
Cảm biến mưa.............................. 72
Cảm biết chất lượng không khí... 135
Camera quan sát phía sau
(RVC) ..................................... 160
Căn chỉnh bánh xe và độ cân
bằng của lốp........................... 201
Cần số ....................................... 153
Cập nhật danh sách đài phát
thanh....................................... 110
Cất giữ xe................................... 167
Cầu chì ...................................... 189
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Chạy rà xe mới .......................... 144
Chăm sóc bề ngoài.................... 213
Chất bôi trơn và dung dịch được
khuyên dùng .......................... 216
Chế độ chuyển số bằng tay ....... 154
Chế độ rảnh tay.......................... 126
Chìa khóa .................................... 18
Chìa khóaⓇ, khóa......................... 18
Chiếu sáng bảng táp lô ............. 188
Chiếu sáng bên ngoài ........... 10, 88
Chiếu sáng khi xuống xe ........... 93
Chiếu sáng trong xe................... 91
Chiều sâu bố lốp ....................... 199
Chiếu xa ...................................... 72
Chỉnh âm lượng.......................... 107
Chống lóa tự động ....................... 31
Chụp đèn bị đọng sương ........... 91
Chứa đồ........................................ 51
Chức năng chống trộm .............. 95
Chương trình lái xe điện tử ........ 154
Còi ......................................... 12, 59
Còi cảnh báo ............................... 78
Cổng USB
các thiết bị được hỗ trợ ........... 115
phát tập tin âm thanh được lưu 116
thông tin quan trọng ............... 115
Cửa............................................... 26
Cửa gió....................................... 139
Cửa kính....................................... 32

Cửa lấy gió ................................ 140
Cửa mở ........................................ 72
Cửa nóc ....................................... 34

D

Danh sách kênh được lưu tự
động........................................ 109
Danh sách kênh ưa thích........... 109
Dầu động cơ ...................... 172, 216
Dầu phanh ................................. 175
Dầu phanh và ly hợp.................. 216
Dầu trợ lực lái............................. 174
Dây an toàn ................................... 7
Dịch vụ........................................ 216
Dò kênh...................................... 108
Dụng cụ ..................................... 194
Đai an toàn .................................. 39
Đai an toàn ba điểm .................... 40
Đai bắt ngang qua thắt lưng......... 42
Đầu phát CD
kích hoạt.................................. 113
sử dụng................................... 113
thông tin quan trọng................ 112
Đèn báo........................................ 63
Đèn báo cài đai an toàn .............. 70
Đèn báo chế độ ga tự động .. ..... 72

Đèn báo hệ thống kiểm tra áp
suất lốp...................................... 71
Đèn báo hệ thống sạc ................. 70
Đèn báo sự cố ............................. 71
Đèn báo túi khí và bộ căng đai
an toàn ..................................... 70
Đèn báo vào số............................ 71
Đèn bật/tắt túi khí ........................ 70
Đèn biển số ............................... 187
Đèn cảnh báo............................... 63
Đèn cảnh báo hệ thống phanh
và ly hợp ................................... 71
Đèn cảnh báo tay lái trợ lực.......... 71
Đèn chạy ban ngày (DRL) ......... 89
Đèn đọc sách ............................. 92
Đèn đuôi .................................... 183
Đèn halogen đầu ....................... 178
Đèn khi lên xe ............................ 92
Đèn lùi ....................................... 91
Đèn ngoài .................................... 73
Đèn nội thất ............................... 188
Đèn pha........................................ 88
Đèn pha khi lái xe ra nước ngoài.. 89
Đèn sườn...................................... 88
Đèn sương ................................. 182
Đèn sương mù ............................. 72
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Đèn sương mù sau ...................... 72
Đèn sương phía sau................... 91
Đèn sương phía trước ................ 90
Đèn tấm chắn nắng ................... 92
Đèn xi nhan sườn ...................... 187
Điện thoại
Bluetooth................................. 124
các bộ phận điều khiển........... 124
các chức năng trong khi gọi
điện......................................... 128
cài đặt âm lượng..................... 128
chế độ rảnh tay....................... 126
danh bạ................................... 128
danh sách cuộc gọi................. 128
điều chỉnh nhạc chuông.......... 126
Kết nối Bluetooth..................... 126
quay số.................................... 128
sạc pin..................................... 124
thông tin quan trọng................ 124
Điện thoại và thiết bị radio CB ... 131
Điều chỉnh âm lượng.................. 101
Điều chỉnh âm thanh.................. 105
Điều chỉnh ghế ............................... 6
Điều chỉnh ghế bằng tay............... 37
Điều chỉnh ghế tự động ............... 38
Điều chỉnh gương .......................... 7
Điều chỉnh tựa đầu ........................ 7
Điều chỉnh vô lăng ................... 8, 59
Điều hòa không khí ..................... 13
Điều khiển..................................... 59

Điều khiển đèn ngoài ................... 88
Điều khiển đèn tự động ............. 89
Điều khiển điện thoại.................. 120
Điều khiển độ sáng của đồng hồ
táp lô ...................................... 91
Điều khiển từ xa ..........................19
Điều khiển xe ............................. 142
Đồng hồ........................................ 62
Đồng hồ đo................................... 63
Đồng hồ đo hành trình ................. 63
Đồng hồ đo vòng tua động cơ ..... 64
Đồng hồ hành trình ...................... 79
Đồng hồ nhiên liệu ...................... 64
Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát
động cơ .................................... 65
Đồng hồ tốc độ ............................ 63
Đỗ xe ................................... 17, 151

G

Gập gương .................................. 30
Ghép thiết bị nghe nhạc qua
Bluetooth................................. 117
Ghế sau........................................ 38
Ghế trẻ em.................................... 45
Ghế trước..................................... 36
Giới thiệu ....................................... 3
Gọi lại kênh................................. 109
Gương bên trong.......................... 31

Gương chiếu hậu điều chỉnh
bằng tay ................................... 31
Gương có sấy .............................. 31
Gương chỉnh điện ............ ........... 30
Gương lồi ..................................... 30
Gương ngoài................................. 30

H

Hệ điều khiển lái......................... 157
Hệ thống báo động chống trộm ... 28
Hệ thống chìa khóa điện tử.......... 20
Hệ thống chống bó cứng phanh
(ABS) ................................ 71, 156
Hệ thống chống trộm ................... 29
Hệ thống điện............................. 189
Hệ thống điều hoà không khí ....133
Hệ thống điều hòa không khí.....132
Hệ thống điều hoà không khí
điện tử .................................... 135
Hệ thống ghế trẻ em .................... 45
Hệ thống ghế trẻ em có đai từ
phía trên ................................... 50
Hệ thống ghế trẻ em lắp rời ......... 50
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe ................ 159
Hệ thống khóa trung tâm ............. 21
Hệ thống kiểm tra áp suất lốp . . . 196

237
Hệ thống nhận dạng qua tần số
radio (RFID)............................ 110
Hệ thống phanh ......................... 157
Hệ thống phát hiện vật cản........ 159
Hệ thống rửa kính và gạt nước .... 12
Hệ thống sưởi và thông gió ....... 132
Hệ thống tắt-bật.......................... 149
Hệ thống thông tin giải trí
âm lượng tối đa lúc bật lên...... 107
âm lượng tùy thuộc vào tốc độ 107
bảng táp lô.............................. 96
bật lên..................................... 101
bộ điều khiển âm thanh trên vô
lăng......................................... 96
các bộ phận điều khiển........... 96
cài đặt âm báo........................ 105
cài đặt âm lượng..................... 101
chỉnh âm lượng....................... 107
điều hòa âm lượng theo tốc độ 101
sử dụng................................... 101
tắt tiếng................................... 101
tùy chỉnh.................................. 107
Hệ thống túi khí ........................... 43
Hệ thống túi khí bên .................... 45
Hệ thống túi khí trước .................. 44
Hoạt động................................... 119
Hoạt động cơ bản....................... 102
Hoạt động của điện thoại........... 128
Hoạt động của menu.................. 102

Hốc chứa sau............................... 54
Hộp cầu chì bảng táp lô ............ 192
Hộp cầu chì khoang động cơ ..... 190
Hộp găng tay ............................... 52
Hộp số ......................................... 14
Hộp số sàn ................................ 156
Hộp số tự động .......................... 153
Hỗ trợ đỗ xe bằng siêu âm .......... 72

K

Kéo một xe khác ........................ 212
Kéo xe ....................................... 210
Kết nối Bluetooth........................ 126
Kết nối Bluetooth Ⓡ .......................18
Kết nối điện thoại........................ 125
Kết nối thiết bị nghe nhạc qua
Bluetooth................................. 117
Khay giữ cốc ................................ 52
Khí xả động cơ .......................... 152
Khóa an toàn ............................... 26
Khóa cửa tự động ........................ 25
Khoang chứa đồ .................... 26, 53
Khoen buộc dây .......................... 55
Khởi động bằng ắc quy trên xe
khác ........................................ 209
Khởi động động cơ .............. 15, 145
Khởi động và vận hành............... 144
Kích hoạt chế độ radio............... 108
Kích hoạt đầu phát CD............... 113
Kích nâng xe............................... 194

Kích thước xe ............................ 228
Kiểm tra xe................................. 168
Kính điện ..................................... 31
Kính sau có sấy ........................... 32
Ký hiệu trên lốp .......................... 195

L

Lọc không khí ............................ 141
Lỗi .............................................. 154
Lốp dự phòng với kích cỡ đầy đủ 207
Lốp mùa đông ........................... 195
Lựa chọn băng tần..................... 108
Lưu kênh phát thanh.................. 109
Lưu trữ thông tin về xe và quyền
riêng tư.................................... 232

M

Màn hình hiển thị số xe đang
chạy ........................................ 153
Màn hình thông tin đồ hình (GID)
và Màn hình thông tin màu
(CID) ......................................... 75
Màn hình tiện ích ......................... 65
Menu băng tần radio.................. 110
Mở khóa xe .................................... 5
Mui ............................................. 168
Mức nhiên liệu thấp ..................... 72

238
N

Nạp nhiên liệu ........................... 163
Nắp capô mở................................ 72
Nắp hốc chứa trên sàn sau ......... 55
Ngăn chứa dưới tựa tay ............... 53
Ngăn chứa đồ............................... 51
Ngăn chứa trên bảng táp lô.......... 51
Nguồn điện bị ngắt .................... 155
Nguy hiểm, cảnh báo và chú ý ...... 4
Nháy đèn cảnh báo nguy hiểm .. 90
Nháy đèn pha ............................ 89
Nhận biết giọng nói.................... 120
Nhận dạng giọng nói.................. 120
âm lượng giọng nói phát ra..... 120
điều khiển điện thoại............... 120
kích hoạt.................................. 120
sử dụng................................... 120
Nhiên liệu.................................... 163
Nhiên liệu cho động cơ xăng ..... 163
Nhiệt độ ngoài trời ....................... 62
Núm xoay MENU........................ 102
Nút BACK (quay lại)................... 102
Nước làm mát động cơ .............. 173
Nước làm mát và chất chống
đông........................................ 216
Nước rửa kính ............................ 174

O

Ổ cắm điện .................................. 63
Ốp bánh xe ................................ 200

P

Phanh ........................................ 175
Phanh tay................................... 157
Phát tập tin âm thanh được lưu. . 116
Phụ kiện và cải tạo xe ............... 167

Q

Quay lốp..................................... 199

R

Radio
danh sách các đài phát thanh. 110
danh sách các kênh được lưu
trữ tự động.............................. 109
danh sách kênh ưa thích......... 109
dò kênh................................... 108
kích hoạt.................................. 108
lựa chọn băng tần................... 108
menu băng tần radio............... 110
sử dụng................................... 108
Rửa kính/Gạt nước kính chắn gió 60

S
Sạc pin điện thoại....................... 124
Số nhận dạng xe (Số VIN) ........ 219

Sửa chữa xe trong thời gian sớm
nhất .......................................... 71
Sự cố.......................................... 210
Sử dụng.............................. 101, 113
Sử dụng cổng tín hiệu vào AUX. 115
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