
2 Nhãn An Toàn Tr. 110

Một Vài Chú Ý Về An Toàn
An toàn của bạn, an toàn của mọi người là rất quan trọng. Và 
vận hành xe an toàn là trách nhiệm quan trọng của bạn.

Để giúp bạn có những hiểu biết về an toàn, chúng tôi cung cấp 
các quy trình vận hành và thông tin khác trên nhãn và trong tài 
liệu hướng dẫn này. Thông tin này sẽ cảnh báo bạn về những 
nguy cơ rủi ro có thể xảy ra làm bạn và những người khác bị 
thương.

Tất nhiên, nó không thể cảnh báo hết được về tất cả các tình 
huống rủi ro có thể xảy ra khi vận hành hoặc bảo dưỡng xe. 
Bạn phải tự xử lý được các tình huống.

Bạn sẽ thấy thông tin an toàn quan trọng này trong những hình 
thức khác nhau, bao gồm:

● Các Nhãn An Toàn - trên xe.
● Thông Tin An Toàn -  dán phía sau biểu tượng cảnh báo

3 và một trong các từ sau: NGUY HIỂM, CẢNH BÁO
hoặc LƯU Ý. Những tín hiệu này có nghĩa:

●

● Phần Hướng Dẫn An Toàn - như Lái Xe An Toàn.
● Các Hướng Dẫn - cách sử dụng xe sao cho đúng và an toàn.

Cuốn sách này bao gồm thông tin quan trọng về an toàn - hãy 
đọc một cách cẩn thận.

THƯƠNG nếu bạn không làm theo chỉ 

làm theo chỉ dẫn.

dẫn.
Bạn CÓ THỂ bị TỬ VONG hoặc TRỌNG 
THƯƠNG nếu bạn không làm theo chỉ 
dẫn.

Các Đề Mục An Toàn - như những Chú Ý Quan Trọng 
Về An Toàn.

Biểu tượng             trên các nhãn được dán vào xe để nhắc 
bạn đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng giúp vận hành xe đúng 
cách và an toàn.

Biểu tượng        được mã hóa bằng màu để thể hiện “nguy 
hiểm” (màu đỏ), “cảnh báo” (màu cam), hoặc “chú ý” (màu 
hổ phách).

Khi đọc tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ thấy thông tin đứng 
trước biểu tượng CHÚ Ý . Thông tin này giúp bạn tránh gây hư 
hỏng cho xe, tài sản, hoặc môi trường.

3 NGUY HIỂM   Bạn SẼ bị TỬ VONG hoặc TRỌNG

3 CẢNH BÁO   

3 LƯU Ý            Bạn CÓ THỂ BỊ THƯƠNG nếu không 



Thiết Bị Ghi Nhận Dữ Liệu Sự Cố
Xe của bạn được trang bị một số thiết bị thông thường nhằm 
mục đích Ghi Nhận Dữ Liệu Sự Cố. Thiết bị này ghi lại những 
dạng dữ liệu khác nhau của xe như việc bung túi khí SRS và 
lỗi các bộ phận của hệ thống SRS.
Các dữ liệu này thuộc về chủ xe và không ai có thể truy cập trừ 
trường hợp có yêu cầu hợp pháp hoặc có sự cho phép của chủ 
xe.
Tuy nhiên dữ liệu này có thể truy cập bởi Honda, các đại lý 
được ủy nhiệm và thợ sửa chữa được uỷ nhiệm, nhân viên, 
người đại diện và các nhà thầu được ủy nhiệm vì mục đích 
chẩn đoán kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển xe.

Thiết Bị Ghi Chẩn Đoán Dịch Vụ
Xe của bạn được trang bị các thiết bị liên quan đến dịch vụ, 
các thiết bị này ghi lại các thông tin hoạt động của cơ cấu 
truyền động và điều kiện lái xe. Kỹ thuật viên có thể dùng dữ 
liệu này trong chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng xe. Dữ liệu 
này không ai có thể truy cập trừ trường hợp có yêu cầu hợp 
pháp hoặc có sự cho phép của chủ xe.
Tuy nhiên dữ liệu này có thể truy cập bởi Honda, các đại lý 
được ủy nhiệm và thợ sửa chữa được uỷ nhiệm, nhân viên, 
người đại diện và các nhà thầu được ủy nhiệm vì mục đích 
chẩn đoán kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển xe.
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Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được coi như một phần không 
thể thiếu của xe và nên được kèm theo khi bán xe.

Tài liệu hướng dẫn này dùng chung cho tất cả các kiểu xe. Bạn 
có thể tìm thấy các miêu tả của các thiết bị và các tính năng mà 
xe bạn không có.

Những hình ảnh có trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này 
miêu tả những tính năng và thiết bị chỉ có ở một số loại xe 
nhất định, không phải có ở tất cả các kiểu xe. Bởi vậy, sẽ có 
một số tính năng mà xe bạn không có.

Thông tin và các thông số kỹ thuật có trong tài liệu có hiệu lực 
kể từ thời điểm phê duyệt ấn hành. Tuy nhiên, Honda Motor giữ 
bản quyền này và được quyền cắt bỏ và thay đổi các thông số 
kỹ thuật hoặc thiết kế bất cứ lúc nào mà không cần thông báo 
hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Mặc dù tài liệu này áp dụng với cả hai kiểu vô lăng bên trái và 
vô lăng bên phải, nhưng những hình minh họa trong tài liệu này 
chủ yếu liên quan tới loại vô lăng bên trái.
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Quick Reference Guide

Mục Lục Trực Quan
Loại Vô Lăng Bên Trái

❙ Nút Cảnh Báo Nguy Hiểm

() Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Hệ Thống Định Vị

❙ Nút ENGINE START/STOP* 

❙ Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu 

❙ Nút Hệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

❙ Nút Cảnh Báo Chệch Làn Đường* 
❙ Nút TẮT Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)* 

❙ Bộ Sấy Cửa Kính Sau
Tr. 329

Tr. 280

Tr. 257

Tr. 283

Tr. 597❙ Nút     (TẮT Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)) 
❙ Nút Cửa Hậu Điện*          Tr. 235

Tr. 631, 636

Tr. 588
Tr. 620

❙ Đèn Báo Hệ Thống        Tr. 
❙ Đồng Hồ Đo      Tr. 181

❙ Màn Hình Hiển Thị Thông Tin*       Tr. 182
❙ Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

❙ Hệ Thống Âm Thanh        Tr. 350, 373
❙ Hệ Thống Định Vị* 

❙ Khóa Điện*              Tr. 256
❙ Điều Chỉnh Vô Lăng 

Tr. 185

Tr. 112

Tr. 601
Tr. 239
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Loại Vô Lăng Bên Phải

❙ Điều Chỉnh Vô Lăng 
❙ Nút Sưởi Ghế Trước* 

❙ Hệ Thống Sưởi và Làm Mát* 
❙ Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu* 

❙ Bộ Sấy Cửa Kính Sau 
❙ Nút Sấy Gương Cửa* 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 280
Tr. 280

Tr. 325

Tr. 329

Tr. 185

Xe (VSA)) Tr. 601

❙ Nút Cửa Hậu Điện*        Tr. 239
❙ Nút Hệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

Tr

Va Chạm (CMBS)*       Tr. 620

Tr. 253❙ Nút ENGINE START/STOP* 
❙ Khoá Điện*            Tr. 252

Tr. 283
Tr. 322

❙ Nút Cảnh Báo Chệch Làn Đường*  Tr. 588
❙ Nút TẮT Hệ Thống Phanh Giảm 

❙ Hệ Thống Âm Thanh        Tr. 350, 373
❙ Hệ Thống Định Vị* () Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Hệ Thống Định Vị
❙ Nút Cảnh Báo Nguy Hiểm

❙ Đèn Báo Hệ Thống        Tr. 112
❙ Đồng Hồ Đo      Tr. 181
❙ Màn Hình Hiển Thị Thông Tin*            Tr. 182
❙ Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái* 
❙ Bộ Điều Chỉnh Đèn Chiếu Sáng*            Tr. 269
❙ Nút     (TẮT Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định 

Tr. 631, 636

Tr. 257
Tr. 256
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❙ Nút          (Hiển Thị/Thông Tin)* 
❙ Lẫy Sang Số (Giảm Số)*

❙ Núm      (HÀNH TRÌNH) 
❙ Điều Khiển Độ Sáng
❙ Lẫy Sang Số (Tăng Số)*

❙ Cần Gạt Nước/Bộ Rửa Kính*

❙ Đèn Chiếu Sáng/Xi nhan* 

❙ Nút Khoảng Cách* 
❙ Nút Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)* 

❙ Đèn Chiếu Sáng/Đèn Xi Nhan* 
❙ Đèn Sương mù*

❙ Quan Sát Làn Đường* 
❙ Cần Gạt Nước/Bộ Rửa Kính* 

❙ Nút Bộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh* 
❙ Nút CRUISE* 
❙ Nút MAIN* 
❙ Còi (Ấn xung quanh        .)
❙ Nút Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay 
❙ Nút SOURCE* 
❙ Nút ENTER*

Tr. 543, 551

❙  Các nút(   +    / (- /     /    * 
(❙ Các nút      /       /            /     *  

Tr. 346

Tr. 185, 346

có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* 

Tr. 181, 370

Tr. 182, 187

Tr. 543, 551
 Tr. 271 
Tr. 262, 263

Tr. 558, 561
Tr. 565, 568

Tr. 472, 493

Tr. 185, 346

Tr. 262, 263

Tr. 278

Tr. 570
Tr. 580

Tr. 592

Tr. 346

Tr. 264
Tr. 599

Tr. 275

Tr. 568

Tr. 185, 374

Tr. 275

❙ Đèn Sương Mù*      Tr. 268

❙ Quan Sát Làn Đường*          Tr. 603
❙ Nút Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định* T  r.     554, 557, 561

❙ Nút Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC)
Tr. 558, 561, 565

Tr. 574
Tr. 584

Tr. 603
Tr. 268
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Loại Vô lăng Bên Trái

❙ Công Tắc Cửa Kính Điện 
❙ Điều Khiển Gương Cửa 
❙ Công Tắc Khóa Cửa Chính 

❙ Túi Khí Trước Phía Người Lái 
❙ Hộp Cầu Chì Bên Trong 

❙ Công Tắc Phanh Đỗ Điện 

❙ Túi Khí Trước Phía Hành Khách 

❙ Hộp Đựng Đồ 

❙ Nút ECON

❙ Ổ Cắm Điện Phụ Kiện 

❙ (Các) Cổng USB
❙ Cổng HDMITM* 
❙ Cổng AUX* 
❙ Ổ Cắm Điện Phụ Kiện

❙ Nút Chuyển Số* 
❙ Cần Số* 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 249
Tr. 285

Tr. 226

Tr. 643

Tr. 771

Tr. 65

Tr. 615

Tr. 65

Tr. 310

Tr. 557

Tr. 544
Tr. 538, 540

Tr. 317

Tr. 343
Tr. 344

Tr. 344

Tr. 317

Tr. 611
❙ Nút Giữ Phanh Tự Động 

❙ Lẫy Mở Nắp Ca-pô      Tr. 687 

❙ Lẫy Nhả Cửa Nạp Nhiên Liệu 
❙ Hộp Đựng Đồ Người Lái
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Loại  Vô lăng Bên Phải

❙ Điều Khiển Gương Cửa 
❙ Công Tắc Khóa Cửa Chính 

❙ Công Tắc Cửa Kính Điện 

❙ Nút Giữ Phanh Tự Động 

❙ Lẫy Mở Cửa Nạp Nhiên Liệu 

❙ Lẫy Mở Nắp Ca-pô 
❙ Ổ Cắm Điện Phụ Kiện 
❙ (Các) Cổng USB 
❙ Cổng HDMITM* 
❙ Cổng AUX* 
❙ Ổ Cắm Điện Phụ Kiện

❙
❙ Hộp Cầu Chì Bên Trong 
❙ Nút Nhớ*

❙ Nút SET* 

❙ Túi Khí Trước Phía Hành Khách 
❙ Hộp Đựng Đồ       

Tr. 65

Tạm Thời*        Tr. 553

Tr. 611

Tr. 615
Tr. 65

Tr. 771

Tr. 282
Tr. 282

Tr. 249
Tr. 285

Tr. 643
Tr. 676

Tr. 317
Tr. 343

Tr. 344
Tr. 344

Tr. 317

❙ Nút ECON        Tr. 557
❙ Nút TẮT Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ

Tr. 306

❙ Nút Chuyển Số*       Tr. 544
❙ Cần Số*      Tr. 538, 540
❙ Công Tắc Phanh Đỗ Điện 

Tr. 226
❙ Hộp Đựng Đồ Người Lái

Tr. 310
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❙ Tấm Che Nắng
❙ Gương Cá Nhân
❙ Dây Đai An Toàn

❙ Cổng USB* 
❙ Túi Khí Bên* 

❙ Móc Treo Áo
❙ Tay Cầm
❙ Đèn Khoang Hành Lý 

Thể Tháo*

❙ Dây Đai An Toàn để Cố Định Hệ Thống 

❙ Hàng Ghế Thứ Ba* 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 50

Tr. 252
❙ Gương Chiếu Hậu      Tr. 284
❙ Công Tắc Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh* 
❙ Đèn Đọc Sáchr. 2
Tr. 309

❙ Đèn Trần      Tr. 306
❙ Túi Khí Rèm* 
❙ Dây Đai An Toàn Có Móc Neo Có 

Tr. 72

Tr. 58

Tr. 319

Tr. 309

Tr. 293

Ghế Ngồi Trẻ Em      Tr. 103

Tr. 343

Tr. 70
Tr. 307❙ Hộp Đựng Đồ Trung Tâm 

❙ Ghế Trước      Tr. 283

Định Ghế Ngồi Trẻ Em 

❙ Hàng Ghế Thứ Hai      Tr. 291
❙ Các Điểm Móc Neo Dưới Cố 

❙ Dây Đai An Toàn (Lắp Đặt Hệ thống 
Ghế Ngồi Trẻ Em)       Tr. 100

❙ Hộp Đựng Kính Mắt9

Tr. 308
Tr. 321

Tr. 95

Tr. 311

Tr. 287
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❙ Đèn Sương Mù* 
❙ Cách Nạp Nhiên Liệu 
❙ Đèn Phanh Cao 

❙ Cần Gạt Nước Sau 
❙ Mở/Đóng Cửa Hậu 

❙ Đèn Hậu 
❙ Đèn Lùi Xe
❙ Đèn Phanh/ Đèn Hậu 
❙ Đèn Xi nhan Sau 

❙ Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô 
❙ Cần Gạt Nước Kính Chắn Gió 
❙ Gương Cửa Điện
❙ Đèn Xi nhan Bên 
❙ Điều Khiển Khoá/Mở Khoá Cửa 
❙ Đèn Chiếu Sáng
❙ Đèn Xi Nhan Trước 
❙ Đèn Ban Ngày/Đèn Vị Trí 
❙ Đèn Chủ Động Khi Rẽ* 

Tr. 671
Tr. 275, 707

Tr. 285
Tr. 262, 702

Tr. 216
Tr. 263, 698

Tr. 262, 702

❙ Lốp Xe      Tr. 711, 734

Tr. 268, 700
Tr. 643

Tr. 704

Tr. 277, 709

Tr. 234
❙ Tay Nắm Bên Ngoài Cửa Hậu 
❙ Đèn Biển Số Sau      Tr. 700
❙ Camera Lùi Đa Hướng Tr. 635

Tr. 703

Tr. 703
Tr. 702

Tr. 702

  Tr. 259, 270, 

698  Tr. 273, 698

Tr. 263, 274, 702

  Tr. 267, 702

Tr. 244

Tr. 704
Tr. 639
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Hệ Thống Hỗ Trợ Eco 
Đèn Viền Đồng Hồ
● Màu của đèn viền đồng hồ chuyển sang

màu xanh lục cho thấy xe đang được lái
ở chế độ tiết kiệm nhiên liệu.

*1

*2

Đèn Báo Chế Độ ECON 
Sáng khi ấn nút ECON.

Tr. 131

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái
Thông báo hiển thị trong vài giây khi ấn nút   
ECON.

*1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
*2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút ECON Tr.553
Giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Tr. 557
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Chức Năng Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*

Khi Hộp số tự động Trạng thái động cơ

Giảm Ga

Dừng

Khởi Động

Dừng xe và nhấn bàn đạp phanh. Bật

Nhấn và giữ bàn đạp phanh. Tắt

Nhả bàn đạp phanh.
Khi hệ thống giữ phanh tự động được 
kích hoạt, nhấn bàn đạp ga. Khởi động lại

Để cải thiện việc tiết kiệm nhiên liệu, động cơ dừng và khởi động lại như phần chi tiết bên dưới. Khi bật Tự Động Dừng Động Cơ Tạm 
Thời, đèn báo Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời sáng (xanh lục).        Tr. 108

Khi hệ thống giữ phanh tự động được kích 
hoạt, bạn có thể nhả và đạp phanh khi đèn 
báo       sáng.

Tr. 112
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Lái Xe An Toàn 
Túi Khí 
● Xe của bạn được trang bị các túi khí để bảo vệ bạn và hành

khách trong các vụ va chạm từ bình thường đến nghiêm trọng.

An Toàn Cho Trẻ Em 
● Tất cả các trẻ em dưới 12 tuổi nên được ngồi ở ghế sau.
● Trẻ nhỏ cần phải được bảo vệ an toàn bằng hệ thống ghế ngồi trẻ em

quay mặt về phía trước.
● Trẻ sơ sinh phải được bảo vệ an toàn bằng hệ thống ghế ngồi

trẻ em quay mặt về phía sau trên ghế sau.

● Xe của bạn thải ra một lượng khí xả nguy hiểm có chứa hàm lượng
CO. Không được khởi động xe ở không gian hẹp kín nơi có thể tích 
tụ CO.

Danh Mục Kiểm Tra Trước Khi Lái Xe 
● Trước khi lái xe, kiểm tra các ghế phía trước, tựa đầu,

vô lăng và các gương đã được điều chỉnh phù hợp chưa.

Dây Đai An Toàn 
● Thắt dây đai an toàn và ngồi đúng tư thế.
● Kiểm tra hành khách của bạn đã thắt dây

đai an toàn đúng cách chưa.

Thắt dây đai an toàn 
hông càng thấp càng tốt. 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 43

Tr. 63

Tr. 77

Khí Xả Nguy Hiểm     Tr. 109

Tr. 50

Tr. 514
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Bảng Điều Khiển 

Đèn Báo Sự Cố

Đèn Báo Hệ Thống
Nạp Điện  
Đèn Báo Hệ Thống Chống 
Bó Cứng Phanh (ABS)

Các Đèn Báo

Đèn Báo Bật Đèn Chiếu 
Sáng 
Đèn Báo Chiếu Xa 

Đèn Báo Nhắc Thắt 
Dây Đai An Toàn

Đèn Báo Hệ Thống

Đèn Báo Phanh Đỗ và 
Hệ thống Phanh (Đỏ)

Đèn Báo Hệ Thống Bảo 
Vệ Phụ Trợ

Đèn Báo Cửa Mở

Đèn Báo ĐIỀU KHIỂN CHẾ 
ĐỘ CHẠY ỔN ĐỊNH CHÍNH

Đồng Hồ Đo Tốc Độ XeĐồng Hồ Đo Nhiệt Độ

Đèn Báo Số

Đèn Báo Nhiên Liệu Thấp 

Đèn Báo Chế Độ ECON 

Đèn Xi-nhan và Đèn 
Cảnh Báo Nguy Hiểm

Đồng Hồ 
Đo Nhiên 
Liệu 

Đèn Báo Hệ Thống 
Truy Cập Từ Xa*

Đèn Báo Hệ Thống Lái 
Điện (EPS)

Màn Hình Hiển Thị Thông Tin

Đèn Báo Phanh Đỗ và 
Hệ thống Phanh (Hổ 
Phách)

Đèn Báo Áp Suất
Dầu Thấp  

Đèn Báo Đèn 
Sương Mù Trước

Đèn Báo Hệ Thống 
Giám Sát Dầu
Đèn Báo Hệ Thống 
Giữ Phanh Tự Động
Đèn Báo Giữ Phanh 
Tự Động

Đèn Báo Sang Số Đỗ*

Đèn Báo Nhấn 
Phanh

Đèn Báo Hệ Thống Hỗ 
Trợ Ổn định Xe (VSA)

Đèn Báo TẮT VSA

Đèn Báo Cửa Hậu Mở

   Đồng Hồ Đo 
Tốc Độ Động Cơ

Tr. 111

Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái* 
/  

/Đèn Báo Hệ Thống 
Đồng Hồ Đo 

 Tr. 112
Loại xe có màn hình hiển thị thông tin 

Đèn Báo Hệ Thống
Loại Vô Lăng Bên Phải  

Đèn Báo Hệ Thống Chống Nổ 
Máy/Đèn Báo Hệ thống Cảnh 
Báo An Ninh

Loại Vô Lăng Bên Trái 
Đèn Báo Hệ Thống Chống Nổ 
Máy/Đèn Báo Hệ thống Cảnh 
Báo An Ninh

Đèn Báo Quay Vô Lăng*

Đèn Báo Dẫn Động Bốn 
Bánh (AWD)*

Đèn Báo ĐIỀU KHIỂN 
CHẾ ĐỘ CHẠY ỔN ĐỊNH 

Đèn Báo Hệ Thống Khởi 
Động

Tr. 185

/Màn Hình Hiển Thị Thông Tin* Tr. 182Tr. 181
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Đèn Báo Hệ Thống

Đèn Báo Sự Cố

Đèn Báo Hệ Thống Chống 
Bó Cứng Phanh (ABS)
Đèn Báo Hệ Thống Hỗ
Trợ Ổn Định Xe (VSA)  

Đèn Báo TẮT VSA

Đèn Báo Thông Báo 
Hệ Thống

Đèn Báo Hệ Thống 
Lái Trợ Lực Điện 
(EPS)

Đèn Báo Nhắc Thắt 
Đai An Toàn

Đèn Báo Hệ Thống

Đèn Báo Phanh 
Đỗ và Hệ Thống 
Phanh (Đỏ)

Đèn Báo Hệ Thống Bảo 
Vệ Phụ Trợ

Đồng Hồ Đo Tốc

Màn Hình Giao
Diện Thông Tin  
Cho Người Lái

Đồng Hồ Đo
Nhiên Liệu 

Đèn Báo Hệ Thống Chống 
Nổ Máy/Đèn Báo Hệ thống 
Cảnh Báo An Ninh

Loại Vô Lăng Bên Trái

Độ Động Cơ 

Đèn Báo Vị Trí Cần Số

Đèn Báo Dầu Thấp

Đèn Báo Chế Độ ECON

Đèn Báo Xi Nhan và 
Cảnh Báo Nguy Hiểm

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái

Đèn Báo Phanh 
Đỗ và Hệ Thống 
Phanh (Hổ Phách)

Đèn Báo Hệ Thống

Đèn Báo Hệ Thống 
Giữ Phanh Tự Động
Đèn báo Giữ Phanh 
Tự động Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ

Các Đèn Báo

Đèn Báo Bật Đèn Chiếu 
Sáng
Đèn Báo Chiếu Xa

Đèn Báo Đèn Sương Mù Trước*

Đèn Báo Bu-gi Sấy*

Đồng Hồ Đo Tốc Độ Xe

Đèn Báo ĐIỀU KHIỂN CHẾ 
ĐỘ CHẠY ỔN ĐỊNH CHÍNH*

Đèn Báo ĐIỀU KHIỂN 
CHẾ ĐỘ CHẠY ỔN ĐỊNH*

Đèn Báo Điều khiển Chế 
Độ Chạy Ổn Định Chính*

Đèn Báo Bộ Giới Hạn Tốc 
Độ Có Thể Điều Chỉnh*

Đèn Báo Tự Động Dừng 
Động Cơ Tạm Thời (Hổ 
Phách)*/Đèn Báo Tự 
Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời (Xanh Lục)*

Đèn Báo Chiếu 
Xa Tự Động*

Đèn Báo Điều Khiển 
Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có 
Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc 
Độ Thấp (LSF) ( Hổ 
Phách/Xanh Lục)*

Đèn Báo Hệ Thống 
Hỗ Trợ Giữ Làn 
Đường (LKAS) (Hổ 
Phách/Xanh Lục)*

Đèn Báo Hệ Thống Phanh 
Giảm Va Chạm (CMBS)*

Đèn Báo Cảnh Báo 
Chệch Làn Đường*

Đèn Báo Hệ Thống 
Chống Nổ Máy/Đèn Báo 
Hệ thống Cảnh Báo An 
Ninh

Loại Vô Lăng Bên Phải

Đèn Báo Cảnh Báo
Tốc Độ*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Hệ 
Thống Nạp Điện 

Đèn Báo Áp Suất 
Dầu Thấp 

Đèn Báo Hệ Thống 
Cảnh Báo Xẹp Lốp/Áp 
Suất Lốp Thấp*
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Điều Khiển 
Đồng Hồ 
Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu

a Chọn biểu tượng (MÀN HÌNH CHÍNH),
sau đó chọn Settings.

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh Loại xe có hệ thống âm thanh màu và màn 
hình giao diện thông tin cho người lái

Tr. 209

Tr. 210

a Ấn và giữ nút MENU/CLOCK.

b Xoay để điều chỉnh giờ, sau đó ấn
.

c Xoay để điều chỉnh phút, sau đó ấn    
.

d Chọn Set, sau đó ấn     .

Những đèn báo này được dùng để chỉ cách 
vận hành núm chọn.
• Xoay để chọn.
• Ấn      để thực hiện.

b Chọn Clock, sau đó Clock Adjustment.

c Chạm vào biểu tượng        /        để điều
chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm giờ 
hoặc phút.

d Chọn OK.

 3 4

Loại xe có hệ thống định vị
Hệ thống định vị nhận tín hiệu từ vệ tinh GPS, 
sau đó tự động cập nhật đồng hồ.

a Ấn nút  để chọn , 
sau đó ấn nút ENTER.

b Ấn nút      /      đến khi Clock Setup 
xuất hiện trên màn hình hiển thị.

c Ấn nút ENTER.

d Ấn nút ENTER để chọn Adjust Clock.

e Ấn nút      /      để thay đổi giờ, sau đó 
ấn nút ENTER.

f Ấn nút      /      để thay đổi phút, sau đó
ấn nút ENTER.

3 4

3 4

3 4
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Xi Nhan 
Loại Vô Lăng Bên Trái 

Loại Vô Lăng Bên Phải*1

Cần Điều Khiển Xi Nhan

Phải

Trái

Loại Vô Lăng Bên Phải*2

Phải

Trái

Công Tắc Điều Khiển Đèn

Chiếu Gần

Chiếu Xa

Nháy pha

Tr. 262

*1: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu
Phi
*2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại 
xe Châu Phi

Đèn     Tr. 263

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút ENGINE START/ 
STOP* Tr. 257
Ấn nút để thay đổi chế độ nguồn của xe.
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* 1: Loại xe có cần gạt nước gián đoạn tự động
* 2: Loại xe không có cần gạt nước gián đoạn tự động

Cần Điều khiển Gạt Nước/Rửa Kính

Độ Nhạy Thấp*1

Tốc độ chậm hơn, gạt ít hơn*2 

Độ Nhạy Cao*1

Tốc độ nhanh hơn, gạt nhiều 
hơn*2

MIST
OFF
AUTO*1: Tốc độ cần gạt 
nước thay đổi tự động
INT*2: Tốc độ chậm và ngắt 
quãng
LO: Gạt tốc độ chậm
HI: Gạt tốc độ nhanh

Kéo về phía
bạn để phun
nước rửa kính.

(- :

(+ :

(-:

(+:

Vòng Điều Chỉnh

Vô Lăng 
● Để điều chỉnh, kéo cần điều chỉnh về phía

bạn, điều chỉnh đến vị trí mong muốn, sau
đó khóa cần về phía sau đúng vị trí.

Mở Khóa Cửa Phía 
Người Lái từ Bên Trong 
● Kéo tay nắm bên trong cửa phía người lái

để mở khóa và mở cửa cùng một lúc.

Cần Gạt Nước và Bộ 
Rửa Kính     Tr. 275

Loại xe có cần gạt nước gián đoạn tự động 
Luôn TẮT chế độ AUTO trong các tình huống 
sau để tránh làm hỏng hệ thống cần gạt 
nước:
• Vệ sinh kính chắn gió
• Lái xe trong buồng rửa xe
• Không có mưa

Tr. 283

Tr. 225
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Cửa Hậu 

● Khi tất cả các cửa đã mở khóa, ấn lẫy
trên tay nắm bên ngoài cửa hậu và nâng 

● Ấn lẫy trên tay nắm bên ngoài để mở
khóa và mở cửa hậu khi bạn mang 
theo chìa khóa điều khiển từ xa.

● Ấn nút cửa hậu điện trên bảng điều
khiển phía người lái hoặc ấn nút trên 
điều khiển từ xa.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

để mở cửa hậu.
Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có cửa hậu điện

Gương Cửa Điện 

● Khi khóa điện ở BẬT (w*1, gạt công tắc chọn
đến L hoặc R.

● Ấn các mép tương ứng của công tắc điều
chỉnh để điều chỉnh gương.

● Ấn nút cụp để cụp và duỗi các gương cửa.

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE
START/STOP thay cho khóa điện.

Công Tắc Chọn

Công Tắc Điều Chỉnh

Nút Cụp

Tr. 234

Loại xe có Chức Năng Đóng Mở Cửa Hậu 
Rảnh Tay
Đá chân về trước và sau bên dưới ở 
giữa cản sau để mở hoặc đóng cửa 
hậu khi bạn mang theo chìa khóa điều 
khiển từ xa.

Tr. 285

1 giây
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Cửa Kính Điện 
● Mở và đóng các cửa kính điện khi khóa

điện ở vị trí BẬT (w*1.
● Nếu nút khóa cửa kính điện ở vị trí tắt, có

thể mở hoặc đóng từng cửa kính điện 
hành khách bằng công tắc của mỗi cửa 
này.

● Nếu nút khóa cửa kính điện ở vị trí bật
(đèn báo sáng), từng công tắc cửa kính 
điện phía hành khách không thể hoạt 
động. 

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE
START/STOP thay cho khóa điện.

 Nút Khoá Cửa Kính Điện

Công Tắc
Cửa Kính

Đèn Báo

Tr. 249
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Hệ Thống Sưởi và Làm Mát* 
Xoay núm điều khiển quạt để điều chỉnh tốc độ quạt.
Ấn các nút chế độ (  /  /  / ) để chọn luồng gió.
Xoay núm điều khiển nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ.
Xoay núm điều khiển quạt đến OFF để tắt hệ thống.
Ấn nút   để sấy kính chắn gió.

Núm Điều Khiển Quạt

Nút A/C (Điều Hoà Không Khí) 

Núm Điều khiển Nhiệt độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 325

Nút

Nút

Nút

(Lấy Gió Trong)

 Nút

 Nút

(Sấy Kính chắn gió) Nút

Luồng khí thổi từ khe thông 
gió sàn và sấy kính chắn gió.

Luồng khí thổi từ khe thông 
gió sàn.

Luồng khí thổi từ khe thông 
gió bảng táp-lô và thổi lại 
hộp đựng đồ trung tâm.

Luồng khí thổi từ khe thông 
gió bảng táp-lô và thổi lại hộp 
đựng đồ trung tâm

●

●

●

●

●
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Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu* 
● Ấn nút AUTO để kích hoạt hệ thống điều khiển khí hậu.
● Ấn nút
● Ấn nút

   để bật hoặc tắt hệ thống.  
để sấy kính chắn gió.

Nút SYNC (Đồng Bộ) 

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Nút AUTO  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Vì các nút và bố trí nút khác nhau tùy thuộc từng loại xe, nên những nút và 
bố trí nút được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác 
so với xe của bạn.

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Loại xe có nút SYNC

Tr. 329

Luồng khí thổi  
từ khe thông gió 
bảng táp-lô và 
phía sau hộp 
đựng đồ.

Luồng khí thổi  
từ khe thông gió 
sàn và bảng 
táp-lô và phía 
sau hộp đựng 
đồ.

Luồng khí thổi 
từ khe thông 
gió sàn.

Luồng khí thổi 
từ khe thông 
gió sàn và sấy 
kính chắn gió.

Nút             (Điều Khiển CHẾ ĐỘ)

Nút             Sấy Cửa Kính

Nút (Điều Khiển Quạt)

Nút (Bật/tắt)    

(Điều Hòa Không Khí)

Nút             (Lấy Gió Trong)
- Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng)

Nút              (Lấy Gió Ngoài)
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo sáng)

Nút
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Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Loại xe không có nút SYNC

Loại Vô Lăng Bên Phải 

Loại Vô Lăng Bên Trái

Vì các nút và bố trí nút khác nhau tùy thuộc từng loại xe, nên những nút và 
bố trí nút được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác 
so với xe của bạn.

Luồng khí thổi 
từ khe thông gió 
bảng táp-lô và, 
phía sau hộp 
đựng đồ.

Luồng khí thổi từ 
khe thông gió sàn 
và bảng táp-lô và 
phía sau hộp 
đựng đồ.

Luồng khí thổi 
từ khe thông 
gió sàn.

Luồng khí thổi từ 
khe thông gió 
sàn và sấy kính 
chắn gió.

          (BẬT/TẮT) Nút

Núm Điều Khiển Quạt

Nút AUTO

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Nút                      (Điều Chỉnh CHẾ ĐỘ)

Nút            Sấy Kính Chắn Gió

Nút

            (Điều Hòa Không Khí)  

             SAU (Bật/Tắt) 

Nút

Nút             (Lấy Gió Trong)
- Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng) 
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo tắt)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

Nút SYNC

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Nút AUTO

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Vì các nút và bố trí nút khác nhau tùy thuộc từng loại xe, nên những nút 
và bố trí nút được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể 
khác so với xe của bạn.

Luồng khí thổi 
từ khe thông gió 
bảng táp-lô và 
phía sau hộp 
đựng đồ.

Luồng khí thổi từ 
khe thông gió 
sàn và bảng táp-
lô và phía sau 
hộp đựng đồ.

Luồng khí thổi 
từ khe thông gió 
sàn.

Luồng khí thổi từ 
khe thông gió sàn 
và sấy kính chắn 
gió.

Nút

Nút            (Bật/Tắt)

Nút             (Lấy Gió Ngoài)*

- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo sáng)

Nút (Điều Khiển Quạt)

Nút            Sấy Kính Chắn Gió

Nút           

    (KHÍ HẬU)  

SAU (Bật/Tắt)*

Nút             (Lấy Gió Trong)
- Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng) 
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo tắt)
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Tính Năng 
Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa 

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

Nút SOURCE 

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái

Nút ENTER

sau đó ấn ENTER.

Tr. 341

Tr. 346

Nút  + / (- /  / /

● Nút (+ / (-
Ấn để điều chỉnh tăng/giảm âm lượng.

● Nút SOURCE
Ấn để thay đổi chế độ âm thanh:
FM1/FM2/AM/USB hoặc iPod/
Âm Thanh Bluetooth®/AUX.

● Nút /
Radio:Ấn để thay đổi kênh cài đặt sẵn.

Ấn và giữ để chọn kênh sau hoặc 
kênh trước đó.

iPod, USB, hoặc Âm Thanh Bluetooth®:
Ấn để bỏ qua đến phần đầu của 
bài tiếp theo hoặc trở lại phần đầu 
của bài đang phát.

USB hoặc Âm Thanh Bluetooth® *
Ấn và giữ để thay đổi thư mục.

3Nút  / 4 /  /  
(Thanh + / (- 

● Thanh  + / (-
Ấn để điều chỉnh tăng/giảm âm lượng.

● Nút  /
Ấn      hoặc      để đảo hết lượt chế độ âm
thanh như bên dưới:

3 4

43

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu
FM1/FM2/LW*/AM/USB hoặc iPod/ Âm
Thanh Bluetooth®/AUX.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

● Nút ENTER
• Khi nghe radio

a Ấn ENTER để chuyển màn hình đến
danh sách cài đặt trước mà bạn đã 
lưu trong các nút cài đặt trước.b Ấn để chọn một kênh cài đặt 
trước, sau đó ấn ENTER.

• Khi nghe trên USB

a Ấn ENTER để hiển thị danh sách thư mục. 

b Ấn      hoặc      để chọn một thư mục.

c Ấn ENTER để hiển thị một danh sách các 
bài hát trong thư mục đó.d Ấn       hoặc      để chọn một bài hát,

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

4

4

3 hoặc

3

3

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
FM/DAB*/LW*/AM* (MW*)/USB/iPod/Âm
Thanh Bluetooth®/Apps/Audio Apps*/
AUX-HDMITM*

4
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Khi nghe iPod

a Ấn ENTER để hiển thị danh sách nhạc
       của iPod.b Ấn       hoặc      để chọn một hạng mục.

c Ấn ENTER để hiển thị danh sách các mục 
nhỏ trong hạng mục.d Ấn       hoặc       để chọn một mục nhỏ,    

u Ấn ENTER và ấn     hoặc 
nhiều lần cho đến khi hiển thị 
mục bạn muốn nghe.

Khi nghe qua Âm Thanh Bluetooth®

a Ấn ENTER để hiển thị danh sách bài hát.

b Ấn       hoặc       để chọn một bài hát, 
sau đó ấn ENTER.

4

3 4

3 4

4

Nút /

Radio: Ấn để thay đổi kênh cài đặt sẵn.
Ấn và giữ để chọn kênh sau hoặc 
kênh trước. 

USB:
Ấn để bỏ qua đến phần đầu của bài
tiếp theo hoặc trở lại phần đầu của 
bài đang phát.
Ấn và giữ để thay đổi thư mục.  

Ấn để thay đổi các nội dung.

3

sau đó ấn ENTER.

3

Nút            (Hiển Thị /Thông Tin):

2 Màn Hình Giao Diện Thông 
Tin Cho Người Lái*

●

Tr. 185

•

•
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Hệ Thống Âm Thanh 
Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 

Loại Vô lăng Bên Trái

Tr. 342

Tr. 350

Loại Vô lăng Bên Phải

           (Ngày/Đêm)      Nút

Nút RADIO 

Nút MEDIA 

Núm VOL/      (Âm Lượng/Nguồn) 

Nút           (Tìm Kiếm/Bỏ Qua)      

Nút           (Tìm Kiếm/Bỏ Qua)

           (Trở Lại)Nút

Nút MENU/CLOCK 

Nút Cài Đặt Sẵn (1-6)

    Nút             (Điện Thoại) 

Nút TA*

Nút  (Âm Thanh)*

Núm Chọn

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Núm Chọn

(Ngày/Đêm)  Nút          

Nút RADIO 

Nút MEDIA 

            (Điện Thoại)    Nút  

Nút  (Âm Thanh)

Nút MENU/CLOCK 

Nút           (Trở Lại)

Nút Cài Đặt Sẵn (1-6)

Nút 

Nút 

(Tìm Kiếm/Bỏ Qua)

(Tìm Kiếm/Bỏ Qua)

Núm VOL/      (Âm Lượng/Nguồn)
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Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái

Biểu Tượng          (Ngày/
Đêm)

*

Biểu Tượng        (Trang Chủ) 

Biểu Tượng                    (Bản Đồ)* 

Biểu Tượng                   (Âm Thanh)

Biểu Tượng       (Điện Thoại)

Núm VOL  AUDIO  (Âm Lượng/ 
Nguồn Âm Thanh) 

(Trở lại)Biểu tượng

Biểu Tượng      (Bảng Điều Khiển)

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh T        Tr. 373
Để vận hành hệ thống định vị  ()  Tài Liệu Hướng Dẫn Hệ Thống Định Vị
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Lái Xe 

Gạt cần số mà không ấn nút nhả.

Nhấn bàn đạp phanh và ấn nút nhả để 
gạt ra khỏi P.

Ấn nút nhả để gạt cần số.

Số Đỗ
Tắt hoặc khởi động động cơ. 
Hộp số bị khoá.

Số Lùi
Dùng khi lùi xe.

Số Không
Hộp số không bị khoá.

Số Lái
● Lái thường.
● Trên các xe có lẫy sang số, có thể

sử dụng tạm thời chế độ sang số
bằng tay 7 cấp.

Loại xe có CVT 5 vị trí Loại xe có CVT 6 vị trí 

Sang Số

Nút Nhả
Cần Số

Số Lái (S)
● Tăng tốc tốt hơn.
● Sử dụng để tăng phanh động cơ.
● Sử dụng khi lên dốc hoặc xuống dốc.
● Trên các xe có lẫy sang số, có thể sử dụng

chế độ sang số bằng tay 7 cấp.

Số Thấp*

● Sử dụng để tăng phanh động cơ tốt hơn.
● Sử dụng khi lên dốc hoặc xuống dốc.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 513

Hộp Số Vô Cấp*         Tr. 538, 540

● Sang số (P và nhấn bàn đạp phanh khi khởi động động cơ.
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Đèn Báo Vị Trí 
Số 

Đèn Báo Số

Khi cần số ở (S
● Kéo lẫy sang số để thay đổi chế độ từ hộp số vô cấp sang chế

độ sang số thường 7 cấp.
● Đèn báo M và số tốc độ đã chọn được hiển thị trên đèn báo số.

Khi cần số ở (D
● Kéo lẫy sang số để thay đổi tạm thời từ hộp số vô cấp sang chế độ

sang số thường 7 cấp. 
Số đã chọn được hiển thị trên đèn báo số.

Lẫy
Sang số (+

Lẫy
Sang số (-

Chế Độ Sang Số Thường 7 Cấp*       Tr. 538
Cho phép bạn tăng hoặc giảm số bằng tay mà không cần bỏ tay ra 
khỏi vô lăng.

Tr. 542
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Đèn Báo Số
Đèn báo số và đèn báo nút số 
cho biết số hiện tại đang chọn. 

Hộp Số Tự Động* 

Đèn Báo
Nút Số

Đèn Báo 
Số

Đèn báo M 

Đèn Báo Số

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 544

● Luôn nhấn bàn đạp phanh trước khi chọn (P hoặc chuyển vị trí số từ (P.
● Chọn (P và nhấn bàn đạp phanh và khởi động động cơ.
● Chọn số.

Số Đỗ
Ấn nút (P .
Dùng khi đỗ xe hoặc trước khi  
tắt hoặc khởi động động cơ.
Hộp số bị khoá.

Số Lùi
Kéo ngược nút (R. 
Dùng khi lùi xe.
Số Không
Ấn nút  (N . 
Hộp số không bị khoá.

Số Lái (S)
Chuyển số tự động giữa các số 1 và 8.

Số Lái
Ấn nút  D/S . 
Để lái thường.
Khi lái tạm thời ở chế độ sang số tuần tự.
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Lẫy Sang Số 

Khi cần số ở (D
● Hộp số có thể trở về chế độ

tự động khi hệ thống phát
hiện xe đang ở chế độ chạy
ổn định.

Khi cần số ở (S
● Giữ số đã chọn và đèn báo

M (chế độ sang số tuần tự)
sáng.

● Số đã chọn bằng chế độ 
sang số tuần tự được hiển 
thị trên bảng điều khiển.

Đèn Báo 
Số 

Đèn báo M

Tr. 550
● Lẫy sang số cho phép bạn sang số gần giống như hộp số

thường (từ số 1 đến số 9). Điều này rất hữu dụng khi phanh
động cơ.

Đèn Báo Số 
Lẫy Sang Số  (- 

Giảm Số
Lẫy Sang Số  (+ 
Tăng Số
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Bật và Tắt VSA 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tr. 601

Hệ thống hỗ trợ ổn định xe (VSA) giúp ổn 
định xe khi vào cua và giúp duy trì bám 
đường khi xe tăng tốc trên bề mặt trơn 
hoặc lầy.
VSA tự động sáng mỗi khi bạn khởi động
động cơ.
Để bật hoặc tắt VSA, ấn và giữ nút đến khi
bạn nghe thấy tiếng bíp.

Để sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn
định, ấn nút MAIN. Chọn điều khiển chế
độ chạy ổn định bằng cách ấn nút LIM,
sau đó ấn –/SET khi bạn đã đạt được tốc
độ mong muốn (trên 30km/h).

Để sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn
định, ấn nút CRUISE, sau đó ấn nút –/SET
khi bạn đã đạt được tốc độ mong muốn
(trên 40 km/h).
Loại xe có bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh

Điều Khiển Chế Độ 
Chạy Ổn Định* 

Điều khiển chế độ chạy ổn định cho phép
bạn duy trì tốc độ cài đặt mà không cần giữ
chân trên bàn đạp ga.
Loại xe không có bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh

 Tr.558, 561, 565

● Phát hiện sự thay đổi tình trạng lốp và 
kích thước tổng thể do áp suất lốp giảm.

● Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp tự động
bật mỗi khi bạn khởi động động cơ.

● Phải thực hiện hiệu chuẩn khi xuất hiện
một số tình trạng nhất định.

Bật và Tắt CMBS 
● Khi khả năng xảy ra va chạm là không thể

tránh được, CMBS có thể giúp bạn giảm
tốc độ của xe và giảm va chạm mạnh.

● Để bật hoặc tắt CMBS, ấn và giữ nút đến
khi bạn nghe thấy tiếng bíp.

Hệ Thống Cảnh Báo 
Xẹp Lốp (DWS)*      Tr. 606

Tr. 624

● CMBS tắt mỗi khi bạn khởi động động cơ.

●

●

●

●

●

●
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Nạp Nhiên Liệu    Tr. 641

Nhiên liệu khuyên dùng:

Dung tích bình nhiên liệu: 57 L

Nhiên liệu khuyên dùng: Dầu Đi-ê-zen Ô Tô 
Dung tích bình nhiên liệu: 57 L

Loại xe chạy xăng  

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 

 Loại xe Thái Lan
Xăng không chì/pha cồn lên tới E85 (15% xăng và 85% 
ethanol), chỉ số ốc-tan 91 trở lên.
Ngoại trừ loại xe Thái Lan

Xăng không chì, chỉ số ốc-tan  91 trở lên.
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a Kéo lẫy mở cửa
nạp nhiên liệu ra.

b Xoay từ từ nắp bình
nhiên liệu để mở nắp.

c Đặt nắp trên ngăn

d Sau khi nạp nhiên liệu,
xoay nắp lại đến khi 
nghe thấy ít nhất một 
tiếng tách.

trên cửa nạp nhiên liệu.
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Bảo Dưỡng 
Dưới Nắp Ca-pô
● Hãy kiểm tra dầu động cơ, nước làm mát động cơ và nước rửa

kính. Bổ sung thêm nếu cần thiết.
● Kiểm tra dầu phanh.
● Kiểm tra tình trạng ắc quy hàng tháng.

a Kéo lẫy mở nắp ca-pô ở góc phía ngoài bên dưới của bảng   
táp-lô phía người lái.

b Xác định vị trí lẫy chốt nắp ca-pô, gạt nó sang một bên rồi nâng 
 nắp ca-pô. Khi bạn đã nâng nhẹ nắp ca-pô lên, bạn có thể bỏ 
chốt ra. 

c Khi thực hiện xong, đóng nắp ca-pô và đảm bảo rằng nó đã
được khóa chắc chắn và đúng vị trí.

Lưỡi Gạt Nước 
● Thay lưỡi gạt nếu chúng để lại vết xước

trên kính chắn gió.

Tr. 647

Tr. 671

Tr. 707

● Kiểm tra lốp và bánh xe
thường xuyên.

● Kiểm tra áp suất lốp xe
thường xuyên.

● Lắp lốp xe mùa đông
khi lái trong mùa đông.

Lốp Xe     Tr. 711 Đèn 
● Kiểm tra tất cả các đèn

thường xuyên.

Tr. 698
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Xử Lý Sự Cố Bất Ngờ 
● Đỗ xe ở nơi an toàn và thay lốp bị xẹp

bằng lốp dự phòng trong khoang 
hành lý.

Đèn Báo Sáng 

● Xác định đèn báo nào sáng và tham 
khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

● Nếu ắc quy bị hết điện, mồi khởi động
bằng ắc quy hỗ trợ.

Tr. 731

Xẹp Lốp    Tr. 734

Tr. 756

Động Cơ Không Khởi 
Động    Tr. 743

Nổ Cầu Chì     Tr. 764
● Kiểm tra nổ cầu chì nếu có một thiết bị

điện không hoạt động.

Đỗ xe ở vị trí an toàn. Nếu bạn không nhìn 
thấy hơi nước dưới nắp ca-pô, mở nắp 
ca-pô và để cho động cơ nguội.

Quá Nhiệt      T r. 753

bạn cần kéo xe của bạn.

●

Kéo Xe Khẩn Cấp    Tr. 777
● Hãy gọi dịch vụ kéo xe chuyên nghiệp nếuTr. 764
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Làm Gì Nếu
● Vô lăng có thể bị khóa.

● Thử quay vô lăng sang trái và
phải trong khi xoay chìa khóa 
điện.

● Quay vô lăng lái sang trái và phải sau khi ấn
nút ENGINE START/STOP.

Khóa điện không xoay được từ
(q đến (0 và không thể rút chìa khóa. 
Tại sao?

Chế độ nguồn không thay đổi từ PHỤ 
KIỆN sang TẮT MÁY (KHÓA). Tại sao?

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hộp số vô cấp không có hệ thống truy cập 
từ xa

Loại xe có hộp số vô cấp có hệ thống truy cập từ 
xa

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Khóa điện không xoay được từ (0 
đến (q. Tại sao?
Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
Chế độ nguồn không thay đổi từ TẮT 
MÁY (KHÓA) sang PHỤ KIỆN. Tại sao?

Loại xe có hộp số vô cấp
Nên gạt cần số tới (P.
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Tại sao bàn đạp phanh lại rung 
nhẹ khi nhấn phanh?

Điều này có thể xảy ra khi ABS hoạt động và không 
phải là vấn đề. Nhấn mạnh, đều trên bàn đạp 
phanh. Không được nhồi phanh.
u Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) 

Không thể mở cửa sau từ bên trong 
xe. Tại sao?

Kiểm tra xem khóa phòng 
ngừa trẻ em có ở vị trí 
khóa không. Nếu có, hãy 
mở cửa sau bằng tay nắm 
bên ngoài cửa.
Để hủy chức năng này, 
gạt lẫy đến vị trí mở khóa.

Tại sao các cửa khoá sau khi tôi mở 
khoá các cửa?

Nếu bạn không mở cửa trong vòng 30 giây, cửa tự 
động khóa lại để đảm bảo an ninh.

Tại sao tiếng bíp vang lên khi tôi 
mở cửa phía người lái?

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tiếng bíp vang lên khi:
● Các đèn bên ngoài còn bật.

● Chìa khóa vẫn nằm trong khóa điện.

● Chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Tr. 617

● Chế độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời* đang
hoạt động.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
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Tiếng bíp kêu lên nếu bạn đi ra ngoài phạm vi hoạt 
động của khóa cửa tự động trước khi cửa đóng 
hoàn toàn.
uKhóa xe (Khóa cửa tự động khi ra khỏi xe*) 

Tại sao tiếng bíp kêu lên khi tôi 
bắt đầu lái xe?

Tiếng bíp vang lên khi người lái và/hoặc hành 
khách phía trước không thắt dây đai an toàn.

Ấn vào công tắc phanh đỗ điện 
mà không nhả phanh đỗ. Tại sao?

Ấn công tắc phanh đỗ điện và nhấn bàn đạp 
phanh.

Nhấn bàn đạp ga mà phanh đỗ không 
tự động nhả. Tại sao?

● Thắt dây đai an toàn người lái.
● Kiểm tra hộp số có ở (P hoặc (N. Nếu có, chọn bất

kỳ vị trí nào khác.

Tại sao số tự động chuyển sang P 
khi tôi mở cửa người lái để kiểm 
sơn kẻ vạch bãi đỗ xe khi lùi xe?

●

●

Loại xe có hộp số tự động có bộ chọn 
số điện tử 

Loại xe có chức năng tự khóa cửa khi ra khỏi xe
Tại sao tiếng bíp kêu lên khi tôi ra 
khỏi xe sau khi tôi đóng cửa?

Tr. 217

Thắt dây đai an toàn người lái.
Đóng cửa phía người lái và thay đổi vị trí số. 
uKhi cửa người lái mở Tr. 54Tr. Tr. 5477 547Tr. 547
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Tôi đang thấy đèn báo lốp 
màu hổ phách với một 
chấm than. Đó là gì?

Tại sao tôi nghe thấy tiếng 
rít lên khi đạp bàn đạp 
phanh?

Cần thay má phanh. Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Xe bạn được thiết kế để vận hành bằng xăng không chì có chỉ số 
ốc-tan 91 trở lên. Nếu không có loại xăng này, có thể dùng tạm 
xăng có chỉ số ốc-tan 87 trở lên.
Dùng xăng có chỉ số ốc-tan thấp hơn có thể gây ra tiếng gõ kim 
loại trong động cơ và sẽ dẫn đến giảm hiệu suất động cơ. Sử 
dụng xăng không đúng chỉ định trong thời gian dài có thể làm 
hỏng động cơ.

Loại xe có Hệ Thống Cảnh Báo 
Xẹp Lốp

u Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*        Tr. 606

Loại xe Pakistan 
Có thể sử dụng xăng 
không chì có Chỉ Số Ốc 
tan (RON) 87 trở lên cho 
loại xe này không?

Cần chú ý Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp. Nếu lốp vừa mới bị 
xẹp hoặc mới được thay, cần hiệu chỉnh lại hệ thống.

*Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Lái Xe An Toàn
Bạn có thể thấy nhiều khuyến cáo an toàn trong chương này và tài liệu hướng dẫn này.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Lái Xe An Toàn

Những trang sau đây trình bày các tính năng an toàn trên xe và cách sử dụng 
nó một cách chính xác. Các chú ý an toàn dưới đây là những điều quan trọng 
nhất cần phải lưu ý.

Các Chú Ý Quan Trọng Về An Toàn
■ Luôn thắt dây đai an toàn
Dây đai an toàn là thiết bị bảo vệ an toàn tốt nhất trong mọi tình huống va 
chạm. Túi khí được thiết kế để hỗ trợ dây đai an toàn, chứ không thay thế cho 
dây đai an toàn. Vì vậy, cho dù xe được trang bị túi khí, bạn và hành khách 
vẫn phải luôn thắt dây đai an toàn và thắt đúng cách.

■ Bảo vệ trẻ em ở tất cả các lứa tuổi
Trẻ từ 12 tuổi trở xuống nên ngồi ở ghế sau, không nên ngồi ghế trước để đảm 
bảo an toàn. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên được bảo vệ bằng hệ thống ghế ngồi  
dành riêng cho trẻ. Trẻ lớn hơn nên sử dụng ghế lót đặc biệt và thắt dây đai an 
toàn hông/vai đến khi chúng có thể sử dụng dây đai an toàn mà không cần đến 
ghế lót đặc biệt.

■ Chú ý những nguy hiểm khi sử dụng túi khí
Túi khí có thể bảo vệ an toàn, tuy nhiên nó cũng có thể làm người trên xe bị 
thương nếu ngồi quá gần chúng, hoặc được bảo vệ không đúng cách. Trẻ sơ 
sinh, trẻ nhỏ, và người lớn có vóc dáng nhỏ bé là những đối tượng dễ gặp rủi 
ro nhất. Phải tuân theo những hướng dẫn và cảnh báo trong tài liệu này.

■ Không lái xe khi đã uống bia rượu
Lái xe khi đã uống bia rượu là một điều tối kị. Thậm chí một lượng nhỏ bia 
rượu cũng làm giảm khả năng phản xạ của bạn với thay đổi của xung quanh, 
và tốc độ phản ứng càng kém đi khi uống nhiều rượu bia. Do đó khi đã uống 
rượu bia thì không lái xe và cũng không để cho bạn bè của bạn làm như vậy.

1Lái Xe An Toàn
Một số quốc gia cấm sử dụng điện thoại di động 
ngoại trừ thiết bị điện thoại rảnh tay khi đang lái 
xe.
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■ Tập trung lái xe an toàn
Nghe điện thoại hoặc làm những việc khác khi đang lái xe sẽ khiến bạn không 
tập trung vào đường đi, các phương tiện, và người đi đường khác từ đó có thể 
gây ra va chạm.
Hãy nhớ rằng, tình huống có thể thay đổi rất nhanh và chỉ có bạn mới có thể 
quyết định khi nào đủ an toàn để chú ý đến điều khác.

■ Kiểm soát tốc độ
Tốc độ quá cao là nguyên nhân chính gây ra thương tích, tử vong trong các vụ 
va chạm. Thông thường, lái xe với tốc độ càng cao thì nguy cơ xảy ra tai nạn 
càng lớn, nhưng tai nạn nghiêm trọng cũng có thể xảy ra khi đang ở tốc độ 
chậm. 
Không được lái xe nhanh hơn mức an toàn trong điều kiện lúc đang lái, bất kể 
tốc độ tối đa được phép là bao nhiêu.

■ Giữ xe trong điều kiện hoạt động an toàn
Xẹp lốp hoặc trục trặc kỹ thuật có thể cực kỳ nguy hiểm.
Để giảm nguy cơ rủi ro, hãy kiểm tra áp suất lốp và các điều kiện khác thường 
xuyên cũng như duy trì bảo dưỡng định kỳ.

■ Luôn giám sát khi trẻ ngồi trên xe
Nếu trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc người khuyết tật ở trong xe mà không được giám 
sát cẩn thận thì có thể kích hoạt một hoặc nhiều chức năng điều khiển xe dẫn 
đến bị thương. Những đối tượng này có thể làm cho xe di chuyển, gây ra va 
chạm xe khiến họ và/hoặc (những) người khác bị thương hoặc tử vong. 
Ngoài ra, tùy theo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên 
mức cao nhất, khiến họ bị nguy hiểm hoặc tử vong. Ngay cả khi hệ thống 
sưởi và làm mát*/hệ thống điều khiển khí hậu* đang bật, cũng không được để 
họ trong xe một mình vì hệ thống sưởi và làm mát*/hệ thống điều khiển khí 
hậu* có thể bị tắt bất cứ lúc nào.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuLái Xe An ToànuCác Chú Ý Quan Trọng Về An Toàn
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Thông Tin Xử Lý Quan Trọng
Xe bạn có khoảng gầm cao hơn xe khách, loại xe vốn được thiết kế để chạy 
trên đường dải nhựa. Khoảng gầm cao hơn có nhiều tiện dụng khi lái trên 
đường gập ghềnh. Cho phép bạn lái qua các đoạn mấp mô, đoạn có vật cản, 
và địa hình gồ ghề. Khoảng cao này cũng giúp bạn có tầm nhìn rõ hơn nên bạn 
có thể lường trước sự cố sớm hơn.

Những tiện dụng này cũng có nhược điểm. Vì xe bạn cao hơn và đi nhanh 
hơn, nên trọng tâm của nó cũng cao hơn làm xe dễ dàng bị lật hoặc lộn vòng 
nếu bạn rẽ đột ngột. Những xe có nhiều tiện ích có tỷ lệ bị lộn vòng hơn các 
loại xe khác. Trong một va chạm lộn vòng, một người không thắt dây đai an 
toàn có khả năng tử vong nhiều hơn so với người thắt. Nhắc lại, cần đảm bảo 
là bạn và các hành khách luôn thắt dây đai an toàn.

1Thông Tin Xử Lý Quan Trọng
Để biết thông tin về làm thế nào để giảm bớt nguy 
cơ va chạm lộn vòng, hãy đọc:

2 Lưu Ý Khi Lái Xe Tr. 535 
2 Hướng Dẫn Lái Xe Trên Đường   

Xe không hoạt động được có thể là do va chạm 
hoặc lộn vòng.

uuLái Xe An ToànuThông Tin Xử Lý Quan Trọng

Hiểm Trở Tr. 525
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Các Tính Năng An Toàn Của Xe

Bảng liệt kê những mục sau đây sẽ giúp bạn chủ động bảo vệ mình và hành 
khách.

1Các Tính Năng An Toàn Của Xe
Xe của bạn được trang bị nhiều tính năng an 
toàn hoạt động cùng với nhau để bảo vệ bạn và 
hành khách trong các vụ va chạm.

Một số tính năng không yêu cầu bất kỳ thao tác 
nào của bạn. Những bộ phận này bao gồm bộ 
khung thép khoẻ tạo ra khung an toàn bao xung 
quanh khoang hành khách, vùng hấp thụ lực va 
đập lực phía trước và và phía sau, tay lái gật gù, 
và bộ căng đai để thắt chặt đai an toàn phía 
trước khi va chạm.

Tuy nhiên, các tính năng an toàn này sẽ không 
phát huy hết tác dụng cho bạn và hành khách trừ 
khi bạn ngồi đúng vị trí và luôn thắt dây đai an 
toàn. Thực tế, một số tính năng an toàn có thể 
khiến bạn bị thương nếu không sử dụng đúng 
cách.

6

7

8

9

10

6

7

7

8

8

9 9

10

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Bộ Khung An Toàn 
Vùng Hấp Thụ Va Đập 
Ghế và Lưng Ghế
Tựa Đầu 
Tay Lái Gật Gù 
Dây Đai An Toàn
Túi Khí Trước
Túi Khí Bên*

Túi Khí Rèm*

Bộ Căng Dây Đai An Toàn

uuLái Xe An ToànuCác Tính Năng An Toàn Của Xe
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Danh Mục Kiểm Tra An Toàn
Vì sự an toàn của bạn và hành khách, hãy kiểm tra những mục sau trước 
mỗi lần lái xe.
• Điều chỉnh ghế tới vị trí thích hợp để lái xe. Đảm bảo ghế trước được điều

chỉnh càng về phía sau càng tốt mà vẫn cho phép người lái có thể điều
khiển xe. Ngồi quá gần túi khí trước có thể bị tổn thương nghiêm trọng hoặc
thậm chí tử vong khi có va chạm.

2 Điều Chỉnh Ghế Ngồi Tr. 287
• Điều chỉnh tựa đầu tới vị trí thích hợp. Tựa đầu phát huy tác dụng nhất khi

phần giữa của tựa đầu thẳng với phần giữa đầu bạn. Người có vóc dáng cao
nên điều điều chỉnh tựa đầu tới vị trí cao nhất.

2 Điều Chỉnh Tựa Đầu Trước Tr. 294
• Luôn luôn thắt dây đai an toàn và thắt đúng cách. Đảm bảo rằng tất cả hành

khách đều thắt đúng cách.
2 Thắt Dây Đai An Toàn Tr. 56

• Bảo vệ trẻ em bằng cách thắt dây đai an toàn hoặc sử dụng hệ thống ghế
ngồi trẻ em theo lứa tuổi, chiều cao cân nặng.

2 An Toàn Cho Trẻ Tr. 77

1Danh Mục Kiểm Tra An Toàn

2 Đèn Báo Cửa Mở* Tr. 126
2 Đèn Báo Cửa Hậu Mở* Tr. 126

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuLái Xe An ToànuDanh Mục Kiểm Tra An Toàn

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin
Nếu đèn báo cửa hoặc cửa hậu mở sáng, một 
cửa và/hoặc cửa hậu không được đóng hoàn 
toàn. Đóng chặt tất cả các cửa đến khi đèn báo 
tắt.
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*

*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuLái Xe An ToànuDanh Mục Kiểm Tra An Toàn

1Danh Mục Kiểm Tra An Toàn

2 Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn 

 Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái 
Nếu thông báo cửa và/hoặc cửa hậu mở xuất hiện 
trên màn hình giao diện thông tin cho người lái, thì 
một cửa và/hoặc cửa hậu không được đóng hoàn 
toàn. Đóng chặt tất cả các cửa đến khi đèn báo 
tắt.

Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái* 
Tr. 146
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Dây Đai An Toàn

Dây Đai An Toàn Của Xe
Dây đai an toàn là thiết bị an toàn đơn giản hiệu quả nhất bởi vì nó giúp bạn 
liên kết với xe để có thể tận dụng rất nhiều tính năng an toàn bên trong. Nó 
giữ bạn không bị văng bên trong xe, văng vào các hành khách khác trên xe, 
hoặc ra khỏi xe. Khi được thắt đúng cách, dây đai an toàn sẽ giữ bạn ở tư 
thế thích hợp trong vụ va chạm để tận dụng tối đa chức năng bảo vệ phụ 
trợ của các túi khí.

Ngoài ra, dây đai an toàn giúp bảo vệ bạn hầu hết trong các tình huống va 
chạm, bao gồm:
- va chạm phía trước
- va chạm bên
- va chạm phía sau
- va chạm lộn vòng

1Dây Đai An Toàn Của Xe

3CẢNH BÁO
Không thắt dây đai an toàn đúng cách có thể 
tăng nguy cơ trọng thương hoặc tử vong khi 
xảy ra va chạm, ngay cả khi xe bạn có túi khí.
Hãy đảm bảo rằng bạn và hành khách của bạn 
luôn thắt dây đai an toàn và thắt đúng cách.

CẢNH BÁO: Dây đai an toàn được thiết kế để ôm 
trọn phần khung cơ thể, và nên được thắt thấp 
phía trước phần xương chậu hoặc xương chậu, 
ngực và vai; tránh thắt dây đai an toàn hông qua 
vùng bụng.

CẢNH BÁO: Dây đai an toàn phải được điều 
chỉnh càng chắc chắn càng tốt, tạo sự thoải mái 
và có thể thực hiện chức năng bảo vệ như được 
thiết kế. Dây đai an toàn thắt lỏng sẽ giảm khả 
năng bảo vệ rất lớn cho người sử dụng.

CẢNH BÁO: Không nên xoắn vặn đai khi thắt 
dây đai an toàn.

CẢNH BÁO: Mỗi dây đai an toàn chỉ được sử 
dụng cho một người. Sẽ cực kỳ nguy hiểm khi 
vòng dây đai an toàn ngang qua người trẻ đang 
ngồi trong lòng người sử dụng.
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■ Dây đai an toàn hông/vai
Cả năm hoặc bảy ghế ngồi đều được trang bị dây đai an toàn hông/vai với bộ 
rút khóa khẩn cấp. Trong điều kiện lái xe thông thường, bộ khóa dây đai an 
toàn cho phép bạn di chuyển thoải mái mà vẫn giữ được lực căng cho dây 
đai. Khi va chạm hoặc dừng tốc độ đột ngột, bộ khóa dây đai an toàn sẽ khóa 
lại để bảo vệ cơ thể.

2 Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em bằng Dây Đai An Toàn Hông/Vai Tr. 100

1Dây Đai An Toàn Của Xe
Dây đai an toàn không thể bảo vệ bạn trong tất 
cả các vụ va chạm. Nhưng trong hầu hết các 
trường hợp, dây đai an toàn có thể giảm nguy cơ 
bị trọng thương.

Hầu hết các quốc gia đều yêu cầu thắt dây đai 
an toàn. Hãy dành thời gian để tìm hiểu những 
yêu cầu về luật pháp của quốc gia mà bạn lái xe.

Nếu bạn kéo dây đai an toàn ra quá nhanh, nó 
sẽ bị khoá lại. Nếu điều này xảy ra, hãy nhẹ 
nhàng rút dây đai an toàn, sau đó nới ra từ từ.

Loại xe Australia và New Zealand
Dây đai an toàn ghế sau hoặc dây đai an toàn hàng ghế thứ hai cũng có bộ 
rút có thể khoá để dùng cho hệ thống ghế ngồi trẻ em.

2 Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em bằng Dây Đai An Toàn Hông/Vai Tr. 100

Ngoại trừ loại xe Australia và New Zealand 
Thắt dây đai an toàn đúng cách khi sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía trước.
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■ Sử dụng dây đai an toàn đúng cách
Tuân theo các hướng dẫn sau để sử dụng đúng cách:
• Tất cả mọi người phải ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế và duy trì tư thế đó trong

suốt chuyến đi. Ngồi thõng xuống và ngồi ngả người sẽ làm giảm hiệu quả
bảo vệ của dây đai an toàn và làm tăng nguy cơ bị trọng thương trong các
trường hợp va chạm.

• Không được để phần đai của dây đai an toàn hông/vai dưới cánh tay hoặc
sau lưng bạn. Điều này sẽ dẫn đến trọng thương khi có va chạm.

• Không được sử dụng một dây đai an toàn cho cả hai người. Nếu làm vậy, họ
có thể bị thương khi xảy ra va chạm.

• Không được lắp thêm phụ kiện gì vào dây đai an toàn. Các phụ kiện giúp bạn
ngồi thoải mái hơn hoặc thay đổi vị trí của phần đai vai của dây đai an toàn
có thể làm giảm khả năng bảo vệ và tăng nguy cơ bị thương khi xảy ra va
chạm.

1Dây Đai An Toàn Của Xe
Loại xe có dây đai an toàn có bộ rút có thể khoá 
Nếu hành khách ở hàng ghế sau hoặc hàng ghế 
thứ hai di chuyển xung quanh và làm cho dây đai 
an toàn bị kéo ra, bộ khóa dây đai an toàn có thể 
được kích hoạt. Nếu điều này xảy ra, hãy nhả bộ 
rút dây đai an toàn bằng cách thả lỏng dây đai an 
toàn và để dây rút lại hoàn toàn. Sau đó thắt lại 
dây đai.
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■ Ghế trước
Hệ thống dây đai an toàn có cả một đèn 
báo trên bảng điều khiển để nhắc nhở 
người lái hoặc hành khách phía trước hoặc 
cả hai thắt dây đai an toàn.
Nếu khóa điện được xoay đến BẬT (w*1 và  
dây đai an toàn không được thắt, tiếng bíp 
sẽ vang lên và đèn báo nhấp nháy. Sau vài 
giây, tiếng bíp ngừng kêu và đèn báo sẽ 
sáng và tiếp tục sáng cho đến khi dây đai 
an toàn được thắt.

Tiếng bíp kêu từng hồi và đèn báo sẽ nhấp 
nháy trong khi xe đang di chuyển cho đến 
khi dây đai an toàn được thắt.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Bộ Nhắc Thắt Dây Đai An Toàn 1Bộ Nhắc Thắt Dây Đai An Toàn

• Không có vật nặng nào ở trên ghế phía hành
khách trước.

• Dây đai an toàn người lái đã được thắt chặt.

Nếu đèn báo không sáng khi có hành khách ngồi 
mà không thắt dây đai an toàn, có thể có vấn đề 
với cảm biến nhận biết người ngồi.
Kiểm tra nếu:
• Có đệm đặt trên ghế.
• Hành khách phía trước không ngồi đúng tư thế.

Nếu không phải những trường hợp nói trên, đưa 
xe của bạn đến đại lý để kiểm tra.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

 Loại xe có bộ nhắc thắt dây đai an toàn hành khách  
 phía trước
Đèn báo cũng sẽ sáng nếu hành khách phía trước 
không thắt dây đai an toàn trong vòng sáu giây từ 
sau khi khóa điện xoay đến BẬT (w*1. 

 Loại xe có bộ nhắc thắt dây đai an toàn hành khách   
 phía trước 
Khi không có ai ngồi ở ghế hành khách phía 
trước, đèn báo sẽ không sáng và tiếng bíp không 
vang lên.

Nếu đèn báo sáng hoặc tiếng bíp vang lên mà 
không có hành khách nào ngồi ở ghế trước. Kiểm 
tra nếu:

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

*

*

*

Loại xe có màn hình giao diện 
thông tin cho người lái
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■ Ghế sau*

Xe của bạn cũng kiểm soát việc sử dụng 
dây đai an toàn ghế sau. Màn hình giao 
diện thông tin người lái sẽ thông báo cho 
bạn biết nếu có bất kỳ dây đai an toàn sau 
được sử dụng.
Màn hình hiển thị xuất hiện khi:
• Một cửa sau được mở hoặc đóng.
• Có hành khách ngồi ghế sau đóng chốt

hoặc mở chốt dây đai an toàn của họ.
Tiếng bíp vang lên nếu có dây đai an toàn 
hành khách sau mở chốt trong khi đang lái 
xe.

Để nhìn thấy hiển thị:
Ấn nút (hiển thị/thông tin).

: Chốt 

: Mở Chốt

: Chốt 

: Mở Chốt

Loại xe không có hàng ghế thứ ba

Loại xe có hàng ghế thứ ba

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuDây Đai An ToànuDây Đai An Toàn Của Xe
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Các ghế trước được trang bị bộ căng dây đai an toàn tự động để làm tăng 
độ an toàn.

■Bộ Căng Dây Đai An Toàn Tự Động 1Bộ Căng Dây Đai An Toàn Tự Động
Bộ căng dây đai an toàn chỉ có thể hoạt động một 
lần. Khi bộ căng dây đai được kích hoạt, đèn báo 
SRS sẽ bật sáng. Hãy đưa xe đến đại lý để thay  
bộ căng dây đai an toàn và kiểm tra toàn bộ hệ 
thống dây đai an toàn vì nó có thể không còn chức 
năng bảo vệ sau những lần va chạm sau đó.

Loại xe có túi khí rèm
Bộ căng dây đai an toàn tự động siết chặt dây đai an toàn ghế trước khi có 
va chạm vừa đến va chạm mạnh, thậm chí đôi khi nếu sự va chạm không 
đủ mạnh để làm bung túi khí phía trước.

Loại xe có túi khí rèm
Khi có va chạm bên từ trung bình đến mạnh, bộ 
căng đai bên của xe cũng được kích hoạt.

uuDây Đai An ToànuDây Đai An Toàn Của Xe
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Sau khi điều chỉnh ghế trước về vị trí phù hợp và khi đã ngồi vuông góc và tựa 
vào lưng ghế:

2 Điều Chỉnh Ghế Ngồi Tr. 287
1. Kéo dây đai an toàn ra từ từ.

2.Gài lưỡi chốt cài vào trong ổ khóa, sau đó
kéo dây đai để đảm bảo khóa chắc chắn.
u Đảm bảo dây đai an toàn không bị

xoắn hoặc vướng vào bất kỳ vật gì.

1Thắt Dây Đai An Toàn
Không nên để ai ngồi ghế có dây đai an toàn 
không hoạt động hoặc dây đai hoạt động không 
đúng. Sử dụng dây đai hoạt động không đúng có 
thể không bảo vệ được hành khách khi xảy ra va 
chạm. Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra dây đai 
an toàn sớm nhất có thể.

Không được đưa bất kỳ vật lạ nào vào khóa 
hoặc cơ cấu rút dây.

Kéo từ từ.

Ngồi Đúng 
Tư Thế.

Lưỡi Chốt 

Khóa

uuDây Đai An ToànuThắt Dây Đai An Toàn

Lái Xe An Toàn
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3. Điều chỉnh phần dây đai hông càng thấp
càng tốt qua hông bạn, sau đó kéo phần
đai vai của dây đai an toàn lên để khít
được phần hông. Như vậy nếu có va
chạm thì xương chậu là bộ phận khỏe
hơn trên cơ thể chịu lực và giảm nguy cơ
bị nội thương.

4. Nếu cần thiết, kéo phần đai lên trên để
tránh dây đai bị chùng, tiếp theo kiểm tra
xem phần đai vai này có thắt ở giữa ngực
và qua vai không. Việc này có tác dụng
phân tán lực va chạm ra phần xương
khỏe nhất nửa phần trên cơ thể.

Các ghế trước có móc neo dây đai an toàn vai có thể điều chỉnh được để phù 
hợp với người dùng.

1. Di chuyển móc neo lên và xuống trong
khi kéo móc neo vai ra ngoài.

2. Điều chỉnh vị trí móc neo sao cho dây 
đai chéo qua phần giữa ngực và vòng
qua vai.

1Thắt Dây Đai An Toàn

Để tháo dây đai an toàn, ấn nút PRESS màu đỏ 
sau đó dùng tay dẫn dây đai an toàn đến khi nó 
rút lại hoàn toàn.
Khi ra khỏi xe, đảm bảo đã xếp gọn dây đai an 
toàn để không bị mắc vào cửa khi đóng cửa.

3CẢNH BÁO
Dây đai an toàn nếu không được thắt đúng 
có thể dẫn đến trọng thương hoặc tử vong 
nếu có va chạm.
Đảm bảo thắt dây đai an toàn trước khi lái 
xe.

■Điều Chỉnh Móc Neo Vai 1Điều Chỉnh Móc Neo Vai
Độ cao móc neo vai có thể điều chỉnh theo bốn 
mức. Nếu dây đai an toàn chạm vào cổ bạn, hãy 
hạ chiều cao của móc neo vai từng mức một.

Sau khi điều chỉnh, cố định vị trí móc neo vai.

Kéo 
ra ngoài

Lái Xe An Toàn
uuDây Đai An ToànuThắt Dây Đai An Toàn

Dây đai an 
toàn hông 
càng thấp 
càng tốt
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1. Kéo lưỡi chốt nhỏ và lưỡi chốt của dây
đai an toàn từ mỗi lỗ giữ trên trần.

2. Dóng thẳng các điểm hình tam giác trên
lưỡi chốt nhỏ và khoá móc neo. Đảm bảo
rằng dây đai an toàn không bị xoắn. Gắn
dây đai với khoá móc neo.

3. Gài lưỡi chốt vào trong khóa. Thắt dây
đai an toàn đúng cách như thắt dây đai
an toàn hông/vai.

■Dây Đai An Toàn có Móc Neo Có Thể Tháo* 1Dây Đai An Toàn có Móc Neo Có Thể Tháo*

Để mở khoá móc neo có thể tháo được, gài lưỡi 
chốt vào lỗ ở phía bên của khoá móc neo.

3CẢNH BÁO 
Dùng dây đai an toàn mà không khoá móc neo 
có thể tháo được sẽ làm tăng nguy cơ trọng 
thương hoặc tử vong khi va chạm. Trước khi 
dùng dây đai an toàn, đảm bảo móc neo có 
thể tháo được đã được khoá đúng cách.

Lưỡi Chốt Nhỏ

LưỡiChốt

Lưỡi Chốt Nhỏ

Lưỡi Chốt

Khoá Móc Neo

Lưỡi Chốt Nhỏ

Khóa

Lưỡi
Chốt

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuDây Đai An ToànuThắt Dây Đai An Toàn

Lái Xe An Toàn
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Nếu bạn là phụ nữ mang thai, cách tốt nhất để bảo vệ bạn và em bé trong 
bụng bạn khi lái xe hoặc ngồi trên xe là luôn thắt dây đai an toàn và giữ phần 
đai hông thắt ngang qua hông càng thấp càng tốt.

■ Lời Khuyên cho Phụ Nữ Mang Thai 1Lời Khuyên cho Phụ Nữ Mang Thai
Mỗi lần bạn đi kiểm tra sức khoẻ, hãy hỏi bác sỹ 
xem liệu bạn có thể lái xe không.

Để giảm thương tích cho bạn và và em bé trong 
bụng do nổ túi khí phía trước:
• Khi lái xe, ngồi thẳng lưng và điều chỉnh ghế

càng lùi về phía sau càng tốt trong khi vẫn đảm
bảo điều khiển xe thoải mái.

• Khi ngồi ở ghế hành khách phía trước, điều
chỉnh ghế càng lùi về phía sau càng tốt.

uuDây Đai An ToànuThắt Dây Đai An Toàn
Lái Xe An Toàn

Thắt dây đai an toàn qua 
ngực, tránh đặt dây vào 
phần bụng.

Giữ phần đai hông thắt ngang 
qua hông càng thấp càng tốt.
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uuDây Đai An ToànuKiểm Tra Dây Đai An Toàn

Kiểm Tra Dây Đai An Toàn
Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây đai an toàn như sau:

• Kéo từng dây đai an toàn ra hết cỡ và kiểm tra các vết xước, cắt, cháy và
mòn.

• Kiểm tra các chốt và khóa hoạt động trơn tru và các dây đai rút ra được dễ dàng.
u Nếu dây đai không rút vào dễ dàng, khắc phục bằng cách làm sạch dây

đai. Chỉ sử dụng xà phòng trung tính và nước ấm để lau. Không được 
dùng chất tẩy hoặc dung môi để làm sạch. Đảm bảo lau khô dây đai an 
toàn trước khi co nó lại.

Bất kỳ dây đai an toàn nào nếu hoạt động trong điều kiện không tốt hoặc 
không hoạt động sẽ không làm tốt chức năng bảo vệ và cần được thay thế 
càng sớm càng tốt.
Nếu dây đai an toàn bị hỏng do xe va chạm sẽ không đảm bảo mức độ an 
toàn trong lần va chạm sau. Bạn cần đến đại lý để kiểm tra dây đai an toàn 
sau mỗi lần va chạm.

1Kiểm Tra Dây Đai An Toàn

CẢNH BÁO: Người sử dụng không được thay đổi 
hoặc thêm gì vào dây đai an toàn vì có thể làm 
các bộ phận điều chỉnh dây đai an toàn không thể 
điều chỉnh dây đai cho hết trùng hoặc cản trở đai 
tự điều chỉnh để không bị trùng.

CẢNH BÁO: Cần bảo dưỡng để tránh làm bẩn 
dây đai do dầu bóng, dầu bôi trơn, hóa chất, dung 
dịch axit của bình ắc quy. Việc làm sạch cần được 
thực hiện cẩn thận bằng xà phòng và nước. Dây 
đai cần được thay thế nếu bị xơ xước, quá bẩn 
hoặc bị hỏng.

3CẢNH BÁO
Không kiểm tra hoặc bảo dưỡng dây đai an 
toàn có thể gây thương tích hoặc tử vong 
nếu dây đai an toàn không làm việc đúng khi 
cần thiết.
Thường xuyên kiểm tra dây đai an toàn và 
khắc phục sự cố càng sớm càng tốt.

Lái Xe An Toàn

CẢNH BÁO: Phải thay thế toàn bộ cụm dây đai an 
toàn nếu đã xảy ra va chạm gây mòn dây đai, nên 
thay thế toàn bộ cụm dây đai ngay cả khi hư hỏng 
là không rõ ràng.
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uuDây Đai An ToànuĐiểm Treo

Điểm Treo
Khi thay thế dây đai an toàn, hãy sử dụng 
những điểm treo như hình vẽ. Ghế trước 
có một dây đai an toàn hông/vai.

Ghế sau hoặc hàng ghế thứ hai có ba 
dây đai an toàn hông/vai.

Ghế Trước

Ghế Sau 

Hàng Ghế Thứ Hai

Lái Xe An Toàn

Còn nữa
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Hàng ghế thứ ba* có hai dây đai an toàn 
hông/vai.

Hàng Ghế Thứ Ba

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuDây Đai An ToànuĐiểm Treo
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Túi Khí

Thành Phần Hệ Thống Túi Khí

Cảm biến an toàn*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Túi khí trước, túi khí bên phía trước* và 
túi khí rèm* được thiết kế để nổ ra theo 
hướng và mức độ va chạm. Hệ thống túi 
khí bao gồm:

Hai túi khí trước SRS (Hệ Thống Bảo 
Vệ Phụ Trợ). Túi khí phía người lái 
được đặt ở giữa vô lăng; túi khí trước 
phía hành khách được đặt trong 
bảng táp-lô. Cả hai được đánh dấu 
SRS AIRBAG.

Hai túi khí rèm, mỗi bên xe có một 
chiếc. Các túi khí được đặt trên trần, 
phía trên cửa sổ. Tại trụ phía trước và 
phía sau đều được đánh dấu SIDE 
CURTAIN AIRBAG.

Loại xe có túi khí bên
Hai túi khí bên, một cho người lái, một 
cho hành khách phía trước. Các túi khí 
được đặt ở cạnh ngoài của lưng ghế. 
Cả hai được đánh dấu SIDE AIRBAG.

Loại xe có túi khí rèm

Một đèn báo trên bảng táp-lô sẽ cảnh 
báo cho bạn biết túi khí trước phía 
hành khách phía trước đã được tắt.

Loại xe có hệ thống tắt túi khí trước phía 
hành khách

Các cảm biến va chạm có thể phát hiện 
va chạm có mức độ từ trung bình đến 
mạnh từ phía trước hoặc từ hai bên.

Một đèn báo trên bảng điều khiển 
cảnh báo cho bạn khi hệ thống túi khí 
hoặc bộ căng dây đai an toàn có sự cố.

Khi xe được bật, bộ điều khiển điện tử liên 
tục theo dõi thông tin về các cảm biến va 
chạm khác nhau, bộ kích hoạt túi khí, bộ 
căng dây đai an toàn, công tắc BẬT/TẮT 
túi khí trước phía hành khách*, đèn báo tắt 
túi khí trước phía hành khách* và thông tin 
khác của xe. Trong quá trình xảy ra va 
chạm, bộ này sẽ ghi lại thông tin như vậy.

Các cảm biến va chạm có thể phát
Loại xe không có túi khí bên

hiện va chạm có mức độ từ trung bình
đến mạnh từ phía trước.

Bộ căng dây đai an toàn tự động phía
trước.

•

•

•

•

•

•

•

•

Loại xe có túi khí bên

•

•
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Túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. Khi nó hoạt động đúng, túi khí phải 
nổ ra với một lực rất mạnh. Do đó túi khí có thể bảo vệ tính mạng của bạn 
nhưng cũng có thể gây ra thương tích nhẹ, thậm chí đôi khi nó sẽ gây tử vong 
nếu người ngồi không thắt dây đai an toàn đúng cách và ngồi không đúng tư 
thế.

Bạn cần phải làm gì: Luôn luôn thắt dây đai an toàn đúng cách và ngồi thẳng 
người càng xa vô lăng càng tốt trong khi vẫn đảm bảo điều kiện lái xe thoải 
mái. Hành khách ngồi phía trước cần điều chỉnh ghế càng xa bảng táp-lô càng 
tốt.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có hệ thống an toàn nào có thể ngăn ngừa 
được mọi thương tích trong các vụ va chạm với cường độ mạnh, thậm chí ngay 
cả khi thắt dây đai an toàn đúng cách và túi khí nổ. 

Không được để vật nặng hoặc nhọn giữa bạn và túi khí trước. 
Đeo các vật cứng hoặc sắc nhọn ở hông, hoặc vừa lái xe vừa hút tẩu thuốc 
hoặc ngậm một vật nhọn ở miệng có thể gây thương tích khi túi khí trước 
nổ.

Không được gắn hoặc đặt bất cứ vật gì lên nắp túi khí trước. Vật thể trên 
nắp có đánh dấu SRS AIRBAG có thể cản trở đến hoạt động túi khí hoặc bị 
đẩy vào bên trong xe và gây thương tích khi nổ túi khí.

■Những Thông Tin Quan Trọng Về Túi Khí 1Những Thông Tin Quan Trọng Về Túi Khí
Không được cố huỷ kích hoạt túi khí. Túi khí cùng 
với dây đai an toàn mang lại sự bảo vệ tốt nhất. 

Khi lái xe, để tay và cánh tay ngoài khu vực nổ 
của túi khí trước bằng cách nắm vào hai bên vô 
lăng. Không được vắt chéo tay qua phần nắp túi 
khí.

uuTúi KhíuThành Phần Hệ Thống Túi Khí
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Các Loại Túi Khí
Xe của bạn được trang bị 3 loại túi khí:

Từng loại túi khí được đề cập ở những trang sau đây.

1Các Loại Túi Khí
Túi khí chỉ có thể nổ khi khóa điện ở vị trí BẬT 
(w*1.

Sau khi túi khí nổ khi xảy ra va chạm, bạn có thể 
thấy một thứ giống như khói bay ra. Đây thực 
chất là một loại bột trên mặt của túi khí. Mặc dù 
bột này không có độc hại nhưng nó cũng gây ra 
khó chịu cho một số người hít phải. Trong trường 
hợp này, hãy ra khỏi xe càng nhanh càng tốt khi 
đã cảm thấy an toàn.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Túi khí trước: Các túi khí ở phía trước các ghế người lái và hành khách
trước.
Túi khí bên*: Các túi khí ở lưng ghế người lái và hành khách phía trước. 
Túi khí rèm*: Các túi khí phía trên cửa kính bên.

Túi Khí Trước (SRS)
Các túi khí SRS phía trước nổ khi có va chạm từ phía trước với mức độ từ 
trung bình đến mạnh giúp bảo vệ đầu và ngực của người lái và/hoặc hành 
khách phía trước.

SRS (Hệ Thống Bảo Vệ Phụ Trợ) cho biết túi khí được thiết kế để hỗ trợ, 
không phải thay thế cho dây đai an toàn. Dây đai an toàn là hệ thống phòng 
ngừa quan trọng nhất.

Các túi khí trước được đặt ở giữa vô lăng dành cho người lái và trong bảng 
táp-lô cho hành khách phía trước. Cả hai túi khí đều được đánh dấu SRS 
AIRBAG.

Vị Trí Lắp Đặt

uuTúi KhíuCác Loại Túi Khí

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút 
ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

 •

•
•

■
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■Hoạt Động

uuTúi KhíuTúi Khí Trước (SRS)

Túi khí trước được thiết kế để nổ ra khi có va chạm từ phía trước với mức độ 
từ trung bình tới mạnh. Khi xe giảm tốc độ đột ngột, các cảm biến sẽ gửi thông 
tin đến bộ điều khiển. Bộ điều khiển sẽ quyết định một hoặc cả hai túi khí trước 
sẽ nổ.

Va chạm từ phía trước có thể là vào đầu hoặc góc giữa hai xe, hoặc khi xe 
đâm vào một vật cố định, như tường bê tông.

Trong khi dây đai an toàn bảo vệ phần thân 
của bạn thì túi khí trước hỗ trợ bảo vệ 
phần đầu và ngực.

Túi khí trước sẽ xẹp đi ngay lập tức nên nó 
không cản trở tầm quan sát của lái xe, khả 
năng đánh lái hoặc điều khiển xe.

Túi khí nổ và xẹp đi trong thời gian rất nhanh, tới mức hầu hết mọi người đều 
không nhận ra túi khí đã nổ cho đến lúc thấy nó đã nằm ngay trước mặt.

Hoạt Động Của Túi Khí Trước■
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Khi túi khí trước không nổ
Va chạm nhẹ từ phía trước: Túi khí trước được thiết kế để hỗ trợ dây đai an 
toàn và giúp bảo vệ tính mạng con người, nhưng bạn vẫn có thể bị những vết 
xước nhẹ, thậm chí gãy xương trong trường hợp xảy ra va chạm từ phía trước 
với mức độ thấp hơn mức trung bình đến mạnh.
Va chạm bên: Túi khí trước có thể bảo vệ khi xe đột ngột giảm tốc độ làm cho 
lái xe và hành khách phía trước nhào về phía trước. Túi khí bên và túi khí rèm 
được thiết kế đặc biệt để giúp giảm mức độ thương tích khi có va chạm bên từ 
cường độ trung bình đến cường độ mạnh làm cho lái xe hoặc hành khách xô 
sang một bên. 
Va chạm phía sau: Tựa đầu và dây đai an toàn bảo vệ bạn tốt nhất khi có va 
chạm từ phía sau. Các túi khí trước không có ý nghĩa bảo vệ và không được 
thiết kế để nổ trong trường hợp có va chạm này.
Va chạm lộn vòng: Dây đai an toàn, các túi khí rèm*  mang lại hiệu quả bảo vệ 
tốt nhất trong trường hợp va chạm lộn vòng. Vì túi khí phía trước có thể mang 
lại hiệu quả bảo vệ thấp vì chúng không được thiết kế ra để bảo vệ trong 
trường hợp này.

Khi túi khí trước nổ trong trường hợp hư hỏng nhỏ hoặc không rõ ràng:
Vì túi khí cảm nhận sự giảm tốc đột ngột, nên khi có va chạm mạnh vào phần 
khung hoặc hệ thống giảm sóc của xe sẽ làm cho một hoặc nhiều túi khí nổ. Ví 
dụ khi gầm xe va vào rìa đường, mép hố, hoặc những vật thể cố định khác phía 
dưới có thể khiến xe giảm tốc độ đột ngột. Vì va chạm từ phía gầm của xe, hư 
hỏng có thể không rõ ràng.

Khi túi khí trước không nổ ngay cả trong trường hợp xuất hiện hư
hỏng nặng từ bên ngoài.

Do các bộ phận thân xe là phần hấp thụ lực va chạm trong trường hợp xe bị va 
chạm, nên không thể chỉ dựa vào mức độ hư hỏng bên ngoài mà có thể khẳng 
định túi khí của xe có hoạt động đúng hay không. Thực tế, một vài va chạm có 
thể dẫn đến hư hỏng nặng nhưng túi khí không nổ bởi vì trong trường hợp này 
túi khí không cần thiết hoặc không mang lại hiệu quả bảo vệ khi nó nổ.

■

■

■

uuTúi KhíuTúi Khí Trước (SRS)
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uuTúi KhíuTúi Khí Trước (SRS)

Nếu buộc phải lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía sau trên ghế 
hành khách phía trước, bạn phải huỷ kích hoạt túi khí trước phía hành khách 
bằng cách sử dụng chìa khóa điện.
■ Công tắc BẬT/TẮT túi khí trước phía hành khách

Khi công tắc BẬT/TẮT túi khí trước phía  
hành khách ở vị trí:
OFF: Túi khí trước phía hành khách được 
huỷ kích hoạt. Túi khí trước phía hành 
khách sẽ không nổ khi xảy ra va chạm 
mạnh từ phía trước mà chỉ có túi khí trước 
phía người lái nổ. 
Đèn báo tắt túi khí trước phía hành khách 
vẫn sáng để nhắc nhở bạn. 
ON: Túi khí trước phía hành khách được 
kích hoạt. Đèn báo túi khí trước phía hành 
khách sáng lên và tiếp tục sáng trong khoảng 
60 giây.

■ Để huỷ kích hoạt hệ thống túi khí trước phía hành khách
1. Gài phanh đỗ và xoay khoá điện đến

KHÓA (0*1. Rút chìa khoá ra.
2. Mở cửa phía hành khách trước.
3. Cắm chìa khoá vào ổ khóa BẬT/TẮT túi

khí trước phía hành khách.
u Ổ khóa được đặt ở tấm ốp bên của

 bảng điều khiển phía hành khách.
4. Xoay chìa khoá đến OFF và rút chìa

khoá ra khỏi ổ khóa.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Hệ Thống Tắt Túi Khí Trước Phía Hành Khách* 1Hệ Thống Tắt Túi Khí Trước Phía Hành Khách*

3CẢNH BÁO
Nếu buộc phải đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau ở ghế hành khách 
phía trước, phải tắt hệ thống túi khí trước 
phía hành khách.

Nếu túi khí trước phía hành khách nổ, nó có 
thể va đập vào hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau với lực mạnh gây tử 
vong hoặc trọng thương cho trẻ sơ sinh.

3CẢNH BÁO
Đảm bảo bật hệ thống túi khí trước phía hành 
khách khi không còn sử dụng hệ thống ghế 
ngồi trẻ em quay mặt về phía sau ở ghế hành 
khách phía trước.

Nếu không kích hoạt hệ thống túi khí trước 
phía hành khách có thể sẽ gây trọng thương 
hoặc tử vong khi xảy ra va chạm.

Đèn Báo BẬT/
TẮT Túi Khí 
Trước Phía
Hành Khách 

Nhãn Cảnh Báo Hệ Thống

Ổ Khóa BẬT/TẮT

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Ổ Khóa BẬT/
TẮT Túi Khí 
Trước Phía 
Hành Khách 
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uuTúi KhíuTúi Khí Trước (SRS)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

■ Đèn báo tắt túi khí trước phía hành khách
Khi hệ thống túi khí trước phía hành khách được kích hoạt, đèn báo sẽ tắt 
sau vài giây khi bạn xoay khoá điện đến BẬT (w*1.

Khi hệ thống túi khí trước phía hành khách được huỷ kích hoạt, đèn báo vẫn 
sáng, hoặc tắt đi trong giây lát sau đó sáng trở lại.

■ Nhãn hệ thống tắt túi khí trước phía hành khách
Nhãn này được dán ở tấm ốp bên của bảng điều khiển bên phía hành khách 
trước.

* .1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện

1Hệ Thống Tắt Túi Khí Trước Phía Hành Khách*

CHÚ Ý
• Sử dụng chìa khoá điện để xoay ổ khóa BẬT/

TẮT túi khí trước phía hành khách. Nếu sử dụng
chìa khoá khác, có thể làm hư hỏng ổ khóa,
hoặc hệ thống túi khí trước phía hành khách có
thể không hoạt động đúng.

• Không được đóng cửa hoặc tác động lực mạnh
vào chìa khoá điện trong khi chìa khoá vẫn ở
trong ổ khóa BẬT/TẮT túi khí trước phía hành
khách. Khoá điện hoặc chìa khoá có thể bị hư
hỏng.

Bạn không nên lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau ở ghế hành khách phía 
trước.

2 Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh Tr. 81

Bạn cần phải TẮT hệ thống túi khí trước phía 
hành khách khi bạn đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau ở ghế hành khách phía 
trước.

Khi không còn sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau ở ghế hành khách phía 
trước, hãy kích hoạt lại hệ thống.

Trẻ sơ sinh được đặt trong hệ thống ghế ngồi 
trẻ em quay mặt về phía sau: Có thể ngồi ở 
ghế trước nếu trong trường hợp bắt buộc.

Không được đặt ở ghế trước

Túi khí trước phía hành khách ở trạng thái: 
Hoạt động 

Không hoạt động 
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uuTúi KhíuTúi Khí Bên*

Túi Khí Bên*

Túi khí bên giúp bảo vệ phần trên của người lái hoặc hành khách phía trước 
khi có va chạm bên với mức độ từ trung bình đến mạnh.

Túi khí bên được lắp vào cạnh ngoài của 
lưng ghế người lái và lưng ghế hành 
khách.

Cả hai được đánh dấu SIDE AIRBAG.

■ Vị Trí Lắp Đặt

1Túi Khí Bên*

Không để hành khách phía trước dựa nghiêng sang
một bên và đầu nghiêng về hướng nổ của túi khí bên. 
Khi túi khí bên nổ sẽ tạo ra lực rất mạnh và gây 
thương tích cho hành khách.

Không được gắn thêm phụ tùng lên hoặc gần túi khí 
bên. Chúng có thể cản trở túi khí vận hành đúng cách, 
hoặc làm ai đó bị thương khi có một túi khí nổ ra.

Vị Trí 
Lắp Đặt
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

■ Khi túi khí bên nổ trong trường hợp hư hỏng nhỏ hoặc không rõ ràng
Vì hệ thống túi khí nhận biết có sự tăng tốc đột ngột, nên một va chạm mạnh 
vào sườn của khung xe có thể làm nổ túi khí. Trong trường hợp đó, có thể có 
hư hỏng nhỏ hoặc không hư hỏng nhưng cảm biến bên phát hiện mức độ va 
chạm đủ mạnh để nổ túi khí.

■ Khi túi khí bên không thể nổ ngay cả khi có hư hỏng nặng
Túi khí có thể không nổ khi xảy ra va chạm mạnh gây hư hỏng nặng. Điều này 
có thể xảy ra khi điểm va chạm ở quá xa phía trước hoặc phía sau của xe, 
hoặc khi bộ phận thân xe hấp thụ hết lực va chạm. Trong cả hai trường hợp 
trên, túi khí sẽ không cần thiết hoặc không mang lại hiệu quả bảo vệ nếu  nó 
nổ.

■Hoạt Động 1Túi Khí Bên*

Không bọc hoặc thay vỏ lưng ghế phía trước mà 
không tham khảo đại lý.
Thay thế hoặc bọc không đúng cách vỏ lưng ghế 
trước có thể cản trở túi khí bên nổ đúng cách khi 
có va chạm bên.

Khi Nổ

Túi Khí 
Bên

uuTúi KhíuTúi Khí Bên*

Khi các cảm biến phát hiện mức độ va 
chạm bên từ trung bình đến mạnh, bộ điều 
khiển sẽ gửi tín hiệu đến túi khí bên phía 
có va chạm để nổ ngay lập tức.
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Túi Khí Rèm*

Các túi khí rèm giúp bảo vệ đầu người lái và các hành khách ngồi ở vị trí ngoài 
khi xảy ra va chạm bên với mức độ từ vừa đến nghiêm trọng.

Túi khí rèm được đặt ở trần xe, ngay phía 
trên cửa kính ở hai bên của xe.

■Vị Trí Lắp Đặt
Loại xe có hàng ghế thứ ba

Nơi Chứa Túi Khí Rèm

Nơi Chứa Túi Khí Rèm

Loại xe không có hàng ghế thứ ba

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuTúi KhíuTúi Khí Rèm*

1Túi Khí Rèm*

Túi khí rèm có khả năng bảo vệ hiệu quả nhất 
khi người sử dụng thắt dây đai an toàn đúng 
cách và ngồi thẳng, dựa lưng vào ghế.

Không gắn bất cứ vật gì vào phía cửa kính hoặc 
tấm ốp trụ đỡ nóc xe vì nó có thể khiến túi khí 
rèm hoạt động không đúng cách.

Không treo áo khoác hoặc vật nặng lên móc áo. 
Điều này có thể gây ra thương tích nếu túi khí 
rèm nổ.
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Túi khí rèm được thiết kế để nổ khi xảy ra 
va chạm bên với mức độ từ trung bình 
đến mạnh.

■ Khi các túi khí rèm nổ trong trường hợp có va chạm trước
Một hoặc cả hai túi khí rèm có thể nổ trong trường hợp va chạm từ góc phía 
trước với mức độ từ trung bình đến mạnh.

■Hoạt Động
Loại xe có hàng ghế thứ ba

Túi Khí Rèm Nổ

Túi Khí Rèm Nổ

Loại xe không có hàng ghế thứ ba

uuTúi KhíuTúi Khí Rèm*
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Đèn Báo Hệ Thống Túi Khí
Nếu có sự cố xảy ra trong hệ thống túi khí, đèn báo SRS sẽ sáng và thông 
báo sẽ xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho người lái*.

■ Khi xoay khóa điện đến BẬT (w*1

Đèn báo sáng trong vài giây, sau đó tắt. 
Điều này sẽ báo cho bạn biết hệ thống 
đang hoạt động tốt.

■Đèn Báo Hệ Thống Bảo Vệ Phụ Trợ (SRS) 1Đèn Báo Hệ Thống Bảo Vệ Phụ Trợ (SRS) 

3CẢNH BÁO 
Không để ý đến đèn báo SRS có thể gây 
thương tích hoặc tử vong nếu hệ thống túi 
khí hoặc bộ căng dây đai không hoạt động 
đúng.  

Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra càng 
sớm càng tốt nếu đèn báo SRS cho biết có 
thể xảy ra sự cố.

3CẢNH BÁO
Ngay lập tức tháo hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau ra khỏi ghế hành 
khách phía trước nếu đèn báo SRS sáng. 
Ngay cả nếu túi khí phía trước hành khách 
đã được huỷ kích hoạt, không được bỏ qua 
đèn báo SRS.

Hệ thống SRS có thể có lỗi do túi khí trước 
phía hành khách được kích hoạt, dẫn đến 
trọng thương hoặc tử vong.

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuTúi Khí uĐèn Báo Hệ Thống Túi Khí

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
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Nếu đèn báo sáng ngoài khoảng thời gian 
đó, hoặc không sáng, hãy đưa xe đến đại lý 
để kiểm tra càng sớm càng tốt. Nếu không, 
túi khí và bộ căng dây đai an toàn có thể 
không hoạt động đúng khi cần thiết.

■ Khi đèn báo tắt túi khí trước phía
hành khách sáng

Đèn báo vẫn sáng trong khi hệ thống túi 
khí trước phía hành khách đã được huỷ 
kích hoạt. 
Khi hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về 
phía sau không được sử dụng ở ghế hành 
khách phía trước, bật lại hệ thống bằng 
tay. Đèn báo phải tắt.

Loại xe có màn hình giao diện 
thông tin cho người lái

*

*

*

■Đèn Báo Tắt Túi Khí Trước Phía Hành Khách*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuTúi Khí uĐèn Báo Hệ Thống Túi Khí
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Kiểm Tra và Thay Thế Túi Khí
Bạn không cần và không nên tự mình thực hiện bất kỳ việc kiểm tra hoặc thay 
thế bất cứ bộ phận nào của túi khí. Tuy nhiên, bạn hãy đưa xe bạn đến đại lý 
kiểm tra trong các tình huống sau: 

■ Khi túi khí đã nổ
Nếu túi khí đã nổ, bộ điều khiển và các bộ phận liên quan phải được thay thế. 
Tương tự, một khi bộ căng dây đai an toàn tự động đã được kích hoạt, nó phải 
được thay thế.

■ Khi xe đã bị va chạm với mức độ từ trung bình đến mạnh
Ngay cả khi túi khí không nổ, hãy đến đại lý để kiểm tra các mục sau: Bộ căng 
dây đai an toàn trước và từng dây đai an toàn đã bị mòn khi xảy ra va chạm.

1Kiểm Tra và Thay Thế Túi Khí
Nghiêm cấm tháo bất kỳ bộ phận nào của túi khí 
ra khỏi xe.

Trong trường hợp có sự cố hoặc ngưng hoạt 
động hoặc sau khi túi khí nổ/bộ căng dây đai an 
toàn được kích hoạt, cần yêu cầu người sửa 
chữa có tay nghề thực hiện sửa chữa.

Bạn không nên sử dụng lại các bộ phận của hệ 
thống túi khí, bao gồm túi khí, các bộ căng dây 
đai an toàn, các cảm biến và bộ điều khiển.

uuTúi Khí uKiểm Tra và Thay Thế Túi Khí
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An Toàn Cho Trẻ

Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ
Hàng năm có rất nhiều trẻ bị thương hoặc tử vong trong những vụ tai nạn xe 
hơi, bởi vì chúng không được bảo vệ an toàn hoặc được bảo vệ nhưng 
không đúng cách. Trên thực tế, tai nạn xe hơi là nguyên nhân số một gây ra 
tử vong cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Để giảm số trẻ em bị thương tích và tử vong, trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn cần 
được bảo vệ đúng cách khi ngồi trên xe.

1Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ

Ở nhiều quốc gia, pháp luật yêu cầu trẻ em từ 12 
tuổi trở xuống và những trẻ thấp hơn 150 cm phải 
được bảo vệ an toàn đúng cách ở ghế sau.

Ở nhiều quốc gia, yêu cầu sử dụng hệ thống 
ghế ngồi trẻ em phù hợp và đúng tiêu chuẩn khi 
để trẻ ngồi ở bất kỳ ghế hành khách nào. Hãy 
kiểm tra các yêu cầu của pháp luật sở tại.

3CẢNH BÁO
Trẻ không được bảo vệ hoặc bảo vệ không 
đúng cách có thể bị trọng thương hoặc tử 
vong khi xảy ra va chạm.

Nếu trẻ quá nhỏ không thể sử dụng dây đai 
an toàn, chúng cần được bảo vệ bằng hệ 
thống ghế ngồi tiêu chuẩn. Trẻ lớn hơn có 
thể sử dụng dây đai an toàn và ghế lót đặc 
biệt khi cần thiết.

2 Chọn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Tr. 84

2 Chọn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Tr. 84

Loại xe Campuchia và Ấn Độ
Hệ thống ghế ngồi trẻ em phải đáp ứng thông số kỹ 
thuật của quy định UN số 44 hoặc 129 hoặc quy 
định tại mỗi quốc gia.

Ngoại trừ loại xe Campuchia và Ấn Độ
Bạn nên sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em đạt 
thông số kỹ thuật của quy định UN số 44 hoặc 129 
hoặc quy định tại mỗi quốc gia.
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Trẻ em phải được ngồi đúng cách và được bảo vệ ở ghế sau. Vì những lý 
do sau:

1Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ

Tấm Che Nắng Hành Khách Phía Trước

3CẢNH BÁO
Để cho trẻ chơi với dây đai an toàn hoặc 
quấn dây đai an toàn quanh cổ có thể gây 
trọng thương hoặc tử vong.
Yêu cầu trẻ không nghịch bất cứ dây đai 
an toàn nào và đảm bảo phải khóa chắc 
chắn dây đai an toàn chưa sử dụng đến 
mà trẻ có thể với được, hãy rút lại hoàn 
toàn và khóa.

3CẢNH BÁO

KHÔNG dùng hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ ở 
phía trước. Vì việc này có thể khiến TRẺ bị 
TRỌNG THƯƠNG hoặc TỬ VONG.

Loại xe có bộ rút dây đai an toàn có thể khoá

Ngoại trừ loại xe Ấn Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuAn Toàn Cho TrẻuBảo Vệ An Toàn Cho Trẻ

• Túi khí trước hoặc túi khí bên* nổ có thể
gây thương tích hoặc tử vong cho trẻ em
ngồi ở ghế trước.

• Trẻ em ngồi ở ghế trước có thể làm phân
tán khả năng điều khiển xe an toàn của
người lái.

• Số liệu thống kê cho thấy trẻ nhỏ ở mọi
tầm vóc và lứa tuổi sẽ an toàn hơn khi
được bảo vệ an toàn đúng cách ở ghế
sau.
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1Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ

Thanh Dọc Cửa Phía Hành Khách Trước

3CẢNH BÁO

KHÔNG ĐƯỢC đặt ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía sau ở ghế có túi khí. 
TRỌNG  THƯƠNG  HOẶC TỬ VONG có thể 
xảy ra.

3CẢNH BÁO

Cảnh Báo Nguy Hiểm!
KHÔNG ĐƯỢC đặt hệ thống ghế ngồi trẻ 
em quay mặt về phía sau trên ghế có túi khí 
phía trước!

Loại xe Ấn Độ

Đối với một số loại xe

• Nếu trẻ quá nhỏ không thể thắt dây đai an toàn, chúng phải bảo vệ bằng hệ
thống ghế ngồi trẻ em đúng tiêu chuẩn được lắp đúng cách trên xe bằng cách
sử dụng dây đai an toàn hoặc hệ thống móc neo ghế ngồi trẻ em.

• Không được ôm trẻ nhỏ trong lòng bởi vì điều đó không thể bảo vệ chúng khi
xảy ra va chạm.

• Không được thắt dây đai an toàn vòng qua bạn và trẻ nhỏ. Khi xảy ra va
chạm, dây đai sẽ siết chặt vào trẻ dẫn đến trọng thương hoặc tử vong.

• Không được để hai trẻ thắt chung dây đai an toàn. Cả hai trẻ có thể bị thương
nặng khi xảy ra va chạm.

• Không để trẻ vận hành cửa, cửa kính hoặc điều chỉnh ghế.

• Không được để trẻ một mình trên xe, đặc biệt là khi trời nóng mà nhiệt độ
bên trong xe có thể nóng đến mức làm trẻ tử vong. Trẻ cũng có thể kích
hoạt hệ thống điều khiển vô tình làm di chuyển xe.

uuAn Toàn Cho TrẻuBảo Vệ An Toàn Cho Trẻ
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uuAn Toàn Cho TrẻuBảo Vệ An Toàn Cho Trẻ

1Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ
CẢNH BÁO: Sử dụng nút khóa cửa kính điện để 
ngăn trẻ em mở các cửa kính. Sử dụng tính năng 
này để tránh trẻ em nghịch cửa kính, việc đùa 
nghịch này có thể gây nguy hiểm hoặc làm cho 
lái xe mất tập trung.

2 Mở/Đóng Các Cửa Kính Điện Tr. 249

CẢNH BÁO: Luôn mang theo chìa khóa xe mỗi 
khi bạn ra khỏi xe dù trong xe còn người hay 
không.

Để nhắc bạn về nguy hiểm của túi khí trước phía 
hành khách và an toàn trẻ em, xe của bạn có nhãn 
cảnh báo trên tấm chắn nắng phía hành khách.
Hãy đọc và làm theo các hướng dẫn trên nhãn này.

2 Nhãn An Toàn Tr. 110

Loại xe có bộ rút có thể khoá
Để ngừng kích hoạt bộ rút khoá, nhả khóa và để 
dây đai an toàn cuộn hết.
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An Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

Trẻ sơ sinh phải được đặt trong hệ thống ghế ngồi trẻ em ngả ra, quay mặt 
về phía sau cho đến khi trẻ đạt đến giới hạn trọng lượng và chiều cao để sử 
dụng ghế của nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em và chỉ dùng cho trẻ đã 
được ít nhất một năm tuổi.

■ Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt
về phía sau

Hệ thống ghế ngồi trẻ em phải được 
đặt và gắn chắc chắn ở hàng ghế sau.

■Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh 1Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh

Theo quy định UN số 94:

3CẢNH BÁO
Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về 
phía sau ở ghế trước có thể khiến trẻ bị 
trọng thương hoặc tử vong khi túi khí trước 
phía hành khách nổ.

Luôn đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía sau cho trẻ ở ghế sau, không 
đặt ở ghế trước.

3CẢNH BÁO

KHÔNG đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ ở phía 
trước. Vì việc này có thể khiến TRẺ bị 
TRỌNG THƯƠNG hoặc TỬ VONG.

Ngoại trừ loại xe Ấn Độ

uuBảo Vệ An Toàn Cho TrẻuAn Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

u Trong trường hợp này, bạn nên lắp 
hệ thống ghế ngồi trẻ em ngay phía 
sau ghế ngồi hành khách phía trước, 
di chuyển ghế về phía trước để có đủ 
khoảng trống lắp hệ thống ghế ngồi 
trẻ em và để trống ghế ngồi phía 
trước.
Hoặc bạn có thể lắp một hệ thống ghế 
ngồi trẻ em quay mặt về phía sau có 
kích thước nhỏ hơn.

u Đảm bảo hệ thống ghế ngồi trẻ em
và ghế phía trước không chạm vào 
nhau.
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Khi hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía sau được lắp đúng cách có thể 
khiến người lái hoặc hành khách ngồi ghế trước không thể di chuyển ghế của 
họ hết cỡ về phía sau, hoặc khiến họ không thể khóa lưng ghế ở vị trí mong 
muốn.

1Bảo Vệ Trẻ Sơ Sinh

Nếu túi khí trước phía hành khách nổ, nó có thể 
va vào hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía 
sau với lực rất mạnh làm hệ thống bật ra khỏi vị 
trí, khiến trẻ bị trọng thương.

Không được lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía sau cho trẻ nhỏ theo chiều ngược lại.
Luôn tham khảo hướng dẫn hệ thống ghế ngồi trẻ 
em trước khi lắp đặt.

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau trên ghế hành khách trước, 
hãy dùng tay tắt hệ thống túi khí trước phía hành 
khách.

2 T ắt Hệ Thống Túi Khí Trước Phía Hành 
    Khách* Tr. 68

3CẢNH BÁO

Không được đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau trên ghế có túi khí ở 
phía trước
TỬ VONG HOẶC TRỌNG THƯƠNG có thể 
xảy ra.

Loại xe Ấn Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ



Còn nữa 83

Lái Xe An Toàn

Nếu trẻ được ít nhất một tuổi và có cân nặng và chiều cao vượt giới hạn quy 
định đối với hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía sau, bạn nên để trẻ 
ngồi trong hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía trước đến khi cân nặng 
và chiều cao của trẻ vượt giới hạn quy định đối với hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía trước.

■ Lắp đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em
quay mặt về phía trước

Bạn nên đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía trước cho trẻ ở hàng 
ghế sau.

Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía trước ở hàng ghế trước có 
thể gây nguy hiểm. Đặt ở ghế sau sẽ an toàn nhất cho trẻ.

■Bảo Vệ Trẻ Nhỏ 1Bảo Vệ Trẻ Nhỏ

Tự trang bị kiến thức pháp luật và các quy định 
liên quan tới hệ thống ghế ngồi trẻ em tại nước 
sở tại khi lái xe và tuân theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng hệ 
thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía sau cho 
đến khi trẻ đủ hai tuổi nếu chiều cao và cân nặng 
của trẻ vẫn phù hợp với hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía sau.

3CẢNH BÁO
Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về 
phía trước ở ghế trước có thể khiến trẻ bị  
trọng thương hoặc tử vong nếu túi khí nổ.

Nếu bạn phải đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về phía trước ở ghế trước, hãy di 
chuyển ghế càng lùi về phía sau càng tốt và 
bảo vệ trẻ đúng cách.

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
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■Chọn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em 1Chọn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em
Lắp đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em tương thích với 
xe có móc neo ở phía dưới rất đơn giản.

Hệ thống ghế ngồi trẻ em tương thích với móc 
neo ở phía dưới được cải tiến nhằm đơn giản hóa 
việc lắp đặt và giảm khả năng dẫn đến thương 
tích do lắp đặt không đúng.

Bạn nên sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về phía sau hoặc quay mặt về phía trước phù 
hợp cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ loại ISOFIX chính 
hiệu Honda. Hãy tham khảo đại lý.

Một vài hệ thống ghế ngồi trẻ em tương thích với móc neo ở phía dưới. Một 
vài hệ thống có loại móc treo cứng trong khi một vài loại khác có móc treo 
mềm. Cả hai đều dễ sử dụng. Một vài hệ thống hiện tại hoặc trước kia chỉ có 
thể được lắp đặt bằng cách sử dụng dây đai an toàn. Cho dù bạn chọn loại 
nào, hãy tuân theo những hướng dẫn về sử dụng và bảo dưỡng của nhà sản 
xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em cũng như haướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn 
sử dụng này. Lắp đặt đúng mới có thể đảm bảo tối đa an toàn cho trẻ.

Loại mềm có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Ở ghế ngồi và xe không được trang bị hệ thống móc neo ở phía dưới, hãy lắp 
đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em bằng cách dùng dây đai an toàn và dây thắt ở 
phía trên để tăng độ chắc chắn. Vì toàn bộ hệ thống ghế ngồi trẻ em phải 
được cố định chắc chắn bằng phần đai hông của dây đai an toàn khi không sử 
dụng hệ thống móc neo phía dưới. Ngoài ra, nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi 
trẻ em khuyên bạn nên sử dụng dây đai an toàn cho hệ thống ghế ngồi trẻ em 
theo tiêu chuẩn ISO FIX khi trẻ đạt tới cân nặng tiêu chuẩn. Hãy đọc tài liệu 
hướng dẫn dành cho người sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em để được hướng 
dẫn lắp đặt đúng cách.

■ Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn hệ thống ghế ngồi trẻ em

Hệ thống ghế ngồi trẻ em có chủng loại và kích cỡ phù hợp với trẻ.
Hệ thống ghế ngồi trẻ em có chủng loại phù hợp với vị trí ghế ngồi.
Hệ thống ghế ngồi trẻ em phải đạt tiêu chuẩn an toàn. Bạn nên sử dụng hệ
thống ghế ngồi trẻ em theo thông số kỹ thuật của Quy định UN số 44 hoặc
số 129 hoặc quy định của mỗi quốc gia. Hãy tìm nhãn chứng nhận đạt tiêu
chuẩn và cam kết tương thích tiêu chuẩn.

Đảm bảo hệ thống ghế ngồi trẻ em đáp ứng được ba yêu cầu sau:

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

•
•
•
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■ Tiêu Chuẩn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em
Nếu hệ thống ghế ngồi trẻ em (loại i-Size/ISOFIX hoặc một loại nào đó có 
dây đai an toàn) đáp ứng Quy Định UN, sẽ có nhãn phê duyệt như trong 
bảng bên dưới. Trước khi mua hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống ghế ngồi trẻ em 
nào, hãy đảm bảo kiểm tra nhãn phê duyệt và đảm bảo rằng nhãn này tương 
thích với xe và trẻ ngồi trong xe của bạn đồng thời đáp ứng Quy định UN có 
liên quan.

1Tiêu Chuẩn Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em
Ví dụ về nhãn phê duyệt số 44 của Quy Định UN

Ví dụ về nhãn phê duyệt số 129 của Quy Định UN

Số quy định

Hạng mục

“Nhóm khối lượng”

Số phê duyệt

Mã quốc gia

Hạng mục

Số quy định

Mã quốc gia

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

Số chiều cao và 
cân nặng
Số phê duyệt
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Hai ghế sau phía ngoài được trang bị móc neo ở dưới. Tuy nhiên, không phải 
tất cả các loại hệ thống ghế ngồi trẻ em khác nhau đều phù hợp để sử dụng 
cho xe của bạn. Trước khi bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống ghế ngồi trẻ 
em tương thích móc neo (i-Size/ISOFIX) ở dưới nào, hãy tham khảo các bảng 
sau để đảm bảo nó phù hợp với xe, vị trí ghế và trọng lượng (nhóm khối 
lượng) và chiều cao của trẻ.

■Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Tương Thích Với Móc Neo
Ở Phía Dưới

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

1 Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Tương Thích Với Móc
    Neo Ở Phía Dưới

Nhóm khối lượng được chỉ định cho một số hệ 
thống ghế ngồi trẻ em. Đảm bảo kiểm tra nhóm 
khối lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất cũng 
như trên bao bì và nhãn của hệ thống ghế ngồi trẻ 
em.
Các hệ thống ghế ngồi trẻ em cụ thể được liệt kê 
trong bảng là các sản phẩm chính hãng của 
Honda đã có sẵn ở các đại lý. 
Để lắp đặt chính xác, hãy tham khảo hướng dẫn 
sử dụng đi kèm với hệ thống ghế ngồi trẻ em.
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Nhóm KHỐI 
LƯỢNG

Nhóm
Kích

Thước 
Mã cố
 định

Vị Trí ISOFIX trên xe
Hệ Thống Ghế Ngồi 
Trẻ Em Khuyên Dùng*1Ghế trước Ghế sau

Hành khách Trái Phải Giữa

Trẻ nằm
nôi

F ISO/L1
X

X X X
G ISO/L2 X X X

Nhóm 0
đến 10 kg

E ISO/R1 X IL IL X Honda Baby Safe ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo

Nhóm 0+
đến 13 kg

E ISO/R1

X

IL IL X

D ISO/R2 IL IL X

C ISO/R3 IL IL X

Nhóm I
9 kg đến 
18 kg

D

X

IL IL X
C X

B X
Honda ISOFIX Honda 
ISOFIX Neo

B1 ISO/F2X IUF X
Honda ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo

A X
Honda ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo

Nhóm II
15 kg đến 

25 kg
X X X X

Nhóm III
22 kg đến 

36 kg
X X X X

Khi mua hệ thống ghế ngồi trẻ em, hãy kiểm tra 
loại cỡ ISOFIX hoặc mã cố định sao cho ghế 
tương thích với xe.

Loại Kích 
cỡ ISOFIX 

Mã 
CRF Mô tả

G ISO/L2 Ghế trẻ sơ sinh (xe nôi) 
quay mặt sang phải

F Ghế trẻ sơ sinh (xe nôi) 
quay mặt sang trái

E ISO/R1 Ghế trẻ sơ sinh quay mặt ra sau

D Hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt ra sau kích cỡ thu nhỏ

C ISO/R3 Hệ thống ghế ngồi trẻ em quay 
mặt về sau kích thước lớn

B1 ISO/F2X Hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về trước loại thấp

B ISO/F2 Hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về trước loại thấp

A Hệ thống ghế ngồi trẻ em 
quay mặt về trước loại cao

Loại xe Campuchia

ISO/R2
ISO/R3

ISO/F2

ISO/F3

IL

IUF

IUF

IL

IUF

IUF

IUF

ISO/L1

ISO/R2

ISO/F3

Honda Baby Safe ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo
Honda Baby Safe ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo
Honda Baby Safe ISOFIX 
Honda ISOFIX Neo

1Hệ thống Ghế Ngồi Trẻ Em Tương Thích Với Móc 
   Neo Phía Dưới
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uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

Kích thước cụ thể được quy định cho một số hệ thống ghế ngồi trẻ em. Đảm bảo kiểm tra kích thước theo hướng dẫn, đóng gói, 
và nhãn mác của nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em. Hệ thống ghế ngồi trẻ em thông thường trong bảng là Phụ Tùng Chính 
Hiệu Honda. Để lắp đặt đúng, hãy tham khảo Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em.

■ Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Loại i-Size

IUF:

IL:

X:
* 1:

Thích hợp cho hệ thống ghế ngồi trẻ em ISOFIX quay mặt về phía trước thông dụng được phê duyệt sử dụng trong 
nhóm khối lượng này.
Thích hợp cho hệ thống ghế ngồi trẻ em (CRS) ISOFIX cụ thể, được liệt kê ở mục tương ứng trong cột bên phải của 
bảng. Những CRS ISOFIX này thuộc hạng  mục "xe cụ thể", "hạn chế", hoặc “bán thông dụng”. 
Vị trí ghế ngồi không thích hợp cho trẻ em trong nhóm khối lượng này.
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em (CRS) là khuyến nghị của Honda vào thời điểm bán ra thị trường. Bạn nên trao đổi với đại lý 
ủy quyền để biết thông tin cập nhật về CRS. Các CRS khác cũng có thể phù hợp để sử dụng với xe của bạn. Tham khảo 
danh sách của nhà sản xuất CRS để biết về các loại xe có thể sử dụng hệ thống này. 

Vị trí ghế Hệ Thống Ghế Ngồi Khuyên Dùng*1

Hành khách trước Sau Trái Sau Phải Sau Giữa
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ 
Em Loại i-Size

X i-U i-U X

i-U:
i-UF:
X:
* 1:

Thích hợp cho Hệ thống Ghế Ngồi Trẻ Em i-Size kiểu “thông dụng” quay mặt ra phía trước và phía sau.
Chỉ thích hợp cho Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em i-Size kiểu “thông dụng” quay mặt về phía trước.
Vị trí ngồi không thích hợp cho Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em i-Size  kiểu“thông dụng”.
Tên Hệ thống Ghế Ngồi Trẻ Em (CRS) thể hiện khuyến cáo của Honda về ngày sản xuất. Bạn nên yêu cầu đại lý ủy 
quyền cập nhật thông tin về CRS chúng tôi khuyến cáo. Các CRS khác có thể sử dụng. 
Tham khảo danh sách các câu hỏi CRS về các xe khuyến cáo của nhà sản xuất CRS.

Loại xe Campuchia
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Còn nữa

Không phải tất cả các loại hệ thống ghế ngồi trẻ em đều phù hợp để sử dụng 
trên xe của bạn. Trước khi mua hoặc sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em, hãy 
tham khảo bảng bên dưới để đảm bảo rằng hệ thống ghế ngồi trẻ em đó phù 
hợp với xe của bạn, với vị trí ngồi, cân nặng (nhóm khối lượng) và tầm vóc 
của trẻ.

■ Lắp Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em có Dây Đai Hông/Vai  
1 Lắp Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em có Dây Đai 

Hông/Vai

Một số hệ thống ghế ngồi trẻ em có quy định về 
nhóm khối lượng. Đảm bảo kiểm tra nhóm khối 
lượng được quy định trong hướng dẫn sử dụng 
của nhà sản xuất cũng như trên bao bì và nhãn 
của hệ thống.
Các hệ thống ghế ngồi trẻ em được liệt kê trong 
bảng là sản phẩm chính hiệu của Honda. Chúng 
có ở các đại lý.
Để lắp đặt đúng, hãy tham khảo hướng dẫn sử 
dụng đi kèm với hệ thống ghế ngồi trẻ em.
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■ Lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em có dây đai hông/vai

Nhóm KHỐI 
LƯỢNG

Vị trí ghế 
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Khuyên Dùng*1

Ghế hành khách trước Ghế sau
Bên trái Bên phải Giữa

X U U X Honda Baby Safe

X U U X Honda Baby Safe

UF*2 U U X Honda ISOFIX (Có dây đai)

UF*2, *3 U U X

UF*2, *3 U U X

Loại xe Campuchia

Nhóm 0
Đến 10 kg
Nhóm 0+

Đến 13 kg
Nhóm I

9 đến 18 kg
Nhóm II

15 đến 25 kg
Nhóm III

22 đến 36 kg

Kích thước cụ thể được quy định cho một số hệ thống ghế ngồi trẻ em. Đảm bảo kiểm tra kích thước được chỉ ra trong các hướng 
dẫn của nhà sản xuất, bao bì và nhãn ghế ngồi trẻ em.
Để lắp đặt đúng, hãy tham khảo Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em.

U:
UF:

L:

X:
* 1:

* 2:
* 3:

Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em “thông dụng” được phê duyệt sử dụng trong nhóm khối lượng này. 
Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía trước “thông dụng” được phê duyệt sử dụng trong nhóm 
khối lượng này.  
Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em cụ thể có trong danh sách này. Những hệ thống bảo vệ này có thể thuộc 
hạng mục "xe cụ thể", "hạn chế", hoặc “bán thông dụng”.
Vị trí ghế ngồi không thích hợp cho trẻ em trong nhóm khối lượng này.
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em (CRS) là khuyến nghị của Honda vào thời điểm xuất bản. Bạn nên trao đổi với đại lý ủy 
quyền để biết thông tin cập nhật về CRS. Các CRS khác cũng có thể phù hợp để sử dụng với xe của bạn. Tham khảo 
danh sách của nhà sản xuất CRS để biết về các loại xe có thể sử dụng hệ thống này . 
Đẩy ghế trước hết cỡ về phía sau và điều chỉnh lưng ghế trước đến vị trí thẳng đứng nhất.
Nếu bạn không thể cố định Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em, điều chỉnh góc lưng ghế song song với phía sau của Hệ Thống 
Ghế Ngồi Trẻ Em và vẫn giữ nó hướng về phía trước của móc neo dây đai vai.
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■ Lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em có dây đai hông/vai

Nhóm KHỐI 
LƯỢNG

Vị trí ghế 
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Khuyên Dùng*1

Ghế hành khách trước Ghế sau
Bên trái Bên phải Giữa

X U U X

X U U X

UF*2 U U X

UF*2 U U X

UF*2 U U X

Loại xe Ấn Độ không có hàng ghế thứ ba

Nhóm 0
Đến 10 kg
Nhóm 0+
Đến 13 kg

Nhóm I
9 đến 18 kg
Nhóm II

15 đến 25 kg
Nhóm III

22 đến 36 kg
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Chú thích cho các từ khóa được viết ở bảng trên:

Kích thước cụ thể được quy định cho một số hệ thống ghế ngồi trẻ em. Đảm bảo kiểm tra kích thước được chỉ ra trong các hướng 
dẫn của nhà sản xuất, bao bì và nhãn ghế ngồi trẻ em.
Để lắp đặt đúng, hãy tham khảo Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em.

U:
UF:

L:

X:
* 1:

* 2:

Thích hợp cho hệ thống ghế ngồi trẻ em loại “thông dụng” được phê duyệt sử dụng trong nhóm khối lượng này.
Thích hợp cho hệ thống ghế ngồi trẻ em loại “thông dụng” quay mặt về phía trước được phê duyệt sử dụng trong nhóm 
khối lượng này.
Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em cụ thể có trong danh sách này. Những hệ thống bảo vệ này có thể thuộc 
hạng mục "xe cụ thể", "hạn chế", hoặc “bán thông dụng”.
Vị trí ghế ngồi không thích hợp cho trẻ em trong nhóm khối lượng này.
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em (CRS) là khuyến nghị của Honda vào thời điểm xuất bản. Bạn nên trao đổi với đại lý ủy 
quyền để biết thông tin cập nhật về CRS. Các CRS khác cũng có thể phù hợp để sử dụng với xe của bạn. Tham khảo 
danh sách của nhà sản xuất CRS để biết về các loại xe có thể sử dụng hệ thống này . 
Đẩy ghế trước hết cỡ về phía sau và điều chỉnh lưng ghế trước đến vị trí thẳng đứng nhất.
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■ Lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em có dây đai hông/vai

Nhóm KHỐI 
LƯỢNG

Vị trí ghế

Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Khuyên Dùng*1Ghế hành
 khách 
trước

Ghế Hàng Thứ Hai Ghế Hàng Thứ Ba

Bên trái Bên phải Giữa Bên trái Bên phải

X U U X U U

X U U X U U

UF*2 U U X U U

UF*2 U U X U U

UF*2 U U X U U

Loại xe Ấn Độ có hàng ghế thứ ba

Nhóm 0
Đến 10 kg
Nhóm 0+
Đến 13 kg
Nhóm I

9 đến 18 kg
Nhóm II

15 đến 25 kg
Nhóm III

22 đến 36 kg
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Chú thích cho các từ khóa được viết ở bảng trên:

Kích thước cụ thể được quy định cho một số hệ thống ghế ngồi trẻ em. Đảm bảo kiểm tra kích thước được chỉ ra trong các hướng 
dẫn của nhà sản xuất, bao bì và nhãn ghế ngồi trẻ em.
Để lắp đặt đúng, hãy tham khảo Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em.

U:
UF:

L:

X:
* 1:

* 2:

Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em loại  “thông dụng” được phê duyệt sử dụng trong nhóm khối lượng này. 
Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em quay mặt về phía trước loại “thông dụng” được phê duyệt sử dụng trong 
nhóm khối lượng này.  
Thích hợp cho loại hệ thống ghế ngồi trẻ em cụ thể có trong danh sách này. Những hệ thống bảo vệ này có thể thuộc 
hạng mục "xe cụ thể", "hạn chế", hoặc “bán thông dụng”.
Vị trí ghế ngồi không thích hợp cho trẻ em trong nhóm khối lượng này.
Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em (CRS) là khuyến nghị của Honda vào thời điểm xuất bản. Bạn nên trao đổi với đại lý ủy 
quyền để biết thông tin cập nhật về CRS. Các CRS khác cũng có thể phù hợp để sử dụng với xe của bạn. Tham khảo 
danh sách của nhà sản xuất CRS để biết về các loại xe có thể sử dụng hệ thống này . 
Đẩy ghế trước hết cỡ về phía sau và điều chỉnh lưng ghế trước đến vị trí thẳng đứng nhất.
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Hệ thống ghế ngồi trẻ em có móc neo phía dưới có thể được lắp ở một trong 
hai ghế sau phía ngoài. Hệ thống ghế ngồi trẻ em được gắn vào móc neo phía 
dưới với loại nối cứng hoặc nối mềm.

1. Cố định móc neo phía dưới vào các điểm
đánh dấu.

■ Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Có Móc Neo Phía
Dưới

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2. Kéo vỏ che neo* bên dưới các
điểm đánh dấu để các neo dưới
lộ ra.

1Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Có Móc Neo Phía 
  Dưới

Một vài hệ thống ghế ngồi trẻ em có kèm theo hộp 
dẫn hướng để tránh gây hư hỏng cho ghế ngồi. 
Hãy tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất 
khi sử dụng hộp dẫn hướng và lắp nó vào các 
móc neo giống như hình vẽ.

3CẢNH BÁO 
Không buộc chung hai hệ thống ghế ngồi trẻ 
em vào cùng một móc neo. Khi xảy ra va 
chạm, móc neo đó không đủ chắc chắn để 
giữ an toàn cho cả hai hệ thống ghế ngồi trẻ 
em và nó có thể bị gãy, khiến trẻ bị trọng 
thương hoặc tử vong.

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

Dấu

Vỏ che* Móc Neo 
Phía Dưới

Hộp Dẫn Hướng
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Nếu người lớn sử dụng các ghế ở hàng thứ ba, 
thì không nên lắp các giá móc neo hệ thống bảo 
vệ an toàn cho trẻ ở trần xe.

Loại Móc Cứng

Móc Neo Dưới

Loại Móc Mềm

3. Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em lên ghế
của xe sau đó gắn hệ thống ghế ngồi trẻ
em vào móc neo phía dưới theo chỉ dẫn
lắp đặt của hệ thống ghế ngồi trẻ em.
u Khi lắp hệ thống ghế ngồi trẻ em,

đảm bảo móc neo phía dưới không 
bị mắc vào dây đai hoặc bất kỳ vật 
gì khác.

1Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Có Móc Neo Phía
  Dưới
Vì sự an toàn cho trẻ, khi sử dụng hệ thống ghế 
ngồi trẻ em được lắp đặt bằng hệ thống móc neo 
phía dưới, đảm bảo hệ thống ghế ngồi được cố 
định chắc chắn trên xe. 
Hệ thống ghế ngồi trẻ em nếu không được lắp 
đúng cách sẽ không bảo vệ được trẻ hiệu quả 
khi xảy ra va chạm và có thể gây trọng thương 
cho trẻ hoặc hành khách khác trên xe.

Loại móc mềm có thể không có sẵn ở nước bạn

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
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Loại xe Australia và New Zealand

Biểu Tượng Đầu 
Buộc Móc neo

Biểu Tượng Đầu 
Buộc Móc neo

Ngoại trừ loại xe Australia và New 
Zealand

CẢNH BÁO: Không được sử dụng móc không 
có biểu tượng Đầu Buộc móc neo để buộc chặt 
một hệ thống ghế ngồi trẻ em đã lắp đặt.

1Lắp Đặt Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em Có Móc Neo Phía
  Dưới

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
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Móc Dây Thắt

Móc Neo

TRƯỚC

4. Kéo tựa đầu lên và đẩy về phía sau cho đến khi nó
được khoá, sau đó luồn dây thắt vào giữa hai chân
của tựa đầu và lắp chắc móc dây thắt vào móc neo.

5. Thắt chặt dây theo hướng dẫn của nhà sản xuất hệ
thống ghế ngồi trẻ em.

6. Đảm bảo rằng hệ thống ghế ngồi trẻ em được cố
định chắc chắn bằng cách lắc nó về phía trước, sau,
hai bên; chỉ có thể cảm nhận được một chút chuyển
động nhỏ.

7. Đảm bảo khóa các dây đai an toàn không sử dụng
đến trong tầm với của trẻ, kích hoạt bộ rút có thể
khóa, rút và khóa hoàn toàn dây đai an toàn.

Hệ thống bảo vệ an toàn cho trẻ có dây thắt

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
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Chân Đỡ

4.
Hệ thống ghế ngồi trẻ em có chân đỡ 

phẳng. Nếu khu vực đó không bằng phẳng, 
chân đỡ sẽ không đỡ được. Nếu như vậy, hãy 
di chuyển ghế ngồi về phía trước hoặc phía sau 
để chân đỡ được đặt trên bề mặt bằng phẳng.

Duỗi chân đỡ ra cho đến khi nó chạm đến sàn như 
trong hướng dẫn của nhà sản xuất hệ thống ghế 
ngồi trẻ em.
u  Đảm bảo khu vực sàn nơi đặt chân đỡ bằng

    hoặc nắp.  
u Đảm bảo ghế của trẻ và ghế phía trước không 

chạm vào nhau.

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
Lái xe An toàn

Còn nữa

u  Đảm bảo chân đỡ không nằm trên rãnh trượt 
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■ Lắp Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em có Dây Đai Hông/Vai 1Lắp Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em có Dây Đai Hông/Vai
Để kiểm tra xem dây đai an toàn hông/vai có được 
trang bị bộ rút có thể khoá hay không, kéo hết phần 
vai của dây đai hông/vai ra, để dây đai an toàn rút 
lại từ từ, sau đó kéo nhẹ dây đai an toàn lại lần 
nữa. Nếu dây đai bị khóa thì dây đai an toàn được 
trang bị bộ rút có thể khoá.

Dây đai an toàn có bộ rút có thể khoá được dán 
nhãn như hình vẽ.

1. Đặt hệ thống ghế ngồi trẻ em lên ghế xe.
2. Luồn dây đai an toàn qua hệ thống ghế

ngồi trẻ em theo hướng dẫn của nhà sản
xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em, sau đó
gài lưỡi chốt vào ổ khóa.
u Gài lưỡi chốt vào hoàn toàn cho đến

3. Kéo từ từ phần vai của dây đai an toàn ra
hết cỡ cho đến khi cơ cấu nhả dây dừng
hẳn. Làm như vậy để kích hoạt bộ rút có
thể khoá.

4. Để dây đai an toàn rút lại vài inch sau đó
thử kéo nó ra để kiểm tra bộ rút đã khóa
chưa. Nếu bộ rút hoạt động đúng thì sẽ
không rút được dây đai ra cho đến khi
thiết lập lại bằng cách tháo lưỡi chốt ra
khỏi ổ khóa.
u Nếu bạn có thể kéo dây đai vai ra, bộ

rút có thể khoá không được kích  hoạt. 
Từ từ kéo dây đai an toàn ra hết cỡ và 
lặp lại các bước từ 3 đến 4.

Loại có bộ rút có thể khoá

khi có tiếng tách.

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ
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5. Giữ phần vai của dây đai an toàn gần
khóa và kéo nó lên để phần hông của
dây đai hết chùng.
u Khi thực hiện động tác này, tỳ người

lên hệ thống ghế ngồi trẻ em và đẩy 
nó vào trong ghế.

3. Đẩy vấu khóa xuống. Luồn phần vai của
dây đai an toàn vào trong khe ở cạnh
bên của hệ thống ghế ngồi trẻ em.

4. Giữ phần vai của dây đai gần khóa và
kéo nó lên để phần hông của dây đai hết
chùng.
u Khi thực hiện động tác này, tỳ người

lên hệ thống ghế ngồi trẻ em và đẩy 
nó vào trong ghế của xe.

5. Định vị dây đai an toàn vào đúng vị trí,
sau đó đẩy vấu khóa lên trên. Đảm bảo
rằng dây đai không bị xoắn.
u  Khi đẩy vấu khóa lên trên, kéo phần

phía trên vai của dây đai để dây hết 
chùng.

Vấu

Loại xe không có bộ rút có thể khoá

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

Hệ thống ghế ngồi trẻ em nếu không được lắp 
đúng cách sẽ không bảo vệ được trẻ hiệu quả khi 
xảy ra va chạm và có thể gây trọng thương cho trẻ 
hoặc hành khách khác trên xe.

Loại xe có bộ rút có thể khoá

Sau khi lắp đặt đúng cách hệ thống ghế ngồi trẻ 
em, hãy kiểm tra để đảm bảo đã kích hoạt bộ rút 
có thể khóa và đã rút hoàn toàn và khóa dây đai 
an toàn. Để ngừng hoạt động của bộ rút có thể 
khóa, hãy nhả khóa và để dây đai an toàn cuộn 
vào hết.

1Lắp Hệ Thống Ghế Ngồi Trẻ Em có Dây Đai Hông/Vai

Còn nữa
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Kẹp Khoá

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ

6. Đảm bảo rằng hệ thống ghế ngồi trẻ em
đã được cố định chắc chắn bằng cách lắc
nó về phía trước, về phía sau, sang hai
bên đến khi chỉ còn cảm nhận có một
chút dịch chuyển.

7. Đảm bảo khóa các dây đai an toàn trong
tầm với của trẻ khi chưa sử dụng đến.

Sau khi qua bước 1 và 2, kéo phần vai của 
dây đai an toàn lên và đảm bảo phần hông 
của dây đai không bị chùng.
3. Ghì chặt phần dây đai gần đầu chốt. Kẹp

chặt hai phần của dây đai để chúng 
không bị trượt qua đầu chốt. Tháo khóa 
dây đai an toàn.

4. Lắp kẹp khóa như trong hình. Lắp kẹp
càng gần đầu chốt càng tốt.

5. Gài đầu chốt vào trong khóa. Chuyển
sang bước 6 và 7.

Tất cả các loại xe

Loại xe không có bộ rút có thể khoá
Nếu hệ thống ghế ngồi trẻ em trên xe không 
có cơ cấu buộc dây đai, hãy lắp kẹp khoá 
trên dây đai an toàn.
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■ Sử dụng một móc neo ngoài

■ Tăng Thêm Độ Chắc Chắn Bằng Dây Thắt

  Móc Neo Buộc Dây

Loại xe Australia và New Zealand

Móc Dây Thắt

Móc Neo

TRƯỚC
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Móc Neo Buộc Dây

Ngoại trừ loại xe Australia và New Zealand  
Hai điểm buộc móc neo dây thắt được gắn 
trên trần của ghế sau. 
Nếu hệ thống ghế ngồi trẻ em có dây thắt 
nhưng có thể lắp bằng dây đai an toàn, có 
thể sử dụng thêm dây thắt để tăng thêm 
độ chắc chắn.

Loại xe Australia và New Zealand  
Ba điểm buộc móc neo dây thắt được 
gắn trên trần của ghế sau.
Nếu hệ thống ghế ngồi trẻ em có dây thắt 
nhưng có thể lắp bằng dây đai an toàn, 
có thể sử dụng thêm dây thắt để tăng 
thêm độ chắc chắn.

1. Nâng tựa đầu lên và đẩy về phía sau
cho đến khi nó được khoá, sau đó luồn
dây thắt qua giữa hai chân của tựa đầu.
Đảm bảo rằng dây không bị xoắn.

2. Gắn chặt móc dây thắt vào móc neo.
3. Thắt chặt dây thắt như hướng dẫn của

nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em.

1Tăng Thêm Độ An Toàn bằng Dây Thắt
CẢNH BÁO: Các móc neo của hệ thống ghế 
ngồi trẻ em được thiết kế để chịu tải trọng của hệ 
thống ghế ngồi trẻ em. Trong bất kỳ trường hợp 
nào cũng không được sử dụng ghế ngồi trẻ em 
làm dây đai an toàn của người lớn, bó dây hoặc 
để gắn một vật hoặc thiết bị gì vào xe.

Luôn sử dụng dây thắt cho hệ thống ghế ngồi trẻ 
em quay mặt về phía trước khi sử dụng dây đai 
an toàn hoặc móc neo phía dưới.

Nếu người lớn sử dụng các ghế ở hàng thứ ba, 
thì không nên lắp các giá móc neo hệ thống ghế 
ngồi trẻ em ở trần xe.

Còn nữa

Ngoại trừ loại xe Australia và 
New Zealand
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Thắt

Móc Neo

TRƯỚC
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■ Sử dụng một móc neo giữa
1. Kéo tựa đầu lên hết cỡ.
2. Mở nắp móc neo.
3. Luồn dây thắt qua giữa hai chân của tựa đầu.

Đảm bảo rằng dây không bị xoắn.
4. Gắn chặt móc dây thắt vào móc neo.
5. Thắt chặt dây thắt như hướng dẫn của

nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ
em.

Loại xe Australia và New Zealand

1. Tháo cụm cố định móc neo ra khỏi khoang hành lý.
2. Tháo nắp ra khỏi điểm móc neo ở phía dưới ngưỡng cửa hậu.
3. Sử dụng hai ống cách (loại 13 mm), một vòng đệm (15 mm), ba vòng đệm

và bu lông (65 mm) để lắp giá cố định móc neo vào điểm móc neo như
hình vẽ.

Vị trí ghế ngoài ở hàng ghế thứ ba

Điểm Buộc 
Móc Neo Dây 

Vòng Đệm 
Ống Cách 
Giá Cố Định Móc Neo 
Vòng Đệm 

Bu Lông
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4. Nâng tựa đầu lên hết cỡ, sau đó luồn
dây thắt qua giữa hai chân tựa đầu.

5.Gắn chặt móc dây thắt vào móc neo.
u Đảm bảo đã cố định móc dây thắt

ở góc như hình vẽ, đảm bảo rằng dây 
thắt không bị xoắn.

6. Thắt chặt dây thắt như hướng dẫn của
nhà sản xuất hệ thống ghế ngồi trẻ em.

TRƯỚC

Móc Dây Thắt

Giá Móc Neo

Lái Xe An Toàn
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Những trang sau đây sẽ hướng dẫn cách kiểm tra độ phù hợp của dây đai an 
toàn, loại ghế lót được sử dụng cho trẻ khi cần và những phòng ngừa quan 
trọng khi trẻ phải ngồi ở phía trước.

Khi trẻ quá lớn để sử dụng hệ thống ghế ngồi trẻ em, hãy bảo vệ trẻ ở ghế sau 
bằng cách sử dụng dây đai an toàn hông/vai. Để trẻ ngồi thẳng và dựa vào 
lưng ghế, sau đó kiểm tra các yếu tố sau:

■ Danh mục kiểm tra

Nếu câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này là có, trẻ đã sẵn sàng thắt dây đai an 
toàn hông/vai theo đúng cách. Nếu có câu trả lời nào đó là không, nên cho trẻ 
dùng ghế lót đặc biệt đến khi dây đai an toàn hông/vai phù hợp với cơ thể trẻ 
và không cần dùng đến ghế lót đặc biệt. 

■Bảo Vệ Trẻ Lớn

■Kiểm Tra Độ Phù Hợp Của Dây Đai An Toàn

1An Toàn Cho Trẻ Lớn

3CẢNH BÁO
Cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống ngồi ở ghế trước 
có thể làm chúng bị trọng thương hoặc tử 
vong nếu túi khí trước phía hành khách nổ. 

Nếu phải để trẻ lớn ngồi ở ghế trước thì 
chỉnh ghế ngồi trước càng lùi về sau càng 
tốt. Để trẻ ngồi ngay ngắn và thắt dây đai an 
toàn đúng cách, sử dụng ghế lót đặc biệt 
nếu cần.• Đầu gối của trẻ có gập thoải mái theo

mép ghế ngồi không?
• Phần vai của dây đai có đặt vào vị trí

giữa cánh tay và cổ của trẻ không?
• Phần hông của dây đai có ở vị trí thấp

nhất có thể và chạm vào phần đùi của
trẻ không?

• Trẻ có ngồi được như vậy trong suốt
hành trình không?

uuAn Toàn Cho TrẻuAn Toàn Cho Trẻ Lớn

Lái Xe An Toàn
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Nếu chưa thể sử dụng dây đai an toàn 
hông/vai hiệu quả, đặt trẻ lên ghế lót đặc 
biệt ở ghế sau. Vì sự an toàn của trẻ, hãy 
kiểm tra trẻ có đáp ứng các khuyến cáo 
của nhà sản xuất ghế lót không.

Phần tựa lưng ghế được thiết kế để gắn 
ghế lót đặc biệt. Lắp ghế lót đặc biệt vào 
tựa lưng và điều chỉnh nó cùng ghế ngồi 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghế lót. 
Đảm bảo luồn dây đai qua khe dẫn hướng 
của phần vai của tựa lưng và không để 
dây đai chạm hoặc vắt ngang qua cổ của 
trẻ.

■Ghế Lót Đặc Biệt 1Ghế Lót Đặc Biệt
Khi lắp đặt ghế lót đặc biệt, hãy đọc kỹ hướng 
dẫn của nhà sản xuất và lắp ghế theo hướng dẫn. 
Có ghế lót đặc biệt loại lưng cao và loại lưng thấp. 
Hãy chọn ghế lót cho phép trẻ thắt dây đai an 
toàn hiệu quả.

Bạn nên sử dụng loại ghế lót có đệm lưng vì việc 
điều chỉnh dây đai vai sẽ dễ dàng hơn.

Dẫn Hướng

Còn nữa

Lái Xe An Toàn
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Nên để trẻ ngồi ở ghế sau để chúng được bảo vệ hiệu quả. Nếu trên xe có 
một nhóm trẻ, và có một trẻ phải ngồi ở ghế trước:
• Đảm bảo bạn đã đọc và hiểu hết hướng dẫn và thông tin an toàn trong tài

liệu hướng dẫn này.
• Di chuyển ghế hành khách phía trước càng lùi về phía sau càng tốt.
• Để trẻ ngồi thẳng và dựa lưng vào ghế.
• Kiểm tra dây đai an toàn đã ở đúng vị trí chưa. Như vậy trẻ mới được bảo vệ

an toàn trên ghế.

■ Giám sát trẻ em
Bạn nên để mắt đến trẻ khi đi xe. Ngay cả với trẻ lớn, trẻ trưởng thành hơn đôi 
khi cũng cần nhắc thắt dây đai an toàn và ngồi đúng tư thế.

■Bảo Vệ An Toàn Cho Trẻ Lớn - Kiểm Tra Cuối Cùng

Lái Xe An Toàn
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Khí Xả Nguy Hiểm

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Khí CO
Trong khí thải của xe có chứa CO, là một chất không màu, không mùi, độc 
tố cao. Nếu bảo dưỡng xe đúng cách, khí này sẽ không vào xe bạn.

■ Phải kiểm tra hệ thống khí xả có rò rỉ hay không khi:

Khi bạn vận hành xe mà mở nắp khoang hành lý, luồng khí có thể lùa khí thải 
vào trong xe và gây nguy hại. Nếu bạn buộc phải mở nắp khoang hành lý khi 
lái xe, hãy mở tất cả các cửa kính và điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát*/hệ 
thống điều khiển khí hậu* như chỉ dẫn sau.

Điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát*/hệ thống điều khiển khí hậu* giống như 
trên nếu bạn phải ngồi trên xe khi đỗ xe mà xe vẫn nổ máy.

1 Khí CO

Lượng khí CO có thể tập trung ở các khu vực kín 
như gara.
Không được nổ máy khi cửa gara đang đóng. 
Ngay cả khi cửa gara đang mở, lái xe ra khỏi gara 
ngay sau khi khởi động động cơ.

3CẢNH BÁO
Khí CO là khí độc.

Hít phải khí độc hại có thể gây bất tỉnh hoặc 
tử vong.

Tránh khu vực kín hoặc những nơi sản xuất 
có thải khí CO.

• Có âm thanh khác lạ trên hệ thống xả.
• Có hư hỏng trong hệ thống xả.
• Xe được nâng lên để thay dầu.

1. Chọn chế độ lấy gió ngoài.
2. Chọn chế độ
3. Đặt quạt gió ở tốc độ cao.
4. Đặt nhiệt độ ở mức thoải mái nhất.

Lái Xe An Toàn
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Nhãn An Toàn

Vị Trí Nhãn
Các nhãn an toàn này ở các vị trí như hình vẽ. Chúng cảnh báo cho bạn nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây thương tích hoặc tử 
vong. Đọc các nhãn này cẩn thận.

Nếu nhãn này bị mất đi hoặc bị mờ, liên hệ với đại lý để được thay thế.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Lái Xe An Toàn

Vỏ Tấm Ngăn Trước 
Nhãn Vỏ Tấm Ngăn Trước
2 Tr. 677

Loại xe Campuchia, Lào, Philippin và Việt Nam
Tấm Che Nắng
An Toàn Cho Trẻ/Túi Khí SRS
2 Tr. 78, 79

Loại động cơ 1.5 L 
Nắp Bình Chứa
Nhãn Cảnh Báo Trên Nắp Bình 
Chứa
Ngoại trừ loại động cơ 1.5 L 

Nắp Két Nước
Nhãn Cảnh Báo Trên Nắp 
Két Nước

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 
Nhãn Cảnh Báo Trên Ắc Quy

Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào, 
Philippin và Việt Nam

Nhãn Bộ Rút Có Thể Khóa* 
2 Tr. 100

Thanh Dọc Cửa
An Toàn Cho Trẻ/Túi Khí SRS* 
2 Tr. 79

Nhãn Tựa Đầu Sau 
2 Tr. 295, 296

Nhãn Tắt Hệ Thống Túi Khí Trước 
Phía  Hành Khách* (Loại Vô Lăng 
Bên Phải)
2 Tr. 69
Loại xe chạy xăng 
Nhãn Cảnh Báo Trên Ắc Quy

Tấm Che Nắng
An Toàn Cho Trẻ/Túi Khí SRS 
2 Tr. 78, 79
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Bảng Điều Khiển 
Phần này mô tả các nút, các đèn báo và các đồng hồ đo được sử dụng trong khi lái xe.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo 
Cảnh Báo và Thông Báo Thông Trên 
   Màn Hình Hiển Thị Thông 

Tin* ................................................. 145 
Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin    
  Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin 
  Cho Người Lái* ............................... 146 
Đồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển Thị 
Đồng Hồ Đo ...................................... 181 
Màn Hình Hiển Thị Thông Tin * ........ 182 
Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho 
  Người Lái* .......................................185 
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Đèn Báo

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Đèn Báo
Hệ 
Thống 
Phanh 
và 
Phanh 
Đỗ (Đỏ)

● Sáng khi lái xe - Đảm bảo phanh đỗ
đã được nhả. Kiểm tra mức dầu
phanh.

2 Phải làm gì nếu đèn báo sáng      
Tr. 756

● Sáng cùng với đèn báo hệ thống
phanh (hổ phách) -  Ngay lập tức
dừng xe nơi an toàn. Liên hệ với đại lý
để sửa chữa. Bàn đạp phanh trở nên
khó vận hành. Nhấn bàn đạp sâu hơn
bình thường.

● Sáng cùng với đèn báo ABS - Đưa
xe đến đại lý để kiểm tra.

2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ)  
Sáng hoặc Nhấp nháy Tr. 758

● Nhấp nháy và đèn báo phanh đỗ và
hệ thống phanh (hổ phách) sáng
cùng lúc đó - Có sự cố với hệ thống
phanh đỗ điện. Có thể chưa gài phanh
đỗ. Tránh dùng phanh đỗ và đưa xe
đến đại lý kiểm tra ngay lập tức.

2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) 
sáng hoặc nhấp nháy cùng lúc khi 
Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ 
Phách) sáng Tr. 759

(Đỏ)

*2 *3

*4

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến
BẬT (w*1, sau đó tắt nếu
phanh đỗ được nhả.

● Sáng lên khi phanh đỗ
được nhấn và tắt khi nhả.

● Sáng lên khi mức dầu
phanh thấp.

● Sáng lên nếu có sự cố với
hệ thống phanh.

● Tiếng bíp vang lên và
đèn báo sáng lên khi bạn
lái xe mà không nhả
phanh đỗ hoàn toàn.

● Sáng trong khoảng 15
giây khi bạn kéo công tắc
phanh đỗ điện trong khi
khoá điện ở KHÓA (0*1.

● Vẫn sáng trong khoảng
15 giây khi bạn bật khoá
điện đến KHÓA (0*1

trong khi phanh đỗ điện
được gài.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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● Sáng lên trong vài giây khi bạn
xoay khóa điện đến BẬT (w*1,
sau đó tắt.

● Sáng nếu có sự cố với hệ
thống liên quan đến phanh
ngoại trừ hệ thống phanh
thông thường.

● Sáng nếu có sự cố với hệ
thống phanh đỗ điện hoặc hệ
thống giữ phanh tự động.

● Sáng liên tục - Đưa  xe
đến đại lý kiểm tra.

● Sáng trong khi lái xe -
Tránh dùng phanh đỗ và 
đưa xe đến đại lý kiểm tra
ngay lập tức.

Sáng nếu hệ thống phanh và 
phanh đỗ bị huỷ kích hoạt tạm 
thời sau khi tháo ắc quy, sau 
đó lắp lại.

● Lái xe ở quãng đường ngắn
với tốc độ trên 20 km/h. Đèn
báo phải tắt. Nếu đèn báo
không tắt, đưa xe đến đại lý
kiểm tra.

(Hổ Phách)

*2 *4

*3

*2 *4

*3

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Đèn Báo Hệ 
Thống Phanh 
và Phanh Đỗ 
(Hổ Phách)

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

●
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● Sáng lên nếu cảm biến ra-đa
có sự cố.

● Đèn báo sáng tức thời khi
khi vượt quá Giới Hạn Tải Tối 
Đa.

● Đảm bảo tổng trọng lượng
tải nằm trong Giới Hạn Tải
Tối Đa.

2 Giới Hạn Tải Tr. 517
● Sáng liên tục -  Đưa  xe

đến đại lý để kiểm tra.

—

● Sáng lên vài giây khi bạn xoay
khóa điện đến BẬT (w*1, sau
đó tắt.

● Sáng khi bật hệ thống giữ
phanh tự động.

2 Giữ Phanh Tự Động 
Tr. 615

Đèn Báo 
Giữ Phanh 
Tự Động

● Sáng lên vài giây khi bạn
xoay khoá điện đến BẬT
(w*1, sau đó tắt.

● Sáng lên khi giữ phanh tự
động được kích hoạt.

2 Giữ Phanh Tự Động 
Tr. 615 —

(Hổ Phách)

Loại xe có CMBS

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo Hệ 
Thống Phanh 
và Phanh Đỗ 
(Hổ Phách)

Đèn Báo Hệ 
Thống Giữ 
Phanh Tự 
Động

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
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Đèn Báo Áp 
Suất Dầu Thấp

● Sáng lên trong khi lái xe -
Dừng xe ở nơi an toàn
ngay lập tức.

2 Khởi Động Động Cơ
Tr. 527, 530

Loại xe chạy dầu đi-e-zen

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● Sáng lên khi bạn xoay
khoá điện đến BẬT (w*1,
và tắt khi động cơ khởi
động.

● Sáng lên khi áp suất dầu
động cơ thấp.

2 Nếu Đèn Báo Áp Suất 
Dầu Thấp Sáng Lên Tr. 756
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● Sáng lên khi bạn xoay khoá
điện đến BẬT (w*1 và tắt 
khi động cơ khởi động 
hoặc sau vài giây nếu 
động cơ không khởi động.

● Sáng lên khi đang lái xe - Đưa
xe đến đại lý để kiểm tra.

● Thể hiện điều kiện tự kiểm tra
của chức năng chẩn đoán hệ
thống kiểm soát khí xả.

● Nhấp nháy khi đang lái xe -
Dừng xe ở khu vực an toàn nơi
không có các vật dễ cháy. Dừng
động cơ trong 10 phút trở lên và
đợi cho động cơ nguội. Sau đó,
hãy đưa xe đến đại lý.

2 Nếu Đèn Báo Sự Cố Sáng 
hoặc Nhấp Nháy Tr. 757

● Tiếp tục sáng sau khi bình
nhiên liệu cạn - Phun mồi hệ 
thống nhiên liệu.

2 Phun Mồi Hệ Thống Nhiên 
Liệu* Tr. 779

Loại xe chạy xăng

Loại xe chạy dầu đi-e-zen

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo
Sự Cố

● Sáng lên nếu có sự cố với
hệ thống kiểm soát khí xả.

● Nhấp nháy khi phát hiện
mất lửa trong các xy lanh
động cơ.
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Đèn Báo Hệ 
Thống Nạp 
Điện

● Sáng lên khi đang lái xe -
Tắt hệ thống điều khiển
khí hậu và bộ sấy kính sau
để giảm tiêu thụ điện.
2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống 

Nạp Điện Sáng Lên Tr. 756

Đèn Báo Số

● Hiển thị vị trí số hiện tại.

2 Sang Số Tr. 538, 540 —

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● Sáng lên trong vài giây khi
khóa điện ở BẬT (w*1, và tắt
khi động cơ khởi động.

● Sáng lên khi ắc quy không
nạp điện.

● Nhấp nháy trong khi lái xe -
Tránh khởi động và tăng tốc
đột ngột và đưa xe đến đại lý
để kiểm tra ngay lập tức.

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến
BẬT (w*1, sau đó tắt.

● Nhấp nháy nếu hệ thống
hộp số có sự cố.

Tất cả các loại xe 

*2 *4

*3
Đèn Báo Hệ 
Thống Hộp Số



118

Bảng Đ
iều Khiển

* 1: Ngoại trừ loại xe Philippin
* 2: Loại xe Philippin

● Số hiện tại đang chọn sẽ
nhấp nháy nếu hệ thống
hộp số có sự cố.

● Tất cả các vị trí số có thể
sáng lên trong vài giây rồi
tắt.

● Số hiện tại đang chọn hoặc
tất cả các số đều nhấp nháy
nếu hệ thống hộp số có sự
cố và xe không đi được.

*1 *2

*1 *2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Loại xe chạy dầu 
đi-e-zen 
Đèn Báo Hệ 
Thống Hộp Số

● Tránh khởi động và tăng tốc
đột ngột và dừng xe tại nơi
an toàn ngay lập tức.
Đưa xe đến đại lý để kiểm
tra.

● Khi tất cả các vị trí số đều
sáng, dừng xe tại nơi an
toàn ngay lập tức.

● Các đèn báo tắt nếu không
có sự cố nào.
Tuy nhiên, ngay cả khi các
đèn đã tắt, hãy đưa xe của
bạn đến đại lý để kiểm tra.

● Dừng xe ở nơi an toàn ngay
lập tức.

2 Kéo Xe Khẩn cấp Tr. 777
● Đưa xe đến đại lý để kiểm

tra.
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● Số hiện tại đang chọn hoặc
tất cả các số nhấp nháy
nếu bạn không thể chọn (P
do hệ thống hộp số có sự
cố.

—

*1 *2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo 
Hệ Thống
Hộp Số

Loại xe chạy 
dầu đi-ê-zen

● Động cơ có thể tạm thời
được kích hoạt.

2  Đèn Báo Hộp Số Nhấp 
Nháy kèm Thông Báo 
Cảnh Báo* Tr. 763

● Gài phanh đỗ khi đỗ xe.
● Đưa xe đến đại lý để kiểm

tra ngay lập tức.

2 Chế Độ Sang Số Thường
7 Cấp Tr. 542

2 Chế Độ Sang Số Tuần Tự 
 Tr. 550

Đèn Báo M (chế 
độ sang số 
thường 7 cấp* 
hoặc chế độ 
sang số tuần 
tự*)/Đèn Báo  
Số*

* 1: Ngoại trừ loại xe Philippin
* 2: Loại xe Philippin

● Sáng lên khi sử dụng chế
độ sang số thường 7 cấp*

hoặc chế độ sang số tuần
tự*.

● Nhấp nháy nếu hệ thống
hộp số có sự cố.

Còn nữa
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● * 

i 
Sáng và tiếng bíp vang lên 
nếu bạn không thắt dây đa 
an toàn khi xoay khóa điện 
đến BẬT (w*1.

● Nếu hành khách phía trước
không thắt dây đai an
toàn, đèn báo sẽ sáng lên
trong vài giây sau đó.

● Nhấp nháy khi đang lái xe
nếu bạn hoặc hành khách
phía trước không thắt dây
đai an toàn. Hệ thống cảnh
báo phát ra tiếng bíp và đèn
báo nhấp nháy ngắt quãng.

● Tiếng bíp ngừng và đèn báo
tắt đi khi bạn và hành khách
phía trước thắt dây đai an
toàn.

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo
Nhắc Thắt
Dây Đai An
Toàn

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● Vẫn sáng sau khi bạn hoặc
hành khách trước đã thắt
dây đai an toàn - Có thể xảy
ra lỗi phát hiện trong cảm
biến. Hãy đưa xe đến đại lý
để kiểm tra.

2 Bộ Nhắc Thắt Dây Đai An 
Toàn Tr. 53
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* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo 
Nhiên Liệu 
Thấp

● Sáng lên khi bình chứa
nhiên liệu ở mức thấp (còn
khoảng 8,0 lít).

●

● Sáng - Nạp đầy nhiên liệu
càng sớm càng tốt.

●

Loại xe chạy xăng

*1 *3

*2

Loại xe chạy dầu đi-e-zen

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Nhấp nháy nếu có sự cố
với đồng hồ đo nhiên liệu.

Nhiên Liệu* Tr. 779 
Nhấp Nháy - Đưa xe đến 
đại lý để kiểm tra.

2  Phun Mồi Hệ Thống 

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
Phun mồi hệ thống nhiên
liệu nếu bình nhiên liệu cạn.

Còn nữa    121
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● Vẫn sáng - Động cơ lạnh.
Không khởi động động cơ
cho đến khi đèn báo tắt.

2 Khởi Động Động Cơ  

● —

● Sáng liên tục - Đưa xe đến
đại lý kiểm tra. Khi đèn báo
sáng, xe bạn vẫn có khả
năng phanh bình thường
nhưng không có chức năng
chống bó cứng.

2  Hệ Thống Chống Bó
Cứng Phanh (ABS) 
Tr. 617

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo 
Sấy Nóng*

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến
BẬT (w*1, sau đó tắt.

● Sáng một lúc khi bạn xoay
khóa điện đến BẬT (w*1

trong điều kiện nhiệt độ
nước làm mát động cơ cực
thấp, sau đó tắt.

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến
BẬT (w*1, sau đó tắt.

● Nếu đèn báo này sáng
vào những lúc khác, ABS
có sự cố.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

          Tr. 527, 530
Nếu động cơ vẫn khó nổ, 
đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra.

Đèn Báo Hệ 
Thống Chống
Bó Cứng 
Phanh (ABS)



123

Bảng Đ
iều Khiển

● Sáng liên tục hoặc không
sáng - Hãy đưa xe đến đại lý
để kiểm tra. *2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Hệ
Thống Bảo Vệ
Phụ Trợ

●

● Sáng lên nếu có bất kỳ sự
cố nào với các hệ thống 
sau đây được phát hiện: 
- Hệ thống bảo vệ phụ trợ 
- Hệ thống túi khí bên*
- Hệ thống túi khí rèm*
- Bộ căng dây đai an toàn

Sáng lên trong vài giây khi 
bạn xoay khóa điện đến 
BẬT (w*1, sau đó tắt.

Còn nữa
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*2 *4

*3

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Hệ
Thống Hỗ Trợ
Ổn Định Xe
(VSA)

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến
BẬT (w*1, sau đó tắt.

● Nhấp nháy khi kích hoạt
VSA.

● Sáng lên nếu có sự cố với
hệ thống VSA hoặc hệ
thống hỗ trợ khởi hành
ngang dốc.

● Sáng nếu hệ thống VSA bị
huỷ kích hoạt tạm thời sau
khi tháo ắc quy, sau đó lắp
lại.

● Sáng liên tục - Đưa xe
đến đại lý để kiểm tra.

● Lái xe ở quãng đường ngắn
với tốc độ trên 20 km/h. Đèn
báo phải tắt. Nếu không tắt,
hãy đưa xe đến đại lý để
kiểm tra.

2 Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn  
Định Xe (VSA) Tr. 600
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Đèn Báo TẮT 
Hệ Thống Hỗ 
Trợ Ổn Định Xe 
(VSA) 

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn xoay khóa điện đến 
BẬT (w*1, sau đó tắt.

● Sáng lên khi bạn huỷ kích
hoạt VSA. 2 Bật và Tắt VSA Tr. 601

● Sáng nếu hệ thống VSA bị
huỷ kích hoạt tạm thời sau
khi tháo ắc quy, sau đó lắp
lại.

● Lái xe một quãng đường
ngắn với tốc độ hơn 20 km/h.
Đèn báo sẽ tắt. Nếu đèn
không tắt, hãy đưa xe đến
đại lý để kiểm tra.

*2 *4

*3

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Còn nữa
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Đèn Báo Cửa 
Mở*

● Sáng lên trong vài giây khi bạn 
xoay khóa điện đến BẬT (w*1,
sau đó tắt.

● Sáng lên khi bất kỳ cửa nào
không đóng hoàn toàn.

● Phát ra tiếng bíp và đèn sáng
nếu bất kỳ cửa nào mở trong
khi lái xe.

● Tắt đi khi tất cả các cửa
đóng.

—

Đèn Báo Cửa 
Hậu Mở*

● Sáng lên trong vài giây nếu
bạn xoay khóa điện đến BẬT
(w*1, sau đó tắt.

● Sáng lên nếu cửa hậu không
đóng hoàn toàn.

● Phát ra tiếng bíp và đèn
sáng nếu cửa hậu mở trong
khi lái xe.

● Tắt đi khi cửa hậu đóng.

—

Đèn Báo Hệ 
Thống Lái Trợ 
Lực Điện (EPS)

● Sáng lên khi bạn xoay khóa
điện đến BẬT (w*1 và tắt khi
động cơ khởi động.

● Sáng lên nếu Hệ Thống EPS
có sự cố.

● Sáng liên tục hoặc
không sáng - Đưa xe
đến đại lý để kiểm tra.

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống 
Lái Trợ Lực Điện 
(ESP) Sáng Tr. 760
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*2 *4

*3

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Hệ 
Thống Cảnh 
Báo Xẹp Lốp/  
Áp Suất
Lốp Thấp*

●

●

●

● Nhấp nháy khoảng một
phút, sau đó tiếp tục sáng
nếu có sự cố xảy ra với hệ
thống cảnh báo xẹp lốp.

Sáng lên trong vài giây khi 
bạn xoay khóa điện đến BẬT 
(w*1, sau đó tắt.
Có thể sáng lên một lúc khi 
bạn xoay khóa điện đến BẬT 
(w*1 và không di chuyển xe 
trong vòng 45 giây, để thông 
báo quá trình hiệu chỉnh vẫn 
chưa hoàn tất.
Sáng lên và tiếp tục sáng khi:
- Áp suất của một hoặc nhiều
  lốp xe được xác nhận là quá
  thấp.
- Hệ thống chưa được hiệu 
  chỉnh.

●

●

● Nhấp nháy và tiếp tục nháy
- Đưa xe đến đại lý để kiểm
tra.

Sáng khi đang lái - Dừng xe ở 
nơi an toàn, kiểm tra áp suất 
lốp xe và bơm (các) lốp xe nếu 
cần.
Tiếp tục sáng sau khi bơm 
lốp xe để có áp suất khuyên 
dùng - Cần hiệu chỉnh hệ 
thống.

2 Hiệu Chỉnh Hệ Thống Cảnh 
Báo Xẹp Lốp Tr . 606

Còn nữa
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● Sáng nếu hệ thống cảnh
báo xẹp lốp ngừng kích
hoạt tạm thời sau khi tháo
ắc quy, sau đó lắp lại.

● Lái xe một quãng đường
ngắn với tốc độ hơn 20 km/h.
Đèn báo sẽ tắt. Nếu không
tắt, hãy đưa xe đến đại lý để
kiểm tra.

● Sáng lên cùng với tiếng bíp
vang lên khi phát hiện ra sự
cố.
Một thông báo hệ thống trên
màn hình giao diện thông tin
cho người lái sẽ xuất hiện
cùng một lúc.

—

*2 *4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo 
Thông Báo Hệ 
Thống*

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

●

●

●

Trong khi đèn báo sáng, ấn nút     
   (màn hình hiển thị/

thông tin) để xem lại thông báo. 
Tham khảo thông tin các Đèn 
Báo trong phần này khi thông 
báo hệ thống xuất hiện trên 
màn hình giao diện thông tin 
cho người lái. Xử lý theo 
thông báo tương ứng.
Màn hình giao diện thông tin 
cho người lái không trở về 
màn hình bình thường trừ khi 
cảnh báo được hủy hoặc ấn 
nút           . 

Đèn Báo Hệ 
Thống Cảnh 
Báo Xẹp Lốp/  
Áp Suất
Lốp Thấp*
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* 1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

● Nhấp nháy khi bạn vận
hành cần xi nhan.

● Nhấp nháy cùng với đèn xi
nhan khi bạn ấn nút cảnh
báo nguy hiểm.

● Không nhấp nháy hoặc
nhấp nháy nhanh

2 Thay Bóng Đèn Tr. 698 

—

● Nhấp nháy cùng với đèn xi
nhan khi bạn nhấn bàn đạp 
phanh trong khi lái xe ở tốc 
độ cao.

2 Tín Hiệu Dừng Khẩn Cấp 
Tr. 619

● Sáng lên khi bật các đèn
chiếu xa. — —

Đèn Báo Đèn 
Chiếu Sáng Bật

● Sáng khi công tắc đèn ở vị
trí trừ vị trí OFF hoặc khi để
công tắc ở AUTO* và đèn
ngoài xe sáng.

●

—

Đèn Báo Đèn
Sương Mù
Trước*

● Sáng khi bật đèn sương
mù trước. — —

Loại xe có tín hiệu dừng khẩn 
cấp

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo 
Xi Nhan và
Cảnh Báo
Nguy Hiểm

Đèn Báo
Chiếu Xa

Nếu bạn rút chìa khóa ra khỏi 
ổ khóa*1 trong khi các đèn bên 
ngoài xe vẫn sáng, chuông sẽ 
kêu khi cửa người lái mở.

Còn nữa
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* 1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Đèn Báo Chiếu 
Xa Tự Động*

● Sáng lên vài giây khi bạn
để xe ở chế độ BẬT, sau
đó tắt.

2 Chiếu Xa Tự Động* Tr. 271 —

● Nhấp nháy nếu hệ thống
chống nổ máy không thể
nhận diện được thông tin
chìa khóa.

—Đèn Báo

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo Hệ
Thống Chống
Nổ Máy

● Sáng lên khi đáp ứng tất
cả các điều kiện của hệ
thống chiếu xa tự động.

● Nhấp nháy - Bạn không thể
khởi động được động cơ.
Nhấn bàn đạp phanh, sau đó
xoay khóa điện tới KHÓA
(0*1, rút chìa khóa ra sau đó 
cắm chìa khóa vào và xoay
lại đến BẬT (w*1.

● Nhấp nháy nhiều lần - Hệ
thống có thể có sự cố. Hãy
đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Không cố sửa hệ thống hoặc
thêm bất kỳ thiết bị khác vào
hệ thống. Sự cố điện có thể
xảy ra.
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Đèn Cảnh Báo
Hệ Thống An 
Ninh

● Nhấp nháy khi hệ thống
cảnh báo an ninh được
cài đặt.

2 Cảnh Báo Hệ Thống An 
Ninh* Tr. 247 —

● Sáng lên vài giây khi bạn
thay đổi chế độ nguồn sang
BẬT, sau đó tắt.

● Sáng lên ngay lập tức nếu
phát hiện có sự cố trong hệ
thống truy cập từ xa hoặc
hệ thống khởi động từ xa.

• Đưa xe đến đại lý để kiểm
tra. —

● Sáng khi bật chế độ ECON.

2 Nút ECON Tr. 557

Đèn Báo

*1 *3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo Hệ
Thống Truy
Cập Từ Xa*

Đèn Báo Chế
Độ ECON 

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Còn nữa
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* 1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

● Sáng lên khi bạn ấn nút
CRUISE. 2 Điều Khiển Chế Độ Chạy 

Ổn Định* Tr. 558, 565
—

● Sáng lên nếu bạn đặt tốc
độ cho điều khiển chế độ
chạy ổn định.

—

Đèn Cảnh Báo 
Tốc Độ*

• Sáng lên vài giây khi bạn
cài đặt chế độ nguồn ở
BẬT, sau đó tắt.

• Nhấp nháy khi tốc độ xe
vượt quá 80 km/h. Âm
thanh nhắc nhở vang lên
trong khoảng hai phút.

• Đèn báo này tiếp tục nhấp
nháy khi tốc độ xe trên 80
km/h.

—

2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* 
Tr. 651 —

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo ĐIỀU 
KHIỂN CHẾ ĐỘ 
CHẠY ỔN 
ĐỊNH CHÍNH*

Đèn Báo ĐIỀU 
KHIỂN CHẾ ĐỘ 
CHẠY ỔN ĐỊNH*

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy 
Ổn Định* Tr. 558, 565

Đèn Báo Hệ 
Thống Giám 
Sát Dầu*

●

●

Sáng lên trong vài giây 
khi bạn xoay khóa điện 
đến BẬT (w*1, sau đó tắt.
Sáng lên khi sắp tới lịch
bảo dưỡng.

• Đèn báo này nhấp nháy
khi tốc độ xe vượt quá 120
km/h. Âm thanh cảnh báo
kêu liên tục.

• Đèn báo này nhấp nháy khi
tốc độ xe trên 120 km/h.

Bảng Đ
iều Khiển



Bảng Đ
iều Khiển

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

● Sáng lên khi bạn ấn nút
MAIN. Nếu đèn báo khác
sáng, hãy ấn nút LIM. 2 Bộ Giới Hạn Tốc Độ Có 

Thể Điều Chỉnh* Tr. 568 —

● Sáng lên nếu bạn đặt tốc
độ cho điều khiển chế độ
chạy ổn định.

● Sáng lên nếu bạn đặt tốc độ 
cho bộ giới hạn tốc độ có
thể điều chỉnh.

—

● Sáng khi hệ thống khởi
động có sự cố.

●

—

Đèn Báo Bộ 
Giới Hạn Tốc Độ 
Có Thể Điều 
Chỉnh*

Đèn Báo Tốc Độ 
Cài Đặt Cho Bộ 
Giới Hạn Tốc 
Độ Có Thể Điều 
Chỉnh và Điều 
Khiển Chế Độ   
Chạy Ổn Định*

Đèn Báo Hệ
Thống Khởi
Động*

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy 
Ổn Định* Tr. 558, 565

2 Bộ Giới Hạn Tốc Độ 
Có Thể Điều Chỉnh*  
Tr. 568

Giải pháp tạm thời là ấn và 
giữ nút ENGINE START/
STOP trong 15 giây trong 
khi nhấn bàn đạp phanh và 
khởi động động cơ bằng tay. 
Đưa xe đến đại lý để kiểm 
tra.

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Còn nữa       133

Đèn Báo Điều 
Khiển Chế độ
Chạy Ổn Định
Chính*

● Sáng lên khi bạn ấn nút
MAIN. Nếu đèn báo khác
sáng, hãy ấn nút LIM. —

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy 
Ổn Định* Tr. 558, 565

Đèn Báo
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● ●

—

● Sáng lên khi Chế Độ Tự
Động Dừng Động Cơ Tạm
Thời hoạt động. Động cơ
sẽ tự động tắt.

2 Chế Độ Tự Động Dừng 

● Sáng khi tắt hệ thống Tự
Động Dừng Động Cơ tạm
thời bằng nút TẮT của Hệ
Thống.

2 BẬT/TẮT Hệ Thống Tự 
Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời Tr. 553

● Sáng lên trong vài giây khi
bạn đặt chế độ nguồn ở
BẬT, sau đó tắt.

● Nhấp Nháy nếu Hệ Thống
Tự Động Dừng Động Cơ
Tạm Thời có sự cố.

● Nhấp nháy - Đưa xe
đến đại lý để kiểm tra.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn Báo Sang
Số Đỗ*

Nhấp nháy khi bạn ấn nút 
ENGINE START/STOP để 
tắt động cơ mà không gạt 
cần số sang  (P.

Gạt cần số sang (P, sau 
đó ấn nút ENGINE 
START/STOP 2 lần.

Đèn Báo Chế Độ 
Tự Động Dừng 
Động Cơ Tạm 
Thời (Xanh Lục)*

Đèn Báo Hệ 
Thống Tự 
Động Dừng 
Động Cơ Tạm 
Thời (Hổ 
Phách)*

Động Cơ Tạm Thời * 
Tr. 552

Đèn Báo Quay
Vô Lăng*

● Sáng lên khi khóa vô lăng. ● Quay vô lăng sang trái và
phải trong khi ấn nút
ENGINE START/STOP.

—

134
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●

● Nhấp nháy khi ấn công tắc
phanh đỗ điện mà không nhấn 
bàn đạp phanh trong khi phanh 
đỗ điện hoạt động.

● Nhấp nháy trong khi lái xe - Ấn công
tắc phanh đỗ điện và nhấn bàn đạp
phanh.

2 Phanh Đỗ Tr. 611
—

● Nhấp nháy khi ấn nút giữ phanh
tự động mà không nhấn bàn 
đạp phanh trong khi giữ phanh 
tự động hoạt động. 

● Nhấp nháy nếu giữ phanh tự
động bị hủy tự động trong khi nó 
đang hoạt động. Tiếng bíp vang 
lên.

—

Hệ Thống Phanh Đỗ Điện

Hệ Thống Giữ Phanh Tự Động

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Đèn Báo 
Nhấn Phanh*

●

●

Nhấp nháy trong khi lái xe - Ấn nút
giữ phanh tự động và nhấn bàn đạp
phanh.

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615
Ngay lập tức nhấn bàn đạp phanh.

Sáng lên trong vài giây khi bạn 
xoay khóa điện đến BẬT (w*1, 
sau đó tắt.
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● Sáng lên trong vài giây khi bạn
xoay khóa điện đến BẬT (w*1,
sau đó tắt.

● Sáng lên nếu hệ thống AWD
có sự cố.

● Nhấp nháy khi nhiệt độ chênh
lệch quá cao.

● Sáng liên tục - Động cơ chỉ truyền
động vào bánh trước ở trạng thái này.
Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

—

● Nhấp nháy khi đang lái xe - Dừng xe
ở nơi an toàn, sang số (P và để động
cơ chạy không tải cho đến khi đèn báo
tắt. Nếu đèn báo vẫn nhấp nháy, hãy
đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

—

● Sáng lên trong vài giây khi bạn
cài đặt chế độ nguồn ở BẬT,
sau đó tắt.

● Sáng nếu hệ thống cảnh báo
chệch làn đường có sự cố.

● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để
kiểm tra.

*2

*4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Dẫn  
Động Bốn Bánh 
(AWD)*

2  DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH Theo Thời        

Đèn 
Cảnh Báo 
Chệch Làn 
Đường*

Gian Thực có Hệ Thống Kiểm Soát 
Thông Minh* Tr. 605
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* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● Sáng nếu phát hiện chệch làn
đường bị huỷ kích hoạt tạm
thời sau khi tháo ắc quy, sau
đó lắp lại.

● Lái xe ở quãng đường ngắn với tốc độ
trên 20 km/h. Đèn báo phải tắt. Nếu
không tắt, đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Sáng lên khi hệ thống cảnh báo
chệch làn đường tự tắt.

● Tiếp tục sáng - Nhiệt độ bên trong
camera quá cao.
Sử dụng hệ thống điều khiển khí hậu
để giảm nhiệt độ của camera.
Hệ thống hoạt động khi nhiệt độ
camera giảm xuống.

*1

*3

*2

*1, *2

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

Đèn   
Cảnh Báo 
Chệch Làn 
Đường*

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572
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● Sáng lên khi hệ thống cảnh báo
chệch làn đường tự tắt.

● Tiếp tục sáng  - Khu vực xung quanh
camera dính bụi, bùn, v.v. Dừng xe ở
nơi an toàn và lau sạch camera bằng
khăn mềm.

- Đèn báo có thể sáng tạm thời khi đi qua 
khu vực kín, ví dụ như đường hầm. 

bụi, bùn, v.v. Dừng xe tại vị trí an toàn, 
dùng vải lau sạch bụi bẩn.

● Đưa xe đến đại lý để kiểm tra nếu đèn
báo không tắt ngay cả sau vệ sinh 
cảm biến.

*1, *2

*3

*1, *2

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn  
Cảnh Báo 
Chệch Làn 
Đường*

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra 
nếu đèn báo và thông báo vẫn xuất
hiện sau khi bạn đã làm sạch khu
vực xung quanh camera.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

- Khu vực xung quanh cảm biến ra-đa dính

2 Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm 
(CMBS)* Tr. 620



● Đèn báo có thể sáng tạm thời
khi vượt quá Giới Hạn Tải Tối
Đa.

● Đảm bảo tổng trọng tải nằm trong
Giới Hạn Tải Tối Đa.

2 Giới Hạn Tải  Tr. 517
● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để

kiểm tra.

—

● Sáng lên vài giây khi bạn đặt
chế độ nguồn ở BẬT, sau đó tắt.

● Sáng nếu hệ thống ACC có LSF
có sự cố.

● Sáng khi đang lái xe - Đưa xe đến
đại lý kiểm tra.

*1

*3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin 
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn  
Cảnh Báo 
Chệch Làn 
Đường*

Đèn Báo 
Hệ Thống Điều 
Khiển Chế Độ
Chạy Ổn Định 
Thích Ứng 
(ACC) Có Hỗ 
Trợ Di Chuyển 
Tốc Độ Thấp 
(LSF) (Hổ 
Phách)*
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● Sáng lên nếu ACC có LSF bị
huỷ kích hoạt tạm thời sau khi
tháo ắc quy, sau đó lắp lại.

● Lái xe ở quãng đường ngắn với tốc độ
trên 20 km/h. Đèn báo phải tắt. Nếu đèn
báo không tắt, đưa xe đến đại lý để
kiểm tra.

● Đèn báo có thể sáng tạm thời
khi vượt quá Giới Hạn Tải Tối
Đa

● ACC có LSF tự động bị hủy.

● Đảm bảo tổng trọng tải nằm trong
Giới Hạn Tải Tối Đa.

2 Giới Hạn Tải Tr. 517
● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để

kiểm tra.

Đèn Báo Hệ 
Thống Điều 
Khiển Chế Độ 
Chạy Ổn Định 
Thích Ứng
(ACC) Có Hỗ 
Trợ Di Chuyển
Tốc Độ Thấp 
(LSF) (Xanh 
Lục)*

● Sáng khi ấn nút MAIN.

2 Hệ Thống Điều Khiển Chế Độ Chạy 
Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ 
Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* 
Tr. 574

—

*1

*3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo 
Hệ Thống Điều 
Khiển Chế Độ
Chạy Ổn Định 
Thích Ứng 
(ACC) Có Hỗ 
Trợ Di Chuyển 
Tốc Độ Thấp 
(LSF) (Hổ 
Phách)*
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● Sáng lên trong vài giây khi bạn
đặt chế độ nguồn ở BẬT, sau đó
tắt.

● Sáng nếu LKAS có sự cố.

● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để
kiểm tra.

● Sáng khi bạn ấn nút MAIN.
2 Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường 

(LKAS)* Tr. 592
—

*1

*3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Hệ 
Thống Hỗ Trợ 
Giữ Làn 
Đường (LKAS)
(Hổ Phách)*

Đèn Báo Hệ 
Thống Hỗ Trợ 
Giữ Làn Đường 
(LKAS) (Xanh 
Lục)*

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*
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● Sáng lên trong vài giây khi bạn
đặt chế độ nguồn ở BẬT, sau đó
tắt.

● Sáng khi bạn hủy kích hoạt
CMBS. Thông báo trên màn
hình giao diện thông tin cho
người lái xuất hiện trong 5 giây.

● Sáng nếu CMBS có sự cố.

● Sáng liên tục trong khi không tắt
CMBS - Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

2  Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm
(CMBS)* Tr. 620

*1

*3

*2

*1

*3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Đèn Báo Hệ 
Thống Phanh 
Giảm Va Chạm 
(CMBS)*
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● Sáng lên nếu CMBS ngừng
kích hoạt tạm thời sau khi tháo
ắc quy, sau đó lắp lại.

●

● Sáng khi hệ thống CMBS tự tắt. ● Vẫn sáng - Xung quanh camera bị bụi,
bùn, v.v. bám vào. Dừng xe tại vị trí an
toàn, dùng khăn vải mềm lau sạch.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572
● Đưa xe đến đại lý để kiểm tra nếu đèn

báo không tắt thậm chí sau khi bạn vệ 
sinh camera.

*1

*3

*2

*1, *2

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Đèn Báo Hệ 
Thống Phanh 
Giảm Va Chạm 
(CMBS)*

Lái xe ở quãng đường ngắn với tốc độ 
trên 20 km/h. Đèn báo phải tắt. Nếu 
đèn báo không tắt, đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra.

2  Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm
(CMBS)* Tr. 620
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● Sáng khi hệ thống CMBS tự tắt. ● Đèn báo có thể sáng tạm thời khi đi qua
khu vực kín, ví dụ như đường hầm.

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra nếu
đèn báo vẫn xuất hiện ngay cả khi bạn
đã vệ sinh nắp cảm biến.

● Tiếp tục sáng - Nhiệt độ bên trong
camera quá cao. Sử dụng hệ thống điều
khiển khí hậu để giảm nhiệt độ của
camera. Hệ thống hoạt động khi nhiệt
độ camera giảm xuống.

● Đèn báo có thể sáng tạm thời
khi vượt quá Giới Hạn Tải Tối
Đa.

● Đảm bảo tổng trọng lượng nằm trong
Giới Hạn Tải Tối Đa.

2 Giới Hạn Tải Tr. 517
● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để

kiểm tra.

—

*1, *2

*3

*1, *2

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn Báou

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Đèn Báo Tên Sáng/Nhấp Nháy Diễn Giải Thông Báo*

Đèn Báo Hệ 
Thống Phanh 
Giảm Va Chạm 
(CMBS)*

2  Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm
(CMBS)* Tr. 620

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

Bảng Đ
iều Khiển

- Khu vực xung quanh cảm biến ra-đa bị 
che mờ bởi bụi, bẩn, v.v. Dừng xe ở nơi
an toàn và dùng vải lau sạch camera.
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Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Hiển Thị Thông Tin*

Các thông báo sau chỉ xuất hiện trên màn hình hiển thị thông tin.

● Xuất hiện khi có sự cố với cảm biến ở ắc quy. ● Sáng liên tục - Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Xuất hiện sau khi cửa người lái mở khi chế độ
nguồn điện ở PHỤ KIỆN.

● Ấn nút ENGINE START/STOP hai lần khi bạn không
nhấn bàn đạp phanh để chuyển chế độ nguồn sang
TẮT MÁY (KHÓA).

● Xuất hiện khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN. —

● Xuất hiện khi bạn đóng cửa với chế độ nguồn ở
BẬT mà không có chìa khoá điều khiển từ xa
bên trong xe.

● Không còn xuất hiện nếu bạn mang chìa khoá
điều khiển từ xa trở lại xe và đóng cửa.

2 Bộ Nhắc Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Tr. 259

● Xuất hiện khi pin chìa khoá điều khiển từ xa yếu. ● Thay pin càng sớm càng tốt.
2 Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa* Tr. 720

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Hiển Thị Thông Tin*

Thông Báo                                                 Điều Kiện Diễn Giải

Thông Báo                Điều Kiện Diễn Giải
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Diễn Giải

● Xuất hiện nếu bất kỳ cửa nào hoặc cửa
hậu không đóng hoàn toàn.

● Xuất hiện nếu bất kỳ cửa nào hoặc cửa
hậu mở trong khi lái xe. Tiếng bíp vang lên.

● Tắt khi đóng tất cả các cửa và cửa hậu.

● Xuất hiện nếu hệ thống cảm biến đỗ có sự
cố.

● Nếu có sự cố với bất kỳ cảm biến nào, tất
cả (các) đèn báo cảm biến sẽ sáng màu đỏ.

● Kiểm tra khu vực xung quanh (các) cảm
biến có bị bùn, băng, tuyết, v.v. phủ lên
không. Nếu (các) đèn báo vẫn sáng thậm
chí sau khi bạn đã lau sạch, đưa xe đến
đại lý để kiểm tra.

*1, *2 *3

Loại xe có hệ thống cảm biến đỗ

*1 *3

*2

Loại xe có hệ thống camera quan sát sau

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Thông Báo Điều Kiện

Thông báo sau xuất hiện chỉ trên màn hình giao diện thông tin cho người lái. Ấn nút  (hiển thị/thông tin) để xem lại thông báo 
với đèn báo thông báo hệ thống sáng.

Bảng Đ
iều Khiển



• Xuất hiện nếu có vật cản quanh cảm biến. • Kiểm tra vật cản cản xung quanh xe
bạn để đảm bảo đủ an toàn để đỗ.

● Xuất hiện mỗi khi nhiệt độ bên ngoài thấp
hơn 3°C khi khoá điện ở BẬT (w*1.

● Có khả năng bề mặt đường có băng và
trơn.

● Xuất hiện khi có sự cố với cảm biến ở ắc
quy.

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.
2 Kiểm Tra Ắc Quy Tr. 716

● Xuất hiện cùng với đèn báo hệ thống
nạp điện khi ắc quy không được nạp.

● Tắt hệ thống điều khiển khí hậu và bộ sấy
kính sau để giảm lượng tiêu thụ điện.

*2, *3 *4

*2, *3 *4

*2 *4

*3

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống Nạp Điện Sáng
Tr. 756
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● Xuất hiện nếu giữ phanh tự động bị hủy tự
động trong khi đang vận hành.

● Ngay lập tức nhấn bàn đạp phanh.

● Xuất hiện khi nhiệt độ nước làm mát động cơ
tăng cao bất thường.

2 Quá Nhiệt Tr. 753

● ● Thắt đúng dây đai an toàn trước khi bắt
đầu lái xe.

*2 *4

*3

*2, *4 *3

*2 *4

*3

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 4: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Xuất hiện khi bạn xoay khóa điện đến BẬT 
(w*1 mà không thắt dây đai an toàn.

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Bảng Đ
iều Khiển



Bảng Đ
iều Khiển

● Xuất hiện khi hệ thống giữ phanh tự động tắt.

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615

● Xuất hiện khi ấn nút giữ phanh tự động mà
không thắt dây đai an toàn.

● Thắt dây đai an toàn người lái.

● Xuất hiện khi ấn nút giữ phanh tự động mà
không nhấn bàn đạp phanh trong khi giữ
phanh tự động đang hoạt động.

● Ấn nút giữ phanh tự động và nhấn bàn
đạp phanh.

*1 *3

*2

*1 *3

*2

*1 *3

*2

* 1:Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2:Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3:Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615
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Bảng Đ
iều Khiển

● Xuất hiện khi phanh đỗ nhấn tự động
trong khi nó đang hoạt động.

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615 
2 Phanh Đỗ Tr. 611

● Xuất hiện khi ấn công tắc phanh đỗ điện mà
không nhấn bàn đạp phanh trong khi phanh
đỗ điện đang hoạt động.

● Xuất hiện khi đang lái xe - Ấn công tắc
phanh đỗ điện trong khi nhấn bàn đạp
phanh.

2 Phanh Đỗ Tr. 611

● Xuất hiện khi xe có vấn đề bất thường khi
bạn đang lái xe.

● Ngay lập tức dừng xe vào một nơi an toàn.
● Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

*1 *3

*2

*1, *3 *2

*1 *3

*2

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*



●

● Xuất hiện khi hệ thống khởi động có sự cố.

*1 *3

*2

*1 *3

*2

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Xuất hiện nếu không thể gạt cần số đến 
(P do xe có sự cố.

● Nhấn phanh đỗ khi xe đã dừng.
2 Phanh Đỗ Tr. 611

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Tạm thời giữ khoá điện ở KHỞI ĐỘNG (e
khoảng 15 giây trong khi nhấn bàn đạp 
phanh và khởi động động cơ bằng tay. 
Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Tạm thời ấn và giữ nút ENGINE START/
STOP 15 giây trong khi nhấn bàn đạp 
phanh. Sau đó khởi động động cơ 
bằng tay. 
Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
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152 * Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

● Xuất hiện nếu người lái đang lái xe với
trạng thái buồn ngủ hoặc mất tập trung.

2 Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung 
    Của Người Lái* Tr. 189

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

● Xuất hiện khi tốc độ xe đạt tốc độ cài đặt.
Bạn có thể cài đặt hai tốc độ khác nhau để
cảnh báo.

2 Cảnh Báo Tốc Độ* Tr. 193

Loại xe có chức năng theo dõi mức độ tập trung của người lái

*1, *3 *1

*2 *2

*3

Loại xe có cảnh báo tốc độ

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Bảng Đ
iều Khiển



Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

● Xuất hiện khi động cơ dừng lại mà hộp số không ở
(P và không tự động khởi động lại.

● Xuất hiện nếu bạn mở nắp ca-pô trong khi Chế độ
Tự động Dừng Động Cơ Tạm Thời hoạt động.

● Nếu bạn muốn đặt chế độ nguồn ở BẬT, gạt cần
số sang (P.

● Nếu bạn muốn khởi động động cơ, thực hiện
theo quy trình thông thường.

2 Khởi động Động cơ Tr. 527, 530

● Xuất hiện khi Chế độ Tự động Dừng Động Cơ
Tạm Thời không hoạt động do áp lực lên bàn đạp
phanh không đủ.

● Xuất hiện khi Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ
Tạm Thời không hoạt động do một vài lý do. 2 Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời    

● Xuất hiện khi Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ
Tạm Thời không hoạt động do nhiệt độ nước
làm mát động cơ thấp hoặc cao.

● Xuất hiện khi Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ
Tạm Thời không hoạt động do hệ thống điều
khiển khí hậu đang hoạt động và có sự chênh
lệch đáng kể giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ
trong xe.

Loại xe có Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời

● Nhấn chắc chắn bàn đạp phanh.

● Xuất hiện khi động cơ tự động khởi động lại.
● Xuất hiện khi nhiệt độ ắc quy từ 5°C trở xuống.

Hoạt Động Khi: Tr. 553

2 Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời    
không hoạt động khi: Tr. 554

2 Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời    
Hoạt Động Khi: Tr. 553

Còn nữa
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uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*
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● Xuất hiện khi hệ thống gặp các điều kiện sau khi
Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời hoạt
động:
- Hệ thống điều khiển khí hậu đang hoạt động và

và nhiệt độ trong xe.  
- Độ ẩm bên trong xe cao.

● Động cơ tự động khởi động trong vài giây.

● Xuất hiện khi Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm
Thời không hoạt động do ắc quy yếu.

● Xuất hiện khi động cơ tự động khởi động lại do
Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời đang
hoạt động và dòng điện nạp ắc quy thấp.

2 Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*
Tr. 552

● Xuất hiện khi nắp ca-pô mở. ● Đóng nắp ca-pô.

Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

có sự chênh lệch đáng kể giữa nhiệt độ cài  đặt 

*

Bảng Đ
iều Khiển



● Xuất hiện khi bạn mở cửa phía người lái khi
khóa điện ở PHỤ KIỆN (q.

● Xoay khóa điện đến KHÓA (0 , sau đó
rút chìa khóa ra.

● Xuất hiện khi xoay khóa điện sang PHỤ
KIỆN (q từ BẬT (w. (Cửa phía người lái
đóng.) —

● Xuất hiện khi bạn mở cửa phía người lái khi 
khóa điện ở KHÓA (0.

● Rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá điện.

*1 *3

*2

*1, *3 2*

*1 *3

*2

* 1:Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2:Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3:Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa 

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

155Còn nữa
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● Xuất hiện ngay khi phát hiện có sự cố ở hệ
thống truy cập từ xa hoặc hệ thống khởi 
động từ xa.

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Xuất hiện khi bạn đóng cửa, bật chế độ
nguồn và không có chìa khóa điều khiển
từ xa bên trong xe.

● Thông báo sẽ biến mất nếu bạn mang
chìa khoá điều khiển từ xa trở lại xe và
đóng cửa.

2 Bộ Nhắc Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa 
Tr. 259

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

*1 *3

*2

*1 *3

*2

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Bảng Đ
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Bảng Đ
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● Xuất hiện khi pin chìa khoá điều khiển
từ xa yếu.

● Thay pin càng sớm càng tốt.
2 Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa* Tr. 720

● Xuất hiện sau khi bạn đặt chế độ nguồn
ở PHỤ KIỆN hoặc BẬT.

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 527, 530

● Xuất hiện sau khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN.

—

*1 *3

*2

*2*1, *3

*1 *3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*
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● Xuất hiện sau khi mở cửa phía người lái khi
chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN.

● Chuyển chế độ nguồn sang TẮT MÁY.

● Xuất hiện nếu pin chìa khoá điều khiển từ
xa quá yếu không thể khởi động động cơ
hoặc chìa khóa không ở trong phạm vi hoạt
động để khởi động động cơ. Tiếng bíp vang
lên sáu lần.

● Đặt chìa khoá điều khiển từ xa phía trước
nút ENGINE START/STOP và chạm vào
nút.

● Xuất hiện khi vô lăng bị khóa. ● Xoay vô lăng sang trái và phải trong khi ấn
nút ENGINE START/STOP.

*1 *3

*2

*1 *3

*2

*1 *3

*2

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

2 Nếu Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa 
Yếu Tr. 745

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2 Nút ENGINE START/STOP* Tr. 257



* 4: Loại xe chạy dầu đi-e-zen

● Xuất hiện nếu bạn ấn nút ENGINE START/
STOP để tắt động cơ mà không gạt số đến
(P.

● Gạt cần số đến (P, sau đó ấn nút ENGINE
START/STOP hai lần.

● Xuất hiện nếu bạn ấn nút ENGINE START/
STOP và phanh đỗ không được kích hoạt
hoặc gạt cần số đến (N.

● Gạt cần số đến vị trí  (P và khởi động
động cơ.

*1 *3

*2 *4

*1, *3 *4

*2

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*
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● ● Bạn có thể khôi phục lại tốc độ đã cài đặt sau
khi điều kiện làm cho ACC có LSF bị hủy được
cải thiện. Ấn nút RES/+.

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

● ● Giảm tốc độ, sau đó thiết lập lại ACC có LSF.

● ● Giảm tốc độ, sau đó thiết lập lại  ACC có LSF.

Loại xe có CMBS

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

*1 *3

*2

*1 *3

*2

Xuất hiện khi ACC có LSF bị hủy 
tự động.

Xuất hiện khi ACC có LSF bị huỷ do tốc 
độ xe quá cao.

Xuất hiện khi tốc độ của xe quá cao để 
bạn thiết lập ACC có LSF. 

Bảng Đ
iều Khiển



● Xuất hiện khi khoảng cách giữa xe của bạn và
xe phía trước quá gần trong khi ACC có LSF
đang hoạt động.

● ACC có LSF bị huỷ tự động.

● Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi khoảng
cách giữa xe của bạn và xe phía trước quá
gần.

● Không thể cài đặt ACC có LSF.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574
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*1, *3

*2

*1, *3

*2
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uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

● Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi dây đai an
toàn của người lái không được thắt.

● Không thể cài đặt ACC có LSF.

● Xuất hiện khi xe phía trước bắt đầu di chuyển
mà xe của bạn tự động dừng lại bởi ACC có
LSF.

● Ấn nút RES/+ hoặc –/SET, hoặc nhấn bàn đạp ga.

*1, *3

*2

*1

*2

*3

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2  Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LSF)* Tr. 574

Bảng Đ
iều Khiển
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● ● Không thể cài đặt ACC có LSF.

● Xuất hiện khi xe dừng trên sườn dốc trong
khi ACC có LSF đang hoạt động.

● ACC có LSF bị hủy tự động.

1*

*2

*3

*1

*2

*3

*1

*2

*3

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi cần 
số ở vị trí bất kỳ trừ (D hoặc (S. 2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 

Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di 
Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di 
Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

● Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi xe
dừng trên dốc.

● Không thể cài đặt ACC có LSF.*1

*2

*3

*1

*2

*3

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di 
Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574

164
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

● Xuất hiện khi phanh đỗ được gài tự động
trong khi ACC có LSF đang hoạt động.

● ACC có LSF bị hủy tự động.

● Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi phanh đỗ
được nhấn.

● Không thể cài đặt ACC có LSF.

1*

*2

*3

*1

*2

*3

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574 
2 Phanh Đỗ Tr. 611

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) 

có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574 
2 Phanh Đỗ Tr. 611

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) 
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● Xuất hiện khi ấn nút –/SET trong khi xe đang di
chuyển và bàn đạp phanh được nhấn.

● Không thể cài đặt ACC có LSF.

● Xuất hiện nếu ACC có LSF bị hủy trong khi xe
của bạn dừng tự động bởi ACC có LSF.

● Ngay lập tức nhấn bàn đạp phanh.

*1

*2

*3

1*

2*

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) 
có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574 

Bảng Đ
iều Khiển
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iều Khiển

● Nhấp nháy khi hệ thống cảm nhận được khả
năng xảy ra va chạm với một xe ở phía trước.

● Thao tác phù hợp để tránh va chạm (nhấn phanh,
chuyển làn, v.v.)

● Xuất hiện khi xe của bạn đi khỏi làn đường đã
phát hiện. Vô lăng rung nhanh.

● Giữ xe trong làn đường bạn đang đi.
2 Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)* Tr. 592

● Xuất hiện khi xe của bạn đi khỏi làn đường đã
phát hiện.

phát hiện.

phát hiện. Hệ thống cũng điều khiển xe để 
giúp bạn ở trong làn đường đang đi.

● Giữ xe trong làn đường bạn đang đi.
2 Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường* Tr. 588

● Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt hệ thống cảnh báo
chệch làn đường. Có thể chọn Normal (Bình 
Thường), Delay (Trì Hoãn) và Warning only 
(Chỉ Cảnh Báo).

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437

*1, *3

*2

*1, *2

*3

Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)

Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)* Tr. 574 
2 Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)* Tr. 620

Khi bạn chọn Warning Only (Chỉ Cảnh Báo) 
- Vô lăng rung nhanh khi xe đi ra khỏi làn đã 

- Vô lăng rung nhanh khi xe đi ra khỏi làn đã 

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) 
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Khi bạn chọn Early (Sớm), Normal (Bình Thường) 
hoặc Delayed (Trì Hoãn) 
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● Nhấp nháy khi bạn không lái được xe. Đồng thời
tiếng bíp sẽ vang lên.

● Vận hành vô lăng để khôi phục LKAS.

● Xuất hiện nếu có bất kỳ vật gì che nắp cảm biến
ra-đa và cản trở cảm biến phát hiện xe phía trước.

● Có thể xuất hiện khi lái xe trong thời tiết xấu (mưa,
tuyết, sương mù, v.v.)

● Khi cảm biến ra-đa dính bẩn, dừng xe ở nơi an toàn
và dùng khăn lau sạch.

● Đưa xe đến đại lý để kiểm tra nếu thông báo vẫn
xuất hiện sau khi bạn vệ sinh nắp cảm biến.

● ● Nếu các đèn báo hệ thống khác như hệ thống VSA,
ABS và hệ thống phanh sáng, hãy có hành động
phù hợp.

2 Đèn Báo Tr. 112

*1, *2

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

(LSF)* Tr. 574
2 Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường* Tr. 588 
2 Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)* Tr. 620

2 Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng 
(ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 

*1, *2

*3

*1, *2

*3

Xuất hiện khi LKAS đang hoạt động, hoặc nút 
LKAS được ấn, nhưng có sự cố trong một hệ thống 
liên quan đến LKAS. LKAS sẽ tự động huỷ. Tiếng 
bíp vang lên liên tục nếu được chọn bằng tuỳ chọn.



Bảng Đ
iều Khiển● Xuất hiện nếu khu vực xung quanh camera cảm

biến trước dính bẩn, bùn, v.v làm cản trở cảm
biến phát hiện xe phía trước.

●

● Khi cửa kính trước bị bẩn, dừng xe ở nơi an toàn và
dùng khăn lau sạch.

●

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

*1, *2

*3

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Có thể xuất hiện khi lái xe trong thời tiết xấu
(mưa, tuyết, sương mù, v.v.)

Đưa xe đến đại lý để kiểm tra nếu thông báo vẫn
xuất hiện sau khi bạn vệ sinh khu vực xung
quanh camera.

● Xuất hiện nếu nhiệt độ bên trong camera cảm
biến trước quá cao và một số hệ thống hỗ trợ
người lái không hoạt động.

● Sử dụng hệ thống điều khiển khí hậu để giảm nhiệt
độ camera.

● Không xuất hiện - Camera đã được làm mát và
hệ thống hoạt động bình thường.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

*1, *2

*3

Còn nữa       169* Không áp dụng cho tất cả cá đời xe
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● Xuất hiện nếu có sự cố với hệ thống điều
khiển đèn.

● Xuất hiện khi lái xe - Bật đèn bằng
tay và đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

● Xuất hiện nếu có sự cố với đèn chiếu
sáng.

● Xuất hiện khi lái xe - Đèn chiếu sáng
có thể không sáng.
Khi đảm bảo các điều kiện cho phép
bạn lái xe an toàn, hãy đưa xe đến đại
lý kiểm tra sớm nhất có thể.

Loại xe có hệ thống điều khiển đèn

*1 *3

*2

*1 *3

*2

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải
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* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

● Xuất hiện khi bạn mở khóa và mở cửa
phía người lái trong khi động cơ đang
chạy bằng khởi động động cơ từ xa.

● Xuất hiện khi hệ thống cửa hậu điện có
sự cố.

● Mở và đóng cửa hậu điện bằng tay.
● Đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Loại xe có bộ khởi động động cơ từ xa

*1 *3

*2

Loại xe có cửa hậu điện

*1 *3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Khởi Động Động Cơ Từ Xa có Phản 
Hồi Xe* Tr. 532

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải
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● Xuất hiện nếu dẫn động bốn bánh theo
thời gian thực có hệ thống kiểm soát
thông minh có sự cố.

● Ở điều kiện này động cơ chỉ dẫn động các
bánh xe phía trước. Hãy đưa xe đến đại lý
để kiểm tra.

● Xuất hiện khi nhiệt độ chênh lệch quá cao. ● Dừng xe ở nơi an toàn, sang số đến (P và
để động cơ chạy không tải cho đến khi
thông báo biến mất. Nếu thông báo không
biến mất, đưa xe đến đại lý kiểm tra.

2 DẪN ĐỘNG BỐN BÁNH Theo Thời Gian 
Thực có Hệ Thống Kiểm Soát Thông 
Minh* Tr. 605

*1 *3

*2

*1 *3

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Loại xe có dẫn động bốn bánh theo thời gian thực có hệ thống kiểm soát thông minh 

Diễn GiảiThông Báo Điều Kiện
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● Xuất hiện khi nhiệt độ dầu hộp số
đạt gần giới hạn.

● Giảm ga để làm nguội hộp số. Tránh khởi
động gấp gáp, ga nhanh và lái xe tốc độ
cao.

● Ngay khi hộp số nguội, thông báo sẽ
biến mất.

Loại xe có màn hình hiển thị nhiệt độ hộp số

*1 *2

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải
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● Xuất hiện khi sắp tới lịch bảo dưỡng. ● Cần thay dầu động cơ hoặc dầu động cơ 
và lọc dầu.

● Xuất hiện khi tới lịch bảo dưỡng. ● Cần thay dầu động cơ hoặc dầu động cơ 
và lọc dầu càng sớm càng tốt.

● Xuất hiện khi đã quá lịch thay dầu động cơ. ● Cần thay dầu động cơ hoặc dầu động cơ 
và lọc dầu ngay lập tức.

Loại xe có hệ thống giám sát dầu

*1 *2

*1 *2

*1 *2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651

2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651

2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651
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* 1: Loại xe không có hàng ghế thứ ba
* 2: Loại xe có hàng ghế thứ ba

● Xuất hiện nếu hệ thống chiếu xa tự động
có sự cố.

● Bật tắt công tắc đèn chiếu sáng bằng tay.
● Khi bạn đang lái xe mà các đèn chiếu sáng

chiếu xa xảy ra sự cố này, các đèn chiếu
sáng sẽ chuyển sang chiếu gần.

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

● Xuất hiện trong khoảng 30 giây khi thắt hoặc
không thắt bất kỳ dây đai an toàn nào của
hàng ghế thứ hai và thứ ba*, hoặc cửa sau
mở hoặc đóng.

2 Bộ Nhắc Thắt Dây Đai An Toàn Tr. 53

Loại xe có hệ thống chiếu xa tự động

*1 *3

*2

Loại xe có bộ nhắc thắt dây đai an toàn hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba* 

*1 *2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Bảng Đ
iều Khiển
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● Xuất hiện khi bạn đang tùy chọn các cài đặt
và cần số không ở (P.

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu có màn hình giao diện thông tin cho người lái

*1, *2 *3

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, loại xe Châu Phi, Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

2 Tính Năng Tuỳ Chọn  Tr. 195
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● Xuất hiện khi có nước trong hệ thống nhiên liệu.
● Xuất hiện nếu bạn đỗ xe quá lâu.

●

●

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Hãy đưa xe đến đại lý để tháo nước ra khỏi hệ 
thống càng sớm càng tốt. Nước tích tụ có thể làm 
hỏng hệ thống nhiên liệu.
Hãy phun mồi hệ thống nhiên liệu trước. Nếu biểu
tượng không biến mất, đưa xe đến đại lý để

2 Phun Mồi Hệ Thống Nhiên Liệu* Tr. 779
kiểm tra.

● Xuất hiện nếu động cơ nguội khi bạn ấn nút
ENGINE START/STOP.

● Xuất hiện khi đang lái xe nếu hệ thống điều khiển
động cơ có sự cố.

● Xuất hiện khi bạn không thể khởi động lại động cơ
sau khi hết xăng. Có thể không khí đã lọt vào hệ
thống nhiên liệu.

● Xuất hiện nếu bạn sử dụng nhiên liệu không phù
hợp với các điều kiện về khí hậu hoặc khu vực.

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa ● Động cơ tự động khởi động khi biểu tượng biến mất.
2 Khởi Động Động Cơ Tr. 527, 530

2 Nếu Biểu Tượng PGM-FI Xuất Hiện* Tr. 762

2 Phun Mồi Hệ Thống Nhiên Liệu* Tr. 779

● Sử dụng nhiên liệu không phù hợp có thể làm giảm
công suất động cơ.

2 Nhiên Liệu Khuyên Dùng Tr. 642

Bảng Đ
iều Khiển
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● Xuất hiện khi bạn bỏ qua        . Chất dạng hạt bắt
đầu làm tắc nghẽn hệ thống DPF. Đây là một sự cố.

● Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

●

Loại xe Thái Lan chạy dầu đi-ê-zen

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

Nếu Cần Nhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp* không ở vị trí 
ban đầu khi bạn đặt chế độ nguồn ở BẬT, thông 
báo sẽ xuất hiện.

2 Nhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp* Tr. 783
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Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

• Xuất hiện khi bạn cố thay đổi vị trí số mà
không nhấn bàn đạp phanh.

• Nhấn bàn đạp phanh, sau đó chọn nút
sang số.

● Xuất hiện khi bạn cố thay đổi vị trí số mà
không nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga.

● Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, sau đó
chọn nút sang số.

• Xuất hiện khi nút (P được ấn trong khi xe 
đang di chuyển.

• Xuất hiện nếu bạn thay đổi vị trí số sang (R
,trong khi xe đang di chuyển về phía trước 

hoặc sang (D  khi xe đang lùi.

• Đảm bảo xe dừng trước khi bạn vận
hành nút chọn.

• Xuất hiện khi bạn cố sang số đến vị trí
khác mà cần số đang ở (P và động cơ
TẮT.

• Để chọn một vị trí số khác trong khi cần số ở
(P, động cơ phải BẬT.

Loại hộp số tự động có bộ chọn số điện tử

1* *2

*1 *2

*1 *2

*1 *2

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin
: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Bảng Đ
iều Khiển

* 1
* 2
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Thông Báo Điều Kiện Diễn Giải

• Xuất hiện khi bạn ấn nút (P nhưng không
vào số được do nhiệt độ ATF thấp.

• Nhấn bàn đạp phanh cho đến khi thông
báo này biến mất.

● Xuất hiện nếu bạn nhấn bàn đạp ga khi
cần số ở (N.

● Nhả bàn đạp ga. Sau đó nhấn bàn đạp
phanh và thay đổi vị trí số.

1* 2*

1* *2

uuĐèn BáouCảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
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Đồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển Thị

Đồng Hồ Đo
Đồng hồ đo bao gồm đồng hồ đo tốc độ xe, đồng hồ đo tốc độ động cơ, đồng 
hồ đo nhiên liệu và các đèn báo liên quan. Nó hiển thị khi khóa điện ở BẬT 
(w*1.

Hiển thị tốc độ xe bằng km/h.

Hiển thị số vòng quay động cơ theo vòng/phút.

Hiển thị lượng nhiên liệu còn lại trong bình chứa nhiên liệu.

Hiển thị nhiệt độ nước làm mát động cơ.

■Đồng Hồ Đo Tốc Độ Xe

■Đồng Hồ Đo Tốc Độ Động Cơ

■Đồng Hồ Đo Nhiên Liệu

■Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

1Đồng Hồ Đo Nhiên Liệu

Lượng nhiên liệu còn lại trên thực tế có thể khác 
so với chỉ số trên đồng hồ đo.

1Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ

CHÚ Ý
Lái xe khi vạch báo đồng hồ đo nhiệt độ nước làm 
mát hiển thị mức cao bất thường có thể làm cho 
động cơ bị hư hỏng nghiêm trọng. Lái xe cẩn thận 
vào rìa đường và để nhiệt độ động cơ trở lại mức 
bình thường.

2 Quá Nhiệt Tr. 753

CHÚ Ý
Bạn nên nạp nhiên liệu khi kim xăng chỉ vào 0 
hoặc  E .
Hết nhiên liệu có thể làm tắt động cơ, làm hư 
hỏng bộ trung hòa khi xả.
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Màn Hình Hiển Thị Thông Tin*

Màn hình hiển thị thông tin hiển thị đồng hồ đo quãng đường, đồng hồ đo hành 
trình, tuổi thọ dầu động cơ* và các đồng hồ đo khác.

Ấn núm       (HÀNH TRÌNH) để thay đổi màn hình hiển thị.

Hiển thị tổng số km xe bạn đi được. 

■Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị

■Đồng Hồ Đo Quãng Đường

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Hiển Thị Thông Tin*

Núm  (HÀNH 

1Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị
Mỗi lần bạn ấn núm     , màn hình hiển thị thông 
tin thay đổi như sau: 

Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời, Đồng 
Hồ Đo Quãng Đường, Đồng Hồ Đo 
Hành Trình A, Nhiệt Độ Bên Ngoài

Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời, 
Khoảng Cách, Đồng Hồ Đo Hành 
Trình A, Nhiệt Độ Bên Ngoài

Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời, Tiêu 
Thụ Nhiên Liệu Trung Bình A, Đồng 
Hồ Đo Hành Trình A, Nhiệt Độ Bên 
Ngoài

Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời, Tiêu 
Thụ Nhiên Liệu Trung Bình B, Đồng 
Hồ Đo Hành Trình B, Nhiệt Độ Bên 
Ngoài

Tuổi Thọ Dầu Động Cơ*

TRÌNH) 
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Hiển thị tổng số km xe bạn đi được kể từ lần cài đặt trước. Đồng hồ A và B có 
thể được sử dụng để đo hai hành trình riêng biệt. 

■ Cài đặt lại đồng hồ đo hành trình

■Đồng Hồ Đo Hành Trình

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Hiển Thị Thông Tin*

■

■

Lượng Tiêu Thụ Nhiên Liệu Trung Bình
Cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu được ước tính cho mỗi hành trình bằng l/100 
km hoặc km/l. Màn hình hiển thị được cập nhật ở những lần cài đặt khác nhau. 
Khi đồng hồ đo hành trình cài đặt lại thì đồng hồ tiêu thụ nhiên liệu trung bình 
cũng được cài đặt lại. 

■ Đồng Hồ Đo Lượng Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời
Chỉ lượng tiêu thụ nhiên liệu tức thời dưới dạng biểu đồ dạng thanh l/100 km 
hoặc km/l.

Tuổi Thọ Dầu Động Cơ*

Chỉ tuổi thọ dầu còn sử dụng được.
   2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651

Cho biết khoảng cách ước tính có thể chạy xe bằng lượng nhiên liệu còn lại. 
Khoảng cách này được dự tính dựa vào mức tiêu thụ nhiên liệu của các hành 
trình trước. 

■Khoảng Cách

Để cài đặt lại đồng hồ đo hành trình, hiển thị nó, sau đó ấn và giữ núm      . 
Đồng hồ đo hành trình được cài đặt lại từ 0.0.
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Cho biết nhiệt độ bên ngoài bằng đơn vị độ C. 

■ Điều chỉnh chỉ báo hiển thị nhiệt độ bên ngoài

* 1:  Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Nhiệt Độ Bên Ngoài

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Hiển Thị Thông Tin*

Điều chỉnh số đo nhiệt độ lên xuống ±3°C nếu nhiệt độ không chính xác.
1. Xoay khoá điện đến BẬT (w*1.
2. Ấn và giữ núm       (HÀNH TRÌNH) trong khoảng 10 giây hoặc hơn trong

khi màn hình hiển thị thông tin hiển thị nhiệt độ bên ngoài.
u Màn hình hiển thị thông tin chuyển sang chế độ điều chỉnh nhiệt độ.

Màn hình bắt đầu hiển thị nhiệt độ từ -3°C đến +3°C.
3. Nhả núm       khi hiển thị nhiệt độ điều chỉnh đúng.
u Hoàn thành việc điều chỉnh.

1 Nhiệt Độ Bên Ngoài

Cảm biến nhiệt độ nằm ở tấm cản trước. Nhiệt 
độ từ mặt đường và khí xả của xe có thể làm  
ảnh hưởng tới số đo nhiệt độ khi tốc độ xe thấp 
hơn 30 km/h. 

Có thể mất vài phút để cập nhật màn hình sau khi 
nhiệt độ đã ổn định. 
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Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*
Màn hình giao diện thông tin cho người lái hiển thị đồng hồ đo quãng đường, 
đồng hồ đo hành trình, chỉ báo nhiệt độ bên ngoài và các đồng hồ đo khác. 
Nó cũng hiển thị các thông báo quan trọng như các cảnh báo và các thông tin 
hữu ích khác.

■ Màn hình hiển thị chính
■Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

 hoặc để thay đổiẤn nút  (màn hình/thông tin), và sau đó nhấn 
màn hình hiển thị. Ấn ENTER để xem thông tin chi tiết.
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* 1: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Loại xe Châu Phi
* 4: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 5: Loại xe không có hàng ghế thứ ba
* 6: Loại xe có hàng ghế thứ ba

Ấn , 

hoặc       .
Ấn ENTER.

Âm Thanh*Điện Thoại*Màn Hình
TẮT

Thông Báo 
Cảnh Báo

Cảnh Báo
Tốc Độ*

*2 *2

*1 *1

Tuổi Thọ
Dầu*

Theo Dõi
Mức Độ Tập
Trung Của 
Người Lái

Giám Sát 
Phân Phối 
Mô-men 
Quay AWD*

Tùy Chọn*

Nội Dung Tùy 
Chọn Tốc Độ
Trung Bình 
&Thời Gian Chạy* 

*2

*1

Bộ Nhắc Thắt
Dây Đai An Toàn*

*6

*5

*4

*3

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Nút
(Hiển Thị/
Thông Tin)

Khoảng Cách
& Nhiên

 Liệu

Dẫn Hướng 
 Chi tiết* & 

La Bàn*
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■ Máy tính hành trình

Hiển thị tổng số km xe bạn đi được. 

Hiển thị tổng số km xe bạn đi được kể từ lần cài đặt trước. Đồng hồ A và B có 
thể được sử dụng để đo hai hành trình riêng biệt. 

■Đồng Hồ Đo Quãng Đường

■Đồng Hồ Đo Hành Trình

300
20.0

73 002300 12:34

300
20.0

73 323.4 12:34

300
20.0

73 B 12:3410.0

AA AA

Đồng hồ đo quãng đường 
Nhiệt độ bên ngoài

Hành trình A Hành
trình B

1Đồng Hồ Đo Hành Trình
Chuyển đổi giữa đồng hồ hành trình A và B bằng 
cách ấn núm       hoặc sử dụng tính năng tùy 
chọn trên màn hình giao diện thông tin cho người 
lái* hoặc màn hình âm thanh/thông tin*.

2 T ính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Ấn núm      (HÀNH TRÌNH) để thay đổi màn hình hiển thị.

Núm 
(HÀNH TRÌNH) 
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*188      Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

1Thời Gian Chạy
Bạn có thể thay đổi khi cài đặt lại thời gian chạy.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437 

1 Tốc Độ Trung Bình

Bạn có thể thay đổi khi cài đặt lại tốc độ chạy 
trung bình.

■ Cài đặt lại đồng hồ đo hành trình
Để đặt lại đồng hồ hành trình, hiển thị nó, ấn và giữ núm      . Đồng hồ 
đo được cài đặt lại từ 0.0.

Cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu được ước tính cho mỗi hành trình bằng l/100 
km hoặc km/l. Màn hình hiển thị được cập nhật. Khi đồng hồ đo hành trình cài 
đặt lại thì đồng hồ tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng được cài đặt lại. 

Cho biết khoảng cách ước tính có thể chạy xe bằng lượng nhiên liệu còn lại. 
Khoảng cách này được dự tính dựa vào mức tiêu thụ nhiên liệu của các hành 
trình trước. 

Cho biết thời gian chạy kể từ hành trình A hoặc B trước đã được cài đặt lại.

Cho biết tốc độ trung bình bằng km/h kể từ hành trình A hoặc B trước đã được 
cài đặt lại. 

Chỉ lượng tiêu thụ nhiên liệu tức thời dưới dạng biểu đồ dạng thanh l/100 
km hoặc km/l.

■ Tiêu Thụ Nhiên Liệu Trung Bình

■Khoảng Cách

■ Thời Gian Chạy

■ Tốc Độ Trung Bình

■Đồng Hồ Đo Tiêu Thụ Nhiên Liệu Tức Thời

■ Tuổi Thọ Dầu Động Cơ*

1Tiêu Thụ Nhiên Liệu Trung Bình
Bạn có thể thay đổi khi cài đặt lại lượng tiêu 
thụ nhiên liệu trung bình. 

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437

Chỉ tuổi thọ dầu còn sử dụng được.     
2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Chức năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái phân tích áp lực bàn 
tay đặt lên vô lăng nhằm xác định người lái xe có đang lái xe với trạng thái buồn 
ngủ hoặc thiếu tập trung hay không. Nếu xác định người lái xe đang lái xe với 
trạng thái đó, nó sẽ hiển thị mức độ tập trung của người lái trên Màn Hình Giao 
Diện Thông Tin Cho Người Lái.

Khi người lái ấn nút            (hiển thị/thông 
tin), thanh chia mức trong Màn Hình Giao 
Diện Thông Tin Cho Người Lái sẽ sáng 
trắng để biểu thị mức độ tập trung của 
người lái.

2 Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị Tr. 182

■Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái* 1Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của 
   Người Lái*

Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của 
Người Lái không phải lúc nào cũng có thể phát 
hiện người lái đang mệt mỏi hoặc mất tập trung.
Bất kể phản hồi của hệ thống là như thế nào, nếu 
bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng xe ở nơi an toàn 
và nghỉ ngơi đến khi hết mệt.

Màn Hình Giao Diện 
Thông Tin Cho Người 
Lái

(Hiển Thị/
Thông tin)

Mức

Nút

ẤN
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* 1: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Nếu hai thanh sáng lên, thông báo Driver 
Attention Level Low (Mức Độ Tập Trung 
Của Người Lái Thấp) sẽ xuất hiện.

Nếu một thanh sáng lên, thông báo Driver 
Attention  Level Low. Time For A Break*1 
(Mức Độ Tập Trung Của Người Lái Thấp. Cần 
Phải Giải Lao*1) hoặc Driver Attention Level 
Low. Take A Rest *2 (Mức Độ Tập Trung Của 
Người Lái Thấp. Cần Phải Nghỉ Ngơi*2) sẽ xuất 
hiện, tiếng bíp vang lên và vô lăng rung. Nếu 
thông báo này xuất hiện, dừng xe ở nơi an toàn 
và nghỉ ngơi đến khi hết mệt. 
Thông báo sẽ biến mất khi người lái ấn nút 
ENTER hoặc khi hệ thống xác nhận người lái 
đang lái xe bình thường. 
Nếu người lái không dừng lại nghỉ ngơi và hệ 
thống vẫn phát hiện người lái đang lái xe trong 
trạng thái mệt mỏi, thông báo sẽ lại xuất hiện 
sau khoảng 15 phút kèm theo âm thanh cảnh 
báo và làm rung vô lăng. 
Thông báo không xuất hiện khi thời gian lái xe 
là từ 30 phút trở xuống.
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uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

■ Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái cài đặt lại khi
• Động cơ tắt.
• Người lái tháo dây đai an toàn và mở cửa khi xe đã dừng.

■ Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái hoạt động khi
• Xe đi với tốc độ trên 40 Km/h.
• Đèn báo hệ thống lái trợ lực điện (EPS) tắt.

■ Tùy thuộc vào điều kiện lái xe hoặc các yếu tố khác mà Chức Năng
Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái có thể không hoạt
động trong các trường hợp sau.

• Điều kiện đường xá kém, ví dụ mặt đường không lát đá hoặc mấp mô.
• Trời gió to.
• Người lái xe lái xe ở trạng thái tự chủ như thường xuyên thay đổi làn

đường hoặc tăng tốc.

■ Tùy chỉnh
Bạn có thể thay đổi các cài đặt Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung 
Của Người Lái. Chọn Tactile And Audible  Alert (Cảnh Báo Bằng Xúc 
Giác và Âm Thanh), Tactile Alert (Cảnh Báo Bằng Xúc Giác), hoặc OFF 
(TẮT).

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195, 437

1Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của  

Thanh chia mức trên màn hình Giao Diện 
Thông Tin Cho Người Lái hiển thị màu xám trừ 
khi Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập Trung 
Của Người Lái đang hoạt động.

Người Lái hoạt động khi

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

• Chức năng hỗ trợ lái của Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*  được
kích hoạt.
2 Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)* Tr. 592
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Cho biết nhiệt độ bên ngoài bằng đơn vị độ C.
Nếu nhiệt độ bên ngoài dưới 3°C tại thời điểm bạn xoay khóa điện đến BẬT 
(w*1, đèn báo nhiệt độ bên ngoài nhấp nháy khoảng 10 giây.

■ Điều chỉnh chỉ báo hiển thị nhiệt độ bên ngoài
Điều chỉnh số đo nhiệt độ lên xuống ±3°C nếu nhiệt độ không chính xác.

■Nhiệt Độ Bên Ngoài

■Giám Sát Phân Phối Mô-men Quay AWD*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Các chỉ số trên màn hình hiển thị lượng 
mô-men được truyền tới bánh trước bên 
phải, bánh trước bên trái, bánh sau bên 
phải và bánh sau bên trái.
2 Dẫn Động Bốn Bánh Theo Thời Gian Thực

có Hệ Thống Kiểm Soát Thông Minh* Tr. 605

1Nhiệt Độ Bên Ngoài
Cảm biến nhiệt độ nằm ở tấm cản trước. Nhiệt 
độ từ mặt đường và khí xả của các xe khác có 
thể ảnh hưởng tới số đo nhiệt độ khi tốc độ xe 
thấp hơn 30 km/h. 

Có thể mất vài phút để cập nhật màn hình sau khi 
nhiệt độ đã ổn định. 

Sử dụng các tính năng tuỳ chọn của màn hình 
giao diện thông tin cho người lái* hoặc màn hình 
âm thanh/thông tin* để hiệu chỉnh nhiệt độ.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437
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* 1: Cài Đặt Mặc Định

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Cài đặt cảnh báo tốc độ và thay đổi cài đặt cảnh báo tốc độ.

Mỗi khi bạn ấn nút      /      , cài đặt cảnh báo tốc độ thay đổi như sau:

■Cảnh Báo Tốc Độ*

 Bật/Tắt Cảnh Báo Tốc Độ 1*1

Bật/Tắt Cảnh Báo Tốc Độ 2*1

  Cài Đặt Tốc Độ Cảnh Báo Tốc Độ 1 (50km/h*1)

 Cài Đặt Tốc Độ Cảnh Báo Tốc Độ 2 (80km/h*1)

Thoát
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* 194      Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

2 Vận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm Thanh Tr. 350, 373

Hiển thị thông tin điện thoại đang bật.
2 Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay Tr. 472, 493

■Âm Thanh*

■Điện Thoại*

Chỉ ra cho bạn các hướng lái xe chi tiết để tới điểm đến được kết nối với hệ 
thống định vị.

2 Tham Khảo Tài Liệu Hệ Thống Định Vị 

■Dẫn Hướng Chi Tiết* 1Dẫn Hướng Chi Tiết*

Màn hình giao diện thông tin cho người lái 
hiển thị la bàn khi hệ thống dẫn đường không 
được sử dụng.

Bạn có thể chọn bật màn hình dẫn hướng 
chi tiết trong quá trình hệ thống dẫn đường.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195, 437
Hiển thị thông tin âm thanh đang phát.



Còn nữa 195

Bảng Đ
iều Khiển

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.
* 2: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
* 3: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Sử dụng màn hình giao diện thông tin cho người lái để tuỳ chọn một số tính 
năng cụ thể.

■ Cách tùy chọn
Chọn màn hình Clock & Vehicle Settings*2 (Cài Đặt Đồng Hồ & Xe) *2 

hoặc      (Cài đặt Tùy chọn)*3 bằng cách ấn nút           trong khi khóa điện ở 
BẬT (w*1, xe đã dừng hoàn toàn và cần số ở (P. Chọn Clock & Vehicle 
Settings*2 hoặc      *3, sau đó ấn nút ENTER.

■ Tính Năng Tuỳ Chọn
Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu có màn hình giao diện thông tin cho người lái

1Tính Năng Tuỳ Chọn
Để tùy chọn các tính năng khác, ấn nút  / 

2 Danh sách tính năng tùy chọn Tr. 201 
2 Ví dụ về cài đặt tùy chọn Tr. 206

Khi bạn tùy chọn cài đặt: 
Gạt cần số đến (P.

3 4
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uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

*1:  Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
*2:  Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin

t ENTER
n để thiết l  l a ch n 

c a n.

*1

*2

Nút
Ấn để trở lại màn hình 
hiển thị trước đó.

3

Nút
Ấn để tới màn hình 
hiển thị tiếp theo.

4 Nút
Ấn để tới Clock & Vehicle 
Settings*1 hoặc *2.
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■ Các bước tuỳ chỉnh
Ấn nút  .

ENTER

3

4

3

4

TPMS Calibration*1 

Deflation Warning 
System*2

3

4
ENTER

3

4
ENTERClock Setup

Driver Assist System Setup ENTER

Clock & Vehicle 
Settings*1

(Cài Đặt Tuỳ Chọn)*2

3

4

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

*1: Loại xe Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Philippin

Cài Đặt
Đồng Hồ 

Cài Đặt Hệ Thống  
Hỗ Trợ Người Lái

Adjust Clock 
Điều Chỉnh Đồng Hồ

Clock Display 
Hiển Thị Đồng Hồ

Driver Attention Monitor
Theo Dõi Mức Độ Tập Trung Của Người Lái

Cài Đặt Đồng Hồ và Xe*1
Hiệu Chỉnh TPMS*1

Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*2



198

Bảng Đ
iều Khiển

ENTER

Meter Setup

3

4

3

4

3

4

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

*1: Loại xe Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Philippin

Cài Đặt Đồng Hồ Đo

Language*

Tachometer

3

4
ENTER

Warning Message*

Adjust Outside Temp. Display 
“Trip A” Reset Timing
“Trip B” Reset Timing 
Adjust Alarm Volume*1 

Alarm Volume Control*2

Reverse Alert Tone*  
Fuel Efficiency Backlight

Ngôn Ngữ*1

Thông Báo Cảnh Báo*

Điều Chỉnh Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Ngoài

Đặt Lại Thời Gian Cho "Hành Trình A"

Đặt Lại Thời Gian Cho "Hành Trình B"

Điều Chỉnh Âm Lượng Cảnh Báo*1

Điều Khiển Âm Lượng Cảnh Báo*2

Âm Thanh Cảnh Báo Lùi Xe*

Đèn Báo Hiệu Suất Nhiên Liệu

Đồng Hồ Đo Tốc Độ Động Cơ
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3

4

Interior Light Dimming Time*1 

Interior Light Dimmer Duration*2

Headlight Auto OFF Timer*1 

Headlight Auto Off Timer*2
3

4

Auto Headlight ON With Wiper ON*1 

Headht Integration With Wipers*2/*

ENTERLighting Setup

3

4

3

4

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Cài Đặt 
Chiếu Sáng

* 1: Loại xe Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Philippin

Độ Nhạy Chiếu Sáng Tự Động*

Độ Nhạy Chiếu Sáng Bảng Điều Khiển*

Bộ Hẹn Giờ Tự Động Tắt 
Đèn Chiếu Sáng

Đèn Chiếu Sáng Tự Động BẬT Khi Cần 
Gạt Nước BẬT*1

Thời Gian Sáng Đèn 
Trong xe

Tích Hợp Đèn Chiếu Sáng Với Cần Gạt 
Nước*2/*

Auto Light Sensitivity* 

Instrument Illumination Sensitivity*
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3

4

Default All

3

4

3

4

ENTERDoor Setup

ENTER

3

4

Exit*1

 (exit)*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Cài Đặt Cửa

Mặc Định Tất Cả

Thoát

Khoá Cửa Tự Động*

 Mở Khoá Cửa Tự Động*
Chế Độ Mở Khóa Cửa Bằng Chìa 
Khóa Điều khiển Từ Xa Và Chìa Khóa*

Bộ Hẹn Giờ Khoá Lại Hệ  
Thống An Ninh

Phản Hồi Khóa Cửa Từ Xa*1

* 1: Loại xe Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Philippin

Security Relock Timer

3

4

Auto Door Lock*

 

Auto Door Unlock*

Key And Remote Unlock Mode* 

Keyless Lock Answer Back*1 

Keyless Lock Notification*2 Thông Báo Khóa Cửa Từ Xa*2
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■ Danh sách tuỳ chọn

* 1:Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

— Khởi tạo hệ thống cảnh báo xẹp lốp.
Cancel/Initialise 

(Hủy/Khởi Tạo)

— Hiệu chỉnh TPMS.
Cancel/Calibrate
(Hủy/Hiệu Chỉnh)

Clock Setup
Adjust Clock Điều chỉnh đồng hồ.

2 Đồng Hồ Tr. 210
—

Clock Display Chọn hiển thị đồng hồ số 12H hoặc 
24H. 24h/12h*1/OFF (24h/12h*1/TẮT)

Driver Assist 
System Setup Driver Attention Monitor 

Meter Setup
Language* Thay đổi ngôn ngữ hiển thị.

ENGLISH*1/GERMAN/ITALIAN/ 
FRENCH/SPANISH/
PORTUGUESE/DUTCH/DANISH/
SWEDISH/NORWEGIAN/FINNISH/
RUSSIAN/POLISH/TURKISH 
(ANH*1/ĐỨC/ITALIA/PHÁP/TÂY BAN NHA/
BỒ ĐÀO NHA/HÀ LAN/ĐAN MẠCH/THỤY 
ĐIỂN/NA UY/PHẦN LAN/NGA/BA LAN/THỔ 
NHĨ KỲ)

Warning Message* Bật và tắt thông báo cảnh báo trên màn
hình giao diện thông tin cho người lái. ON/OFF*1 (BẬT/TẮT*1)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Ngoại trừ loại xe Philippin 
Deflation Warning 
System

 Loại xe Philippin 

TPMS Calibration

Tactile And Audible Alert*1/
Tactile Alert/OFF
(Cảnh Báo Bằng Xúc Giác Và Âm Thanh*1/
Cảnh Báo Bằng Xúc Giác/TẮT)

Thay đổi cài đặt theo dõi mức độ 
tập trung của người lái
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Meter Setup

Adjust Outside 
Temp. Display

Điều chỉnh nhiệt độ hiển thị. -3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

“Trip A” Reset Timing

Thay đổi cách cài đặt lại 
đồng hồ đo hành trình A, 
tiêu thụ nhiên liệu trung bình 
A, tốc độ trung bình A và 
thời gian chạy A.

When Fully Refueled/IGN OFF/Manually Reset*1 
(Khi Nạp Đầy Nhiên Liệu/TẮT Khóa Điện, Cài Lại Bằng Tay*1)

When Fully Refueled/When Ignition Is 
Turned Off/Manual Reset*1(Khi Nạp Đầy Nhiên Liệu/
Khi Tắt Khóa Điện, Cài Lại Bằng Tay*1)

“Trip B” Reset Timing

Thay đổi cách cài đặt lại 
đồng hồ đo hành trình B, 
tiêu thụ nhiên liệu trung bình 
B, tốc độ trung bình B và 
thời gian chạy B.

When Fully Refueled/IGN OFF/Manually Reset*1 

(Khi Nạp Đầy Nhiên Liệu/TẮT Khóa Điện, Cài Lại Bằng Tay*1)

When Fully Refueled/When Ignition Is Turned 
Off/Manual Reset*1 (Khi Nạp Đầy Nhiên Liệu/Khi Tắt Khóa 
Điện, Cài Đặt Lại Bằng Tay*1)

Thay đổi âm lượng báo như 
tiếng bíp, cảnh báo, tiếng xi 
nhan và các âm khác.

Reverse Alert Tone*

Làm cho hệ thống cảnh báo 
phát ra tiếng bíp vang lên 
khi thay đổi vị trí số ở (R.

ON*1/OFF (BẬT*1/TẮT)

Loại xe Philippin

Ngoại trừ loại xe Philippin

Loại xe Philippin

Ngoại trừ loại xe Philippin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Loại xe Philippin 
Adjust Alarm Volume
Ngoại trừ loại xe Philippin 
Alarm Volume Control

* 1:Cài Đặt Mặc Định

Ngoại trừ loại xe Philippin 
Max/Mid*1/Min (To/Bình Thường*1/Nhỏ)

 Loại xe Philippin 

High/Mid*1/Low (To/Bình Thường*1/Nhỏ)



Còn nữa     203

Bảng Đ
iều Khiển

Meter Setup

Fuel Efficiency Backlight               ON*1/OFF (BẬT*1/TẮT)

Tachometer
Chọn để xem đồng hồ đo tốc độ động cơ 
có sáng trên màn hình giao diện thông tin  
cho người lái không.

ON*1/OFF (BẬT*1/TẮT)

Lighting 
Setup

Thay đổi thời gian đèn bên trong còn sáng 
sau khi bạn đóng cửa.

60sec/30sec*1/15sec 
(60 giây/30 giây*1/15 giây)

Thay đổi thời gian đèn bên ngoài còn sáng 
sau khi bạn đóng cửa phía người lái.

60sec/30sec/15sec*1/0sec 
(60 giây/30 giây/15giây*1/0giây)

Auto Light Sensitivity* Thay đổi thời điểm kích hoạt đèn chiếu 
sáng.     

Max/High/Mid*1/Low/Min 
(Cao Nhất/Cao/Trung Bình*1/Thấp/Thấp Nhất)

Instrument Illumination 
Sensitivity*

Thay đổi độ nhạy sáng của bảng điều khiển 
khi công tắc đèn chiếu sáng ở vị trí AUTO.

Max/High/Mid*1/Low/Min
(Cao Nhất/Cao/Trung Bình*1/Thấp/Thấp 
Nhất)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

* 1:Cài Đặt Mặc Định

Loại xe Philippin 
Interior Light Dimming 
Time

Loại xe Philippin 
Headlight Auto 
OFF Timer
Ngoại trừ loại xe Philipin 

Headlight Auto Off 
Timer

Ngoại trừ loại xe Philippin 
Interior Light Dimmer 
Duration

Bật và tắt tính năng đèn viền đồng hồ.
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Lighting 
Setup

Thay đổi các cài đặt vận hành 
cần gạt nước khi đèn chiếu sáng 
tự động bật trong khi công tắc 
đèn chiếu sáng đang ở vị trí 
AUTO.

ON*1/OFF (BẬT*1/TẮT)

Door Setup

Auto Door Lock* Thay đổi cài đặt khi cửa tự động 
khóa.

With Vehicle Speed*1/Shift From P/OFF 
(Theo Tốc Độ Xe*1/Sang Số Từ P/TẮT)

Auto Door Unlock*
Thay đổi cài đặt khi cửa tự động 
mở khoá.

Key And Remote 
Unlock Mode*

Cài đặt cửa người lái hoặc tất cả 
các cửa mở khóa tại lần vận hành 
đầu tiên của chìa khóa điều khiển 
từ xa hoặc chìa khóa điện.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Loại xe Philippin
Auto Headlight ON With 
Wiper ON
Ngoại trừ loại xe Philippin 

Headlight Integration 
With Wipers*

* 1:Cài Đặt Mặc Định

Ngoại trừ loại xe Philippin
Driver Door With Shift To P*1/All Doors With 
Shift To P/Driver Door With IGN Off/All 
Doors With IGN Off/OFF (Cửa Người Lái Khi Sang 
Số P*1/Tất Cả Các Cửa Khi Sang Số P/Cửa Người Lái Khi 
Khoá Điện Tắt/Tất Cả Các Cửa Khi Khoá Điện Tắt/TẮT)

Loại xe Philippin 

Shift To P*1/IGN OFF/OFF 
(Sang Số P*1/KHOÁ ĐIỆN TẮT/TẮT)

Driver Door Only*1/ All Doors
(Chỉ Cửa Người Lái*1/Tất Cả Các Cửa)
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Door Setup

KHÓA/MỞ KHÓA - Các đèn bên ngoài xe nháy 
sáng.

ON*1/OFF (Bật*1/Tắt)

Security Relock Timer
Thay đổi thời gian để các cửa khoá lại và hệ 
thống an ninh thiết lập sau khi bạn mở khoá xe 
mà không mở bất kỳ cửa nào.

90sec/60sec/30sec*1 
(90 giây/60 giây/30 giây*1)

Default All — Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn 
làm mặc định. Cancel/OK (Huỷ/Đồng Ý)

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Loại xe Philippin 
Keyless Lock 
Answer Back
Ngoại trừ loại xe Philippin 

Keyless Lock Notification

* 1:Cài Đặt Mặc Định

Còn nữa 205
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■ Ví dụ về cài đặt tuỳ chọn
Các bước thay đổi cài đặt  “Trip A” Reset Timing (Hẹn Giờ Cài Đặt Lại "Hành Trình A") sang When Fully Refueled (Khi 
Nạp Đầy Nhiên Liệu) hiển thị như bên dưới. Cài đặt mặc định cho “Trip A” Reset Timing là Manual Reset (Cài Đặt Lại 
Bằng Tay).

*1

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

1. Ấn nút   để chọn Clock & Vehicle
Settings*1 hoặc     *2, sau đó ấn nút
ENTER.

2. Ấn nút  /       đến khi Meter Setup
xuất hiện trên màn hình hiển thị.

3. Ấn nút ENTER.
u Language (Ngôn Ngữ) xuất hiện đầu tiên

   3 4

trên màn hình hiển thị*.

* 1: Loại xe Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Philippin
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*1

*2

uuĐồng Hồ Đo và Màn Hình Hiển ThịuMàn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái*

* 1: Loại xe Philippin
* 2: Ngoại trừ loại xe Philippin

4. Ấn nút  /     đến khi “Trip A” Reset Timing xuất  

5. Ấn nút /       và chọn When 

6. Ấn nút   /  đến khi Exit*1/ (Thoát)*2 

7. Lặp lại bước 6 cho đến khi bạn quay
trở lại màn hình bình thường.

 3 4

3 4

3  4

hiện trên màn hình hiển thị, sau đó ấn nút ENTER.
u Màn hình hiển thị chuyển sang màn hình cài đặt

u Màn hình When Fully Refueled Setup  

xuất hiện trên màn hình hiển thị, sau đó ấn
nút ENTER.

tuỳ chọn, bạn có thể chọn When Fully 
Refueled (Khi Nạp Nhiên Liệu), When Ignition 
Is Turned Off*1/IGN OFF*2 (Khi Tắt Khóa Điện*1/
KHÓA ĐIỆN Ở OFF*2), Manually Reset*1/Manual 
Reset*2 (Cài Đặt Bằng Tay*1), hoặc Exit*1/
(Thoát*2).

Fully Refueled, sau đó ấn nút ENTER.

(Cài Đặt Khi Nạp Nhiên Liệu) xuất hiện,    
sau đó màn hình hiển thị quay lại màn hình 
danh mục tuỳ chọn.
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Điều Khiển 
Chương này mô tả cách điều khiển các vận hành khác nhau cần thiết khi lái xe. 

 Đồng Hồ ........................................... 210 
Khoá và Mở Khóa Cửa 

Loại Chìa Khoá và Chức Năng ...... 213 
Tín Hiệu Chìa Khóa Điều Khiển Từ 

Xa Yếu* ........................................ 215 
Khoá/Mở Khoá Cửa từ Bên 

Ngoài ............................................ 216 
Khoá/Mở Khoá Cửa từ Bên 

Trong ............................................ 225 
Khóa Phòng Ngừa Trẻ Em ............. 226 

Khoá/Mở Khoá Cửa Tự Động ........ 227 
Mở và Đóng Cửa Hậu ..................... 234 
Hệ Thống An Ninh 

Hệ Thống Chống Nổ Máy ............... 246 
Hệ Thống Cảnh Báo An Ninh*........ 247 

Mở và Đóng Cửa Kính .................... 249 
Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh* ................ 252 
Vận Hành Công Tắc Quanh Vô Lăng 

Khoá Điện* ...................................... 256 
Nút ENGINE START/STOP* ........... 257 
So Sánh Khóa Điện và Chế Độ 

Nguồn............................................ 261 
Xi Nhan ........................................... 262 
Công Tắc Đèn ................................. 263 
Đèn Chủ Động Khi Rẽ* ................... 267 
Đèn Sương Mù* .............................. 268 
Bộ Điều Chỉnh Đèn Chiếu Sáng* .... 269 
Hệ Thống Chiếu Xa Tự Động* ........ 271 

Đèn Ban Ngày ................................... 274 
Cần Gạt Nước và Bộ Rửa Kính ........ 275 
Điều Chỉnh Độ Sáng ......................... 278 
Sấy Kính/Sấy Gương Cửa* .............. 280 
Hệ Thống Nhớ Vị Trí Lái* ................. 281 
Điều Chỉnh Vô Lăng .......................... 283 

Điều Chỉnh Gương 
Gương Chiếu Hậu Trong Xe ............. 284 
Gương Cửa Điện .............................. 285 

Điều Chỉnh Ghế Ngồi ....................... 287 
Đèn Bên Trong/Các Hạng Mục 

Tiện Ích Bên Trong ......................... 306 
Hệ Thống Sưởi và Làm Mát* ........... 325 
Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu* ....... 329

 

Ngoại trừ loại xe Australia và New Zealand 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Đồng Hồ

Điều Chỉnh Đồng Hồ

■Điều Chỉnh Thời Gian

1Điều Chỉnh Đồng Hồ

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

1Sử dụng nút MENU/CLOCK

Xoay để chọn.
Ấn để nhập.

Loaị xe không có hệ thống định vị
Bạn có thể điều chỉnh thời gian hiện trên màn hình đồng hồ khi khóa điện ở 
BẬT (w*1.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■ Sử dụng nút MENU/CLOCK
1. Ấn và giữ nút MENU/CLOCK.

u Adjust clock (Điều Chỉnh Đồng Hồ)
    được chọn.

2. Xoay
3. Xoay

để thay đổi giờ, sau đó ấn    . 
để thay đổi phút, sau đó ấn    .

4. Để vào mục lựa chọn, xoay và chọn
Set, sau đó ấn    .

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu

 Loại xe có hệ thống định vị
Đồng hồ tự động cập nhật qua hệ thống định vị, vì 
vậy không nhất thiết phải điều chỉnh thời gian.

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Bạn có thể tuỳ chọn hiển thị đồng hồ để hiển 
thị 12 tiếng hoặc 24 tiếng.

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu
Các ký hiệu này được sử dụng để hiển thị cách 
vận hành núm chọn.



Còn nữa 211

Đ
iều Khiển

■ Sử dụng danh mục Cài Đặt trên màn 
hình âm thanh/thông tin

1. Chọn Settings.
2. Chọn Clock.
3. Chọn Clock Adjustment.
4.
5.

1Sử dụng danh mục Cài Đặt trên màn hình âm thanh/

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

Chọn  hoặc
Chọn hoặc

để thay đổi giờ.
để thay đổi phút,

sau đó chọn OK.

3  4
3 4

thông tin

uuĐồng HồuĐiều Chỉnh Đồng Hồ

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm thanh
Bạn có thể tuỳ chọn hiển thị đồng hồ để hiển thị  
12 tiếng hoặc 24 tiếng và bật và tắt màn hình 
hiển thị đồng hồ.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm thanh 
Bạn không thể điều chỉnh thời gian khi xe đang 
di chuyển.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm thanh
Đồng hồ được tự động cập nhật khi điện thoại 
thông minh của bạn được kết nối với hệ thống 
âm thanh.
Bạn cũng có thể điều chỉnh đồng hồ bằng cách 
chạm vào đồng hồ hiển thị bên góc phải trên 
cùng của màn hình hiển thị.
1. Chạm vào đồng hồ trên màn hình hiển thị trong

vài giây.
2. Chọn Clock Adjustment.
3. Chọn hoặc  để thay đổi giờ.
4. Chọn       hoặc      để thay đổi phút, sau đó chọn

OK.

3 4

3 4
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Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
và màn hình giao diện thông tin cho người lái

uuĐồng HồuĐiều Chỉnh Đồng Hồ

■ Sử dụng danh mục cài đặt trên màn
hình giao diện thông tin cho người lái

1.         , sau đó ấnẤn nút   để chọn
nút ENTER.

2.
xuất hiện trên màn hình.

3. Ấn nút ENTER.
4. Ấn nút ENTER để chọn Adjust Clock.

4Ấn nút 3    /      cho đến khi Clock Setup

ấn nút ENTER.
5. Ấn nút      /           để thay đổi giờ, sau đó

u Màn hình hiển thị sẽ trở về màn

3 4

ấn nút ENTER.
6. Ấn nút      /           để thay đổi phút, sau đó3 4

hình bình thường.

1Sử dụng danh mục cài đặt trên màn hình giao diện 
   thông tin cho người lái

Bạn có thể tuỳ chọn hiển thị đồng hồ để hiển thị 
12 tiếng hoặc 24 tiếng và bật và tắt màn hình hiển 
thị đồng hồ.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
và màn hình giao diện thông tin cho người lái

Loại xe có Màn hình Hiển Thị Âm Thanh
Đồng hồ trên bảng điều khiển cũng thay đổi khi điều 
chỉnh màn hình âm thanh/thông tin.



213Còn nữa

Đ
iều Khiển

Khoá và Mở Khóa Cửa

Loại Chìa Khoá và Chức Năng
Xe này có những chìa khoá sau:

Sử dụng các chìa khóa này để khởi động, dừng động cơ và để khóa, mở 
khóa tất cả các cửa và cửa hậu. 
Bạn cũng có thể sử dụng bộ truyền tín hiệu từ xa để khóa và mở khóa tất cả 
các cửa và cửa hậu.

Có thể được sử dụng chìa khoá tích 
hợp để khoá/mở khóa các cửa khi pin 
chìa khoá điều khiển từ xa yếu và 
không thể khoá/mở khóa cửa điện.
Để tháo chìa khóa tích hợp, trượt lẫy 
nhả, sau đó kéo chìa khoá ra. Để lắp 
lại, đẩy chìa khóa tích hợp vào trong 
điều khiển từ xa cho đến khi nghe thấy 
tiếng tách.

1Loại Chìa Khoá và Chức Năng
Tất cả các chìa khoá đều tích hợp hệ thống 

máy. Hệ thống chống nổ máy giúp bảo vệ 
khỏi bị trộm cắp.

2 Hệ Thống Chống Nổ Máy Tr. 246

Nếu mạch trong chìa khóa bị hư hỏng, động cơ 
có thể không khởi động được và bộ truyền tín 
hiệu từ xa có thể không hoạt động.
Nếu chìa khóa không hoạt động tốt, đem chìa 
khóa đến đại lý để kiểm tra.■ Chìa Khoá Tích Hợp*

Chìa Khoá 
Tích Hợp

Lẫy Nhả

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2 Bộ Khởi Động Động Cơ Từ Xa có
Phản Hồi Xe* Tr. 532

Làm theo lời khuyên sau đây để không làm hỏng chìa 
khoá:
• Không để chìa khóa dưới ánh nắng mặt trời trực

tiếp, hoặc những nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
• Không làm rơi chìa khóa hoặc đặt vật nặng lên nó.
• Không để chìa khóa dính chất lỏng, bụi bẩn và cát.
• Không tháo rời các bộ phận chìa khóa ra, ngoại

trừ khi thay pin.

Loại xe có bộ khởi động động cơ từ xa
Bạn có thể khởi động động cơ từ xa bằng bộ khởi 
động động cơ từ xa.

Chìa Khoá Có Thể Gập* Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa*
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Chìa khóa gập vào bên trong bộ truyền 
tín hiệu từ xa.
1.Ấn nút nhả để bật chìa khóa ra khỏi bộ

truyền tín hiệu.
u Đảm bảo chìa khóa phải được kéo ra

 hoàn toàn.
2. Để gập chìa khóa, ấn nút nhả sau đó

gập chìa khóa vào bên trong bộ truyền
tín hiệu cho đến khi nghe thấy tiếng
tách.

Chứa mã số mà bạn sẽ cần khi mua một 
chìa khoá thay thế.

■Chìa Khóa Có Thể Gập* 1Chìa Khóa Có Thể Gập*

Nếu chìa khóa không được kéo ra hoàn toàn, 
hệ thống chống nổ máy có thể không hoạt động 
tốt và động cơ có thể không thể khởi động. 
Tránh tiếp xúc với chìa khóa mỗi khi kéo ra hoặc 
rút lại.

Ấn

Nút Nhả

■Nhãn Mã Số Chìa Khoá 1Nhãn Mã Số Chìa Khoá
Cất giữ nhãn mã số chìa khoá tách biệt với chìa 
khoá tại một nơi an toàn bên ngoài xe.
Nếu bạn muốn mua thêm một chìa khoá nữa, hãy 
liên hệ với đại lý.

Nếu bạn mất chìa khoá và bạn không thể khởi 
động động cơ, hãy liên hệ với đại lý.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Tín Hiệu Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu*

Xe truyền tín hiệu sóng radio để định vị chìa khóa điều khiển từ xa khi khóa/
mở khóa các cửa và cửa hậu, hoặc để khởi động động cơ.

Trong các trường hợp sau, khóa/mở khóa các cửa hoặc cửa hậu, hoặc khởi 
động động cơ có thể bị hạn chế hoặc vận hành không ổn định:

1Tín Hiệu Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu*

Liên lạc giữa chìa khoá điều khiển từ xa và xe sẽ 
tiêu thụ pin của chìa khoá điều khiển từ xa. Tuổi 
thọ pin được khoảng hai năm, nhưng có thể thay 
đổi tuỳ thuộc vào cường độ sử dụng.
Pin sẽ bị hao mỗi khi chìa khoá điều khiển từ xa 
nhận được sóng radio. Tránh để chìa khoá này 
cạnh các thiết bị điện tử như ti vi và máy tính cá 
nhân.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

• Có một thiết bị gần đó đang phát sóng radio mạnh.
• Bạn đang mang theo chìa khoá điều khiển từ xa cùng với các thiết bị truyền

thông, máy tính xách tay, điện thoại di động, hoặc các thiết bị không dây.
• Một vật bằng kim loại đang chạm vào hoặc phủ lên chìa khoá điều khiển từ xa.



216

uuKhoá và Mở Khóa CửauKhoá/Mở Khoá Cửa Từ Bên Ngoài

Đ
iều Khiển

Khoá/Mở Khoá Cửa Từ Bên Ngoài

Khi cầm chìa khoá điều khiển từ xa, bạn 
có thể khóa/mở khóa các cửa và mở cửa 
hậu. Bạn có thể khóa/mở khóa các cửa 
và cửa hậu trong bán kính 80 cm tính từ 
tay nắm bên ngoài cửa hoặc tay nắm bên 
ngoài cửa hậu.   

■ Khoá các cửa và cửa hậu
Chạm vào cảm biến khóa cửa trên cửa 
trước hoặc ấn nút khóa trên cửa hậu.

■ Sử Dụng Hệ Thống Truy Cập Từ Xa* 1Khoá/Mở Khoá Cửa Từ Bên Ngoài
Nếu công tắc đèn trong xe ở vị trí kích hoạt cửa, 
đèn trong xe sẽ sáng khi bạn mở khoá các cửa 
và cửa hậu.
Không cửa nào mở: Đèn tắt dần sau 30 giây. Các 
cửa và cửa hậu bị khóa lại: Đèn tắt ngay lập tức.

2 Đèn Trong Xe Tr. 306

1Sử Dụng Hệ Thống Truy Cập Từ Xa*

Nếu bạn không mở cửa hoặc cửa hậu trong vòng 
30 giây sau khi mở khóa xe bằng hệ thống truy 
cập từ xa, thì các cửa và cửa hậu sẽ tự động 
khóa lại.

Bạn chỉ có thể khóa hoặc mở các cửa bằng hệ 
thống truy cập từ xa khi chế độ nguồn ở TẮT 
MÁY (KHOÁ).

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

u Một số đèn ngoài xe nhấp nháy một 
lần; tiếng bíp vang lên; tất cả các 
cửa và cửa hậu khóa; và hệ 
thống an ninh được thiết lập*.

Cảm Biến 
Khoá Cửa

Nút Khoá
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1Khóa xe (Khóa cửa tự động khi ra khỏi xe*)

Phạm vi kích hoạt chức 
năng khóa cửa tự động 
là khoảng 1,5 mét

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Khóa xe (Khóa cửa tự động khi ra 
khỏi xe*)

1.

2.

Cách xe khoảng 1,5 mét. 
u Tiếng bíp vang lên, chức năng khóa

 cửa tự động sẽ được kích hoạt. 

tiếng bíp vang lên; tất cả các cửa 
sẽ được khóa.

■

Chức năng khóa cửa tự động được cài đặt ở chế 
độ TẮT là cài đặt mặc định của nhà máy. Chức 
năng khóa cửa tự động có thể được cài đặt ở chế 
độ BẬT bằng cách sử dụng màn hình giao diện 
thông tin cho người lái hoặc màn hình âm thanh/
thông tin.

Nếu bạn đặt chức năng khóa cửa tự động ở chế 
độ BẬT bằng cách sử dụng màn hình giao diện 
thông tin cho người lái hoặc màn hình âm thanh/
thông tin, chỉ sử dụng bộ truyền tín hiệu từ xa để 
mở cửa phía người lái trước khi thay đổi cài đặt 
mới có thể kích hoạt khóa tự động.

Khi bạn ở cạnh xe trong phạm vi cho phép, các 
cửa và cửa hậu sẽ tự động khóa trong thời gian 
xấp xỉ 30 giây sau khi chức năng khóa cửa tự 
động kích hoạt bộ phát tiếng bíp.

Khi bạn mở một cửa sau khi chức năng khóa 
cửa tự động kích hoạt bộ phát tiếng bíp, chức 
năng khóa cửa tự động sẽ bị hủy cho đến khi tất 
cả các cửa và cửa hậu được đóng.

Loại xe có hệ thống màn hinh âm thanh màu 
và màn hình giao diện thông tin cho người lái

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195 
Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

Sau khi kích hoạt chức năng khóa cửa tự động, 
mà bạn ở trong phạm vi hoạt động của khóa/mở 
khóa, đèn báo trên chìa khoá điều khiển từ xa sẽ 
liên tục nhấp nháy cho tới khi các cửa được khóa.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 437

Khi bạn ra khỏi xe và mang theo chìa khoá 
điều khiển từ xa, các cửa sẽ tự động khóa. 
Chức năng khóa cửa tự động sẽ được kích 
hoạt khi tất cả các cửa đều đóng và chìa 
khóa điều khiển từ xa cách tay nắm bên 
ngoài cửa 1,5 mét.
Ra khỏi xe, mang theo chìa khoá điều khiển 
từ xa và đóng (các) cửa.

Mang chìa khoá điều khiển từ xa ra 
ngoài xe cách xe hơn 1,5 mét và duy trì 
phạm vi này khoảng từ 2 giây trở lên. 
u Một số đèn bên ngoài xe nhấp nháy; 
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1Khóa xe (Khóa cửa tự động khi ra khỏi xe*)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tạm thời hủy kích hoạt chức năng:
1. Đặt chế độ nguồn ở TẮT.
2. Mở cửa phía người lái.
3. Sử dụng công tắc khóa cửa chính, vận

hành khóa như sau:
Khoá    Mở khoá      Khoá     Mở khoá
u Tiếng bíp vang lên và chức năng khóa

cửa tự động bị hủy.

Khôi phục chức năng:
• Đặt chế độ nguồn ở BẬT.
• Khóa xe mà không sử dụng chức năng

khóa cửa tự động.
• Mang theo chìa khoá điều khiển từ xa, ở 

ngoài phạm vi hoạt động của chức năng 
khóa tự động.

• Mở cửa bất kỳ.

Chức năng khóa cửa tự động không hoạt động 
trong các điều kiện sau.
• Chìa khoá điều khiển từ xa ở trong xe.
• Một cửa hoặc nắp ca-pô không đóng.
• Chế độ nguồn được đặt ở bất kỳ chế độ nào

ngoài chế độ TẮT.
• Chìa khoá điều khiển từ xa ở cách xe khoảng

1,5 mét khi bạn ra khỏi xe và đóng các cửa.

Chức năng khóa cửa tự động sẽ không được kích 
hoạt khi tất cả các cửa và cửa hậu đã được đóng 
và chìa khoá điều khiển từ xa ở trong xe hoặc 
chìa khoá điều khiển từ xa ở cách xe khoảng 
1,5 m.

Loại xe có cửa hậu điện
Nếu xe có cửa hậu điện, người sử dụng phải chờ 
cho đến khi cửa hậu điện đóng hoàn toàn rồi mới 
kích hoạt chức năng khóa cửa tự động.

Tiếng bíp báo dừng hoạt động chức năng 
khóa cửa tự động
Sau khi chức năng khóa cửa tự động hoạt động, 
tiếng bíp cảnh báo dừng hoạt động chức năng 
khóa cửa vang lên trong xấp xỉ hai giây trong 
những trường hợp sau:
• Đưa chìa khóa điều khiển từ xa vào bên trong

xe qua cửa kính.
• Bạn đứng quá gần xe.
• Để chìa khóa điều khiển từ xa bên trong cửa

hậu.
Nếu tiếng bíp cảnh báo vang lên, kiểm tra để đảm 
bảo bạn đang cầm chìa khóa điều khiển từ xa. 
Sau đó mở/đóng một cửa và xác nhận tiếng bíp 
báo khóa cửa tự động hoạt động vang lên.
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■ Mở khoá các cửa và cửa hậu 1Sử Dụng Hệ Thống Truy Cập Từ Xa*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uTất cả các cửa và cửa hậu sẽ mở  
     khoá. 
u Một số đèn ngoài xe nháy 2 lần 

và tiếng bíp vang lên. 

u Cửa phía người lái được mở khóa.
u Một số đèn ngoài xe nháy 2 lần và

 tiếng bíp vang lên. 
Nắm tay nắm cửa phía hành khách 
trước:

 u Tất cả các cửa và cửa hậu mở khóa.
u Một số đèn ngoài xe nháy 2 lần và

tiếng bíp vang lên. 
Ấn tay nắm bên ngoài:

Ngoại trừ loại xe Châu Phi
Nắm tay nắm cửa trước:

 Loại xe Châu Phi
Nắm tay nắm cửa phía người lái:

Ngoại trừ loại xe Châu Phi
Cửa hậu và tất cả các cửa mở khoá.
u Một số đèn ngoài xe nhấp nháy hai

lần và tiếng bíp vang lên.
Loại xe Châu Phi
u Cửa hậu mở khóa.
u Một số đèn ngoài xe nháy hai lần. 
2 Sử Dụng Tay Nắm Bên Ngoài Tr. 244

• Không để chìa khoá điều khiển từ xa ở trong xe
khi bạn ra khỏi xe. Hãy mang theo bên mình.

• Thậm chí nếu bạn không mang theo chìa khoá
điều khiển từ xa, bạn vẫn có thể khoá/mở khóa
các cửa và cửa hậu khi có ai đó cầm chìa khoá
điều khiển từ xa nằm trong phạm vi cho phép.

• Khi chìa khoá điều khiển từ xa nằm trong phạm
vi cho phép, cửa có thể bị khóa hoặc mở khóa
nếu tay nắm cửa bị dính nước khi trời mưa to
hoặc khi rửa xe.

• Nếu bạn đeo găng tay và nắm vào tay nắm cửa
trước hoặc cảm biến khóa cửa, thì cảm biến
cửa có thể phản hồi chậm hoặc không phản hồi
khi mở khóa cửa.

• Sau khi khoá cửa, bạn phải chờ 2 giây rồi mới
có thể kéo tay nắm cửa để kiểm tra xem cửa có
được khoá không. Nếu bạn muốn mở khóa
ngay sau khi khoá cửa, đợi ít nhất hai giây trước
khi cầm tay nắm cửa, nếu không sẽ không thể mở
khóa cửa.

• Cửa có thể không mở nếu bạn kéo nó ngay sau
khi nắm tay nắm cửa. Nắm lại tay nắm và chắc
chắn rằng cửa đã mở khóa trước khi kéo tay
nắm.

• Thậm chí trong bán kính 80 cm, bạn cũng không 
thể khoá/mở khoá cửa bằng chìa khoá điều 
khiển từ xa nếu để nó ở trên hoặc dưới tay nắm 
bên ngoài.

• Chìa khóa điều khiển từ xa có thể không hoạt 
động nếu nó ở quá gần cửa hoặc kính cửa.

Tay Nắm 
Bên Ngoài
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1Sử Dụng Hệ Thống Truy Cập Từ Xa*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Có thể dùng màn hình giao diện thông tin cho 
người lái hoặc màn hình âm thanh/thông tin để 
tùy chọn cài đặt chế độ mở khóa cửa.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Có thể dùng màn hình âm thanh/thông tin hoặc 
màn hình giao diện thông tin cho người lái để 
tùy chọn cài đặt nhấp nháy đèn và tiếng bíp.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Bạn có thể mở khóa và mở cửa hậu điện.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Loại xe Châu Phi

Loại xe Châu Phi có hệ thống âm thanh màu và 
màn hình giao diện thông tin cho người lái

Loại xe có hệ thống âm thanh màu và màn 
hình giao diện thông tin cho người lái

Loại xe có cửa hậu điện

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu, màn hình 
giao diện thông tin cho người lái và cửa hậu điện
2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh và cửa 
hậu điện

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195 
Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

 2  Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195
 Loại xe Châu Phi có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
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■ Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa 1Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

■ Khóa các cửa và cửa hậu
Ấn nút khóa.
u Một số đèn ngoài xe nhấp nháy một

lần, tất cả các cửa và cửa hậu khóa, 
và hệ thống an ninh được thiết lập*. 

■ Mở khóa các cửa và cửa hậu*

u Một số đèn bên ngoài nháy hai lần, và 
    

    tất cả các cửa và cửa hậu mở khóa. 

u Một số đèn ngoài xe nháy 2 lần và cửa 
       phía người lái mở khóa. 
Hai lần:
u Các cửa còn lại và cửa hậu mở khóa.

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại 
xe Châu Phi      

Ấn nút mở khóa.

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu 
Phi 
Ấn nút mở khóa. 
Một lần:

Nếu bạn không mở cửa hoặc cửa hậu trong vòng 
30 giây sau khi mở khóa xe bằng bộ truyền tín hiệu 
từ xa, thì các cửa và cửa hậu sẽ tự động khóa lại. 
Bạn có thể thay đổi cài đặt hẹn giờ khóa lại.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 437

• Chìa khóa nằm trong ổ khóa.

• Bạn chỉ có thể khóa hoặc mở khóa bằng bộ
truyền tín hiệu từ xa khi chế độ nguồn ở TẮT
MÁY.

Nếu khoảng cách hoạt động của bộ truyền tín hiệu 
từ xa thay đổi, có thể do pin yếu.
Nếu đèn LED không sáng khi bạn ấn nút, tức là 
pin điều khiển bị hết điện.

   Tr. 719

Bộ truyền tín hiệu từ xa sẽ không hoạt động khi:
Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu và 
màn hình giao diện thông tin cho người lái

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195 
Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

2 Thay Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa

LED

Nút Mở 
Khoá

Nút 
Khoá

LED

Nút Mở 
Khoá

Nút
Khoá

LED

Nút Mở 
Khoá

Nút
Khoá
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1Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa
Bộ truyền tín hiệu từ xa sử dụng tín hiệu tần số 
thấp, vì vậy phạm vi hoạt động phụ thuộc vào môi 
trường xung quanh.

Bộ truyền tín hiệu từ xa sẽ không khoá xe khi có 
một cửa hoặc cửa hậu đang mở.

Bạn có thể tùy chọn cài đặt chế độ mở khóa cửa.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe 
Châu Phi

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi 
Loại xe có hệ thống âm thanh màu và màn hình giao 
diện thông tin cho người lái
2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi 
Bộ truyền tín hiệu từ xa sẽ không khoá xe khi có 
một cửa đang mở.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
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Nếu pin chìa khoá điều khiển từ xa hoặc ắc quy của xe bị hết điện, hãy sử 
dụng chìa khóa thay cho chìa khoá điều khiển từ xa.

Cắm hết cỡ chìa khoá vào ổ khoá và 
xoay nó.

■Khoá/Mở Khoá Cửa Bằng Chìa Khóa 1Khoá/Mở Khoá Cửa Bằng Chìa Khóa

Khi bạn khoá/mở khóa cửa người lái bằng chìa 
tất cả các cửa khác cũng khoá/mở khóa cùng 
một lúc.

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại 
xe Châu Phi

Khoá
Mở Khoá

 Ngoại trừ loại xe Australian và New Zealand
Mở khóa các cửa bằng chìa khóa làm cho hệ 
thống an ninh phát ra cảnh báo. Luôn mở khóa 
cửa bằng bộ truyền tín hiệu từ xa.

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi 
Khi bạn khoá cửa người lái bằng chìa khoá, tất cả 
các cửa khác và cửa hậu cũng khoá cùng một lúc. 
Khi mở khóa, cửa người lái được mở khóa đầu 
tiên. Xoay chìa lần thứ hai trong vòng vài giây để 
mở khóa các cửa còn lại và cửa hậu.
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Nếu bạn không mang theo chìa khoá điều khiển từ xa hoặc nếu chìa khoá điều 
khiển từ xa bị hết pin, bạn có thể khóa cửa mà không cần chìa khóa.

■ Khóa cửa phía người lái
Đẩy tai khóa về phía trước (1) hoặc đẩy 
công tắc khóa cửa chính theo hướng 
khóa (2), sau đó kéo và giữ tay nắm bên 
ngoài cửa (3). Đóng cửa, sau đó thả tay 
ra.

■ Khóa cửa phía hành khách
Đẩy tai khóa về phía trước và đóng cửa.

■ Hệ thống chống khóa cửa

■Khóa Cửa Không Sử Dụng Chìa Khóa 1Khoá Cửa Không Sử Dụng Chìa Khóa
Khi bạn khoá cửa người lái, tất cả các cửa khác 
và cửa hậu sẽ khóa cùng một lúc.

Trước khi khóa cửa, hãy đảm bảo không để chìa 
khóa trong xe.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Không thể khoá các cửa và cửa hậu khi chìa khóa đang cắm trong ổ khóa điện. 
Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Không thể khoá các cửa và cửa hậu khi để chìa khoá điều khiển từ xa ở trong 
xe.

(1)

(2)

(3)
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Khoá/Mở Khoá Cửa từ Bên Trong

■ Khoá cửa
Đẩy tai khóa về phía trước.

■ Mở khoá cửa
Kéo tai khóa về phía sau.

■ Sử Dụng Tai Khóa 1Sử Dụng Tai Khóa

Để Mở Khóa

Tai KhoáĐể Khoá

■Mở Khóa Bằng Tay Nắm Bên Trong Cửa Phía Người Lái 1Mở Khóa Bằng Tay Nắm Bên Trong Cửa Phía 
   Người Lái

Tay nắm bên trong cửa phía người lái được thiết 
kế cho phép nguời lái mở cửa chỉ bằng một thao 
tác. Tuy nhiên tính năng này yêu cầu người lái 
không được phép kéo tay nắm bên trong cửa 
trong khi xe đang di chuyển.

Trẻ em luôn phải ngồi ghế sau có khóa phòng 
ngừa trẻ em.

2 Khóa Phòng Ngừa Trẻ Em Tr. 226

Tay Nắm
Bên Trong

Kéo tay nắm bên trong cửa phía người lái.
u Cửa được mở khóa và mở chỉ bằng    

một thao tác.

Mở khóa và mở cửa phía người lái bằng 
tay nắm bên trong sẽ mở khóa được tất 
cả các cửa khác.

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và 
loại xe Châu Phi

Khi bạn khoá cửa bằng tai khoá trên cửa phía 
người lái, tất cả các cửa còn lại và cửa hậu sẽ 
khóa cùng một lúc.
Khi bạn mở khoá cửa bằng tai khoá trên cửa phía 
người lái, chỉ có cửa phía người lái mở khóa.
Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe 
Châu Phi

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Khi bạn khoá/mở khóa cửa bằng tai khoá trên 
cửa phía người lái, tất cả các cửa còn lại và cửa 
hậu đều khóa/mở khóa cùng một lúc.
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Ấn công tắc khóa cửa chính như mô tả để 
khoá và mở khóa tất cả các cửa và cửa 
hậu.

Khóa Phòng Ngừa Trẻ Em
Khóa phòng ngừa trẻ em ngăn không cho các cửa phía sau bị mở từ bên trong 
bất kể vị trí của tai khóa ở đâu.

Trượt lẫy ở cửa sau đến vị trí khóa và 
đóng cửa.

■ Khi mở cửa
Mở cửa bằng tay nắm bên ngoài cửa.

■ Sử Dụng Công Tắc Khóa Cửa Chính 1Sử Dụng Công Tắc Khóa Cửa Chính
Khi bạn khóa/mở khóa một trong các cửa trước 
bằng công tắc khóa cửa chính, tất cả các cửa 
khác và cửa hậu sẽ khóa/mở khóa cùng một 
lúc.

■Cài Đặt Khóa Phòng Ngừa Trẻ Em

1Khoá Phòng Ngừa Trẻ Em
Để mở cửa từ bên trong khi khóa phòng ngừa trẻ 
em bật, gạt tai khóa đến vị trí mở khóa, hạ cửa 
kính sau, đưa tay bạn ra bên ngoài cửa kính, và 
kéo tay nắm bên ngoài cửa.

Để Mở Khoá

Công Tắc Khoá 
Cửa Chính

Để Khoá

Khoá

Mở Khoá
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Xe của bạn tự động khoá tất cả các cửa hoặc mở khoá tất cả các cửa/cửa 
người lái khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.

■ Chế độ khóa khi lái xe
Tất cả các cửa và cửa hậu khóa khi tốc độ xe đạt 15 km/h.

■ Chế Độ Mở Khóa Khi Đỗ Xe

■Khoá Cửa Tự Động

■Mở Khóa Cửa Tự Động

1Khóa/Mở Khóa Cửa Tự Động
Bạn có thể tắt hoặc chuyển sang cài đặt khóa/mở 
khóa cửa tự động khác bằng cách sử dụng công 
tắc khoá cửa chính.

2 Tuỳ Chọn Cài Đặt Khoá/Mở Khoá Cửa
Cửa Tự Động* Tr. 228

Bạn có thể tắt hoặc chuyển sang cài đặt khóa/
mở khóa cửa tự động khác bằng cách sử dụng 
màn hình giao diện thông tin cho người lái hoặc 
màn hình âm thanh/thông tin.
Loại xe có hệ thống âm thanh màu và màn 
hình giao diện thông tin cho người lái

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
Cửa phía người lái mở khóa khi gạt cần số gạt đến (P và nhấn bàn đạp 
phanh. Có thể thay đổi cài đặt để mở khóa cho tất cả các cửa.
Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Tất cả các cửa mở khóa khi gạt cần số đến (P và nhấn bàn đạp phanh.

Ngoại trừ loại xe Australia và New Zealand 

Khoá/Mở Khoá Cửa Tự Động

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195 

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437
  Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh  
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Tùy Chọn Cài Đặt Khóa/Mở Khóa Cửa Tự Động*

Bạn có thể tùy chọn cài đặt khóa/mở khóa cửa tự động theo ý muốn bằng công tắc khóa cửa chính.

■ Khoá cửa tự động

■ Mở khoá cửa tự động

* 1: Cài đặt mặc định
* 2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■ Danh Sách Các Tùy Chọn Cài Đặt Khóa/Mở Khóa Cửa Tự Động

Chế Độ Mô Tả

Drive Lock Mode*1 (Chế Độ Khoá Khi Lái Xe*1) Tất cả các cửa và cửa hậu sẽ khóa khi tốc độ xe đạt 15 km/h.

Park Lock Mode (Chế Độ Khoá Khi Đỗ Xe) Tất cả các cửa và cửa hậu khóa khi nhấn bàn đạp phanh và gạt 
cần số ra khỏi (P.

Off (Tắt) Khoá cửa tự động ngừng kích hoạt mọi lúc.

Chế Độ Mô Tả

Park Unlock 
Mode 
(Chế Độ Mở 
Khóa Khi Đỗ Xe)

Driver's door unlocks*1 
(Để mở khoá cửa người lái*1) Cửa phía người lái sẽ mở khóa khi gạt cần số đến (P và nhấn bàn đạp phanh.

All doors and the tailgate unlock 
(Để mở khoá tất cả các cửa và 
cửa hậu)

Tất cả các cửa và cửa hậu sẽ mở khóa khi gạt cần số đến (P và nhấn bàn 
đạp phanh.

Ignition Switch 
Unlock Mode 
(Chế Độ Mở Khoá 
Khi Xoay Khoá 
Điện)

Driver's door unlocks (Để mở 
khoá cửa người lái) Cửa phía người lái sẽ mở khóa khi xoay khóa điện ra khỏi vị trí BẬT (w*2.
All doors and the tailgate 
unlock (Để mở khóa tất cả 
các cửa và cửa hậu )

Tất cả các cửa và cửa hậu sẽ mở khóa khi xoay khóa điện ra khỏi vị trí BẬT (w*2.

(Off) Tắt Mở khoá cửa tự động ngừng kích hoạt mọi lúc.

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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■ Khoá cửa tự động

■ Mở khoá cửa tự động

*1: Cài đặt mặc định
*2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Chế Độ Mô Tả

Drive Lock Mode*1 (Chế Độ Khóa Khi Lái Xe*1) Tất cả các cửa và cửa hậu sẽ khóa khi tốc độ xe đạt 15 km/h.

Park Lock Mode (Chế Độ Khóa Khi Đỗ Xe) Tất cả các cửa và cửa hậu sẽ khóa khi nhấn bàn đạp phanh và gạt 
cần số ra khỏi (P.

Off (Tắt) Khoá cửa tự động ngừng kích hoạt mọi lúc.

Chế Độ Mô Tả

Park Unlock Mode*1 (Chế Độ Mở Khóa Khi Đỗ Xe*1) Tất cả các cửa và cửa hậu mở khóa khi nhấn bàn đạp phanh và gạt cần số đến 
(P và nhấn bàn đạp phanh.

Tất cả các cửa và cửa hậu mở khóa khi xoay khóa điện ra khỏi vị trí BẬT (w*2.

Off (Tắt) Mở khoá cửa tự động ngừng kích hoạt mọi lúc.

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Ignition Switch Unlock Mode (Chế độ Mở Khoá Khi 
Xoay Khoá Điện)
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* 1: Cài đặt mặc định
* 2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Các Bước Tuỳ Chọn Để Khoá Cửa Tự Động

Bước Chế Độ Khóa Khi Lái Xe*1 Chế Độ Khóa Khi Đỗ Xe Tắt

1 Nhấn phanh đỗ. Gạt cần số đến (P.

2 Đóng cửa phía người lái. Mở cửa phía người lái.

3 Xoay khoá điện đến BẬT (w*2.

4 Gạt cần số ra khỏi (P đồng thời nhấn 
bàn đạp phanh. — —

5

Ấn và giữ nút khóa của công tắc khóa cửa chính trên cửa phía người lái trong hơn 5 
giây. Nhả công tắc sau khi nghe thấy 2 tiếng tách.

Ấn và giữ nút khóa cửa công 
tắc khóa cửa chính trên cửa 
phía người lái trong hơn 5 giây. 
Nhả công tắc sau khi nghe thấy 
một tiếng tách.

6 Gạt cần số đến (P. — —

7 Xoay khóa điện đến TẮT*2 trong vòng 20 giây.
u Hoàn thành tùy chọn.
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*1: Cài đặt mặc định
*2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Các Bước Tuỳ Chọn Để Mở Khoá Cửa Tự Động

Bước

Chế Độ Mở Khoá Khi Đỗ Xe Chế Độ Mở Khoá Khi Xoay Khoá Điện

TắtĐể mở khoá cửa 
phía người lái*1

Để mở khoá tất cả 
các cửa và cửa hậu

Để mở khoá cửa 
phía người lái

Để mở khoá tất cả 
các cửa và cửa hậu

1 Nhấn phanh đỗ. Gạt cần số đến (P.

2 Đóng cửa phía người lái. Mở cửa phía người lái.

3 Xoay khoá điện đến BẬT (w*2.

4 — —
Gạt cần số ra khỏi (P đồng thời 
nhấn bàn đạp phanh. —

5

Ấn và giữ nút mở khóa của công tắc khóa cửa chính trên cửa phía người lái trong hơn 5 giây cho đến khi nghe thấy hai 
tiếng tách.

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi



232

uuKhoá và Mở Khóa CửauTùy Chọn Cài Đặt Khóa/Mở Khóa Cửa Tự Động*

Đ
iều Khiển

* 1: Cài đặt mặc định
*2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Bước
Chế Độ Mở Khoá Khi Đỗ Xe Chế Độ Mở Khoá Khi Xoay Khoá Điện

TắtĐể mở khoá cửa 
phía người lái*1

Để mở khoá tất cả 
các cửa và cửa hậu

Để mở khoá cửa 
phía người lái

Mở khoá tất cả các 
cửa và cửa hậu

6 Nhả công tắc.

Tiếp tục giữ công tắc 
thêm 5 giây cho đến 
khi nghe thấy một 
tiếng tách nữa.

Nhả công tắc.

Tiếp tục giữ công 
tắc thêm năm giây 
cho đến khi nghe 
thấy một tiếng tách. 
nữa. nữa.

Nhả công tắc.

7 — — Gạt cần số đến (P . —

8 Xoay khóa điện đến TẮT*2 trong vòng 20 giây.
u Hoàn thành tùy chọn.
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uuKhoá và Mở Khóa CửauTùy Chọn Cài Đặt Khóa/Mở Khóa Cửa Tự Động*
Đ

iều Khiển

*1: Cài đặt mặc định
*2: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Chế Độ Mở Khoá Khi Xoay Khoá Điện Tắt

1 Nhấn phanh đỗ. Gạt cần số đến (P.

2 Đóng cửa phía người lái. Mở cửa phía người lái.

3 Xoay khoá điện đến BẬT (w*2.

4 —
Gạt cần số ra khỏi (P trong khi nhấn 
bàn đạp phanh. —

5

Ấn và giữ nút mở khóa của công tắc khóa cửa chính trên cửa phía người lái trong hơn năm giây cho đến khi nghe thấy 
hai tiếng tách.

6 — Gạt cần số đến (P . —

7 Xoay khóa điện đến TẮT*2 trong vòng 20 giây.
u Hoàn thành tùy chọn.

Bước   Chế Độ Mở Khoá Khi Đỗ Xe*1

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
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Mở và Đóng Cửa Hậu

Lưu Ý Khi Mở/Đóng Cửa Hậu
Luôn đảm bảo mọi người và các đồ vật ở tránh xa cửa hậu trước khi mở hoặc 
đóng nó.

• Mở hết cỡ cửa hậu.
u Nếu cửa hậu không mở hết, nó sẽ tự đóng lại do trọng lượng của nó.

• Cẩn thận khi trời có gió. Gió có thể làm cửa hậu sập xuống.

u Tránh hư hỏng có thể xảy ra.
u Ngăn không cho khí xả lọt vào xe.
 2 Khí CO Tr. 109

1Lưu Ý Khi Mở/Đóng Cửa Hậu

Cẩn thận không để đầu va vào cửa hậu hoặc không 
để tay vào giữa cửa hậu và khoang hành lý khi 
đóng cửa hậu.

Khi bạn đang xếp hoặc dỡ hành lý ra khỏi khoang 
hành lý, hoặc đá chân vào khu vực bên dưới giữa 
cản sau để khỏi phải dùng tay*, trong khi động cơ 
đang chạy không tải, thì không được đứng trước 
ống xả. Bạn có thể bị bỏng.

Không để bất kỳ hành khách nào ngồi trong khu vực 
để hành lý. Họ có thể bị thương khi phanh gấp, tăng 
ga đột ngột, hoặc khi có va chạm.

3CẢNH BÁO
Nếu ai đó bị kẹt trong khi mở hoặc đóng cửa 
hậu thì người đó có thể bị trọng thương.
Luôn đảm bảo mọi người và các đồ vật cách 
xa cửa hậu trước khi mở hoặc đóng nó.

Loại xe không có cửa hậu điện

 Tất cả các loại xe
Đóng cửa hậu trong khi lái xe để:

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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uuMở và Đóng Cửa HậuuLưu Ý khi Mở/Đóng Cửa Hậu
Đ

iều Khiển

Có thể đóng/mở cửa hậu điện khi cần số ở (P.

1Lưu Ý Khi Mở/Đóng Cửa Hậu

CẢNH BÁO: Luôn mang theo chìa khóa mỗi khi ra 
khỏi xe dù trong xe còn người hay không.

CHÚ Ý
Không đẩy hoặc kéo cửa hậu điện khi nó đang   
được mở hoặc đóng tự động.
Cố mở hoặc đóng cửa hậu điện trong khi nó 
đang hoạt động có thể làm cho khung cửa hậu bị 
biến dạng.

Đảm bảo có đủ khoảng trống xung quanh xe khi 
vận hành cửa hậu. Người đứng gần cửa hậu có 
thể bị trọng thương nếu bị cửa hậu va vào đầu. 
Đặc biệt lưu ý khi có trẻ chơi ở xung quanh xe.

Loại xe có cửa hậu điện

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Có thể vận hành cửa hậu điện bằng cách ấn nút cửa hậu điện trên bộ truyền 
tín hiệu từ xa, ấn nút cửa hậu điện ở bảng điều khiển phía người lái, ấn nút 
trên cửa hậu, hoặc đá chân vào phía dưới giữa cản sau để mở cửa hậu ra 
mà không cần dùng tay*.

Loại xe có cửa hậu điện

3CẢNH BÁO
Nếu ai đó bị kẹt trong khi mở hoặc đóng cửa 
hậu thì người đó có thể bị trọng thương.

Luôn đảm bảo các hành khách và các đồ vật 
tránh xa cửa hậu trước khi mở hoặc đóng 
nó.
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1Lưu Ý khi Mở/Đóng Cửa Hậu
Cửa hậu điện có thể không mở hoặc đóng trong 
các trường hợp sau:
• Bạn khởi động xe trong khi cửa hậu đang mở

hoặc đóng tự động.
• Xe đang đỗ trên dốc cao.
• Xe bị chao đảo khi có gió mạnh.
• Cửa hậu hoặc nóc xe bị tuyết hoặc băng bao

phủ.
Nếu bạn đóng cửa hậu điện khi tất cả các cửa 
đều khóa, cửa hậu điện sẽ tự động khóa và 
một số đèn ngoài xe sẽ nhấp nháy.
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uuMở và Đóng Cửa HậuuMở/Đóng Cửa Hậu Điện*

Còn nữa

Đ
iều Khiển

Mở/Đóng Cửa Hậu Điện*

Khi bạn mang theo chìa khoá điều khiển 
từ xa, bạn có thể mở hoặc đóng cửa hậu 
mà không cần dùng tay bằng cách đá 
chân vào phía dưới giữa tấm cản sau.
u Một số đèn ngoài xe nháy hai lần và 

tiếng bíp vang lên 1 lần, cửa hậu 
bắt đầu mở.

■ Sử Dụng Chức Năng Mở Cửa Rảnh Tay* 1Sử Dụng Chức Năng Mở Cửa Rảnh Tay*

Khi trời đang mưa to hoặc vì những lý do khác 
khiến xe bị ướt nhiều, cảm biến có thể không phát 
hiện chính xác cử động chân của bạn.

Khi làm gì đó ở gần hoặc hoặc xung quanh phía 
sau của xe, bạn có thể vô tình làm mở hoặc đóng 
cửa hậu.
Để tránh xảy ra hiện tượng này, hãy chọn các 
Tính Năng Tùy Chọn trên màn hình âm thanh/
thông tin sau đó TẮT tính năng này.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Nếu bạn để chân dưới tấm cản quá lâu, cửa hậu 
điện sẽ không mở hoặc đóng.
Chức năng này sẽ không hoạt động nếu bạn 
không mang theo chìa khoá điều khiển từ xa. 
Hãy luôn mang theo chìa khoá điều khiển từ xa. 

Cử động đá chân kéo dài xấp xỉ một giây.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

1 giây
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Ấn nút cửa hậu điện trong hơn một giây 
để vận hành cửa hậu khi chế độ nguồn ở 
TẮT MÁY (KHOÁ).
u Một số đèn ngoài xe nháy hai lần và

tiếng bíp vang lên.

Nếu bạn lại ấn nút này khi cửa hậu điện 
đang hoạt động, nó sẽ dừng lại.
Ấn nút trong hơn một giây và cửa hậu điện 
sẽ vận hành theo chiều ngược lại.

■ Tùy chọn khi mở cửa hậu
Bất Cứ Lúc Nào: Cửa hậu điện mở khóa và mở cùng lúc. Đây là cài đặt mặc 
định.
Khi Mở Khoá: Cửa hậu sẽ mở khi tất cả các cửa được mở khóa.

■ Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa 1Mở/Đóng Cửa Hậu Điện*

Nếu bạn đóng cửa hậu điện khi tất cả các cửa 
đều khóa, cửa hậu điện sẽ tự động khóa.

Nếu bạn thay ắc quy hoặc cầu chì cửa hậu điện 
trong khi cửa hậu đang mở, cửa hậu điện có 
thể không hoạt động. Cửa hậu điện chỉ có thể 
đóng khi bạn đóng cửa hậu bằng tay.

Lắp các bộ phận không chính hiệu Honda vào 
cửa hậu điện có thể làm cửa hậu điện mở 
không hết hoặc đóng không khít.

Đảm bảo mở cửa hậu điện hoàn toàn trước khi 
bạn đưa hành lý vào và lấy hành lý ra.

Đảm bảo cửa hậu điện được đóng khít trước khi 
bạn khởi động động cơ.

Tiếng bíp sẽ vang lên nếu bạn bắt đầu lái xe 
trong khi cửa hậu điện vẫn mở hoặc đóng.Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu và màn hình giao diện thông tin cho người lái

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

  2 T ính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
 2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Nút Cửa 
Hậu Điện



Còn nữa 239

uuMở và Đóng Cửa HậuuMở/Đóng Cửa Hậu Điện*
Đ

iều Khiển

Để mở hoặc đóng cửa hậu điện, ấn và giữ 
nút cửa hậu điện trong khoảng một giây.
u Một số đèn bên ngoài nhấp nháy và

tiếng bíp vang lên.

Nếu bạn ấn lại nút này khi cửa hậu điện 
đang vận hành, nó sẽ dừng lại.
Ấn và giữ nút trong khoảng một giây và 
cửa hậu điện sẽ vận hành theo chiều 
ngược lại.

■ Sử Dụng Nút Cửa Hậu Điện 1Mở/Đóng Cửa Hậu Điện*

Nếu cửa hậu điện va vào vật cản trong khi đang 
mở hoặc đóng, tính năng tự động đảo chiều sẽ 
làm đảo chiều vận hành cửa hậu. Tiếng bíp vang 
lên ba lần.

Chức năng tự động đảo chiều sẽ không hoạt động  
khi cửa hậu sắp đóng để đảm bảo cửa đóng khít 
hoàn toàn.

Không chạm vào các cảm biến ở cả hai bên của cửa 
hậu. Nếu bạn chạm vào bất kỳ cảm biến nào thì cửa 
hậu sẽ không đóng.

Cẩn thận không làm xước các cảm biến bằng vật 
sắc nhọn. Nếu bị xước, các cảm biến có thể bị hỏng 
và tính năng đóng cửa hậu điện sẽ gặp sự cố.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nếu bạn ấn vào nút tay nắm ngoài cửa 
hậu trong không quá một giây, cửa hậu 
sẽ tự động mở.

uTiếng bíp vang lên.
u Nếu bạn muốn mở cửa hậu bằng tay, 

 ấn nút mở cửa hậu trong hơn một giây. 
2 Mở và Đóng Cửa Hậu Tr. 234

Nếu bạn mang theo chìa khoá điều khiển 
từ xa, bạn không cần mở khóa cửa hậu 
trước khi mở nó.

Để đóng cửa hậu, ấn vào nút tay nắm lần 
nữa trong khi cửa hậu đang mở.

Nếu bạn lại ấn vào nút tay nắm bên ngoài 
lần nữa khi cửa hậu điện đang hoạt 
động, nó sẽ dừng lại. 
Ấn vào nút tay nắm bên ngoài và cửa hậu 
điện sẽ vận hành đảo chiều.

■ Sử Dụng Tay Nắm Bên Ngoài Cửa Hậu 1Mở/Đóng Cửa Hậu Điện*

• Không để chìa khóa ở trong xe khi bạn ra khỏi
xe. Hãy mang theo bên mình.

• Thậm chí nếu bạn không mang theo chìa khoá
điều khiển từ xa, bạn vẫn có thể mở khóa cửa
hậu khi có ai khác cầm chìa khoá điều khiển từ
xa trong phạm vi cho phép.

• Không để chìa khoá điều khiển từ xa trong
khoang hành lý và đóng cửa hậu. Tiếng bíp sẽ
vang lên và không thể khoá cửa hậu.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bật và tắt vận hành cửa 
hậu điện.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Loại xe Châu Phi

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu có 
màn hình giao diện thông tin cho người lái

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195 
Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đ
iều Khiển

Tay Nắm 
Bên Ngoài
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uuMở và Đóng Cửa HậuuMở/Đóng Cửa Hậu Điện*
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Ấn nút ở cửa hậu điện để đóng cửa hậu 
điện.
u Tiếng bíp vang lên.

Nếu bạn lại ấn nút này khi cửa hậu điện 
đang hoạt động, nó sẽ dừng lại.
Ấn lại nút và thả ra, và cửa hậu điện sẽ 
đảo chiều.

■ Sử Dụng Nút Bên Trong Cửa Hậu 1Mở/Đóng Cửa Hậu Điện*

Nếu bạn ấn nút đóng cửa hậu điện trong khi cửa 
hậu đang tự động mở hoặc đóng, cửa hậu điện 
sẽ dừng hoạt động. Tham khảo phần lưu ý nếu 
cửa hậu dừng giữa chừng khi đang vận hành. 
Nó có thể bất ngờ bật lên hoặc sập xuống.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Có thể lập trình được phạm vi mở cửa 
hậu điện tự động.

Để lập trình:
1. Mở cửa hậu đến vị trí mong muốn.
u Nếu bạn muốn lập trình lại cửa hậu

điện để nó mở hoàn toàn, dùng tay 
đẩy cửa hậu lên cao nhất và thực 
hiện bước tiếp theo.

2. Ấn và giữ nút bên trong cửa hậu đến
khi bạn nghe thấy hai tiếng bíp ngắn
sau một tiếng bíp dài.

■ Lập Trình Vị Trí Cửa Hậu 1Lập Trình Vị Trí Cửa Hậu
Nếu cửa hậu chỉ mở một chút, thì không thể lập 
trình được vị trí, ngay cả khi bạn ấn nút bên trong.
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Nếu bạn đóng cửa hậu điện bằng tay, nó sẽ tự động chốt.

Cửa hậu điện tự động hạ xuống là trường hợp cửa hậu điện đang mở hoàn 
toàn sập xuống do chính trọng lượng của nó (ví dụ, do có tuyết bám trên cửa 
hậu). Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp khi cửa hậu điện sập xuống.

■Đóng Cửa Tự Động

■ Phát Hiện Sập Cửa Hậu Điện

1Đóng Cửa Tự Động
Chức năng tự động đóng sẽ không kích hoạt nếu 
bạn ấn lên tay nắm bên ngoài cửa hậu trong khi 
cửa hậu điện đang đóng.

Không tạo áp lực lên cửa hậu khi cửa hậu điện 
đang chốt.

Khi đóng cửa hậu bằng tay, để nó tự động chốt 
và buông tay ra. Để tay gần cửa hậu khi nó bắt 
đầu tự chốt thì rất nguy hiểm.

1Phát Hiện Sập Cửa Hậu Điện
Nếu bạn dùng tay để đóng cửa hậu điện ngay 
sau khi nó vừa mở hoàn toàn, chức năng phát 
hiện sập cửa hậu điện có thể được kích hoạt.

Nếu chức năng phát hiện sập cửa hậu điện hoạt 
động liên tục, hãy liên hệ với đại lý để xử lý.

Khi chức năng phát hiện sập cửa hậu điện hoạt 
động, hãy chờ đến khi cửa hậu điện đóng hoàn 
toàn. Đứng xa cửa hậu điện khi nó đang hoạt 
động.
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Mở/Đóng Cửa Hậu

Khi tất cả các cửa đã được mở khóa hoặc 
ấn nút mở khóa cửa hậu trên bộ truyền 
tín hiệu từ xa, cửa hậu sẽ được mở khóa. 
Ấn vào tay nắm bên ngoài và nâng cửa 
hậu lên để mở.

Để đóng cửa hậu, nắm tay nắm bên 
trong, kéo cửa hậu xuống và ấn nó sập 
xuống từ bên ngoài.

■ Sử Dụng Tay Nắm Bên Ngoài 1Sử Dụng Tay Nắm Bên Ngoài
• Không để chìa khóa ở trong xe khi bạn ra khỏi

xe. Hãy mang theo nó bên mình.
• Thậm chí nếu bạn không mang theo chìa khoá

điều khiển từ xa*, bạn vẫn có thể mở khóa cửa 
hậu khi có ai khác cầm chìa khoá điều khiển từ 
xa trong phạm vi cho phép.

• Không để chìa khoá điều khiển từ xa ở trong
khoang hành lý và đóng cửa hậu. Tiếng bíp 
sẽ vang lên và cửa hậu không thể khóa.

Loại xe Châu Phi có hệ thống truy cập từ xa  

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
Nếu bạn mang theo chìa khoá điều khiển 
từ xa, bạn không cần mở khóa cửa hậu 
trước khi mở nó.

Tay Nắm 
Bên Ngoài 

Tay Nắm Bên Trong
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Ấn nút mở khóa cửa hậu để mở khóa cửa 
hậu.

■ Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa* 1Sử Dụng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa*

Nếu bạn mở khóa và mở cửa hậu bằng bộ 
truyền tín hiệu từ xa hoặc chìa khoá điều khiển 
từ xa*, khi đóng, cửa hậu sẽ tự động khóa.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút Mở 
Khoá Cửa 
Hậu

Nút Mở 
Khoá Cửa 
Hậu
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Hệ Thống An Ninh

Hệ Thống Chống Nổ Máy
Hệ thống chống nổ máy giúp ngăn việc khởi động động cơ bằng chìa khóa 
chưa được đăng ký trước. Mỗi chìa khóa có gắn bộ truyền tín hiệu điện tử, 
bộ này sử dụng những tín hiệu điện tử để xác minh mã chìa khóa.

Chú ý những điểm sau khi tra chìa khóa vào ổ khóa* hoặc ấn nút ENGINE 
START/STOP*:
• Không để những vật có sóng radio mạnh gần khóa điện* hoặc nút ENGINE 

START/STOP*.
• Đảm bảo chìa khóa không bị che hay chạm vào những vật thể bằng kim loại.
• Không để chìa khóa của một xe khác có lắp hệ thống chống nổ máy gần 

khoá điện* hoặc nút ENGINE START/STOP*.

Không để chìa khóa gần các vật có từ tính. Các thiết bị điện tử như tivi và 
các hệ thống âm thanh tạo ra từ trường mạnh. Lưu ý rằng ngay cả móc chìa 
khóa cũng có từ tính.

1Hệ Thống Chống Nổ Máy

CHÚ Ý
Để chìa khóa trong xe có thể bị mất trộm hoặc vô 
tình làm xe di chuyển. 
Luôn mang theo chìa khóa bên mình mỗi khi bạn 
rời khỏi xe.

Không thay đổi hệ thống này hoặc gắn thêm thiết 
bị khác vào. Làm vậy bạn có thể làm hỏng hệ 
thống và làm xe bạn không thể khởi động được.

Nếu hệ thống liên tiếp không nhận mã chìa khóa, 
hãy liên hệ với đại lý. Nếu bạn mất chìa khóa và 
không thể khởi động động cơ, hãy liên hệ với đại 
lý.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Hệ Thống Cảnh Báo An Ninh*

Hệ thống cảnh báo an ninh kích hoạt khi cửa hậu, nắp ca-pô hoặc các cửa 
được mở mà không dùng bộ truyền tín hiệu từ xa, hoặc hệ thống truy cập 
từ xa*.

■ Khi hệ thống cảnh báo an ninh được kích hoạt
Còi kêu liên tục và tất cả các đèn bên ngoài nhấp nháy.

■ Huỷ kích hoạt hệ thống cảnh báo an ninh
Sử dụng bộ truyền tín hiệu từ xa, hệ thống truy cập từ xa* hoặc xoay khoá 
điện đến BẬT (w*1 để mở khóa xe. Hệ thống cùng với còi và đèn đang nhấp 
nháy sẽ ngừng hoạt động.

■ Cài đặt hệ thống báo động an ninh

• Khoá điện ở KHOÁ (0, và chìa khoá đã được rút khỏi ổ khoá.
• Nắp ca-pô đã đóng.
• Tất cả các cửa và cửa hậu được khoá bằng chìa khoá hoặc bộ truyền tín hiệu

từ xa.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

1Hệ Thống Cảnh Báo An Ninh*

Hệ thống cảnh báo an ninh sẽ tiếp tục cảnh báo 
trong khoảng 5 phút trước khi hệ thống an ninh 
ngừng hoạt động. Hệ thống sẽ tiến hành đủ 10 
chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 giây, trong khi đó còi sẽ kêu 
và đèn báo khẩn cấp nháy.
Tùy từng trường hợp, hệ thống an ninh có thể tiếp 
tục hoạt động trong vòng hơn 5 phút.

Không cài đặt hệ thống cảnh báo an ninh khi có ai 
đó trên xe hoặc có một cửa kính còn mở. Hệ thống 
sẽ vô tình kích hoạt khi:
• Mở khoá cửa bằng tai khoá.
• Mở nắp ca-pô bằng cách tay nắm nhả nắp ca-pô.

Nếu ắc quy bị hết điện sau khi bạn cài đặt hệ thống 
cảnh báo an ninh, cảnh báo an ninh có thể ngừng 
hoạt động khi nạp lại hoặc thay thế ắc quy. Nếu 
trường hợp này xảy ra, huỷ kích hoạt hệ thống an 
ninh bằng cách dùng bộ truyền tín hiệu hoặc hệ 
thống truy cập từ xa* để mở khoá cửa.

Nếu bạn mở khóa cửa bằng chìa khóa trong khi hệ 
thống cảnh báo an ninh đanh hoạt động, đèn báo 
sẽ tắt.

Không được thay đổi hoặc gắn thêm thiết bị khác 
vào hệ thống này. Nếu không sẽ làm hỏng hệ thống 
và làm xe bạn không thể hoạt động.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Hệ thống cảnh báo an ninh sẽ tự động thiết lập trong những trường hợp sau:
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• Chế độ nguồn được đặt ở TẮT MÁY (KHOÁ).
• Nắp ca-pô đóng .
• Tất cả các cửa và cửa hậu được khoá từ bên ngoài bằng chìa khoá,

bộ truyền tín hiệu từ xa, hoặc hệ thống truy cập từ xa.

■ Khi hệ thống cảnh báo an ninh được thiết lập
Đèn báo hệ thống cảnh báo an ninh trên bảng điều khiển nhấp nháy và thời 
gian nhấp nháy thay đổi sau khoảng 15 giây.

■ Hủy hệ thống cảnh báo an ninh

Hệ thống cảnh báo an ninh bị hủy khi xe được mở khóa bằng bộ truyền tín 
hiệu từ xa hoặc khi khóa điện được xoay đến BẬT. Đèn cảnh báo hệ thống  
an ninh sẽ tắt cùng lúc.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
Hệ thống cảnh báo an ninh tự động thiết lập trong những trường hợp sau:

Hệ thống cảnh báo an ninh bị hủy khi xe được mở khóa bằng bộ truyền tín 
hiệu từ xa hoặc hệ thống truy cập từ xa, hoặc khi chế độ nguồn được đặt ở 
BẬT. Đèn cảnh báo hệ thống cảnh báo an ninh cũng sẽ tắt cùng lúc.
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Mở và Đóng Cửa Kính

Mở/Đóng Cửa Kính Điện
Có thể mở và đóng cửa kính điện bằng các công tắc trên các cửa khi khóa 
điện ở BẬT (w*1.
Có thể sử dụng các công tắc phía người lái để mở và đóng tất cả các cửa 
kính. Để mở và đóng các cửa kính từ các vị trí ngoài vị trí người lái, thì phải 
tắt nút khoá cửa kính điện bên phía người lái (không ấn xuống, đèn báo 
tắt).
Khi bật nút khóa cửa kính điện (ấn xuống, đèn báo sáng), bạn có thể chỉ vận 
hành cửa kính phía người lái. Bật nút khóa cửa kính điện khi có trẻ nhỏ trên 
xe.

■ Vận hành tự động
Để mở: Ấn dứt khoát công tắc xuống. 
Để đóng: Kéo dứt khoát công tắc lên.

Cửa kính mở hoặc đóng hoàn toàn. Để 
dừng cửa kính bất cứ lúc nào, ấn hoặc kéo 
nhanh công tắc.

■ Vận hành bằng tay
Để mở: Ấn nhẹ công tắc xuống và giữ cho 
đến khi cửa kính đến vị trí bạn muốn. 
Để đóng: Kéo nhẹ công tắc lên và giữ nó 
cho đến khi cửa kính đến vị trí bạn muốn.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Mở/Đóng Cửa Kính có Chức Năng Mở/Đóng Tự Động

1Mở/Đóng Cửa Kính Điện

CẢNH BÁO: Luôn luôn mang theo chìa khóa xe 
mỗi khi bạn ra khỏi xe dù trong xe còn người hay 
không.

Cửa kính điện có thể hoạt động 10 phút sau 
khi bạn xoay khóa điện đến KHOÁ (0*1. 
Đóng cửa phía người lái để huỷ chức năng 
này.

3CẢNH BÁO 
Đóng cửa kính điện trong khi ai đó để 
tay hoặc bàn tay lên cửa kính đó có 
trọng thương.

Đảm bảo hành khách cách xa cửa kính 
khi đóng.

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu 
Phi, Brunei và Thái Lan

Loại xe ở các quốc gia khác
Cửa kính điện có thể hoạt động để 10 phút sau 
khi bạn xoay khóa điện đến KHOÁ (0*1. 
Mở một trong hai cửa phía trước để hủy chức 
năng này.

Loại xe Australia và New Zealand
Cửa kính điện có thể hoạt động trong 45 giây 
sau khi bạn xoay khóa điện đến KHOÁ (0*1. 
Mở một trong hai cửa phía trước để hủy chức 
năng này.

BẬT
TẮT

Nút Khoá 
Cửa Kính Điện

Đèn Báo

Công Tắc Cửa
Kính Phía 
Người Lái

Công Tắc Cửa 
Kính Hành Khách 
Phía Trước
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Để mở: Ấn công tắc xuống. 
Để đóng: Kéo công tắc lên.

Nhả công tắc khi cửa kính đạt vị trí mong 
muốn.

Để mở: Ấn nút mở khóa và sau đó trong 
10 giây, ấn lại nó và giữ. Nếu cửa kính và 
cửa sổ trời toàn cảnh* dừng ngang chừng, 
làm lại bước này.

Để đóng*: Ấn nút khóa và sau đó trong 10 
giây, ấn lại và giữ.

■Mở/Đóng Cửa Kính không có Chức Năng Mở/Đóng
Tự Động*

1Mở/Đóng Cửa Kính Điện
Tự Động Đảo Chiều
Nếu cửa kính điện cảm nhận được vật cản khi cửa 
đang đóng tự động, nó sẽ ngừng đóng và đảo 
chiều.

Chức năng tự động đảo chiều cửa kính phía 
người lái bị vô hiệu hoá khi bạn tiếp tục kéo công 
tắc lên.

Chức năng tự động đảo chiều sẽ ngừng cảm nhận 
khi cửa kính đã đóng gần hết để đảm bảo cửa 
đóng hoàn toàn.

Bạn không thể mở hoàn toàn các cửa kính sau.

Đóng

Mở

■Mở/Đóng Cửa Kính và Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh* bằng
Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đ
iều Khiển

Nút Mở 
Khoá

Nút 
Khoá
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Để mở*: Mở khóa cửa phía người lái bằng 
chìa khóa. Trong vòng 10 giây, xoay chìa 
khoá đến vị trí giữa, sau đó xoay chìa khoá 
theo hướng mở khoá và giữ nó tại đó.

Để đóng: Khoá cửa phía người lái bằng 
chìa khoá. Trong vòng 10 giây, xoay chìa 
khoá đến vị trí giữa, sau đó xoay chìa khoá 
theo hướng khoá và giữ nó tại đó.

Nhả chìa khoá để dừng cửa kính và cửa sổ 
trời toàn cảnh* tại vị trí bạn muốn. Nếu bạn 
muốn điều chỉnh thêm, làm lại cách vận 
hành tương tự.

■ Mở/Đóng Cửa Kính và Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh* bằng Chìa
Khóa

Đóng
  Mở

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh*

Mở/Đóng Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh
Bạn chỉ có thể vận hành cửa sổ trời toàn cảnh khi chế độ nguồn ở BẬT. Sử 
dụng công tắc ở phía trước trần xe để mở hoặc đóng cửa sổ trời toàn cảnh.

1Mở/Đóng Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh

CẢNH BÁO: Luôn luôn mang theo chìa khóa xe 
mỗi khi bạn ra khỏi xe dù trong xe còn người hay 
không.

CHÚ Ý
Mở cửa sổ trời toàn cảnh trong điều kiện nhiệt độ 
đóng băng hoặc khi trời có tuyết hoặc băng sẽ 
làm hỏng khung hoặc mô-tơ cửa sổ trời toàn 
cảnh.

Không để tay gần cửa sổ trời toàn cảnh và 
tấm che nắng trước khi mở hoặc đóng cửa.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe Australia và New Zealand
Cửa sổ trời toàn cảnh và tấm che nắng có thể 
hoạt động trong 45 giây sau khi bạn đặt chế độ 
nguồn ở TẮT (KHOÁ).
Mở một trong hai cửa trước để hủy chức năng 
này.

Loại xe Châu phi và Brunei
Cửa sổ trời toàn cảnh và tấm che nắng có thể 
hoạt động trong 10 phút sau khi bạn đặt chế độ 
nguồn ở TẮT (KHOÁ).
Đóng cửa phía người lái để huỷ chức năng này.

3CẢNH BÁO
Mở hoặc đóng cửa sổ trời toàn cảnh hoặc 
tấm che nắng trong khi có ai đó thò tay vào 
đó có thể gây trọng thương.
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1Mở/Đóng Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh

Cửa sổ trời và tấm che nắng có thể hoạt động 
trong 10 phút sau khi bạn đặt chế độ nguồn ở 
TẮT MÁY (KHOÁ).
Mở một trong hai cửa trước để hủy chức năng 
này.

Khi phát hiện vật cản, chức năng đảo chiều tự 
động sẽ làm cho cửa sổ trời toàn cảnh đảo chiều 
sau đó dừng lại. Chức năng tự động đảo chiều 
sẽ tự động hủy khi cửa cửa sổ trời toàn cảnh đã 
đóng gần hết để đảm bảo cửa đóng hoàn toàn. 
Đảm bảo tất cả các vật cản, bao gồm cả ngón 
tay cách xa cửa sổ trời toàn cảnh.

Bạn có thể sử dụng bộ truyền tín hiệu từ xa hoặc 
chìa khóa để vận hành cửa sổ trời toàn cảnh.

2 Mở/Đóng Cửa Kính và Cửa Sổ Trời Toàn    
Cảnh* bằng Điều Khiển Từ Xa* Tr. 250

2 Mở/Đóng Cửa Kính và Cửa Sổ Trời Toàn  
Cảnh* bằng Chìa Khóa Tr. 251

Cửa sổ trời toàn cảnh chỉ có thể hoạt động khi tấm 
che nắng được mở hoàn toàn.

Ngoại trừ loại xe Australia, New Zealand, Châu Phi và 
Brunei 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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■ Vận hành tự động
Để mở: Đẩy dứt khoát công tắc về phía sau. 
Để đóng: Đẩy dứt khoát công tắc về phía 
trước.

Tấm che nắng sẽ tự động mở hoặc đóng 
hoàn toàn theo tất cả các hướng. Để dừng 
giữa chừng tấm che nắng, ấn nhẹ vào công 
tắc.

■ Vận hành bằng tay
Để mở: Kéo nhẹ công tắc về phía sau và 
giữ nó cho đến khi nó đến vị trí bạn muốn. 
Để đóng: Đẩy nhẹ công tắc về phía trước 
và giữ nó cho đến khi nó đến vị trí bạn 
muốn.

■ Sử Dụng Công Tắc Tấm Che Nắng 1Sử Dụng Công Tắc Tấm Che Nắng
Có thể mở hoặc đóng tấm che nắng để điều 
chỉnh lượng ánh nắng lọt vào ca bin.

Khi bạn sử dụng công tắc tấm che nắng để mở 
tấm che nắng, cửa sổ trời toàn cảnh sẽ không 
dịch chuyển.

Nếu cửa sổ trời toàn cảnh vẫn mở, bạn sẽ không 
thể đóng hoàn toàn tấm che nắng. Khi bạn đóng 
tấm che nắng mà vẫn mở cửa sổ trời toàn cảnh, 
tấm che nắng sẽ dừng ngay phía trước kính cửa 
sổ trời toàn cảnh. Khi đẩy công tắc về phía trước 
một lần nữa, tấm che nắng và cửa sổ trời toàn 
cảnh sẽ cùng đóng.

Mở

Đóng
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■ Vận hành tự động
Để mở: Đẩy dứt khoát công tắc về phía 
sau. 
Để đóng: Đẩy dứt khoát công tắc về phía 
trước.
Cửa sổ trời toàn cảnh tự động mở hoặc 
đóng hoàn toàn. Để dừng giữa chừng, 
hãy đẩy công tắc thật nhanh.

■ Vận hành bằng tay
Để mở: Đẩy nhẹ công tắc về phía sau và 
giữ nó cho đến khi nó đến vị trí bạn 
muốn.
Để đóng: Đẩy nhẹ công tắc về phía trước 
và giữ nó cho đến khi nó đến vị trí bạn 
muốn.
■ Lật cửa sổ trời toàn cảnh
Để lật: Ấn vào giữa công tắc cửa sổ trời 
toàn cảnh.
Để đóng: Đẩy dứt khoát công tắc về 
phía trước, rồi nhả ra.

Vận hành cửa sổ trời toàn cảnh trong 
điều kiện nhiệt độ đóng băng hoặc khi 
trời có tuyết hoặc băng có thể gây hỏng 
khung hoặc mô-tơ.

■ Sử Dụng Công Tắc Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh 1Sử Dụng Công Tắc Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh

Không thể mở hoàn toàn cửa sổ trời toàn cảnh  
ngay khi bấm công tắc. Trước tiên cửa sổ trời 
toàn cảnh sẽ dừng ở vị trí "vừa phải" hay vị trí 
giảm tiếng ồn của gió. Để mở hoàn toàn, kéo 
công tắc về phía sau lần nữa sau khi cửa sổ trời 
toàn cảnh đã dừng ở vị trí này.

Mỗi khi cửa sổ trời toàn cảnh mở, tấm che nắng 
cũng mở theo. Nhưng khi cửa sổ trời toàn cảnh 
đóng, tấm che nắng sẽ không đóng theo.

Nếu lật cửa sổ trời toàn cảnh khi nó đang mở, 
tấm che nắng sẽ mở nhẹ nhàng để khí trời lọt 
vào xe. Khi đóng đóng cửa sổ trời toàn cảnh từ vị 
trí này, tấm che nắng sẽ trở lại vị trí đóng của nó. 

Mở

Đóng Lật
Vị Trí Mở Hoàn Toàn

Vị Trí Vừa Phải
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Vận Hành Các Công Tắc Quanh Vô Lăng

Khoá Điện*

1Khoá Điện*

Bạn không thể rút chìa khóa ra trừ khi cần số ở (P.

Nếu bạn mở cửa phía người lái khi chìa khóa ở vị 
trí KHOÁ (0 hoặc PHỤ KIỆN (q, tiếng bíp cảnh 
báo sẽ vang lên để nhắc bạn rút chìa khóa ra. 
Khi tiếng bíp vang lên, các thông báo sau sẽ xuất 
hiện trên màn hình giao diện thông tin cho người 
lái*:
• Ở KHOÁ (0: biểu tượng          hoặc biểu tượng 

kèm dòng chữ Remove Key From Ignition
(Rút Chìa Khoá Ra Khỏi Ổ Khoá)

• Ở PHỤ KIỆN (q: biểu tượng          hoặc biểu
tượng kèm dòng chữ Return Ignition Switch
To Lock (0) Position (Xoay Khoá Điện Sang Vị
Trí Khóa (0))
Tiếng bíp sẽ ngừng khi bạn rút chìa khóa ra.

Nếu không xoay được chìa khoá từ KHOÁ (0 
sang PHỤ KIỆN (q, hãy xoay chìa khóa đồng 
thời xoay vô lăng sang trái và phải. Vô lăng sẽ 
được mở khóa và bạn sẽ xoay được chìa khóa.

(0 KHOÁ: Cắm và rút chìa khóa ở vị trí này.

(q PHỤ KIỆN: Vận hành hệ thống âm thanh 
và các phụ kiện khác ở vị trí này.

(w BẬT: Ở vị trí này trong khi lái xe.

(e KHỞI ĐỘNG: Ở vị trí này để khởi động 
động cơ. Công tắc tự xoay lại đến BẬT (w 
khi bạn thả tay khỏi chìa khoá.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nút ENGINE START/STOP*

■ Thay Đổi Chế Độ Nguồn 1Nút ENGINE START/STOP*

Phạm Vi Hoạt Động Nút ENGINE START/STOP 
Bạn có thể khởi động động cơ khi chìa khoá điều 
khiển từ xa ở trong xe.

Nếu pin chìa khóa điểu khiển từ xa yếu, động cơ 
có thể không khởi động khi bạn ấn nút ENGINE 
START/STOP. Nếu động cơ không khởi động, 
tham khảo mục sau.

2 Nếu Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu
Tr. 745

Động cơ cũng có thể khởi động nếu chìa khoá 
điều khiển từ xa ở gần cửa hoặc cửa kính, ngay 
cả khi nó ở bên ngoài xe.

Chế độ BẬT:
Nút ENGINE START/STOP màu đỏ khi động cơ 
đang chạy.

Hệ thống điện cũng có thể khởi động nếu chìa 
khoá điều khiển từ xa ở gần cửa hoặc cửa kính 
ngay cả khi nó bên ngoài xe.

TẮT MÁY (KHOÁ)
Nút này tắt.
Vô lăng bị khóa.
Nguồn tới tất cả các thiết bị điện bị tắt.
Nhấp nháy màu trắng (Khi cửa được mở).

PHỤ KIỆN
Nút này nhấp nháy (màu đỏ).
Vận hành hệ thống âm thanh và các phụ kiện 
khác ở vị trí này.

BẬT
Nút này nhấp nháy (màu đỏ).
Có thể sử dụng tất cả các thiết bị điện.

Ấn nút mà không gạt cần số 
đến (P.

Không nhấn
bàn đạp phanh

Ấn nút với cần số ở (P.

Ấn nút.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Phạm Vi Hoạt Động
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Nếu bạn ra khỏi xe trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút mà để cần số ở 
(P và chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN, xe sẽ tự động chuyển sang chế độ tương tự 
như TẮT MÁY (KHOÁ) để tránh làm hao điện ắc quy.

Khi xe ở chế độ này:
Vô lăng không khóa.
Bạn không thể khoá hoặc mở khoá các cửa bằng bộ truyền tín hiệu từ xa hoặc 
hệ thống truy cập từ xa.
Ấn nút ENGINE START/STOP ba lần để chuyển sang chế độ TẮT MÁY (KHOÁ) .

■ Tắt Nguồn Tự động 1Nút ENGINE START/STOP*

Nếu chế độ nguồn không chuyển từ TẮT MÁY 
(KHOÁ) sang PHỤ KIỆN, ấn nút ENGINE START/
STOP đồng thời xoay vô lăng sang trái và phải. 
Vô lăng sẽ mở khóa để cho phép thay đổi chế độ. 
Không để chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN hoặc BẬT 
khi bạn ra khỏi xe.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nếu bạn mở cửa phía người lái khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN, tiếng bíp cảnh 
báo sẽ vang lên.

Tiếng bíp vang lên từ bên trong và/hoặc 
bên ngoài xe để nhắc cho bạn biết chìa 
khoá điều khiển từ xa đang ở bên ngoài 
xe. Nếu tiếng bíp vẫn tiếp tục vang lên 
sau khi chìa khoá điều khiển từ xa đã ở 
bên trong xe, hãy để chìa khoá trong 
phạm vi hoạt động của nó.

■Bộ Nhắc Chế Độ Nguồn

■Bộ Nhắc Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa 1Bộ Nhắc Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa
Khi chìa khóa điều khiển từ xa nằm trong phạm 
vi hoạt động của hệ thống, và cửa phía người 
lái được đóng, chức năng cảnh báo sẽ bị hủy.

Nếu chìa khoá điều khiển từ xa được mang ra 
khỏi xe sau khi động cơ khởi động, bạn không 
thể thay đổi chế độ nút ENGINE START/STOP 
hoặc khởi động lại động cơ. Luôn đảm bảo chìa 
khoá điều khiển từ xa ở trong xe khi bạn vận 
hành nút ENGINE START/STOP.

Lấy chìa khoá điều khiển từ xa ra khỏi xe qua cửa 
kính sẽ không kích hoạt được bộ phát tiếng bíp 
cảnh báo.

Không để chìa khoá điều khiển từ xa lên bảng 
táp-lô hoặc trong hộp đựng đồ. Nó có thể làm cho 
bộ phát tiếng bíp cảnh báo ngừng hoạt động. 
Trong một số điều kiện khác, việc này có thể làm 
cho xe không định vị được chìa khoá, bộ phát 
tiếng bíp cảnh báo có thể ngừng hoạt động kể cả 
khi chìa khoá điều khiển từ xa nằm trong phạm vi 
hoạt động của hệ thống.

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin
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■ Khi chế độ nguồn ở BẬT
Nếu chìa khoá điều khiển từ xa được 
mang ra khỏi xe, và cửa phía người lái 
đóng, tiếng bíp cảnh báo sẽ vang lên từ 
bên trong và cả bên ngoài xe. Thông báo 
cảnh báo hiển thị trên màn hình hiển thị 
thông tin/màn hình giao diện thông tin 
cho người lái để báo cho người lái đang 
ở trong xe biết chìa khoá điều khiển từ 
xa đang ở ngoài xe.

■ Khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN
Nếu chìa khoá điều khiển từ xa được  
mang ra khỏi xe, và tất cả các cửa đã 
đóng, tiếng bíp cảnh báo sẽ vang lên từ 
bên ngoài xe.

* 1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L, Châu Phi, Campuchia, Lào và Philipin
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Loại xe Campuchia, Lào và Philipin

*1

*2

*3

Loại xe có màn hình giao diện thông 
tin cho người lái
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So Sánh Khóa Điện và Chế Độ Nguồn

Vị Trí
Khoá Điện

KHÓA (0) 
(có/không
có chìa khoá)

PHỤ KIỆN (I) BẬT (II) KHỞI ĐỘNG 
(III)

Không Có Hệ 
Thống Truy 
Cập Từ Xa

● Động cơ tắt và nguồn
tắt.

● Vô lăng bị khoá.
● Không sử dụng được

các thiết bị điện.

● Động cơ tắt.
● Một số hệ thống điện

như hệ thống âm thanh
và ổ cắm điện phụ kiện
có thể hoạt động.

● Vị trí thông thường của
chìa khoá trong khi lái
xe.

● Có thể sử dụng được
tất cả các thiết bị điện.

● Sử dụng vị trí này để
khởi động động cơ.

● Khoá điện trở về vị trí
BẬT (II) khi bạn thả tay
ra khỏi chìa khóa.

Chế Độ Nguồn TẮT MÁY
(KHOÁ)

PHỤ KIỆN BẬT KHỞI 
ĐỘNG

Có Hệ Thống Truy 
Cập Từ Xa và Nút 
ENGINE START/ 
STOP

Nút - Tắt
● Động cơ tắt và nguồn

tắt.
● Vô lăng bị khoá.
● Không sử dụng được

các thiết bị điện.

Nút-Nhấp Nháy
● Động cơ tắt.
● Một số hệ thống điện

như hệ thống âm
thanh và ổ cắm điện
phụ kiện có thể hoạt
động.

Nút - 
Nhấp Nháy (động cơ tắt)
Sáng (động cơ đang 
chạy)
● Có thể sử dụng được

tất cả các thiết bị điện.

Nút-Sáng
● Chế độ tự động trở lại

BẬT sau khi khởi động 
động cơ.

Nút:       Nhấp Nháy        Sáng
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Xi Nhan
Có thể sử dụng xi nhan khi khóa điện ở 
BẬT (w*1.

■ Xi nhan gạt một lần
Khi bạn gạt nhẹ lên hoặc xuống và nhả 
cần xi nhan, các đèn xi nhan ngoài xe và 
đèn báo xi nhan sẽ nhấp nháy ba lần.

Có thể sử dụng tính năng này khi chuyển 
làn đường.

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* 2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
* 3: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Loại Vô Lăng Bên Trái 
Loại Vô Lăng Bên Phải*2

Rẽ Phải

Rẽ Trái

Rẽ Phải

Rẽ Trái

Loại Vô Lăng Bên Phải*3

Đ
iều Khiển
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Công Tắc Đèn

Xoay công tắc đèn để bật và tắt các đèn, 
bất kể chế độ nguồn hoặc khóa điện ở vị trí 
nào.
■ Chiếu xa
Đẩy cần về phía trước đến khi bạn nghe 
thấy tiếng tách.
■ Chiếu gần
Khi ở chế độ chiếu xa, kéo cần trở lại để 
về chế độ chiếu gần.
■ Nháy đèn chiếu xa
Kéo cần ngược lại và nhả ra.

■ Vận Hành Bằng Tay 1Công Tắc Đèn

2 Đèn Báo Tr. 112

Không để đèn sáng khi động cơ tắt, bởi vì nó sẽ 
làm hao điện ắc quy.

Chiếu Xa

Nháy đèn chiếu xa
Chiếu Gần

Bật các đèn vị trí, đèn hông, 
đèn hậu và đèn biển số sau 
Bật các đèn chiếu sáng, đèn 
vị trí, đèn hông, đèn hậu, và 
đèn biển số sau

 Tất cả các loại xe
Khi các đèn bật, các đèn báo trên bảng điều 
khiển sẽ sáng.

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Nếu bạn rút chìa khóa ra khỏi khóa điện trong khi 
các đèn đang bật, chuông cảnh báo sẽ vang lên 
khi cửa phía người lái mở.

Nếu bạn để chế độ nguồn ở TẮT MÁY (KHOÁ) 
trong khi các đèn đang bật, chuông cảnh báo 
sẽ vang lên khi cửa phía người lái mở.
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Có thể sử dụng điều khiển chiếu sáng tự 
động khi khóa điện ở BẬT (w*1.

Khi bạn xoay công tắc đèn đến AUTO, đèn 
chiếu sáng và các đèn ngoài xe khác sẽ 
bật và tắt tự động phụ thuộc vào độ sáng 
của môi trường xung quanh.
u Bạn có thể thay đổi cài đặt độ nhạy 

chiếu sáng tự động.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■ Vận Hành Tự Động (điều khiển chiếu sáng tự động)* 1Vận Hành Tự Động (điều khiển chiếu sáng tự động)*

Bạn nên bật đèn bằng tay khi lái xe vào ban đêm, 
khi sương mù dày đặc, hoặc ở khu vực tối như 
trong đường hầm hay ở các bãi đỗ xe.

Cảm biến ánh sáng được lắp tại vị trí như hình vẽ 
bên dưới. Không được phủ bất cứ vật gì lên cảm 
biến ánh sáng này, nếu không, hệ thống chiếu 
sáng tự động này có thể không hoạt động tốt.

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu và 
màn hình giao diện thông tin cho người lái

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Cảm Biến
Ánh Sáng

Loại xe không có chế độ gạt 
tự động ngắt quãng

Loại xe có chế độ gạt  
tự động ngắt quãng

Cảm Biến
Ánh Sáng
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Các đèn chiếu sáng tự động sẽ sáng khi các cần gạt nước được gạt vài lần 
trong một khoảng nhất định với công tắc đèn chiếu sáng ở AUTO.
Các đèn chiếu sáng tự động tắt sau vài phút nếu các cần gạt nước ngừng hoạt 
động.

■ Tính Năng Điều Khiển Đèn Chiếu Sáng Tích Hợp với Cần
Gạt Nước*

1Vận Hành Tự Động (điều khiển chiếu sáng tự động)*
Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy chiếu sáng tự động 
như sau:

Cài Đặt

Cao Nhất
Cao

Trung Bình
Thấp

Sáng

Tối

1Tính Năng Điều Khiển Đèn Chiếu Sáng Tích Hợp với 
Cần Gạt Nước*

Tính năng này được kích hoạt trong khi các 
đèn chiếu sáng được tắt ở chế độ AUTO.
Độ sáng bảng điều khiển không thay đổi khi các 
đèn chiếu sáng bật.

Nếu môi trường xung quanh tối, tính năng điều 
khiển chiếu sáng tự động sẽ bật các đèn chiếu 
sáng bất kể số lần gạt của cần gạt nước là 
bao nhiêu.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Các đèn ngoài xe sáng khi 
ánh sáng xung quanh ở mức

Thấp Nhất
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Nếu bạn xoay khóa điện đến KHÓA (0*1 khi các đèn chiếu sáng bật, nhưng 
không mở cửa, các đèn chiếu sáng sẽ tắt sau 10 phút (3 phút, nếu công tắc ở 
vị trí AUTO*).

Các đèn sẽ sáng trở lại khi bạn mở khóa hoặc mở cửa người lái. Nếu bạn mở 
khóa cửa, nhưng không mở cửa trong 15 giây, các đèn sẽ tắt. Nếu bạn mở 
cửa phía người lái, bạn sẽ nghe thấy âm thanh báo nhắc đèn đang bật.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■ Tính Năng Tắt Đèn Tự Động 1Tính Năng Tắt Đèn Tự Động
Bạn có thể thay đổi cài đặt hẹn giờ tự động tắt 
đèn chiếu sáng.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
và màn hình giao diện thông tin cho người lái
2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195 

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
Các đèn chiếu sáng, tất cả các đèn ngoài xe khác và các đèn bảng điều 
khiển sẽ tắt trong 15 giây sau khi bạn rút chìa khoá hoặc đặt chế độ nguồn 
ở TẮT MÁY (KHÓA), hãy mang theo chìa khoá điều khiển từ xa và đóng 
cửa phía người lái.

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Các đèn chiếu sáng, tất cả các đèn ngoài xe khác và các đèn bảng điều 
khiển tắt trong 15 giây sau khi bạn rút chìa khoá và đóng cửa phía người lái.
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Đèn Chủ Động Khi Rẽ*

Giúp tăng khả năng quan sát (các) góc khi rẽ. Khi chế độ nguồn ở BẬT, các 
đèn chiếu sáng bật, và tốc độ xe dưới 40 km/h, (các) đèn chủ động khi rẽ sẽ 
sáng mỗi khi vận hành đèn xi nhan hay vô lăng, hoặc gạt cần số đến (R.
■ Khúc cua bạn rẽ được chiếu sáng khi:

■ Cả hai góc phía trước được chiếu
sáng khi:

Bạn gạt cần số đến (R.

1Đèn Chủ Động Khi Rẽ*

Các đèn chủ động khi rẽ tự động tắt sau năm 
phút. Để bật lại các đèn, hãy tạo lại điều kiện 
tương tự; gạt cần xi-nhan hoặc vô lăng vào vị trí 
giữa, sau đó vận hành lại, hoặc nếu cần số đã ở 
(R, tạm thời gạt nó đến một vị trí khác.Bạn vận hành cần 

xi nhan.
Bạn xoay vô 
lăng một góc 
khoảng 75 độ 
hoặc hơn.

Rẽ Trái Rẽ Phải

Chùm đèn chiếu sáng 
Chùm đèn rẽ

Chùm đèn 
chiếu 
sáng

Chùm đèn rẽ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Chủ Động Khi Rẽ
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Đèn Sương Mù*

Có thể được sử dụng khi bật đèn vị trí hoặc đèn chiếu sáng.

■ Để bật đèn sương mù trước
Xoay công tắc đến vị trí     . Đèn báo     

sáng.

■Đèn Sương Mù

Công Tắc Đèn Sương Mù

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Bộ Điều Chỉnh Đèn Chiếu Sáng*

Bạn có thể điều chỉnh góc của đèn chiếu 
gần theo chiều dọc khi khóa điện ở BẬT 
(w*1.

Xoay nút điều chỉnh để chọn góc phù hợp 
cho các đèn chiếu sáng.

Số vạch điều chỉnh càng lớn thì góc chiếu 
càng nhỏ.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

1Bộ Điều Chỉnh Đèn Chiếu Sáng*

2 Điều Chỉnh Phân Phối Đèn Chiếu Sáng* 
    Tr. 610

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

 Loại xe có đèn chiếu sáng LED
Có thể bạn cần thay đổi độ chụm của đèn chiếu 
sáng.

Loại xe không có đèn chiếu sáng LED
Các đèn chiếu sáng thích hợp dùng cho xe có vô 
lăng bên phải và vô lăng bên trái mà không cần bất 
kỳ điều chỉnh hay che chắn nào theo Quy Định 
Dover UN-ECE R48.

Loại xe có hệ thống điều chỉnh đèn chiếu sáng tự động 

Xe có hệ thống điều chỉnh đèn chiếu sáng tự 
động có thể tự động điều chỉnh góc của đèn 
chiếu gần theo chiều dọc. Nếu bạn thấy có sự 
thay đổi rõ ràng góc dọc của đèn chiếu sáng, có 
thể do hệ thống có sự cố. Hãy đưa xe đến đại lý 
để kiểm tra.
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■ Chọn vị trí vạch điều chỉnh
Tham khảo bảng dưới đây tùy vào điều kiện lái và tải của xe.

Điều kiện Vị trí vạch
Một người lái 0
Một người lái và một hành khách phía trước 
Một người lái và một hành khách phía trước và
hàng ghế thứ ba 1

2

Tất cả hành khách
Một hành khách phía trước và hành lý trong 
khoang hành lý, trong giới hạn tải trọng tối đa của 
trục và trọng tải xe tối đa cho phép
Một người lái và hành lý trong khoang hành lý, 
nằm trong giới hạn tải trọng tối đa của trục và 
trọng tải xe tối đa cho phép

3
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Hệ Thống Chiếu Xa Tự Động*

Hệ thống này sử dụng camera trên kính chắn gió để theo dõi khoảng cách phía 
trước xe bạn và tự động chuyển đèn chiếu sáng từ chế độ chiếu gần sang 
chiếu xa khi cần thiết.

1Hệ Thống Chiếu Xa Tự Động*

Hệ thống chiếu xa tự động sẽ xác định khi nào cần 
thay đổi chế độ chiếu sáng bằng cách phản hồi độ 
sáng của đèn xe phía trước. Trong các trường 
hợp sau hệ thống có thể không phản hồi đúng độ 
sáng:
•

•

•

•

•
•

•

Nếu bạn thấy việc sử dụng chức năng hẹn giờ để 
thay đổi chế độ chiếu sáng không thuận tiện cho 
việc lái xe, hãy điều chỉnh bằng tay.

Nếu bạn không muốn kích hoạt hệ thống mỗi khi 
công tắc đèn chiếu sáng ở AUTO, hãy liên hệ 
với đại lý.

■Công tắc đèn chiếu sáng ở AUTO.
■Cần điều khiển ở vị trí chiếu gần.
■Bật chế độ chiếu gần và hệ thống

sẽ nhận biết được bạn đang lái xe
vào ban đêm.

■Tốc độ xe trên 40 km/h.

Hệ thống này vận hành khi:

Khi camera phát hiện không có nguồn sáng từ xe phía trước hoặc xe đang đến gần: 
Đèn chiếu sáng sẽ chuyển sang chế độ chiếu xa.

Khi camera phát hiện nguồn sáng từ xe phía trước hoặc xe đến gần: Đèn chiếu sáng 
sẽ chuyển sang chế độ chiếu gần.

Góc hoặc khoảng cách quan sát của nguồn sáng phía trước mà camera có thể phát 
hiện ra không giống nhau tùy vào các điều kiện nhất định như độ sáng của nguồn sáng 
và tình trạng thời tiết. 

Hệ thống thay đổi giữa chế độ chiếu gần và chiếu xa khi:

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Độ sáng của đèn xe phía trước hoặc xe đang 
đến gần quá mạnh hoặc quá yếu.
Tầm nhìn kém do thời tiết (mưa, tuyết, sương 
mù, kính chắn gió bị đóng băng, v.v).
Các nguồn sáng khác như đèn phố và đèn biển 
quảng cáo điện tử sáng lên ở đoạn đường phía 
trước.
Mức độ sáng của đoạn đường phía trước thay 
đổi liên tục.
Đường xá ghồ ghề, có nhiều khúc cua. 
Có xe khác cắt ngay phía trước xe bạn hoặc xe 
phía trước không cùng chiều hoặc ngược chiều 
với xe bạn.
Xe bạn bị nghiêng do tải nặng ở sau xe.



uuVận Hành Các Công Tắc Quanh Vô LănguHệ Thống Chiếu Xa Tự Động*

272

Đ
iều Khiển

Xoay công tắc đèn chiếu sáng đến vị trí 
AUTO và kéo cần đèn chiếu sáng để 
chuyển sang chế độ chiếu gần.

2 Công Tắc Đèn Tr. 263

Đèn báo chiếu xa tự động sáng.

■ Huỷ tạm thời
Vận hành đèn chiếu xa tự động tạm thời bị hủy khi:
• Bạn liên tục lái xe ở tốc độ dưới 24 km/h.
• Tốc độ xe dưới 10 km/h.
• Cần gạt nước kính chắn gió gạt ở tốc độ cao trong vài giây.

■ Vận Hành Hệ Thống Vận Hành Hệ Thống
Để hệ thống chiếu xa tự động hoạt động tốt:
• Không để bất cứ vật gì phản chiếu ánh sáng

lên bảng táp-lô.
• Giữ vệ sinh kính chắn gió quanh camera.
• Không dán vật gì, nhãn dán hoặc film lên khu

vực quanh camera.

Nếu tác động mạnh lên camera hay cần sửa chữa 
khu vực quanh camera, hãy liên hệ với đại lý.

Nếu thông báo xuất hiện:
•

• Bắt đầu lái xe để làm giảm nhiệt độ kính chắn
gió, việc này sẽ làm giảm nhiệt độ xung quanh
camera.

Sử dụng hệ thống điều khiển khí hậu để làm 
mát bên trong xe và nếu cần hãy sử dụng chế 
độ sấy với hướng gió hướng thẳng vào camera.

Công Tắc Đèn Chiếu Sáng
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■ Huỷ tạm thời hệ thống bằng tay
Bạn có thể huỷ vận hành hệ thống khi bạn chuyển đèn sang chế độ chiếu 
xa bằng tay. Kéo cần về phía trước cho đến khi nghe thấy tiếng tách, hoặc 
kéo nhẹ cần về phía bạn để nháy chiếu xa. Đèn báo hệ thống chiếu xa tự 
động sẽ tắt.

Nếu bạn muốn hệ thống chiếu xa tự động hoạt động lại ngay, kéo cần về 
phía bạn.

Vô hiệu hóa hệ thống khi xe đỗ với chế độ 
nguồn ở BẬT và công tắc đèn ở vị trí 
AUTO. 
Để vô hiệu hoá hệ thống: Kéo cần công 
tắc đèn về phía bạn và giữ trong 40 giây. 
Đèn báo chiếu xa tự động trên đồng hồ đo 
sẽ nhấp nháy hai lần.
Để kích hoạt hệ thống: Kéo cần công tắc 
đèn về  phía bạn và giữ trong 30 giây. Đèn 
báo chiếu xa tự động trên đồng hồ đo sẽ 
nhấp nháy một lần.

■ Vô Hiệu Hoá Hệ Thống

1Vận Hành Hệ Thống
Nếu thông báo           xuất hiện:
• Đỗ xe ở nơi an toàn và lau sạch kính chắn gió.

Nếu thông báo không biến mất sau khi bạn đã
lau sạch kính chắn gió và lái xe đi một đoạn, hãy
đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

1Vô Hiệu Hoá Hệ Thống
Hệ thống chiếu xa tự động sẽ vẫn ở chế độ vô 
hiệu hoá đã chọn hoặc bị vô hiệu hoá mỗi khi khởi 
động động cơ.
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Đèn Ban Ngày
Đèn vị trí/đèn ban ngày sáng trong các điều kiện sau:
• Khóa điện ở BẬT (w*1

• Công tắc đèn chiếu sáng ở AUTO* hoặc OFF.
Đèn ban ngày sẽ tắt khi công tắc đèn chiếu sáng bật, hoặc khi công tắc đèn 
chiếu sáng ở AUTO* và bên ngoài trời tối dần. 
Các đèn ban ngày sẽ tắt khi tắt khóa điện*1.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Cần Gạt Nước và Bộ Rửa Kính

Có thể được sử dụng các cần gạt nước và 
bộ rửa kính khi khóa điện ở vị trí BẬT (w*1.
■ MIST
Các cần gạt nước gạt nhanh cho đến khi 
bạn nhả cần.
■ Công tắc cần gạt nước (OFF, INT*2/

AUTO*3, LO, HI)
Di chuyển càn gạt lên xuống để thay đổi 
cài đặt chế độ gạt.
■ Điều chỉnh hoạt động cần gạt nước*

Xoay vòng điều chỉnh để điều chỉnh hoạt 
động cần gạt nước.

■ Bộ rửa kính
Nước rửa kính sẽ phun ra trong khi bạn 
kéo cần gạt về phía mình. Khi bạn thả cần 
trong hơn một giây, cần gạt sẽ dừng lại, 
cần gạt nước sẽ quét thêm hai hoặc ba lần 
để làm sạch kính chắn gió, sau đó dừng 
hẳn.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.
*2: Loại xe có vận hành ngắt quãng bằng tay
*3: Loại xe có vận hành ngắt quãng tự động

■Cần Gạt Nước Kính Chắn Gió/Bộ Rửa Kính 1Cần Gạt Nước và Bộ Rửa Kính

CHÚ Ý
Không vận hành các cần gạt nước khi kính chắn 
gió khô để tránh làm kính chắn gió bị xước, hoặc 
các lưỡi cao su có thể bị hỏng.

CHÚ Ý
Khi trời lạnh, các lưỡi gạt có thể đóng băng vào 
kính chắn gió.
Vận hành các cần gạt trong điều kiện này có thể 
làm hỏng các cần gạt nước. Sử dụng bộ sấy kính 
để làm ấm kính chắn gió, sau đó bật các cần gạt.

Hãy tắt chế độ rửa kính nếu không có nước phun 
ra để tránh làm hỏng bơm.

Nếu tốc độ xe tăng trong khi các cần gạt nước 
đang vận hành ngắt quãng, cần gạt sẽ gạt nhanh 
hơn. 
Khi xe tăng tốc, cài đặt của cần gạt nước ở chế độ 
nhanh nhất (     ) và chế độ LO sẽ giống nhau. 

Nếu cần gạt nước ngừng hoạt động do có vật cản 
như tuyết đóng băng, hãy đỗ xe ở vị trí an toàn. 
Xoay công tắc cần gạt nước đến OFF, và xoay 
khoá điện đến PHỤ KIỆN (q hoặc KHOÁ (0*1, sau 
đó gạt bỏ vật cản.

Vòng Điều Chỉnh Thời Gian 
Ngắt Quãng*

MIST

INT*2/AUTO*3

OFF

LO: Gạt tốc độ thấp
HI: Gạt tốc độ cao

Kéo lên
để sử 
dụng 
bộ rửa 
kính.

Tốc độ thấp, gạt chậm

Tốc độ cao, gạt nhanh

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có vòng điều chỉnh thời gian ngắt quãng 
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Khi bạn gạt cần đến AUTO, cần gạt nước 
kính chắn gió sẽ gạt một lần, rồi mới sang 
chế độ tự động.

Các cần gạt vận hành ngắt quãng, ở tốc 
độ thấp, hoặc tốc độ cao và dừng phù hợp 
với lượng mưa mà cảm biến lượng mưa 
phát hiện.

■ Điều chỉnh độ nhạy TỰ ĐỘNG
Khi cài đặt chức năng cần gạt nước ở chế 
độ TỰ ĐỘNG, bạn có thể điều chỉnh độ 
nhạy của cảm biến lượng mưa (sử dụng 
vòng điều chỉnh) để cần gạt hoạt động 
theo mong muốn của bạn.

Độ nhạy cảm biến

■Chế Độ Gạt Tự Động Ngắt Quãng* 1Cần Gạt Nước và Bộ Rửa Kính
Mô-tơ cần gạt nước có thể tạm thời dừng hoạt 
động để tránh quá tải. Cần gạt nước sẽ trở lại hoạt 
động bình thường sau một vài phút, khi mạch điện 
trở lại bình thường.

1Chế Độ Gạt Tự Động Ngắt Quãng*

Cảm biến lượng mưa được đặt ở vị trí như 
hình vẽ dưới đây.

Để tránh làm hỏng hệ thống cần gạt, luôn TẮT 
chế độ TỰ ĐỘNG trước khi:
• Làm sạch kính chắn gió.
• Lái xe qua máy rửa xe
• Không mưa

Độ Nhạy Thấp

Độ Nhạy Cao

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Vòng Điều Chỉnh
Cảm Biến 
Lượng Mưa
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Có thể sử dụng cần gạt nước và bộ rửa 
kính sau khi khóa điện ở BẬT (w*1.

■ Công tắc cần gạt nước (OFF, INT, ON)
Thay đổi cài đặt công tắc cần gạt nước 
theo lượng mưa.

■ Bộ rửa kính (  )
Nước rửa kính sẽ được phun ra khi bạn 
xoay công tắc đến vị trí này.
Giữ công tắc ở vị trí này để kích hoạt cần 
gạt nước và để phun nước rửa kính. Khi 
đã nhả, nó dừng hoạt động sau vài lần 
gạt.

■ Vận hành ngược chiều
Khi bạn gạt cần số đến (R trong khi cần gạt nước kính chắn gió được kích hoạt, 
cần gạt nước phía sau sẽ tự động hoạt động như sau ngay cả khi công tắc tắt.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Cần Gạt Nước/Bộ Rửa Kính Sau

INT: Ngắt quãng 

ON: Gạt liên tục 

OFF

Bộ rửa kính

Vị Trí Cần Gạt Trước Vận Hành Cần Gạt Nước Sau

Ngắt QuãngINT (Ngắt quãng) 
LO (Gạt tốc độ chậm) 
HI (Gạt tốc độ nhanh) Liên Tục
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Điều Chỉnh Độ Sáng
Khi Đèn vị trí sáng và khóa điện ở BẬT 
(w*1, bạn có thể sử dụng núm điều chỉnh 
độ sáng để điều chỉnh độ sáng bảng 
điều khiển.
Sáng: Xoay núm sang phải. 
Mờ: Xoay núm sang trái.

Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp* khi độ sáng 
đạt tối đa hoặc tối thiểu. Màn hình hiển 
thị sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau vài 
giây bạn điều chỉnh độ sáng.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

1Điều Chỉnh Độ Sáng
Độ sáng bảng điều khiển có thể thay đổi phụ 
thuộc vào các đèn ngoài xe bật hoặc tắt. Bảng 
điều khiển mờ để giảm độ chói khi các đèn bật.

Để huỷ bỏ việc giảm độ sáng của bảng điều 
khiển khi các đèn ngoài xe sáng, xoay núm điều 
khiển sang phải cho đến khi độ sáng của màn 
hình hiển thị đạt mức tối đa, tiếng bíp* sẽ vang 
lên.

Có thể cài đặt độ sáng khác nhau khi các đèn 
ngoài xe bật hoặc tắt.

Núm Điều Khiển

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có đèn chiếu sáng tích hợp cần gạt nước  
Khi bên ngoài trời sáng và đèn chiếu sáng tích 
hợp cần gạt nước được kích hoạt, độ sáng bảng 
điều khiển không thay đổi.
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■ Đèn báo mức độ chiếu sáng
Mức độ sáng được hiển thị trên màn 
hình khi bạn điều chỉnh nó.

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

Loại xe có màn hình giao diện thông 
tin cho người lái
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Sấy Kính/Sấy Gương Cửa*

Ấn nút sấy kính sau và sấy gương cửa để làm tan sương kính sau và gương 
cửa khi khóa điện ở BẬT (w*1.

Bộ sấy kính sau và sấy gương cửa tự 
động tắt sau 10-30 phút phụ thuộc vào 
nhiệt độ bên ngoài.
Tuy nhiên, nếu nhiệt độ bên ngoài là 0°C 
hoặc thấp hơn, nó sẽ không tự động tắt.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Nút Sấy Kính Sau/Sấy Gương Cửa* 1Sấy Kính/Sấy Gương Cửa*

Hệ thống này tiêu thụ rất nhiều điện, do vậy hãy 
tắt hệ thống này khi các cửa kính đã được sấy 
hoặc tan sương.   Đồng thời, không sử dụng hệ 
thống lâu ngay cả khi động cơ đang chạy không 
tải. Sử dụng như vậy có thể làm ắc quy bị yếu, 
làm động cơ khó khởi động.

Loại xe không có bộ 
sấy gương cửa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có bộ sấy 
gương cửa

Loại xe không có bộ sấy gương cửa
Bộ sấy kính sau tự động tắt sau 10-30 phút 
phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. Tuy 
nhiên, nếu nhiệt độ bên ngoài là 0°C hoặc 
thấp hơn, nó sẽ không tự động tắt.

Loại xe có bộ sấy gương cửa

Loại xe có bộ sấy gương cửa
Khi nhiệt độ bên ngoài xuống dưới 5°C, bộ sấy 
gương cửa sẽ tự động kích hoạt trong 10 phút 
khi bạn xoay khoá điện đến BẬT*1.
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Hệ Thống Nhớ Vị Trí Lái*
Bạn có thể lưu lại hai vị trí ghế ngồi của người lái (ngoại trừ loại tựa lưng điện) 
bằng hệ thống nhớ vị trí lái.

Khi bạn mở khóa và mở cửa phía người lái bằng bộ truyền tín hiệu từ xa 
hoặc hệ thống truy cập từ xa, ghế sẽ tự động điều chỉnh đến một trong hai 
vị trí đã cài đặt sẵn.
• Bộ truyền tín hiệu NGƯỜI LÁI 1 được liên kết đến nút nhớ 1.
• Bộ truyền tín hiệu NGƯỜI LÁI 2 được liên kết đến nút nhớ 2.

1Hệ Thống Nhớ Vị Trí Lái*

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Hoạt Động Của Hệ Thống
Hệ thống sẽ không hoạt động nếu:
• Nút vị trí ghế được ấn trong khi ghế đang di

chuyển.
• Nút nhớ vị trí ghế được ấn trong khi ghế đang di

chuyển.
• Tốc độ xe trên 3 km/h.
• Gạt cần số ra khỏi vị trí (P.
• Mô-tơ ghế bị quá tải.

Bạn có thể sử dụng màn hình giao diện thông tin 
cho người lái hoặc màn hình âm thanh/thông tin 
để tắt chức năng tự động điều chỉnh ghế ngồi.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195 
Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

NGƯỜI LÁI 1 NGƯỜI LÁI 2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu và 
màn hình giao diện thông tin cho người lái
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1.

2.

3.

1.
2.
3.

Ghế sẽ tự động di chuyển đến vị trí đã ghi 
nhớ. Khi ghế di chuyển đến đúng vị trí, bạn 
sẽ nghe thấy tiếng bíp và đèn báo vẫn 
sáng.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■ Lưu Vị Trí Trong Bộ Nhớ 1Lưu Vị Trí Trong Bộ Nhớ
Sau khi bạn ấn nút SET, quá trình lưu sẽ bị hủy 
khi:
• Bạn không ấn nút nhớ trong vòng 5 giây.
• Bạn điều chỉnh lại vị trí ghế trước khi hai tiếng

bíp vang lên.
• Bạn xoay khoá điện đến vị trí bất kỳ ngoài vị trí

BẬT.

Nút SET

Nút
Nhớ 1 

Nút
Nhớ 2 

■Nhắc Lại Vị trí Đã Lưu 1Nhắc Lại Vị trí Đã Lưu
Ghế sẽ không di chuyển nếu bạn:
• Ấn nút SET hoặc một nút nhớ ((1 hoặc       . (2).
• Điều chỉnh vị trí ghế.
• Gạt cần số đến vị trí bất kỳ ngoài (P.

Nút
Nhớ 1 

Nút
Nhớ 2 

Để khóa điện ở BẬT (w*1. Điều chỉnh ghế 
của người lái đến vị trí mong muốn.
Ấn nút SET.
u Bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp và 

Ấn và giữ nút nhớ (1 hoặc (2 trong năm 
giây sau khi ấn nút SET.
u Khi vị trí ghế đã được lưu, đèn báo

trên nút mà bạn đã ấn vẫn sáng.

Gạt cần số đến (P.
Nhấn phanh đỗ.
Ấn một nút nhớ ((1 hoặc (2).
u Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp và đèn báo

sẽ nhấp nháy.

đèn báo nút nhớ sẽ nhấp nháy.
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Điều Chỉnh Vô Lăng
Bạn có thể điều chỉnh độ cao và khoảng cách từ vô lăng đến người bạn để có 
thể điều khiển vô lăng một cách thoải mái theo tư thế lái.

1Điều Chỉnh Vô Lăng

3CẢNH BÁO
Điều chỉnh vị trí vô lăng trong khi lái có thể 
làm bạn mất kiểm soát xe và bị trọng thương
 khi xảy ra va chạm.

Chỉ điều chỉnh vô lăng khi xe đã dừng.

1. Kéo lẫy điều chỉnh vô lăng lên.
u Lẫy điều chỉnh vô lăng nằm ở dưới

trụ lái.
2. Di chuyển vô lăng lên hoặc xuống, vào

trong hoặc ra ngoài.
u Đảm bảo bạn có thể quan sát được

các đồng hồ đo và các đèn báo 
bảng điều khiển.  

3. Ấn lẫy điều chỉnh vô lăng xuống để khoá 
vị trí vô lăng.
u Sau khi điều chỉnh vị trí, đảm bảo bạn

đã khóa chặt vô lăng đúng vị trí bằng 
cách thử lắc vô lăng lên, xuống, vào 
trong và ra ngoài.

Để điều chỉnh

Để khoá Cần
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Điều Chỉnh Gương

Gương Chiếu Hậu Trong Xe
Điều chỉnh góc gương chiếu hậu khi bạn đang ngồi ở vị trí lái đúng.

Lật vấu để chuyển vị trí.
Vị trí ban đêm giúp giảm chói từ các đèn 
chiếu sáng đằng sau xe bạn khi lái xe trong 
trời tối.

Khi trời tối, gương chiếu hậu làm mờ tự 
động sẽ làm giảm độ chói của các đèn 
chiếu sáng đằng sau bạn, dựa vào tín hiệu 
từ cảm biến gương. Tính năng này luôn 
được kích hoạt.

■Gương Chiếu Hậu với Các Vị Trí Ban Ngày và Ban Đêm*

1Điều Chỉnh Gương
Giữ cho mặt trong và mặt ngoài các gương 
sạch và điều chỉnh để dễ nhìn nhất.

Điều chỉnh các gương trước khi bạn bắt đầu lái.
2 Ghế Trước Tr. 287

Vấu

Vị Trí 
Ban Ngày

Xuống

Lên

■Gương Chiếu Hậu Làm Mờ Tự Động*
1Gương Chiếu Hậu Làm Mờ Tự Động*

Chức năng làm mờ tự động bị huỷ khi cần số ở 
(R.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Vị Trí Ban Đêm

Cảm Biến
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Gương Cửa Điện
Bạn có thể điều chỉnh các gương cửa khi 
khóa điện ở BẬT (w*1.

■ Điều chỉnh vị trí gương
Công tắc chọn L/R: Chọn gương trái hoặc 
phải. Sau khi điều chỉnh gương, bật lại công 
tắc đến vị trí giữa.
Công tắc điều chỉnh vị trí gương: Ấn 
công tắc trái, phải, lên, hoặc xuống để di 
chuyển gương.

■ Cụp gương cửa
Ấn nút cụp để cụp các gương cửa vào 
trong và ra ngoài.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

Công Tắc
ChọnCông Tắc

Điều Chỉnh

Nút Cụp 
Gương
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Nếu được kích hoạt, một trong hai gương 
cửa sẽ tự động cụp xuống khi bạn gạt cần 
số đến (R để giúp cải thiện tầm nhìn ở 
phía đã chọn khi xe lùi. Gương sẽ tự động 
trở lại vị trí ban đầu khi bạn gạt cần số ra 
khỏi (R.

Để kích hoạt tính năng này, xoay khoá 
điện sang BẬT (w*1, và trượt công tắc 
chọn sang bên trái hoặc bên phải.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khóa điện.

■Gương Tự Cụp Khi Lùi Xe*

Công Tắc Chọn

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Điều Chỉnh Ghế Ngồi

Ghế Trước
Điều chỉnh ghế người lái lùi về phía sau 
càng tốt trong khi vẫn đảm bảo bạn có thể 
điều khiển xe một cách thoải mái. Bạn nên 
ngồi thẳng, sát vào lưng ghế và có thể dễ 
dàng nhấn bàn đạp phanh mà không cần 
rướn người về phía trước và điều khiển vô 
lăng thoải mái. Điều chỉnh ghế của hành 
khách theo cách tương tự, soa cho càng 
xa túi khí trước trong bảng táp-lô càng tốt.

■ Điều chỉnh ghế điện phía trước*

1Điều Chỉnh Ghế Ngồi

Để điều chỉnh ghế, bạn có thể điều chỉnh vô lăng 
lên, xuống, vào, ra. Khoảng cách tối thiểu giữa 
tâm vô lăng và ngực người lái là 25 cm.

Luôn luôn điều chỉnh ghế ngồi trước khi lái xe.

3CẢNH BÁO 
Ngồi quá gần túi khí phía trước có thể bị 
trọng thương hoặc tử vong nếu túi khí 
trước nổ. 

Luôn ngồi càng xa các túi khí trước càng 
tốt đồng thời đảm bảo điều khiển xe thoải 
mái.

Lùi về sau

Khoảng cách 
phù hợp

■Điều Chỉnh Vị Trí Ghế

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Điều Chỉnh Độ Xa

Điều Chỉnh 
Độ Cao* 
(Chỉ ghế người lái)

Điều Chỉnh Góc 
Lưng Ghế
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■ Công Tắc Điều Chỉnh Đệm Tựa Lưng*

Ấn nút trên: Để nâng đệm tựa lưng lên.
Ấn nút dưới: Để hạ đệm tựa lưng xuống.
Ấn nút phía trước: Để nâng toàn bộ đệm 
tựa lưng.
Ấn nút phía sau: Để hạ thấp toàn bộ đệm 
tựa lưng.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Công Tắc Điều
Chỉnh Đệm 
Tựa Lưng
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■ Điều chỉnh (các) ghế trước bằng tay* 1Điều chỉnh (các) ghế trước bằng tay*

Khi đã điều chỉnh đúng, đẩy ghế tiến và lùi để 
đảm bảo ghế đã được khóa chặt.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Điều Chỉnh Độ Xa 
Kéo thanh ngang lên để di 
chuyển ghế, sau đó thả tay 
ra.

Điều Chỉnh Độ Cao 
(Chỉ với ghế người lái) 
Kéo cần lên hoặc đẩy xuống 
để nâng hoặc hạ ghế.

Điều Chỉnh Góc 
Lưng Ghế 
Kéo cần lên để 
thay đổi góc. 
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Điều chỉnh lưng ghế người lái đến vị trí 
thoải mái, thẳng lưng, để một không gian 
rộng giữa ngực bạn và nắp che túi khí ở 
giữa vô lăng.

Hành khách ngồi ghế trước cũng nên điều 
chỉnh lưng ghế đến vị trí thoải mái, thẳng 
lưng.

Ngả lưng ghế quá nhiều sẽ làm cho phần đai vai của dây đai không còn thắt 
qua ngực người ngồi, sẽ làm giảm khả năng bảo vệ của dây đai. Nó cũng 
làm tăng nguy cơ bị trượt ra khỏi dây đai khi xảy ra va chạm và có nguy cơ 
bị trọng thương. Lưng ghế càng ngả nhiều, nguy cơ bị thương càng lớn.

■Điều Chỉnh Lưng Ghế 1Điều Chỉnh Lưng Ghế

Không kê đệm, hoặc đồ vật khác giữa lưng ghế 
và lưng bạn.

Làm vậy sẽ làm dây đai an toàn hoặc túi khí hoạt 
động không tốt.

Nếu bạn không thể ngồi cách xa vô lăng theo tiêu 
chuẩn, bạn nên tìm hiểu một số thiết bị hỗ trợ 
chuyên dụng.

3CẢNH BÁO 
Ngả lưng ghế quá nhiều có thể dẫn đến trọng 
thương hoặc tử vong khi xảy ra va chạm.

Điều chỉnh lưng ghế đến vị trí vuông góc, và 
dựa thoải mái vào lưng ghế.
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Ghế Hàng Thứ Hai
■Điều Chỉnh Vị Trí Ghế 1Ghế Hàng Thứ Hai

Khi đã điều chỉnh phù hợp, đẩy ghế tiến và lùi để 
đảm bảo ghế đã được khóa đúng vị trí.

Cần

Điều Chỉnh Góc Lưng Ghế 
Kéo cần lên để thay đổi góc.

Loại xe không có hàng ghế thứ ba
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Dây Rút

Điều Chỉnh Góc Lưng Ghế 
Kéo dây rút để thay đổi góc.

Loại xe có hàng ghế thứ ba

Cần

Điều Chỉnh Vị trí Theo Chiều Ngang 
Kéo cần lên để di chuyển ghế, sau 
đó thả cần ra.
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Ghế Hàng Thứ Ba*

■Điều Chỉnh Vị Trí Ghế 1Ghế Hàng Thứ Ba*

Khi đã điều chỉnh phù hợp, đẩy ghế tiến và lùi 
để đảm bảo ghế đã được khóa đúng vị trí.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Điều Chỉnh Góc Lưng 
Ghế
Kéo dây rút để thay 
đổi góc.

Dây Rút
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Tựa Đầu
Xe bạn được trang bị tựa đầu ở tất cả các vị trí ngồi.

Các tựa đầu ghế trước có tác dụng bảo vệ 
đầu để giúp người ngồi tránh tổn thương 
do dây đai siết lại và tổn thương do va 
chạm từ phía sau, khi phần giữa phía sau 
đầu của người ngồi sát với phần giữa của 
tựa đầu. Đỉnh của tai người ngồi phải 
ngang bằng với phần giữa của tựa đầu.

Để nâng tựa đầu: Kéo lên. 
Để hạ tựa đầu: Ấn xuống đồng thời ấn 
nút nhả. 

■Điều Chỉnh Tựa Đầu Ghế Trước 1Điều Chỉnh Tựa Đầu Ghế Trước

Để hệ thống tựa đầu hoạt động tốt:
• Không treo bất cứ vật gì lên các tựa đầu, hoặc

các chân tựa đầu.
• Không để bất cứ vật gì giữa người ngồi và lưng

ghế.
• Lắp các tựa đầu vào đúng vị trí.

3CẢNH BÁO 
Tựa đầu không được điều chỉnh hợp lý sẽ 
bị giảm hiệu quả sử dụng và làm tăng 
cơ trọng thương khi xảy ra va chạm.

Đảm bảo các tựa đầu được đặt đúng vị trí 
và được điều chỉnh phù hợp trước khi lái.

Để đầu ở giữa tựa đầu.
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Hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai cần 
điều chỉnh độ cao tựa đầu của họ đến vị 
thích hợp trước khi xe bắt đầu di chuyển.
Để nâng tựa đầu: 
Kéo lên. 
Để hạ tựa đầu: Ấn xuống đồng thời ấn 
nút nhả. 

■Điều Chỉnh Vị Trí Tựa Đầu Ghế Hàng Thứ Hai
Loại xe không có hàng ghế thứ ba

1Điều Chỉnh Vị Trí Tựa Đầu Ghế Hàng Thứ Hai

Khi bạn sử dụng tựa đầu ở hàng ghế thứ hai, kéo 
tựa đầu đến vị trí cao nhất. Không sử dụng tựa 
đầu ở vị trí thấp hơn.
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Hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai và 
thứ ba cần điều chỉnh độ cao tựa đầu của 
họ đến vị thích hợp trước khi xe bắt đầu di 
chuyển.
Để nâng tựa đầu:
Kéo lên.
Để hạ tựa đầu:
Ấn nó xuống đồng thời ấn (các) nút nhả.

■Điều Chỉnh Vị Trí Tựa Đầu Ghế Hàng Thứ Hai và Hàng
Thứ Ba

Loại xe có hàng ghế thứ ba

1Điều Chỉnh Vị Trí Tựa Đầu Ghế Hàng Thứ Hai và    
Hàng Thứ Ba 

Khi bạn sử dụng tựa đầu của ghế hàng thứ hai 
và hàng thứ ba, kéo tựa đầu đến vị trí cao nhất. 
Không sử dụng tựa đầu ở vị trí thấp hơn.

Hàng ghế thứ hai

Hàng ghế thứ ba
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Có thể tháo tựa đầu ra để vệ sinh hoặc sửa chữa.

Để tháo tựa đầu:
Kéo tựa đầu lên hết cỡ. Sau đó ấn nút nhả, kéo tựa đầu lên sau đó kéo tựa 
đầu ra.

Để lắp lại tựa đầu:
Lắp các chân vào lỗ, sau đó điều chỉnh tựa đầu đến một độ cao thích hợp 
đồng thời ấn nút nhả. Kéo tựa đầu lên để kiểm tra xem nó đã được khoá đúng 
vị trí chưa.

■ Tháo và Lắp Lại Tựa Đầu 1Tháo và Lắp Lại Tựa Đầu

3CẢNH BÁO
Không lắp tựa đầu, hoặc lắp lại không chính 
xác có thể dẫn đến bị trọng thương khi xảy 
ra va chạm.

Luôn thay tựa đầu trước khi lái xe.
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Duy Trì Vị Trí Ngồi Thích Hợp
Sau khi tất cả mọi người trên xe đã điều chỉnh ghế, tựa đầu và đã thắt dây đai, 
điều quan trọng là họ phải duy trì tư thế ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế, để chân 
lên sàn, cho đến khi xe dừng an toàn và động cơ tắt.

Ngồi không đúng tư thế có thể làm tăng nguy cơ bị thương khi xảy ra va chạm. 
Ví dụ, ngả dài người trên ghế, nằm trên ghế, quay ngang quay dọc, ngồi sát về 
phía trước, ngả người về phía trước hoặc sang bên cạnh, để chân lên ghế, thì 
khả năng bị thương khi va chạm sẽ lớn hơn.

Ngoài ra, nếu hành khách ghế trước ngồi sai vị trí có thể dẫn đến bị trọng 
thương hoặc tử vong khi xảy ra va chạm do va đập vào các bộ phận bên 
trong xe hoặc bị va vào túi khí đang nổ.

1Duy Trì Vị Trí Ngồi Thích Hợp

3CẢNH BÁO
Ngồi không đúng cách hoặc ngồi lệch có thể 
bị trọng thương hoặc tử vong khi xảy ra va 
chạm.
Luôn ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế, để chân 
trên sàn.
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Ghế Sau

1. Trước tiên, cất dây đai an toàn ghế
giữa. Sau đó cắm đầu chốt vào trong
khe ở phía khóa móc neo.

2. Cuộn dây đai an toàn vào trong giá đỡ
trên trần xe.

2 Dây Đai An toàn Có Móc Neo Có Thể 
Tháo* Tr. 58

3. Hạ tựa đầu ghế hàng thứ hai xuống
vị trí thấp nhất. Đặt tựa tay trở lại lưng 
ghế.

4. Kéo cần nhả và gập ghế xuống.

■Gập Ghế Hàng Thứ Hai
Loại xe không có hàng ghế thứ ba

1Gập Ghế Hàng Thứ Hai

Có thể gập lưng ghế sau xuống để tạo khoảng 
trống cho các vật cồng kềnh trong khoang hành 
lý.

Không lái xe trong khi lưng ghế gập xuống và 
cửa hậu mở.

2 Khí Xả Nguy Hiểm Tr. 109

Khi đẩy lưng ghế về vị trí ban đầu, đẩy mạnh nó 
về phía sau. Đồng thời, đảm bảo tất cả các dây 
đai an toàn vai ghế sau đều ở phía trước lưng 
ghế.

Đảm bảo các đồ vật trong khoang hành lý hoặc 
các đồ vật gác lên các ghế sau phải được buộc 
chặt. Đồ vật buộc lỏng có thể bị xô về phía trước 
nếu bạn phanh gấp.

3CẢNH BÁOMake

Đảm bảo lưng ghế đã được chốt chặt trước 
khi lái xe.

Đầu chốt

Khoá móc neo

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

 Từ phía hàng ghế thứ haiCần Nhả
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4. Kéo cần nhả và gập ghế xuống.Cần Nhả
Từ phía khoang hành lý
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Gập riêng nửa trái và nửa phải của ghế ở hàng ghế thứ hai xuống để tạo thêm 
không gian cho khoang hành lý.

1. Hạ tựa đầu giữa đến vị trí thấp nhất.
Đẩy tựa tay vào phía trong lưng ghế.

2. Kéo dây rút điều chỉnh góc tựa đầu lên.

Để đẩy ghế trở lại vị trí ban đầu, kéo thẳng 
lưng ghế lên.

■Gập Ghế Hàng Thứ Hai
Loại xe có hàng ghế thứ ba

1Gập Ghế Hàng Thứ Hai
Đảm bảo lưng ghế đã gập không ép vào ghế 
hành khách phía trước, vì việc này sẽ làm cảm 
biến phát hiện người ngồi ở ghế hành khách 
phía trước hoạt động không tốt.

2 Hệ Thống Tắt Túi Khí Trước Phía Hành 
Khách* Tr. 68

Để khóa vuông góc lưng ghế, đẩy nó về phía sau 
cho đến khi nó khóa lại.

Đảm bảo lưng ghế, tựa đầu và đệm ghế được 
chốt chắc chắn vào đúng vị trí trước khi lái xe. 
Ngoài ra, cần đảm bảo tất cả các dây đai an toàn 
vai ghế sau được đặt ở phía trước lưng ghế, và 
dây đai an toàn vai ghế giữa nằm trong khe giữ.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Phải đẩy ghế trước về phía trước cách hàng ghế 
thứ hai khoảng cách phù hợp để không ảnh 
hưởng đến hàng ghế thứ hai khi gập ghế xuống.

Dây Rút
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Gập riêng nửa trái và nửa phải của ghế ở hàng ghế thứ ba để tạo thêm không 
gian cho khoang chứa hành lý.

■ Gập ghế xuống
1.

2.
3.

■ Đẩy ghế trở lại vị trí ban đầu
1. Kéo lưng ghế lên với dây rút được kéo

hết cỡ.
2. Kéo tựa đầu lên vị trí ban đầu.

■Gập Ghế Hàng Thứ Ba
Loại xe có hàng ghế thứ ba

1Gập Ghế Hàng Thứ Ba
Đảm bảo các đồ vật trong khoang hành lý 
hoặc các đồ vật gác lên ghế hàng thứ ba phải 
được buộc chặt. Đồ vật buộc lỏng có thể bị 
xô về phía trước nếu bạn phanh gấp.

1Đẩy ghế trở lại vị trí ban đầu
Đảm bảo lưng ghế và tựa đầu chốt chặt đúng vị 
trí ban đầu trước khi lái xe.

Hạ tựa đầu của ghế hàng ghế thứ ba 
xuống vị trí thấp nhất.
Kéo dây rút trên lưng ghế hết cỡ. 
Đẩy lưng ghế về phía trước đồng thời 
kéo dây rút.
u Nếu bạn muốn sử dụng bề mặt 

của khoang hành lý, kéo nắp sàn 
lên vị trí cao hơn.
2 Khoang Chứa Đồ Dưới Sàn Xe Tr. 313

Dây
Rút

Dây Rút



Còn nữa 303

uuĐiều Chỉnh GhếuGhế Sau
Đ

iều Khiển

1.

2.

3.

■Ngồi Vào Ghế Hàng Thứ Ba
Loại xe có hàng ghế thứ ba

1Ngồi Vào Ghế Hàng Thứ Ba
Khi bạn ngồi vào ghế ở hàng ghế thứ ba, cẩn 
thận để không bị vuớng vào dây đai an toàn ghế 
hàng thứ hai.

Phải đẩy ghế trước về phía trước cách hàng 
ghế thứ hai khoảng cách phù hợp để không 
ảnh hưởng đến các ghế hàng thứ hai khi gập 
nó xuống.

Hạ tựa đầu hàng ghế thứ hai xuống vị 
trí thấp nhất.
Kéo dây rút ở vai ghế lên, sau đó gập 
lưng ghế xuống.

Trong khi kéo cần, di chuyển toàn bộ ghế
về phía trước.

Dây Rút

Cần
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4. Nâng toàn bộ ghế lên đồng thời kéo dây
rút trên ghế.

5. Treo móc buộc dây ở cạnh ghế vào trụ
đỡ và cố định nó.

Dây Rút

Móc 

Móc Buộc Dây
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Tựa Tay

Có thể sử dụng nắp hộp đựng đồ để làm 
tựa tay.  
Để điều chỉnh:
Trượt tựa tay đến vị trí mong muốn.

Kéo tựa tay ở lưng ghế giữa xuống.

■ Sử Dụng Tựa Tay Ghế Trước

■ Sử Dụng Tựa Tay Ghế Hàng Thứ Hai
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Đèn Trong Xe/Các Hạng Mục Tiện Ích Bên Trong

Đèn Trong Xe

■ BẬT
Các đèn trong xe sáng cho dù các cửa mở 
hay đóng.
■ Kích hoạt cửa
Các đèn trong xe sáng trong những trường 
hợp sau:
• Khi cửa bất kỳ mở.
• Khi bạn mở khóa cửa phía người lái.

• Bạn rút chìa khoá ra khỏi ổ khóa
điện.

• Khi chế độ nguồn được đặt ở TẮT MÁY
(KHOÁ).

■ TẮT
Các đèn trong xe không sáng dù các cửa 
mở hay đóng.

■Công Tắc Đèn Trong Xe 1Công Tắc Đèn Trong Xe

nguồn ở PHỤ KIỆN.
Khi bạn đặt chế độ nguồn ở BẬT.

Vị Trí Kích Hoạt Cửa

Tắt

Trước

Mở

Sau Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Ở vị trí kích hoạt cửa, các đèn trong xe mờ dần 
và tắt sau khi đóng các cửa khoảng 30 giây. Các 
đèn tắt sau 30 giây trong những trường hợp sau:

Khi bạn mở khoá cửa phía người lái nhưng không

Khi bạn đặt chế độ nguồn ở TẮT MÁY (KHÓA), 
nhưng không mở cửa nào.

mở nó.
Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

   không mở cửa nào. 
Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Loại Xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
2 T ính Năng Tùy Chọn Tr. 437 

Đèn trong xe tắt ngay lập tức trong những trường 
hợp sau:

Khi bạn khoá cửa người lái.

Khi bạn đóng cửa phía người lái với chế độ 

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
Khi đóng cửa phía người lái trong khi chìa 
khóa vẫn cắm trong ổ khoá.

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Khi bạn rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá điện nhưng

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu và 
màn hình giao diện thông tin cho người lái

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 195

•

•

•

•

•

•

•

Bạn có thể thay đổi thời gian mờ của đèn trong xe.
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1Công Tắc Đèn Trong Xe
Khi công tắc đèn trong xe ở BẬT, nếu bạn đóng 
tất cả các cửa trong khi xe ở chế độ TẮT MÁY 
(KHOÁ), các đèn trong xe sẽ tắt sau khoảng 30 
phút. Tuy nhiên, khi ắc quy yếu thì các đèn trong 
xe sẽ tắt sau khoảng 30 phút nếu có bất kỳ cửa 
nào mở.

Nếu bạn để bất kỳ cửa nào mở khi xe đang ở chế 
độ TẮT MÁY (KHOÁ), hoặc không cắm chìa khóa 
trong ổ khóa điện, các đèn trong xe sẽ tắt sau 
khoảng 15 phút.
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■ Ghế trước
Có thể bật hoặc tắt đèn đọc sách bằng 
cách ấn nút.

■ Ghế hàng thứ hai
Có thể bật hoặc tắt các đèn đọc sách bằng 
cách ấn nút.

■Đèn Đọc Sách 1Đèn Đọc Sách
Khi công tắc đèn trong xe ở vị trí kích hoạt cửa và 
có một cửa mở hoặc công tắc đèn trong xe ở vị trí 
BẬT, đèn đọc sách ghế sau sẽ không tắt khi bạn 
ấn nút.

Trước

Sau
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■ BẬT
Đèn sáng khi bạn mở cửa hậu và đèn tắt 
khi bạn đóng cửa hậu.

■ TẮT
Đèn vẫn tắt dù cửa hậu mở hay không.

■Đèn Khoang Hành Lý

Tắt

Bật

Loại xe không có hàng ghế thứ ba

Tắt

Bật

Loại xe có hàng ghế thứ ba
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Các Hạng Mục Tiện Ích Bên Trong

Kéo tay cầm để mở hộp đựng đồ.

Bạn có thể khóa hộp đựng đồ bằng chìa 
khóa chính hoặc chìa khóa tích hợp*.

■Hộp Đựng Đồ 1Hộp Đựng Đồ

3CẢNH BÁO
Hộp đựng đồ có thể làm cho hành khách bị 
trọng thương khi xảy ra va chạm, ngay cả 
khi hành khách đã thắt dây đai an toàn.

Luôn đóng hộp đựng đồ trong khi lái xe.
Hộp Đựng Đồ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Kéo lẫy để mở. Bạn có thể thay đổi vị trí 
của khay bằng cách trượt nó về phía 
trước hoặc về phía sau.

■ Tháo khay
1. Trượt khay về phía sau.

2. Nâng nhẹ khay lên, sau đó kéo ra.

■Hộp Đựng Đồ Trung Tâm

Lẫy

Khay
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Cất khay:
Lắp khay vào rãnh gắn ở mặt sau hộp 
đựng đồ, sau đó đẩy nó xuống hết cỡ vào 
vị trí khóa.

R nh
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■ Khi để nắp khoang chứa xuống sát
mặt sàn

Việc này thuận tiện khi để đồ vật dài.
1. Kéo dây đai để mở nắp khoang chứa đồ.

2. Kéo dây đai lên để nâng nắp khoang chứa.
3. Kéo nắp về phía bạn cho đến khi nó tách

ra khỏi thanh đỡ.

4. Đẩy đầu bên trong của nắp xuống dưới
thanh đỡ, sau đó hạ thấp đầu bên ngoài
xuống.

■Khoang Chứa Đồ Dưới Sàn Xe
Loại xe không có hàng ghế thứ ba

Thanh Đỡ
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■ Khi nâng nắp khoang chứa đến vị trí
cao hơn

Đẩy hàng ghế thứ ba về phía trước và 
nâng nắp khoang chứa lên vị trí cao hơn, 
để có thể chứa các đồ vật cồng kềnh 
trong khoang hành lý.
1. Gập ghế hàng thứ ba xuống.

2 Gập Ghế Hàng Thứ Ba Xuống 
Tr. 302

2. Kéo dây đai lên để mở nắp khoang chứa.
3. Kéo nắp về phía bạn đến khi nó tách khỏi

các thanh đỡ.
4. Nâng nắp lên vị trí cao hơn, sau đó trượt

nó về phía cuối.

Loại xe có hàng ghế thứ ba

Dây
Rút
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■ Ngăn để cốc ghế trước
Được đặt ở ngăn đựng đồ ở giữa các ghế 
trước.

■ Ngăn để cốc ở cánh cửa trước
Được đặt ở cả hai hốc ở cánh cửa trước.

■ Ngăn để cốc ở hàng ghế thứ hai
Gấp tựa tay xuống để sử dụng các ngăn 
để cốc ghế hàng thứ hai.

■Ngăn Để Cốc 1Ngăn Để Cốc

CHÚ Ý
Chất lỏng tràn ra có thể làm hỏng tấm đệm, thảm, 
và các thiết bị điện trong xe.

Cẩn thận khi bạn đang sử dụng ngăn để cốc. 
Nước nóng có thể làm bạn bị bỏng.
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■ Ngăn để cốc ở cánh cửa sau
Được đặt ở cả hai hốc ở cánh cửa sau.

■ Ngăn để cốc ở hàng ghế thứ ba
Loại xe có hàng ghế thứ ba

Kéo ngăn để cốc lên để sử dụng.
Bạn có thể điều chỉnh góc giá để cốc tùy 
thuộc vào kích thước của giá.

Ngăn Để Cốc
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Có thể sử dụng ổ cắm điện phụ kiện khi khoá điện ở PHỤ KIỆN (q hoặc 
BẬT (w*1.

■ Ổ cắm điện phụ kiện ở bảng điều
khiển chỗ hộp đựng đồ trung tâm

Mở nắp để sử dụng.

■ Ổ cắm điện phụ kiện trong hộp đựng
đồ trung tâm

Mở nắp và vỏ để sử dụng.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■Ổ Cắm Điện Phụ Kiện 1Ổ Cắm Điện Phụ Kiện

CHÚ Ý
Không cắm ổ châm thuốc loại tự động vào ổ cắm 
này vì nó có thể làm ổ cắm bị quá nhiệt.

Ổ cắm điện phụ kiện được thiết kế để cấp 
nguồn điện một chiều 12 vôn với công suất 180 
W trở xuống (15 ampe).

Để tránh ắc quy bị hết điện, chỉ sử dụng ổ cắm 
phụ kiện khi bật hệ thống điện.
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Gạt tàn được đặt trong các ngăn để cốc có 
thể tháo ra được. Kéo nắp lên để mở. 

■Gạt Tàn Thuốc Lá* 1Gạt Tàn Thuốc Lá*

Để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra và làm hỏng xe, 
chỉ sử dụng gạt tàn để đựng tàn thuốc lá.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Có một móc treo áo trên tay nắm ở hàng 
ghế thứ hai phía người lái. Kéo nó xuống 
để sử dụng.

Có thể sử dụng móc neo chỗ sàn xe có 
khoang chứa phía dưới để móc lưới giữ 
đồ.

■Móc Treo Áo 1Móc Treo Áo
Móc áo không thiết kế để treo các đồ vật to hoặc 
nặng.

■Móc Neo Giữ Đồ* 1Móc Neo Giữ Đồ*

Không để ai lấy đồ trong khoang chứa dưới sàn 
khi đang lái xe vì họ có thể bị thương do những 
đồ chưa được buộc chặt va vào khi bạn phanh 
xe gấp.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Móc Neo

Móc Neo
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Móc ở cả hai bên của khoang hành lý có 
thể dùng để treo các vật nhẹ.

■Móc Treo Đồ* 1Móc Treo Đồ*

CHÚ Ý
Không treo vật kích thước lớn hoặc vật có trọng 
lượng trên 3kg lên móc này. Treo vật nặng hoặc to 
có thể làm hỏng móc.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Móc
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Để mở hộp đựng kính mắt, ấn vào chỗ khe 
lõm và nhả ra. Để đóng, ấn lại cho đến khi 
hộp khoá lại.

Bạn có thể để kính râm và các đồ vật nhỏ 
khác trong hộp này.

■ Gương để nói chuyện*

Hộp đựng kính mắt có gắn một cái 
gương. Mở hết cỡ hộp đựng kính mắt, 
sau đó ấn nó trở lại khe lõm đầu tiên.

Bạn có thể dùng gương này để quan sát 
các ghế sau.

■Hộp Đựng Kính Mắt 1Hộp Đựng Kính Mắt
Khi đang lái hãy đóng hộp đựng kính này trừ lúc 
lấy các vật đang để trong đó.

Ấn

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Để sử dụng bộ sưởi ghế, khoá điện phải ở 
BẬT (w*1.

Ấn nút bộ sưởi ghế:
Một lần - Chế độ HI (ba đèn báo sáng)  
Hai lần - Chế độ MID (hai đèn báo sáng) 
Ba lần - Chế độ LO (một đèn báo sáng) 
Bốn lần - Chế độ OFF (không đèn nào 
sáng)

Khóa điện phải ở BẬT (w*1, sau khi 
chuyển sang tắt, cài đặt trước đó của bộ 
sưởi ghế vẫn được duy trì.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■Bộ Sưởi Ghế Trước* 1Bộ Sưởi Ghế Trước*

Khi động cơ đã tắt, không nên sử dụng bộ sưởi 
ghế kể cả ở chế độ LO. Vì nếu dùng, ắc quy có 
thể bị yếu, làm động cơ khó khởi động.

Sau một khoảng thời gian nhất định, bộ sưởi ghế 
được cài đặt từ mức nhiệt độ cao sẽ tự động 
giảm xuống từng mức một cho đến khi bộ sưởi 
ghế tắt. Khoảng thời gian đó thay đổi theo môi 
trường bên trong.

3CẢNH BÁO 
Khi sử dụng bộ sưởi ghế, nhiệt có thể gây 
ra cháy.

Với những người có khả năng cảm nhận 
nhiệt độ bị giảm (ví dụ người bị tiểu đường, 
dây thần kinh chi dưới bị tổn thương, hoặc 
bị bại liệt) hoặc người có da nhạy cảm thì 
không nên dùng bộ sưởi ghế.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Tấm che khoang hành lý được dùng để 
che hành lý không bị nắng chiếu vào trực 
tiếp.

■ Để kéo ra:
Nắm vào tay cầm ở giữa tấm che để nâng 
nó lên để gỡ từng đầu ra, sau đó kéo tấm 
che về phía sau và gài các thanh gài vào 
rãnh gài ở hai bên cửa hậu đang mở.

■ Để rút vào:
Trượt các thanh gài ra khỏi rãnh gài, sau 
đó từ từ cuộn lại cho đến khi tấm che rút lại 
hoàn toàn.

■ Tấm Che Khoang Hành Lý* 1Tấm Che Khoang Hành Lý*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Không để ai lấy đồ trong khoang chứa dưới sàn 
khi xe đang chạy vì họ có thể bị thương do những 
đồ chưa được buộc chặt va vào khi bạn phanh xe 
gấp.

Không để đồ trong khoang chứa cao hơn đỉnh 
ghế vì như vậy bạn có thể bị mất tầm nhìn và đồ 
đạc có thể bị xô về phía trước khi bạn phanh gấp.

Để tránh làm hỏng tấm che:
• Không để đồ lên tấm che.
• Không ấn mạnh lên tấm che.

Đảm bảo mỗi thanh gài được đặt đúng trong rãnh 
gài tương ứng của nó khi bạn rút tấm che khoang 
hành lý vào. Nếu nó không được đặt trong các 
rãnh, các thanh gài có thể kêu lách cách khi 
chúng va vào các các bề mặt xung quanh.

Tay Nắm

Thanh Gài

Móc
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■ Để tháo:
Ấn cả hai đầu vào bên trong ống, sau đó 
nhấc tấm che ra khỏi vị trí.
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Hệ Thống Sưởi và Làm Mát*

Sử Dụng Hệ Thống Thông Gió, Sưởi và Điều Hòa Không Khí

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Thông gió sàn và sấy kính

Thông gió sàn

Thông gió bảng táp-lô, sàn, phía sau hộp đựng đồ trung tâm

Nút Chế Độ
Thay đổi luồng khí.
Thông gió bảng táp-lô, và phía sau hộp đựng đồ trung tâm

Núm Điều Chỉnh Quạt 
Điều chỉnh tốc độ quạt. 
Xoay núm hết cỡ đến OFF 
để tắt quạt.

Nút A/C
Ấn để làm mát trong 
xe hoặc hút ẩm trong 
khi bật chế độ sưởi.

Nút Sấy Kính Chắn Gió
Bật điều hòa không khí, chọn luồng khí từ 
khe thông gió sấy kính ở chân kính chắn 
gió và chuyển sang chế độ lấy gió ngoài.

Núm Điều Khiển 
Nhiệt Độ
Điều chỉnh nhiệt độ  
trong xe.

          (Lấy Gió Trong)Nút
Ấn nút và bật chế độ tuỳ vào điều 
kiện môi trường. 
Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng): 
Tuần hoàn không khí từ bên trong xe thông 
qua hệ thống.
Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo tắt):
Duy trì thông gió bên ngoài. Giữ hệ thống ở 
chế độ lấy gió ngoài trong điều kiện bình 
thường.



uuHệ Thống Sưởi và Làm Mát*uSử Dụng Hệ Thống Thông Gió, Sưởi và Điều Hòa Không Khí
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Bộ sưởi sử dụng nhiệt từ nước làm mát 
động cơ để làm ấm không khí.
1. Sử dụng núm điều khiển quạt để điều

chỉnh tốc độ quạt.
2. Chọn     .
3. Sử dụng núm điều khiển nhiệt độ để

điều chỉnh nhiệt độ.

■ Làm ấm trong xe nhanh
1. Cài đặt tốc độ quạt ở mức cao nhất.
2. Chọn  .
3. Cài đặt nhiệt độ ở mức cao nhất.
4. Ấn nút (đèn báo sáng).

■ Hút ẩm trong xe
Dùng bộ sưởi kết hợp với hệ thống điều hòa sẽ giúp trong xe ấm lên và 
không bị ẩm đồng thời giúp các cửa kính không bị đọng sương.
1. Sử dụng núm điều khiển quạt để điều chỉnh tốc độ quạt.
2. Ấn nút A/C để bật điều hòa.
3. Chọn  .
4. Sử dụng núm điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ.
5. Ấn nút (đèn báo tắt).

■Hệ Thống Sưởi

1Làm ấm trong xe nhanh
Chuyển sang chế độ lấy gió ngoài ngay sau khi 
trong xe đã đủ ấm. Các cửa kính có thể bị đọng 
sương nếu vẫn để ở chế độ lấy gió trong. 
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1. Sử dụng núm điều khiển quạt để điều
chỉnh tốc độ quạt.

2. Chọn .
3. Sử dụng núm điều khiển nhiệt độ để

điều chỉnh nhiệt độ.
4. Ấn nút A/C (đèn báo sáng).

■ Làm mát trong xe nhanh
1. Cài đặt tốc độ quạt ở mức cao nhất.
2. Chọn  .
3. Cài đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất.
4. Ấn nút A/C ( đèn báo sáng).
5. Ấn nút (đèn báo sáng).

■Hệ Thống Làm Mát

1Làm mát trong xe nhanh
Nếu trong xe nóng quá, bạn có thể làm mát nhanh 
hơn bằng cách mở một phần cửa kính.

Khi ở chế độ ECON, hệ thống có sự giao động về 
nhiệt độ cao hơn. 

uuHệ Thống Sưởi và Làm Mát*uSử Dụng Hệ Thống Thông Gió, Sưởi và Điều Hòa Không Khí
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Ấn nút       để bật hệ thống điều hoà không 
khí và tự động chuyển sang chế độ lấy gió 
ngoài.

■ Làm tan sương các cửa kính nhanh
1. Cài đặt tốc độ quạt ở mức cao nhất.
2.Ấn nút        (đèn báo sáng).
3. Ấn nút (đèn báo sáng).
4. Cài đặt nhiệt độ ở mức cao nhất.

■ Làm Tan Sương Kính Chắn Gió và Cửa Kính 1Làm Tan Sương Kính Chắn Gió và Cửa Kính
Vì sự an toàn của bạn, cần đảm bảo bạn có thể 
nhìn rõ qua các cửa kính trước khi lái.
Không đặt nhiệt độ gần mức giới hạn trên hoặc 
dưới.
Khi khí lạnh phả vào kính chắn gió, phía ngoài 
của kính chắn gió có thể đọng sương.
Nếu các cửa kính bên bị đọng sương, điều chỉnh 
thông gió sao cho khí phả vào các cửa kính bên.

1Làm tan sương các cửa kính nhanh
Sau khi làm tan sương, chuyển về chế độ lấy gió 
ngoài.
Nếu bạn vẫn để hệ thống ở chế độ tuần hoàn khí 
trong, các cửa kính có thể đọng sương do hơi 
ẩm. Điều này có thể làm giảm tầm nhìn.

uuHệ Thống Sưởi và Làm Mát*uSử Dụng Hệ Thống Thông Gió, Sưởi và Điều Hòa Không Khí
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Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*

Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động
Hệ thống điều khiển khí hậu tự động duy trì nhiệt độ bên trong xe mà bạn đã 
chọn. Hệ thống cũng sẽ điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý để làm tăng hoặc 
giảm nhiệt độ trong xe đến mức bạn muốn một cách nhanh nhất.

1Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

Nếu bạn ấn nút nào đó khi hệ thống điều khiển khí 
hậu đang ở tự động, chức năng của nút đó sẽ 
được ưu tiên.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Ấn nút CLIMATE (Khí Hậu) để hiển thị thông tin 
điều khiển A/C (Điều Hoà), MODE (Chế Độ), quạt 
trên màn hình âm thanh/thông tin để vận hành 
bằng tay. Chọn biểu tượng để bật hoặc tắt điều 
hoà, thay đổi chế độ thông gió, hoặc thay đổi tốc 
độ quạt.
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Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Loại xe có nút SYNC 

Nút SYNC  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Nút AUTO  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

(Lấy Gió Ngoài) 
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo 
sáng) 

(Điều Khiển Quạt) 

(Bật/Tắt) 

(Điều Hòa Không Khí) 

Do các nút và bố trí các nút giữa các loại xe không giống nhau nên các nút và bố 
trí các nút trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với xe của bạn.

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

 Nút (Điều Khiển CHẾ ĐỘ)

 Nút Sấy Kính Chắn Gió

 Nút
(Lấy Gió Trong) 
- Chế độ lấy gió trong (đèn báo 
sáng)

 Nút

 Nút

 Nút

 Nút

Luồng khí 
từ khe thông gió
bảng táp-lô, và 
phía sau hộp đựng 
đồ trung tâm.

Luồng khí từ khe 
thông gió 
sàn và bảng táp-lô 
và phía sau hộp 
đựng đồ trung tâm.

Luồng khí 
từ khe 
thông gió 
sàn.

Luồng khí 
từ khe thông 
gió sàn và sấy 
kính chắn gió.
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Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Loại xe không có nút SYNC 

    Nút             (BẬT/TẮT) 

Núm Điều Khiển Quạt

Nút AUTO  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Loại Vô Lăng Bên Phải 

Loại Vô Lăng Bên Trái

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

(Điều Hòa Không Khí) 

 Nút (Điều Khiển CHẾ ĐỘ)

 Nút Sấy Kính Chắn Gió

 Nút

 Nút

 Nút

Do các nút và bố trí các nút giữa các loại xe không giống nhau nên các nút và bố 
trí các nút trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với xe của bạn.

Luồng khí từ
khe thông gió
bảng táp-lô, và 
phía sau hộp đựng 
đồ trung tâm.

Luồng khí
từ khe thông gió 
sàn và bảng táp-lô 
và phía sau hộp 
đựng đồ trung tâm.

Luồng khí 
từ khe 
thông gió 
sàn.

Luồng khí 
từ khe thông 
gió sàn và sấy 
kính chắn gió.

(Lấy Gió Trong) 
- Chế độ lấy gió trong (Đèn báo sáng) 
- Chế độ lấy gió ngoài (Đèn tắt)
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Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

Nút SYNC  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

Nút AUTO  

Núm Điều Khiển Nhiệt Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

(Điều Khiển Quạt) 

(Bật/Tắt) 

 Nút Sấy Kính Chắn Gió

 Nút

Nút

 Nút

 Nút

KHÍ HẬU

(Bật/Tắt) PHÍA SAU*

 Nút

 Nút

Do các nút và bố trí các nút giữa các loại xe không giống nhau nên các nút và bố 
trí các nút trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với xe của bạn.

Luồng khí 
từ khe thông gió
bảng táp-lô, và 
phía sau hộp đựng 
đồ trung tâm.

Luồng khí
từ khe thông gió 
sàn và bảng táp-lô 
và phía sau hộp 
đựng đồ trung tâm.

Luồng khí 
từ khe 
thông gió 
sàn.

Luồng khí 
từ khe thông 
gió sàn và sấy 
kính chắn gió.

(Lấy Gió Trong) 
- Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng) 
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo tắt)

(Lấy Gió Ngoài)*  
- Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo sáng)
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Sử dụng hệ thống khi động cơ đang chạy.
1. Ấn nút AUTO.

2. Sử dụng núm điều khiển nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ trong xe.

2. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe bằng núm điều khiển phía người lái hoặc
hành khách.

3. Ấn nút (bật/tắt) để tắt hệ thống.

1Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

Loại xe không có nút SYNC

Loại xe có nút SYNC

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

Đèn báo AUTO sẽ tắt, nhưng những chức năng 
không liên quan đến nút mà bạn đã ấn sẽ vẫn 
được điều khiển tự động.

Để ngăn khí lạnh thổi vào từ bên ngoài, quạt có 
thể không khởi động ngay khi nút AUTO được ấn.

Nếu bên trong xe quá nóng, bạn có thể làm mát 
nhanh chóng bằng cách mở một phần cửa kính, 
chuyển hệ thống sang chế độ tự động và cài đặt 
nhiệt độ ở mức thấp. Chuyển chế độ lấy gió 
ngoài sang chế độ lấy gió trong cho đến khi thấy 
mát hơn. 

Loại xe có Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời 

Ở chế độ tự động dừng động cơ tạm thời, điều 
hòa không khí bị treo, và chỉ có quạt gió hoạt 
động. Nếu bạn không muốn điều hòa không khí bị 
treo, ấn nút       để hủy chế độ tự động dừng động 
cơ tạm thời.
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■ Chuyển đổi giữa chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài

Chế độ lấy gió trong           (đèn báo sáng): Tuần hoàn không khí từ bên trong 
xe thông qua hệ thống.
Chế độ lấy gió ngoài           (đèn báo sáng): Duy trì thông gió bên ngoài. 
Giữ hệ thống ở chế độ lấy gió ngoài trong các điều kiện bình thường.

Loại xe có hệ thống điều khiển bộ làm mát phía sau
Ấn nút            (lấy gió trong) để chuyển chế độ tuỳ theo điều kiện môi 
trường.  
Chế độ lấy gió trong (đèn báo sáng): Tuần hoàn không khí từ bên trong xe 
thông qua hệ thống.
Chế độ lấy gió ngoài (đèn báo tắt): Duy trì thông gió bên ngoài. Giữ hệ thống 
ở chế độ lấy gió ngoài trong các điều kiện bình thường.
Loại xe không có hệ thống điều khiển bộ làm mát phía sau 

Ấn nút           (lấy gió trong) hoặc          (lấy gió ngoài) để chuyển chế độ tùy 
theo vào điều kiện môi trường.

1Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí hậu Tự động
Loại xe Việt Nam không có nút SYNC 

Khi bạn đặt nhiệt độ đến mức giới hạn dưới 
hoặc trên, Lo hoặc Hi sẽ được hiển thị.

Ngoại trừ loại xe Việt Nam không có nút SYNC 
Khi bạn đặt nhiệt độ đến mức giới hạn dưới 
hoặc trên, Lo hoặc 28.0 sẽ được hiển thị.

          để bật và tắt hệ thống điều khiển khí Ấn nút
hậu. Khi bật, hệ thống sẽ chuyển về chế độ bạn 
chọn sau cùng.

Khi ở chế độ ECON, hệ thống điều khiển khí hậu 
có thể làm giảm hiệu suất làm mát.
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iều Khiển

Ấn nút       để tắt, hệ thống sẽ trở về chế 
độ cài đặt trước đó.

Ấn lại nút       để tắt, hệ thống sẽ trở về chế 
độ cài đặt trước đó.

■ Làm Tan Sương Kính Chắn Gió và Cửa Kính 1Làm Tan Sương Kính Chắn Gió và Cửa Kính
Để đảm bảo an toàn, trước khi lái xe, bạn cần 
phải nhìn được rõ qua các cửa kính.

Không đặt nhiệt độ gần mức giới hạn trên hoặc 
dưới.
Khi khí lạnh phả vào kính chắn gió, phía ngoài 
của kính chắn gió có thể đọng sương.

Nếu các cửa kính bên bị đọng sương, điều chỉnh 
thông gió sao cho khí phả vào các cửa kính bên.

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

Loại xe có hệ thống điều khiển bộ làm mát sau 
Ấn nút      để bật hệ thống điều hòa không 
khí. Ấn nút            (đèn báo tắt) để 
chuyển sang chế độ lấy gió ngoài.

Loại xe không có hệ thống điều khiển bộ làm mát sau 

Ấn nút       (sấy kính chắn gió) để bật hệ 
thống điều hoà không khí. Ấn nút          
để chuyển sang chế độ lấy gió ngoài.

Loại xe có Chế độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời 
Nếu bạn ấn nút         khi đang ở Chế Độ Tự Động 
Dừng Động Cơ Tạm Thời , động cơ sẽ tự động 
khởi động lại.
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■ Làm tan sương các cửa kính nhanh
1. Ấn nút
2. Ấn nút (đèn báo sáng).

1Làm tan sương các cửa kính nhanh
Sau khi làm tan sương, chuyển về chế độ lấy gió 
ngoài. Nếu bạn vẫn để hệ thống ở chế độ lấy gió 
trong, các cửa kính có thể bị đọng sương do hơi 
ẩm. Điều này có thể làm giảm tầm nhìn.

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uSử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu Tự Động

Loại xe có hệ thống điều khiển bộ 
làm mát sau

Loại xe không có hệ thống điều khiển 
bộ làm mát sau

(đèn báo sáng).
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uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uChế Độ Đồng Bộ*
Đ

iều Khiển

Chế Độ Đồng Bộ*

Bạn có thể cài đặt đồng thời nhiệt độ phía người lái và hành khách ở chế độ 
đồng bộ.
1. Ấn nút SYNC.
u Hệ thống chuyển sang chế độ đồng bộ.

2. Sử dụng núm điều khiển nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ phía người lái.

Ấn nút SYNC để trở lại chế độ điều hoà hai vùng.

1Chế Độ Đồng Bộ*

Khi ấn nút        , hệ thống sẽ chuyển sang chế độ 
đồng bộ.
Khi hệ thống ở chế độ đồng bộ, nhiệt độ phía 
người lái và nhiệt độ phía hành khách không thể 
được cài đặt riêng biệt.

Nút SYNC

Núm Điều 
Khiển Nhiệt 
Độ Phía 
Người Lái

Núm Điều 
Khiển Nhiệt 
Độ Phía 
Hành Khách

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 337



uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uHệ Thống Điều Khiển Bộ Làm Mát Sau*

Đ
iều Khiển

Hệ Thống Điều Khiển Bộ Làm Mát Sau*

Sử dụng hệ thống khi động cơ đang chạy.

■Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Bộ Làm Mát Sau Từ Bảng
Điều Khiển Phía Trước

1Sử Dụng Hệ Thống Điều Khiển Bộ Làm Mát Sau Từ
Bảng Điều Khiển Phía Trước

thể không hoạt động trong một số điều kiện 
khác khi hệ thống điều khiển khí hậu phía sau 
bật.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời 
Khi quạt phía sau được đặt ở tốc độ tối đa, Chế 
Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không hoạt 
động.
uChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời có 

trên bảng điều khiển phía trước, sử dụng thanh điều khiển  Bật nút  REAR 
quạt để điều chỉnh tốc độ quạt. 

REAR           Tắt hệ thống khi thanh điểu khiển quạt ở OFF, hoặc tắt nút 
 trên bảng điều khiển phía trước để hủy.

Thanh Điều Khiển Quạt

Bảng Điều Khiển Phía Sau

Bảng Điều Khiển Phía Trước 
Loại xe có nút SYNC
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Bảng Điều Khiển Phía Trước 
Loại xe không có nút SYNC



Đ
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Cảm Biến Điều Khiển Khí Hậu Tự Động
Hệ thống điều khiển khí hậu tự động 
được trang bị các cảm biến. Không 
được che hoặc làm tràn chất lỏng 
vào các cảm biến này.

uuHệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*uCảm Biến Điều Khiển Khí Hậu Tự Động
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Cảm Biến

Cảm Biến
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Tính N
ăng

Hệ Thống Âm Thanh

Hệ Thống Âm Thanh Ở Xe Bạn
Hệ thống âm thanh có tính năng đài AM/FM. Nó cũng có thể phát USB và iPod, 
iPhone, Bluetooth® và các thiết bị HDMITM*.

Bạn có thể vận hành hệ thống âm thanh bằng các nút và các công tắc trên 
bảng điều khiển, điều khiển từ xa trên vô lăng, hoặc các biểu tượng trên màn 
hình cảm ứng* .

1Hệ Thống Âm Thanh Ở Xe Bạn
iPod, iPhone và iTunes là thương hiệu của Tập 
Đoàn Apple.

342     * Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Điều Khiển Từ xa

iPod

USB

HDMI*



uuHệ Thống Âm Thanhu(Các) Cổng USB
Tính N

ăng

(Các) Cổng USB
Cắm đầu kết nối USB của iPod hoặc 
USB vào cổng USB.

  Cổng USB (1.0 A) được dùng để 

u Cổng USB (1.5A) được dùng để nạp 
điện cho các thiết bị, phát các file âm 
thanh và kết nối các điện thoại tương 
thích với điện thoại thông minh*, 
Apple CarPlay* hoặc Android Auto*.

■ Phía sau hộp đựng đồ trung tâm*

Các cổng USB (2.5A) chỉ được dùng để 
nạp điện cho các thiết bị.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1(Các) Cổng USB

Nếu hệ thống âm thanh không nhận diện iPod, 
thử kết nối lại vài lần hoặc khởi động lại thiết bị. 
Để khởi động lại, làm theo chỉ dẫn của nhà sản 
xuất trong cuốn hướng dẫn đi kèm với iPod hoặc 
truy cập trang web www.apple.com/ipod. 

phát các file âm thanh trong USB, kết 
nối điện thoại di động và nạp điện 
cho các thiết bị.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Cổng USB có thể cấp nguồn điện lên tới 
1.0A/1.5A/2.5A. Nó không cấp đầu ra 
1.0A/1.5A/2.5A nếu thiết bị không yêu cầu.  
Để biết chi tiết về cường độ dòng điện, hãy đọc tài 
liệu hướng dẫn vận hành thiết bị cần nạp. Trước 
tiên, xoay khoá điện đến PHỤ KIỆN (q hoặc BẬT 
(w*1.

Cổng USB (2.5A) 
Cổng này chỉ được sử dụng để nạp ắc quy. Bạn 
không thể nghe được nhạc ngay cả khi bạn đã 
cắm máy nghe nhạc vào cổng này.

u
• Không để iPod hay USB trong xe. Ánh nắng trực

tiếp từ mặt trời và nhiệt độ cao có thể làm hỏng
nó.

• Bạn nên sử dụng cáp mở rộng cho cổng USB.
• Không nối iPod hoặc USB bằng bộ nối ngoài.
• Không sử dụng thiết bị như: đầu đọc thẻ, ổ cứng, 

vì thiết bị hoặc các file nhạc có thể bị hỏng.
• Bạn nên lưu trữ dự phòng dữ liệu của bạn trước

khi sử dụng thiết bị trên xe.
• Thông báo hiển thị có thể khác nhau tuỳ vào

thiết bị hoặc phiên bản phần mềm.

Ở điều kiện nhất định, thiết bị được nối với cổng 
cũng có thể gây nhiễu khi bạn nghe radio.
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u Để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào, hãy
sử dụng Trình Kết Nối Lightning được 
chứng nhận của Apple MFi cho Apple 
CarPlay và cho Android Auto, cáp 
USB phải được chứng nhận bởi 
USB-IF để tương thích với USB 2.0.

Phía sau hộp đựng đồ trung tâm

Trong hộp đựng đồ trung tâm

Loại xe
có Màn
Hình Hiển
Thị Âm
Thanh

Loại xe
có hệ
thống màn
hình âm 
thanh màu

Loại xe
có Màn
Hình Hiển
Thị Âm 
Thanh



uuHệ Thống Âm ThanhuCổng HDMITM*

Tính N
ăng

Cổng HDMITM*

1. Mở nắp.
2. Cắm đầu cáp HDMITM vào cổng

HDMITM.

Cổng AUX*

Sử dụng giắc để kết nối với các thiết bị.
1. Mở nắp.
2. Kết nối thiết bị với cổng âm thanh bằng

giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm.
u Hệ thống âm thanh tự động chuyển

sang chế độ AUX.

1Cổng HDMITM*

• Không được để thiết bị đã kết nối HDMITM trong
xe. Ánh nắng trực tiếp từ mặt trời và nhiệt độ cao
có thể làm hỏng nó.

• Bạn nên lưu trữ dự phòng dữ liệu của bạn trước
khi sử dụng thiết bị trên xe.

• Thông báo hiển thị có thể khác nhau tuỳ vào
thiết bị hoặc phiên bản phần mềm.

Thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition 
Multimedia Interface và Logo HDMI là các thương 
hiệu đã được đăng ký nhãn hiệu bởi HDMI 
Licensing LLC tại Mỹ và các quốc gia khác.

1Cổng AUX*

Để chuyển chế độ, ấn nút chế độ âm thanh bất 
kỳ. Bạn có thể trở lại chế độ AUX bằng cách ấn 
nút MEDIA.

Bạn không thể sử dụng cổng âm thanh nếu bạn đã 
thay thế hệ thống âm thanh.

344 * Không áp dụng cho tất cả các đời xe



uuHệ Thống Âm ThanhuBảo vệ Hệ Thống Âm Thanh*
Tính N

ăng

Bảo Vệ Hệ Thống Âm Thanh*

Hệ thống âm thanh bị vô hiệu hoá khi nó bị ngắt kết nối tới nguồn điện, ví dụ: 
khi tháo ắc quy hoặc ắc quy hết điện. Trong một số trường hợp, hệ thống có 
thể hiển thị nhập mã trên màn hình. Nếu điều này xảy ra, hãy kích hoạt lại hệ 
thống âm thanh.

■ Kích hoạt lại hệ thống âm thanh
1. Xoay khoá điện đến BẬT (w*1.
2. Bật hệ thống âm thanh.
3. Ấn và giữ nút nguồn hệ thống âm thanh trong hơn hai giây.
u Hệ thống âm thanh được kích hoạt lại khi bộ điều khiển âm thanh thiết

lập một kết nối với bộ điều khiển của xe. Nếu bộ điều khiển xe không 
nhận diện được bộ điều khiển âm thanh, hãy đến đại lý để kiểm tra bộ âm 
thanh.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 345



Tính N
ăng

Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa

Các nút  (+ (- (Âm lượng)
Ấn (+: Để tăng âm lượng. 
Ấn (-: Để giảm âm lượng.

Các nút
• Khi nghe radio

Ấn     : Để chọn kênh radio cài đặt sẵn tiếp theo.
Ấn     : Để chọn kênh radio cài đặt sẵn trước đó.
Ấn và giữ      : Để chọn kênh có tần số mạnh tiếp theo. 
Ấn và giữ      : Để chọn kênh có tần số mạnh trước đó.

• Khi nghe iPod, USB, hoặc âm thanh Bluetooth®

Ấn     : Để bỏ qua sang bài tiếp theo.
Ấn     : Để trở lại phần đầu của bài hát hiện tại hoặc bài trước.

• Khi nghe USB hoặc âm thanh Bluetooth®*

Ấn và giữ      : Để chuyến sang thư mục tiếp theo. 
Ấn và giữ      : Để trở lại thư mục trước đó.

1Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa
Một số chế độ chỉ xuất hiện khi sử dụng thiết bị 
hoặc phương tiện phù hợp.

Tuỳ thuộc vào thiết bị Bluetooth® mà bạn kết 
nối, một số chức năng có thể không hoạt động.Nút

Nút

Nút  (+ 

   Nút  (- 

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin
Bạn có thể vận hành hệ thống âm thanh khi đang lái xe.

Nút SOURCE Nút SOURCE
Thứ tự các chế độ âm thanh như sau: 
FM1FM2AMUSB/iPod 
Bluetooth® AudioAUX

uuHệ Thống Âm ThanhuĐiều Khiển Âm Thanh Từ Xa
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uuHệ Thống Âm ThanhuĐiều Khiển Âm Thanh Từ Xa
Tính N

ăng

chế độ âm thanh như sau:

• Khi nghe radio
1. Trên màn hình âm thanh ở màn hình giao diện thông tin cho người lái,

ấn ENTER để chuyển sang hiển thị danh sách kênh cài đặt sẵn mà bạn đã
lưu bằng các nút cài đặt sẵn.

2. Ấn hoặc để chọn một cài đặt sẵn, sau đó ấn ENTER.

Khi nghe USB
1. Trên màn hình âm thanh ở màn hình giao diện thông tin cho người lái,

ấn ENTER để hiển thị danh sách các thư mục.
2. Ấn hoặc để chọn một thư mục.
3. Ấn ENTER để hiển thị một danh sách các bài hát trong thư mục đó.

1Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa
Một số chế độ chỉ xuất hiện khi sử dụng thiết bị 
hoặc phương tiện phù hợp.
Tuỳ thuộc vào thiết bị Bluetooth® mà bạn kết nối, 
một số chức năng có thể không có trong hệ thống 
âm thanh.

Ấn nút             (Gác máy/trở lại) để trở lại lệnh 
trước đó hoặc huỷ một lệnh.

Ấn nút  (Hiển thị/thông tin) để chuyển đổi
 màn hình hiển thị.

2 Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị Tr. 374

4

4

3 4

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái
Bạn có thể vận hành hệ thống âm thanh khi đang lái xe. Thông tin sẽ hiển thị 
trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.

3

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị  Âm Thanh 
Nút ENTER

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
FM1   FM2     LW*         AM     USB/iPod

3

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh  
 FM  DAB * LW * AM* 
(MW*)    USB     i Pod    Bluetooth® Audio 

 Apps      Audio  Apps*       UX-HDMITM*

Ấn      hoặc       để xem theo thứ tự các

Bluetooth® Audio     AUX
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(+ (- 
   Nút ENTER 

Button  

Thanh

 Nút
 Nút

Nút 
Nút

3

4

Các nút 3  4

Nút (Màn Hình/Thông Tin)

•

Ấn 3  hoặc 4  để chọn một bài, sau đó ấn ENTER.



uuHệ Thống Âm ThanhuĐiều Khiển Âm Thanh Từ Xa

Tính N
ăng

• Khi nghe iPod
1. Trên màn hình âm thanh ở màn hình giao diện thông tin cho người lái,

ấn ENTER để hiển thị danh sách nhạc iPod.
2. Ấn      hoặc      để chọn hạng mục.
3. Ấn ENTER để hiển thị danh sách các mục trong hạng mục.
4. Ấn      hoặc      để chọn một mục, sau đó ấn ENTER.
u Ấn ENTER và ấn đi ấn lại      hoặc       cho đến khi hiển thị chế độ mà

bạn muốn nghe.

• Khi nghe Âm Thanh Bluetooth®

1. Trên màn hình âm thanh ở màn hình giao diện thông tin cho người lái,
ấn ENTER để hiển thị danh sách bài hát.

2. Ấn       hoặc    để chọn bài, sau đó ấn ENTER.

Thanh + (- (Âm Lượng) 
Ấn (+ : Để tăng âm lượng. 
Ấn (- : Để giảm âm lượng.

3 4

3 4

4

3 4

3
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Tính N

ăng

Các nút
• Khi nghe radio

Ấn     :  Để chọn kênh radio cài đặt sẵn tiếp theo.
Ấn     :  Để chọn kênh radio cài đặt sẵn trước đó.
Ấn và giữ     : Để chọn kênh có tần số mạnh tiếp theo.
Ấn và giữ     : Để chọn kênh có tần số mạnh trước đó.

• Khi nghe iPod, USB, hoặc Âm Thanh Bluetooth®

Ấn     : Để bỏ qua sang bài tiếp theo.
Ấn     :  Để trở lại phần đầu của bài hiện tại hoặc bài trước.

• Khi nghe USB
Ấn và giữ     : Để bỏ qua sang thư mục tiếp theo.
Ấn và giữ     : Để trở lại thư mục trước đó.
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ăng

Vận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm Thanh

Sử dụng núm chọn hoặc nút MENU/CLOCK 
để truy cập một số chức năng âm thanh.

Ấn     để chuyển đổi giữa hiển thị thường 
và hiển thị mở rộng đối với một số chức 
năng.

Núm chọn: Xoay sang trái hoặc phải để di 
chuyển đến các mục lựa chọn có sẵn. Ấn     
để thiết lập lựa chọn của bạn.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Vận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm Thanh
Các biểu tượng này được sử dụng để chỉ dẫn 
cách vận hành núm chọn.
Xoay       để chọn.
Ấn      để thực hiện.

Các Mục Danh mục
2 Điều Chỉnh Đồng Hồ Tr. 210 
2 Cài Đặt Hình Nền Tr. 354   
2 Cài Đặt Màn Hình Hiển Thị Tr. 358
2 Quét Tr. 362, 369
2 Chế Độ Phát Tr. 366, 369  
2 Cài Đặt RDS Tr. 361
2 Bluetooth Tr. 370

Ấn nút SOURCE*,     *,      *,  hoặc       trên 
vô lăng để thay đổi cài đặt âm thanh.

2 Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa Tr. 346

Nút 
(Trở Lại)

Núm Chọn

MENU/
CLOCK 

Nút

Nút           (Ngày/Đêm) 
Nút  (Âm Thanh)

Loại Vô Lăng Bên Trái

Núm Chọn

MENU/CLOCK 
Nút

Loại Vô Lăng Bên Phải

Nút TA*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu
Để sử dụng hệ thống âm thanh, khoá điện phải ở PHỤ KIỆN (q hoặc BẬT 
(w*1.

Nút  (Ngày/Đêm) 

Nút          (Âm Thanh)*

Nút 
(Trở Lại)
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Tính N

ăng

Nút MENU/CLOCK: Ấn để chọn chế độ 
bất kỳ.
Chế độ có sẵn gồm hình nền, màn hình 
hiển thị, đồng hồ, cài đặt ngôn ngữ và 
chế độ phát. Có thể chọn các chế độ phát 
từ chế độ Scan (Quét), Random (Ngẫu 
Nhiên), Repeat (Lặp Lại) và các chế độ 
khác.

Nút          (Trở Lại): Ấn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.
Nút        (Âm Thanh)*: Ấn để chọn chế độ cài đặt âm thanh.
Nút TA*: Ấn để kích hoạt kênh TA.
Nút          (Ngày/Đêm): Ấn để thay đổi độ sáng màn hình âm thanh/thông tin.
Ấn nút
u Mỗi khi bạn ấn nút , màn hình sẽ chuyển sang chế độ ban ngày,

chế độ ban đêm và chế độ tắt.

Danh Mục Hiển Thị

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

sau đó điều chỉnh độ sáng bằng núm     .
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Tính N
ăng

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin
Hiển thị trạng thái âm thanh và hình nền. Từ màn hình này, bạn có thể chuyển 
sang các tuỳ chọn cài đặt khác nhau.

■Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn hình Âm thanh/Thông tin

Còn nữa

Tính N
ăng

■ Âm Thanh
Hiển thị thông tin âm thanh đang phát.

■ Đồng Hồ/Hình Nền
Hiển thị màn hình đồng hồ và hình ảnh bạn nhập.

■ Thay đổi màn hình
1. Ấn nút MENU/CLOCK.
2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn     .
3. Xoay để chọn Display change, sau đó ấn     .
4. Xoay để chọn Wallpaper, sau đó ấn     .
u Nếu bạn muốn trở lại màn hình âm thanh/thông tin, chọn Audio.
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Tính N
ăng

Bạn có thể thay đổi, lưu và xoá hình nền trên màn hình âm thanh/thông tin.

■ Nhập hình nền
Bạn có thể nhập 3 hình ảnh một lúc khi nhập hình nền từ USB.

1. Cắm USB vào cổng USB.
2 (Các) Cổng USB Tr. 343

2. Ấn nút MENU/CLOCK.
3. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn

.
4. Xoay để chọn Wallpaper, sau đó ấn

.
5. Xoay để chọn Import, sau đó ấn    .
u Tên hình ảnh được hiển thị trong

 danh sách.
6. Xoay để chọn hình ảnh bạn muốn,

sau đó ấn     .
u Hình ảnh đã chọn được hiển thị.

7. Ấn     để lưu hình ảnh.
8. Ấn     để chọn OK.
9. Xoay để chọn vị trí lưu hình ảnh,

sau đó ấn     .
u Màn hình hiển thị sẽ trở lại màn hình

cài đặt hình nền.

■Cài Đặt Hình Nền 1Cài Đặt Hình Nền
• Khi nhập file hình nền, hình ảnh phải nằm trực

tiếp trong USB. Không thể nhập các hình ảnh
trong một thư mục.

• Tên hình ảnh phải ít hơn 64 ký tự.
• Có thể nhập hình ảnh định dạng BMP (bmp)

hoặc JPEG (jpg).
• Giới hạn dung lượng ảnh là 2 MB.
• Kích thước tối đa của hình ảnh là 1.920 × 936

pixel. Nếu kích thước hình ảnh nhỏ hơn 480 ×
234 pixel, hình ảnh được hiển thị ở giữa màn
hình bao quanh bởi phông nền đen.

• Có thể chọn 255 hình ảnh.
• Nếu trong USB không có hình ảnh nào, thông

báo lỗi sẽ xuất hiện.
• Cài đặt hình nền bị hạn chế khi đang lái xe.
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Tính N
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■ Chọn hình nền
1. Ấn nút MENU/CLOCK.

u Màn hình chuyển sang danh sách hình nền.
5. Xoay để chọn hình nền bạn muốn, sau đó ấn     .

■ Để xem hình nền đã được cài đặt
1. Ấn nút MENU/CLOCK.

5. Ấn nút (Trở Lại) đến khi màn hình trên cùng được hiển thị.

■ Xóa hình nền

u Màn hình hiển thị sẽ trở lại màn hình cài đặt hình nền.

1Cài Đặt Hình Nền
Để trở lại màn hình trước đó, ấn nút                       (Trở Lại).

Nếu kích thước hình ảnh lớn, phải mất một 
thời gian để hiển thị ảnh.

2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn     .
3. Xoay để chọn Wallpaper, sau đó ấn     .
4. Xoay để chọn Select, sau đó ấn     .

2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn     .
3. Xoay để chọn Display change, sau đó ấn     .
4. Xoay để chọn Wallpaper, sau đó ấn     .

1. Ấn nút MENU/CLOCK.

u Màn hình chuyển sang danh sách hình nền.
5. Xoay để chọn hình nền bạn muốn xóa, sau đó ấn     .

2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn     .
3. Xoay để chọn Wallpaper, sau đó ấn     .
4. Xoay để chọn Delete, sau đó ấn     .

6. Xoay để chọn Yes, sau đó ấn     .
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Tính N
ăng

Điều Chỉnh Âm Thanh
1Điều Chỉnh Âm Thanh

SVC có bốn chế độ: Off (Tắt), Low (Nhỏ), Mid 
(Trung bình) và High (To). SVC điều chỉnh mức 
âm lượng dựa vào tốc độ của xe. Khi bạn đi 
nhanh hơn, âm lượng tăng. Khi bạn đi chậm lại, 
âm lượng giảm.

Núm Chọn

Loại Vô Lăng Bên Trái

Núm Chọn

Loại Vô Lăng Bên Phải

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút (Âm Thanh)

Nút (Âm Thanh)*

Loại xe có nút          ( Âm Thanh) 
Ấn nút          (âm thanh) và xoay      để xem 
qua các lựa chọn sau:
Loại xe không có nút        ( Âm Thanh)

Ấn nút MENU/CLOCK và xoay      để chọn 
Sound, sau đó ấn    . Xoay      để xem qua 
các lựa chọn sau: 
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Tính N
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Xoay      để điều chỉnh cài đặt âm thanh, 
sau đó ấn     .

MID có thể chọn. BAS

MID

FAD

BAL

SVC

Trầm

Trung

Chỉnh Âm

Cân Bằng

Tự Động Điều Chỉnh 
Âm Lượng Theo Tốc 
Độ Xe

TRE Bổng
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Tính N
ăng

Cài Đặt Màn Hình Hiển Thị
Bạn có thể thay đổi độ sáng hoặc màu nền của màn hình âm thanh/thông tin.

1. Ấn nút MENU/CLOCK.

5. Xoay để điều chỉnh cài đặt, sau đó ấn
.

1. Ấn nút MENU/CLOCK.

4. Xoay       để chọn cài đặt bạn muốn,
sau đó ấn     .

■ Thay Đổi Độ Sáng Màn Hình 1Thay Đổi Độ Sáng Màn Hình
Bạn có thể thay đổi cài đặt Contrast (Độ tương 
phản) và Black level (Độ tối) theo cách này.

■ Thay Đổi Màu Nền Của Màn Hình

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn
.

3. Xoay      để chọn Display adjustment ,
sau đó ấn     .

4. Xoay      để chọn Brightness, sau đó ấn
.

2. Xoay để chọn Settings, sau đó ấn
.

3. Xoay      để chọn Colour Theme*/
Color Theme*, sau đó ấn .
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Còn nữa

Tính N
ăng

Bật Đài AM/FM

Nút RADIO
Ấn để chọn một dải tần.

Nút           (Trở Lại)
Ấn để trở lại màn hình hiển thị 
trước đó hoặc huỷ cài đặt.

 / Nút                      (Tìm Kiếm/Bỏ Qua)
Ấn          hoặc          để dò dải tần đã chọn 
để tìm ra kênh có tín hiệu mạnh nhất.

Núm  VOL/      (Âm Lượng/Nguồn)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh.
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Nút Cài Đặt Sẵn (1-6) 
Để lưu kênh:
1. Chỉnh đến kênh đã chọn.
2. Chọn một nút cài đặt sẵn và giữ nó cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.
Để nghe một kênh đã lưu, chọn dải tần, sau đó ấn nút cài đặt sẵn.

Núm Chọn
Xoay để điều chỉnh tần số radio. 
Ấn, sau đó xoay để chọn một 
mục. Sau đó ấn lại để thiết lập 
lựa chọn.

Nút MENU/CLOCK
Ấn để hiển thị các mục danh mục.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Loại Vô Lăng Bên Trái
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Tính N
ăng Núm Chọn

Xoay để điều chỉnh tần số radio. 
Ấn, sau đó xoay để chọn một 
mục. Sau đó ấn lại để thiết lập 
lựa chọn.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Nút TA*

Loại Vô Lăng Bên Phải

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút           (Trở Lại)
Ấn để trở lại màn hình hiển thị 
trước đó hoặc huỷ cài đặt.

Nút MENU/CLOCK
Ấn để hiển thị các mục danh mục.

Nút RADIO
Ấn để chọn một dải tần.

Núm VOL/   (  (Âm Lượng/Nguồn) 
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh.
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

 / Nút                (Tìm Kiếm/Bỏ Qua)
Ấn           hoặc        để dò dải tần 
kênh có tín hiệu mạnh nhất.Nút Cài Đặt Sẵn (1-6) 

Để lưu kênh:
1. Chỉnh đến kênh đã chọn.
2. Chọn một nút cài đặt sẵn và giữ nó cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.
Để nghe một kênh đã lưu, chọn dải tần, sau đó ấn nút cài đặt sẵn.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuBật Đài AM/FM
Tính N

ăng

Cung cấp thông tin dữ liệu văn bản liên quan đến kênh FM có RDS đã chọn.

■ Để tìm một kênh RDS từ Danh Sách Kênh
1. Ấn      trong khi nghe kênh FM.
2. Xoay để lựa chọn biểu tượng, sau đó ấn     .

■ Cập Nhật Danh Sách
Cập nhật danh sách các kênh có sẵn bất cứ khi nào.
1. Ấn      trong khi nghe kênh FM.
2. Xoay       để chọn Update list, sau đó ấn     .

■ Dữ liệu văn bản Radio
Hiển thị thông tin văn bản radio của kênh RDS đã chọn.
1. Ấn nút MENU/CLOCK.
2. Xoay
3. Xoay
4. Xoay

để chọn Settings, sau đó ấn    .
để chọn RDS settings, sau đó ấn     . 
để chọn Radio text, sau đó ấn     .

■ Tần Số Thay thế (AF)*

Tự động chuyển sang tần số của kênh tương tự khi di chuyển sang vùng khác.
1. Ấn nút MENU/CLOCK.

■Hệ Thống Dữ Liệu Radio (RDS)* 1Bật Đài AM/FM
Đèn báo ST xuất hiện trên màn hình hiển thị 
cho thấy đang phát đài FM âm thanh nổi. 
Không có đài AM âm thanh nổi.

Bạn có thể lưu 6 kênh AM và 12 kênh FM vào bộ 
nhớ cài đặt sẵn. FM1 và FM2 cho phép bạn lưu 6 
kênh một.

2 Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa Tr. 346

1Hệ Thống Dữ Liệu Radio (RDS)*

Khi bạn chọn kênh FM có RDS, RDS sẽ tự động 
bật và màn hình hiển thị tần số sẽ chuyển sang 
hiển thị tên kênh. Tuy nhiên, khi tín hiệu của 
kênh yếu đi, màn hình hiển thị sẽ chuyển từ hiển 
thị tên kênh sang hiển thị tần số.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2. Xoay
3. Xoay
4. Xoay

để chọn Settings, sau đó ấn    .
để chọn RDS settings, sau đó ấn     . 
để chọn AF, sau đó ấn     .

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin 
Chuyển Đổi Chế Độ Âm Thanh 
Ấn nút SOURCE trên vô lăng.
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Tính N
ăng

■ Kênh Trong Vùng (REG)*

Giữ tần số của các kênh tương tự trong vùng kể cả khi tín hiệu nhận được yếu.
1. Ấn nút MENU/CLOCK.

■ Thời sự*

Tự động chỉnh sang chương trình thời sự.

■ Quét
Nghe thử từng kênh có tần số mạnh nhất trong dải tần được chọn khoảng 10 giây.
1. Ấn nút MENU/CLOCK.
2. Xoay để chọn Scan, sau đó ấn   .

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2. Xoay
3. Xoay
4. Xoay

để chọn Settings, sau đó ấn    .
để chọn RDS settings, sau đó ấn     . 
để chọn REG, sau đó ấn     .

1. Ấn nút MENU/CLOCK.
2. Xoay
3. Xoay
4. Xoay

để chọn Settings, sau đó ấn    .
để chọn RDS settings, sau đó ấn     . 
để chọn News, sau đó ấn     .

Để dừng quét, ấn     .   
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuBật Đài AM/FM
Tính N

ăng

■ Nút bản tin giao thông (TA)*

Chức năng chờ TA cho phép hệ thống chờ các bản tin giao thông ở bất kỳ 
chế độ nào. Kênh được chỉnh cuối cùng phải là kênh chương trình giao thông 
có tính năng RDS.

Để bật chức năng: Ấn nút TA. Khi bản tin giao thông bắt đầu phát ở kênh 
được chỉnh lần gần đây nhất, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ FM. 
TA-INFO hiển thị trên màn hình âm thanh/thông tin. Hệ thống sẽ trở lại chế 
độ được chọn lần gần đây nhất sau khi kết thúc bản tin giao thông.

Nếu bạn muốn trở lại chế độ đã chọn lần gần đây nhất trong khi đang có 
bản tin giao thông, ấn lại nút TA.

Để hủy chức năng này: Ấn nút TA.

1Hệ Thống Dữ Liệu Radio (RDS)*

Nút TA*

Khi bạn ấn nút TA, đèn báo TA sẽ hiển thị trên 
màn hình âm thanh/thông tin.

Nếu bạn chọn Scan trong khi chức năng chờ TA 
đang bật, hệ thống sẽ chỉ tìm kiếm kênh TP.

Ấn nút TA trong khi bản tin giao thông được bật 
sẽ không huỷ chức năng chờ TA.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 363



uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod

Tính N
ăng

Phát Qua iPod
Dùng đầu nối USB để nối iPod với cổng USB, sau đó ấn nút MEDIA.

2 ( Các) Cổng USB Tr. 343

Đèn Báo USB
Xuất hiện khi iPod được kết nối.

Nút MEDIA 
Ấn để chọn iPod 
(nếu được kết nối).

Ấn           hoặc          để chuyển bài hát.
Ấn và giữ để tua nhanh bài hát.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Bìa Album

Nút Chế Độ Phát
Ấn để chọn chế độ phát.

Nút Phát 
Ấn để tiếp tục 
phát bài hát.

Nút Tạm Dừng
Ấn để tạm dừng 
bài hát.

Núm VOL/      (Âm Lượng/Nguồn) 
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Nút            /             (Tìm kiếm/Bỏ qua)

Nút           (Trở Lại)
Ấn để trở lại màn hình hiển thị 
trước đó hoặc huỷ cài đặt.

Núm Chọn
Xoay để thay đổi bài hát. 
Ấn, sau đó xoay để chọn một 
mục. Sau đó ấn lại để thiết lập 
lựa chọn.

Nút MENU/CLOCK
Ấn để hiển thị các mục danh mục.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod
Tính N

ăng

1. Ấn     để hiển thị danh sách nhạc trong
iPod.

2. Xoay      để chọn một hạng mục.

3. Ấn      để hiển thị các mục trong danh
sách các hạng mục.

4. Xoay để chọn một mục, sau đó ấn    .
u Ấn      và xoay nhiều lần cho đến

khi hiển thị mục mà bạn muốn nghe.

■ Cách Chọn Bài từ Danh Sách Nhạc iPod bằng Núm Chọn
1Phát Qua iPod

Các chức năng vận hành có sẵn khác nhau tuỳ 
theo loại xe hoặc phiên bản xe. Một số chức năng 
có thể không có trên hệ thống âm thanh của xe.

Nếu có sự cố, bạn có thể thấy một thông báo lỗi 
trên màn hình âm thanh/thông tin.

2 iPod/USB Tr. 429

Chọn Mục

Chọn Hạng Mục
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod

Tính N
ăng

Bạn có thể chọn các chế độ lặp lại hoặc trộn bài khi phát bài hát.
Các biểu tượng chế độ có sẵn xuất hiện 
bên trên các nút chế độ phát.
Ấn nút tương ứng với chế độ bạn muốn 
chọn.

■ Tắt chế độ phát
Ấn nút đã chọn.

■Cách Chọn Chế Độ Phát 1Cách Chọn Chế Độ Phát
Các Chế Độ Phát

 Trộn album: Phát tất cả các album trong 
hạng mục đã chọn (danh sách phát, nghệ sỹ, 
album, bài hát, thể loại, hoặc nhạc sỹ) theo thứ 
tự ngẫu nhiên.

 Trộn tất cả: Phát tất cả các bài hát trong 
hạng mục đã chọn (danh sách phát, nghệ sỹ, 
album, bài hát, thể loại, hoặc nhạc sỹ) theo thứ 
tự ngẫu nhiên.

Lặp lại một bài hát: Lặp lại bài hát hiện tại.

Bạn cũng có thể chọn chế độ phát bằng 
cách ấn nút MENU/CLOCK.
Xoay để chọn Play mode, sau đó ấn     .
Xoay để chọn một chế độ, sau đó ấn     .

Các Nút Chế Độ Phát

Để tắt, xoay       để chọn Normal play, sau đó 
ấn     .
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB

Còn nữa

Tính N
ăng

Phát Qua USB
Hệ thống âm thanh của bạn đọc và phát các file âm thanh trong USB ở định 
dạng MP3, WMA, ACC*1 hoặc WAV.
Cắm USB vào cổng USB, sau đó ấn nút MEDIA.

2 ( Các) Cổng USB Tr. 343

*1:Chỉ các file có định dạng AAC được ghi bằng iTunes mới có thể phát trên bộ này.

Đèn Báo USB
Sáng khi USB được kết nối.

Nút MEDIA
Ấn để chọn USB 
(nếu được kết nối).

Núm Chọn
Xoay để chuyển bài. 
Ấn, sau đó xoay để chọn một 
mục. Sau đó, ấn lại để thiết lập 
lựa chọn.

Nút MENU/CLOCK 

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Núm VOL/      (Âm Lượng/Nguồn) 
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Ấn        hoặc          để chuyển bài.
Ấn và giữ để tua nhanh một bài.

Nút            /                 (Tìm Kiếm/Bỏ Qua)

Nút           (Trở Lại)
Ấn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

Nút Chế Độ Phát (1-6)  
Ấn để chọn chế độ phát.

Ấn để hiển thị các mục danh mục.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB

Tính N
ăng

1. Ấn      để hiển thị danh sách thư mục.

2. Xoay để chọn một thư mục.

3. Ấn      để hiển thị danh sách các bài
trong thư mục đó.

4.Xoay để chọn một bài, sau đó

■Cách Chọn Bài trong Thư Mục bằng Núm Chọn 1Phát Qua USB
Sử dụng USB khuyên dùng.

2 Thông Tin Chung về Hệ Thống Âm Thanh 
Tr. 431

Không thể phát được các file định dạng WMA 
được bảo vệ bằng quản lý bản quyền số (DRM).
Hệ thống âm thanh hiển thị Unplayable File, 
sau đó bỏ qua đến bài hát tiếp theo.

Nếu có sự cố, bạn có thể thấy một thông báo lỗi 
trên màn hình âm thanh/thông tin.

2 iPod/USB Tr. 429

Chọn Bài

Chọn Thư Mục

ấn     .
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB
Tính N

ăng

Bạn có thể chọn các chế độ lặp lại, ngẫu nhiên, và quét khi đang phát một bài.
Biểu tượng chế độ có trong danh sách sẽ 
xuất hiện phía trên các nút chế độ phát. 
Ấn vào nút của chế độ nào mà bạn muốn 
chọn.

■ Tắt chế độ phát
Ấn nút đã chọn.

■Cách Chọn Chế Độ Phát 1Cách Chọn Chế Độ Phát
Các Mục Trong Danh Mục Chế Độ Phát 
Lặp lại

 Lặp lại một thư mục: Lặp lại tất cả các bài 
trong thư mục hiện tại.

Lặp lại một bài: Lặp lại bài hiện tại.

Ngẫu nhiên
 Ngẫu nhiên trong thư mục: Phát tất cả 

các bài trong thư mục hiện tại theo thứ tự ngẫu 
nhiên.

 Quét
 Quét thư mục: Nghe thử trong 10 giây bài 

hát đầu tiên trong từng thư mục chính.
 Quét bài hát: Nghe thử trong 10 giây tất 

cả các bài hát trong thư mục đang phát.

Bạn cũng có thể chọn chế độ phát bằng cách ấn 
nút MENU/CLOCK.
Xoay       để  chọn Play mode, sau đó ấn      . 
Xoay       để  chọn chế độ, sau đó ấn      .
Để tắt, xoay để chọn Normal play, sau đó 
ấn      .

Các Nút Chế Độ Phát
 Ngẫu nhiên tất cả: Phát tất cả các bài 

theo thứ tự ngẫu nhiên. 
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Âm Thanh Qua Bluetooth® 

Tính N
ăng

Phát Âm Thanh Qua Bluetooth®
Hệ thống âm thanh cho phép bạn nghe nhạc từ điện thoại tương thích Bluetooth.
Chức năng này hoạt động khi điện thoại được ghép đôi và kết nối với Hệ Thống 
Điện Thoại Rảnh Tay (HFT).

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 478

1Phát Âm Thanh Qua Bluetooth® 
Không phải tất cả các điện thoại có âm thanh 
Bluetooth đều có thể tương thích với hệ thống. 
Hãy liên hệ với đại lý để biết điện thoại của bạn 
có tương thích không.

Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một điện thoại với 
HFT. Khi có nhiều hơn hai điện thoại đã ghép 
đôi ở trong xe, thì điện thoại ghép đôi lần trước 
sẽ được tự động kết nối với hệ thống.

Nếu có nhiều hơn một điện thoại được ghép đôi 
với hệ thống HFT, có thể mất nhiều thời gian hơn 
để bắt đầu phát.

Trong một số trường hợp, tên tác giả, album, bài 
hát có thể không hiển thị đúng.

Một số chức năng có thể không có sẵn trên một 
số thiết bị.

Nút MEDIA
Ấn để chọn chế độ Âm 
Thanh Bluetooth 
(Nếu được kết nối).

VOL/
(Âm Lượng/
Nguồn)
Ấn để bật và tắt 
hệ thống âm 
thanh.
Xoay để điều 
chỉnh âm lượng.

MENU/CLOCK 
Nút

Ấn để hiển 
thị các mục
danh mục.

Đèn Báo Bluetooth
Xuất hiện khi điện thoại được kết nối tới HFT.

Nút Phát (Cài Đặt Sẵn 1) 
Ấn để tiếp tục phát bài hát.

Nút Tạm Dừng (Cài Đặt 
Sẵn 2) 
Ấn để tạm dừng phát 
một bài. Núm Chọn

Xoay để thay đổi nhóm.
Ấn, sau đó xoay để chọn một 
mục. Sau đó, ấn lại để thiết lập 
lựa chọn.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin 
Nút           (Trở Lại)
Ấn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

Núm

Nút                       (Tìm Kiếm/         /  
Bỏ Qua) 
Ấn           hoặc          để
chuyển bài.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Âm Thanh Qua Bluetooth®
Tính N

ăng

1. Đảm bảo điện thoại của bạn đã được
ghép đôi và được kết nối với HFT.

2. Ấn nút MEDIA cho đến khi chế độ Âm
Thanh Bluetooth® được chọn.

Nếu điện thoại không được nhận diện, có 
khả năng một điện thoại tương thích với 
HFT khác mà không tương thích với Âm 
Thanh Bluetooth® đã được kết nối.

■ Tạm dừng hoặc phát tiếp một bài
Ấn nút Play hoặc Pause để chọn chế độ.

■ Phát Âm Thanh Qua Bluetooth® 1Phát Âm Thanh Qua Bluetooth®

Để phát nhạc, có thể bạn cần kích hoạt điện thoại 
của mình. Nếu vậy, hãy làm theo các hướng dẫn 
sử dụng của nhà sản xuất điện thoại. 

Một số điện thoại có thể không có chức năng tạm 
dừng.

Nếu có thiết bị âm thanh bất kỳ được kết nối với 
cổng âm thanh hoặc cổng USB, có thể bạn cần 
phải ấn đi ấn lại nút MEDIA để chọn hệ thống 
Âm Thanh Bluetooth®.

Chuyển sang một chế độ khác sẽ tạm dừng nhạc 
đang phát trên điện thoại của bạn.

Nút Phát
Nút Tạm Dừng

Nút MEDIA 
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Âm Thanh Qua Bluetooth®

Tính N
ăng

1. Ấn     để hiển thị danh sách tìm kiếm
nhạc.

2. Xoay      để chọn một hạng mục.

3. Ấn      để hiển thị danh sách các mục
trong hạng mục.

4. Xoay      để chọn một mục, sau đó ấn      .
u Ấn      và xoay nhiều lần cho đến 

khi hiển thị mục bạn muốn nghe.

■Cách Chọn Bài trong Danh Sách Tìm Kiếm Nhạc bằng 
Núm Chọn

1Cách Chọn Bài Hát trong Danh Sách Tìm Kiểm 
Nhạc bằng Núm Chọn
Tuỳ thuộc vào thiết bị Bluetooth® mà bạn kết nối, 
sẽ có một số hoặc tất cả các hạng mục không 
được hiển thị.

Chọn Mục

Chọn Hạng Mục
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Tính N
ăng

Vận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm Thanh

 (Ngày/Đêm): Chọn để thay đổi độ 
sáng màn hình âm thanh/thông tin.
Chọn         một lần và chọn (- hoặc (+ để 
điều chỉnh.
u Mỗi khi chọn         , bạn có thể thay

đổi giữa các chế độ ban ngày, ban 
đêm và chế độ tắt.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Vận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm Thanh
Các Danh Mục Âm Thanh

2 Danh Sách Kênh Tr. 399, 400
2 Danh Sách Tìm Kiếm Nhạc Tr. 405, 408 
2 Quét Tr. 4 00, 409
2 Chế Độ Phát Tr. 406, 409Biểu Tượng      (Bản Đồ) *

Biểu Tượng (Trở Lại)  

Biểu Tượng       (Điện Thoại)

Biểu Tượng          (Ngày/Đêm)

Biểu Tượng       (Màn Hình Chính)

Biểu
Tượng (Âm Thanh)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
Để sử dụng chức năng hệ thống âm thanh, khoá điện phải ở PHỤ KIỆN (q 
hoặc BẬT (w*1.

đó khi biểu tượng sáng lên.

điện thoại. 

(Âm Thanh): Chọn để hiển thị màn 

(Màn Hình Chính): Chọn để chuyển 
sang màn hình chính. 
    2 Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị Tr. 374

(Bản Đồ)*: Chọn để hiển thị màn hình 
bản đồ.

hình âm thanh.
(Điện Thoại): Chọn để hiển thị màn hình 

(Trở Lại): Chọn để trở lại màn hình trước
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Tính N
ăng

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin
Hiển thị trạng thái âm thanh và hình nền*. Từ màn hình hiển thị này, bạn có thể 
chuyển sang các tuỳ chọn cài đặt khác nhau.

■ Sử dụng nút
Ấn nút

(màn hình hiển thị/thông tin)
(màn hình/thông tin) để thay đổi màn hình hiển thị.

■Chuyển Đổi Màn Hình Hiển Thị
1Sử dụng nút (màn hình hiển thị/thông tin)

Bạn có thể chỉnh sửa, bổ sung và xoá nội dung 
trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.

2 T ùy Chọn Đồng Hồ Đo Tr. 378

374    * Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Màn Hình Giao Diện 
Thông Tin Cho Người láiNút            (Màn Hình Hiển Thị/Thông Tin)



Còn nữa

uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin
Tính N

ăng

■ Sử dụng màn hình âm thanh/thông tin

Chọn       để chuyển sang màn hình chính.
Chọn Phone (Điện Thoại), Info (Thông Tin), Audio (Âm Thanh), Settings (Cài 
Đặt), Navigation* (Định Vị*), Smartphone Connection* (Kết Nối Điện Thoại 
Thông Minh*), (Apple CarPlay*, Android Auto*) (Ứng Dụng Apple CarPlay*, 
Ứng Dụng Android Auto*), TA* (nút TA*), App List* (Danh Sách Ứng 
Dụng*) /      (biểu tượng APPS)*, hoặc Instrument Panel (Bảng Điều Khiển).

■ Phone (Điện Thoại)
Hiển thị thông tin HFT.

2 Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay Tr. 493

1Sử dụng màn hình âm thanh/thông tin
Vận hành màn hình cảm ứng
• Thực hiện các thao tác đơn giản như bấm, vuốt

và cuộn để sử dụng một số chức năng âm thanh.
• Một số mục có thể chuyển sang màu xám gây

xao nhãng khi bạn đang lái xe
• Bạn có thể chọn các mục đó khi dừng xe hoặc

sử dụng các lệnh điều khiển bằng giọng nói.
• Đeo găng tay có thể làm giảm độ nhạy hoặc

hạn chế khả năng phản hồi của màn hình cảm 
ứng.

Bạn có thể thay đổi cài đặt độ nhạy màn hình 
cảm ứng.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn  Tr. 437

Màn Hình Chính 

Loại xe không có hệ thống định vị

Loại xe có hệ thống định vị

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 375
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■ Info (Thông Tin)

• Thẻ Current Drive: Hiển thị thông tin hành trình hiện tại.
• Thẻ History of Trip A: Hiển thị thông tin ba hành trình lái trước đó. Mỗi khi

bạn cài đặt lại Đồng Hồ Đo Hành Trình A, thông tin trên màn hình hiển thị
được lưu lại.
Để xoá lịch sử bằng tay, chọn Delete history trên thẻ History of Trip A.
Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình, sau đó chọn Yes.

Clock/wallpaper*/Clock*(Đồng Hồ/hình nền*/Đồng Hồ*): Hiển thị đồng hồ 
và hình nền*. 
System/device information (Thông tin hệ thống/thiết bị):
• System Info (Thông Tin Hệ thống): Hiển thị phiên bản phần mềm của hệ

thống âm thanh.
• USB info (Thông tin USB): Hiển thị trạng thái sử dụng bộ nhớ của USB.

■ Audio (Âm Thanh)
Hiển thị thông tin âm thanh hiện tại.

■ Settings (Cài Đặt)
Vào màn hình danh mục tuỳ chọn.

2 T ính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

■ Navigation* (Định Vị*)
Hiển thị màn hình định vị.

2 Tham Khảo Phần Hệ Thống Định Vị Trong Tài Liệu Hướng Dẫn

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Hiển thị Trip Computer (Đồng Hồ Đo Hành Trình), Clock/wallpaper*/
Clock* (Đồng Hồ/hình nền*/Đồng Hồ*) hoặc System/Device Information 
(Hệ Thống/Thông Tin Thiết Bị). Chọn MENU trên màn hình Info Menu để 
xem tất cả các lựa chọn có sẵn: Trip Computer, Clock/wallpaper*/Clock* 
và System/device information.

Trip Computer (Đồng Hồ Đo Hành Trình):
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■ Smartphone Connection* (Kết Nối Điện Thoại Thông Minh*)
Kết nối với điện thoại thông minh*1 và cho phép sử dụng một số ứng dụng trên 
điện thoại thông minh trên hệ thống âm thanh, và hiển thị ứng dụng Apple 
CarPlay* hoặc ứng dụng Android Auto*.

2 Ứng Dụng Apple CarPlay* Tr. 421
2 Ứng Dụng Android Auto * Tr. 425

■ TA*

Bật và tắt thông tin giao thông.

■ App List* (Danh Sách Ứng Dụng*)/ (      )
Bổ sung hoặc xoá bỏ các ứng dụng hoặc công cụ trên màn hình chính.

2 Màn Hình Chính Tr. 384

■ Instrument Panel (Bảng Điều Khiển)
Chọn ba cài đặt tuỳ chọn đối với màn hình giao diện thông tin cho người lái.

1. Chọn  .
2. Chọn và giữ một biểu tượng.
uMàn hình chuyển sang màn hình tuỳ

3. Kéo và thả biểu tượng tại vị trí bạn muốn.
4. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình chính.

*1: Chỉ có ở một số loại điện thoại nhất định. Tham khảo đại lý về điện thoại
tương thích để biết chi tiết tính năng của nó.

■ Thay Đổi Bố Trí Biểu Tượng Màn Hình Chính

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

chỉnh.
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Bạn có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc xoá nội dung trên màn hình giao diện 
thông tin cho người lái.

1.
2. Các Cài Đặt
3. Hệ Thống
4. Cấu Hình Bảng Điều Khiển

■ Tuỳ Chọn Đồng Hồ Đo 1Tuỳ Chọn Đồng Hồ Đo
Bạn có thể lưu tới ba cấu hình tuỳ chọn. 
Để chọn hay tuỳ chỉnh một cấu hình, chọn Swap 
Config.
Khi bạn chọn Swap Config trong khi tuỳ chỉnh, 
các cài đặt mà bạn thay đổi sẽ được lưu lại. 
Khi bạn chọn         trong khi tuỳ chỉnh, các cài đặt 
mà bạn thay đổi sẽ không được lưu lại và bạn sẽ 
phải trở lại màn hình Instrument Panel.
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■ Chỉnh sửa thứ tự
Để thay đổi thứ tự các biểu tượng trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái:

1. Chọn Edit Order (Chỉnh Sửa Thứ Tự).

2. Chọn biểu tượng mà bạn muốn di
chuyển.
u Bạn sẽ nhìn thấy các mũi tên ở cả hai
    bên của biểu tượng đã chọn.

3. Chọn mũi tên chỉ sang trái hoặc phải
nhiều lần để di chuyển biểu tượng đến vị
trí bạn muốn.

4. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình

 Instrument Panel.

1Chỉnh sửa thứ tự
Bạn có thể sử dụng nhiều cách khác để thay đổi 
thứ tự các biểu tượng:
1. Chọn Edit Order
2. Chọn và giữ biểu tượng bạn muốn di chuyển.
3. Kéo và thả biểu tượng tại vị trí bạn muốn.
4. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình Instrument Panel.

Chỉnh Sửa 
Thứ Tự

Chọn

Biểu tượng mũi tên        OK

379



uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Tính N
ăng

■ Bổ sung nội dung
Bạn có thể bổ sung thêm nội dung trên màn hình giao diện thông tin cho người 
lái. Để bổ sung:

1. Chọn Add (Bổ Sung)

2. Chọn biểu tượng mà bạn muốn bố sung.
u Bạn sẽ thấy dấu cộng ở góc bên phải
    phía trên của biểu tượng đã được
    chọn.

3. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình Instrument

Panel.

1Bổ sung nội dung

Bổ Sung

Chọn

OK

Không thể chọn các biểu tượng màu xám.

Biểu tượng có dấu cộng ở góc bên phải phía trên 
là biểu tượng đã được bổ sung.
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■ Xoá nội dung
Để xoá nội dung trên màn hình giao diện thông tin cho người lái:

1. Chọn Delete (Xóa)

2. Chọn biểu tượng mà bạn muốn xoá.
u Có thể xoá biểu tượng có dấu X ở
    góc phía trên bên phải.

3. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình

Instrument Panel.

1Xoá nội dung
Bạn có thể xoá nội dung bằng cách:
1. Chọn Delete hoặc Edit Order
2. Chọn và giữ biểu tượng mà bạn muốn.
3. Kéo và thả biểu tượng lên vùng biểu tượng

thùng rác.
4. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình Instrument Panel. 

Xóa

Chọn

OK
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Bạn có thể thay đổi, lưu và xoá hình nền trên màn hình âm thanh/thông tin.

■ Nhập hình nền
Đối với hình nền từ USB, bạn có thể nhập 5 hình ảnh cùng một lúc.

1. Cắm USB vào cổng USB.
2 ( Các) Cổng USB Tr. 343

2. Chọn Settings.
3. Chọn Clock.
4. Chọn Clock/Wallpaper Type, sau đó

chọn thẻ Wallpaper.
5. Chọn Add New.
u Tên hình ảnh được hiển thị trong danh

 sách.
6. Chọn hình ảnh yêu thích.
u Hình ảnh đã chọn được hiển thị bên

 trái màn hình.
7. Chọn Start Import để lưu dữ liệu.

u Màn hình sẽ chuyển sang danh sách
    hình nền.

■Cài Đặt Hình Nền* 1Cài Đặt Hình Nền*
Hình nền cài đặt trên Clock/Wallpaper Type 
không thể hiển thị trên màn hình giao diện thông 
tin cho người lái.
• Khi nhập tệp tin hình nền, hình ảnh phải nằm

trực tiếp trong USB.
Không thể nhập các hình ảnh trong một thư
mục con.

• Tên hình ảnh phải ít hơn 64 ký tự.
• Định dạng hình ảnh có thể nhập là BMP (bmp)

hoặc JPEG (jpg).
• Giới hạn dung lượng ảnh là 5 MB.
• Kích thước tối đa của hình ảnh là 4.096 ×

4.096 pixel. Nếu kích thước hình ảnh nhỏ hơn
800 × 480 pixel, hình ảnh được hiển thị ở giữa
màn hình bao quanh bởi phông nền đen.

• Nếu trong USB không có hình ảnh nào, thông
báo No files detected (Không tìm thấy file) sẽ
xuất hiện.

Sau khi thay đổi thiết kế giao diện màn hình, bạn 
có thể thay đổi hình nền bằng cách thực hiện quy 
trình sau.
1. Chọn  .
2. Chọn     .
3. Chọn và giữ một khoảng trống trên màn hình

chính. Cửa sổ danh mục xuất hiện trên màn
hình.

4. Chọn Change wallpaper.
5. Chọn Gallery, Live wallpapers, hoặc

Wallpapers.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

382



Còn nữa

uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin
Tính N

ăng

■ Chọn hình nền
1. Chọn Settings.
2. Chọn Clock.
3. Chọn Clock/Wallpaper Type, sau đó chọn thẻ Wallpaper.
u Màn hình chuyển sang danh sách hình nền.

4. Chọn hình nền yêu thích.
u Hình ảnh đã chọn được hiển thị bên trái màn hình. 
u Cửa sổ danh mục xuất hiện trên màn hình.

5. Chọn Set.
u Màn hình sẽ chuyển sang danh sách hình nền.

■ Xem hình nền đã được cài đặt
1. Chọn  .
2. Chọn Info.
3. Chọn MENU.
4. Chọn Clock/wallpaper.

■ Xóa hình nền
1. Chọn Settings.
2. Chọn Clock.
3. Chọn Clock/Wallpaper Type, sau đó chọn thẻ Wallpaper.
u Màn hình chuyển sang danh sách hình nền.

4. Chọn hình nền bạn muốn xoá.
u Hình ảnh đã chọn được hiển thị bên trái màn hình.
u Cửa sổ danh mục sẽ xuất hiện trên màn hình.

5. Chọn Delete.
u Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình.

6. Chọn Yes để xóa hết.
u Màn hình sẽ trở lại danh sách hình nền.

1Cài Đặt Hình Nền*
Từ cửa sổ danh mục, chọn Preview để xem hình 
ảnh ở chế độ toàn màn hình.

Để trở lại màn hình trước đó, chọn OK, hoặc 
chọn        . 

Nếu kích thước ảnh lớn, phải mất một thời gian 
để hiển thị ảnh.

Để xoá hình nền bạn thêm vào, chọn Delete All, 
sau đó chọn Yes.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 383
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■ Chuyển sang màn hình tiếp theo
■Màn Hình Chính 1Màn Hình Chính

Màn hình chính có 5 trang (cố định). Bạn không 
thể bổ sung thêm bất kỳ trang nào.

Chọn để quay trở lại trang đầu tiên của màn
hình chính từ trang bất kỳ.

Vuốt

Biểu
Tượng Vị trí trang hiện tại

Chọn     hoặc    , hoặc vuốt màn hình sang trái hoặc phải để chuyển sang 
màn hình tiếp theo.

Biểu 
Tượng
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■ Sử dụng các ứng dụng hoặc công cụ
1.
2. Chọn App List (      ).

3. Chọn ứng dụng hoặc công cụ bạn muốn
sử dụng.

Danh sách ứng dụng đã cài đặt trước:
• Browser*: Hiển thị trình duyệt web

đã được sử dụng trên điện thoại và kết
nối Wi-Fi.

• Calculator: Hiển Thị Máy Tính.
• Gallery*: Hiển thị hình ảnh.
• Downloads: Hiển thị dữ liệu đã được tải

từ trình duyệt web, v.v.
• App Installer: Liên hệ với đại lý của

Honda để biết các ứng dụng có thể cài
đặt.

• Search*: Hiển thị màn hình tìm kiếm.

1Sử dụng các ứng dụng hoặc công cụ

Chọn và giữ các ứng dụng hoặc công cụ đã chọn 
để thêm biểu tượng tắt của các ứng dụng hoặc 
công cụ trên màn hình chính.

Các ứng dụng đã cài đặt trước có thể không 
khởi động bình thường. Nếu điều này xảy ra, bạn  
cần phải cài đặt lại hệ thống.

2 Mặc Định Tất Cả Các Cài Đặt Tr. 471

Nếu bạn tiến hành Cài Đặt Lại Dữ Liệu Gốc, hệ 
thống có thể cài đặt lại tất cả các cài đặt được 
nhà máy mặc định.

2 Mặc Định Tất Cả Các Cài Đặt Tr. 471

Trong trường hợp các ứng dụng vẫn không khởi 
động bình thường ngay cả khi đã Cài Đặt Lại 
Dữ Liệu Gốc, hãy liên hệ với đại lý được ủy 
quyền của HONDA.

Các trình duyệt web có thể bị đóng trong khi chạy 
ứng dụng. Trong trường hợp này, màn hình sẽ 
hiển thị lại trước khi khởi động trình duyệt.

Danh sách 
Ứng dụng 

( )Biểu tượng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Không cài đặt các ứng dụng ngoài các ứng dụng 
được đại lý của Honda xác nhận. Cài đặt các ứng 
dụng này có thể dẫn đến nguy cơ bị lấy cắp thông 
tin về xe và thông tin cá nhân của bạn.

Chọn       .

uMàn hình ứng dụng xuất hiện.
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1Sử dụng các ứng dụng hoặc công cụ
Bạn có thể xoá các ứng dụng mà người sử dụng 
đã cài đặt theo quy trình sau.

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Others.
5. Chọn Detailed Information.
6. Chọn Ứng Dụng bạn muốn xoá.
7. Chọn Delete.

Không thể xoá được các ứng dụng đã được cài đặt.
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■ Thêm các biểu tượng của ứng dụng hoặc công cụ trên màn hình chính
Có thể thêm các biểu tượng của ứng dụng hoặc công cụ vào màn hình chính.

1. Chọn  .

2. Chọn  .

3. Chọn và giữ một khoảng trống trên màn hình
chính.
u Cửa sổ danh mục sẽ xuất hiện trên màn
    hình.

4. Chọn Add App hoặc Add Widget.
u Màn hình ứng dụng/công cụ xuất hiện.

Chọn và giữ. 
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5. Chọn một biểu tượng ứng dụng hoặc công cụ
bạn muốn bổ sung.
u Màn hình chuyển sang màn hình tuỳ chỉnh.

6. Kéo và thả biểu tượng tại vị trí bạn muốn.
7. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình chính.

Chọn và giữ. 

Kéo và thả.
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■ Di chuyển các biểu tượng trên màn hình chính
Bạn có thể thay đổi vị trí các biểu tượng trên màn hình chính.

1. Chọn và giữ một biểu tượng.
u Màn hình chuyển sang màn hình tuỳ

chỉnh.

2. Kéo và thả biểu tượng tại vị trí bạn muốn.
3. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình chính.

1Di chuyển các biểu tượng trên màn hình chính
Bạn cũng có thể di chuyển các biểu tượng  
Phone, Info, Audio, Settings, Navigation*, 
Smartphone Connection*, TA*, App List (      ) , 
và Instrument Panel theo cách này.

Chọn và giữ.

Kéo và thả.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

■ Xoá các biểu tượng trên màn hình chính
Bạn có thể xóa các biểu tượng trên màn hình chính.

1. Chọn và giữ một biểu tượng.
u Màn hình chuyển sang màn hình tuỳ

chỉnh.

2. Kéo và thả biểu tượng mà bạn muốn xoá
vào biểu tượng thùng rác.
u Biểu tượng đã được xoá khỏi màn

 hình chính.
3. Chọn OK.
u Màn hình sẽ trở lại màn hình chính. 

1Xoá các biểu tượng trên màn hình chính
Bạn không thể xóa các biểu tượng  Phone, Info, 
Audio, Settings, Navigation*, Smartphone 
Connection*, TA*, App List ( ), và Instrument 
Panel.

Các ứng dụng hoặc công cụ sẽ không bị gỡ bỏ 
nếu chỉ xoá biểu tượng trên màn hình chính.

Chọn và giữ.

Kéo và thả vào biểu 
tượng thùng rác.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe390
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

1. Vuốt vùng phía trên của màn hình. 
u Vùng trạng thái xuất hiện.

2. Chọn một mục để xem chi tiết.
3. Chọn  hoặc vuốt thanh công cụ ở phía 

dưới cùng từ dưới lên để đóng vùng trạng thái.

■ Vùng Trạng Thái

Vuốt

Vùng Trạng Thái Thanh Công Cụ
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Bạn có thể thay đổi thiết kế giao diện màn hình.
1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Others.
5. Chọn Change Skin.
6.Chọn Yes.

■ Thay Đổi Giao Diện Màn Hình 1Thay Đổi Giao Diện Màn Hình

1. Chọn  .
2. Chọn     .
3. Chọn và giữ một khoảng trống trên màn hình 

chính. Cửa sổ danh mục sẽ xuất hiện trên 
màn hình.

4. Chọn Change wallpaper.
5. Chọn Gallery, Live wallpapers, hoặc

Wallpapers.

Nếu bạn thay đổi giao diện màn hình, một số mục 
cài đặt sẽ thay đổi.

2 T ính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Ngoại trừ loại xe Hồng Kông và Ma Cao
Sau khi thay đổi thiết kế giao diện màn hình, bạn 
có thể thay đổi hình nền bằng cách thực hiện 
quy trình sau.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Bạn có thể thay đổi biểu tượng danh mục ở bên phải màn hình Audio, Phone 
và Info.

1.Chọn biểu tượng bất kỳ trong số ba biểu
tượng (Audio/Phone/Info) trên màn
hình, sau đó chọn và giữ biểu tượng
danh mục.
u Chọn biểu tượng      hoặc     , bạn có

thể thay đổi Audio, Phone, hoặc Info 
trên màn hình Menu Customize.

2. Chọn và giữ biểu tượng danh mục mà
bạn muốn thay đổi sau đó kéo và thả
biểu tượng xuống phía cuối.

3. Chọn và giữ biểu tượng danh mục mà 
bạn muốn bổ sung, sau đó kéo và thả 
biểu tượng đó.

4. Chọn OK.

■Danh Mục Tuỳ chọn 1Danh Mục Tuỳ Chọn
Bạn cũng có thể sử dụng cách dưới đây để thay đổi 
biểu tượng danh mục: 
Chọn Settings      System      thẻ Home      Menu 
Icon Position

Chọn và giữ

Biểu Tượng Danh Mục

Để thay đổi
Biểu Tượng 
Danh Mục

Để bổ sung

Kéo và thả 

Kéo và thả 

Tính N
ăng
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuMàn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Bạn có thể đóng các ứng dụng riêng biệt đang chạy ngầm trong hệ thống.
1. Chọn và giữ .
2. Chọn thẻ Active.
u Nếu bạn chọn thẻ Active/History, bạn

có thể đóng các ứng dụng đang chạy 
đồng thời xóa lịch sử hoạt động của 
ứng dụng.

3. Chọn một ứng dụng bạn muốn xóa.

4. Chọn Clear.
u Màn hình hiển thị sẽ trở lại danh sách
    ứng dụng.

■Đóng Các Ứng Dụng 1Đóng Các Ứng Dụng
Nếu bạn có các ứng dụng đang chạy ngầm và 
chúng không tương thích với hệ thống âm thanh, 
các ứng dụng này có thể không hoạt động đúng. 
Trong trường hợp này, hãy đóng tất cả các ứng 
dụng và mở lại ứng dụng/các ứng dụng mà bạn 
muốn sử dụng.

Để đóng tất cả các ứng dụng trong hệ thống, 
chọn Clear All, sau đó chọn Yes.

Bạn không thể đóng các ứng dụng Garmin*.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe394
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuĐiều Chỉnh Âm Thanh

Điều Chỉnh Âm Thanh
1. Chọn     .
2. Chọn MENU.
3. Chọn Sound.

Chọn một thẻ từ danh sách sau:
• BAS-MID-TRE: Trầm, Trung, Cao
• FAD-BAL-SUBW: Loa Trầm, Cân Bằng,

Loa Siêu Trầm
• SVC: Điều Chỉnh Âm Lượng Theo Tốc

Độ Xe

1Điều Chỉnh Âm Thanh
SVC có bốn chế độ: Off (Tắt), Low (Nhỏ), Mid 
(Trung Bình) và High (To). SVC điều chỉnh mức 
âm lượng dựa vào tốc độ của xe. Khi bạn đi 
nhanh hơn, âm lượng tăng. Khi bạn đi chậm lại, 
âm lượng giảm.
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Cài Đặt Màn Hình Hiển Thị
Bạn có thể thay đổi độ sáng hoặc màu nền của màn hình âm thanh/thông tin.

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Display.
5. Chọn Display Settings.
6. Chọn cài đặt bạn muốn.
7. Chọn OK.

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Display.
5. Chọn Background Colour.
6. Chọn cài đặt bạn muốn.
7. Chọn OK.

■ Thay Đổi Độ Sáng Màn Hình 1Thay Đổi Độ Sáng Màn Hình
Bạn có thể thay đổi cài đặt Contrast (Độ tương 
phản) và Black level (Độ tối) theo cách này.

■ Thay Đổi Màu Nền Của Màn Hình

uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuCài Đặt Màn Hình Hiển Thị
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuCài Đặt Màn Hình Hiển Thị

Một số chức năng kích hoạt bằng tay bị vô hiệu hoá hoặc không hoạt động 
được trong khi xe đang di chuyển. Bạn không thể chọn mục màu xám  khi xe 
dừng đang di chuyển.

■Chọn Nguồn Âm Thanh 1Chọn Nguồn Âm Thanh
Nếu bạn khởi động các ứng dụng âm thanh được 
cài đặt trước,        sẽ hiển thị trên màn hình. 
Các ứng dụng đã cài đặt trước này không thể 
hiển thị trên màn hình chọn nguồn.
Bạn có thể khởi động các ứng dụng âm thanh từ

  .

■Các Hạn Chế Khi Vận Hành Bằng Tay

Chọn biểu tượng nguồn. Màn Hình Chọn Nguồn

Các Biểu Tượng Danh Sách Nguồn 
Chọn biểu tượng nguồn hiện tại, sau đó chọn một biểu tượng trong danh 
sách nguồn để thay đổi nguồn âm thanh.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuBật Đài AM/FM

Bật Đài AM/FM

*1:Một số hoặc tất cả các danh sách có thể không được hiển thị.

Núm VOL/      AUDIO (Âm Lượng/
Nguồn Điện Âm Thanh)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Biểu Tượng (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình hiển thị 
trước đó.

Biểu Tượng Tìm Kiếm
Chọn           hoặc           để dò dải tần 
đã chọn cho kênh có tín hiệu mạnh 
nhất.

Biểu Tượng Mở/Đóng*1

Hiển thị/ẩn thông tin chi tiết.Biểu Tượng      (Âm Thanh)
Chọn để hiển thị màn hình âm thanh.

Biểu Tượng Dò
Chọn      hoặc 
để dò tần số radio.

Màn Hình Âm Thanh/Thông TinBiểu Tượng Scan 
Chọn để quét từng kênh có tín hiệu 
mạnh.

Biểu Tượng Cài Đặt Sẵn
Chỉnh tần số radio cài đặt sẵn. Chọn và giữ biểu 
tượng cài đặt sẵn để lưu kênh đó. Chọn        để hiển 
thị 7 cài đặt sẵn trước đó.

Màn Hình Giao Diện Thông Tin 
Cho Người Lái

Tính N
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuBật Đài AM/FM

Để lưu kênh:
1. Dò đến kênh đã chọn.
2. Chọn và giữ số kênh cài đặt sẵn mà bạn muốn lưu.

Bạn cũng có thể lưu kênh cài đặt sẵn theo quy trình sau.
1. Chỉnh đến kênh đã chọn.
2. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
3. Chọn thẻ Preset.
4. Chọn và giữ số kênh cài đặt sẵn mà bạn muốn lưu.

Danh sách các kênh có tần số mạnh nhất trong dải được chọn.
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
2. Chọn thẻ Station List.
3. Chọn kênh.

■ Cập nhật bằng tay
Cập nhật danh sách các kênh có sẵn vào bất cứ lúc nào.
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
2. Chọn thẻ Station List.
3. Chọn Refresh.

■Bộ Nhớ Cài Đặt Sẵn

■Danh Sách Kênh

1Bộ Nhớ Cài Đặt Sẵn
Đèn báo ST xuất hiện trên màn hình hiển thị 
cho thấy đang phát đài FM âm thanh nổi. 
Đài AM âm thanh nổi chưa được tái tạo.

Để chuyển đổi Chế Độ Âm Thanh
Ấn nút hoặc trên vô lăng hoặc chọn SOURCE
trên màn hình.

2 Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa Tr. 3 46

Bạn có thể lưu 6 kênh AM và 12 kênh FM vào bộ 
nhớ cài đặt sẵn.

3 4
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuBật Đài AM/FM

Nghe thử từng kênh có tần số mạnh nhất trong dải tần được chọn trong 
khoảng 10 giây. Để dừng quét, chọn Cancel hoặc       .

Cung cấp thông tin dữ liệu văn bản liên quan đến kênh FM có RDS đã chọn.

■ Để tìm một kênh RDS từ Danh Sách Kênh
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách trong khi đang nghe kênh

FM.
2. Chọn thẻ Station List.
3. Chọn kênh.

■ Cập nhật bằng tay
Cập nhật danh sách các kênh có sẵn vào bất cứ khi nào.
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách trong khi đang nghe kênh

FM.
2. Chọn thẻ Station List.
3. Chọn Refresh.

■ Dữ liệu văn bản Radio
Hiển thị thông tin văn bản radio của kênh RDS đã chọn.
1. Chọn MENU.
2. Chọn View Radio Text.

■Quét

■Hệ Thống Dữ Liệu Radio (RDS)* 1Hệ Thống Dữ Liệu Radio (RDS)*
Khi bạn chọn kênh FM có RDS, RDS sẽ tự động 
bật và màn hình hiển thị tần số sẽ chuyển sang 
hiển thị tên kênh. Tuy nhiên, khi các tín hiệu của 
kênh yếu, màn hình hiển thị sẽ chuyển từ hiển 
thị tên kênh sang hiển thị tần số.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe400

Tính N
ăng



uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua DAB (Phát Âm Thanh Kỹ Thuật Số)*

Phát Qua DAB (Phát Thanh Kỹ Thuật Số)*

*1: Một số hoặc tất cả các danh sách có thể không được hiển thị.

Biểu Tượng Quét
Chọn để quét từng chương trình phát sóng hoặc dịch vụ nhận được. 
Biểu Tượng Chương Trình Phát Sóng 

để dò chương trình phát sóng.
Chọn và giữ       hoặc        để tìm kiếm dịch vụ từ trên xuống dưới cho đến khi 
tìm thấy chương trình phát sóng.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Núm VOL/       AUDIO (Âm 
Lượng/Nguồn Điện Âm Thanh)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Biểu Tượng Cài Đặt Sẵn
Chỉnh tần số đài cài đặt sẵn. Chọn và giữ biểu tượng 
cài đặt sẵn để lưu kênh đó. Chọn        để hiển thị 7 cài 
đặt sẵn về trước đó.

Biểu Tượng Mở/Đóng*1

Hiển thị/ẩn thông tin chi tiết.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Màn Hình Giao Diện Thông Tin 
Cho Người Lái

Biểu Tượng Dịch Vụ 
Chọn           hoặc             để dò bộ 
phận dịch vụ.Biểu Tượng         (Trở Lại)

Chọn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

Chọn       hoặc 

Biểu Tượng      (Âm Thanh)
Chọn để hiển thị màn hình âm thanh.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua DAB (Phát Âm Thanh Kỹ Thuật Số)*

Để lưu dịch vụ:
1. Dò đến dịch vụ đã chọn.
2. Chọn và giữ số dịch vụ cài đặt sẵn mà bạn muốn lưu.

Bạn cũng có thể lưu dịch vụ cài đặt sẵn theo quy trình sau.
1. Dò đến dịch vụ đã chọn.
2. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
3. Chọn thẻ Preset.
4. Chọn và giữ số dịch vụ cài đặt sẵn mà bạn muốn lưu.

Danh sách chương trình phát sóng trên dịch vụ đã chọn.
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
2. Chọn thẻ Ensemble List.
3. Chọn chương trình phát sóng.

■ Cập nhật bằng tay
Cập nhật danh sách chương trình phát sóng có sẵn vào bất cứ lúc nào.
1. Chọn biểu tượng mở/đóng để hiển thị danh sách.
2. Chọn thẻ Ensemble List.
3. Chọn Update List.

■Bộ Nhớ Cài Đặt Sẵn

■Danh Sách Chương Trình Phát Sóng

1Bộ Nhớ Cài Đặt Sẵn
Chuyển Đổi Chế Độ Âm Thanh
Ấn nút hoặc trên vô lăng hoặc chọn SOURCE
trên màn hình.

2 Điều Khiển Âm Thanh Từ Xa Tr. 346

Bạn có thể lưu 12 kênh DAB vào bộ nhớ cài đặt sẵn.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua DAB (Phát Âm Thanh Kỹ Thuật Số)*

Nghe thử từng chương trình phát sóng hoặc dịch vụ nhận được trên dịch 
vụ đã chọn trong 10 giây.
1. Chọn Scan.
2. Chọn Scan Ensemble hoặc Scan Service.
Để dừng quét, chọn Cancel Scan.

Hiển thị thông tin văn bản radio của kênh DAB đã chọn.
1. Chọn MENU.
2. Chọn View Radio Text.

■Quét

■Dữ liệu văn bản Radio
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod

Phát Qua iPod
Nối iPod với cổng USB bằng đầu nối USB, sau đó chọn chế độ iPod.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343

*1:Một số hoặc tất cả danh sách có thể không được hiển thị.

Bìa Album*

Biểu Tượng Phát/Tạm Dừng

Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho 
Người Lái

Núm VOL/      AUDIO (Âm Lượng/
Nguồn Điện Âm Thanh)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Biểu Tượng (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình hiển thị 
trước đó.

Biểu Tượng       (Âm Thanh)
Chọn để hiển thị màn hình âm thanh. Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Các Biểu Tượng Bài Hát
Chọn           hoặc 
Chọn và giữ để tua nhanh bài hát.

để đổi bài hát.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Biểu Tượng Mở/Đóng*1

Hiển thị/ẩn thông tin chi tiết.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod

1. Chọn MENU và chọn Music Search.

2. Chọn các mục trong danh mục đó.

■Cách Chọn Bài Hát trong Danh Sách Tìm Kiếm Nhạc 1Phát Qua iPod
Các chức năng vận hành có sẵn sẽ khác nhau 
giữa các đời xe và các phiên bản. Một số chức 
năng có thể không có trên hệ thống âm thanh của 
xe. 

Nếu có sự cố, bạn có thể thấy thông báo lỗi trên 
màn hình âm thanh/thông tin. 

2 iPod/USB Tr. 429

Nếu bạn chạy ứng dụng nhạc bất kỳ trên 
iPhone/iPod khi điện thoại đã được kết nối với 
hệ thống âm thanh, bạn không thế chạy được 
ứng dụng đó trên màn hình âm thanh/thông tin. 
Hãy kết nối lại thiết bị nếu cần thiết.

Nếu điện thoại iPhone được kết nối qua ứng dụng 
Apple CarPlay*, nguồn iPod/USB không có sẵn và 
các file âm thanh trên điện thoại chỉ có thể được 
phát trên trên ứng dụng Apple CarPlay*.

Chọn Hạng Mục

Chọn Mục

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe Còn nữa 405
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua iPod

Bạn có thể chọn chế độ lặp lại và trộn khi phát bài hát.
Chọn chế độ phát.

■ Tắt chế độ phát
Chọn chế độ bạn muốn tắt.

■Cách Chọn Chế Độ Phát 1Cách Chọn Chế Độ Phát
Các Chế Độ Phát
Shuffle Albums: Phát tất cả các album trong danh 
sách đã chọn (danh sách phát, nghệ sỹ, album, bài 
hát, file âm thanh, thể loại, nhạc sỹ, hoặc sách âm 
thanh) theo thứ tự ngẫu nhiên. 
Shuffle All Songs: Phát tất cả các bài hát trong 
danh sách đã chọn (danh sách phát, nghệ sỹ, 
album, bài hát, thể loại, nhạc sỹ, hoặc sách nói) 
theo thứ tự ngẫu nhiên.
Repeat: Lặp lại bài hát hiện tại.

Tính N
ăng
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB

Phát Qua USB
Hệ thống âm thanh của bạn đọc và phát các file âm thanh và video* trong USB 
ở định dạng MP3, WMA, AAC*1, hoặc MP4*.
Cắm USB vào cổng USB, sau đó chọn chế độ USB.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343

*1:Chỉ các file có định dạng AAC được ghi bằng iTunes mới có thể phát trên thiết bị này.
*2:Một số hoặc tất cả các danh sách có thể không được hiển thị.

Biểu Tượng Thư Mục
Chọn  để chuyển sang thư mục tiếp theo và       để chuyển sang phần đầu của thư mục trước đó.

Màn Hình Giao Diện Thông Tin 
Cho Người Lái

Màn Hình Âm thanh/Thông tin 

Biểu Tượng Bài Hát
Chọn           hoặc 
Chọn và giữ để tua nhanh bài hát.

để đổi bài hát.

Biểu Tượng       (Âm Thanh)
Chọn để hiển thị màn hình âm thanh.

Núm VOL/      AUDIO (Âm Lượng/
Nguồn Điện Âm Thanh)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Biểu Tượng        (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Biểu Tượng Mở/Đóng*1

Hiển thị/ẩn thông tin chi tiết.

Còn nữa 

Tính N
ăng
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB

1. Chọn MENU và chọn Music Search.

2. Chọn Music hoặc Movie*.

3. Chọn một thư mục.

4. Chọn một bài hát.

■Cách Chọn Bài Hát trong Danh Sách Tìm Kiếm Nhạc 1Phát Qua USB 
Sử dụng loại USB khuyên dùng.

2 Thông Tin Chung về Hệ Thống Âm Thanh 
Tr. 431

Không thể phát được các file định dạng WMA 
được bảo vệ bằng quản lý bản quyền số (DRM). 
Hệ thống âm thanh hiển thị Unplayable File, sau 
đó bỏ qua đến bài hát tiếp theo.

Nếu xảy ra sự cố, thông báo lỗi sẽ hiển thị  
hình âm thanh/thông tin.

2 iPod/USB Tr. 429

Chọn Thư Mục

Chọn Bài Hát

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Tính N
ăng
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Qua USB

Bạn có thể chọn quét, lặp lại, ngẫu nhiên khi phát bài hát.
Scan (Quét)

1. Chọn MENU.
2. Chọn Scan.
3. Chọn chế độ phát.

■ Random/Repeat (Ngẫu Nhiên/Lặp Lại)
Chọn chế độ phát.

■ Tắt chế độ phát
Để dừng Quét, chọn        hoặc Cancel.
Để tắt chế độ Ngẫu Nhiên hoặc Lặp Lại, chọn chế độ bạn muốn tắt.

■Cách Chọn Chế Độ Phát 1Cách Chọn Chế Độ Phát
Các Chế Độ Phát
Scan (Quét)
Scan Folders: Nghe thử trong 10 giây bài hát đầu 
tiên trong từng thư mục chính.
Scan Tracks: Nghe thử trong 10 giây tất cả các 
bài hát trong thư mục hiện tại.

Random/Repeat (Ngẫu nhiên/Lặp lại) 
Random in Folder: Phát tất cả các bài hát trong 
thư mục hiện tại theo thứ tự ngẫu nhiên. 
Random All Tracks: Phát tất cả các bài hát theo 
thứ tự ngẫu nhiên. 
Repeat Folder: Lặp lại tất cả các bài hát trong 
thư mục hiện tại. 
Repeat Track: Lặp lại bài hát hiện tại.

Khi đang phát một video*:  
Play/Pause: Phát hoặc tạm dừng một  
Stop: Dừng một video.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 409
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Âm Thanh Qua Bluetooth®

Phát Âm Thanh Qua Bluetooth®
Hệ thống âm thanh cho phép bạn nghe nhạc từ điện thoại tương thích Bluetooth.
Chức năng này hoạt động khi điện thoại được ghép đôi và được nối với Hệ 
Thống Điện Thoại Rảnh Tay (HFT).

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500      

*1:Tuỳ thuộc vào thiết bị Bluetooth® bạn kết nối, một số hoặc tất cả các danh
sách có thể không được hiển thị.

1Phát Âm Thanh Qua Bluetooth® 
Không phải tất cả các điện thoại có âm thanh 
Bluetooth đều tương thích với hệ thống. Hãy liên 
hệ với đại lý để biết điện thoại của bạn có tương 
thích hay không.

Sử dụng các chức năng của thiết bị dữ liệu trong 
khi lái xe có thể là phạm luật.

Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một điện thoại để kết 
nối với HFT. Khi có từ hai chiếc điện thoại trở lên 
trong xe được kết nối, thì chiếc điện thoại đầu tiên 
được ghép đôi với hệ thống sẽ được tự động kết 
nối.

Điện thoại được kết nối với âm thanh Bluetooth® 
có thể khác nhau.

Nếu có từ hai chiếc điện thoại trở lên được ghép 
đôi với hệ thống HFT, có thể mất nhiều thời gian 
hơn khi bắt đầu phát.

Trong một số trường hợp, tên tác giả, album, bài 
hát có thể không được hiển thị đúng.

Một số chức năng có thể không có sẵn trên một số 
thiết bị.

Nếu điện thoại đã được kết nối qua ứng dụng 
Apple CarPlay* hoặc Android Auto*, thì Âm Thanh 
Bluetooth® từ điện thoại đó không sẵn sàng hoạt 
động. Tuy nhiên, có thể phát Âm Thanh 
Bluetooth® bằng điện thoại thứ hai được ghép 
đôi trước đó bằng cách chọn Connect       từ 
màn hình Bluetooth Device List (Danh Sách 
Thiết Bị Bluetooth).

Màn Hình 
Âm Thanh/
Thông Tin

Biểu Tượng Nhóm
Chọn hoặc để thay đổi nhóm.
Biểu Tượng Tạm Dừng

Biểu Tượng Phát

Bluetooth
Đèn Báo

Sáng khi điện 
thoại được kết 
nối với HFT.

Biểu Tượng Bài Hát 
Chọn           hoặc để chuyển bài hát.

Biểu Tượng 
Mở/Đóng*1

Hiển thị/ẩn
thông tin
chi tiết.

Màn Hình Giao 
Diện Thông Tin 
Cho Người Lái

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Biểu Tượng      
(Âm Thanh)
Chọn để hiển thị 
màn hình âm thanh.
Núm VOL/      
AUDIO (Âm Lượng/
Nguồn Điện Âm 
Thanh) 
Ấn để bật và tắt hệ 
thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh 
âm lượng.

Biểu Tượng (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình 
hiển thị trước đó.
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Âm Thanh Qua Bluetooth® 

1. Đảm bảo điện thoại của bạn đã được
ghép đôi và kết nối với hệ thống.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500
2. Chọn chế độ Âm Thanh Bluetooth®

Nếu điện thoại không được nhận diện, có 
khả năng một điện thoại tương thích với 
HFT khác mà không tương thích với Âm 
Thanh Bluetooth® đã được kết nối.

■ Tạm dừng hoặc phát tiếp một bài hát
Chọn biểu tượng phát hoặc tạm dừng.

1. Chọn MENU.
2. Chọn Music Search.
3. Chọn mục tìm kiếm (ví dụ: Album).
4. Chọn một mục.
u Bắt đầu phát mục được lựa chọn.

■ Phát Nhạc Qua Bluetooth® 1Phát Nhạc Qua Bluetooth®
Để phát nhạc, có thể bạn cần kích hoạt điện thoại 
của bạn. Nếu vậy, hãy làm theo các hướng dẫn 
sử dụng của nhà sản xuất.

Chuyển sang một chế độ khác sẽ làm ngưng 
nhạc đang phát trên điện thoại của bạn.

Bạn có thể thay đổi điện thoại đã được kết nối 
trong các cài đặt Bluetooth® trên màn hình Audio 
menu theo quy trình sau.
1. Chọn MENU.
2. Chọn Setting.

■ Tìm Kiếm Nhạc 1Tìm Kiếm Nhạc
Phụ thuộc vào thiết bị Bluetooth® bạn kết nối, một 
số hoặc tất cả các danh sách có thể không được 
hiển thị.

Tính N
ăng
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Video Qua HDMITM*

Phát Video Qua HDMITM*

Hệ thống âm thanh cho phép bạn phát video từ thiết bị tương thích HDMI. 
Kết nối thiết bị bằng dây cáp HDMITM, sau đó chọn chế độ HDMITM.

2 Cổng HDMITM* Tr. 344

Màn Hình Giao Diện 
Thông Tin Cho Người lái

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Biểu Tượng      (Âm Thanh)
Chọn để hiển thị màn hình âm thanh.

Núm VOL/      AUDIO (Âm Lượng/
Nguồn Điện Âm Thanh)
Ấn để bật và tắt hệ thống âm thanh. 
Xoay để điều chỉnh âm lượng.

Biểu Tượng          (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

412
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuPhát Video Bằng HDMITM*

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn Audio.
4. Chọn thẻ Video.
5. Chọn Aspect Ratio Adjustment.
6. Chọn cài đặt bạn muốn.
7. Chọn OK.

■ Thay Đổi Khung Màn Hình 1Phát Video Bằng HDMITM*

Tính năng này bị hạn chế trong khi lái xe. Để phát 
video, hãy dừng xe và kéo phanh đỗ.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 413
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuKết Nối Điện Thoại Thông Minh*

Kết Nối Điện Thoại Thông Minh*
Một số ứng dụng trên điện thoại của bạn có thể hiển thị và được kích hoạt trên 
màn hình âm thanh/thông tin khi điện thoại được kết nối với hệ thống âm 
thanh. Bạn có thể kết nối điện thoại với hệ thống bằng cáp nối hoặc wifi.

2 Kết Nối Điện Thoại iPhone Tr. 416
2 Kết Nối Điện Thoại Thông Minh Tr. 417 
2 Chế Độ Wi-Fi (cài đặt lần đầu tiên) Tr.418

Để sử dụng kết nối điện thoại thông minh, trước tiên bạn cần phải ghép đôi 
điện thoại thông minh của bạn với hệ thống âm thanh qua Bluetooth®.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500

1Kết Nối Điện Thoại Thông Minh*
Đỗ xe nơi an toàn trước khi kết nối điện thoại và 
trong khi chạy ứng dụng đã hiển thị.

Không phải tất cả các điện thoại đều tương thích 
với hệ thống. Hệ thống không hiển thị tất cả các 
ứng dụng có sẵn trên điện thoại của bạn, và một 
số ứng dụng cần phải cài đặt trước. Hãy liên hệ 
với đại lý để biết thêm chi tiết.

Bạn cần phải chuyển kết nối Bluetooth® với điện 
thoại thông minh của bạn nếu hệ thống đã kết nối 
với thiết bị điện tử khác.

2 Thay đổi điện thoại đang ghép đôi Tr. 501

Các mục sau có thể khác nhau tuỳ theo loại điện 
thoại:
• Cách kết nối điện thoại thông minh với hệ thống.
• Ứng dụng có thể chạy trên màn hình.
• Hiển thị thời gian phản hồi/thời gian cập nhật.
Chúng tôi không hỗ trợ chạy tất cả các ứng dụng 
trên hệ thống âm thanh.
Hãy liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng khi có bất 
kỳ thắc mắc nào về tính năng của ứng dụng.

Không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên màn hình 
hiển thị trong khi xe đang chạy. 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe414
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuKết Nối Điện Thoại Thông Minh*

Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người lái

Mũi Tên

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin
Biểu Tượng      
(Âm Thanh)
Chọn để hiển 
thị màn hình 
âm thanh.

Núm VOL/      
AUDIO (Âm 
Lượng/Nguồn 
Điện Âm Thanh
Ấn để bật và tắt 
hệ thống âm 
thanh. Xoay để 
điều chỉnh âm 
lượng.

Biểu Tượng        (Trở Lại)
Chọn để trở lại màn hình hiển thị trước đó.

415Còn nữa
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuKết Nối Điện Thoại Thông Minh*

1. Kết nối điện thoại của bạn với hệ thống
âm thanh thông qua Bluetooth®.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500
2. Cắm đầu tiếp hợp AV kỹ thuật số vào

cổng HDMITM.
3. Nối đầu tiếp hợp AV kỹ thuật số với điện

thoại iPhone.
u Đợi cho đến khi có mũi tên xuất hiện

  trên màn hình chính.
4. Chọn mũi tên để hiển thị các ứng dụng

có sẵn của điện thoại thông minh trên
màn hình âm thanh/thông tin.
u Có thể bạn cần thao tác trên điện
    thoại.

5. Chọn một ứng dụng bạn muốn chạy trên
màn hình âm thanh/thông tin.
u Để trở lại màn hình trước đó, chọn .

■Kết Nối Điện Thoại iPhone 1Kết Nối Điện Thoại iPhone
Trước hết, cần đảm bảo bạn đã cắm đầu tiếp hợp 
AV kỹ thuật số vào cổng HDMITM. Nếu không, kết 
nối điện thoại thông minh có thể không hoạt động 
đúng.

Để nạp điện cho điện thoại, kết nối điện thoại với 
cổng USB.

Hãy liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin về 
việc mua đầu tiếp hợp AV kỹ thuật số hoặc cáp 
nối HDMITM.

Cáp Nối HDMI

Cáp Nối USB

Đầu Tiếp Hợp AV Kỹ Thuật Số

416
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuKết Nối Điện Thoại Thông Minh*

2. Cắm điện thoại vào cổng cắm USB.
u Có thể bạn cần thao tác trên điện
    thoại.
u Đợi cho đến khi có mũi tên xuất hiện

  trên màn hình chính. 
3. Chọn mũi tên để hiển thị các ứng dụng

có sẵn của điện thoại thông minh trên
màn hình âm thanh/thông tin.

■Kết Nối Điện Thoại Thông Minh 1Kết Nối Điện Thoại Thông Minh
Điện thoại có thể được nạp điện trong khi đang 
được kết nối với cổng USB. Tuy nhiên, điện thoại 
sẽ bị nhanh hết pin nếu nếu bạn chạy quá nhiều 
ứng dụng.

Cáp Nối USB

1. Kết nối điện thoại của bạn với hệ thống
âm thanh thông qua Bluetooth®.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500

4. Chọn một ứng dụng bạn muốn chạy trên
màn hình âm thanh/thông tin.
u Để trở lại màn hình trước đó, chọn .
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Kết Nối Wi-Fi
Bạn có thể kết nối Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh với mạng Internet thông qua 
Wi-Fi. Bạn cũng có thể lướt web hoặc sử dụng dịch vụ online trên màn hình 
âm thanh/thông tin. Nếu điện thoại của bạn có khả năng phát wifi, hệ thống 
có thể kết nối được với điện thoại. Thực hiện theo các bước sau để cài đặt.

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn Bluetooth / Wi-Fi.
4. Chọn thẻ Wi-Fi.
5. Chọn Wi-Fi On/Off Status, sau đó chọn

On.
6. Chọn Yes.
7. Chọn Wi-Fi Device List.
u Đảm bảo cài đặt Wi-Fi của điện thoại

ở chế độ điểm (phạm vi) truy cập.
u Chọn điện thoại mà bạn muốn kết nối

với hệ thống.
u Nếu bạn không tìm thấy điện thoại,

bạn muốn kết nối trong danh sách, 
chọn Scan.

■Chế độ Wi-Fi (cài đặt lần đầu tiên) 1Chế độ Wi-Fi (cài đặt lần đầu tiên)
Bạn không thể hoàn thành quy trình cài đặt trong 
khi xe di chuyển. Đỗ xe nơi an toàn để cài đặt hệ 
thống âm thanh kết nối với Wi-Fi.

Một số hãng viễn thông tính phí và trừ vào tài 
khoản điện thoại của bạn khi bạn truy cập mạng. 
Hãy kiểm tra gói đăng ký điện thoại của bạn.

Kiểm tra điện thoại để tìm hiểu xem điện thoại 
có kết nối Wi-Fi không.

Bạn có thể xác nhận xem kết nối Wi-Fi đang bật hay 
hay tắt bằng biểu tượng hiển thị trong Wi-Fi 
Device List (Danh Sách Mạng Wi-Fi). Tốc độ 
truyền tín hiệu sẽ không hiển thị trên màn hình.

Tính N
ăng
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8. Chọn Add.
u Nếu cần, nhập mật khẩu cho điện
    thoại của bạn và chọn Done.
u Khi kết nối thành công, biểu tượng

 được hiển thị ở phía trên màn 
hình.

9. Chọn để trở lại màn hình chính.

Đảm bảo cài đặt Wi-Fi của điện thoại ở chế độ điểm (phạm vi) truy cập.

■Chế độ Wi-Fi (sau khi hoàn thành cài đặt lần đầu) 1Chế độ Wi-Fi (sau khi hoàn thành cài đặt lần đầu)

Người sử dụng iPhone
Có thể bạn cần cài đặt lại kết nối Wi-Fi sau khi 
bạn khởi động lại điện thoại.
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Ứng Dụng Siri Rảnh Mắt
Bạn có thể nói chuyện qua ứng dụng Siri bằng cách ấn nút       (Nói) trên vô 
lăng khi điện thoại iPhone được ghép đôi với Hệ Thống Điện Thoại Rảnh 
Tay (HFT).

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500

■ Sử Dụng Ứng Dụng Siri Rảnh Mắt

1Ứng Dụng Siri Rảnh Mắt
Siri là thương hiệu của Tập Đoàn Apple.

Kiểm tra trên trang web của tập đoàn Apple để 
biết thêm chi tiết về các tính năng có sẵn của 
ứng dụng Siri.
Bạn không nên sử dụng ứng dụng Siri trừ ứng 
dụng Siri Rảnh Mắt khi lái xe.

1Sử Dụng Ứng Dụng Siri Rảnh Mắt
Một số lệnh chỉ hoạt động trên các ứng dụng hoặc 
tính năng cụ thể của điện thoại.

Nút       (Nói) 
Ấn và giữ đến khi màn hình 
hiển thị thay đổi như hình vẽ.

Nút                       (Gác máy/trở lại)  
Ấn để huỷ kích hoạt chức năng Siri Rảnh Mắt

Khi ở chế độ Siri Rảnh Mắt: 
Màn hình vẫn hiển thị tương 
tự. Không có phản hồi hoặc 
lệnh xuất hiện.

Xuất hiện khi 
Siri được kích 
hoạt ở chế độ 
Siri Rảnh Mắt
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Ứng Dụng Apple CarPlay*

Nếu bạn kết nối hệ thống với điện thoại iPhone có ứng dụng Apple 
CarPlay tương thích qua cổng USB 1.5A, bạn có thể sử dụng màn hình âm 
thanh/thông tin thay cho màn hình điện thoại iPhone, để thực hiện cuộc 
gọi, nghe nhạc, xem bản đồ (hệ thống định vị) và xem tin nhắn.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343

■ Điện Thoại
Truy cập danh bạ, thực hiện cuộc gọi, hoặc nghe thư thoại.

■ Tin Nhắn
Kiểm tra và trả lời các tin nhắn văn bản, hoặc đọc tin nhắn.

■ Âm Nhạc
Phát nhạc được lưu trên điện thoại iPhone.

■Danh Mục Ứng Dụng Apple CarPlay

1Ứng Dụng Apple CarPlay*

Chỉ iPhone 5 hoặc phiên bản mới hơn có hệ 
điều hành iOS 8.4 hoặc cao hơn mới tương 
thích với ứng dụng Apple CarPlay.

Đỗ xe nơi an toàn trước khi kết nối iPhone với 
ứng dụng Apple CarPlay và khi chạy bất kỳ ứng 
dụng tương thích nào.

Để sử dụng ứng dụng Apple CarPlay, kết nối 
cáp USB với cổng USB 1.5A. Cổng USB được 
lắp phía sau hộp đựng đồ trung tâm sẽ không 
cho phép chạy ứng dụng Apple CarPlay.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343

Để sử dụng trực tiếp chức năng của điện thoại có 
ứng dụng Apple CarPlay, chọn Phone trên màn 
hình chính. Trong khi kết nối với Apple CarPlay, 
các cuộc gọi chỉ được thực hiện qua Apple 
CarPlay. Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi bằng 
hệ thống Điện Thoại Rảnh Tay, hãy tắt ứng dụng 
Apple CarPlay hoặc tháo cáp nối USB ra khỏi 
iPhone.

2 Cài Đặt Ứng Dụng Apple CarPlay Tr. 423

Khi iPhone được kết nối với Apple CarPlay, nó 
không thể sử dụng được cùng với Hệ Thống Âm 
Thanh Bluetooth® hoặc Điện Thoại Rảnh Tay. Tuy 
nhiên, các điện thoại khác được ghép đôi trước 
đó có thể phát âm thanh qua Bluetooth® trong khi 
kết nối với ứng dụng Apple CarPlay.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500

: Trở lại màn
  hình chính 

Màn hình Chính

Biểu Tượng Ứng Dụng Apple CarPlay 

Màn hình danh mục Ứng 
dụng Apple CarPlay

Trở lại màn hình danh mục 
Ứng dụng Apple CarPlay

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe Còn nữa 421
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■ Bản Đồ
Hiển thị bản đồ trên Apple CarPlay và sử dụng chức năng định vị trên 
thoại iPhone khi bạn muốn.

1Ứng Dụng Apple CarPlay*

Để biết thêm chi tiết về các quốc gia và khu vực 
cho phép sử dụng ứng dụng Apple CarPlay cũng 
như thông tin liên quan đến chức năng, hãy tham 
khảo trang chủ của Apple.

Các Giới Hạn Và Điều Kiện Vận Hành Ứng 
Dụng Apple CarPlay
Ứng dụng Apple CarPlay yêu cầu điện thoại 
iPhone tương thích có kết nối điện thoại di động 
và sử dụng gói dịch vụ dữ liệu. Giá cước dữ liệu 
của nhà mạng sẽ được áp dụng.

Thay đổi trong các hệ thống đang vận hành, phần 
cứng, phần mềm và công nghệ khác được tích 
hợp trong các chức năng mà ứng dụng Apple 
CarPlay cung cấp, cũng như các quy định được 
sửa đổi hoặc ban hành mới của chính phủ, có thể 
làm giảm hoặc ngừng dịch vụ và chức năng của 
ứng dụng Apple CarPlay. Honda không thể và 
không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào 
đối với tính năng hoặc chức năng của ứng dụng 
Apple CarPlay. 

Có thể phải sử dụng các ứng dụng của bên thứ 
ba nếu hệ thống không tương thích với ứng dụng 
Apple CarPlay. Tham khảo trên trang chủ của 
Apple để biết thêm chi tiết về các ứng dụng 
tương thích.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống định vị
Chỉ một hệ thống định vị (hệ thống định vị hoặc ứng dụng Apple CarPlay 
được cài đặt trước) có thể dẫn hướng tại một thời điểm. Khi bạn đang sử 
dụng một hệ thống, các hướng chỉ tới địa điểm ưu tiên bất kỳ đã được thiết 
lập trên hệ thống khác sẽ bị huỷ và hệ thống mà bạn đang sử dụng sẽ chỉ 
hướng cho bạn.
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Sau khi điện thoại iPhone đã được kết nối với hệ thống qua cổng USB 1.5A, 
áp dụng quy trình sau để cài đặt ứng dụng Apple CarPlay. Việc sử dụng ứng 
dụng Apple CarPlay sẽ truyền thông tin của người sử dụng hiện tại và thông tin 
của xe (ví dụ như: vị trí của xe, tốc độ và trạng thái) tới điện thoại iphone để 
nâng cao trải nghiệm của người dùng khi sử dụng ứng dụng Apple CarPlay. 
Bạn cần phải chấp thuận để chia sẻ thông tin này trên Màn Hình Hệ Thống Âm 
Thanh.

■ Kích Hoạt Ứng Dụng Apple CarPlay
Enable once: Chỉ cho phép một lần. (Lời 
nhắc được hiển thị lại trong lần tiếp theo.) 
Always enable: Luôn cho phép. (Lời nhắc 
không hiển thị lại nữa.) 
Cancel: Không đồng ý với thoả thuận này.

Bạn có thể thay đổi các thoả thuận cài đặt 
trong danh mục cài đặt Smartphone (Điện 
Thoại Thông Minh).

■Cài Đặt Ứng Dụng Apple CarPlay 1Cài Đặt Ứng Dụng Apple CarPlay
Bạn cũng có thể điều chỉnh ứng dụng Apple 
CarPlay như sau:
Chọn HOME       Settings      Smartphone
Apple CarPlay

Sử dụng thông tin của người sử dụng và xe 
Việc sử dụng và thao tác của người sử dụng và 
thông tin của xe được truyền tới/từ điện thoại 
iPhone thông qua ứng dụng Apple CarPlay và 
được quản lý bởi các điều khoản và điều kiện của 
hệ điều hành iOS và Chính Sách Bảo Mật Riêng 
của Apple.

uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuỨng Dụng Apple CarPlay*
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uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuỨng Dụng Apple CarPlay*

Ấn và giữ nút (Nói) để kích hoạt Siri.

■ Vận Hành Apple CarPlay bằng Ứng Dụng Siri 1Vận Hành Apple CarPlay bằng Ứng Dụng Siri. 
Dưới dây là ví dụ về câu hỏi và lệnh đối với ứng 
dụng Siri.

• Hôm nay có những bộ phim nào đang được phát?
• Gọi bố ở nơi làm việc.
• Tên bài hát này là gì?
• Thời tiết ngày mai như thế nào?
• Đọc email mới nhất của tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập 
trang web www.apple.com/ios/siri.

Nút        (Nói):
Ấn và giữ để kích hoạt Siri.
Ấn lại để vô hiệu hoá ứng dụng Siri.
Ấn và nhả để kích hoạt hệ thống nhận diện giọng nói chuẩn.
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Ứng Dụng Android Auto*

Khi bạn kết nối điện thoại chạy hệ điều hành Android với hệ thống Âm Thanh 
qua cổng USB 1.5A, ứng dụng Android Auto sẽ tự động khởi động. Khi kết nối 
điện thoại thông qua ứng dụng Android Auto, bạn có thể sử dụng màn hình 
âm thanh/thông tin để truy cập điện thoại iPhone, Google Maps (Hệ Thống 
Định Vị), Google Play Music (Nghe Nhạc Của Google), và các chức năng của 
ứng dụng Google Now (Ứng Dụng Tìm Kiếm). Khi bạn sử dụng ứng dụng 
Android Auto lần đầu tiên, thì các hướng dẫn sẽ xuất hiện trên màn hình.
Bạn hãy xem tất cả các hướng dẫn này khi đã đỗ xe ở vị trí an toàn trước khi 
sử dụng Android Auto.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343
2 Kết Nối Ghép Đôi Tự Động Tr. 427

CHÚ Ý:
Ứng dụng Android Auto có thể không có sẵn ở quốc gia hay khu vực bạn ở. 
Để biết chi tiết về ứng dụng Android Auto, tham khảo trang Web hỗ trợ của 
Google.

1Ứng Dụng Android Auto*
Để sử dụng Android Auto, bạn cần phải tải ứng 
dụng Android Auto từ Google Play cho điện 
thoại của bạn.

Ứng dụng Android Auto chỉ tương thích với hệ 
điều hành Android 5.0 (Lollipop) hoặc phiên bản 
cao hơn.
Không thể sử dụng Bluetooth A2DP với điện 
thoại có ứng dụng Android Auto.

Đỗ xe ở vị trí an toàn trước khi kết nối điện 
thoại Android với Android Auto và khi chạy bất 
kỳ ứng dụng tương thích nào.

Để sử dụng ứng dụng Android Auto, nối cáp 
USB vào cổng USB 1.5A. Cổng USB được lắp 
ở mặt sau của hộp đựng đồ trung tâm sẽ không 
cho phép vận hành ứng dụng Android Auto.

2 (Các) Cổng USB Tr. 343

Khi điện thoại Android được kết nối với Android 
Auto, không thể phát âm thanh qua Bluetooth®. 
Tuy nhiên, các điện thoại khác đã được ghép 
đôi trước đó có thể phát âm thanh qua 
Bluetooth® khi kết nối với ứng dụng Android 
Auto.
2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500

uuVận Hành Cơ Bản Hệ Thống Âm ThanhuỨng Dụng Android Auto*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe Còn nữa
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a Bản Đồ (Hệ Thống Định Vị)
Hiển thị Google Maps và sử dụng chức năng định vị ngay khi bạn sử dụng điện 
thoại chạy hệ điều hành Android. Khi xe đang di chuyển, bạn không thể truy 
cập vào ứng dụng bằng bàn phím. Đỗ xe ở vị trí an toàn để thực hiện tìm kiếm 
hoặc nhập dữ liệu.

■Danh Mục Ứng Dụng Android Auto 1Ứng Dụng Android Auto*

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quốc gia và 
các vùng miền có ứng dụng Android Auto, cũng 
như thông tin liên quan đến chức năng, hãy tham 
khảo trang chủ của ứng dụng Android Auto. 

Điều Kiện Vận Hành & Các Hạn Chế Của Ứng 
Dụng Android Auto
Ứng dụng Android Auto yêu cầu điện thoại 
Android tương thích có kết nối điện thoai di động 
và sử dụng gói dịch vụ dữ liệu. Giá cước dữ liệu 
của nhà mạng sẽ được áp dụng.

Thay đổi trong các hệ thống đang vận hành, phần 
cứng, phần mềm và công nghệ khác được tích 
hợp để thực hiện chức năng của Android Auto, 
cũng như các quy định được sửa đổi hoặc ban 
hành mới của chính phủ, có thể làm giảm bớt 
hoặc ngừng dịch vụ và chức năng của Android 
Auto. Honda không thể và không cung cấp bất kỳ 
bảo hành hoặc đảm bảo nào đối với tính năng 
hoặc chức năng của Android Auto.

Bạn có thể phải sử dụng các ứng dụng của bên 
thứ ba nếu chúng tương thích với Android Auto. 
Tham khảo trên trang chủ của Android Auto để 
biết thêm chi tiết về các ứng dụng tương thích.

: Trở lại màn 
hình chính

Biểu tượng Android Auto

6

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống định vị
Chỉ một hệ thống định vị (hệ thống định vị được cài đặt trước hoặc ứng dụng 
Android Auto) có thể dẫn hướng tại một thời điểm. Khi bạn đang sử dụng một 
hệ thống, các hướng chỉ tới địa điểm ưu tiên bất kỳ đã được thiết lập trên hệ 
thống khác sẽ bị huỷ và hệ thống mà bạn đang sử dụng sẽ chỉ hướng cho bạn. 
Màn hình âm thanh/thông tin hiển thị lần lượt các hướng lái để chỉ hướng cho 
bạn.
b Điện Thoại (Liên Lạc)
Thực hiện và nhận các cuộc gọi cũng như nghe thư thoại.
c Google Now (Màn hình chính)
Hiển thị thông tin hữu dụng của Android Auto trong các thẻ đơn giản và nó chỉ 
xuất hiện khi cần.

Tính N
ăng
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d Âm nhạc và âm thanh
Bật ứng dụng Google Play Music và các ứng dụng nghe nhạc tương thích 
với ứng dụng Android Auto. Để chuyển đổi giữa các ứng dụng nghe nhạc, 
hãy chọn biểu tượng này.
e Trở lại Màn Hình Chính.
f Giọng nói
Vận hành ứng dụng Android Auto bằng giọng nói của bạn.

Khi bạn kết nối điện thoại chạy hệ điều hành Android qua cổng 
ứng dụng Android Auto sẽ tự động khởi tạo.

■ Kích Hoạt Ứng Dụng Android Auto
Enable once: Chỉ  kích hoạt một lần. 
(Lời nhắ ược hiển thị lại trong lần tiếp 
theo.)
Always enable: Luôn cho phép. (Lời 
nhắc không hiển thị lại nữa.) 

ancel: Không đồng ý với thoả thuận 
này.

Bạn có thể thay đổi các thoả thuận cài 
đặt trong danh mục cài đặt Smartphone 
(Điện Thoại Thông Minh).

■Kết Nối Ghép Đôi Tự Động

1Kích Hoạt Ứng Dụng Android Auto
Chỉ khởi tạo ứng dụng Android Auto khi xe đã 
được đỗ ở vị trí an toàn. Khi lần đầu tiên kết nối 
điện thoại với ứng dụng Android Auto, bạn phải 
cài đặt điện thoại để tự động ghép đôi. Tham 
khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với điện thoại.

Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt của ứng 
Android Auto sau khi bạn đã hoàn thành 
ban đầu như sau: 
Chọn HOME     Settings     Smartphone      
Auto.

Việc sử dụng thông tin của người sử dụng và 
thông tin của xe
Việc sử dụng, xử lý thông tin của người sử dụng 
và thông tin của xe được truyền tới/từ điện thoại 
qua ứng dụng Android Auto được quản lý bởi 
Chính Sách Bảo Mật Riêng của Google.

Còn nữa
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Ấn và giữ nút (Talk)  để vận hành ứng dụng Android Auto bằng giọng nói.

■ Vận Hành Ứng Dụng Android Auto bằng Nhận Dạng Giọng Nói 1Vận Hành Ứng Dụng Android Auto bằng Nhận  
    Dạng Giọng Nói. 
Dưới dây là ví dụ về câu hỏi và lệnh đối với hệ thống 
nhận dạng giọng nói:
• Trả lời văn bản.
• Gọi cho vợ tôi.
• Định vị tới Honda.
• Phát nhạc của tôi.
• Gửi tin nhắn cho vợ tôi.
• Gọi cửa hàng bán hoa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang 
chủ Android Auto.

Bạn có thể kích hoạt chức năng nhận dạng bằng 
giọng nói bằng cách ấn vào biểu tượng      nằm ở 
góc phía trên bên phải của màn hình.Nút         (Nói):

Ấn và giữ để vận hành ứng dụng Android Auto bằng giọng nói. 
Ấn và nhả để kích hoạt hệ thống nhận diện giọng nói chuẩn.

Nút               (Gác máy/trở lại): 
Ấn để huỷ kích hoạt hệ thống nhận dạng giọng nói.
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Thông Báo Lỗi Âm Thanh 

iPod/USB
Nếu có một lỗi xảy ra khi đang phát qua iPod hoặc USB, bạn có thể thấy các 
thông báo lỗi sau. Nếu bạn không thể xoá các thông báo lỗi, hãy liên hệ với đại lý.

*1:Loại xe có hệ thống âm thanh màu
*2:Loại xe có Màn Hình Âm thanh

Thông Báo Lỗi Giải Pháp

USB error*1, *2 Xuất hiện khi hệ thống âm thanh có sự cố. Kiểm tra xem thiết bị có tương thích 
với hệ thống âm thanh không.

A charging error has occurred with the 
connected USB device. When safe 
please check the compatibility of the 
device and USB cable and try again.*2

Xuất hiện khi đã kết nối một thiết bị không tương thích. Ngắt kết nối thiết bị. Sau 
đó tắt hệ thống âm thanh và bật lại. Không kết nối lại với thiết bị mà gây ra lỗi đó.

Unsupported ver*1 

Unsupported Version*2
Xuất hiện khi kết nối với một iPod không được hỗ trợ. Nếu nó xuất hiện khi đã kết 
nối một iPod được hỗ trợ, hãy cập nhật phiên bản phần mềm iPod mới nhất.

Connect retry*1, *2 Xuất hiện khi hệ thống không nhận iPod. Hãy kết nối lại iPod.

Unplayable File*1, *2 Xuất hiện khi các bài hát trong USB được bảo vệ bản quyền hay định dạng không được 
hỗ trợ. Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện khoảng 3 giây, sau đó chuyển sang bài tiếp theo.

No song*1

No Data*2

iPod

Xuất hiện khi iPod không có nội dung.
USB 

Xuất hiện khi USB không có nội dung hoặc không có file định dạng MP3, WMA, 
AAC, WAV*, hoặc MP4* trong USB.
iPod và USB 

Kiểm tra xem thiết bị có lưu trữ các bài hát tương thích không.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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*1: Loại xe có hệ thống âm thanh màu
*2: Loại xe có Màn Hình Âm thanh

Hệ Điều Hành Android/Các Ứng Dụng

*1: Phần **** có các ký hiệu khác nhau và sẽ thay đổi thuỳ thuộc vào lỗi xảy ra.

Thông Báo Lỗi Giải Pháp

Unsupported*1, *2 Xuất hiện khi kết nối với thiết bị không được hỗ trợ. Nếu nó xuất hiện khi kết 
nối một thiết bị được hỗ trợ, hãy kết nối lại thiết bị.

Device no response*1 Xuất hiện khi hệ thống không liên lạc với thiết bị được kết nối. Nếu nó xuất 
hiện khi kết nối một thiết bị, hãy liên hệ với nơi bạn mua thiết bị.

HUB Unsupported*1 Xuất hiện khi chỉ có một HUB được kết nối. Nếu nó xuất hiện, hãy kết nối USB 
với HUB.

Thông Báo Lỗi*1 Giải Pháp

Unfortunately, **** has 
stopped. Ứng dụng có sự cố, chọn OK trên màn hình để đóng ứng dụng.

**** is not responding. 
Would you like to close 
it?

Ứng dụng không phản hồi.
Chọn Wait nếu bạn có thể đợi phản hồi từ ứng dụng. Nếu nó không phản hồi ngay cả khi bạn tiếp 
tục đợi, chọn OK để đóng ứng dụng và khởi động lại ứng dụng. Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện, 
thực hiện Factory Data Reset (Cài Đặt Lại Dữ liệu Gốc).

2 Mặc Định Tất Cả Các Cài Đặt Tr. 471

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh 

Tính N
ăng

Nếu xảy ra lỗi trong khi sử dụng hệ thống âm thanh hoặc các ứng dụng, bạn có thể 
thấy các thông báo lỗi sau. Nếu bạn không thể xoá các thông báo lỗi, hãy liên hệ 
với đại lý.
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Thông Tin Chung về Hệ Thống Âm Thanh
iPod, iPhone và USB Tương Thích

*1: Loại xe có Màn Hình Âm thanh

• Sử dụng USB khuyên dùng có dung lượng từ 256 MB trở lên.
• Một số đầu phát âm thanh kỹ thuật số có thể không tương thích.
• Một số USB (ví dụ: thiết bị có khóa bảo vệ) có thể không hoạt động.
• Một số tập tin phần mềm có thể không cho phép phát âm thanh hoặc

• Một số phiên bản định dạng MP3, WMA, AAC, WAV* hoặc MP4*
không được hỗ trợ.

■ Loại iPod và iPhone Tương Thích

Loại 
iPod (thế hệ thứ 5)
iPod classic 80GB/160GB (ra đời năm 2007)
iPod classic 120GB (ra đời năm 2008) 
iPod classic 160GB (ra đời năm 2009)
iPod nano (thế hệ thứ 1 đến thứ 7) phát hành từ năm 2005 đến 2012  
iPod touch (thế hệ thứ 1 đến thứ 5) phát hành từ năm 2007 đến 2012 
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c*1/iPhone 5s*1

■USB

1Loại iPod và iPhone Tương Thích
Hệ thống này có thể không hoạt động được với 
tất cả các phiên bản phần mềm của các thiết bị 
này.

1USB
Các tập tin trong USB được phát theo thứ tự được 
lưu. Thứ tự này có thể khác so với thứ tự được 
hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị khác.

hiển thị văn bản dữ liệu.
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uuThông Tin Chung về Hệ Thống Âm ThanhuiPod, iPhone, và USB Tương Thích

■Các Thiết Bị Khuyên dùng*

Thiết Bị USB
Mức Cơ Bản 3 (MPEG4-AVC), Mức Đơn 5 

(MPEG4)
.mp4/.m4v

AAC MP3
MPEG4 (ISO/IEC 

14496 Part.2)
8 Mbps (MPEG4)     Tốc độ truyền dữ liệu bit 

Hình ảnh tối đa 720 x 576 pixel

              MPEG4-AVC (H.264)

         10 Mbps (MPEG4-AVC)

    Codec video tương thích 

Profile (phiên bản MP4)

Đuôi file (phiên bản MP4) 
Codec âm thanh tương thích

Tính N
ăng
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uuThông Tin Chung về Hệ Thống Âm ThanhuThông Tin Pháp Lý về Ứng Dụng Apple CarPlay*/Android Auto*

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG APPLE CARPLAY TUÂN THEO THOẢ THUẬN GIỮA BẠN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG 
DỤNG APPLE CARPLAY, BAO GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH IOS CỦA APPLE. TÓM LẠI, CÁC ĐIỀU 
KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CARPLAY QUY ĐỊNH APPLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA APPLE KHÔNG PHẢI 
CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÁC DỊCH VỤ KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐÚNG HAY BỊ NGƯNG SỬ DỤNG, HẠN CHẾ TỐI ĐA CÁC 
TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA APPLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA APPLE, ĐỒNG THỜI CÁC ĐIỀU KHOẢN CÒN 
MIÊU TẢ CÁC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC APPLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA APPLE THU THẬP 
VÀ LƯU TRỮ  (BAO GỒM: VỊ TRÍ CỦA XE, TỐC ĐỘ XE, VÀ TRẠNG THÁI CỦA XE). CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CŨNG 
CÔNG KHAI CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CARPLAY, BAO GỒM: KHẢ NĂNG 
MẤT TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI LÁI. HÃY XEM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT RIÊNG CỦA APPLE ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN 
QUAN ĐẾN CÁCH SỬ DỤNG CỦA APPLE VÀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐƯỢC TẢI LÊN BỞI ỨNG DỤNG CARPLAY.

VIỆC SỬ DỤNG ANDROID AUTO TUÂN THEO THOẢ THUẬN CỦA BẠN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 
ANDROID AUTO VÀ PHẢI ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHI ỨNG DỤNG ANDROID AUTO ĐƯỢC TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI CHẠY HỆ 
ĐIỀU HÀNH ANDROID CỦA BẠN. TÓM LẠI, CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ANDROID AUTO QUY ĐỊNH GOOGLE 
VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA GOOGLE KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÁC DỊCH VỤ KHÔNG HOẠT 
ĐỘNG ĐÚNG HAY BỊ NGƯNG SỬ DỤNG, HẠN CHẾ TỐI ĐA CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA GOOGLE VÀ CÁC NHÀ CUNG 
CẤP DỊCH VỤ CỦA GOOGLE, ĐỒNG THỜI CÁC ĐIỀU KHOẢN CÒN MIÊU TẢ CÁC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 
ĐƯỢC GOOGLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA GOOGLE THU THẬP VÀ LƯU TRỮ  (BAO GỒM: VỊ TRÍ CỦA XE, 
TỐC ĐỘ XE, VÀ TRẠNG THÁI CỦA XE). CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CŨNG CÔNG KHAI CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN 
QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ANDROID AUTO, BAO GỒM: KHẢ NĂNG MẤT TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI LÁI. HÃY 
XEM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT RIÊNG CỦA GOOGLE ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH SỬ DỤNG CỦA 
GOOGLE VÀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐƯỢC TẢI LÊN BỞI ỨNG DỤNG ANDROID AUTO.

■BẢN QUYỀN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG/TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Loại Xe có Màn Hình Âm Thanh

Thông Tin Pháp Lý về Ứng Dụng Apple CarPlay*/Android Auto*
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BẠN HOÀN TOÀN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG APPLE CARPLAY HOẶC ANDROID AUTO ("CÁC ỨNG 
DỤNG") LÀ CÓ RỦI RO, RẰNG BẠN SẼ CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO Ở MỨC CAO NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, 
ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ ỨNG SUẤT CỦA CÁC ỨNG DỤNG THEO LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP ĐỒNG THỜI BẠN CŨNG CHẤP NHẬN 
RẰNG CÁC ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI ĐIỀU KHOẢN "NGƯỜI SỬ DỤNG CHỊU 
HOÀN TOÀN CÁC LỖI GÂY RA MÀ KHÔNG PHẢI DO PHẦN MỀM", CHO TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG 
PHẢI BẢO HÀNH BẤT KỲ LỖI NÀO. HONDA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI HÌNH THỨC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO 
LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN TRÊN ỨNG DỤNG. CÁC THÔNG TIN ĐÓ CÓ THỂ ĐƯỢC NÊU RA RÕ RÀNG, 
ĐƯỢC NGẦM ĐỊNH HAY THEO LUẬT ĐỊNH BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN 
NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỖI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, 
ĐỘ CHÍNH XÁC, VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH, VÀ KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. HONDA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM 
BẢO HÀNH CHO CÁC THÔNG TIN TRUYỀN MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI KHUYÊN ĐƯỢC HONDA HOẶC ĐẠI DIỆN UỶ 
QUYỀN CỦA HONDA ĐƯA RA. VÍ DỤ, VÀ KHÔNG HẠN CHẾ, HONDA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH CHO CÁC VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP DỮ LIỆU BỞI CÁC ỨNG DỤNG NHƯ: ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC HƯỚNG DẪN, THỜI GIAN HÀNH 
TRÌNH ƯỚC TÍNH, CÁC GIỚI HẠN TỐC ĐỘ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG XÁ, BẢN TIN, THỜI TIẾT, GIAO THÔNG, VÀ NỘI DUNG KHÁC 
ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI APPLE, GOOGLE, CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA HỌ, HOẶC BÊN CUNG CẤP THỨ BA; HONDA KHÔNG 
ĐẢM BẢO GIÚP BẠN TRÁNH ĐƯỢC VIỆC BỊ MẤT DỮ LIỆU ỨNG DỤNG VÌ CÁC DỮ LIỆU ỨNG DỤNG CÓ THỂ BỊ MẤT BẤT CỨ KHI 
NÀO; HONDA KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA GOOGLE 
VÀ APPLE,V.V. SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO, VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG ỨNG DỤNG BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ 
CÁC DỊCH VỤ SẼ CÓ SẴN TRONG MỘT THỜI GIAN HOẶC VỊ TRÍ CỤ THỂ. VÍ DỤ: CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ BỊ NGƯNG HOẶC GIÁN 
ĐOẠN MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO VỀ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, SỬA LỖI BẢO MẬT, CẬP NHẬT, V.V. CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ 
KHÔNG CÓ SẴN TRONG KHU VỰC HOẶC VỊ TRÍ CỦA BẠN, V.V. NGOÀI RA, BẠN CŨNG HIỂU RẰNG CÁC THAY ĐỔI VỀ CÔNG 
NGHỆ CỦA BÊN THỨ BA HOẶC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ CÓ THỂ GIỚI HẠN CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÃ LỖI 
THỜI VÀ/HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC. 

TRONG PHẠM VI LUẬT CHO PHÉP, HONDA VÀ CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA HONDA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 
CÁC THƯƠNG TÍCH, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ 
NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG THIỆT HẠI GÂY THUA LỖ, LÀM HỎNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHÔNG TRUYỀN 
HOẶC NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN CÁC GIAO DỊCH KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC THUA LỖ TRONG KINH 
DOANH PHÁT SINH THÊM HAY LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CÁC ỨNG DỤNG HAY THÔNG TIN VỀ 
CÁC ỨNG DỤNG, VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, KHÔNG PHẢI DO VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (HỢP ĐỒNG, SAI SÓT HOẶC CÁC 
VẤN ĐỀ KHÁC) VÀ NGAY CẢ NẾU HONDA ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ 
KHU VỰC, QUỐC GIA CÓ THỂ KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI 
ĐÃ XẢY RA, VÌ THẾ NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ NÀY CÓ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẠN. CÁC GIỚI HẠN TRÊN 
SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÊU TRÊN KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CƠ BẢN CỦA NÓ.

■ THÔNG BÁO MIỄN TRỪ BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
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Các Giấy Phép Mã Nguồn Mở
Để xem thông tin giấy phép mã nguồn mở, thực hiện theo các bước sau.

1. Ấn nút MENU/CLOCK.
2. Xoay
3. Xoay

để chọn Settings, sau đó ấn    .. 
để chọn License, sau đó ấn    ..

1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Others.
5. Chọn Detailed Information.
6. Chọn About device.
7. Chọn Legal information.
8. Chọn Open-source licences.

1Các Giấy Phép Mã Nguồn Mở

GIẤY PHÉP: Copyright © 2001 Bob Trower, 
Trantor Standard Systems Inc.

Giấy phép này được cấp miễn phí cho bất kỳ cá 
nhân hay tổ chức nào có được một bản sao của 
phần mềm này và các file tài liệu liên quan (gọi 
chung là "Phần mềm"), để sử dụng phần mềm 
không hạn chế, bao gồm không giới hạn quyền 
sử dụng, sao chép, sửa đổi, sát nhập, xuất bản, 
phân phối, cấp phép, và/hoặc bán các bản sao 
của Phần mềm, và cho phép những người được 
cung cấp phần mềm có thể làm như vậy, tùy 
thuộc vào các điều kiện sau đây:

Các thông báo bản quyền trên đây và thông báo 
cho phép này sẽ có trong tất cả các bản sao hoặc 
các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN 
TRẠNG" KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO RÕ RÀNG 
HAY NGỤ Ý, BAO GỒM  NHƯNG KHÔNG GIỚI 
HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ THƯƠNG MẠI, PHÙ 
HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG 
VI PHẠM. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP 
NÀO,TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN  KHÔNG CHỊU 
TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT 
HẠI HAY TRÁCH NHIỆM KHÁC, DÙ TRONG 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG PHÁT 
SINH SỰ CỐ HAY VẤN ĐỀ GÌ KHÁC CÓ LIÊN 
QUAN HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN 
MỀM HAY SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC 
BẰNG PHẦN MỀM.

Loại xe có màn hình âm thanh màu

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh

Loại xe có hệ thống âm thanh màu



436

uuThông Tin Chung về Hệ Thống Âm ThanhuThông Tin Giấy Phép

Thông Tin Giấy Phép

Việc sản xuất được cấp phép bởi Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng 
hai chữ D là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.

■DOLBY DIGITAL
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Tính Năng Tuỳ Chọn

Sử dụng màn hình âm thanh/thông tin để tuỳ chọn một số tính năng cụ thể.

■ Cách tùy chọn
Trong khi xe dừng hẳn mà khoá điện ở BẬT (w*1, ấn nút MENU/CLOCK, sau 
đó chọn Settings. Để tuỳ chọn các cài đặt điện thoại, ấn nút      , sau đó chọn 
Phone setup.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Tính Năng Tuỳ Chọn
Khi bạn tùy chọn cài đặt:
• Đảm bảo xe dừng hoàn toàn.
• Gạt cần số đến (P.

1Cách tùy chọn
Những đèn báo này được sử dụng để hiển thị 
cách vận hành núm chọn.
Xoay để chọn.
Ấn  để nhập.

Để tuỳ chọn các tính năng khác, chọn Settings, 
xoay       , sau đó ấn      . 
2 Danh sách các tính năng tùy chọn Tr. 441 

Loại xe có màn hình âm thanh màu

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Nút MENU/CLOCK

Núm Chọn

Nút       (Điện Thoại)
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■ Các Bước Tuỳ Chỉnh
Loại xe có màn hình âm thanh màu

Ấn nút MENU/CLOCK.

Settings

Add new device 
Connect an audio 
device

Bluetooth setup 

Brightness
Contrast
Black level

RDS Settings* RDS Information 
Radio Text

RDS settings* Radio text
AF
REG
News

BAS
MID
TRE
FAD
BAL
SVC

Adjust clock 
Điều chỉnh đồng hồ
Sound*

Cài đặt

Âm thanh*

Cài đặt RDS*

Cài đặt RDS*

Thông Tin RDS

Dữ Liệu Văn Bản Radio

Dữ liệu văn bản Radio 

Tần số thay thế 

Chương trình trong vùng 

Tin tức

Độ tối

Độ tương phản

Độ sáng

Thêm thiết bị mới

Kết nối thiết bị âm thanh

Cân bằng
Tự động điều chỉnh 
âm lượng theo tốc độ xe 

Bổng

Chỉnh âm

Trầm

Trung

Display adjustment 

Cài đặt Bluetooth

Điều chỉnh màn hình hiển thị
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Display change Audio
Wallpaper

Wallpaper Select
Import
Delete

Colour theme*

Color Theme*
Blue
Red
Amber
Violet

Language

Clock format 12h
24h

License

Blue green

Rear camera Camera guideline 
Brightness 
Contrast
Black level 
Colour*/Color* 

Tint

Độ tối

Độ tương phản

Độ sáng

Dẫn hướng camera

Màu sắc*

Sắc thái

Âm thanh

Hình nền

Chọn

Nhập

Xoá

Xanh lam

Đỏ

Hổ phách

Tím

Xanh đậm

12 giờ

24 giờ

Camera Sau

Hình nền

Thay đổi hiển thị

Chủ Đề Màu*

Ngôn ngữ

Định dạng đồng hồ

Giấy phép
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Ấn nút    và xoay để chọn Phone setup, sau đó ấn     .

Ringtone Mobile phone

Fixed

Add new device 

Connect a phone 

Connect an audio device 

Disconnect all devices 

Delete device Pass-key

Speed dial

Name priority 

Number priority

System clear

Thêm thiết bị mới  

Kết nối điện thoại

Kết nối thiết bị âm thanh 

Ngắt kết nối tất cả các thiết bị 

Xoá thiết bị

Mật khẩu

Cố định

Điện thoại di động

Ưu tiên tên

Ưu tiên số

Xoá hệ thống

Caller ID info 
Thông tin ID người gọi

Nhạc chuông

Quay số nhanh

Bluetooth setup 
Cài đặt Bluetooth

Pass-key
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■ Danh sách tùy chọn

*1: Cài Đặt Mặc định

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Adjust clock —

Sound*

Điều Chỉnh Đồng Hồ. 
2  Đồng Hồ Tr. 210
Điều chỉnh âm thanh.
2 Điều Chỉnh Âm Thanh Tr. 356

Settings

RDS 
Settings*

RDS Information Chọn hiển thị hay không hiển thị thông tin RDS.     On*1/Off

Radio Text Hiển thị thông tin văn bản radio của kênh RDS 
đã chọn. —

RDS 
settings*

Radio text Hiển thị thông tin văn bản radio của kênh RDS 
đã chọn. On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

AF

REG Giữ tần số tương tự của các kênh trong vùng 
đó kể cả khi tín hiệu bị yếu đi. 

News Tự động bật và tắt để dò sang chương trình 
thời sự. 

Bluetooth 
setup

Add new device

Ghép đôi điện thoại mới với HFT, chỉnh sửa 
và xoá điện thoại đã ghép đôi và tạo mã cho 
điện thoại đã ghép đôi.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 478

—

Connect an audio device 
Thanh Bluetooth® với HFT.

—

Loại xe có màn hình âm thanh màu

Các Cài Đặt

Tự động thay đổi tần số của cùng một 
chương trình khi bạn đi vào các vùng khác. On*1/Off (Bật*1/Tắt)   

On*1/Off (Bật*1/Tắt)  

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)   

(Bật*1/Tắt) 

BAS/MID/TRE/FAD/BAL/SVC
(Trầm/ Trung/ Bổng/ Chỉnh Âm/ Cân Bằng/ Tự 
Động Điều Chỉnh Âm Lượng Theo Tốc Độ Xe)   

Kết nối, ngắt kết nối hoặc ghép đôi thiết bị Âm 
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*1: Cài Đặt Mặc Định

Tính Năng Tuỳ Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Settings

Display 
adjustment

Brightness Thay đổi độ sáng của màn hình âm thanh/thông tin. —

Contrast Thay đổi độ tương phản của màn hình âm thanh/
thông tin. —

Black level Thay đổi độ tối của màn hình âm thanh/thông tin. —

Rear 
camera

Camera guideline   Chọn để xem hướng dẫn có sáng trên màn hình âm 
thanh/thông tin không.

Brightness
Xem Display adjustment (Điều chỉnh màn hình hiển thị) Tr. 442Contrast

Black level

Colour*/Color* Thay đổi màu sắc của màn hình âm thanh/thông tin. —

Tint Thay đổi trạng thái của màn hình âm thanh/thông tin. —
Display change Thay đổi kiểu màn hình hiển thị. Audio*1/Wallpaper (Âm thanh*1/Hình nền)

Wallpaper

Select Thay đổi kiểu hình nền.
Clock*1/Image 1/Image 2/Image 3 
(Đồng hồ*1/Hình ảnh1/Hình ảnh 2/Hình ảnh 3)

Import Nhập một hình ảnh làm hình nền mới.
2 Cài Đặt Hình Nền Tr. 354

—

Delete Xoá một hình ảnh làm hình nền. 
Image 1/Image 2/Image 3 

(Hình ảnh 1/Hình ảnh 2/Hình ảnh 3)

Các Cài Đặt

On*1/Off (Bật*1/Tắt)  
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*1: Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt     Tính Năng Tuỳ Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Settings

Colour theme* 

Color Theme*
Thay đổi màu nền của màn hình âm thanh/
thông tin.

Blue*1/Red/Amber/Violet/Blue green 
(Xanh lục*1/Đỏ/Hổ phách/Tím/Xanh lục đậm)

Language Thay đổi ngôn ngữ hiển thị.
US English*1 hoặc UK English*1: (Tiếng Anh 
Mỹ*1 hoặcTiếng Anh Anh*1):  Xem các ngôn ngữ có thể chọn 
khác trên màn hình.

Clock format Chọn hiển thị đồng hồ số từ 12H sang 24H.           12h*1/24h (12 giờ*1/24 giờ)  
License Hiển thị thông tin hợp pháp. —
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*1: Cài Đặt Mặc Định

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Phone 
setup

Bluetooth 
setup

Add new device Ghép đôi điện thoại mới với HFT.
 2   Cài Đặt Điện Thoại Tr. 478

—

Connect a phone
2 Cài Đặt Điện thoại Tr. 478

—

—
—

Connect an audio device   Kết nối thiết bị Âm Thanh Bluetooth® với HFT. 
Disconnect al l devices       Ngắt kết nối điện thoại đã ghép đôi với HFT. 
Delete device                           Xóa điện thoại đã ghép đôi. —
Pass-key —

Speed dial Sửa, thêm hoặc xoá số quay nhanh.
2 Quay Số Nhanh Tr. 486

—

Ringtone Chọn nhạc chuông. Mobile phone*1/Fixed 
(Điện thoại di động*1/Cố định)

Caller ID info Ưu tiên tên hoặc số điện thoại của người 
gọi làm ID người gọi. 

Name priority*1/Number 
priority (Ưu tiên tên*1/Ưu 
tiên số điện thoại)

System clear Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn 
trong nhóm Phone setup làm mặc định. —

Các Cài Đặt

Ghép đôi điện thoại mới hoặc kết nối 
điện thoại đã ghép đôi với HFT.

Nhập và thay đổi mã cho điện thoại đã ghép đôi.
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■ Cách tùy chọn
và Settings, sau 

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh 1Tính Năng Tuỳ chọn
Khi bạn tuỳ chọn cài đặt:
• Đảm bảo xe dừng hoàn toàn.
• Gạt cần số đến (P.

Để tuỳ chọn các tính năng khác, chọn Settings.  
2 Danh sách tùy chọn Tr. 453

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin

Trong khi xe dừng hẳn mà khoá điện ở BẬT (w*1, chọn 

Còn nữa  

đó chọn một mục cài đặt. 
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■
Loại xe có Màn Hình Âm Thanh

Clock*

Wallpaper*

Others

Kiểu Đồng Hồ/ Hình Nền*1, *2

Clock/Wallpaper Type*1, *2 ClockClock

Others

ClockInfo

*1: Ngoại trừ loại xe Hồng Kông và Ma Cao 
*2: Clock Type xuất hiện khi bạn thay đổi bố trí giao diện màn hình.
*3: Loại xe Hồng Kông và Ma Cao

Default

Default

Clock*

Các bước tùy chỉnh

Chọn Settings.
Đồng Hồ Đồng Hồ

Đồng Hồ

Mặc Định

Thông Tin

Khác

Mặc Định

Khác

Wallpaper*

Kiểu Đồng hồ*3

Cài Đặt Lại Đồng Hồ

Tham Khảo Màn Hình Thông Tin

Vị Trí Đồng Hồ Số

Hiển Thị Đồng Hồ

Định Dạng Đồng Hồ 

Múi Giờ Tự Động* 

Điều Chỉnh Đồng Hồ

Đồng Hồ*
Hình Nền*

Đồng Hồ*
Hình Nền*

Kiểu Đồng hồ*3

Cài Đặt Lại Đồng Hồ

Tham Khảo Màn Hình Thông Tin

Vị Trí Đồng Hồ Số

Hiển Thị Đồng Hồ

Định Dạng Đồng Hồ 

Múi Giờ Tự Động* 

Điều Chỉnh Đồng Hồ
Clock Type*3

Clock Adjustment 
Auto Time Zone* 

Clock Format
Clock Display 

Overlay Clock Location 
Clock Reset

Kiểu Đồng Hồ/Hình Nền*1*2 

Clock/Wallpaper Type*1, *2

Clock Type*3

Clock Adjustment 
Auto Time Zone* 

Clock Format
Clock Display 

Overlay Clock Location 
Clock Reset

Info Screen Preference

Info Screen Preference
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Wi-Fi

Bluetooth

Edit Pairing Code 
Wi-Fi On/Off Status

Wi-Fi Device List 
Wi-Fi Information

Phone

LaneWatch*

Rear CameraCamera

Default

Show with Turn Signal 
Display Time after Turn Signal 

Off Reference Line
Default

Bluetooth Device List 
Edit Speed Dial 

Ring Tone 
Automatic Phone Sync 

Default

Camera SauCamera

Quan Sát Làn Đường*

Bluetooth/Wi-Fi 
Bluetooth / Wi-Fi Bluetooth

Wi-Fi

Mặc Định

Điện Thoại

Dẫn Hướng Cố Định 

Dẫn Hướng Động 

Màn Hình Cảm Biến Đỗ* 

Mặc Định

Hiển Thị Cùng Xi nhan

Hiển Thị Thời Gian sau khi Tắt Xi nhan 

Đường Tham khảo

Mặc Định

Trạng Thái Bật/Tắt Bluetooth 

Danh Sách Thiết bị Bluetooth 

Sửa Mã Ghép Đôi

Trạng hái ật/Tắt Wi-fi 

Danh Sách Thiết Bị Wi-fi 

Thông Tin Wi-fi

Danh Sách Thiết Bị Bluetooth 

Sửa Số Quay Nhanh

Nhạc Chuông

Tự Động Đồng Bộ Điện Thoại 

Mặc Định

Bluetooth On/Off Status
 Bluetooth Devi ce List

Fixed Guideline 
Dynamic Guideline 

Parking Sensor Display* 

Default
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RDS settings*Audio

Other

FM/AM

Default

Bluetooth Device ListBluetooth

Video*

RDS INFO*

Khác

Mặc Định

Cài Đặt RDS*

Danh Sách Thiết Bị Bluetooth

Điều Chỉnh Màn Hình Hiển Thị 

Điều Chỉnh Tỷ Lệ Màn Hình 

Bìa Album*

Cửa Sổ Nguồn Âm Thanh

Âm Thanh Thông Tin RDS*

Cover Art*
Audio Source Pop-Up

Display Adjustment 
Aspect Ratio Adjustment

FM/AM

Bluetooth

Video*
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Home Screen Edit Order

Configuration of Instrument Panel 
Tachometer Setting

Background Colour*1

Display

System

Touch Panel Sensitivity

Brightness
Contrast

Black Level
Blue

Amber
Red

Violet
Blue Green

Sound/Beep Guidance Volume 
Voice Recog. Volume 

Verbal Reminder* 

Beep Volume

Home
Menu Icon Position*2

Thứ Tự Sửa Màn Hình Chính

Vị Trí Biểu Tượng Danh Mục*2 

Cấu Hình Bảng Điều Khiển 

Cài Đặt Đồng Hồ Đo Tốc Độ 

Độ Sáng

Độ Tối

Độ Tương Phản

Xanh Lam

Hổ Phách

Đỏ

Tím

Xanh Đậm

Display Setting 
Cài Đặt Hiển Thị

Màu Nền

Độ Nhạy của Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Âm Lượng Dẫn Hướng

Âm Lượng Nhận Dạng Giọng Nói 

Lời Nhắc*

Âm Lượng Tiếng Bíp

Âm Thanh/Tiếng Bíp

Hiển Thị

Màn Hình ChínhHệ Thống

* 1

*1: Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình
*2: Chỉ xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình
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Clock

Clock Format
Auto Time Zone*

Clock Display
Overlay Clock Location 

Clock Reset

Clock*

Others Language
Remember Last Screen*4 

Memory Refresh 
Refresh Time Adjustment   

Change Skin
Factory Data Reset 

Climate Screen Time Out 
Detailed Information

Default

Đồng Hồ

Khác

Clock/Wallpaper Type*1*2
Đồng Hồ/ Kiểu Hình Nền*1*2

Hình Nền*

Ngôn Ngữ

Nhớ Màn Hình Cuối*4

Làm Mới Bộ Nhớ

Điều Chỉnh Thời Gian Phục Hồi 

Thay Đổi Thiết Kế

Cài Đặt Lại Dữ Liệu Gốc

Hết Thời Gian Báo Màn Hình Thời Tiết 

Thông Tin Chi Tiết

Mặc Định

Kiểu Đồng hồ*3

*1: Ngoại trừ loại xe Hồng Kông và Ma Cao
*2: Clock Type xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình
*3: Loại xe Hồng Kông và Ma Cao
*4: Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình.

Điều Chỉnh Đồng Hồ 

Múi Giờ Tự Động* 

Định Dạng Đồng Hồ  

Hiển Thị Đồng Hồ

Vị Trí Đồng Hồ Số

Cài Đặt Lại Đồng Hồ

Đồng Hồ

Wallpaper*Clock Type*3

Clock Adjustment
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Vehicle Cancel Deflation Warning System*

Initialise

Driving Position Setup* Memory Position Link

Xe

Huỷ

Khởi Tạo

Cảnh Báo Khoảng Cách Va Chạm Về Phía Trước* 

Tiếng Bíp Phát Hiện Xe Phía Trước ACC* 

Tiếng Bíp Hỗ Trợ Giữ Làn Đường* 

Cài Đặt Cảnh Báo Chệch Làn Đường*

Hiển Thị Lần Lượt 

Thông Báo Tin Nhắn Mới*

Đồng Hồ Đo Tốc Độ Động Cơ 

Tin Nhắn Cảnh Báo*

Thời Điểm Cài Đặt Lại “Hành Trình A” 

Thời Điểm Cài Đặt Lại “Hành Trình B” 

Điều Khiển Âm Lượng Cảnh Báo 

Âm Báo Vị Trí Lùi*

Đèn Báo Hiệu Suất Nhiên Liệu

Màn Hình Hiển Thị Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*

Đường Dẫn Vị Trí Bộ nhớ

Cài Đặt Đồng Hồ

Driver Assist System Setup* 

Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*

Meter Setup

Forward Collision Warnintance* 

ACC Vehicle Ahead Detected Beep* 

Lane Keep Assist Beep*

Road Departure Mitigation Setting* 

Driver Attention Monitor

Điều Chỉnh Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Ngoài

Cài Đặt Vị Trí Lái *

Adjust Outside Temp. Display 
“Trip A” Reset Timing
“Trip B” Reset Timing 
Alarm Volume Control 

Reverse Position Alert Tone* 

Fuel Efficiency Backlight 
Auto Idle Stop Display* 

Turn By Turn Display
New Message Notifications* 

Tachometer
Warning Message*

Cài Đặt Hệ Thống Hỗ Trợ Người Lái*

Chức Năng Theo Dõi Mức Độ Tập 
Trung Của Người Lái
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Lighting Setup

Door/Window Setup

Android Auto

Điện Thoại Thông Minh* 

Smartphone*

Interior Light Dimming Time Headlight 
Auto Off Timer

Auto Light Sensitivity*

Auto Interior Illumination Sensitivity*,*1 

Auto Headlight ON With Wiper ON*,*1

Remote Start System ON/OFF 
Door Unlock Mode

Keyless Access Light Flash 
Keyless Access Beep 

Keyless Access Beep Volume

Cài Đặt Truy Cập Từ Xa* 

Keyless Access Setup*

*1:Do cụm từ dùng trong các màn hình này thay đổi tùy thuộc vào loại xe, vì vậy cụm từ được sử dụng 
trong hướng dẫn này có thể khác với cụm từ trên màn hình thực tế.

Thời Gian Sáng Đèn Trong Xe

Bộ Hẹn Giờ Tự Động Tắt Đèn Chiếu Sáng

BẬT/TẮT Hệ Thống Khởi Động Từ Xa 

Chế Độ Mở Khoá Cửa

Đèn Nháy Truy Cập Từ Xa

Tiếng Bíp Truy Cập Từ Xa

Âm Lượng Tiếng Bíp Truy Cập Từ Xa

Độ Nhạy Chiếu Sáng Tự Động*

Độ Nhạy Chiếu Sáng Tự Động Trong Xe*,*1 

BẬT Đèn Chiếu Sáng Tự Động Đồng Thời Bật Cần Gạt Nước

Khoá Cửa Tự Động*

Mở Khoá Cửa Tự Động* *

Chế Độ Mở Khóa Cửa Bằng Chìa Khoá Và Điều khiển Từ Xa* 

Thông Báo Khoá Cửa Từ Xa 

Bộ Hẹn Giờ Khoá Lại Hệ Thống An Ninh 

Khoá Cửa Khi Dời Xe*

Chế Độ Truy Cập Rảnh Tay 

Chế Độ Mở Khóa Cửa Từ Xa 

Mở Bằng Tay Nắm Ngoài

Thông Tin Bảo Dưỡng

Mặc Định

Maintenance Info. 
Default

Apple CarPlay Ứng Dụng Apple CarPlay

Ứng Dụng Android Auto

 Cài Đặt Cửa/Cửa Kính

Power Tailgate Setup*

Auto Door Lock*

Auto Door Unlock* *

Key And Remote Unlock Mode* 

Keyless Lock Notification 
Security Relock Timer

Walk Away Lock*

Hands-free Access Mode 
Key Ope    n Mode

Power Open By Outer Handle

Cài Đặt Đèn

Cài Đặt Cửa Hậu Điện**
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■ Danh sách tùy chọn

* 1:Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình
* 2:Chỉ xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình

Các Cài Đặt  Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Clock

Clock

Clock/Wallpaper 
Type*1/Clock Type*2

Clock

Wallpaper

Clock Adjustment

Auto Time Zone*

Clock Format

Clock Display

Overlay Clock Location

Clock Reset

Others Info Screen Preference

Default

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh

Huỷ/Cài Đặt Lại các mục tuỳ chọn trong 
nhóm cài đặt Clock làm mặc định.

Xem phần Info Tr. 454

Ngoại trừ loại xe Hồng 
Kông và Ma Cao

Clock Type

Yes/No (Có/Không)

Loại xe Hồng Kông
và Macao
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*1:Cài Đặt Mặc Định
*2:Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình.
*3:Chỉ xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình.

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Info Clock

Clock/
Wallpaper 
Type*2/Clock 
Type*3

Clock Thay đổi kiểu hiển thị đồng hồ.
Analog/Digital*1/Small 

Digital/Off
(Đồng Hồ Kim/ Số*1/Số Nhỏ/Tắt)

Wallpaper
● Thay đổi kiểu hình nền.
● Nhập một hình ảnh làm hình nền mới.
● Xoá một hình ảnh làm hình nền.

Blank/Galaxy*1/
Metallic 
(Trống/Đen Xám*1/Ánh Kim)

Thay đổi kiểu hiển thị đồng hồ.
Analog/Digital*1/Small 

Digital/Off
(Đồng Hồ Kim/ Số*1/Số Nhỏ/Tắt)

Clock Adjustment Điều Chỉnh Đồng hồ. —

Auto Time Zone* Tự động điều chỉnh đồng hồ khi đang lái 
xe ở các múi giờ khác nhau. On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Clock Format Chọn hiển thị đồng hồ số 12H hoặc 24H.   12H*1/24H (12 giờ*1/24 giờ)

Ngoại trừ loại xe 
Hồng Kông và Ma 
Cao

Clock Type

Loại xe Hồng 
Kông và Ma Cao  
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Info

Clock

Clock Display Chọn hiển thị hoặc không hiển thị đồng hồ.

Overlay Clock 
Location Thay đổi kiểu hiển thị đồng hồ.

Right Upper*1/Left Upper/Right 
Lower/Left Lower/Off (Trên Phải*1/
Trên Trái/Dưới Phải/Dưới Trái/Tắt)

Clock Reset Cài đặt lại các cài đặt đồng hồ theo mặc định gốc. Yes/No (Có/Không)

Others Info Screen 
Preference

Chọn danh mục trên cùng khi ấn nút 
(màn hình/thông tin).
● Info Top - Danh mục tóm tắt xuất hiện.
● Info Menu - Danh mục đầy đủ xuất hiện.
● Off - Danh mục không nổi lên.

Info Top/Info Menu*1/Off 
(Thông Tin Trên Cùng/Danh Mục Thông 
Tin*1/Tắt)

Default Huỷ/Cài Đặt Lại các mục tuỳ chọn trong nhóm 
cài đặt Info làm mặc định.

Yes/No (Có/Không)

On *1/Off (Bật *1/Tắt)
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Camera

Rear 
Camera

Fixed Guideline
Chọn xem dẫn hướng cố định có sáng trên màn hình 
camera quan sát sau không.

2 Camera Lùi Đa Hướng Tr. 639

Dynamic 
Guideline

Chọn xem dẫn hướng có điều chỉnh theo hoạt động 
của vô lăng không.

2 Camera Lùi Đa Hướng Tr. 639

Parking Sensor 
Display*

Thay đổi chế độ xem của màn hình hiển thị camera 
sau.

Normal View/Split View*1
(Xem Bình Thường/Xem Từng 
Phần*1)

Default Huỷ/Cài Đặt Lại các mục tuỳ chọn trong nhóm cài đặt 
Rear Camera làm mặc định. Yes/No (Có/Không)

LaneWatch*

Show with Turn 
Signal

Chọn xem màn hình Quan Sát Làn Đường có 
sáng khi bạn gạt cần xi nhan để báo rẽ phải không.

Thay đổi thời gian hiển thị màn hình Quan Sát Làn 
Đường sau khi gạt cần xi nhan tới vị trí giữa.

0 seconds*1/2 seconds 
(0 giây*1/2 giây)

Reference Line Chọn xem các vạch khoảng cách có sáng trên 
màn hình Quan Sát Làn Đường không.

Default Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn trong 
nhóm LaneWatch làm mặc định. Yes/No (Có/Không)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Display Time 
after Turn Signal 
Off
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Bluetooth/ 
Wi-Fi

Bluetooth

Bluetooth On/Off Status      Thay đổi trạng thái Bluetooth®.

Bluetooth Device List
Ghép đôi điện thoại mới với HFT, sửa hoặc 
xóa một điện thoại đã ghép đôi.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500 
—

Edit Pairing Code Sửa mã ghép đôi.
2

Random/Fixed*1

(Ngẫu Nhiên/Cố Định*1)

Wi-Fi

Wi-Fi On/Off Status Thay đổi chế độ Wi-Fi

Wi-Fi Device List Kết nối, ngắt kết nối, hoặc xoá thiết bị Wi-Fi —

Wi-Fi Information Hiển thị thông tin Wi-Fi của thiết bị đầu. —

Default Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn
trong nhóm Bluetooth / Wi-Fi làm mặc định. Yes/No (Có/Không)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

Thay đổi cài đặt mã ghép đôi Tr. 501 

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Phone

Bluetooth Device List
Ghép đôi điện thoại mới với HFT, kết nối hoặc ngắt kết 
nối điện thoại đã ghép đôi.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500 
—

Edit Speed Dial Sửa, thêm hoặc xoá số quay nhanh.
2 Quay Số Nhanh Tr. 505

—

Ring Tone Chọn nhạc chuông.
Fixed/Mobile Phone*1 

(Điện Thoại Cố Định/Di Động*1) 

Automatic Phone Sync Cài đặt danh bạ và dữ liệu lịch sử cuộc gọi để nhập tự
động khi ghép đôi điện thoại với HFT.

Default Huỷ/Cài Đặt Lại các mục tuỳ chọn trong nhóm cài đặt 
Phone làm mặc định.

Các Cài Đặt

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Yes/No (Có/Không)
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Audio

FM/AM

RDS 
settings*

TA Information Bật và tắt thông tin giao thông. On/Off*1

News Bật và tắt để dò tự động chương trình 
thời sự.

On/Off*1

REG
Bật và tắt để giữ kênh tương tự trong 
vùng ngay cả khi tín hiệu bị yếu.

AF
Bật và tắt để thay đổi tự động tần số 
của chương trình tương tự khi bạn 
nhập vùng khác.

RDS INFO* Bật và tắt thông tin RDS.

Bluetooth Device List
Ghép đôi điện thoại mới với HFT, sửa 
hoặc xóa một điện thoại đã ghép đôi.

2 Cài Đặt Điện Thoại Tr. 500 
—

Video* Display
Adjustment Display

Brightness

Xem phần System Tr. 461Contrast

Black Level

Chế độ FM/AM

Các Cài Đặt

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

(Bật/Tắt*1)

(Bật/Tắt*1)

Chế độ Bluetooth® 

Bluetooth
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*1:Cài đặt Mặc định

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Audio

Video*

Display
Adjustment Colour

Colour   
Thay đổi màu màn hình âm thanh /
thông tin. —

Tint Thay đổi sắc thái của màn hình âm
thanh/thông tin. —

Aspect Ratio Adjustment
Chọn chế độ hiển thị với tỷ lệ 
khung hình khác so với Original 
(chỉ USB), Normal, Full và Zoom.

Other

Hiển thị hoặc không hiển thị bìa album. On*1/Off

Audio Source Pop-Up
Chọn xem danh sách nguồn âm thanh 
có thể bật có sáng không khi Audio 
được chọn trên màn hình chính. 

On/Off*1

Default Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn 
trong nhóm cài đặt Audio làm mặc định.

Yes/No

Các Cài Đặt

[Chế độ bạn đã chọn] 
Cover Art*

(Bật/Tắt*1)

(Bật*1/Tắt)

Original*1 (only USB)/
Normal/Full*1/Zoom

(Gốc*1(chỉ USB)/Bình Thường/
Toàn Màn Hình*1/Phóng To)

(Có/Không)
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*1:Cài Đặt Mặc Định
*2:Chỉ xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình

Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

System

Home

Home Screen Edit Order Thay đổi sắp xếp biểu tượng màn hình chính. —

Menu Icon Position*2 Thay đổi vị trí các biểu tượng danh mục trên 
màn hình Audio, Phone, và Info —

Configuration of 
Instrument Panel

Thay đổi sắp xếp biểu tượng màn hình 
Instrument Panel. —

Tachometer Setting Bật và tắt màn hình hiển thị đồng hồ đo tốc độ xe. On*1/Off

Display Display 
Settings

Brightness Thay đổi độ sáng của màn hình âm thanh/
thông tin. —

Contrast Thay đổi độ tương phản của màn hình âm 
thanh/thông tin. —

Black Level Thay đổi độ tối của màn hình âm thanh/thông 
tin. —

Các Cài Đặt

(Bật*1/Tắt)
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*1:Cài Đặt Mặc Định
*2:Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

System

Display
Background Colour*2 Thay đổi màu nền của màn hình âm thanh/ 

thông tin.

Blue/Amber/Red/Violet/
Blue Green*1(Xanh Lam/Hổ 
Phách/Đỏ/Tím/Xanh Lục*1) 
ĐTouch Panel Sensitivity High/Low*1

Sound/
Beep

Guidance Volume
Thay đổi âm lượng của loa.
Điều chỉnh âm lượng dẫn hướng của hệ 
thống định vị.

1~6*1~11

Voice Recog. Volume Thay đổi âm lượng của lời nhắc thoại. 1~6*1~11

Verbal Reminder* Bật và tắt lời nhắc. On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Beep Volume Thay đổi âm lượng tiếng bíp. Off/1/2*1/3

Cài đặt độ nhạy của màn hình điều khiển 
cảm ứng. (Cao/Thấp*1)

(Tắt/1/2*1/3)
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*1:Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình.
*2:Chỉ xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình.

System Clock

Clock/Wallpaper Type*1/
Clock Type*2

Clock

Wallpaper

Clock Adjustment

Auto Time Zone*

Clock Format

Clock Display

Overlay Clock Location

Clock Reset

Ngoại trừ loại xe Hồng 
Kông và Ma Cao

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Xem phần Info Tr. 454

Loại xe Hồng Kông 
và Ma  Cao  

Clock Type
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*1:Cài Đặt Mặc Định
*2:Không xuất hiện khi bạn thay đổi thiết kế giao diện màn hình

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Language Thay đổi ngôn ngữ hiển thị.
English (United Kingdom)*1 
(Tiếng Anh (Anh Anh)*1): Xem 
các ngôn ngữ có thể chọn khác 
trên màn hình.

Chọn xem thiết bị có nhớ màn hình cuối 
không.

Memory Refresh
Bật tự động hệ thống âm thanh và khôi 
phục từng phần của bộ nhớ khi chế độ 
điện ở TẮT MÁY (KHÓA).

Refresh Time Adjustment    Cài đặt thời gian cho Memory Refresh. —

Change Skin Thay đổi thiết kế giao diện màn hình.

Factory Data Reset Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định gốc. 
2 Mặc Định Tất Cả các Cài Đặt Tr. 471 

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

Yes/No (Có/Không)

Yes/No (Có/Không)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)System Others

Remember Last Screen*2 
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*1:Cài Đặt Mặc định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

System
Others

Climate Screen 
Time Out

Thay đổi khoảng thời gian sáng của màn 
hình điều khiển khí hậu khi bạn ấn nút 
CLIMATE.

Never/5 Seconds/
10 Seconds*1/20 Seconds 
(Không Bao Giờ/5 Giây/10 
Giây*1 /20 Giây)

thông tin vận hành hệ thống. —

Default

Vehicle

Deflation Warning System*

Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn 
trong nhóm System làm mặc định.

Driver 
Assist 
System 
Setup*

Forward Collision 
Warning Distance*

Thay đổi khoảng cách cảnh báo Hệ Thống 
Phanh Giảm Va Chạm (CMBS).

Far/Normal*1/Near 
(Xa/Thường*1/Gần)

ACC Vehicle Ahead 
Detected Beep*

Làm cho hệ thống phát ra tiếng bíp khi 
phát hiện có xe, hoặc khi xe đó đi ra ngoài 
phạm vi ACC.

Lane Keep 
Assist Beep*

Làm hệ thống phát ra tiếng bíp khi Hệ Thống 
Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS) bị treo.

Road Departure 
Mitigation Setting*

Thay đổi cài đặt cho hệ thống cảnh báo 
chệch làn đường.

Normal*1/Delayed/Warning Only 
(Thường*1/Trì Hoãn/Chỉ Cảnh Báo)

Driver Attention 
Monitor

Thay đổi cài đặt chức năng theo dõi mức 
độ tập trung của người lái.

Tactile And Audible Alert*1/
Tactile Alert/Off (Cảnh Báo Xúc Giác 
Và Thính Giác*1/Cảnh Báo Xúc Giác/Tắt)

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

Khởi tạo hệ thống cảnh báo xẹp lốp.

Hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị đầu vàDetailed Infomation      

Yes/No (Có/Không)

Cancel*1/Initialise (Huỷ*1/Khởi Tạo)
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Vehicle Meter Setup

Adjust Outside 
Temp. Display

Điều chỉnh tăng giảm một vài 
độ so với nhiệt độ hiển thị. -3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

“Trip A” Reset 
Timing

Thay đổi cách cài đặt lại đồng 
hồ đo hành trình A và tiêu thụ 
nhiên liệu trung bình A.

When Refueled/When Ignition Is Turned 
Off/Manual Reset*1 (Khi Nạp Nhiên Liệu/Khi 
Tắt Khoá Điện/Cài Đặt Lại Bằng Tay*1) 

“Trip B” Reset 
Timing

Thay đổi cách cài đặt lại đồng 
hồ đo hành trình B và tiêu thụ 
nhiên liệu trung bình B.

When Refueled/When Ignition Is Turned 
Off/Manual Reset*1 (Khi Nạp Nhiên Liệu/Khi 
Tắt Khoá Điện/Cài Đặt Lại Bằng Tay*1) 

Alarm Volume 
Control

Thay đổi âm lượng báo như âm 
lượng tiếng bíp, tiếng cảnh báo, 
tiếng xi nhan và các âm khác.

Max/Mid*1/Min 
(Cao Nhất/Trung Bình*1/Thấp Nhất)

Reverse Position 
Alert Tone*

Phát ra tiếng bíp khi bạn gạt 
cần số đến  (R. On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Fuel Efficiency 
Backlight

Bật và tắt tính năng đèn viền 
đồng hồ.

Auto Idle 
Stop Display*

Chọn để xem màn hình hiển thị Chế 
Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm 
Thời có sáng không.

Turn By Turn 
Display

Chọn để xem màn hình hiển thị  
lần lượt có sáng trên đồng hồ 
trong khi dẫn đường không.

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)
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*

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Vehicle

Meter Setup

New Message 
Notifications*

Tachometer
Chọn xem đồng hồ đo tốc động cơ có sáng 
trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái không.

Warning Message*

Memory Position Link Bật và tắt hệ thống nhớ vị trí lái.

Keyless 
Access 
Setup*

Remote Start 
System ON/OFF Bật và tắt tính năng khởi động động cơ từ xa.            

Door Unlock Mode Thay đổi này khiến cửa sẽ mở khoá khi bạn 
chạm vào tay nắm cửa người lái.

Driver Door Only*1/
All Doors (Chỉ Cửa Phía 
Người Lái*1/Tất Cả Các Cửa)

Keyless Access 
Light Flash

Làm cho một số đèn bên ngoài xe nhấp nháy 
khi mở khoá/khoá các cửa.

Keyless Access Beep Phát ra tiếng bíp khi bạn mở khoá/khoá các cửa.

Keyless Access Beep Volume  Thay đổi âm lượng tiếng bíp truy cập từ xa. High*1/Low (Cao*1/Thấp)

Chọn xem thông báo cảnh báo có sáng trên 
màn hình giao diện thông tin cho người lái 
không.

Dùng để chọn xem cửa sổ thông báo có sáng 
trên màn hình khi HFT nhận tin nhắn văn bản/
thư điện tử mới không.

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

 On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

Driving 
Position 
Setup*

1:Cài Đặt Mặc Định
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*1:Cài Đặt Mặc Định
*2:Do cụm từ màn hình thay đổi tùy thuộc vào loại xe, vì vậy cụm từ được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này
từ trên màn hình thực tế.

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy Chọn Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Vehicle Lighting
Setup

Interior Light 
Dimming Time

Thay đổi thời gian sáng của đèn bên trong 
xe sau khi bạn đóng cửa.

60sec/30sec*1/15sec 
(60 giây/30 giây*1/15 giây)

Headlight Auto Off 
Timer

Thay đổi thời gian sáng của đèn bên ngoài 
xe sau khi bạn đóng cửa phía người lái.

Auto Light 
Sensitivity*

Thay đổi thời gian sáng của đèn chiếu 
sáng.

Auto Interior 
Illumination 

Thay đổi độ nhạy của độ sáng của bảng 
điều khiển khi công tắc đèn chiếu sáng ở 
vị trí AUTO.

Thay đổi cài đặt vận hành cần gạt nước khi 
đèn chiếu sáng tự động sáng khi công tắc 
đèn chiếu sáng ở vị trí AUTO.

60sec/30sec/15sec*1/0sec 
(60 giây/30 giây/15 giây*1/0 giây)

Max/High/Mid*1/Low/Min 
(Cao Nhất/Cao/Trung Bình*1/
Thấp /Thấp Nhất)

Min/Low/Mid*1/High/Max 
(Thấp Nhất/Thấp/Trung Bình*1/
Cao /Cao Nhất)

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Sensitivity*, *2

Auto Headlight ON 
With Wiper ON*, *2
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*1:Cài đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Mô Tả Lựa Chọn Cài Đặt

Vehicle
Door/
Window 
Setup

Auto Door Lock*  
 Dùng để thay đổi cài đặt khóa cửa tự động.

Auto Door 
Unlock*

Thay đổi cài đặt để cửa tự động mở khoá.

Shift to P*1/IGN Off/Off (Sang Số P*1/ 
Tắt Khoá Điện/Tắt)

(Cửa Phía Người Lái khi Gạt Cần Số tới P*1 /Tất Cả 
Cửa khi Gạt Cần Số tới P/Cửa Phía Người Lái khi 
Tắt Khóa Điện/Tất Cả Cửa khi Tắt Khóa Điện Tắt)

Key And 
Remote Unlock 
Mode*

Cài đặt mở khóa cửa phía người lái hoặc 
tất cả các cửa khi ấn nút trên chìa khóa 
điều khiển từ xa lần đầu tiên.

Keyless Lock 
Notification

KHOÁ/MỞ KHOÁ - Các đèn bên ngoài xe nhấp nháy. 
KHOÁ (ấn lần 2) - Phát ra tiếng bíp.

Security 
Relock Timer

Thay đổi thời gian để các cửa khoá lại và 
hệ thống an ninh được thiết lập sau khi bạn 
mở khoá xe mà không mở bất kỳ cửa nào.

Walk Away 
Lock*

Thay đổi cài đặt chức năng khoá tự động 
khi bạn ra khỏi xe.

On/Off*1 (Bật/Tắt*1)

Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L 
và loại xe Châu Phi 

On*1/Off (Bật*1/Tắt)

Driver Door Only*1/All Doors 
(Chỉ Cửa Phía Người Lái*1/Tất Cả Các Cửa)

90sec/60sec/30sec*1 

(90 giây/60 giây/30 giây*1)

With Vehicle Speed*1/Shift From 
P/Off (Với Tốc Độ Xe*1/Sang Số Từ P/Tắt)

Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại 
xe Châu Phi

Driver Door with Shift to P*1/All Doors 
with Shift to P/Driver Door with IGN 
Off/All Doors with IGN Off/Off 

Tính Năng Tùy Chọn
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*1:Cài Đặt Mặc Định

Các Cài Đặt Tính Năng Tùy chọn Mô Tả Lựa Chọn Lựa Chọn Cài Đặt

Vehicle

Power 
Tailgate 
Setup*

Hands-free 
Access Mode

Thay đổi cài đặt để mở cửa hậu điện bằng 
cách huơ mạnh chân dưới tấm cản sau.

Keyless Open 
Mode

Thay đổi cài đặt chế độ mở cửa từ xa để mở 
cửa hậu điện.

Anytime*1/When Unlocked 
(Bất Cứ Khi Nào*1/Khi Mở Khóa)

Power Open 
By Outer 
Handle

Thay đổi cài đặt để mở cửa hậu điện bằng tay 
nắm bên ngoài cửa hậu.

Off (Manual only)/On (Power/
Manual)*1 (Tắt (Chỉ Bằng Tay)/Bật 
(Bằng Điện/Bằng Tay)*1)

Maintenance Info. Dùng để cài đặt lại hiển thị tuổi thọ dầu động 
cơ khi thực hiện sửa chữa bảo dưỡng. —

Default Yes/No (Có/Không)

Smartphone*
Apple CarPlay

Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục tuỳ chọn trong 
nhóm cài đặt Vehicle làm mặc định.
Thiết lập kết nối ứng dụng Apple CarPlay. —

Android Auto Thiết lập kết nối ứng dụng Android Auto. —

On*1/Off (Bật*1/Tắt)
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Cài đặt lại tất cả danh mục và cài đặt tuỳ chọn như cài đặt gốc.
1. Chọn      .
2. Chọn Settings.
3. Chọn System.
4. Chọn thẻ Others.
5. Chọn Factory Data Reset.
u Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên

màn hình.
6. Chọn Yes để đặt lại các cài đặt.
7. Chọn lại Yes để cài đặt lại.
u Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên

màn hình. Chọn OK.
u Sau khi chọn OK, hệ thống sẽ khởi

động lại.

1Mặc Định Tất Cả Cài Đặt
Khi bạn chuyển nhượng xe cho bên thứ ba, đặt 
lại tất cả cài đặt mặc định và xoá toàn bộ dữ liệu 
cá nhân.

Nếu bạn thực hiện Factory Data Reset (Cài Đặt 
Lại Dữ Liệu Gốc), nó thiết lập lại các ứng dụng cài 
đặt sẵn trở về mặc định gốc.

Loại xe có Màn Hình Âm Thanh 

Mặc Định Tất Cả Cài Đặt
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Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay

 Nút   (Nhấc máy): Ấn trực tiếp lên màn hình điện thoại hoặc trả lời cuộc 
gọi đến.

(Gác máy/trở lại)*: Ấn để kết thúc cuộc gọi hoặc huỷ yêu cầu.
  (Gác máy)*: Ấn để kết thúc cuộc gọi.
 (Điện thoại): Ấn trực tiếp lên màn hình điện thoại.

■Nút HFT

1Hệ Thống Điện Thoại Rảnh tay
Đặt điện thoại của bạn ở nơi có thể thu sóng tốt.

Để sử dụng HFT, bạn cần có điện thoại tương 
thích Bluetooth. Để biết danh sách điện thoại 
tương thích, quy trình ghép đôi, và các tính năng 
đặc biệt, hãy liên hệ với đại lý.

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống âm thanh mà 
có cuộc gọi đến, hệ thống âm thanh sẽ tiếp tục 
phát sau khi cuộc gọi kết thúc.

Có thể nhập 20 đầu số quay số nhanh. Nếu 
không có số nào trong hệ thống, tính năng Quay 
Số Nhanh đã bị vô hiệu hoá.

2 Quay Số Nhanh Tr. 486

Có thể lưu được 20 cuộc gọi trong lịch sử cuộc 
gọi. Nếu không thấy có cuộc gọi nào trong lịch 
sử cuộc gọi, Lịch Sử Cuộc Gọi đã bị vô hiệu 
hoá.
Công Nghệ Bluetooth® Không Dây
Nhãn Bluetooth® và các logo được đăng ký 
thương hiệu do tập đoàn Bluetooth SIG sở hữu 
và việc sử dụng các nhãn này của Công Ty 
Honda Motor đều được cấp phép. Các thương 
hiệu và tên thương mại khác được đăng ký theo 
công ty sở hữu tương ứng.

Các Hạn Chế của HFT
Một cuộc gọi đến trên HFT sẽ làm gián đoạn 
hệ thống âm thanh khi nó đang bật. Nó sẽ tiếp 
tục hoạt động khi cuộc gọi kết thúc.

(Nhấc Máy)  
Tăng âm lượng.

Micro

Giảm âm lượng

Núm Chọn

 Nút        (Điện Thoại)

Không áp dụng cho tất cả các đời xe

(Gác máy/ Nút 

Trở lại)*/              (Gác máy)*

 Nút 

Nút  
Nút  
Nút 
Núm Chọn: Xoay        để chọn một mục trên màn hình, sau đó ấn     .

Sử Dụng HFT

Loại xe có màn hình âm thanh màu 

Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay (HFT) cho phép bạn tạo và nhận cuộc gọi 
bằng cách sử dụng hệ thống âm thanh của xe, mà không cần cầm điện thoại.
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Màn hình âm thanh/thông tin sẽ gửi thông 
báo cho bạn khi có cuộc gọi đến.

Các chức năng vận hành bằng tay có sẵn bị vô hiệu hoá hoặc không hoạt 
động được trong khi xe đang di chuyển. Bạn không thể chọn mục lựa chọn 
mờ màu xám trong khi xe đang di chuyển.

■Hiển Thị Trạng Thái HFT 1HiểnThị Trạng Thái HFT

Thông tin xuất hiện trên màn hình âm thanh/
thông tin khác nhau tuỳ thuộc vào loại điện thoại.

Chế Độ HFT

Tình Trạng Mức Pin    

Cường Độ Tín Hiệu

Đèn báo Bluetooth 
Sáng khi điện thoại 
được kết nối với 
HFT.

Đèn Báo

Tên Người Gọi

■Các Hạn Chế khi Vận Hành Bằng Tay
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Danh Mục HFT
Khoá điện phải ở PHỤ KIỆN (q hoặc BẬT (w để sử dụng HFT*1. 1Danh Mục HFT

Để sử dụng HFT, trước tiên bạn phải ghép đôi 
điện thoại di động tương thích Bluetooth với hệ 
thống khi đã đỗ xe.

Một số chức năng sẽ bị hạn chế khi đang lái xe. 
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình khi xe đang 
di chuyển và hoạt động bị hủy.

 hoặc 

Phone number  

Hiển thị 20 cuộc gọi đến gần đây nhất.

*1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

*2: Chỉ sáng khi điện thoại được kết nối với HFT.

Speed dial*2 Add new

Chọn một số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi để 
lưu làm số quay nhanh.Call history

Phonebook
Chọn số điện thoại trong danh bạ để lưu làm 
số quay nhanh.

Nhập một số điện thoại để lưu làm số quay 
nhanh.

Dialed calls

Received calls

Phonebook*2

Call history*2

Missed calls           Hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ gần đây nhất. 

Hiển thị danh bạ của điện thoại đã ghép đôi.

(Danh sách hiện có)

Hiển thị 20 cuộc gọi đi gần đây nhất.

Quay số 
nhanh*2

Thêm 
mới

Lịch sử 
cuộc gọi*2

Danh 
bạ*2

Các số
 đã gọi

Các số 
đã nhận

Lịch sử 
cuộc gọi 

Danh 
bạ 

Số điện thoại

uuHệ Thống Điện Thoại Rảnh TayuDanh Mục HFT
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*1: Chỉ sáng khi điện thoại được kết nối với HFT.

Gọi lại số đã gọi gần đây nhất trong lịch sử cuộc gọi.

Add new device

Connect a phone

Connect an audio device

Bluetooth setupPhone setup

Redial*1

Ghép đôi một điện thoại với hệ thống. 

Kết nối một điện thoại với hệ thống.

Tạo một mã cho một một điện thoại đã ghép đôi.

Disconnect all devices

Delete device

Pass-key

Ngắt điện thoại đã ghép đôi ra khỏi hệ thống.

Xóa bỏ điện thoại đã ghép đôi trước đó.

Kết nối thiết bị Âm thanh Bluetooth® với hệ thống. 

Dial*1 Nhập số điện thoại để gọi.
Gọi 
đi*1

Cài đặt điện thoại

Gọi lại

Cài đặt 
Bluetooth

Thêm thiết 
bị mới

Kết nối điện 
thoại

Kết nối thiết 
bị âm thanh

Ngắt kết nối 
tất cả các 
thiết bị

Xóa thiết bị

Mật khẩu
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*1: Chỉ sáng khi điện thoại được kết nối với HFT.

Call history

Phonebook

Phone number

Speed dial*1

Chọn số điện thoại trong danh bạ để lưu 
làm số quay nhanh.

Chọn một số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi 
để lưu làm số quay nhanh.

Change speed dial

Delete speed dial

Nhập một số điện thoại để lưu làm số 
quay nhanh.

Xóa một số quay nhanh đã lưu trước đó.

Thay đổi một số quay nhanh đã lưu trước 
đó.

Danh sách hiện có

Lịch sử 
cuộc gọi

Danh bạ

Thêm Mới

Số điện thoại 

Thay đổi số quay nhanh

Xóa số quay nhanh

Số quay nhanh*1
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Fixed

Mobile phone

System clear

Ringtone Chọn nhạc chuông đã lưu trong điện thoại di 
động đã kết nối.

Name priority

Number priority

Caller ID info Ưu tiên hiển thị tên người gọi làm ID người gọi.

Xóa tất cả các điện thoại đã ghép đôi, danh sách cuộc gọi và các mã an ninh 
của hệ thống.

Ưu tiên hiển thị số điện thoại người gọi làm ID 
người gọi.

Chọn nhạc chuông đã lưu HFT.

Nhạc 
chuông

Thông tin ID người gọi

Xóa hệ thống

Điện thoại 
di động

Cài sẵn

Ưu tiên
tên

Ưu tiên số
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■ Ghép đôi điện thoại di động (Chưa
ghép đôi điện thoại nào với hệ thống)

2. Xoay
hoặc nút       .
để chọn Yes, sau đó ấn     .

3.
4. Đảm bảo điện thoại ở chế độ tìm kiếm

hoặc có thể tìm thấy.
u HFT tự động tìm kiếm một thiết bị

Bluetooth®.

5. Khi điện thoại xuất hiện trên danh sách,
chọn nó bằng cách ấn     .
u Nếu điện thoại của bạn không xuất

hiện, chọn Phone not found? và 
tìm thiết bị Bluetooth® bằng điện 
thoại của bạn. Từ điện thoại của 
bạn, chọn Honda HFT.

6. Hệ thống tạo cho bạn một mã ghép đôi
trên màn hình âm thanh/thông tin.
u Xác nhận nếu mã ghép đôi trên màn

hình và điện thoại của bạn khớp 
nhau. Điều này có thể thay đổi đối 
với từng loại điện thoại.

7. Thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình
nếu ghép đôi thành công.

■Cài Đặt Điện Thoại 1Cài Đặt Điện Thoại
Điện thoại tương thích Bluetooth của bạn phải 
được ghép đôi với HFT trước khi bạn có thể tạo 
hoặc nhận các cuộc gọi rảnh tay.

Các Lưu Ý Khi Ghép Đôi Điện Thoại:
• Bạn không thể ghép đôi điện thoại khi xe đang

chạy.
• Có thể ghép đôi sáu điện thoại.
• Pin điện thoại có thể hết nhanh hơn khi ghép

đôi với HFT.
• Nếu điện thoại không sẵn sàng để ghép đôi

hay hệ thống không tìm ra trong vòng 30 giây,
hệ thống sẽ ngừng và trở về chế độ không
kích hoạt.

Khi bạn đã ghép đôi điện thoại, bạn có thể thấy 
nó hiển thị trên màn hình với một hoặc hai biểu 
tượng bên phải.
Những biểu tượng này hiển thị như sau:

: Điện thoại có thể sử dụng bằng HFT. 
: Điện thoại có thể tương thích âm thanh
 Bluetooth®.

Ấn      để chọn OK.

1. Ấn nút
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■ Ghép đôi một điện thoại di động (khi đã có
một điện thoại được ghép đôi với hệ
thống)

2. Xoay  để chọn Yes, sau đó ấn       .
3. Xoay  để chọn Add new device,

4. Ấn
u Màn hình chuyển sang danh sách thiết bị.

5. Đảm bảo điện thoại ở chế độ tìm kiếm hoặc
có thể tìm thấy, sau đó ấn     .
u HFT tự động tìm kiếm một thiết

6.

Phone not found? và tìm thiết bị 
Bluetooth® bằng điện thoại của bạn. 
Từ điện thoại của bạn, chọn Honda HFT.

7. Hệ thống gửi cho bạn một mã ghép đôi trên
màn hình âm thanh/thông tin.
u Xác nhận nếu mã ghép đôi trên màn

hình và trên điện thoại của bạn khớp nhau. 
Mã ghép đôi này có thể thay đổi đối với 
từng loại điện thoại.

sau đó ấn      .

bị Bluetooth®.
Khi điện thoại của bạn xuất hiện trên danh 
sách, chọn nó bằng cách ấn     .
u Nếu điện thoại không xuất hiện, chọn

 để chọn OK.

1. Ấn nút hoặc nút      .
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■ Thay đổi điện thoại đang ghép đôi
1. Ấn nút
2. Xoay

sau đó ấn     .
3. Xoay

sau đó ấn     .

4. Xoay đ    để chọn Connect a phone,
sau đó ấn .
u Màn hình chuyển sang danh sách thiết
    bị.

5. Xoay  để chọn tên thiết bị mong muốn,
sau đó ấn .
u HFT ngắt kết nối với điện thoại đã kết

nối và bắt đầu tìm kiếm điện thoại đã 
ghép đôi khác.

hoặc nút      . 
để chọn Phone setup, 

để chọn Bluetooth setup,
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■ Thay đổi cài đặt mã ghép đôi

4. Xoay
sau đó ấn     .

5. Nhập mã ghép đôi mới, sau đó ấn     .

1. Ấn nút
2. Xoay

sau đó ấn    .
3. Xoay

sau đó ấn     .

hoặc nút      . 
để chọn Phone setup, 

để chọn Bluetooth setup,

để chọn Pass-key,
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■ Xóa điện thoại đã ghép đôi

4. Xoay          để chọn Delete device,
sau đó ấn     .
u Màn hình chuyển sang danh sách thiết bị.

5. Xoay
sau đó ấn     .

6. Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên màn
hình. Xoay  để chọn Yes, sau đó ấn     .

1. Ấn nút
2. Xoay

sau đó ấn    .
3. Xoay

sau đó ấn     .

hoặc nút      . 
để chọn Phone setup, 

để chọn Bluetooth setup,

 để chọn điện thoại bạn muốn xóa, 
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Bạn có thể thay đổi cài đặt nhạc chuông.
1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

4.

Bạn có thể chọn hiển thị thông tin của người gọi khi có cuộc gọi đến .

■Nhạc Chuông 1Nhạc Chuông
Điện thoại di động: Đối với các điện thoại đã 
được kết nối, nhạc chuông được lưu trong điện 
thoại  phát ra từ loa.
Cài sẵn: Nhạc chuông mặc định phát ra từ loa.

■ Thông Tin ID Của Người Gọi 1Thông Tin ID của Người Gọi
Ưu tiên tên: Tên người gọi được hiển thị nếu nó 
được lưu trong danh bạ điện thoại.
Ưu tiên số: Số điện thoại của người gọi được 
hiển thị.

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup,

sau đó ấn     .

sau đó ấn     .
để chọn Ringtone,

Xoay  để chọn Mobile phone
hoặc Fixed, sau đó ấn     .

1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

4.

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup,

sau đó ấn     .

sau đó ấn     .
để chọn Caller ID info,

Xoay  để chọn chế độ bạn muốn,
sau đó ấn     .
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Các mã ghép đôi, điện thoại đã ghép đôi, các mục quay số nhanh, tất cả dữ 
liệu lịch sử cuộc gọi và dữ liệu danh bạ đã nhập vào đều bị xóa. 

5.

6. Thông báo sẽ hiện ra trên màn hình.

■ Xoá Hệ Thống

1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

4.

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup,

sau đó ấn     .
để chọn System clear,

sau đó ấn     . 
Xoay      để chọn Yes, sau đó ấn     .

 Ấn     .

Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên màn 
hình. Xoay  để chọn Yes, sau đó ấn    .
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Khi điện thoại của bạn đã được ghép đôi, các nội dung trong danh bạ điện 
thoại và lịch sử cuộc gọi được tự động nhập vào HFT.

■Nhập Tự Động Danh Bạ Điện Thoại và Lịch Sử Cuộc Gọi 1Nhập Tự Động Danh Bạ Điện Thoại và Lịch Sử Cuộc Gọi
Khi bạn chọn một người từ danh sách trong danh bạ 
điện thoại, bạn có thể thấy ba biểu tượng hạng mục. 
Các biểu tượng này hiển thị loại số điện thoại được 
lưu cho tên đó.

Nếu tên có 4 số hoặc nhiều hơn, ... sẽ xuất hiện 
thay thế các biểu tượng hạng mục.

Ở một số điện thoại, có thể không nhập được các 
biểu tượng hạng mục vào HFT.

Danh bạ được cập nhật sau mỗi lần kết nối. Lịch 
sử được cập nhật sau mỗi lần kết nối hoặc gọi.

Yêu thích

Nhà riêng

Di động

Máy nhắn tin

Cơ quan

Fax

Xe hơi

Khác
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Có thể lưu đến 20 số quay nhanh cho mỗi điện thoại.
Để lưu một số quay nhanh:

đó ấn     .
Xoay   c  chọn một mục để chọn một số
sau đó ấn     .
Từ Call history:
u Chọn số điện thoại từ lịch sử cuộc
    gọi. 
Từ Phonebook:
u Chọn số điện thoại đã kết nối từ danh 
    bạ điện thoại đã được lưu. 
Từ Phone number:
u Nhập số bằng tay.

■ Số Quay Nhanh 1Số Quay Nhanh
Khi ấn bất kỳ nút cài đặt sẵn nào, màn hình Speed 
dial ( Số Quay Nhanh) sẽ hiển thị.

1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

4.

 hoặc nút       . 
 để chọn Speed dial, sau

 
đó

ấn .
để chọn Add new, sau đó
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■ Sửa số quay nhanh

4. Chọn số quay nhanh có sẵn.

■ Xoá số quay nhanh

sau đó ấn    .
u Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên

màn hình. Xoay       để chọn Yes, 
sau đó ấn      . 

1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup,

sau đó ấn     .

ấn     .
để chọn Speed dial, sau đó 

5. Xoay
sau đó ấn     .

để chọn Change Speed dial,

6. Chọn số quay nhanh mới, sau đó
ấn     .

4. Chọn số quay nhanh có sẵn.

1. Ấn nút
2. Xoay

3. Xoay

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup, 

sau đó ấn     .

sau đó ấn     .
để chọn Speed dial,

5. Xoay để chọn Delete speed dial,
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Bạn có thể tạo cuộc gọi bằng cách nhập bất kỳ số điện thoại nào, hoặc 
dùng danh bạ đã lưu, lịch sử cuộc gọi, số quay nhanh, hoặc gọi lại.

■ Tạo Cuộc Gọi 1Tạo Cuộc Gọi
Khi cuộc gọi được kết nối, bạn có thể nghe thấy 
giọng của người mà bạn đang gọi qua loa âm 
thanh.
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■ Tạo cuộc gọi từ danh bạ đã lưu
Khi điện thoại của bạn được ghép đôi, nội 
dung của danh bạ tự động được nhập 
vào HFT.

3. Danh bạ điện thoại được lưu theo thứ

4.
Xoay để chọn một số, sau đó ấn      .
u Quay số tự động bắt đầu.

■ Tạo cuộc gọi từ số điện thoại

Xoay để chọn       , sau đó ấn     .
u Quay số tự động bắt đầu.

1. Ấn nút
2. Xoay

 hoặc nút       . 
 để chọn Phone setup,

sau đó ấn     .

tự trong bảng chữ cái.
Xoay      để chọn chữ cái đầu của tên gọi,
sau đó ấn     .
Xoay       để chọn một tên, sau đó ấn     .

5.

1. Ấn nút  hoặc nút       . 
2. Xoay để chọn Dial, sau đó ấn     .
3. Xoay để chọn một số, sau đó ấn      .
4.
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■ Tạo cuộc gọi bằng cách gọi lại

■ Tạo cuộc gọi từ lịch sử cuộc gọi
Lịch sử cuộc gọi được lưu bằng Dialed 
calls, Received calls, và Missed calls.

Xoay      để chọn Dialed calls, Received 
calls, hoặc Missed calls, sau đó ấn     .
Xoay để chọn một số, sau đó ấn      .

u Quay số tự động bắt đầu.
■ Tạo cuộc gọi bằng số quay nhanh

sau đó ấn     .

1Tạo cuộc gọi bằng cách gọi lại 
Ấn và giữ nút để gọi lại số đã gọi gần đây 
nhất trong lịch sử điện thoại của bạn.

1Tạo cuộc gọi từ lịch sử cuộc gọi
Lịch sử cuộc gọi chỉ xuất hiện khi điện thoại được 
kết nối với HFT, và hiển thị 20 cuộc gọi đi, gọi 
đến, hoặc gọi nhỡ gần đây nhất.

1Tạo cuộc gọi bằng số quay nhanh
Khi bất kỳ nút cài đặt sẵn nào được ấn, màn 

Chọn Others để xem danh sách số quay nhanh 
của điện thoại đã được ghép đôi khác.

1. Ấn nút  hoặc nút       . 
Xoay       để chọn Redial, sau đó ấn     .
u Quay số tự động bắt đầu.

2.

1. Ấn nút
2. Xoay

 hoặc nút       . 
 để chọn Call history,

sau đó ấn    .
3.

4.

1. Ấn nút
2. Xoay

 hoặc nút       . 
 để chọn Speed dial,

3. Xoay       để chọn một số, sau đó ấn      .
u Quay số tự động bắt đầu.
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Khi có cuộc gọi đến, thông báo bằng âm 
thanh sẽ phát ra và màn hình cuộc gọi đến 
Incoming Call sẽ xuất hiện.

 để trả lời cuộc gọi.Ấn nút
Ấn nút */ * để từ chối hoặc
kết thúc cuộc gọi.

■Nhận Cuộc Gọi 1Nhận Cuộc Gọi
Cuộc Gọi Chờ
Ấn nút           để giữ cuộc gọi hiện tại để trả lời 
cuộc gọi đến.
Ấn lại nút         để nghe cuộc gọi đã giữ trước 
đó. 
Chọn Ignore để bỏ qua cuộc gọi đến nếu bạn 
không muốn trả lời nó.
Ấn nút      */ * nếu bạn muốn gác máy
cuộc gọi hiện tại.

* .
Bạn có thể chọn biểu tượng trên màn hình âm 
thanh/thông tin thay cho nút  và                */
Xoay  để chọn biểu tượng, sau đó ấn      . 

Chế Độ HFT

Tên Người Gọi
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Có các tùy chọn sau khi đang gọi:
Swap call: Giữ cuộc gọi hiện tại để trả lời cuộc gọi đến.
Mute: Tắt tiếng.
Transfer call: Chuyển cuộc gọi từ HFT sang điện thoại của bạn.
Dial tones: Gửi số trong khi gọi. Tính năng này thực sự hữu ích khi bạn gọi hệ 
thống điện thoại dưới dạng danh mục.

1.  để xem các tùy chọn có sẵn.Ấn nút

Xoay         để chọn, sau đó ấn      . 
u Hộp kiểm tra được tích dấu khi chọn
    Mute. Chọn lại Mute để tắt.

■Các Tuỳ Chọn Khi Đang Gọi 1Các Tuỳ Chọn Khi Đang Gọi
Dial Tones: Có trên một số điện thoại.

2.
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Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay

■Nút HFT

1Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay
Để điện thoại của bạn ở nơi có thể thu sóng tốt.

Để sử dụng hệ thống, cài đặt Bluetooth On/Off 
Status ở chế độ Bật. Nếu có kết nối chủ động tới 
ứng dụng Apple CarPlay* hoặc Android Auto*, 
HFT không sẵn có.

2 Cách tùy chỉnh Tr. 445

Lưu ý khi điều khiển bằng giọng nói 
• Không hướng cửa thông gió lên phía trần xe và

phải đóng cửa sổ lại, vì tiếng ồn từ các cửa 
thông gió này có thể làm nhiễu micro.

• Ấn nút khi bạn muốn gọi điện thoại bằng 
khẩu lệnh đã lưu. Nói rõ ràng và tự nhiên sau 
tiếng bíp.

• Nếu micro nhận diện giọng nói của người khác
mà không phải là bạn, có thể lệnh đã bị hiểu sai.

• Để thay đổi âm lượng, chọn VOL (Âm Lượng)
của hệ thống âm thanh hoặc điều khiển âm 
thanh từ xa trên vô lăng.

Có đến ba số quay nhanh có thể hiển thị trong 
tổng số 20 số có thể lưu.

Có đến ba cuộc gọi trước có thể được hiển thị 
cùng lúc trong tổng số 20 cuộc gọi đã lưu. Nếu 
không có lịch sử cuộc gọi nào, Lịch Sử Cuộc Gọi 
đã bị vô hiệu hoá.

(+ (- Micro

 (Gác máy/Trở lại) 
(Nhấc máy)

Nút ENTER

Nút 3  4

Không áp dụng cho tất cả các đời xe

     (Màn Hình/Thông Tin) 
(Nói)

Để sử dụng HFT, bạn cần có điện thoại tương 
thích Bluetooth. Để biết danh sách điện thoại 
tương thích, quy trình ghép đôi, và các tính năng 
đặc biệt, hãy liên hệ với đại lý.

Sử Dụng HFT

2 Quay Số Nhanh Tr. 505

Nút
Nút

Nút
Nút

Thanh

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh 
Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay (HFT) cho phép bạn gọi và nhận cuộc gọi 
bằng cách sử dụng hệ thống âm thanh của xe, mà không cần cầm điện thoại.
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Nút          (Nhấc máy): Ấn để chuyển sang danh mục điện thoại trên màn hình 
giao diện thông tin cho người lái, hoặc để trả lời cuộc gọi đến.

 (      (Gác máy/trở lại): Ấn để kết thúc cuộc gọi, trở lại lệnh trước đó, 
hoặc huỷ lệnh.

(Nói): Ấn để truy cập Cổng Thông Tin Bằng Giọng Nói.
: Ấn để chọn mục hiển thị trên danh mục điện thoại trên màn hình

giao diện thông tin cho người lái.
Nút ENTER: Ấn để gọi số đã được liệt kê trong mục lựa chọn ở danh mục điện 
thoại trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.
Nút             (Hiển Thị /Thông tin): Chọn và ấn ENTER để hiển thị Speed Dial, 
Call History, hoặc Phonebook ở danh mục điện thoại trên màn hình giao diện 
thông tin cho người lái.

Để chuyển sang màn hình Phone Menu:
1. Chọn để chuyển sang màn hình điện thoại.
2. Chọn MENU.

1Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay
Công nghệ Bluetooth® Không dây
Nhãn Bluetooth® và các logo được đăng ký 
thương hiệu do tập đoàn Bluetooth SIG sở hữu và 
việc sử dụng các nhãn này của Công Ty Honda 
Motor đều được cấp phép. Các thương hiệu và 
tên thương mại khác được đăng ký theo công ty 
sở hữu tương ứng.

Các Hạn Chế Của HFT
Một cuộc gọi đến trên HFT sẽ làm gián đoạn hệ 
thống âm thanh đang phát. Hệ thống sẽ tiếp tục 
hoạt động khi cuộc gọi kết thúc.

3  4

Nút

Nút
Nút
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Màn hình âm thanh/thông tin thông báo cho bạn có cuộc gọi đến.

Một số chức năng vận hành bằng tay bị vô hiệu hoá hoặc không hoạt động 
được trong khi xe đang di chuyển. Bạn không thể chọn mục mờ màu xám khi 
xe đang di chuyển.
Chỉ các mục quay số nhanh bằng khẩu lệnh, tên danh bạ hoặc các số đã 
được lưu trước đó có thể truy cập bằng giọng nói trong khi xe đang di chuyển.

2 Quay Số Nhanh Tr. 505

■Hiển Thị Trạng Thái HFT 1Hiển Thị Trạng Thái HFT
Thông tin xuất hiện trên màn hình âm thanh/thông 
tin khác nhau tuỳ thuộc vào loại điện thoại. 

■Các Hạn Chế khi Vận Hành Bằng Tay

Đèn báo Bluetooth 
Sáng khi điện thoại của bạn 
được kết nối với HFT.

Cường Độ Tín Hiệu

Tên Người Gọi

Số Của Người Gọi

Tình Trạng Mức Pin 

Chế Độ HFT
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Danh Mục HFT
Khoá điện phải ở PHỤ KIỆN (q hoặc BẬT (w để sử dụng hệ thống*1.

■ Màn hình Phone Settings (Cài Đặt Điện Thoại)
1. Chọn .
2. Chọn Settings.
3. Chọn Phone.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Danh Mục HFT
Để sử dụng HFT, trước tiên bạn phải ghép đôi 
điện thoại di động tương thích Bluetooth với hệ 
thống trong khi xe đang đỗ.

Một số chức năng sẽ bị hạn chế khi đang lái xe.

Bluetooth Device List (Danh sách hiện có)

Disconnect

Delete

Ngắt kết nối điện thoại đã ghép đôi ra 
khỏi hệ thống. 
Xóa điện thoại đã ghép đôi.

Add Bluetooth Device      Ghép đôi điện thoại mới với hệ thống.

Kết nối thiết bị đã ghép đôi với hệ thống.Connect  
Connect 
Connect Danh sách thiết bị 

Bluetooth

Thêm Thiết Bị Bluetooth

Ngắt Kết Nối

Xóa

Kết nối
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Manual InputNew Entry

Import from Call History

Import from Phonebook

Edit

Delete

(Danh sách hiện có)Edit Speed Dial

Nhập số điện thoại để lưu làm số 
quay nhanh.
Chọn số điện thoại từ lịch sử cuộc 
gọi để lưu làm số quay nhanh.

Xóa bỏ tất cả số quay nhanh đã lưu trước đó.

Chọn số điện thoại trong danh bạ để lưu 
làm số quay nhanh.

Sửa số quay nhanh đã lưu trước đó.
● Thay đổi tên.
● Thay đổi số.
● Tạo hoặc xoá khẩu lệnh.

Xóa số quay nhanh đã lưu trước đó.

Ring Tone Chọn chuông đã cài đặt trước hoặc chuông từ điện thoại được kết nối.

Automatic Phone Sync        Cài đặt dữ liệu danh bạ và lịch sử cuộc gọi tự động nhập khi điện thoại được ghép đôi với HFT.

Default Huỷ/Cài Đặt Lại tất cả các mục cài đặt tuỳ chọn trong nhóm cài đặt Phone Settings làm mặc định.

Delete All

Sửa Số Quay Nhanh

Nhạc Chuông

Tự Động Đồng Bộ Điện Thoại

Mặc Định

Số Mới

Xóa Tất Cả

Chỉnh Sửa

Xóa

Nhập từ Lịch Sử Cuộc Gọi

Nhập Bằng Tay

Nhập từ Danh Bạ
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■ Màn hình Phone Menu (Danh Mục Điện Thoại)
1. Chọn     .
2. Chọn MENU.

Nhập số điện thoại để lưu làm số quay 
nhanh.
Chọn số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi để 
lưu làm số quay nhanh.

Speed Dial

Manual InputNew Entry

Import from Call History

Import from Phonebook     Chọn số điện thoại trong danh bạ để lưu 
Nhập từ Danh Bạ làm số quay nhanh.

(Danh sách hiện có) Gọi theo số đã chọn trong danh sách số quay nhanh.

Nhập số điện thoại để lưu làm số quay 
nhanh.
Chọn số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi để 
lưu làm số quay nhanh.

Manual InputNew Entry

Import from Call History

Import from Phonebook      Chọn điện thoại trong danh bạ để lưu 
Nhập từ Danh Bạ làm số quay nhanh.

(Danh sách hiện có) Gọi theo số đã chọn trong danh sách số quay nhanh.Edit Speed Dial

Số  Quay Nhanh

Sửa Số Quay Nhanh

  Số Mới

  Số Mới

Nhập Bằng Tay

Nhập từ Lịch Sử Cuộc Gọi

Nhập Bằng Tay

Nhập từ Lịch Sử Cuộc Gọi
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Call History All

Dialed

Received

Missed

Hiển thị cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi nhỡ. 

                 Hiển thị cuộc gọi đi gần đây nhất. 

            Hiển thị cuộc gọi đến gần đây nhất.

                Hiển thị cuộc gọi nhỡ gần đây nhất.

Dial

Redial

Hiển thị danh bạ của điện thoại đã ghép đôi. 

Gọi lại số đã gọi gần đây nhất.

Nhập số điện thoại để gọi.

Phonebook
Danh bạ

Gọi lại

Gọi đi 

Lịch Sử Cuộc Gọi Tất Cả

Cuộc Gọi Đi 

Cuộc Gọi Nhỡ

Cuộc Gọi Đã Nhận
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■ Ghép đôi điện thoại di động (Chưa
ghép đôi điện thoại nào với hệ thống).

1. Chọn     .
2. Chọn Yes.
3. Đảm bảo điện thoại ở chế độ tìm kiếm

hoặc có thể tìm thấy, sau đó chọn
Continue.
u HFT tự động tìm kiếm một thiết bị

Bluetooth®.
4. Chọn điện thoại của bạn khi nó xuất

hiện trên danh sách.
u Nếu điện thoại của bạn không xuất

hiện, bạn có thể chọn Refresh để tìm
kiếm lại.

u Nếu điện thoại của bạn vẫn không
xuất hiện, chọn Phone Not Found 
và tìm kiếm thiết bị Bluetooth® bằng 
điện thoại của bạn. Từ điện thoại 
của bạn, chọn Honda HFT.

5. Hệ thống gửi cho bạn một mã ghép đôi
trên màn hình âm thanh/thông tin.
u Xác nhận nếu mã ghép đôi trên màn

hình và điện thoại của bạn khớp nhau.
Điều này có thể thay đổi đối với từng
loại điện thoại.

■Cài Đặt Điện Thoại 1Cài Đặt Điện Thoại
Điện thoại tương thích Bluetooth của bạn phải 
được ghép đôi với hệ thống trước khi bạn có thể 
tạo hoặc nhận các cuộc gọi rảnh tay.

Các Lưu Ý Khi Ghép Đôi Điện Thoại:
• Bạn không thể ghép đôi điện thoại khi xe đang

chạy.
• Có thể ghép đôi đến sáu điện thoại.
• Pin điện thoại có thể hết nhanh hơn khi ghép

đôi với hệ thống.
• Nếu điện thoại của bạn không sẵn sàng ghép

đôi hoặc hệ thống không tìm thấy trong vòng 3
phút, hệ thống sẽ ngừng và trở về chế độ chờ.

Khi bạn đã ghép đôi điện thoại, bạn có thể thấy 
nó hiển thị trên màn hình với một hoặc hai biểu 
tượng bên phải.
Những biểu tượng này chỉ các mục sau:

:: Điện thoại có thể sử dụng với HFT. 
 : Điện thoại tương thích với âm thanh 
Bluetooth®.

Nếu có kết nối chủ động với ứng dụng Apple 
CarPlay*, trạng thái ghép đôi của các thiết bị 
tương thích Bluetooth sẽ không sẵn sàng và mục 
Add Bluetooth Device (Thêm Thiết Bị 
Bluetooth) trên màn hình Bluetooth Device List 
(Danh Sách Thiết Bị Bluetooth) sẽ chuyển màu 
xám.
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uuHệ Thống Điện Thoại Rảnh TayuDanh Mục HFT
Tính N

ăng

■ Thay đổi điện thoại đang ghép đôi
1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2 Màn hình Phone Settings Tr.496
2. Chọn Bluetooth Device List.
3. Chọn điện thoại để kết nối.
u HFT ngắt kết nối với điện thoại đã

kết nối và bắt đầu tìm kiếm điện thoại 
đã ghép đôi khác.

4. Chọn Connect  ,  Connect ,
hoặc Connect   .

■ Thay đổi cài đặt mã ghép đôi
1. Chọn  .
2. Chọn Settings.
3. Chọn Bluetooth / Wi-Fi.
4. Chọn thẻ Bluetooth.
5. Chọn Edit Pairing Code.

6. Chọn Random hoặc Fixed.

1

Nếu không có điện thoại khác được tìm thấy hoặc 
được ghép đôi khi chuyển sang một điện thoại 
khác, HFT sẽ thông báo cho bạn biết điện thoại 
đầu tiên được kết nối lại.

Để ghép đôi với điện thoại khác, chọn Add 
Bluetooth Device từ màn hình Bluetooth 
List.

1

Mã ghép đôi mặc định là 0000 đến khi bạn thay 
đổi cài đặt.
Để tạo mã cho riêng mình, chọn Fixed, và xóa 
mã hiện hành, sau đó nhập một mã mới.

Để tạo mã ghép đôi được hình thành ngẫu nhiên 
mỗi khi ghép đôi một điện thoại, chọn Random.

Thay đổi điện thoại đang ghép đôi

Thay đổi cài đặt mã ghép đôi 
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uuHệ Thống Điện Thoại Rảnh TayuDanh Mục HFT

Tính N
ăng

■ Xóa điện thoại đã ghép đôi
1. Chuyển sang màn hình Phone Settings.

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496
2. Chọn Bluetooth Device List.
3. Chọn điện thoại bạn muốn xoá.

4. Chọn Delete.
5. Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện

trên màn hình. Chọn Yes.
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uuHệ Thống Điện Thoại Rảnh TayuDanh Mục HFT
Tính N

ăng

Bạn có thể thay đổi cài đặt nhạc chuông.
1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496
2. Chọn Ring Tone.
3. Chọn Fixed hoặc Mobile Phone.

■Nhạc Chuông 1Nhạc Chuông
Cài Sẵn: Nhạc chuông mặc định phát ra từ loa. 
Điện Thoại Di Động: Đối với các điện thoại đã 
được kết nối, nhạc chuông được lưu trong điện 
thoại  phát ra từ loa.
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uuHệ Thống Điện Thoại Rảnh TayuDanh Mục HFT

Tính N
ăng

■ Khi Bật Tự Động Đồng Bộ Điện
Thoại:

Khi 

■ Thay đổi cài đặt Tự Động Đồng Bộ
Điện Thoại.

1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2. Chọn Automatic Phone Sync.

3. Chọn On hoặc Off.

■ Tự Động Nhập Danh Bạ Điện Thoại và Lịch Sử Cuộc Gọi 1Tự Động Nhập Danh Bạ Điện Thoại và Lịch Sử 

Khi bạn chọn một người từ danh sách trong danh 
bạ điện thoại, bạn có thể thấy đến ba biểu tượng 
hạng mục. Các biểu tượng này hiển thị loại số 
điện thoại được lưu cho tên đó.

Với vài số điện thoại, có thể không nhập được 
các biểu tượng hạng mục vào hệ thống.

Danh bạ được cập nhật sau mỗi lần kết nối. Lịch 
sử được cập nhật sau mỗi lần kết nối hoặc gọi.

Nhà riêng

Di động

Cơ quan

Máy nhắn tin

Fax

Xe hơi

Khác

Giọng nói

Yêu thích

Cuộc Gọi

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496
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Tính N

ăng

Có thể lưu đến 20 số quay nhanh cho mỗi điện thoại.
Để lưu một số quay nhanh:
1. Chuyển sang màn hình Phone menu.

2. Chọn Speed Dial.
3. Chọn New Entry.

Từ Import from Call History:
u Chọn số điện thoại từ lịch sử cuộc
    gọi.
Từ Manual Input:
u Nhập số bằng tay.
Từ Import from Phonebook:
u Chọn số điện thoại từ danh bạ đã

được nhập của điện thoại đã kết nối.
4. Khi số quay nhanh được lưu thành công

bạn sẽ được yêu cầu tạo khẩu lệnh cho
số điện thoại. Chọn Yes hoặc No.

5. Chọn Record, hoặc dùng nút       và làm
theo hướng dẫn để hoàn thành khẩu
lệnh.

■ Số Quay Nhanh 1Quay Số Nhanh
Khi khẩu lệnh được lưu, ấn nút  để gọi điện 
thoại bằng khẩu lệnh. Nói tên khẩu lệnh.

2 Màn hình Phone Menu Tr. 498

505Còn nữa
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Tính N
ăng

■ Thêm khẩu lệnh vào số quay nhanh
đã lưu

1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2. Chọn Edit Speed Dial.
3. Chọn số quay nhanh đang có.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Edit.

4. Chọn Voice Tag.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Record.

5. Chọn Record, hoặc dùng nút        và làm 
theo hướng dẫn để hoàn thành khẩu
lệnh.

■ Xoá khẩu lệnh
1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2. Chọn Edit Speed Dial.
3. Chọn số quay nhanh đang có.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Edit.

4. Chọn Voice Tag.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Clear.

5. Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên
màn hình. Chọn Yes.

1Quay Số Nhanh
Tránh lặp lại khẩu lệnh. 
Tránh dùng “home” làm khẩu lệnh.
HFT sẽ dễ dàng nhận ra tên đầy đủ hơn. Ví dụ, 
dùng “John Smith” thay cho “John.”

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496
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Tính N
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■ Sửa số quay nhanh
1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2. Chọn Edit Speed Dial.
3. Chọn số quay nhanh đang có.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Edit.

4. Chọn cài đặt bạn muốn.

■ Xoá số quay nhanh
1. Chuyển sang màn hình Phone settings.

2. Chọn Edit Speed Dial.
3. Chọn số quay nhanh đang có.
u Từ danh mục cửa sổ, chọn Delete.

4. Thông báo xác nhận sẽ hiện ra trên
màn hình. Chọn Yes.

Bạn có thể tạo cuộc gọi bằng cách nhập 
bất kỳ số điện thoại nào, hoặc dùng danh 
bạ đã nhập, lịch sử cuộc gọi, số quay 
nhanh, hoặc gọi lại.

■ Tạo Cuộc Gọi 1Tạo Cuộc Gọi
Bất kỳ số quay nhanh dùng khẩu lệnh đều có thể 
tạo được cuộc gọi bằng giọng nói ở hầu hết các 
màn hình.
Ấn nút     và nói tên khẩu lệnh.

Khi cuộc gọi được kết nối, bạn có thể nghe thấy 
giọng của người bạn đang gọi qua loa âm thanh.

Khi có kết nối chủ động với ứng dụng Apple 
CarPlay*, chỉ có thể tạo cuộc gọi qua ứng dụng 
Apple CarPlay*.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496

2 Màn hình Phone Settings Tr. 496
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Tính N
ăng

■ Tạo cuộc gọi từ danh bạ đã lưu
1. Chọn      .
2. Chọn Phonebook.
3. Chọn tên.
u Bạn cũng có thể tìm bằng chữ cái.

Chọn Search.
u  Sử dụng bàn phím trên màn hình cảm

ứng để nhập tên, nếu có nhiều số, hãy
chọn một số. 

4.Chọn một số.
u Quay số tự động bắt đầu.

1

Bạn có thể chọn Phonebook trên màn hình 
Phone Menu.

Tạo cuộc gọi từ danh bạ đã lưu
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Tính N
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■ Tạo cuộc gọi từ số điện thoại
1. Chuyển sang màn hình Phone menu.

2 Màn hình Phone Menu Tr. 498
2. Chọn Dial.
3. Chọn một số.
u Sử dụng bàn phím trên màn hình

cảm ứng để nhập số. 
4. Chọn .     .
u Quay số tự động bắt đầu.

■ Tạo cuộc gọi bằng cách gọi lại
1. Chuyển sang màn hình Phone Menu.

2 Màn hình Phone Menu Tr. 498
2.Chọn Redial.
u Quay số tự động bắt đầu.

■ Tạo cuộc gọi từ Lịch Sử Cuộc Gọi
Lịch sử cuộc gọi được lưu bằng All, 
Dialed, Received, và Missed.
1. Chuyển sang màn hình Phone menu.

2 Màn hình Phone Menu Tr. 498
2. Chọn Call History.
3. Chọn All, Dialed, Received, hoặc

4. Chọn số.
u Quay số tự động bắt đầu.

1

Lịch sử cuộc gọi hiển thị 20 cuộc gọi gần đây 
nhất bao gồm tất cả các cuộc đã gọi, đã nhận, 
hoặc cuộc gọi nhỡ.
(Chỉ xuất hiện khi một điện thoại được kết nối với 
hệ thống.)

Missed.

Tạo cuộc gọi từ Lịch Sử Cuộc Gọi
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Tính N
ăng

■ Tạo cuộc gọi bằng Số Quay Nhanh
1. Chuyển sang màn hình Phone menu.

2 Màn hình Phone Menu Tr. 498
2. Chọn Speed Dial.
3. Chọn số.
u Quay số tự động bắt đầu.

Khi có cuộc gọi đến, thông báo âm thanh 
được phát ra (nếu được kích hoạt) và 
màn hình cuộc gọi đến Incoming call sẽ 
xuất hiện.
Ấn nút    để trả lời cuộc gọi.
Ấn nút    để từ chối hoặc kết thúc 
cuộc gọi.

1

Khi khẩu lệnh được lưu, ấn nút       để gọi điện 
thoại bằng khẩu lệnh.

2 Số Quay Nhanh Tr. 505

Có thể dùng khẩu lệnh để tạo cuộc gọi với bất 
kỳ số quay nhanh nào ở hầu hết các màn hình. 
Ấn nút       và làm theo chỉ dẫn.

■Nhận Cuộc Gọi 1Nhận Cuộc Gọi
Cuộc Gọi Chờ
Ấn nút  để giữ cuộc gọi hiện tại để trả lời cuộc 
đến.
Ấn lại nút  để nghe cuộc gọi đã giữ trước đó.
Chọn Ignore để bỏ qua cuộc gọi đến nếu bạn 
không muốn trả lời.
Ấn nút nếu bạn muốn gác máy cuộc gọi
hiện tại.

Bạn có thể chọn các biểu tượng trên màn hình 
âm thanh/thông tin thay vì nút       và              .

Tạo cuộc gọi bằng Số Quay Nhanh
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Tính N

ăng

Có các tùy chọn trong khi đang gọi.
Mute: Tắt tiếng.
Transfer: Chuyển cuộc gọi từ hệ thống sang điện thoại.
Touch Tones: Gửi số trong khi gọi. Tính năng này thực sự hữu ích khi bạn 
sử dụng hệ thống điện thoại dưới dạng danh mục.

Các tùy chọn có sẵn được hiển thị ở nửa 
dưới của màn hình.

Chọn tùy chọn.
u Biểu tượng tắt tiếng hiện ra khi Mute 

được chọn. Chọn lại Mute để tắt.

■Các Tuỳ Chọn Khi Đang Gọi 1Các Tuỳ Chọn Khi Đang Gọi
Touch Tones: Sẵn có trên một số điện thoại.

Bạn có thể chọn các biểu tượng trên màn hình 
âm thanh/thông tin.

Biểu Tượng Tắt Tiếng
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Lái X
e

Trước Khi Lái Xe

Chuẩn Bị Lái 
Kiểm tra các mục sau trước khi lái.

• Đảm bảo không có các vật gì trên cửa kính, các gương cửa, các đèn
ngoài xe, hay các bộ phận khác của xe.
u Gạt bỏ hết sương, tuyết, hoặc băng.
u Gạt bỏ tuyết trên nóc, vì tuyết có thể rơi xuống làm cản trở tầm nhìn của

bạn khi đang lái. Nếu tuyết đã đóng cứng, gạt bỏ khi đã tan bớt. 
u Khi gạt băng ra khỏi bánh xe, cần đảm bảo không làm hỏng bánh xe hoặc

các bộ phận của bánh xe.
• Đảm bảo đóng chặt nắp ca-pô.
u Nếu nắp ca-pô mở khi đang lái, tầm nhìn phía trước sẽ bị che.

• Đảm bảo các lốp xe còn tốt.
u Kiểm tra áp suất khí, và kiểm tra hư hỏng và mòn quá mức.

2 Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Lốp Tr. 711
• Đảm bảo không có người hoặc vật gì phía sau hoặc xung quanh xe.

u Có các điểm mù khi quan sát từ bên trong xe.

■Kiểm Tra Bên Ngoài 1Kiểm Tra Bên Ngoài

CHÚ Ý
Khi các cửa bị đóng băng, hãy đổ nước ấm xung 
quanh các mép cửa để làm tan băng. Không cố 
dùng lực mở chúng, vì làm như vậy có thể làm 
hỏng gioăng cao su xung quanh các cửa. Khi đã 
xong, lau khô để tránh bị đóng băng trở lại. Không 
đổ nước ấm vào trong ổ khóa. Bạn sẽ không thể 
cho chìa khóa vào được nếu nước bị đóng băng 
trong lỗ khóa.

Nhiệt từ động cơ và ống xả có thể làm cháy các 
vật liệu dễ cháy bám ở nắp ca-pô. Nếu bạn đỗ xe 
lâu, hãy kiểm tra và loại bỏ rác xung quanh xe, 
như cỏ và lá khô bị rơi xuống hoặc do động vật 
làm tổ. Đồng thời kiểm tra các vật liệu dễ cháy có 
thể vương lại dưới nắp ca-pô sau khi bạn hoặc ai 
đó vừa thực hiện bảo dưỡng.
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Còn nữa

uuTrước Khi LáiuChuẩn Bị Lái
Lái X

e

• Buộc hoặc giữ chặt các đồ vật chứa trong khoang để hành lý.
u Chở quá nhiều đồ, hoặc để không đúng cách có thể ảnh hưởng đến việc

lái xe, độ ổn định xe, khoảng cách dừng, và lốp xe, làm giảm độ an toàn.
2 Giới Hạn Tải Tr. 517

• Không để các đồ vật cao hơn ghế.
u Chúng có thể che tầm nhìn của bạn hoặc trôi về phía trước trong trường

hợp bạn phanh gấp.
• Không để vật gì ở chỗ để chân ghế trước. Đảm bảo bạn cố định chặt tấm

đệm sàn*.
u Nếu có một vật hoặc đệm sàn không chắc chắn có thể cản trở bạn nhấn

bàn đạp phanh hoặc bàn đạp ga khi lái.
• Nếu có động vật trong khoang để hành lý, không để chúng chạy trong xe.
u Chúng có thể làm cản trở lái và gây ra va chạm.

• Đóng chặt các cửa và nắp khoang hành lý.
• Điều chỉnh vị trí ngồi thích hợp. 
u Đồng thời điều chỉnh tựa đầu.

2 Điều Chỉnh Ghế Ngồi Tr. 287
2 Điều Chỉnh Tựa Đầu Trước Tr. 294

• Điều chỉnh các gương và vô lăng phù hợp khi lái. 
u Điều chỉnh chúng khi đã ngồi trong tư thế thoải mái.

2 Điều Chỉnh các Gương Tr. 284 
2 Điều Chỉnh Vô Lăng Tr. 283

■Kiểm Tra Bên Ngoài 1Kiểm Tra Bên Trong
Hướng của đèn chiếu sáng do nhà máy cài đặt và 
không cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu bạn 
thường xuyên để đồ nặng trong khoang hành lý 
hoặc kéo rơ-moóc, hãy để đại lý hoặc kỹ thuật 
viên có tay nghề cao điều chỉnh lại hướng đèn. 

2 Bộ Điều Chỉnh Đèn Chiếu Sáng* Tr. 269

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có bộ điều chỉnh đèn chiếu sáng
Bạn có thể tự điều chỉnh góc đèn chiếu gần.

Loại xe có bộ điều chỉnh đèn chiếu sáng tự động 
Xe của bạn được trang bị bộ điều chỉnh đèn chiếu 
sáng tự động, hệ thống này tự động điều chỉnh 
góc đối đỉnh của các đèn chiếu gần.

515



uuTrước Khi LáiuChuẩn Bị Lái

Lái X
e

• Đảm bảo các đồ vật để dưới sàn phía sau ghế trước không lăn dưới các 
ghế.
u Chúng có thể gây cản trở khả năng vận hành bàn đạp của người lái,

hoặc việc vận hành các ghế ngồi. 
• Mọi người trong xe phải thắt chặt dây đai an toàn.

2 hắt Dây Đai An Toàn Tr. 56
• Đảm bảo các đèn báo trên bảng điều khiển sáng khi bạn khởi động xe và

tắt ngay sau đó.
u Nếu có chỉ báo sự cố, hãy để đại lý kiểm tra.

2 Đèn Báo Tr. 112
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uuTrước Khi LáiuGiới Hạn Tải
Lái X

e

Giới Hạn Tải
Khi bạn chở hành lý, tổng trọng lượng của xe, toàn bộ hành khách và hành lý 
không được vượt quá mức trọng lượng tối đa cho phép. 

2 Thông Số Kỹ Thuật Tr. 786, 789, 791

2  Thông Số Kỹ Thuật Tr. 786, 789

1Giới Hạn Tải

3CẢNH BÁO
Tải quá nặng hoặc tải không đúng cách có 
thể ảnh hưởng đến điều khiển và cân bằng 
của xe và có thể gây thương vong khi xảy 
ra tai nạn.
Làm theo tất cả các hướng dẫn về giới hạn 
tải và các hướng dẫn tải khác trong tài liệu 
hướng dẫn sử dụng này.

Loại xe Châu Phi, Australia và New Zealand
Tải trọng đối với trục trước và trục sau cũng không được vượt trọng lượng trục 
cho phép tối đa.
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Lái X
e

Kéo Rơ-moóc

Xe có thể kéo theo rơ-moóc nếu bạn đọc kỹ các giới hạn tải trọng, dùng đúng 
thiết bị, và làm theo hướng dẫn kéo. Kiểm tra giới hạn trọng tải trước khi lái.

■ Tổng trọng lượng rơ-moóc
Tổng trọng lượng rơ-moóc và cáp kéo 
(dùng/không dùng phanh) cộng với đồ 
đạc trên xe không được phép vượt quá 
trọng lượng kéo tối đa.

Tải trọng kéo vượt quá trọng lượng kéo 
tối đa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến thao tác xử lý và vận hành của xe và 
cũng có thể làm hỏng động cơ và hệ 
thống truyền động.  

■Giới Hạn Tải Trọng Kéo

1Giới Hạn Tải Trọng Kéo

Đến trạm cân để kiểm tra xem tổng tải trọng có 
nằm trong tiêu chuẩn không. Nếu không đến được 
trạm cân, cộng trọng lượng ước tính của hàng 
hoá với trọng lượng rơ-moóc (theo ghi chú của 
nhà sản xuất), và tải trọng đầu rơ-moóc.

Thời Kỳ Chạy Rà Động Cơ
Không kéo rơ-moóc khi xe mới đi được 1.000 km 
đầu tiên.

Nếu bạn kéo rơ-moóc ở đường đồi núi, cần lưu 
ý cứ mỗi 1.000 mét độ cao thì giảm 10% của 
tổng trọng lượng xe và rơ-moóc so với trọng 
lượng kéo tối đa.

Không được vượt quá trọng lượng kéo tối đa và 
giới hạn tải trọng cho phép.

2  Thông Số Kỹ Thuật Tr. 786, 789, 791

3CẢNH BÁO

Kiểm tra cẩn thận tải trọng của xe bạn và 
rơ-moóc trước khi bắt đầu lái.

Tổng Tải Trọng

Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Australia và New Zealand 
Xe của bạn không được thiết kế để kéo rơ-moóc. Nếu cố gắng kéo có thể sẽ 
không được hưởng chế độ bảo hành của xe.

Loại xe Châu Phi, Australia và New Zealand 

Chuẩn Bị Kéo
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Vượt quá giới hạn tải trọng hoặc kéo theo 
rơ-moóc không đúng cách có thể gây ra 
những va chạm khiến bạn bị trọng thương 
hoặc tử vong.



uuKéo Rơ-moóc uChuẩn Bị Kéo

Còn nữa

Lái X
e

■ Tải trọng đầu rơ-moóc
Tải trọng đầu rơ-moóc không nên vượt quá 
100 kg. Đây là khối trọng lượng rơ-moóc 
đặt lên thanh kéo khi đã đầy tải. Đây là quy 
tắc cho những rơ-moóc có trọng lượng nhỏ 
hơn 1.000 kg, tải trọng đầu rơ-moóc nên ở 
mức 10% tổng trọng lượng rơ-moóc.

• Tải trọng đầu rơ-moóc vượt mức quy định sẽ làm giảm khả năng bám đường 
của lốp trước và ảnh hưởng đến điều khiển hệ thống lái. Tải trọng đầu rơ-
moóc quá nhỏ có thể làm rơ-moóc không ổn định và làm nó xoay.

• Để đạt tải trọng đầu rơ-moóc phù hợp, khởi động với 60% tải trọng của rơ-
moóc về phía trước và 40% về phía sau. Điều chỉnh lại tải trọng khi cần.

Tải Trọng Đầu Rơ-moóc
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uuKéo Rơ-moóc uChuẩn Bị Kéo

Lái X
e

Các thiết bị kéo xe sẽ khác nhau tuỳ theo kích cỡ của rơ-moóc, trọng tải kéo và 
nơi bạn đang kéo.

■ Cáp kéo
Dùng áp kéo đúng loại và phải được gắn ở gầm xe.

■ Xích an toàn
Luôn dùng xích an toàn khi bạn kéo một rơ-moóc. Để một khoảng đủ chùng  
để rơ-moóc rẽ dễ dàng, nhưng không được để xích trệt xuống mặt đất.

■ Phanh rơ-moóc
Nếu bạn đang nghĩ về một chiếc rơ-moóc có phanh, đảm bảo chúng được dẫn 
động điện tử. Không cố gắn vào hệ thống thủy lực của xe. Cho dù có thể gắn 
được nhưng, việc cố gắn các phanh của rơ-moóc vào hệ thống thủy lực của xe 
sẽ giảm hiệu quả phanh và tạo ra các nguy hiểm tiềm ẩn.

■ Thiết bị kéo bổ sung
Một số nơi quy định phải có các gương bên ngoài chuyên dụng khi kéo rơ-
moóc. Thậm chí nếu địa phương đó không yêu cầu có gương, bạn vẫn nên lắp 
các gương chuyên dụng nếu tầm nhìn bị hạn chế.

■ Bộ làm mát dầu hộp số vô cấp và các bộ phận liên quan*

■ Thiết Bị và Phụ Kiện Kéo 1Thiết Bị và Phụ Kiện Kéo
Đảm bảo lắp đặt và bảo dưỡng đúng cách tất cả 
các thiết bị và đáp ứng các quy định của đất 
nước bạn đang lái xe.

Tham khảo nhà chế tạo rơ-moóc để lắp và cài đặt 
các thiết bị chính xác.
Việc lắp và cài đặt sai có thể sẽ ảnh hưởng tới 
vận hành, tính ổn định và hiệu quả phanh của xe 
bạn.

Tham khảo ý kiến từ nơi bán rơ-moóc hoặc đại lý 
bán lẻ xem có cần bất cứ thiết bị hỗ trợ nào cho 
việc kéo rơ-moóc hay không.

Bộ làm mát nhiên liệu hộp số vô cấp* có sẵn tại 
đại lý.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Cần phải lắp bộ làm mát dầu hộp số vô cấp để giữ hộp số không bị quá nhiệt 
khi kéo rơ-moóc. Liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin.
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Lái X

e

■ Đèn Rơ-moóc
Các đèn rơ-moóc và thiết bị phải phù hợp với các quy định của nước nơi bạn 
đang lái xe. Kiểm tra yêu cầu ở tại các điểm bán và hãng cho thuê rơ-moóc ở 
địa phương mà bạn muốn sử dụng rơ-moóc.

Bạn nên đến đại lý Honda để lắp bó dây và bộ chuyển đổi. Chúng được thiết 
kế cho xe của bạn.

1Thiết Bị và Phụ Kiện Kéo
Loại và nhãn hàng đèn và dây điện của rơ-moóc 
có thể khác nhau. Nếu cần bộ kết nối, chỉ nên để 
kỹ thuật viên có tay nghề cao lắp đặt.

Đèn Lùi (Đèn Xanh)

+B Rơ-móoc (Trắng)

Chiếu sáng (Xám)
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uuKéo Rơ-moóc uHệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Rơ-moóc*

Lái X
e

Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Rơ-moóc*

Giúp ổn định xe và rơ-m c khi kéo rơ-m c nặng.

■ Cách hoạt động của hệ thống hỗ trợ ổn định rơ-m c
Khi xe và rơ-moóc không ổn định trong khi lái xe, hệ thống hỗ trợ ổn định rơ-
moóc xác định nguyên nhân. Nếu phát hiện nguyên nhân là do dao động của 
rơ-moóc, và sự dao động tăng, hệ thống sử dụng phanh hoặc điều khiển 
công suất động cơ để giảm tốc độ xe.
Cả đèn xe và đèn phanh rơ-m c sẽ tự động sáng lên nếu bạn phanh để 
giảm tốc độ xe.

1Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe*
Hệ thống hỗ trợ ổn định xe không có chức năng 
giúp xe và rơ-m c tránh bị lắc lư. Tránh tốc độ 
cao, cua gấp, tải không thích hợp và phanh đột 
ngột để giữ cho xe không bị lắc lư. Khi bị ảnh 
hưởng quá nghiêm trọng, hệ thống trở nên không 
hiệu quả và bạn có thể mất kiểm soát xe, làm cho 
rơ-m c lăn xuống hoặc bị hư hỏng.

2 Lái Xe An Toàn với Rơ-moóc* Tr. 523

Kéo rơ-m c lắc lư do:
• Gió cạnh
• Tải trọng đầu rơ-moóc không đúng
• Tốc độ quá cao

Đèn báo hệ thống VSA nhấp nháy khi vận hành 
hệ thống hỗ trợ ổn định xe.

2 Vận Hành VSA Tr. 600

522  * Không áp dụng cho tất cả các đời xe



uuKéo Rơ-moóc uLái Xe An Toàn với Rơ-moóc*

Còn nữa

Lái X
e

Lái Xe An Toàn với Rơ-moóc*

• Bảo dưỡng rơ-moóc đúng quy định và giữ trong điều kiện tốt.
• Đảm bảo tất cả trọng lượng và tải của xe và rơ-moóc nằm trong giới hạn cho

phép
.

2 Giới Hạn Tải Trọng Kéo Tr. 518
• Gắn chặt dây cáp nối, xích an toàn, các bộ phận phụ kiện khác vào rơ-moóc.
• Buộc chặt tất cả các đồ vật trên hoặc trong rơ-moóc để chúng không bị dịch

chuyển khi lái.
• Kiểm tra các đèn và phanh rơ-moóc hoạt động đúng cách.
• Kiểm tra áp suất các lốp rơ-moóc bao gồm cả lốp dự phòng.
• Kiểm tra các luật lệ liên quan đến tốc độ tối đa hoặc hạn chế lái khi xe kéo

rơ-moóc. Nếu bạn lái qua một số nước, kiểm tra yêu cầu của mỗi nước
trước khi đi, vì các luật lệ có thể khác nhau.

• Lái chậm hơn bình thường.
• Tuân theo giới hạn tốc độ được dán trong xe khi kéo rơ-moóc.
• Dùng số (D khi kéo rơ-moóc trên mặt đường bằng phẳng.

■Những Điều Cần Biết Trước Khi Kéo Rơ-moóc

■ Tốc Độ và Số khi Kéo

1Lái Xe An Toàn với Rơ-moóc*
Tốc độ tối đa vận hành khi kéo rơ-moóc là 100 
km/h.

Đỗ Xe
Ngoài các lưu ý thông thường, chèn các lốp của 
rơ-moóc.

Bạn chỉ nên lái xe trên đồi hoặc khu vực có độ 
dốc dưới 12%. Làm theo khuyến cáo của nhà sản 
xuất rơ-moóc để lái trên những đường thích hợp.

Xe có kích thước lớn đi qua có thể khiến rơ-moóc 
bị dao động, giữ tốc độ không đổi và lái thẳng về 
phía trước.

Luôn lái xe chậm và có người dẫn hướng khi bạn 
lùi xe.

1Tốc Độ và Số khi Kéo
Khi kéo rơ-moóc với khổ cố định (ví dụ, xe cắm 
trại), không được vượt quá 88 km/h. Ở tốc độ 
cao, rơ-móc có thể bị lắc lư hoặc ảnh hưởng đến 
điều khiển xe.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 523
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Lái X
e

• Rẽ chậm hơn và góc cua cũng rộng hơn thông thường.
• Thời gian và khoảng cách phanh nhiều hơn.
• Không phanh hoặc rẽ đột ngột.

• Theo dõi đồng hồ đo nhiệt độ. Nếu nó tiến gần đến vạch màu trắng (Nóng),

•

■Rẽ và Phanh

■ Lái Xe ở Địa Hình Đồi Núi

hãy tắt hệ thống điều khiển khí hậu và giảm tốc độ. Nếu cần thiết, cố gắng
lái xe vào lề đường an toàn để giảm nhiệt độ động cơ.
Chuyển sang số (S nếu sang số thường xuyên.
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Lái X
e

Hướng Dẫn Lái Xe Trên Đường Hiểm Trở

Thông Tin Chung
Xe của bạn được thiết kế chủ yếu để sử dụng trên đường được trải nhựa, tuy 
nhiên khoảng sáng gầm xe cao hơn cho phép bạn thỉnh thoảng di chuyển 
trên đường không trải nhựa. Xe không được thiết kế để đi trên những đường 
chưa được mở, hoặc các hoạt động trên đường hiểm trở.

Nếu bạn quyết định lái xe trên đường không trải nhựa, bạn sẽ cần có một số 
kỹ năng lái xe và xử lý khác so với khi đi trên đường nhựa. Chú ý đến các lưu 
ý và các mẹo trong phần này, làm tìm hiểu kỹ về xe trước khi ra khỏi đường 
nhựa.

Các Chú Ý Quan Trọng về An Toàn
Để tránh mất lái hoặc lật xe, đảm bảo làm theo các lưu ý và khuyến cáo sau:
• Đảm bảo hành lý được cố định chắc chắn và không chở hành lý vượt quá tải.

2 Giới Hạn Tải Tr. 517 
• Khi lái xe, đảm bảo bạn và hành khách luôn thắt dây đai an toàn.
• Giữ tốc độ chậm và không lái xe nhanh hơn điều kiện cho phép.
• Trách nhiệm của bạn là luôn nắm bắt tình hình và lái xe trong giới hạn.

1 Hướng Dẫn Lái Xe Trên Đường Hiểm Trở

Không vận hành xe đúng cách có thể gây ra tai 
nạn hoặc lật xe.

3CẢN  BÁO
Bật hoặc tắt vận hành xe trên đường nhựa 
không đúng cách có thể gây ra va chạm 
hoặc lật xe, bạn và hành khách có thể bị 
thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

• Làm theo tất cả các hướng dẫn trong tài
liệu này.

• Giữ tốc độ chậm và không lái xe nhanh
hơn điều kiện cho phép.
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uuHướng Dẫn Lái Xe Trên Đường Hiểm TrởuTránh Gặp Sự Cố

Lái Xe

Tránh Gặp Sự Cố
•

•

•

•

•

•

•

Kiểm Tra Xe trước khi bạn di chuyển và đảm bảo đã hoàn thành tất cả các 
bảo dưỡng định kỳ. Đặc biệt chú ý đến tình trạng lốp và kiểm tra áp suất lốp. 

 nên được thực hiện một cách từ từ và dần dần. Cố khởi động 
hoặc dừng xe quá gấp có thể gây mất độ bám đường và mất kiểm soát xe. 
Tránh Chướng Ngại Vật và Mảnh Vỡ trên đường giúp làm giảm nguy cơ 
lật xe hoặc làm hư hỏng hệ thống treo và các thành phần khác.
Lái Xe trên Dốc làm tăng nguy cơ bị lật xe, đặc biệt khi bạn cố gắng lái xe 
qua dốc quá cao. Lái thẳng khi lên hoặc xuống dốc thường là an toàn nhất. 
Nếu bạn không thể nhìn rõ các điều kiện bất lợi hoặc chướng ngại vật trên 
dốc, hãy xuống xe đi bộ để kiểm tra đường trước khi lái. Nếu bạn nghi ngờ 
về độ an toàn khi đi qua đoạn đường đó, thì đừng cố đi qua. Hãy tìm một 
con đường khác. Nếu bạn bị mắc kẹt khi đang leo dốc, đừng cố quay xe. Từ 
từ lùi xe theo đúng hành trình bạn đã leo dốc trước đó.
Băng Qua Suối - Tránh lái xe qua chỗ nước sâu. Nếu bạn phải lái xe đi qua 
sông, suối (suối nhỏ hoặc vũng nước lớn), hãy nhận định kỹ khả năng đi qua 
khu vực đó trước khi lái. Đảm bảo khu vực này nước nông, chảy không xiết, 
và nền đất phía dưới chắc chắn. Nếu không chắc chắn về độ sâu hoặc nền 
đất phía dưới đáy, thì hãy quay lại và tìm đường khác. Lái xe qua khu vực 
nước sâu có thể gây hư hỏng cho xe của bạn. Nước có thể lọt vào hộp số và 
vi sai, làm loãng dầu bôi trơn và gây hư hỏng. Nó cũng có thể rửa trôi dầu 
bôi quanh các vòng bi bánh xe.
Nếu Bị Mắc Kẹt, cẩn thận đi theo hướng mà bạn cho là sẽ ra khỏi được chỗ 
kẹt. Không cố ga khi lốp bị trượt vì nó sẽ làm tình hình tồi tệ hơn và có thể 
làm hỏng hộp số. Nếu bạn không thể thoát ra khỏi chỗ kẹt, thì cần phải kéo 
xe. Xe của bạn có các móc kéo ở phía trước và phía sau được thiết kế để 
sử dụng trong những trường hợp này. 

 rằng con đường bạn định đi sẽ có những hạn chế (quá dốc hoặc gập ghềnh), 
bản thân bạn có những hạn chế (kỹ năng lái xe và tâm trạng), và xe của bạn cũng 
có những hạn chế (độ bám đường, độ ổn định và công suất). Không nhận ra được 
các hạn chế này sẽ khiến bạn và hành khách gặp nguy hiểm.

526



Còn nữa

Lái Xe
Khi Lái Xe

1.Đảm bảo gài phanh đỗ.
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống
    phanh sáng 15 giây khi kéo công 
    tắc phanh đỗ điện lên.

2.Kiểm tra hộp số ở (P, sau đó nhấn bàn
đạp phanh.

 Mặc dù có thể khởi động xe ở (N, 
sẽ an toàn hơn nếu khởi động ở (P.

1Khởi Động Động cơ
Để chân trên bàn đạp phanh khi khởi động động 
cơ.

Động cơ khó khởi động hơn trong thời tiết lạnh và 
không khí loãng hơn ở độ cao trên 2.400 mét.

Khi khởi động động cơ ở thời tiết lạnh, tắt tất cả 
các phụ kiện điện như đèn, hệ thống sưởi và làm 
mát*/hệ thống điều khiển khí hậu* và thiết bị sấy 
kính sau để giảm khả năng tiêu hao điện ắc quy.

Nếu hệ thống xả phát ra âm thanh bất thường 
hoặc bạn có thể ngửi thấy khí xả bên trong xe, hãy 
đến đại lý để kiểm tra. Có thể động cơ hoặc hệ 
thống xả có sự cố.

Bàn Đạp Phanh

Loại xe có hộp số vô cấp

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

  Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa 

Khởi Động Động Cơ

Loại động cơ 2.0 L
u

động cơ.

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L
 u Phải gài phanh đỗ để khởi động 

Mặc dù có thể khởi động xe ở (N 
khi đã gài phanh đỗ, sẽ an toàn 
hơn nếu khời động ở (P.

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L
Lu

Công Tắc Phanh Đỗ Điện
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uuKhi Lái XeuKhởi Động Động cơ

Lái Xe

3. Xoay khóa điện đến KHỞI ĐỘNG
(e mà không nhấn bàn đạp ga.

1. Giữ chân phải của bạn trên bàn đạp phanh, gạt cần số đến (D. Chọn (R khi
lùi xe.

2. Nếu đang gài phanh đỗ, nhả bàn đạp phanh và nhẹ nhàng nhấn bàn đạp ga.
u Đảm bảo đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh đã tắt.

2 Phanh Đỗ Tr. 611

1Khởi Động Động cơ
Không để chìa khóa ở KHỞI ĐỘNG (e quá 10 giây.
• Nếu động cơ không khởi động ngay, đợi ít nhất

30 giây trước khi thử lại.
• Nếu động cơ khởi động, nhưng dừng ngay sau

đó, chờ ít nhất 30 giây trước khi lặp lại bước 3 
đồng thời nhấn nhẹ bàn đạp ga. Nhả bàn đạp 
ga khi động cơ đã khởi động.

Hệ thống chống nổ máy bảo vệ xe bạn khỏi trộm 
cắp. Nếu dùng chìa khóa có mã không đúng, hệ 
thống nhiên liệu của động cơ không hoạt động. 

2 Hệ Thống Chống Nổ Máy Tr. 246

■Bắt Đầu Lái Xe

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 
Khi nhiệt độ môi trường rất thấp, công suất tối đa 
của động cơ có thể bị hạn chế khi khởi động. 
Điều này giúp cho dòng nhiên liệu hoạt động bình 
thường.

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 
Để bôi trơn đúng cách, không được chạy quá tốc 
độ chạy không tải đến khi đèn báo áp suất dầu 
thấp tắt. Tránh tăng tốc nhanh hoặc để động cơ 
vận hành mạnh trước khi đạt nhiệt độ hoạt động 
bình thường.

2. Nhấn bàn đạp phanh.

Bàn Đạp Phanh

Loại xe có hộp số tự động

 Mặc dù có thể khởi động xe ở (N 
khi đã gài phanh đỗ, sẽ an toàn 
hơn nếu kh i động ở (P .

u

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
 u Nếu đèn bu-gi sấy sáng lên, 
   hãy nhấn và giữ bàn đạp phanh và  
   đợi đến khi đèn báo tắt. Động cơ    
   sẽ tự động khởi động.
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uuKhi Lái xeuKhởi Động Động cơ
Lái Xe

■ Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ phanh luôn bám giúp xe không bị trôi 
dốc khi bạn rời chân từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga.

Gạt cần số tới (D, (S hoặc (L * khi đang đi lên dốc, hoặc (R khi đang xuống 
dốc, sau đó nhả bàn đạp phanh.

1Khởi Động Động Cơ
Bạn cũng có thể nhả phanh đỗ bằng cách ấn 
công tắc phanh đỗ điện trong khi nhấn bàn đạp 
phanh. Khi xuống dốc, nếu bạn nhả phanh đỗ 
bằng cách ấn công tắc phanh đỗ điện bằng tay 
thì sẽ làm cho xe khởi động trơn tru hơn so với 
việc bạn nhả phanh đỗ bằng cách nhấn bàn đạp 
ga.

1Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc không thể giúp xe 
khỏi lăn xuống khi dốc quá cao hoặc dựng đứng, 
và cũng không hoạt động trên một độ nghiêng nhỏ

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc không thể thay thế 
phanh đỗ.

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ hoạt động khi 
VSA tắt.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 529



uuKhi Lái xeuKhởi Động Động Cơ

Lái Xe

1. Đảm bảo đã gài phanh đỗ.
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống
    phanh sáng 15 giây khi kéo công 
    tắc phanh đỗ điện.

1Khởi Động Động Cơ
Để chân trên bàn đạp phanh khi khởi động động 
cơ.

Động cơ khó khởi động hơn trong thời tiết lạnh 
và không khí loãng hơn ở độ cao trên 2.400 mét.

Khi khởi động động cơ ở thời tiết lạnh, tắt tất cả 
các phụ kiện điện như đèn, hệ thống điều khiển 
khí hậu và thiết bị sấy kính sau để giảm khả năng 
tiêu hao điện ắc quy.

Nếu hệ thống xả phát ra âm thanh bất thường 
hoặc bạn ngửi thấy khí xả bên trong xe, hãy 
đưa xe đến đại lý để kiểm tra. Có thể động cơ 
hoặc hệ thống xả có sự cố.

Hệ thống chống nổ máy bảo vệ xe bạn khỏi trộm 
cắp.
Nếu dùng chìa khóa có mã không đúng, hệ thống 
nhiên liệu của động cơ không hoạt động.

2 Hệ Thống Chống Nổ Máy Tr. 246

Bàn Đạp Phanh

2. Kiểm tra hộp số ở (P, sau đó nhấn bàn

 Mặc dù có thể khởi động xe ở (N, 
sẽ an toàn hơn nếu khời động ở (P.

Loại xe có hộp số vô cấp

đạp phanh.
Loại xe có động cơ 2.0 L
u

động cơ.

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L
u Phải gài phanh đỗ để khởi động 

 Mặc dù có thể khởi động xe ở (N 
khi đã gài phanh đỗ, sẽ an toàn 
hơn nếu khời động ở (P.

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L
u

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Khởi Động Động Cơ

Công Tắc Phanh Đỗ Điện
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uuKhi Lái XeuKhởi Động Động Cơ
Lái Xe

2. Ấn nút ENGINE START/STOP mà không
nhấn bàn đạp ga.

Bạn có thể tắt động cơ khi xe đã dừng hoàn toàn.

1. Gạt cần số đến (P.
2. Ấn nút ENGINE START/STOP.

1Khởi Động Động Cơ
Để chìa khóa điều khiển từ xa gần nút ENGINE 
START/ STOP nếu pin của chìa khóa điều khiển 
từ xa yếu.

2 Nếu Pin Chìa Khóa Điều Khiển Từ Xa 
    Yếu Tr. 745

Động cơ có thể không khởi động được nếu 
chìa khóa điều khiển từ xa để gần sóng radio 
mạnh.
Không giữ nút ENGINE START/STOP để khởi 
động động cơ.
Nếu động cơ không khởi động, đợi ít nhất 30 giây 
trước khi thử lại.

■Dừng Động Cơ

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 
Động cơ chạy không tải trong 10 giây trước khi động cơ tắt.

Bàn Đạp Phanh

Loại xe có hộp số tự động

 Mặc dù có thể khởi động xe ở (N 
khi đã gài phanh đỗ, sẽ an toàn 
hơn nếu khời động ở (P.

u
2. Nhấn bàn đạp phanh.

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 
Khi nhiệt độ môi trường rất thấp, công suất tối đa 
của động cơ có thể bị hạn chế khi khởi động. 
Điều này giúp cho dòng nhiên liệu hoạt động bình 
thường.

Loại xe chạy dầu đi-e-zen 
Để bôi trơn đúng cách, động cơ không được chạy 
quá tốc độ chạy không tải đến khi đèn báo áp suất 
dầu thấp tắt. 
Tránh tăng tốc nhanh hoặc để động cơ vận hành 
quá mạnh trước khi đạt nhiệt độ hoạt động bình 
thường.

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
u Nếu đèn báo bu-gi sấy sáng lên, 

 hãy nhấn và giữ bàn đạp phanh và  
 đợi đến khi đèn báo tắt. Động cơ    
 sẽ tự động khởi động.
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uuKhi Lái XeuKhởi Động Động Cơ

Lái Xe

Bạn có thể khởi động động cơ từ xa bằng nút        trên chìa khóa điều khiển từ xa.

■ Để khởi động động cơ

Khi khởi động từ xa, động cơ tự động tắt sau 10 phút chạy ở chế độ không tải 
và/hoặc không nhấn bàn đạp phanh và ấn nút ENGINE START/STOP đồng 
thời. 
Để tăng thêm thời gian chạy 10 phút nữa, ấn nút          sau đó ấn và giữ 
nút          .
u Đèn ngoài xe nháy sáu lần nếu thời gian yêu cầu kéo dài 10 phút đã 

được truyền đi thành công.

■Khởi Động Động Cơ Từ Xa có Phản Hồi Từ Xe* 1Khởi Động Động Cơ Từ Xa có Phản Hồi Từ Xe*

Khởi động động cơ từ xa có thể vi phạm các quy 
định ở địa phương. Trước khi sử dụng khởi động 
động cơ từ xa, hãy xem lại các quy định của địa 
phương.

Nếu có toà nhà hay vật cản giữa xe và bộ phận 
khởi động từ xa, phạm vi sẽ bị thu hẹp. Khi xe 
đang di chuyển, phạm vi sẽ bị thu hẹp. Khoảng 
cách có thể thay đổi do nhiễu điện từ tác động bên 
ngoài.
Động cơ có thể không khởi động bằng chìa khóa 
điều khiển từ xa nếu:
• Bạn đã vô hiệu hiệu hoá cài đặt khởi động động

cơ từ xa bằng cách sử dụng màn hình âm thanh/
thông tin*.

• Chế độ nguồn không ở TẮT MÁY (KHÓA).
• Cần số ở vị trí khác (P.
• Nắp ca-pô mở, cửa  bất kỳ hoặc cửa hậu mở

khoá.

3CẢNH BÁO
Khí xả từ động cơ có chứa khí CO.

Hít phải khí CO có thể gây chết người hoặc 
gây bất tỉnh.

Không được sử dụng bộ khởi động động cơ 
từ xa khi xe đang đỗ trong gara hoặc khu 
vực thông gió kém.

sau đó ấn vàẤn nút 
giữ nút  .

Một số đèn ngoài xe nháy một lần.
Tiến vào trong 
phạm vi và thử lại.

ĐÈN LED:  Nhấp nháy khi ấn nút bất kỳ.

Một số đèn ngoài xe nhấp 
nháy 6 lần nếu nổ máy 
thành công.

Một số đèn ngoài xe không 
nhấp nháy khi không nổ 
máy thành công.
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uuKhi Lái XeuKhởi Động Động Cơ
Lái Xe

■ Để dừng động cơ 1Khởi Động Động Cơ Từ Xa có Phản Hồi Xe*
• Bạn đã sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa hai

lần để khởi động động cơ.
• Một chìa khoá điều khiển từ xa khác đã được

đăng ký vẫn để trong xe.
• Có lỗi ở ăng ten.
• Cửa được mở khoá bằng chìa khoá tích hợp.
• Áp suất dầu động cơ thấp.
• Nhiệt độ nước làm mát động cơ quá cao.
• Cảnh báo hệ thống an ninh không được thiết lập.

Khi động cơ đang chạy, xe sẽ tự động cài đặt 
theo điều kiện cài đặt trước bên trong xe. 
Khi ngoài trời ấm:
• Điều hòa không khí được kích hoạt ở chế độ

lấy gió trong.
Khi ngoài trời lạnh:
• Bộ làm tan băng sẽ kích hoạt nhiệt độ ấm vừa phải.
• Hệ thống sấy kính sau và bộ sưởi gương cửa

được kích hoạt.
• Bộ sưởi ghế được kích hoạt*

2 Bộ Sưởi Ghế Trước* Tr. 322

Ấn và giữ nút
 trong một giây.

Tiến vào trong 
phạm vi và thử lại.

Các đèn ngoài xe nháy một lần nếu động cơ dừng hoàn toàn.

Các đèn ngoài xe sẽ không nháy khi chìa khóa điều 
khiển từ xa ở ngoài phạm vi của hệ thống truy cập từ 
xa.
Động cơ sẽ dừng.
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Lái Xe

1. Nhấn bàn đạp phanh và đồng thời ấn nút ENGINE START/STOP.

2. Gạt cần số đến (D. Chọn (R khi lùi xe.
3. Nếu sử dụng phanh đỗ, nhả bàn đạp phanh và nhấn bàn đạp ga.

u Đảm bảo đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh đã tắt.
4. Nhả từ từ bàn đạp phanh và ấn nhẹ bàn đạp ga để di chuyển.

■ Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ phanh luôn bám giúp xe không bị 
trôi dốc khi bạn rời chân từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga  Gạt cần số đến 
(D, (S, hoặc (L * khi đang lên dốc, hoặc (R khi đang đi xuống dốc, sau đó nhả 
bàn đạp phanh.

■Khởi Động để Lái Xe 1Khởi Động để Lái Xe

Động cơ dừng khi gạt cần số ra khỏi vị trí (P 
trước khi ấn nút ENGINE START/STOP. Thực 
hiện theo bước 1 khi bắt đầu lái.

Bạn cũng có thể nhả bàn đạp phanh bằng cách 
ấn công tắc phanh đỗ điện trong khi nhấn bàn đạp 
phanh. Khi xuống dốc, nếu bạn nhả phanh đỗ 
bằng cách ấn công tắc phanh đỗ điện bằng tay thì 
sẽ làm cho xe khởi động trơn tru hơn so với việc 
bạn nhả phanh đỗ bằng cách nhấn bàn đạp ga.

* trên chìa khoáKhi khởi động động cơ bằng nút
điều khiển từ xaKhi khởi động động cơ bằng nút * trên chìa khoá điều khiển từ xa

Khi động cơ được khởi động trong trường hợp bất kỳ 

1Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc không thể giúp xe 
khỏi lăn xuống khi dốc quá cao hoặc dựng đứng 
và cũng không hoạt động trên một độ dốc nhỏ.

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc không thể thay thế 
phanh đỗ.

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ vận hành khi tắt 
VSA.
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Lái Xe

Lưu Ý Khi Lái Xe

Những xe có nhiều tiện ích có tỷ lệ bị lộn vòng cao hơn hẳn các loại xe khác. 
Để tránh bị lộn vòng hoặc mất kiểm soát:
• Cua góc ở tốc độ thấp hơn xe khách.
• Tránh cua gấp và vận hành đột ngột.
• Không sửa đổi xe bằng bất cứ cách nào bởi nó sẽ làm tăng trọng tâm.
• Không để hàng hoá nặng lên nóc xe.

Khi có sương mù tầm nhìn sẽ bị giảm đi. Khi lái xe vào ban ngày bạn cũng nên 
bật đèn chiếu gần. Lái xe chậm, đi theo vạch ở giữa đường, hàng rào an toàn 
và để ý đèn hậu của xe phía trước.

Nếu có gió mạnh khi đang lái xe, giữ chắc chắn vô lăng. Giảm tốc từ từ và lái 
xe ở giữa làn đường. Chú ý gió mạnh khi ra khỏi hầm, khi lái xe trên cầu hoặc 
bờ sông, và lái xe qua khu vực rộng như công trường và khi có xe tải lớn chạy 
qua. 

Mặt đường sẽ trơn trượt khi trời mưa. Tránh phanh gấp, tăng tốc nhanh và rẽ 
đột ngột, và chú ý hơn khi lái xe. Lái xe trên đường đầy nước cũng giống như 
lái xe trên đường có vũng nước. Không lái xe trên đường ngập nước sâu và 
đường bị lụt. Điều này có thể làm hỏng động cơ hoặc hệ thống truyền động 
hoặc gây lỗi bộ phận điện.

■Hướng Dẫn Lái đối với Xe Có Nhiều Tiện Ích

■Khi có Sương Mù

■Khi có Gió Mạnh

■Khi Trời Mưa

1Lưu Ý Khi Lái Xe
LƯU Ý: Không lái xe trên đường có vũng nước 
sâu. Lái xe chỗ nước sâu sẽ làm hỏng động cơ 
và thiết bị điện tử và xe sẽ bị hỏng.

LƯU Ý

LƯU Ý

LƯU Ý
Nếu liên tục quay vô lăng khi xe ở tốc độ quá 
thấp, hoặc giữ vô lăng hoàn toàn sang phải 
hoặc trái một lúc, hệ thống lái trợ lực điện (EPS) 
sẽ nóng lên. Hệ thống sẽ chuyển sang chế độ 
bảo vệ và hạn chế vận hành. Sẽ càng khó khăn 
hơn để vận hành vô lăng. Khi hệ thống nguội đi, 
hệ thống EPS sẽ được khôi phục.
Liên tục vận hành xe trong điều kiện này có thể 
làm hỏng hệ thống.

Loại xe có hộp số vô cấp         
Không vận hành cần số trong khi đang nhấn bàn 
đạp ga. Bạn có thể làm hỏng hộp số.

Loại xe có hộp số tự động
Không chọn nút sang số khi nhấn bàn đạp ga. 
Bạn có thể làm hỏng hộp số
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Nếu có vật gì đó tác động mạnh vào gầm xe, dừng ở một nơi an toàn. 
Kiểm tra hư hỏng hoặc rò rỉ dầu phía dưới gầm xe.

■Các Lưu Ý Khác 1Lưu Ý Khi Lái Xe
Nếu khóa điện được xoay đến PHỤ KIỆN (q*1 
trong khi lái, động cơ sẽ tắt và toàn bộ các chức 
năng hỗ trợ lái và trợ lực phanh sẽ bị dừng, gây 
khó khăn trong việc điều khiển xe.

Không gạt cần số về (N vì bạn sẽ làm mất 
hiệu suất phanh động cơ (và tăng ga).

Khi lái xe ở 1.000 km đầu tiên, tránh tăng ga 
đột ngột hoặc vận hành bướm ga hết cỡ để 
không làm hỏng động cơ hoặc hệ thống 
truyền động.

Tránh phanh gấp trong 300 km đầu tiên.
Điều này cũng cần được áp dụng khi thay các 
má phanh.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút
ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Hướng Dẫn Lái đối với Xe Có Nhiều Tiện Ích
Không vận hành xe đúng cách có thể gây ra tai 
nạn hoặc lật xe.

2 Thông Tin Xử Lý Quan Trọng Tr. 46 
2 Lưu Ý Khi Lái Xe Tr. 535

536



uuKhi Lái XeuHộp Số
Lái Xe

Hộp Số

Khi tốc độ động cơ không tải cao thì xe sẽ tự chuyển động từ từ. 
Nhấn và giữ chắc bàn đạp phanh khi dừng xe.

Nhấn bàn đạp ga nhanh trong khi lái xe lên dốc có thể làm hộp số nhảy về 
số thấp hơn, làm cho xe bị tăng tốc ngoài ý muốn. Hãy nhấn bàn đạp ga cẩn 
thận, đặc biệt là khi lái ở đường trơn và vòng cua.

■Chuyển Động Từ Từ

■Nhảy Về Số

1Khi Trời Mưa
Cẩn thận khi trên đường có đầy nước.
Khi bạn lái xe với tốc độ cao trên đường có đầy 
nước, sẽ có một lớp nước ở giữa lốp xe và mặt 
đường. Nếu điều này xảy ra, xe không thể phản 
hồi các điều khiển như lái và phanh.

Giảm tốc từ từ khi giảm số. Nếu mặt đường trơn 
trượt, phanh động cơ đột ngột có thể làm lốp xe 
bị trượt.
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Chuyển vị trí số phù hợp với nhu cầu khi lái xe của bạn.

■ Các vị trí cần số

1Sang Số
Bạn không thể xoay khóa điện đến KHÓA 0*1 và 
rút chìa khóa ra trừ khi cần số ở (P.

Xe có thể di chuyển nhẹ về phía trước khi ở (N 
trong khi động cơ đã nguội.
Nhấn hết cỡ bàn đạp phanh, khi cần, hãy kéo 
phanh đỗ.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút
ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Số Đỗ
Dùng khi đỗ xe hoặc khởi động 
động cơ

Số Lùi
Dùng khi lùi

Số Không
Hộp số không bị khóa

Số Lái
Dùng khi lái bình thường

Số Lái (S)
Sử dụng:
● Để tăng tốc tốt hơn
● Để tăng phanh động cơ
● Dùng khi lên dốc hoặc xuống dốc.

Nút Nhả
Thấp
● Dùng để tăng phanh động cơ
● Dùng khi lên dốc hoặc xuống dốc.

Loại xe có CVT 6 vị trí 
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■ Vận Hành Cần Số 1Vận Hành Cần Số

CHÚ Ý 
Khi bạn chuyển cần số từ (D sang (R và ngược 
lại, dừng xe hoàn toàn và vẫn nhấn bàn đạp 
phanh. 
Vận hành cần số trước khi xe dừng hoàn toàn 
có thể làm hỏng hộp số.

Quan sát đèn báo vị trí số để kiểm tra vị trí cần 
số trước khi kéo.

Nếu đèn báo của vị trí số hiện tại, hoặc tất cả 
các đèn báo hệ thống sang số đồng thời nhấp 
nháy, hộp số có sự cố.
Tránh tăng tốc đột ngột và đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra hộp số càng sớm càng tốt.

Việc cấp nhiên liệu có thể bị ngắt nếu bạn lái xe 
ở tốc độ động cơ trong mức hoặc vượt quá 
vùng đỏ đồng hồ đo tốc độ động cơ (giới hạn tốc 
độ động cơ). Khi đó, bạn có thể thấy xe rung 
nhẹ.

Có thể không vận hành được cần số nếu bạn 
nhấn bàn đạp phanh trong khi đang ấn lẫy nhả 
cần số.
Trước tiên hãy nhấn bàn đạp phanh.

Vùng đỏ của đồng hồ 
đo tốc độ động cơ

Đèn Báo Vị Trí Số

Nhấn bàn đạp phanh và ấn nút 
nhả cần số để sang số.

Sang số mà không ấn nút nhả 
cần số.

Ấn nút nhả cần số và sang số.

Loại xe có màn hình giao diện 
thông tin cho người lái

Vùng đỏ của đồng hồ 
đo tốc độ động cơ

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin 
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Lái Xe

Chuyển vị trí số phù hợp với nhu cầu khi lái xe của bạn.
■ Các vị trí cần số

1Sang Số
Bạn không thể xoay khóa điện đến KHÓA (0*1

 
và

 rút chìa khóa ra trừ khi cần số ở (P.

Xe có thể di chuyển nhẹ về phía trước khi ở (N 
trong khi động cơ đã nguội.
Nhấn hết cỡ bàn đạp phanh, khi cần, hãy kéo 
phanh đỗ.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút
ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Số Lái
Dùng khi lái bình thường
● Khi lái xe tạm thời ở chế độ sang số

thường 7 cấp

Số Đỗ
Dùng khi đỗ xe hoặc khởi động động cơ

Số Lùi
Dùng khi lùi

Số Không
Hộp số không bị khoá

Số Lái (S)
Sử dụng:

● Khi lái xe ở chế độ sang số thường 7
cấp

Nút Nhả ● Để tăng tốc tốt hơn
● Để tăng phanh động cơ
● Dùng khi lên dốc hoặc xuống dốc.

Loại xe có CVT 5 vị trí 
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■ Vận Hành Cần Số 1Vận Hành Cần Số

CHÚ Ý
Khi bạn chuyển cần số từ (D sang (R và ngược 
lại, dừng xe hoàn toàn và vẫn nhấn bàn đạp 
phanh.
Vận hành cần số trước khi xe dừng hoàn toàn 
có thể làm hỏng hộp số.

Quan sát đèn báo vị trí số để kiểm tra vị trí cần 
số trước khi kéo.

Việc cấp nhiên liệu có thể bị ngắt nếu bạn lái ở 
tốc độ động cơ ở mức hoặc vượt quá vùng đỏ 
của đồng hồ đo tốc độ động cơ (giới hạn tốc 
độ động cơ). Khi đó, bạn có thể thấy xe rung 
nhẹ.

Nhấn bàn đạp phanh và ấn nút 
nhả cần số để sang số.

Sang số mà không ấn nút nhả 
cần số.

Ấn nút nhả cần số và sang số.

Đèn Báo M (Chế Độ Sang 
Số Thường 7 Cấp)

Đèn Báo Vị Trí Số

Vùng đỏ của đồng hồ 
đo tốc độ động cơ
Đèn Báo Số

Nếu đèn báo của vị trí số hiện tại, hoặc tất cả 
các đèn báo hệ thống sang số đồng thời nhấp 
nháy, hộp số có sự cố.
Tránh tăng tốc đột ngột và đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra hộp số càng sớm càng tốt.
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Dùng lẫy sang số để thay đổi giữa số 1 và số 7 mà không cần bỏ tay ra khỏi 
vô lăng. Hộp số sẽ chuyển sang chế độ sang số thường 7 cấp nếu bạn kéo 
lẫy sang số khi đang lái xe. Chế độ này rất hữu ích khi cần dùng đến phanh 
động cơ.

■ Khi cần số ở (D:
Chế độ sang số sẽ tạm thời chuyển sang chế độ sang số thường 7 cấp và số 
được hiển thị trên đèn báo số.
Chế độ sang số thường 7 cấp sẽ tự động hủy nếu bạn lái xe với tốc độ cố định 
hoặc tăng tốc và số trên đèn báo số sẽ tắt. 
Bạn có thể hủy chế độ này bằng cách kéo lẫy sang số (+ trong vài giây.
Chế độ sang số thường 7 cấp đặc biệt hữu ích khi tạm thời giảm tốc độ trước 
khi rẽ.

■ Khi cần số ở (S:
Chế độ sang số sẽ chuyển sang chế độ sang số thường 7 cấp. Đèn báo M và 
số cấp sẽ hiển thị trên đèn báo số. Khi tốc độ xe giảm, số sẽ tự động giảm số 
theo. Khi xe chuẩn bị dừng, nó sẽ tự động về số 1. 
Bạn có thể hủy chế độ này bằng cách kéo lẫy sang số (+ trong vài giây.

Nếu tốc độ xe tăng và tốc độ động cơ gần đạt đến vùng đỏ trên đồng hồ 
đo tốc độ động cơ, số sẽ tự động tăng.

Bạn chỉ có thể kéo lẫy khi ở cấp số 1.

Nếu muốn hủy chế độ sang số thường 7 cấp, gạt cần số từ (S sang (D. Khi 
chế độ sang số thường 7 cấp bị hủy, đèn báo M và đèn báo số sẽ tắt.

■Chế Độ Sang Số Thường 7 Cấp 1Chế Độ Sang Số Thường 7 Cấp 
Để tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, hộp số 
sẽ tăng lên cấp số cao hơn cấp số bảy trong 
một số trường hợp nhất định. Trong trường 
hợp này, số trên đèn báo sang số vẫn là 7.

Ở chế độ sang số thường 7 cấp, số tăng hoặc 
giảm theo vận hành của lẫy sang số trong 
những điều kiện sau:
Tăng Số: Tốc độ động cơ đạt ngưỡng thấp nhất 
của vị trí cấp cao hơn.
Giảm Số: Tốc độ động cơ đạt ngưỡng cao nhất 
của vị trí cấp thấp hơn.

Khi tốc độ động cơ gần đạt đến vùng đỏ của 
đồng hồ đo tốc độ động cơ, hộp số sẽ tự động 
tăng số.
Khi tốc độ động cơ đạt ngưỡng thấp nhất của vị 
trí cấp đã chọn, hộp số tự động giảm số.

Vận hành lẫy sang số trên bề mặt trượt có thể 
làm lốp xe bị khóa. Trong trường hợp này, chế 
độ sang số thường 7 cấp sẽ bị hủy và trở về chế 
độ lái thường   (D.
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■ Vận Hành Chế Độ Sang Số Thường 7 Cấp 1Vận Hành Chế Độ Sang Số Thường 7 Cấp
Mỗi vận hành lẫy sang số sẽ thay đổi một cấp tốc 
độ.
Để thay đổi liên tục, nhả lẫy sang số trước khi 
kéo lại để sang cấp tốc độ tiếp theo.

Đèn báo số nháy khi bạn không thể tăng số hoặc 
giảm số. Nó thông báo rằng tốc độ xe không nằm 
trong dải số cho phép.
Tăng tốc và giảm tốc nhẹ để tăng số và giảm số 
khi đèn báo nhấp nháy.

Giảm số khi kéo lẫy 
sang số (-

(Về số thấp hơn) 

Tăng số khi kéo lẫy 
sang số (+

(Chuyển lên số cao 
hơn)

(- Lẫy Sang Số
    (Giảm số)

(+ Lẫy Sang Số
    (Tăng số)
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Về số phù hợp với nhu cầu khi lái xe của bạn.

■ Các vị trí nút sang số

1Sang Số
Để tránh sự cố không mong muốn:
• Không đổ bất kỳ chất lỏng nào lên trên hoặc

xung quanh các nút sang số.
• Không để hoặc làm rơi đồ vật lên trên hoặc

xung quanh các nút sang số.
• Không để hành khách hoặc trẻ em vận hành

các nút sang số.

Tiếng bíp vang lên và một thông báo xuất hiện 
trên màn hình giao diên thông tin cho người lái 
khi bạn nhấn bàn đạp ga khi vị trí số ở (N. Thay 
đổi vị trí số (D hoặc (R khi nhấn bàn đạp phanh.

Khi sang số ở nhiệt độ quá thấp (-30°C), sẽ mất 
một khoảng thời gian ngắn để vị trí số được 
hiển thị trên màn hình. Luôn luôn xác nhận xe 
đang ở số phù hợp trước khi lái.

3CẢNH BÁO
Xe có thể bị trôi nếu không gài Phanh Đỗ.

Luôn để chân trên bàn đạp phanh đến khi 
bạn xác nhận (P đã được hiển thị trên đèn 
báo vị trí số.

Số đỗ
Dùng khi đỗ xe hoặc khởi động động cơ

Số lùi
Dùng khi lùi

Số không
Hộp số không bị khoá

Số lái
Dùng để:
● Khi lái thường (các bánh răng tự động

chuyển giữa số 1 và số 9)
● Khi lái tạm thời ở chế độ sang số tuần tự

Số lái (S)
Dùng để:
● Các bánh răng tự động chuyển giữa số 1

và số 8 (số 8 chỉ dùng ở tốc độ cao)
● Khi lái ở chế độ sang số tuần tự

Xe bị trôi có thể gây ra va chạm dẫn đến 
trọng thương hoặc tử vong.
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■
Đỗ xe ở vị trí an toàn với chế độ nguồn ở 
BẬT, sau đó nhấn phanh và ấn nút (P 
để gài Phanh Đỗ.
Các đèn báo trên nút (P sáng lên.

Nút (P 

Nút (P (đỗ)
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■ Vận Hành Sang Số 1Vận Hành Sang Số

CHÚ Ý
Khi chuyển từ (D sang (R và ngược lại, dừng xe 
hoàn toàn, nhấn và giữ bàn đạp phanh. Vận 
hành nút sang số trước khi xe dừng hoàn toàn 
có thể làm hỏng hộp số.

Dùng đèn báo vị trí số và đèn báo nút sang số để 
kiểm tra vị trí số trước khi chọn nút sang số.

Nếu đèn báo của vị trí số đã chọn hoặc tất cả 
các đèn báo hệ thống sang số đều nhấp nháy 
cùng lúc, hộp số có sự cố.
Tránh tăng tốc đột ngột và đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra hộp số càng sớm càng tốt.

Việc cấp nhiên liệu có thể bị ngắt nếu bạn lái ở 
tốc độ động cơ ở mức hoặc vượt quá vùng đỏ 
đồng hồ đo tốc độ động cơ (giới hạn tốc độ động 
cơ). Bạn có thể thấy xe rung nhẹ.

Khi tốc độ động cơ tăng trong khi hộp số ở (N, (P 
hoặc (R, việc cấp nhiên liệu có thể bị ngắt ngay 
cả khi tốc độ động cơ không ở vùng đỏ của đồng 
hồ đo tốc độ động cơ.

Trên màn hình giao diện thông tin cho người lái 
hoặc màn hình âm thanh/thông tin, bạn có thể 
chọn để hệ thống kích hoạt tiếng bíp khi bạn 
chuyển sang số (R.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 195, 437

Đèn Báo M (chế 
độ sang số tuần tự) 

Đèn Báo Vị Trí Cần Số

Vùng Đỏ của Đồng 
Hồ Đo Tốc Độ Động 
Cơ

Ấn nút (P.

Kéo ngược nút (R.

Ấn nút (N.

Đèn Báo Nút 
Sang Số

Đèn Báo Số

Ấn nút  D/S .

Ấn nút  D/S  hai lần.
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Trong điều kiện nhiệt độ đóng băng hoặc sắp đóng băng, phản hồi của bộ 
chọn số điện tử có thể chậm.
Luôn nhấn bàn đạp phanh trước khi chọn (P, và đảm bảo (P được hiển thị 
trên đèn báo vị trí số trước khi nhả phanh.

■ Khi mở cửa phía người lái
Nếu bạn mở cửa phía người lái theo các điều kiện sau, vị trí số sẽ tự động 
chuyển sang (P.
• Xe không chuyển động khi động cơ đang chạy hoặc di chuyển với tốc độ

2 km/h trở xuống.
• Số ở vị trí khác (P.
• Người lái chưa thắt dây đai an toàn.

u Nếu bạn tự chuyển số ra khỏi số (P khi nhấn bàn đạp phanh, vị trí số sẽ
tự động trở về (P khi bạn thả bàn đạp phanh.

■ Khi tắt chế độ nguồn
Nếu bạn tắt động cơ trong khi dừng và hộp số ở vị trí khác (P, vị trí số sẽ tự 
động chuyển sang (P.

1Khi mở cửa phía người lái
Bạn nên luôn chọn (P trước khi mở cửa phía 
người lái.
Đảm bảo đỗ xe nơi an toàn.

2 Khi Đã Dừng Tr. 630

Nếu bạn muốn lái xe sau khi vị trí số tự động 
chuyển sang (P dưới các điều kiện như đã 
nêu, hãy đóng cửa, thắt dây đai an toàn, nhấn 
bàn đạp phanh, sau đó thay đổi vị trí số.

Nếu bạn ra khỏi xe, hãy tắt động cơ và khóa các 
cửa.
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■ Nếu bạn muốn giữ số ở vị trí (N [chế độ rửa xe]
Khi động cơ vẫn đang chạy:
1. Nhấn và giữ bàn đạp phanh.
2. Chọn (N, sau đó nhả nút để hiển thị chế độ giữ (Số không) N trên màn hình

giao diện thông tin cho người lái.

3. Trong vòng 5 giây, ấn nút ENGINE STOP/START.
Chế độ nguồn chuyển sang PHỤ KIỆN.
u Lúc này, xe được chuyển sang chế độ rửa xe. Đây là chế độ phải được sử 

dụng khi xe của bạn được kéo qua băng chuyền rửa xe tự động nơi mà bạn 
hoặc người rửa xe không còn trong xe. 

u Vị trí số vẫn ở (N khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN trong 15 phút, sau đó 
nó sẽ tự động chuyển sang (P và chế độ nguồn chuyển sang TẮT.

Khi bạn chuyển sang (P bằng tay sẽ làm hủy chế độ PHỤ KIỆN. Đèn báo (P 
sáng và chế độ nguồn chuyển sang TẮT.

3. Trong vòng 5 giây, xoay khóa điện đến PHỤ KIỆN (q.
u Lúc này, xe được chuyển sang chế độ rửa xe. Đây là chế độ phải được sử
    dụng khi xe của bạn được kéo qua băng chuyền rửa xe tự động nơi mà  
    bạn hoặc người rửa xe không còn trong xe.   
u Vị trí số vẫn ở (N khi chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN (q trong 15 phút, sau đó

nó sẽ tự động chuyển sang (P .

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
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■ Hạn chế khi chọn vị trí số
Bạn không thể chọn một vị trí số nhất định trong một số trường hợp, vì điều đó có thể gây ra va chạm.

Khi số ở: 1. Trong trường hợp: 2. Bạn không thể chọn: 3. Vị trí số vẫn ở/
chuyển sang:

Cách chuyển 
vị trí số

(P

Không nhấn bàn đạp 
phanh.

Vị trí số khác

(P

Nhả bàn đạp ga và 
nhấn bàn đạp phanh.

Nhấn bàn đạp ga.

(N

Xe di chuyển với tốc độ thấp 
mà không nhấn bàn đạp 
phanh.

(N

Xe di chuyển với tốc độ thấp 
và nhấn bàn đạp phanh.

(N, (D hoặc (S Xe di chuyển về phía trước. (R
Đỗ xe nơi an toàn, 
nhấn giữ bàn đạp 
phanh và chọn vị trí 
số phù hợp.

(R hoặc (N Xe lùi về phía sau. (D , (S

Xe đang di chuyển. (P(R, (N, (D hoặc (S
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Sử dụng các lẫy sang số để chuyển đổi giữa số 1 và số 9 mà không cần bỏ 
tay ra khỏi vô lăng. Hộp số chuyển sang chế độ sang số tuần tự.

■ Khi ở số (D:
Xe sẽ chuyển sang chế độ sang số tuần tự trong giây lát và đèn báo chọn chế 
độ sang số tuần tự sẽ sáng.
Khi bạn bắt đầu lái xe ở một tốc độ ổn định, chế độ sang số tuần tự sẽ tắt, và 
đèn báo chọn chế độ sang số tuần tự sẽ tắt.

Giữ lẫy sang số (+ trong hai giây để lái bình thường.
, chế độ sang số tuần tự sẽ trở lại lái bình thường với vị trí số 

ở (S.

■ Khi ở số (S:

■Chế Độ Sang Số Tuần Tự

Khi ấn nút  D/S

Xe sẽ chuyển sang chế độ sang số tuần tự, và đèn báo M (chế độ sang số 
tuần tự) và đèn báo chọn chế độ sang số tuần tự sẽ sáng.
Nếu tốc độ xe tăng và tốc độ động cơ gần đạt đến vùng đỏ trên đồng hồ đo tốc 
độ động cơ, số tự động tăng sang số tiếp theo.
Bạn có thể hủy chế độ này bằng cách giữ lẫy sang số (+ trong hai giây. Khi 
hủy chế độ sang số tuần tự, đèn báo chế độ sang số tuần tự và đèn báo chọn 
chế độ sang số tuần tự sẽ tắt.
Khi ấn nút D/S , chế độ sang số tuần tự sẽ trở lại lái bình thường với vị trí số ở 
(D.
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■ Vận Hành Chế Độ Sang Số Tuần Tự 1Vận Hành Chế Độ Sang Số Tuần Tự
Mỗi lần vận hành lẫy sang số sẽ làm thay đổi 
một số.
Để chuyển số liên tục, nhả lẫy sang số trước 
khi kéo lại để sang số tiếp theo.

Nếu đèn báo chọn chế độ sang số tuần tự nhấp 
nháy khi bạn cố tăng hoặc giảm số, điều này có 
nghĩa tốc độ xe của bạn không nằm trong dải 
số cho phép. Tăng ga nhẹ để tăng số và giảm 
ga nhẹ để giảm số khi đèn báo nháy.

Giảm số khi kéo lẫy sang số
     . (Về số thấp hơn)

Tăng số khi kéo lẫy sang 
số      . (Chuyển lên số cao 
hơn)

Lẫy Sang Số
(Giảm số)

Lẫy Sang Số
(Tăng Số)
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Lái Xe

Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*
Để giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, động cơ tự động dừng khi xe dừng, tùy 
thuộc vào môi trường và điều kiện vận hành của xe. Đèn báo (xanh lục) sáng 
vào thời điểm này.

Sau đó động cơ khởi động lại khi xe chuẩn 
bị di chuyển và đèn báo (xanh lục) sẽ tắt đi.

Một thông báo về Chế Độ Tự Động Dừng 
Động Cơ Tạm Thời xuất hiện trên màn 
hình giao diện thông tin cho người lái 
hoặc màn hình âm thanh/thông tin.

2 Đèn Báo Tr. 112
2 T ính Năng Tuỳ chọn Tr. 437

Nếu cửa phía người lái mở trong khi đèn 
báo (xanh lục) sáng, tiếng bíp vang lên 
thông báo chức năng Chế Độ Tự Động 
Dừng Động Cơ Tạm Thời đang vận 
hành.

1 Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*

Ắc quy 12V được lắp trên xe được thiết kế đặc 
biệt cho loại xe có Chế Độ Tự Động Dừng Động 
Cơ Tạm Thời. Sử dụng ắc quy 12V khác loại 
được chỉ định này có thể làm giảm tuổi thọ của ắc 
quy và ngăn kích hoạt Chế Độ Tự Động Dừng 
Động Cơ Tạm Thời. Nếu bạn cần thay ắc quy, 
đảm bảo chọn loại được chỉ định. Hãy tham khảo 
đại lý để biết chi tiết. 

2 Thông Số Kỹ Thuật Tr. 793

Thời gian vận hành Chế Độ Tự Động Dừng Động 
Cơ Tạm Thời:
• Tăng lên khi chế độ ECON bật so với khi chế độ

ECON tắt, và điều khiển khí hậu đang được sử
dụng.

Đèn Báo Tự Động 
Dừng Động Cơ Tạm 
Thời (Xanh Lục)

*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Để tắt Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời, ấn nút này. Chế Độ Tự Động 
Dừng Động Cơ Tạm Thời ngừng hoạt 
động.
uHệ thống Tự Động Dừng Động Cơ Tạm

Thời ngừng hoạt động và đèn báo (hổ 
phách) sáng lên và một thông báo sẽ 
xuất hiện trên màn hình giao diện 
thông tin cho người lái.

■Bật/Tắt Hệ Thống Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời

*

■

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Đèn Báo Hệ Thống 
Tự Động Dừng 
Động Cơ Tạm Thời 
(Hổ phách)

1BẬT/TẮT Hệ Thống Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời
Ấn nút OFF Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời để khởi động lại động cơ trong khi 
Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời 
được kích hoạt.

1Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời Kích Hoạt khi:

Không được mở nắp ca-pô trong khi chế độ chạy 
không tải đang hoạt động.
Nếu nắp ca-pô được mở, động cơ sẽ không tự 
khởi động.

Trong trường hợp này, khởi động lại động cơ 
bằng nút ENGINE START/STOP.

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 530

Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời Kích Hoạt Khi: 
với đang ở  (D

Hệ thống Tự Động Dừng Động Cơ Tạm 
Thời sẽ bật mỗi lần bạn khởi động động 
cơ, ngay cả khi bạn đã tắt trong lần lái xe 
trước. (

uuKhi Lái XeuChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*
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■ Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không được kích hoạt khi:
• Dây đai an toàn người lái chưa được thắt.
• Nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp hoặc cao.
• Động cơ đã khởi động khi nắp ca-pô mở.
u Tắt động cơ. Đóng nắp ca-pô trước khi khởi động lại động cơ để kích hoạt

Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời.

• Ắc quy yếu.
• Nhiệt độ bên trong ắc quy ở 5°C hoặc thấp hơn.
• sáng (đèn báo sáng).
• Nhiệt độ của hệ thống điều khiển khí hậu được đặt ở Hi hoặc Lo.
• Hệ thống điều khiển khi hậu đang được sử dụng và nhiệt độ bên ngoài dưới

-20°C hoặc trên 40°C.

• Nhiệt độ dầu hộp số thấp hoặc cao.
• Cần số ở vị trí khác  (D.
• Xe chuẩn bị dừng lần tiếp theo trước khi tốc độ xe đạt tới 5 km/h sau khi

động cơ khởi động.
• Dừng xe trên dốc.

■ Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không kích hoạt khi:
• Đang vận hành vô lăng.
• Xe dừng bằng cách phanh đột ngột.
• Xe được liên tục tăng ga và giảm ga ở tốc độ thấp.
• Hệ thống điều khiển khí hậu đang được sử dụng và có sự chênh lệch đáng kể

giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế bên trong xe.
• Hệ thống điều khiển khí hậu đang bật và độ ẩm bên trong xe cao.

1Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời  Kích Hoạt khi:

Ấn nút ENGINE START/STOP để chuyển chế độ 
nguồn sang PHỤ KIỆN ngay cả khi Chế Độ Tự 
Động Dừng Động Cơ Tạm Thời đang vận hành. 
Khi ở PHỤ KIỆN, động cơ không tự khởi động lại. 
Thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn để khởi động 
động cơ.

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 530
• Nút OFF Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời được ấn.

• Quạt phía sau* được cài đặt đến tốc độ tối đa.
uChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không thể kích hoạt dưới các điều kiện

khác khi hệ thống điều khiển khí hậu sau/quạt làm mát phía sau được sử dụng.

Không áp dụng cho tất cả các đời xe*

uuKhi Lái XeuChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*
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■Động Cơ Tự Động Khởi Động Lại Khi:

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

• Nhả bàn đạp phanh (mà không kích hoạt hệ thống giữ phanh tự động).
• Nhấn bàn đạp ga (kích hoạt hệ thống giữ phanh tự động).

2 Giữ Phanh Tự Động Tr. 615

■ Động cơ khởi động lại ngay cả khi bàn đạp phanh được nhấn*1 khi:
• Ấn nút OFF Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời .
• Khi vận hành vô lăng.
•
• Nhả nhẹ bàn đạp phanh khi xe đang dừng.
• Ắc quy yếu.
• Nhấn bàn đạp ga.
• Dây đai an toàn người lái chưa được thắt.
•  sáng (đèn báo sáng).
• Hệ thống điều khiển khí hậu đang hoạt động và có sự chênh lệch đáng kể

giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế bên trong xe.
• Hệ thống điều khiển khí hậu đang được sử dụng để hút ẩm bên trong xe.

1Động Cơ Tự Động Khởi Động Lại Khi:
Nếu bạn sử dụng một thiết bị điện tử trong khi xe 
đang ở Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm 
Thời, thiết bị này có thể tạm thời bị tắt khi động 
cơ khởi động lại.

1Động cơ khởi động lại ngay cả khi bàn đạp phanh
   được nhấn*1 khi:

*  1: Khi hệ thống giữ phanh tự động được kích
hoạt, bạn có thể nhả bàn đạp phanh trong khi 
vận hành Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời.
Nếu hệ thống giữ phanh tự động tắt hoặc nếu 
hệ thống có sự cố, động cơ sẽ tự động khởi 
động lại khi bạn nhả bàn đạp phanh.

• Quạt phía sau* được cài đặt đến tốc độ tối đa.
u Chế độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không thể kích hoạt dưới các

điều kiện khác khi hệ thống điều khiển khí hậu/quạt làm mát phía sau được  
sử dụng.

uuKhi Lái XeuChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*

Sang số đến (P, (R hoặc (S , hoặc khi sang số từ (N đến (D.

2 Giữ Phanh Tự Động T r. 615
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Sau khi đã nhả bàn đạp phanh, phanh vẫn bám một lúc để khởi động lại động 
cơ. Điều này sẽ giữ cho xe của bạn không bị di chuyển bất ngờ khi đang dừng 
ở đường dốc.

■Chức Năng Phanh Hỗ Trợ Khởi Động 1Động Cơ Tự Động Khởi Động Lại khi:
Động cơ không tự động khởi động lại khi hệ thống 
gặp sự cố. Thực hiện theo quy trình bình thường 
để khởi động động cơ.

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 530

Khi hệ thống dừng vận hành, thực hiện theo quy 
trình bình thường để khởi động động cơ.

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 530

uuKhi Lái XeuChế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời*
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*1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
*2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

1Nút ECON
Khi ở chế độ ECON, hệ thống sưởi và làm 
mát*/hệ thống điều khiển khí hậu* có các dao 
động nhiệt độ lớn hơn.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nút ECON

Nút ECON dùng để bật và tắt chế độ ECON.
Chế độ ECON giúp bạn tăng tính tiết kiệm nhiên liệu bằng cách điều 
chỉnh hiệu suất của động cơ, hệ thống sưởi và làm mát*/hệ thống điều 
khiển khí hậu* và điều khiển chế độ chạy ổn định.

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái

*1

*2

uuKhi Lái XeuNút ECON
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Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Khi sử dụng

Luôn giữ một  khoảng cách an 
toàn giữa xe bạn và xe phía 
trước

■Tốc độ xe dùng cho điều khiển chế
độ chạy ổn  định: Tốc  độ  mong
muốn  ở mức trên 40km/h ~

■Các vị trí số cho điều khiển chế độ 
chạy ổn định: Ở (D hoặc (S

Cách sử dụng

■Ấn nút CRUISE trên vô lăng.

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin
Duy trì tốc độ xe ổn định mà không phải để chân lên bàn đạp ga. Sử dụng 
điều khiển chế độ chạy ổn định trên đường cao tốc hoặc đường thoáng nơi 
bạn có thể lái với tốc độ ổn định mà ít khi phải tăng hay giảm tốc.

1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Không thể duy trì một tốc độ ổn định khi lái xe lên 
dốc hoặc xuống dốc.

Khi không sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn 
định: 
Tắt điều khiển chế độ chạy ổn định bằng cách 
ấn nút CRUISE.

Khi ở chế độ ECON, có thể mất nhiều thời gian 
để tăng ga để duy trì tốc độ đã cài đặt.

3CẢNH BÁO 
Sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định 
không hợp lý có thể dẫn đến va chạm.

Chỉ sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định khi 
lái ở đường cao tốc thoáng vào thời tiết tốt.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

CRUISE MAIN sáng trên 
bảng điều khiển
Điều khiển chế độ chạy ổn định 
sẵn sàng.

Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Thả chân ra khỏi bàn đạp và ấn nút –/SET khi bạn đã đạt đến tốc độ mong 
muốn. Lúc bạn nhả nút –/SET, tốc độ cài đặt được cố định và điều khiển chế 
độ điều khiển chạy ổn định bắt đầu. Đèn báo CRUISE CONTROL sáng.

Khi ở điều khiển chế độ chạy ổn định, Hỗ Trợ Lái Thẳng (một tính năng của Hệ 
Thống Lái Trợ Lực Điện) được kích hoạt.
Bằng cách kích hoạt hệ thống lái để tự động cân bằng lực lái tự nhiên, Hỗ trợ 
Lái Thẳng giúp bạn dễ dàng giữ xe trên một đường thẳng.

■Cài Đặt Tốc Độ Xe

Sáng khi bắt đầu điều khiển chế độ chạy ổn định Ấn và nhả

Nút –/SET 

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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Tăng hoặc giảm tốc độ xe bằng việc sử dụng các nút RES/+ hoặc nút –/SET 
trên vô lăng.

• Mỗi lần bạn bấm nút, tốc độ của xe sẽ được tăng hoặc giảm khoảng 1,6 km/h.
• Nếu bạn tiếp tục ấn nút, tốc độ xe sẽ tăng hoặc giảm cho đến khi bạn nhả

nút. Sau đó tốc độ được thiết lập.

Để hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, 
thực hiện như sau:
• Ấn nút CANCEL.
• Ấn nút CRUISE.
• Nhấn bàn đạp phanh.
Đèn báo CRUISE CONTROL tắt.

■Điều Chỉnh Tốc Độ Xe

■Để Hủy

Để giảm tốc độ 

Để tăng tốc độ

CRUISE 

CANCEL 
Nút

Nút

1Điều Chỉnh Tốc Độ Xe
Bạn có thể cài đặt tốc độ xe bằng nút –/SET trên 
vô lăng khi điều chỉnh tốc độ bằng các bàn đạp 
ga và phanh.

1Để Hủy
Khôi phục tốc độ cài đặt trước đó:
Sau khi hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, bạn 
vẫn có thể duy trì tốc độ thiết lập ưu tiên bằng 
cách ấn nút RES/+ trong khi lái xe ở tốc độ ít nhất 
là 40 km/h.

Bạn không thể thiết lập hoặc tiếp tục lại trong các 
trường hợp sau: 
• Khi tốc độ xe dưới 40 km/h
• Khi tắt nút CRUISE
Ở tốc độ xe 35 km/h trở xuống, điều khiển chế độ 
chạy ổn định tự động hủy.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Không thể duy trì một tốc độ ổn định khi lái xe lên 
dốc hoặc xuống dốc.

Khi không sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn 
định: Tắt điều khiển chế độ chạy ổn định bằng 
cách ấn nút CRUISE.

Khi ở chế độ ECON, có thể mất nhiều thời gian 
để tăng ga để duy trì tốc độ cài đặt.

3CẢNH BÁO
Sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định 
không hợp lý có thể dẫn đến va chạm.

Chỉ sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định 
khi lái ở đường cao tốc thoáng vào thời tiết tốt.

Còn nữa

Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Cách sử dụng

■

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái 

Khi sử dụng

Luôn giữ một  khoảng cách an toàn 
giữa xe bạn và xe phía trước

■Tốc độ xe dùng cho điều khiển chế

■Các vị trí số cho điều khiển chế độ
chạy ổn định: ở (D hoặc (S

CRUISE MAIN sáng trên bảng 
điều khiển
Điều khiển chế độ chạy ổn định 
sẵn sàng.

Ấn nút CRUISE trên vô lăng.

độ chạy ổn  định: Tốc  độ  mong  
muốn  ở mức trên 40km/h ~

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Duy trì tốc độ xe ổn định mà không phải để chân lên bàn đạp ga. Sử dụng 
điều khiển chế độ chạy ổn định trên đường cao tốc hoặc đường thoáng nơi 
bạn có thể lái với tốc độ ổn định mà ít khi phải tăng hay giảm tốc.
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Khi ở điều khiển chế độ chạy ổn định, Hỗ Trợ Lái Thẳng (một tính năng của 
Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện) được kích hoạt.
Bằng cách kích hoạt hệ thống lái để tự động cân bằng lực lái tự nhiên, Hỗ Trợ 
Lái Thẳng giúp bạn dễ dàng giữ xe trên một đường thẳng.

■Cài Đặt Tốc Độ Xe

Sáng khi bắt đầu điều khiển chế độ chạy ổn định Ấn và nhả

Thả chân ra khỏi bàn đạp ga và ấn nút –/SET khi bạn đã đạt đến tốc độ mong 
muốn. Vào lúc bạn nhả nút –/SET, tốc độ cài đặt được cố định và điều khiển 
chế độ chạy ổn định bắt đầu. Tốc độ cài đặt được hiển thị. CRUISE 
CONTROL xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.

Nút –/SET 

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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• Mỗi lần bạn bấm nút, tốc độ của xe sẽ tăng hoặc giảm khoảng 1 km/h.

■Điều Chỉnh Tốc Độ Xe
Tăng hoặc giảm tốc độ xe bằng việc sử dụng các nút RES/+ hoặc nút –/SET 
trên vô lăng.

Để giảm tốc độ

Để tăng tốc độ

• Nếu bạn ấn giữ nút, tốc độ có thể tăng hoặc giảm 10 km/h mỗi 0,5 giây
đến khi đạt tới giới hạn hệ thống.

• Xe có thể tăng hoặc giảm ga đến khi đạt tới tốc độ đã cài đặt.

1Điều Chỉnh Tốc Độ Xe
Bạn có thể cài đặt tốc độ xe bằng nút –/SET trên 
vô lăng khi điều chỉnh tốc độ bằng các bàn đạp ga 
và phanh.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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■Để Huỷ
Để hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, 
thực hiện như sau:
• Ấn nút CANCEL.
• Ấn nút CRUISE.
• Nhấn bàn đạp phanh.
Đèn báo CRUISE CONTROL tắt.

CRUISE 

CANCEL 
Nút

Nút

1Để Huỷ
Khôi phục tốc độ cài đặt trước đó:
Sau khi hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, bạn 
vẫn có thể trở về tốc độ thiết lập ưu tiên bằng 
cách ấn nút RES/+ trong khi lái xe ở tốc độ ít 
nhất là 40 km/h.

Bạn không thể thiết lập hoặc tiếp tục lại trong các 
trường hợp sau:
• Khi tốc độ xe dưới 40 km/h
• Khi tắt nút CRUISE

Ở tốc độ xe 35 km/h trở xuống, điều khiển chế độ 
chạy ổn định có thể tự động hủy.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Luôn giữ một  khoảng  cách 
an toàn giữa xe bạn và xe 
phía trước

■Tốc độ xe dùng cho điều khiển chế độ 
chạy ổn định: Tốc độ mong muốn từ 
khoảng 30 km/h tới khoảng 200 km/h

■Các vị trí số cho điều khiển chế độ chạy
ổn định: ở (D hoặc (S

Đèn báo sáng trên bảng 
điều khiển 
Điều khiển chế độ chạy ổn 
định sẵn sàng.

■ Ấn nút MAIN trên vô lăng

Nếu đèn báo khác sáng, ấn nút LIM để 
chuyển sang điều khiển chế độ chạy 
ổn định.

Khi sử dụng

Cách sử dụng

Loại xe có bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh
Duy trì tốc độ xe ổn định mà không để chân lên bàn đạp ga. Hãy sử dụng 
điều khiển chế độ chạy ổn định trên đường cao tốc hoặc đường thoáng nơi 
bạn có thể lái với tốc độ ổn định mà ít khi phải tăng hay giảm tốc.

1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Không thể duy trì một tốc độ ổn định khi lái xe lên 
dốc hoặc xuống dốc.

Khi không sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn 
định:
Tắt điều khiển chế độ chạy ổn định bằng cách ấn 
nút MAIN.

Khi ở chế độ ECON, có thể mất nhiều thời gian 
để tăng tốc duy trì tốc độ cài đặt.

Bạn không thể dùng điều khiển chế độ chạy ổn 
định và bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh cùng 
một lúc.

3CẢNH BÁO 
Sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định 
không hợp lý có thể dẫn đến va chạm.

Sử dụng điều khiển chế độ chạy ổn định khi 
lái ở đường cao tốc thoáng vào thời tiết tốt.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*
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Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga và ấn nút –/SET khi bạn đã đạt đến tốc độ mong 
muốn.

Vào lúc bạn nhả nút –/SET, tốc độ cài đặt được cố định và điều khiển chế độ 
chạy ổn định bắt đầu. Tốc độ cài đặt được hiển thị.

Khi bạn bật điều khiển chế độ chạy ổn định, Hỗ Trợ Lái Thẳng (một 
của Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện) được kích hoạt.
Bằng cách kích hoạt hệ thống lái để tự động cân bằng lực lái tự nhiên, Hỗ Trợ 
Lái Thẳng giúp bạn dễ dàng giữ xe trên một đường thẳng.

■Cài Đặt Tốc Độ Xe

Tốc độ đang được
đặt sẽ xuất hiện
khi bật điều khiển
chế độ chạy ổn 
định Ấn và nhả

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định*

Nút –/SET 
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Tăng hoặc giảm tốc độ xe bằng việc sử dụng các nút RES/+ hoặc nút –/SET 
trên vô lăng.

• Mỗi lần bạn bấm nút, tốc độ của xe sẽ tăng hoặc giảm khoảng 1 km/h.
• Nếu bạn ấn giữ nút, tốc độ có thể tăng hoặc giảm khoảng 10 km/h.

Để hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, 
thực hiện một trong các việc sau:
• Ấn nút CANCEL.
• Ấn nút MAIN.
• Ấn nút LIM.
• Nhấn bàn đạp phanh.
Tốc độ cài đặt đang hiển thị sẽ tắt.

■Điều Chỉnh Tốc Độ Xe 1Điều Chỉnh Tốc Độ Xe
Bạn có thể cài đặt tốc độ xe bằng nút –/SET trên 
vô lăng khi điều chỉnh tốc độ bằng bàn đạp ga và 
bàn đạp phanh.

■Huỷ

Giảm tốc độ

Tăng tốc độ

1Huỷ
Khôi phục tốc độ cài đặt trước đó:
Sau khi hủy điều khiển chế độ chạy ổn định, bạn 
vẫn có thể trở về tốc độ thiết lập trước đó bằng 
cách ấn nút  RES/+ trong khi lái xe ở tốc độ ít 
nhất là 30 km/h trở lên.

Bạn không thể thiết lập hoặc khôi phục lại tốc độ 
trong các trường hợp sau:
• Khi tốc độ xe dưới 30 km/h
• Khi tắt nút MAIN

Ở tốc độ xe 25 km/h trở xuống, điều khiển chế độ 
chạy ổn định có thể tự động hủy.

Nút MAIN 

Nút
CANCEL 

Nút LIM 
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Bộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*

Hệ thống này cho phép bạn cài đặt một tốc độ tối đa không thể vượt quá ngay 
cả khi bạn nhấn bàn đạp ga.
Giới hạn tốc độ xe có thể cài đặt từ khoảng 30 km/h đến 250 km/h.

1Bộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*

Bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh không thể 
giữ tốc độ cài đặt giới hạn khi đang lái xuống 
dốc. Nếu việc này xảy ra, hãy giảm tốc độ bằng 
cách nhấn bàn đạp phanh.

Khi không sử dụng bộ giới hạn tốc độ có thể điều 
chỉnh:
Tắt bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh bằng 
cách ấn nút MAIN.

Bạn không thể dùng điều khiển chế độ chạy ổn 
định và bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh cùng 
một lúc.

3CẢNH BÁO
Bộ Giới Hạn Tốc độ Có Thể Điều Chỉnh có 
các hạn chế. Bạn luôn phải điều chỉnh tốc 
độ xe để tuân thủ giới hạn tốc độ thực tế và 
lái xe một cách an toàn.

3CẢNH BÁO
Không nhấn bàn đạp ga hơn mức cần thiết. 
Duy trì vị trí bàn đạp ga phù hợp phụ thuộc 
vào tốc độ xe.

■Ấn nút MAIN trên vô
lăng

Đèn báo trên 
bảng điều khiển 
Bộ giới hạn tốc độ 
có thể điều chỉnh có 
thể sử dụng.

Nếu có đèn báo khác sáng, ấn nút 
LIM để chuyển sang giới hạn tốc độ 
có thể điều chỉnh.

Cách sử dụng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuBộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*
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• Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga và ấn nút –/SET khi bạn đã đạt đến tốc độ
mong muốn.
Vào lúc bạn nhả nút –/SET, tốc độ giới hạn được cố định và bộ giới hạn tốc
độ điều chỉnh được cài đặt. Giới hạn tốc độ được hiển thị.

• Bạn có thể cài đặt giới hạn tốc độ cài đặt trước đó nếu ấn nút RES/+.

■Cài Đặt Tốc Độ Giới Hạn 1Cài Đặt Tốc Độ Giới Hạn
Nếu bạn cài đặt tốc độ giới hạn khi di chuyển dưới 
30 km/h, giới hạn tốc độ được cài đặt đến 30 km/h.

Tiếng bíp vang lên và giới hạn tốc độ hiển thị nhấp 
nháy nếu tốc độ xe vượt quá giới hạn 3 km/h trở lên 
trên dốc đứng.

Bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh có thể được 
cài đặt đến tốc độ hiện tại nếu nó cao hơn giới hạn 
tốc độ cài đặt trước đó khi bạn ấn nút RES/+.

Sáng khi bộ

Ấn và nhả 

      Nút –/SET 
Nút RES/+ 

giới hạn tốc 
độ có thể 
điều chỉnh 
được cài đặt

uuKhi Lái XeuBộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*
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Ấn nút RES/+ hoặc –/SET trên vô lăng để tăng hoặc giảm tốc độ giới hạn.

• Mỗi lần bạn ấn nút, tốc độ giới hạn có thể tăng hoặc giảm khoảng 1km/h.
• Nếu bạn ấn giữ nút, tốc độ giới hạn có thể tăng hoặc giảm 10 km/h mỗi

0,5 giây đến khi đạt tới giới hạn hệ thống.
• Xe có thể tăng hoặc giảm ga đến khi đạt tới tốc độ cài đặt hệ thống.

Tốc độ giới hạn có thể bị vượt quá nếu nhấn hết cỡ bàn đạp ga.
u Tốc độ giới hạn hiển thị nhấp nháy.

Tiếng bíp sẽ vang lên khi tốc độ giới hạn bị vượt quá.

■Điều Chỉnh Tốc Độ Giới Hạn

■ Vượt Quá Tốc Độ Giới Hạn Tạm Thời

Giảm tốc độ 

Tăng tốc độ 

1Vượt Quá Tốc Độ Giới Hạn Tạm Thời
Tiếng bíp vang lên khi tốc độ xe cao hơn tốc độ 
giới hạn mà xe đã cài đặt khi nhấn hết cỡ bàn 
đạp ga.

Bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh hoạt động 
trở lại khi tốc độ xe trở về thấp hơn giới hơn tốc 
độ giới hạn đã cài đặt.

uuKhi Lái XeuBộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*
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Để hủy bộ giới hạn tốc độ có thể điều 
chỉnh, thực hiện một trong các thao tác 
sau: 
• Ấn nút CANCEL.
• Ấn nút MAIN.
• Ấn nút LIM.

■Hủy 1Hủy
Bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh sẽ chuyển sang 
điều khiển chế độ chạy ổn định nếu bạn ấn nút LIM.

Nếu có sự cố với hệ thống khi bạn đang sử dụng 
bộ giới hạn tốc độ có thể điều chỉnh, tiếng bíp sẽ 
vang lên và chữ OFF sáng. Bộ giới hạn tốc độ có 
thể điều chỉnh sẽ bị tắt.

Nút MAIN 

Nút 
CANCEL 

Nút LIM

uuKhi Lái XeuBộ Giới Hạn Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh*



572

Lái X
e

Cảm Biến Camera Trước*

Camera được dùng trong các hệ thống như LKAS, Hệ Thống Cảnh Báo Chệch 
Làn Đường, ACC có LSF và Hệ thống Phanh Giảm Va Chạm, được thiết kế để 
phát hiện vật thể làm cản trở các hệ thống trên vận hành chức năng của 
chúng.

Camera này được đặt ở phía sau gương 
chiếu hậu.

Để giảm khả năng nhiệt độ bên trong xe 
cao khiến hệ thống cảm biến camera tắt, 
hãy tìm nơi có bóng râm hoặc tránh để 
phía trước xe bị ánh sáng mặt trời chiếu 
vào khi đỗ xe. Nếu bạn dùng tấm che 
nắng, không để nó che phần vỏ camera. 
Nếu che như thế sẽ tích tụ hơi nóng ở 
đó.

■Các Lưu Ý Khi Lắp Đặt và Xử Lý Camera

1Cảm Biến Camera Trước*

Không được dán phim hoặc gắn vật thể lên kính 
chắn gió, nắp ca-pô hay lưới tản nhiệt phía trước 
bởi nó có thể cản tầm nhìn của camera và khiến 
hệ thống hoạt động bất thường.
Vết xước, nứt và các hư hỏng khác trên kính 
chắn gió trong tầm nhìn của camera có thể khiến 
hệ thống hoạt động bất thường. Nếu điều này xảy 
ra, nên thay kính chắn gió chính hiệu Honda.  Chỉ 
sửa chữa nhỏ trong vùng tầm nhìn của camera 
hoặc lắp loại kính chắn gió bán ngoài thị trường 
có thể khiến cho hệ thống hoạt động bất thường.
Sau khi thay kính chắn gió, hãy đưa xe đến đại lý 
để hiệu chỉnh camera. Hiệu chỉnh camera đúng 
cách là cần thiết giúp hệ thống hoạt động hiệu 
quả.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuCảm Biến Camera Trước*

Cảm biến 
Camera 
Trước
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1Cảm Biến Camera Trước*

Không đặt đồ vật lên bảng táp lô. Nó có thể bị 
phản chiếu lên kính chắn gió và ngăn cản hệ 
thống phát hiện ra vạch phân cách làn đường.

Nếu thông báo Some Driver Assist Systems 
Cannot Operate:Camera Temperature Too 
High* (Một Số Hệ Thống Hỗ Trợ Người Lái 
Không Hoạt Động: Nhiệt Độ Camera Quá Cao*): 
             xuất hiện:
• Sử dụng hệ thống điều khiển khí hậu để làm

mát bên trong xe, nếu cần, đồng thời sử dụng 
chế độ sấy với hướng gió hướng thẳng vào 
camera.

• Bắt đầu lái xe để làm giảm nhiệt độ kính chắn
gió, nó sẽ làm giảm nhiệt độ xung quanh 
camera.

Nếu thông báo Some Driver Assist Systems 
Cannot Operate:Clean Front Windshield* (Một 
Số Hệ thống Hỗ Trợ Người Lái Không Hoạt 
Động: Lau Kính Chắn Gió Trước*):              xuất 
hiện.
• Đỗ xe ở nơi an toàn và lau sạch kính chắn gió.

Nếu thông báo không biến mất sau khi bạn đã 
lau sạch kính chắn gió và lái xe đi một đoạn, 
hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuCảm Biến Camera Trước*
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Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) 
có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LFS)*
Duy trì tốc độ ổn định cho xe và khoảng cách an toàn giữa xe của bạn với xe 
phía trước, nếu xe phía trước được phát hiện chuẩn bị dừng thì hệ thống có 
thể giảm tốc độ và dừng xe mà bạn không cần giữ chân lên bàn đạp phanh hay 
bàn đạp ga.
Khi ACC có LSF làm giảm tốc độ xe của bạn bằng phanh, đèn phanh sẽ sáng.

1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC)
có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LFS)* 

Nhắc Nhở Quan Trọng
Như các hệ thống khác, ACC có LSF cũng có 
những hạn chế. Phải sử dụng bàn đạp phanh 
bất cứ khi nào cần, và luôn giữ khoảng cách an 
toàn giữa xe bạn với các xe khác.

Cẩn thận không để vỏ cảm biến ra-đa bị va chạm 
mạnh. 

3CẢNH BÁO
Sử dụng ACC có LSF không đúng cách 
có thể dẫn đến va chạm. 

Chỉ sử dụng ACC có LSF khi lái xe trên 
đường cao tốc trong điều kiện thời tiết 
tốt.

3CẢNH BÁO
ACC có LSF có khả năng phanh hạn chế 
và có thể không dừng xe đúng lúc để 
tránh va chạm với xe đột ngột dừng phía 
trước xe bạn.

Luôn sẵn sàng nhấn bàn đạp phanh 
trong tình huống yêu cầu.

■Tốc độ xe cho ACC có LSF:  Một xe được phát hiện ở phía trước nằm trong 
phạm vi của ACC có LSF –  ACC có LSF vận hành ở tốc độ lên tới 180 km/h. 
Nếu không có xe được phát hiện trong phạm vi của ACC có LSF  – ACC có 
LSF sẽ vận hành tốc độ ở 30km/h trở lên.

■Vị trí số cho ACC có LSF: Ở (D hoặc (S.

Cảm biến ra-đa 
trong lưới tản 
nhiệt trước.

Khi sử dụng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*

Camera được 
lắp ở phía sau 
gương chiếu 
hậu.
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■ Cách kích hoạt hệ thống 1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng
  (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*

Khi ấn nút MAIN, cả ACC có LSF và Hệ Thống 
Hỗ Trợ Giữ Làn đường (LKAS) sẽ bật hoặc tắt.

ACC có LSF sẽ không hoạt động đúng trong một 
số điều kiện nhất định.

2 Điều Kiện và Hạn Chế Của ACC Có LSF 
Tr. 581

Khi không sử dụng ACC có LSF: Ấn nút MAIN 
để tắt chế độ chạy ổn định thích ứng. Việc này 
sẽ tắt Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn đường (LKAS).

Không sử dụng ACC có LSF trong những điều 
kiện sau:

■Ấn nút MAIN trên vô lăng.

ACC (xanh lục) sáng trên bảng điều khiển. 
ACC có LSF sẵn sàng.

Cách sử dụng

Nếu hiển thị bảng điều khiển khác 
nhau, ấn nút LIM để chuyển sang ACC 
có LSF.

Loại xe Châu Phi, Australia và New Zealand 

Nút LIM*

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*

• Trên đường quá đông hoặc trong điều kiện
giao thông phải dừng và đi liên tục.

• Trên đường có cua gấp.
• Khi xuống dốc cao, tốc độ xe đã cài đặt có thể

vượt quá do đang lao xuống dốc. Trong
những tình huống đó, ACC có LSF sẽ không
dùng đến phanh để duy trì tốc độ đã thiết lập.

• Trên đường có các thiết bị soát vé hay các vật
thể khác chắn giữa làn đường hay khu vực đỗ
xe hoặc có các thiết bị truy cập khi lái.
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Khi lái xe ở 30 km/h trở lên: Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga và ấn nút –/SET 
khi bạn đã đạt đến tốc độ mong muốn. Vào thời điểm bạn nhả nút, tốc độ thiết 
lập được cố định, và ACC có LSF bắt đầu vận hành.
Khi lái xe dưới 30 km/h: Nếu xe đang di chuyển và bạn không nhấn bàn đạp 
ga, việc bạn nhấn nút sẽ cố định tốc độ cài đặt là 30 km/h cho dù tốc độ xe 
hiện tại là bao nhiêu. Nếu xe của bạn đứng yên và xe phía trước được phát 
hiện, tốc độ xe của bạn được thiết lập, ngay cả khi nhấn bàn đạp phanh.

■Cài Đặt Tốc Độ Xe 1Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC)
 có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*

Các đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ 
Thấp (LSF), Cảnh Báo Chệch Làn Đường, Hỗ 
Trợ Ổn Định Xe (VSA),  TẮT Hỗ Trợ Ổn Định Xe 
(VSA), hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp/xẹp 
lốp, Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS), 
Phanh Đỗ Và Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) có thể 
sáng lên cùng với thông báo hiển thị trên Giao 
Diện Thông Tin Cho Người Lái* sau khi nối lại ắc 
quy. Lái xe ở quãng đường ngắn với tốc độ trên 
20 km/h. Đèn báo cần phải tắt. Nếu không tắt, hãy 
đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Sáng khi ACC có LSF 
khởi động

Ấn và Nhả

Nút −/SET

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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Khi ACC có LSF bắt đầu hoạt động, biểu 
tượng xe, các khoảng cách và tốc độ 
được thiết lập sẽ xuất hiện trên giao diện 
thông tin cho người lái.

Khi ở chế độ ACC có LSF, Hỗ Trợ Lái 
Thẳng (một tính năng của Hệ Thống Trợ 
Lực Lái Điện) sẽ được kích hoạt.
Bằng cách kích hoạt hệ thống lái để tự 
động cân bằng lực lái tự nhiên, Hỗ Trợ Lái 
Thẳng giúp bạn dễ dàng giữ xe trên một 
đường thẳng.

Tốc Độ Xe Đã Cài Đặt

Khoảng Cách Xe Đã Cài Đặt

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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■ Có xe phía trước
ACC có LSF sẽ giám sát nếu xe phía trước bạn vào trong phạm vi ACC có 
LSF. Trong trường hợp này, hệ thống ACC có LSF sẽ duy trì hoặc giảm tốc 
độ xe đã được thiết lập để giữ khoảng cách đã thiết lập với xe phía trước.

2 Thiết Lập hoặc Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Xe Tr. 584

Khi có một xe phía trước xe bạn có tốc độ 
thấp hơn tốc độ bạn cài đặt nằm trong 
phạm vi ACC có LSF hoặc cắt ngang qua 
đầu xe bạn và được ra-đa và camera phát 
hiện ra, xe của bạn sẽ bắt đầu giảm tốc.

■Khi Vận Hành 1Khi Vận Hành
Nếu xe phía trước giảm tốc độ bất ngờ, hoặc có 
xe khác cắt ngang ở phía trước, tiếng bíp sẽ 
vang lên và thông báo hiển thị trên màn hình giao 
diện thông tin cho người lái.
Nhấn bàn đạp phanh và giữ khoảng cách phù 
hợp với xe phía trước.

*1: Loại xe Capuchia, Lào và Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Capuchia, Lào và Philippin

Ngay cả khi khoảng cách giữa xe bạn và xe phía 
trước ngắn, ACC có LSF có thể bắt đầu tăng tốc 
xe trong các trường hợp sau:

*1

*2

Phạm Vi ACC có LSF: 120 m

Biểu tượng xe xuất hiện trên 
màn hình giao diện thông tin 
cho người lái.

Tiếng
 bíp

Xe phía trước lái ở tốc độ tương tự xe bạn 
hoặc nhanh hơn.

• Có xe cắt ngang phía trước xe bạn và lái với
tốc độ nhanh hơn xe của bạn, dần dần bỏ xa 
xe bạn.

•

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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■ Không có xe phía trước
Xe của bạn duy trì tốc độ đã được thiết lập 
mà không phải dùng chân giữ bàn đạp 
phanh hay bàn đạp ga.
Nếu trước đó có phát hiện ra xe phía trước 
khiến xe của bạn không thể giữ tốc độ đã 
được thiết lập, sau đó ACC có LSF sẽ tăng 
tốc trở lại tốc độ đã thiết lập và duy trì tốc 
độ đó.

■ Khi bạn nhấn bàn đạp ga
Bạn có thể tạm thời tăng tốc độ xe. Trong trường hợp này, sẽ không có âm 
thanh hay hình ảnh cảnh báo bạn nếu có xe ở trong phạm vi của ACC có 
LSF. ACC có LSF tiếp tục hoạt động trừ khi bạn hủy nó. Khi bạn nhả bàn đạp 
ga, hệ thống sẽ trở về với tốc độ phù hợp để giữ khoảng cách nếu xe phía 
trước được phát hiện ở trong phạm vi của ACC có LSF.

1Khi Vận Hành
Bạn cũng có thể cài đặt để hệ thống phát tiếng 
bíp khi xe phía trước vào trong hoặc ra khỏi 
phạm vi phát hiện của ACC có LSF. Thay đổi cài 
đặt  ACC Vehicle Ahead Detect Beep (Tiếng 
Bíp Phát Hiện Xe Phía Trước ACC)

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Hạn chế
Bạn nên sử dụng phanh để duy trì khoảng cách 
an toàn khi sử dụng ACC có LSF. Ngoài ra, 
ACC có LSF sẽ không hoạt động đúng trong một 
số điều kiện nhất định.

2  Điều Kiện và Hạn Chế Của ACC Có LSF 
Tr. 581

Biểu tượng xe dưới dạng nét 
đứt xuất hiện trên màn hình 
giao diện thông tin cho người lái

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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■ Xe phía trước ở trong phạm vi ACC có LSF di chuyển chậm để dừng lại
Xe của bạn cũng tự động dừng. Thông báo 
Stopped*1 hoặc *2xuất hiện trên màn
hình giao diện thông tin cho người lái. Khi 
xe phía trước lại tiếp tục chạy, biểu  tượng 
xe trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái sẽ nhấp nháy. Nếu bạn ấn nút  
RES/+ hoặc –/ SET hoặc nhả bàn đạp ga, 
ACC có LSF sẽ vận hành lại trong phạm vi 
tốc độ đã cài đặt trước đó. 

Nếu không có xe nào ở phía trước xe bạn 
trước khi bạn tiếp tục lái xe, nhấn bàn đạp 
ga và ACC có LSF sẽ hoạt động lại trong 
phạm vi tốc độ cài đặt trước.

*1: Loại xe Capuchia, Lào và Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Capuchia, Lào và Philippin

1Xe phía trước ở trong phạm vi ACC có LSF di
   chuyển chậm đê dừng lại

3CẢNH BÁO
Khi xe đã dừng và bạn ra khỏi xe trong 
khi ACC có LSF vẫn đang vận hành có 
thể làm xe di chuyển mà không kiểm 
soát được.

Xe di chuyển không có kiểm soát có thể 
dẫn đến va chạm, làm bị thương nghiêm 
trọng hoặc tử vong.

Không được ra khỏi xe khi xe dừng bằng 
ACC có LSF.

*1

*2

*1

*2
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Hệ thống có thể tự động tắt và đèn báo ACC sẽ sáng trong những điều kiện 
nhất định. Dưới đây là một số ví dụ về các điều kiện đó. Các điều kiện khác có 
thể làm giảm một số chức năng ACC.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

■ Điều kiện về môi trường
• Lái trong thời tiết xấu (mưa, sương mù, tuyết v.v).

■ Điều kiện đường xá
• Lái trên đường đầy tuyết hay ướt (khiến vạch phân cách làn đường bị che

khuất, vệt bánh xe, ánh sáng phản chiếu, vệt phun trên đường, độ tương
phản cao).

■ Điều kiện xe
• Kính chắn gió bị che do bụi bẩn, bùn đất, lá cây, tuyết v.v.
• Điều kiện lốp hoặc bánh xe bất thường (Sai kích thước, kích thước hoặc

cấu tạo của các lốp khác nhau, độ căng lốp không phù hợp, v.v).
• Nhiệt độ camera quá cao.
• Phanh đỗ được gài.
• Khi lưới thông gió trước bị bẩn.
• Xe bị nghiêng do tải nặng hoặc thay đổi hệ thống treo.
• Khi lắp xích bọc lốp.

■Điều Kiện và Hạn Chế Của ACC có LSF 1Điều Kiện và Hạn Chế Của ACC có LSF
ACC có LSF dùng chung cảm biến ra-đa với hệ 
thống phanh giảm va chạm (CMBS).

2 Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)* 
    Tr. 620

Bạn có thể tìm hiểu thông tin xử lý camera trang 
bị cho hệ thống này.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

Luôn giữ vỏ cảm biến ra-đa sạch sẽ.

Không được dùng dung môi hóa học hoặc bột 
đánh bóng để làm sạch vỏ cảm biến. Làm sạch 
cảm biến bằng nước hoặc chất tẩy trung tính.

Không dán nhãn lên nắp cảm biến ra-đa hay thay 
thế nắp cảm biến ra-đa.

Nếu bạn cần sửa chữa hoặc tháo cảm biến ra-đa, 
hoặc vỏ cảm biến ra-đa bị tác động mạnh, tắt hệ 
thống bằng nút MAIN và đưa xe đến đại lý.

Đến đại lý để kiểm tra nếu thấy hệ thống bất 
thường (ví dụ thông báo cảnh báo xuất hiện quá 
nhiều).

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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■ Giới hạn phát hiện
• Khi bất ngờ có xe cắt ngang phía trước xe của bạn.
• Khoảng cách giữa xe bạn và xe phía trước quá ngắn.
• Xe khác cắt ngang xe bạn chạy với tốc độ thấp và phanh đột ngột.
• Khi bạn tăng tốc nhanh và đến gần xe phía trước ở tốc độ cao.
• Xe phía trước xe bạn là xe máy, xe đạp, xe lăn điện, xe ba bánh hay xe cỡ

nhỏ khác.
• Khi có động vật phía trước xe bạn.
• Khi lái trên đường quanh co, gập ghềnh hay mấp mô làm cảm biến khó phát

hiện xe phía trước.
• Chênh lệch tốc độ giữa xe bạn và xe phía trước quá lớn.
• Xe đang đến gần đột nhiên cắt ngang xe bạn.
• Xe của bạn bất ngờ cắt ngang xe đang đến gần.
• Khi lái xe qua cầu sắt hẹp.
• Khi xe phía trước bạn phanh gấp.
• Khi xe phía trước có hình dáng kỳ lạ.
• Khi cả xe của bạn và xe phía trước đi ở mép của làn đường.

1Điều Kiện và Hạn Chế Của ACC có LSF
Nếu phần trước xe bị tác động trong các trường 
hợp sau, cảm biến ra-đa không thể hoạt động 
tốt. Cần đưa xe đến đại lý để kiểm tra:
• Xe chạy vào ổ gà, rìa đường, đòn kê, ụ đất

giữa đường v.v.
• Lái vào vũng nước sâu.
• Xe bạn bị va chạm từ phía trước.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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Tăng hoặc giảm tốc độ xe bằng việc sử dụng các nút RES/+ hoặc nút –/SET 
trên vô lăng.

• Mỗi lần bạn ấn nút RES/+ hoặc –/SET, tốc độ của xe sẽ được tăng hoặc
giảm khoảng 1 km/h.

• Nếu bạn tiếp tục ấn nút RES/+ hoặc –/SET, tốc độ xe sẽ tăng hoặc giảm
khoảng 10 km/h.

■Điều Chỉnh Tốc Độ Xe 1Điều Chỉnh Tốc Độ Xe
Nếu phát hiện một xe phía trước đang đi với tốc 
độ chậm hơn tốc độ mà xe bạn cài đặt tăng lên, 
ACC có LSF sẽ không tăng tốc độ xe bạn. Điều 
này giúp duy trì khoảng cách đã cài đặt giữa xe 
bạn và xe phía trước.

Khi bạn nhấn bàn đạp ga và sau đó ấn và nhả 
nút -/SET, tốc độ xe hiện tại của xe bạn sẽ 
cài đặt.

Để tăng tốc độ

Để giảm tốc độ

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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Ấn nút      (Khoảng Cách) để thay đổi khoảng 
 cách với xe khác của ACC có LSF. Mỗi khi 
ấn nút, khoảng cách thiết lập với xe khác 
(khoảng cách giữa xe bạn và xe phía trước 

được phát hiện) chuyển từ rất xa, xa, trung 
bình và gần.

Xác định khoảng cách với xe khác phù 
hợp nhất tuỳ theo điều kiện lái cụ thể. Đảm 
bảo tuân theo quy định của địa phương về 
khoảng cách lái.

■ Thiết Lập hoặc Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Xe

Nút Khoảng Cách

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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Tốc độ xe bạn càng cao, khoảng cách giữa hai xe trong các chế độ gần, trung 
bình, xa và rất xa càng trở nên lớn hơn. Xem các ví dụ sau để tham khảo.

Khi xe bạn tự động dừng do phát hiện xe phía trước dừng, khoảng cách giữa 
hai xe sẽ thay đổi dựa vào cài đặt khoảng cách ACC có LSF.

Khoảng cách xe
Khi thiết lập tốc độ là:

80 km/h 104 km/h

1Thiết Lập Hoặc Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Xe
Người lái phải duy trì khoảng cách phanh vừa đủ 
với xe phía trước trong mọi trường hợp và phải 
biết rằng khoảng cách tối thiểu và thời gian giãn 
cách tối thiểu có thể được quy định trong các luật 
giao thông ở địa phương và trách nhiệm của 
người lái là phải tuân thủ luật.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*

Gần

Trung 
Bình

Xa

Rất 
Xa

25 mét 
1,1 giây

31 mét
1,1 giây

33 mét
1,5 giây

42 mét
1,5 giây

47 mét
2,1 giây

61 mét
2,1 giây

62 mét
2,8 giây

83 mét
2,9 giây
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Để hủy ACC có LSF, thực hiện các thao tác 
sau:
• Ấn nút CANCEL.
• Ấn nút MAIN.
u Đèn báo ACC có LSF tắt.

• Ấn nút LIM*.
• Nhấn bàn đạp phanh.
u Khi chức năng LSF làm dừng xe, bạn

không thể hủy ACC có LSF bằng cách 
nhấn bàn đạp phanh.

■Huỷ 1Huỷ
Khôi phục tốc độ cài đặt trước đó: Sau khi hủy 
ACC có LSF, bạn có thể khôi phục tốc độ cài đặt 
trước đó trong khi nó vẫn được hiển thị. Ấn nút 
RES/+.

Không thể thiết lập hay khôi phục tốc độ khi ACC 
có LSF được tắt bằng nút MAIN. Ấn nút MAIN để 
kích hoạt hệ thống sau đó cài đặt tốc độ mong 
muốn.Nút

MAIN 

Nút
CANCEL Nút LIM* 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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■ Hủy tự động
Tiếng bíp phát ra và thông báo xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái khi ACC có LSF tự động bị hủy. Một trong các trường hợp sau có thể 
làm ACC có LSF tự động bị hủy:
• Thời tiết xấu (mưa, sương mù, tuyết, v.v).
• Khi cảm biến ra-đa ở lưới tản nhiệt trước bị bẩn.
• Không thể phát hiện ra xe phía trước.
• Phát hiện ra tình trạng lốp xe bất thường hoặc lốp xe bị trượt.
• Lái xe trên đường đồi núi, lái ở đường khó đi trong thời gian dài.
• Quay vô lăng đột ngột.
• Khi kích hoạt ABS, VSA hoặc CMBS.
• Khi đèn báo ABS hoặc VSA sáng.
• Khi dừng xe trên dốc đứng.
• Khi gài phanh đỗ bằng tay.
• Khi phát hiện xe nằm trong phạm vi ACC có LSF quá gần với xe bạn.
• Camera phía sau gương chiếu hậu, hay khu vực quanh camera, kính chắn

gió bị bẩn.
• Khi tải trọng vượt quá giới hạn.
• Khi đi qua khu vực kín, ví dụ như đường hầm.

ACC có LSF có thể bị hủy tự động do các nguyên nhân sau. Trong những 
trường hợp này, phanh đỗ sẽ tự động được gài.
• Dây đai an toàn người lái không được thắt khi xe đứng yên.
• Xe dừng trong hơn 10 phút.
• Động cơ bị tắt.

1Hủy tự động
Mặc dù ACC có LSF tự động bị hủy, bạn vẫn có 
thể khôi phục tốc độ cài đặt trước đó.  Đợi đến 
khi nguyên nhân làm hủy ACC có LSF được cải 
thiện, ấn nút -/SET.

uuKhi Lái XeuĐiều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp (LSF)*
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Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*

Cảnh báo và hỗ trợ bạn khi hệ thống xác định khả năng xe bạn vô tình cắt 
ngang qua vạch phân cách làn đường và/hoặc ra khỏi làn đường xe chạy. 

Camera trước gắn ở sau gương chiếu hậu 
sẽ giám sát vạch phân cách làn đường bên 
trái và phải (màu trắng hoặc màu vàng). 
Nếu xe của bạn chạy quá gần với vạch 
phân cách làn đường được phát hiện mà 
không bật xi nhan, ngoài việc xuất hiện cảnh 
báo bằng hình ảnh, hệ thống sẽ tác động 
lực vào hệ thống lái và thông báo cho bạn 
biết bằng cách rung nhanh vô lăng để giúp 
bạn đi đúng làn đường được phát hiện. 

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

Để cảnh báo, thông báo Lane Departure 
sẽ xuất hiện trên màn hình giao diện thông  
tin cho người lái.

Nếu hệ thống xác định hệ thống lái không 
thể giữ xe đi đúng làn đường, hệ thống có 
thể kích hoạt phanh.
u Hệ thống chỉ kích hoạt phanh khi vạch
    phân cách làn đường là những vạch
    liền đậm.

Hệ thống huỷ các vận hành hỗ trợ khi bạn quay vô lăng để tránh cắt ngang 
qua vạch phân cách làn đường được phát hiện.

Nếu hệ thống vận hành vài lần mà không thấy phản ứng của người lái, hệ 
thống sẽ phát tiếng bíp để thông báo cho bạn.

■Cách Hệ Thống Hoạt Động

1Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng
Như các hệ thống hỗ trợ khác, hệ thống Cảnh 
Báo Chệch Làn Đường cũng có hạn chế.
Quá phụ thuộc vào Hệ Thống Cảnh Báo Chệch 
Làn Đường có thể dẫn đến va chạm. Bạn cần giữ 
xe đi đúng làn đường.

Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường chỉ cảnh 
báo cho bạn khi phát hiện chệch làn đường mà 
không dùng đèn xi nhan. Hệ Thống Cảnh Báo 
Chệch Làn Đường không thể phát hiện ra tất cả 
vạch phân cách làn đường, làn đường hay vạch 
xuất phát; độ chính xác sẽ thay đổi do điều kiện 
thời tiết, tốc độ xe và chỉ báo làn đường. Bạn cần 
vận hành xe an toàn và tránh va chạm.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin xử lý camera được 
trang bị cùng hệ thống này.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường không 
thể hoạt động tốt ở các điều kiện nhất định:

2 Điều Kện và Hạn Chế của Cảnh Báo Chệch 
Làn Đường Tr. 590

Đôi khi bạn không thể nhận thấy các chức năng 
Cảnh Báo Chệch Làn Đường do hoạt động của xe 
hoặc tình trạng mặt đường.

*1: Loại xe Campuchia, Lào và
Philippin

*2: Ngoại trừ loại xe Campuchia,
Lào và Philippin

*1

*2

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*
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Hệ thống sẵn sàng tìm kiếm vạch phân cách làn đường khi được đáp ứng các 
điều kiện sau:
• Tốc độ của xe nằm trong khoảng từ 72 đến 180 km/h.
• Xe đang chạy trên đường thẳng hoặc đường có độ cua nhẹ.
• Đèn xi nhan tắt.
• Không nhấn bàn đạp phanh.
• Cần gạt nước không vận hành liên tục.
• Không ga hoặc phanh và không xoay vô lăng.
• Hệ thống xác định được người lái không chủ động tăng tốc, phanh hay quay

vô lăng.

Ấn nút Cảnh Báo Chệch Làn Đường để bật 
và tắt hệ thống.

u Đèn báo trên nút sáng và thông báo
xuất hiện trên màn hình giao diện 
thông tin cho người lái khi bật hệ 
thống.

■Cách Hoạt Động Của Hệ Thống

■Bật và Tắt Cảnh Báo Chệch Làn Đường

1Cách Hoạt Động Của Hệ Thống
Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường có thể tự 
động tắt và đèn báo       sẽ tiếp tục sáng.

2 Đèn Báo Tr. 112

Chức năng hệ thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường 
có thể bị ảnh hưởng khi xe:
• Không được lái đúng làn đường.
• Lái vào phía trong rìa đường, ngoài làn đường.
• Lái ở làn đường hẹp.

1Bật và Tắt Cảnh Báo Chệch Làn Đường
Khi bạn chọn Warning Only từ các tính năng tuỳ 
chọn trên màn hình giao diện thông tin cho người 
lái hoặc màn hình âm thanh/thông tin, hệ thống 
không vận hành hệ thống lái và phanh.

Các đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ 
Thấp (LSF), Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn 
Đường, Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), TẮT 
Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), hệ thống 
cảnh báo xẹp lốp/áp suất lốp thấp, Hệ Thống 
Phanh Giảm Va chạm (CMBS) và Phanh đỗ
và Hệ thống Phanh (Hổ Phách) có thể sáng lên 
cùng với thông báo hiển thị trên Màn Hình Giao 
Diện Thông Tin cho Người Lái* sau khi nối lại ắc
quy. Lái xe ở quãng được ngắn với tốc độ trên 20 
km/h. Đèn báo cần phải tắt. Nếu không tắt, hãy 
đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Nút Cảnh Báo 
Chệch Làn Đường

Đèn Báo

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*
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Hệ thống không thể phát hiện đúng vạch phân cách làn đường và vị trí của xe 
trong các điều kiện nhất định. Dưới đây là một số ví dụ về các điều kiện đó.

■ Điều kiện môi trường
• Lái xe trong thời tiết xấu (mưa, tuyết, sương mù, v.v.).
• Thay đổi đột ngột giữa sáng và tối như khi vào trong hay ra khỏi đường hầm.
• Sự khác biệt giữa vạch chia làn đường và bề mặt đường là không rõ ràng.
• Lái xe dưới ánh sáng mặt trời yếu (ví dụ lúc bình minh hoặc chạng vạng).
• Tia sáng mạnh phản chiếu trên đường cao tốc.
• Lái xe dưới bóng cây, toà nhà v.v.
• Bóng của vật thể gần đó song song với biển báo làn đường.
• Các vật cản hoặc cấu tạo đường xá gây hiểu nhầm là vạch báo làn đường.
• Phản chiếu bên trong kính chắn gió trước.
• Lái xe vào ban đêm hoặc trong bóng tối như đường hầm.

■Điều Kiện và Hạn Chế Của Cảnh Báo Chệch Làn Đường

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*
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■ Điều kiện đường xá
• Lái trên đường đầy tuyết hay ướt (khiến vạch phân cách làn đường bị che khuất),

vệt bánh xe, ánh sáng phản chiếu, vệt phun trên đường, độ tương phản cao).
• Lái trên đường có vạch phân cách làn đường tạm thời.
• Nhiều vạch phân cách khác nhau có thể nhìn thấy trên vỉa hè do sửa

đường hoặc các vạch phân cách làn đường đã cũ.
• Đường có vạch đánh dấu phân cách, giao nhau hay cắt nhau (ví dụ ở đoạn

đường giao nhau hay đường dành cho người đi bộ).
• Vạch phân cách làn đường quá hẹp, rộng, hoặc thay đổi liên tục.
• Xe phía trước xe bạn đi giáp vạch phân cách làn đường.
• Ở đoạn đường đồi hoặc lái gần đến đỉnh đồi.
• Lái trên đường gồ ghề hay không lát đá, mặt đường mấp mô.
• Khi các vật thể trên đường (như rìa đường, hàng rào an toàn, cột điện v.v)

nhìn giống như các vạch phân cách màu trắng (hay màu vàng).
• Lái trên đường có vạch phân cách kép.

■ Điều kiện xe
• Thấu kính đèn chiếu sáng bị bẩn hoặc đèn chiếu sáng không được điều chỉnh đúng.
• Phía ngoài kính chắn gió bị bẩn hoặc bị bám đầy bụi bẩn, bùn lấm, lá, tuyết, v.v.
• Phía trong kính chắn gió bị mờ.
• Nhiệt độ camera quá cao.
• Tình trạng lốp xe hay bánh xe bất thường (sai kích cỡ, kích thước hay cấu tạo

khác nhau, độ căng lốp không phù hợp, v.v).
• Xe bị nghiêng do tải trọng nặng hay hệ thống treo bị thay đổi.
• Khi lắp xích bọc lốp.
• Xe kéo theo rơ-mooc*.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn Đường*
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Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
Bằng việc điều khiển hệ thống lái để giữ xe đi ở giữa làn đường, các cảnh báo xúc 
giác và hình ảnh sẽ xuất hiện nếu xe nằm ngoài làn đường mà xe đã xác nhận.

1Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng
LKAS giúp đem lại thuận tiện cho bạn. Nó không 
thể điều khiển xe thay cho bạn. Hệ thống sẽ 
không hoạt động nếu bạn bỏ tay ra khỏi vô lăng 
hoặc không lái.

2 Những Cảnh Báo và Thông Báo Trên Màn  
Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người 
Lái* Tr. 146

Không đặt đồ vật lên trên bảng điều khiển. Đồ vật 
có thể bị phản chiếu lên kính chắn gió và làm hệ 
thống không thể phát hiện ra vạch phân cách làn 
đường.

LKAS chỉ cảnh báo khi phát hiện chệch làn đường 
mà không có xi nhan. LKAS không thể phát hiện 
ra tất cả vạch phân cách làn đường, hay làn đường; 
độ chính xác sẽ thay đổi do điều kiện thời tiết, tốc 
độ xe và chỉ báo làn đường. Bạn cần vận hành xe 
an toàn và tránh va chạm.

LKAS rất tiện lợi khi sử dụng trên đường cao tốc 
hoặc đường có hai làn xe.

Hệ thống LKAS không thể hoạt động tốt trong một 
số điều kiện nhất định:

2 Điều Kiện và Hạn Chế Của LKAS Tr. 598

Bạn có thể tìm hiểu thông tin xử lý camera được 
trang bị cùng hệ thống này.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

■Hỗ trợ hệ thống lái
Hệ thống tác dụng mô-men lên hệ thống 
lái nhằm giữ xe ở giữa vạch phân cách 
làn đường bên trái và bên phải. Mô-men 
sẽ lớn dần khi xe đến gần một trong hai 
vạch.

Khi bạn bật xi nhan để thay đổi làn đường, hệ thống sẽ tạm ngừng và tiếp tục 
động sau khi tắt xi nhan.
Nếu bạn chuyển làn đường mà không bật xi nhan, chuông cảnh báo LKAS sẽ kích 
hoạt và vô lăng sẽ rung.

■Cảm biến
camera trước

Giám sát vạch phân 
cách làn đường 

■Cảnh báo bằng xúc giác và hình ảnh
Vô lăng được rung liên tục và cảnh 
báo hiển thị giúp bạn biết rằng xe 
đang đi ra ngoài làn đường đã được 
xác nhận.

*1

*2

*1: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Hỗ trợ xe đi giữa làn đường, khi xe gần vạch trắng hoặc vàng, lực lái của hệ 
thống lái trợ lực điện sẽ tăng lên.

Khi xe đi vào khu vực cảnh báo, LKAS sẽ cảnh báo cho bạn biết bằng cách 
rung nhẹ vô lăng đồng thời hiển thị cảnh báo.

■Chức Năng Hỗ Trợ Giữ Làn Đường 1Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*

LKAS có thể không thực hiện đúng chức năng 
như thiết kế khi lái xe trong điều kiện giao thông 
đông đúc hay trên đường ngoằn ngoèo.

Nếu nó không phát hiện ra làn đường, hệ thống 
sẽ tạm thời bị huỷ. Khi làn đường được phát 
hiện, hệ thống sẽ tự động được khôi phục lại.

■Chức Năng Cảnh Báo Chệch Làn Đường

Khu Vực Cảnh Báo

Khu Vực Cảnh Báo

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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Có thể sử dụng hệ thống trong các trường hợp sau.
• Làn đường đang lái có các vạch chỉ báo dễ phát hiện ở cả hai bên đường, và

xe nằm giữa làn đường. 
• Tốc độ xe nằm trong khoảng từ 72 đến 180km/h.
• Lái trên đường thẳng hoặc đường có độ cua nhẹ.
• Tắt đèn xi nhan.
• Không nhấn bàn đạp phanh.
• Cần gạt nước không vận hành liên tục.

■ Cách kích hoạt hệ thống
1. Ấn nút MAIN.
u LKAS sáng trên màn hình giao diện

thông tin cho người lái. 
Hệ thống đã sẵn sàng để sử dụng.

2. Ấn nút LKAS.
u Hình ảnh làn đường xuất hiện trên

màn hình giao diện thông tin cho 
người lái.
Hệ thống được kích hoạt.

■Hệ Thống Có Thể được Sử Dụng Khi 1Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*

Nếu xe bị đánh sang vạch làn đường bên trái 
hoặc phải do mô-men xoắn tác dụng lên hệ 
thống, hãy tắt LKAS và đưa xe đến đại lý để 
kiểm tra.

Nút MAIN

Nút LKAS

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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4. Giữ xe ở gần giữa làn đường khi lái
xe.
u Đường viền chấm chuyển sang đậm

khi hệ thống bắt đầu vận hành sau 
khi phát hiện các vạch phân cách 
làn đường bên trái và bên phải.

Để hủy LKAS:
Ấn nút MAIN hoặc nút LKAS.

LKAS tắt khi bạn dừng động cơ, ngay cả 
khi bạn đã bật tính năng này vào lần lái xe 
gần nhất.

■Huỷ 1Huỷ
Ấn nút MAIN cũng có thể bật và tắt ACC có LSF.

Nút MAIN

Nút LKAS

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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■ Hệ thống sẽ tạm dừng nếu bạn:
• Cài đặt cần gạt nước ở chế độ gạt liên tục.
u Tắt cần gạt nước thì LKAS sẽ hoạt

trở lại.
• Giảm tốc độ xe xuống 64 km/h hoặc

hơn.
u Tăng tốc lên 72 km/h hoặc hơn,

sẽ hoạt động trở lại.
• Nhấn bàn đạp phanh.
u LKAS tiếp tục hoạt động và lại bắt

phát hiện vạch phân cách làn 

• Để công tắc cần gạt nước ở AUTO để
cần gạt nước vận hành liên tục.
u LKAS tiếp tục hoạt động khi cần gạt

dừng hay vận hành ngắt quãng.

Khi LKAS bị treo, các vạch ph n 
cách trên màn hình giao diện 
thông tin cho người lái chuyển 
thành đường viền, và tiếng bíp 
vang lên (nếu được kích hoạt). nhả bàn đạp phanh.

Loại xe có có chế độ gạt tự động ngắt quãng

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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■ LKAS có thể tự động tạm dừng khi:
• Hệ thống không phát hiện ra vạch phân cách làn đường.
• Quay vô lăng nhanh.
• Xe bị mất lái.
• Lái xe trên đường có góc cua hẹp.
• Khi lái ở tốc độ hơn 185 km/h.

Khi những điều kiện trên không còn nữa, LKAS sẽ tự động hoạt 
động trở lại.

■ LKAS có thể tự động bị huỷ khi:
• Nhiệt độ camera quá cao hoặc thấp.
• Camera phía sau gương chiếu hậu, hay khu vực quanh camera,

kính chắn gió bị bẩn.
• Khi hệ thống ABS hoặc VSA được kích hoạt.

Tiếng bíp vang lên nếu LKAS tự động bị hủy.

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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Hệ thống không thể phát hiện vạch phân cách làn đường và vì thế không thể 
giữ xe ở giữa làn đường trong các trường hợp sau:

■ Điều kiện môi trường
• Lái xe trong thời tiết xấu (mưa, tuyết, sương mù, v.v.).
• Thay đổi đột ngột giữa sáng và tối như khi vào trong hay ra khỏi đường hầm.
• Sự khác biệt giữa vạch chia làn đường và bề mặt đường là không rõ ràng.
• Lái xe dưới ánh sáng mặt trời yếu (ví dụ lúc bình minh hoặc tranh tối tranh sáng).
• Tia sáng mạnh phản chiếu trên đường cao tốc.
• Lái xe dưới bóng cây, toà nhà v.v.
• Bóng của vật thể gần đó song song với biển báo làn đường.
• Các vật cản hoặc cấu tạo đường xá gây hiểu nhầm là vạch báo làn đường.
• Phản chiếu bên trong kính chắn gió trước.
• Lái xe vào ban đêm hoặc trong bóng tối như đường hầm.

■Điều Kiện và Hạn Chế Của LKAS

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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■ Điều kiện đường xá
• Lái trên đường đầy tuyết hay ướt (khiến vạch phân cách làn đường bị che khuất,

vệt bánh xe, ánh sáng phản chiếu, vệt phun trên đường, độ tương phản cao).
• Lái trên đường có chỉ báo làn đường tạm thời.
• Nhiều vạch phân cách khác nhau có thể nhìn thấy trên vỉa hè do sửa đường

hoặc vạch phân cách đã cũ.
• Đường có vạch đánh dấu phân cách, giao nhau hay cắt nhau (ví dụ ở đoạn

đường giao nhau hay đường dành cho người đi bộ).
• Vạch phân cách làn đường quá hẹp, rộng, hoặc thay đổi liên tục.
• Xe phía trước xe bạn đi giáp vạch phân cách làn đường.
• Ở đoạn đường đồi hoặc lái gần đến đỉnh đồi.
• Lái trên đường gồ ghề hay không lát đá, mặt đường mấp mô.
• Khi các vật thể trên đường (như rìa đường, hàng rào an toàn, cột điện v.v)

nhìn giống như các vạch phân cách màu trắng (hay màu vàng).
• Lái trên đường có vạch phân cách kép.

■ Điều kiện xe
• Thấu kính đèn chiếu sáng bị bẩn hoặc đèn chiếu sáng không được điều chỉnh đúng.
• Phía ngoài kính chắn gió bị bẩn hoặc bị bám đầy bụi bẩn, bùn lấm, lá,

tuyết ẩm, v.v.
• Phía trong kính chắn gió bị mờ.
• Nhiệt độ camera quá cao.
• Tình trạng lốp xe hay bánh xe bất thường (sai kích cỡ, kích cỡ hay cấu tạo

khác nhau, độ căng lốp không phù hợp, v.v).
• Xe bị nghiêng do tải trọng nặng hoặc hệ thống treo bị thay đổi.
• Xe kéo theo rơ-mooc*.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS)*
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Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)
VSA giúp ổn định xe trong khi rẽ nếu xe rẽ nhiều hoặc ít hơn dự định. Nó cũng 
hỗ trợ trong việc duy trì lực bám trên các bề mặt trơn. Hệ thống có thể thực 
hiện như vậy bằng cách điều chỉnh công suất động cơ và việc vận hành phanh 
tương ứng.

Khi VSA kích hoạt, bạn phải chú ý rằng 
động cơ không phản hồi lại bàn đạp ga. 
Bạn cũng có thể nghe thấy âm thanh từ hệ 
thống thủy lực. Bạn cũng sẽ thấy đèn báo 
nhấp nháy.

■ Vận Hành VSA

1Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)
VSA có thể không thực hiện đúng chức năng nếu 
các lốp không cùng chủng loại và kích cỡ. Đảm 
bảo sử dụng lốp cùng kích thước và chủng loại 
và luôn giữ áp suất lốp ở mức tiêu chuẩn.

Khi đèn báo hệ thống VSA sáng lên và tiếp tục 
sáng trong khi lái, có thể hệ thống có sự cố. Điều 
này làm cản trở việc lái thông thường, hãy đưa 
xe đến đại lý kiểm tra ngay lập tức.

VSA không thể nâng cao tính ổn định của xe 
trong mọi điều kiện và không điều khiển toàn bộ 
hệ thống phanh. Bạn vẫn cần lái và cua ở tốc độ 
phù hợp với các điều kiện và luôn để một khoảng 
cách đủ an toàn.

Chức năng chính của hệ thống VSA thường 
được coi là Điều Khiển Ổn Định Điện tử (ESC). 
Hệ thống cũng bao gồm chức năng điều khiển 
lực kéo.

Đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định Thích 
Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ Thấp 
(LFS)*, Cảnh Báo Chệch Làn Đường*, Hệ Thống 
Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), TẮT Hệ Thống Hỗ Trợ 
Ổn Định Xe (VSA), hệ thống cảnh báo xẹp lốp/áp 
suất lốp thấp*, Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm*, 
và Hệ Thống Phanh và Phanh Đỗ (Hổ Phách) có 
thể sáng lên cùng với thông báo hiển thị trên Màn 
Hình Giao Diện Thông Tin cho Người Lái* sau khi 
nối lại ắc quy. Lái xe ở quãng được ngắn với tốc 
độ trên 20 km/h. Đèn báo cần phải tắt. Nếu không 
tắt, hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)

Đèn Báo Hệ 
Thống VSA
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Nút này ở trên bảng điều khiển phía người 
lái. Để bật và tắt tính năng VSA, ấn và giữ 
nút cho đến khi nghe thấy tiếng bíp.

Xe vẫn phanh và khả năng vào cua bình 
thường, nhưng khả năng bám đường sẽ 
giảm.

Để khôi phục một phần chức năng/tính
năng của VSA, ấn nút      cho đến khi nghe 
thấy tiếng bíp. 

VSA được bật mỗi khi bạn khởi động động 
cơ, cho dù nếu bạn đã tắt nó vào lần lái xe 
gần nhất.

■Bật và Tắt VSA 1Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)
Trong một số điều kiện nhất định khi xe bị kẹt 
trong bùn hoặc tuyết, có thể dễ vượt qua hơn khi 
tạm thời tắt VSA.

Khi nút      được ấn, khả năng bám đường sẽ 
Điều này cho phép bánh xe quay tự do hơn 
độ thấp. Bạn chỉ nên tắt VSA để đưa xe 
tình trạng bị kẹt nếu như không thể 
tình trạng đó khi bật VSA.

Ngay sau khi xe thoát khỏi tình trạng kẹt, đảm bảo 
VSA đã được bật lại. Bạn nên bật hệ thống VSA 
khi lái xe.

Bạn có thể nghe thấy âm thanh vận hành của 
mô-tơ từ khoang động cơ trong khi việc thực hiện 
kiểm tra hệ thống đang được thực hiện ngay sau 
khi khởi động động cơ hoặc trong khi lái. Điều 
là bình thường.

Đèn Báo TẮT VSA 

uuKhi Lái XeuHệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA)
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Hỗ Trợ Xử Lý Nhanh
Khi cần, phanh nhẹ từng bánh xe trước và sau khi bạn quay vô lăng, và giúp 
hỗ trợ ổn định và vận hành xe trong khi rẽ.

1Hỗ Trợ Xử Lý Nhanh
Hỗ trợ xử lý nhanh không thể nâng cao tính ổn 
định của xe trong mọi điều kiện lái. Bạn vẫn cần 
lái và vào cua ở tốc độ phù hợp với các điều 
kiện và luôn giữ một khoảng cách đủ an toàn.

Khi đèn báo hệ thống VSA sáng lên và tiếp tục 
sáng trong khi lái, có thể hỗ trợ xử lý nhanh 
không được kích hoạt.

Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ khoang động 
cơ khi hệ thống được kích hoạt. Điều này là bình 
thường.
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Quan Sát Làn Đường*

Quan Sát Làn Đường là hệ thống hỗ trợ cho phép bạn kiểm tra khu vực sau 
phía hành khách được hiển thị trên màn hình âm thanh/thông tin khi gạt cần xi 
nhan sang phía hành khách. Camera trong gương cửa phía hành khách sẽ 
theo dõi khu vực này và cho phép bạn kiểm tra được xe, đồng thời kiểm tra 
bằng mắt thường qua gương cửa hành khách. Bạn cũng có thể để hệ thống 
bật để thuận tiện trong khi lái xe.

1Quan Sát Làn Đường*

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng
Như các hệ thống hỗ trợ khác, Quan Sát Làn 
Đường cũng có các hạn chế. Quá phụ thuộc 
vào Quan Sát Làn Đường có thể dẫn đến va 
chạm.
Chức năng của Quan Sát Làn Đường có thể bị 
ảnh hưởng bởi thời tiết, ánh sáng (gồm đèn chiếu 
sáng và góc mặt trời thấp), bóng tối xung quanh, 
tình trạng camera và tải trọng.

Quan Sát Làn Đường không thể cung cấp hình 
ảnh giao thông ở bên cạnh và phía sau xe trong 
các trường hợp sau:
• Hệ thống treo của xe bị biến đổi, làm thay đổi

độ cao của xe.
• Lốp xe quá căng hoặc quá non.
• Các lốp xe hoặc bánh xe khác nhau về kích

thước và cấu tạo.

3CẢNH BÁO 
Trước khi sang đường, nếu bạn không quan 
sát và xác nhận xem việc thay đổi làn đường 
có an toàn hay không thì có thể dẫn đến va 
chạm gây trọng thương hoặc tử vong. 
Không được phụ thuộc vào Quan Sát Làn 
Đường khi lái xe. 
Luôn luôn nhìn vào gương nằm ở một trong 
hai bên xe và đằng sau bạn để biết các xe 
khác trước khi chuyển làn đường.

Hệ thống kích hoạt khi bạn:

Gạt cần xi nhan sang 
phía hành khách.

Ấn nút Quan Sát Làn 
Đường.

Tầm nhìn phía hành khách 
sẽ hiện lên trên màn hình 
âm thanh/thông tin.

Hệ thống sẽ huỷ kích hoạt khi bạn:

Kéo cần xi nhan trở lại. Ấn lại nút Quan Sát 
Làn Đường.

Màn Hình Âm Thanh/Thông Tin Camera

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuQuan Sát Làn Đường*



604

Lái X
e

■ Tuỳ chọn cài đặt Quan Sát Làn Đường
Bạn có thể tuỳ chọn các mục sau bằng cách sử dụng màn hình âm thanh/ 
thông tin.
• Show with Turn Signal: Chọn hiển thị hoặc không hiển thị màn hình Quan

Sát Làn Đường khi vận hành cần xi nhan.
• Display Time after Turn Signal Off: Thay đổi độ dài thời gian màn hình

Quan Sát Làn Đường sáng sau khi bạn kéo cần xi nhan về phía sau.
• Reference Line: Chọn hiển thị hoặc không hiển thị vạch khoảng cách trên

màn hình Quan Sát Làn Đường.
• Display: Điều chỉnh các cài đặt hiển thị. 

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

■ Các Vạch Khoảng Cách
Ba vạch kẻ xuất hiện trên màn hình sẽ 
thể hiện khoảng cách từ xe của bạn đến 
xe khác hoặc đến vật thể. Nếu vật thể ở 
gần vạch kẻ 1 (màu đỏ), thể hiện rằng 
vật thể đó ở gần xe của bạn, còn nếu vật 
thể ở vạch kẻ thứ 3 thì có nghĩa nó cách 
xa xe bạn.

1Quan Sát Làn Đường*

Tầm quan sát của camera Quan Sát Làn Đường 
rất hạn chế. Thấu kính của nó làm cho vật thể 
trông khác hơn một chút so với thực tế.

Màn hình Quan Sát Làn Đường không bật khi cần 
số ở (R.

Để Quan Sát Làn Đường hoạt động tốt:
• Camera được đặt trong gương cửa phía hành

khách. Luôn giữ cho camera sạch sẽ. Nếu thấu
kính camera bị bụi hoặc ẩm, dùng vải mềm, ẩm
để lau sạch thấu kính và loại bỏ hết các mảnh
vụn.

• Không che phủ thấu kính camera bằng bất kỳ
loại nhãn dán hoặc tấm dính nào.

• Không chạm vào thấu kính camera.

1Các Vạch Khoảng Cách
Khu vực xung quanh vạch làn đường 1 (đỏ) rất gần 
xe của bạn. Phải đảm bảo xác nhận mức độ an 
toàn khi thay đổi làn đường bằng cách quan sát 
trước khi chuyển làn.
Khoảng cách giữa xe của bạn và các vạch 1, 2, 3 
trên màn hình phụ thuộc vào điều kiện đường xá 
và tải trọng của xe. Ví dụ, vạch khoảng cách trên 
màn hình có thể hiện ra gần hơn so với khoảng 
cách thực tế khi phía sau xe của bạn đang tải 
nặng.
Liên hệ với đại lý nếu:
• Gương cửa bên hành khách, hoặc khu vực xung

quanh bị tác động mạnh dẫn đến thay đổi góc
camera.

• Màn hình Quan Sát Làn Đường không hoạt động.

2
3

1

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuQuan Sát Làn Đường*



605
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Dẫn Động Tất Cả Các Bánh Theo Thời Gian 
Thực có Hệ Thống Kiểm Soát Thông Minh*

Xe được trang bị hệ thống AWD. Khi hệ thống nhận thấy mất lực kéo bánh 
trước, nó sẽ tự động chuyển một số lực sang bánh sau. Điều này cho phép 
bạn sử dụng tất cả các lực sẵn có và có thể làm tăng khả năng chuyển động.

Bạn vẫn cần phải chú ý khi tăng tốc, đánh lái và phanh như khi bạn lái xe 
dẫn động hai bánh.

Nếu bạn làm tất cả bốn bánh xe bị xoay và làm hệ thống AWD nóng quá 
mức, thì chỉ có bánh xe trước mới nhận được lực. Hãy dừng xe cho đến khi 
nhiệt độ hạ xuống.

1Dẫn Động Bốn Bánh Theo Thời Gian Thực có Hệ
   Thống Kiểm Soát Thông Minh*

LƯU Ý
Không làm các bánh trước xoay liên tục vì điều 
đó có thể làm hỏng hộp số và bộ vi sai sau.

Hệ thống AWD có thể không thực hiện đúng chức 
năng nếu các lốp không cùng chủng loại và kích 
cỡ. 
Đảm bảo sử dụng lốp cùng kích thước và chủng 
loại và luôn giữ áp suất lốp ở mức tiêu chuẩn.

2 Thay Lốp và Bánh Xe  Tr. 713

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*

Thay vì trực tiếp đo áp suất của từng lốp, hệ thống cảnh báo xẹp lốp trên xe sẽ 
theo dõi và so sánh bán kính lăn và đặc tính quay của từng bánh xe và lốp xe 
trong khi lái để xác định một hoặc nhiều lốp bị non. Điều này sẽ làm đèn báo hệ 
thống cảnh báo xẹp lốp/áp suất lốp thấp sáng và một thông báo sẽ xuất hiện 
trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.
Theo dõi vòng quay của lốp khi bạn lái xe với tốc độ trên 30 km/h. Khi có thay 
đổi ở vòng quay của lốp, hệ thống sẽ phát hiện là có tình trạng giảm áp suất lốp.

Bạn phải hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo xẹp lốp mỗi khi bạn:
• Điều chỉnh áp suất của một hoặc nhiều lốp xe.
• Đảo lốp.
• Thay một hoặc nhiều lốp xe.

Trước khi hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo xẹp lốp:
• Thiết lập áp suất lốp nguội ở cả bốn lốp.

2 Kiểm Tra Lốp Xe Tr. 711

Đảm bảo:
• Xe dừng hoàn toàn.
• Cần số ở (P.
• Khóa điện ở BẬT (w*1.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■Hiệu Chỉnh Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp

1Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*

Hệ thống không theo dõi lốp xe khi lái ở tốc độ 
thấp.

Các điều kiện như nhiệt độ môi trường thấp và 
thay đổi độ cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến áp 
suất lốp và có thể làm cho đèn báo hệ thống cảnh 
báo xẹp lốp/áp suất lốp thấp sáng.

Kiểm tra áp suất lốp và bơm lốp khi:
• Thời tiết ấm, lốp sẽ trở thành non khi thời tiết

lạnh hơn.
• Thời tiết lạnh, lốp sẽ trở nên quá căng khi thời

tiết ấm hơn.
Đèn báo hệ thống cảnh báo xẹp lốp/áp suất lốp 
thấp sẽ không sáng khi lốp xe bơm quá căng.

Hệ thống cảnh báo xẹp lốp có thể không thực 
hiện đúng chức năng nếu các lốp không cùng 
chủng loại và kích cỡ.
Đảm bảo sử dụng lốp cùng kích thước và chủng 
loại.

  

2 Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Lốp Tr. 711

Đèn báo hệ thống cảnh báo xẹp lốp/áp suất lốp 
thấp sáng chậm hoặc không sáng chút nào khi:
• Bạn tăng tốc, giảm tốc, hoặc quay vô lăng đột 

ngột
• Bạn lái xe trên đường có tuyết hoặc trơn trượt.
• Sử dụng lốp bọc xích cho đường tuyết.

Đèn báo hệ thống cảnh báo xẹp lốp/áp suất lốp thấp 
có thể sáng dưới những điều kiện sau:
• Có một lốp phải tải nặng hơn và các lốp tải

không đều như kéo rơ-móoc.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*
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Bạn có thể hiệu chỉnh hệ thống bằng tính năng 
tuỳ chọn trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái.

để chọn      (Vehicle Settings), sau đó
ấn nút ENTER.
u TPMS Calibration xuất hiện trên màn

  hình.
2. Ấn nút  ENTER.
u Màn hình hiển thị chuyển sang màn

hình cài đặt tuỳ chọn, và bạn có 
thể chọn Cancel hoặc Calibrate.

3. Ấn nút     /     và chọn Calibrate, sau 
đó ấn nút ENTER. 
u Màn hình Calibration Started xuất 

hiện, sau đó màn hình hiển thị quay lại 
màn hình danh mục tuỳ chọn.

• Nếu thông báo Calibration Failed To
Started xuất hiện, lặp lại bước 2-3.

• Quy trình hiệu chỉnh tự động kết thúc.

1Hiệu Chỉnh Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp
• Sử dụng xích bọc lốp.
• Quy trình hiệu chỉnh phải mất 30 phút tính theo

thời gian lái xe với tốc độ từ 48 - 105 km/h.
• Trong khoảng thời gian này, nếu khoá điện

được bật và xe không di chuyển trong vòng 45
giây, bạn có thể thấy đèn báo áp suất lốp thấp
sáng trong một thời gian ngắn. Điều này là bình
thường và thể hiện rằng quy trình hiệu chỉnh
chưa hoàn thành.

Nếu sử dụng xích bọc lốp cho đường tuyết, tháo 
chúng ra trước khi hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo 
xẹp lốp.

Nếu đèn báo hệ thống cảnh báo xẹp lốp/áp suất 
lốp thấp sáng ngay cả khi lốp bơm đúng chỉ định 
được lắp, hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Bạn nên thay lốp cùng nhãn hiệu, cùng loại và 
kích thước với lốp ban đầu. Tham khảo đại lý để 
biết chi tiết.

Các đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ 
Thấp (LFS)*, Cảnh Báo Chệch Làn Đường*, Hệ 
Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), TẮT Hệ  
Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), hệ thống cảnh 

lốp/áp suất lốp thấp, Hệ Thống Phanh 
 Chạm (CMBS)*, và Hệ Thống Phanh 

 (Hổ Phách) có thể sáng lên cùng 
 hiển thị trên Màn Hình Giao Diện 
 Người Lái* sau khi nối lại ắc quy. 
 đường ngắn với tốc độ trên 20 

km/   phải tắt. Nếu không tắt, hãy 
đưa  kiểm tra.

3 4

3 4

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

1. Ấn nút           sau đó ấn nút      /

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*

Loại xe Campuchia, Lào và Philippin 
Loại xe có màn hình giao diện thông 
tin cho người lái 
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Bạn có thể hiệu chỉnh hệ thống bằng tính năng 
tuỳ chọn trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái. 
1. Ấn nút sau đó ấn nút      /     để chọn

 (Vehicle Settings), sau đó ấn nút 
ENTER.
u Deflation Warning System xuất hiện 

trên màn hình.
2. Ấn nút ENTER.
u Màn hình hiển thị chuyển sang màn

hình cài đặt tuỳ chọn, và bạn có thể 
chọn Cancel hoặc Initialise.

3. Ấn nút     /      và chọn Initialise, sau đó
ấn nút ENTER.
u Màn hình Completed xuất hiện,

sau đó màn hình hiển thị quay lại 
màn hình danh mục tuỳ chọn.

• Nếu thông báo Failed xuất hiện, lặp lại
bước 2-3.

• Quy trình hiệu chỉnh tự động kết thúc.

 Loại xe Australia và New Zealand       
Loại xe có màn hình giao diện thông tin 
cho người lái 

3 4

3 4

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*
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1. Đặt chế độ nguồn ở BẬT.
2. Chọn  .
3. Chọn Settings.
4. Chọn Vehicle.
5. Chọn Deflation Warning System.
6. Chọn Cancel hoặc Initialise.

• Nếu thông báo Failed xuất hiện, lặp lại
bước 4-5.

• Quy trình hiệu chỉnh tự động kết thúc.

uuKhi Lái XeuHệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp*

Loại Xe có Màn Hình Âm Thanh
Bạn có thể hiệu chỉnh hệ thống bằng tính 
năng tuỳ chọn trên màn hình thông tin/âm 
thanh.
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Điều Chỉnh Phân Bố Ánh Sáng Đèn*

1. Chuẩn bị hai miếng băng dính hình chữ nhật, rộng 40 mm và dài 40 mm.
u Sử dụng băng dính bề mặt có thể cản được ánh sáng, như loại keo dán

2. Dán băng dính vào thấu kính như hình vẽ.

1Điều Chỉnh Phân Bố Ánh Sáng Đèn*

Cẩn thận không dán băng dính sai vị trí. Nếu ánh 
đèn chiếu xa được phân bố không đúng 

có thể vi phạm các quy định  quốc 
gia mà bạn đang lái xe. Tham  biết 
thêm chi tiết.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có đèn chiếu sáng LED
Lái loại xe có vô lăng bên phải ở bên phải đường, hay lái loại xe có vô lăng bên 
trái ở bên trái đường sẽ khiến đèn chiếu sáng làm chói xe đang đến gần. Bạn 
cần thay đổi phân bố ánh sáng đèn chiếu xa bằng cách sử dụng băng dính bề 
mặt.

nhựa không thấm nước.
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Phanh

Hệ Thống Phanh

Sử dụng phanh đỗ để giữ xe không chuyển động khi đỗ. Bạn có thể gài và nhả 
bằng tay, hoặc nhả tự động.

■ Vận hành bằng tay
Sử dụng công tắc phanh đỗ điện để gài hoặc nhả phanh đỗ. Dùng tay vận 
hành công tắc để nhả phanh đỗ sẽ giúp xe của bạn khởi hành từ từ và trơn tru 
khi xuống dốc từ trên đồi cao.

■ Để gài bằng tay
Phanh đỗ điện có thể được gài bất cứ khi 
nào xe có ắc quy, cho dù khóa điện*1 ở vị 
trí nào.

Kéo công tắc phanh đỗ điện lên nhẹ nhàng 
và chắc chắn.
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh

sáng.
■ Để nhả bằng tay
Xe phải ở BẬT (w*1 để nhả phanh đỗ điện.
1. Nhấn bàn đạp phanh.
2.Ấn công tắc phanh đỗ điện.
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh

tắt.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■ Phanh Đỗ 1Phanh Đỗ

Khi bạn nhấn bàn đạp phanh, bạn có thể nghe 
thấy tiếng rít từ khoang động cơ. Đó là do hệ 
thống phanh đang vận hành, và là hiện tượng 
bình thường.

Bạn có thể nghe thấy âm thanh vận hành hệ 
thống phanh đỗ điện từ khu vực bánh xe sau khi 
bạn gài hoặc nhả phanh đỗ. Điều này là bình 
thường.

Bàn đạp phanh có thể di chuyển nhẹ do hệ 
thống phanh đỗ điện đang vận hành khi bạn gài 
hoặc nhả phanh đỗ. Điều này là bình thường.

Bạn không thể gài hoặc nhả phanh đỗ nếu ắc 
quy hết điện.
2 Khởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoài Tr. 747

Nếu bạn kéo lên và giữ công tắc phanh đỗ 
điện trong khi lái, bốn bánh xe sẽ được phanh 
bằng hệ thống VSA cho đến khi xe dừng. Sau 
đó gài phanh đỗ điện và nhả công tắc.

Trong các tính huống sau, phanh đỗ sẽ tự động 
vận hành.
• Khi xe dừng bằng hệ thống giữ phanh tự động

được kích hoạt trong hơn 10 phút.
• Khi dây đai an toàn người lái không được thắt

trong khi xe dừng và gài giữ phanh.
• Khi động cơ tắt trong khi gài giữ phanh.
• Khi đang gài giữ phanh mà hệ thống giữ phanh

có sự cố.

Ngoại trừ loại động cơ 2.0 

Công Tắc Phanh 
Đỗ Điện 

Công Tắc Phanh 
Đỗ Điện 
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■ Vận hành tính năng phanh đỗ tự động
Nếu kích hoạt tính năng phanh đỗ tự động:
• Gài phanh đỗ tự động khi xoay khóa điện đến KHOÁ (0*1.
• Để đảm bảo phanh đỗ được gài, kiểm tra xem đèn báo hệ thống phanh và

phanh đỗ sáng không.
2 Kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng phanh đỗ tự động Tr. 613

■ Để nhả tự động
Sử dụng bàn đạp ga để nhả phanh đỗ khi bạn bắt đầu lên dốc hoặc khi tắc 
nghẽn giao thông.
Nhấn bàn đạp ga sẽ làm nhả phanh đỗ.

Nhấn nhẹ bàn đạp ga.
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh 

sẽ tắt.

• Dây đai an toàn người lái được thắt.
• Động cơ đang chạy.
• Cần số không ở (P hoặc (N.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Phanh Đỗ

• Khi xe dừng trong 10 phút hoặc hơn trong khi
ACC có LSF được kích hoạt.

• Khi dây đai an toàn người lái không được thắt
trong khi xe dừng tự động bằng ACC có LSF.

• Khi động cơ tắt trong khi ACC có LSF được kích
hoạt.

Nếu phanh đỗ không thể nhả tự động, hãy nhả 
bằng tay.

Khi xe lên dốc, cần nhấn bàn đạp ga mạnh hơn 
để phanh đỗ điện nhả tự động.

Phanh đỗ không thể nhả tự động khi các đèn 
báo sau sáng:
• Đèn báo sự cố
• Đèn báo hộp số

Phanh đỗ có thể không nhả tự động khi các đèn 
báo sau sáng:
• Đèn báo hệ thống phanh và phanh đỗ
• Đèn báo hệ thống VSA
• Đèn báo ABS
• Đèn báo hệ thống bảo vệ phụ trợ

 Loại xe có ACC có LSF

Bàn Đạp Ga

Phanh đỗ tự động nhả nếu bạn nhấn bàn đạp ga khi:
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■ tự động
 (w*1, 

1. Gạt cần số  (P.
2.

.
u xem đã  chưa

3. n
 

4. là 

u
u
u gài

u gài

 này khi xe được kéo trên 
băng chuyền để rửa xe hoặc khi xe bị kéo, bạn có thể làm theo quy trình 
được giải thích bên dưới.

2. Xoay khóa điện đến KHOÁ (0*1 sau đó trong vòng 2 giây kéo công tắc 
phanh đỗ điện.
u Cài đặt kích hoạt và hủy kích hoạt cho tính năng sẽ không bị ảnh hưởng. 
u Trước khi hủy kích hoạt tạm thời tính năng này, đầu tiên đảm bảo tắt ACC

có LSF và hệ thống giữ phanh điện.
u Để đảm bảo phanh đỗ được gài, kiểm tra đèn báo phanh đỗ và hệ thống

phanh sáng.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1

Khi trời lạnh, phanh đỗ có thể đóng băng tại chỗ 
nếu được gài.

Khi đỗ xe, chèn các bánh xe và đảm bảo hủy tính 
năng phanh đỗ điện tự động.

Đồng thời, khi xe của bạn được kéo qua băng 
chuyền để rửa xe hoặc khi xe được kéo, hủy kích 
hoạt phanh đỗ điện tự động và nhả phanh đỗ.

1. Nhấn bàn đạp phanh và dừng xe.
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2 Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp Tr. 618
2 Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) Tr. 617

■ Phanh Chân 1Phanh Chân
Kiểm tra các phanh sau khi lái qua vùng nước 
sâu, hoặc đường có nhiều nước. Nếu cần, làm 
khô các phanh bằng cách nhấn nhẹ bàn đạp vài 
lần.

Nếu bạn nghe thấy tiếng rít phát ra do kim loại 
cọ sát khi nhấn phanh, cần thay các má phanh. 
Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Liên tục giữ phanh khi xuống dốc dài sẽ làm 
phanh nóng lên, làm giảm hiệu quả của phanh. 
Hãy dùng phanh động cơ bằng cách nhấc chân 
ra khỏi bàn đạp ga và về cấp độ/số thấp hơn. 
Với hộp số thường, sử dụng số thấp hơn sẽ 
làm phanh động cơ tốt hơn.

Không đặt chân lên bàn đạp phanh khi đang lái, 
vì nó sẽ tác dụng nhẹ lên phanh và làm giảm 
hiệu quả và giảm tuổi thọ má phanh. Nó cũng sẽ 
làm người lái xe phía sau lúng túng vì đèn phanh 
xe bạn luôn sáng.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Ngoại trừ loại động cơ 2.0 L 
Xe của bạn được trang bị phanh đĩa ở cả bốn bánh xe. Hệ thống hỗ trợ phanh 
khẩn cấp làm tăng lực phanh khi bạn nhấn mạnh bàn đạp phanh trong trường 
hợp khẩn cấp. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp bạn giữ kiểm soát 
lái khi phanh gấp.

Loại động cơ 2.0 L
Xe của bạn được trang bị phanh đĩa ở cả bốn bánh xe. Trợ lực chân không 
giúp giảm lực tác dụng cần thiết lên bàn đạp phanh. Hệ thống hỗ trợ phanh 
khẩn cấp làm tăng lực phanh khi bạn nhấn mạnh bàn đạp phanh trong 
trường hợp khẩn cấp. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp bạn giữ 
kiểm soát lái khi phanh gấp.

2 Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp Tr. 618
2 Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) Tr. 617

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0
Bất cứ khi nào CMBS* hoặc hệ thống khác tự 
động điều khiển phanh làm kích hoạt phanh, 
phanh đỗ được gài và nhả theo đúng chức năng 
phanh.
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Gài phanh sau khi nhả bàn đạp phanh cho đến khi nhấn bàn đạp ga. Bạn có 
thể sử dụng hệ thống này trong khi dừng xe tạm thời, như khi bạn dừng xe tại 
đèn giao thông hoặc khi bị tắc đường.

■Giữ Phanh Tự Động 1Giữ Phanh Tự Động

3CẢNH BÁO
Kích hoạt hệ thống giữ phanh tự động trên 
dốc đứng hoặc trên đường trơn trượt vẫn 
cho phép xe di chuyển nếu bạn bỏ chân khỏi 
bàn đạp phanh.

Nếu xe di chuyển bất ngờ có thể dẫn đến va 
chạm gây trọng thương hoặc tử vong.

Không được kích hoạt hệ thống giữ phanh 
tự động hoặc dựa vào nó để giữ xe không di 
chuyển khi dừng xe trên dốc đứng hoặc trên 
đường trơn trượt.

3CẢNH BÁO
Sử dụng hệ thống giữ phanh tự động để 
đỗ xe có thể làm cho xe di chuyển bất ngờ.

Nếu xe di chuyển bất ngờ có thể dẫn 
đến va chạm gây trọng thương hoặc tử 
vong.

■Bật hệ thống

Thắt dây đai an toàn 
đúng cách, sau đó khởi 
động động cơ. Ấn nút 
giữ phanh tự động.
● Đèn báo hệ thống

giữ phanh tự động
sẽ sáng. Hệ thống
được bật.

■Kích hoạt hệ thống

Nhấn bàn đạp phanh 
để dừng hoàn toàn. 
Cần số không được ở 
(P hoặc (R.
● Đèn báo giữ phanh tự

động sẽ sáng. Phanh
được giữ trong 10
phút.

● Nhả bàn đạp phanh
sau khi đèn báo giữ
phanh tự động sáng.

■Hủy hệ thống

● Đèn báo giữ phanh
tự động tắt. Hệ thống
sẽ tự động nhả phanh.

Bàn Đạp GaBàn Đạp PhanhNút Giữ Phanh 
Tự Động

Tắt

Bật BậtSáng
Sáng

Nhấn bàn đạp ga trong 
khi cần số ở ngoài vị trí 
(P hoặc (N. Giữ phanh 
sẽ tự nhả ra và xe bắt 
đầu di chuyển.

Không được ra khỏi xe khi giữ phanh tạm 
thời bằng hệ thống giữ phanh tự động và 
luôn đỗ xe bằng cách sang số (P và nhấn 
phanh đỗ.
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■ Hệ thống tự động hủy khi:
•
•

■ Hệ thống tự động hủy và phanh đỗ được gài khi:
• Giữ phanh trong hơn 10 phút.
• Không thắt dây đai an toàn người lái.
• Động cơ tắt.
• Hệ thống giữ phanh tự động có sự cố.

■ Tắt hệ thống giữ phanh tự động
Trong khi hệ thống bật, ấn lại nút giữ 
tự động.
u Đèn báo hệ thống giữ phanh tự động 

Nếu bạn muốn tắt giữ phanh tự động 
trong khi hệ thống đang vận hành, ấn nút 
giữ phanh tự động đồng thời nhấn bàn 
đạp phanh.

1Giữ Phanh Tự Động
Khi hệ thống được kích hoạt, bạn có thể tắt động 
cơ hoặc đỗ xe theo quy trình như bạn vẫn làm 
thông thường.

2 Khi Đã Dừng Tr. 630

Cho dù hệ thống có được bật, hoặc được kích 
hoạt hay không, giữ phanh tự động sẽ tắt khi 
động cơ tắt.

1Tắt hệ thống giữ phanh tự động
Đảm bảo tắt hệ thống giữ phanh tự động trước 
khi rửa xe tự động. 

Bạn có thể nghe thấy âm thanh vận hành nếu xe 
di chuyển trong khi hệ thống giữ phanh tự động 
đang vận hành.

Nút Giữ Phanh 
Tự Động

Tắt 

uuPhanhuHệ Thống Phanh

Bạn gài phanh đỗ.
Bạn nhấn bàn đạp phanh và gạt cần số đến (P hoặc (R.
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tắt.
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Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS)

Giúp ngăn các bánh xe không bị bó cứng và giúp bạn kiểm soát được việc lái 
xe nhờ việc nhấp nhả phanh rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều thao tác chân 
của bạn.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), một phần của ABS, giúp phân 
phối lực phanh giữa các bánh trước và sau theo tải trọng xe.

Bạn không nên nhấp nhả bàn đạp phanh. Hãy để ABS làm việc đó thay cho 
bạn bằng cách luôn giữ một lực chắc chắn, ổn định lên bàn đạp phanh. Điều 
này đôi khi được gọi là “nhấn và lái.”

■ Vận hành ABS
Bàn đạp phanh có thể rung động nhẹ khi ABS đang hoạt động. Hãy nhấn 
bàn đạp phanh chắc chắn. Khi lái xe trên đường khô, bạn cần nhấn bàn đạp 
phanh thật mạnh trước khi ABS hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy 
ABS hoạt động ngay lập tức nếu bạn đang cố dừng trên đường băng hoặc 
tuyết.

Khi tốc độ xe dưới 10 km/h, ABS sẽ ngừng hoạt động.

■ABS 1Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS)

CHÚ Ý
ABS có thể không thực hiện đúng chức năng 
nếu bạn dùng lốp xe không đúng chủng loại và 
kích cỡ.

Khi đèn báo ABS sáng trong khi lái, có thể hệ 
thống có sự cố. ABS có thể không hoạt động 
ngay cả khi phanh thông thường vẫn hoạt động 
bình thường. Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra 
ngay lập tức.

ABS không được thiết kế với mục đích làm giảm 
thời gian và khoảng cách để dừng xe: Nó được 
thiết kế để hạn chế bó cứng phanh vì điều này  
có thể khiến xe bị trượt và mất kiểm soát lái.

Trong các trường hợp sau, xe của bạn có thể 
cần khoảng cách xa hơn để dừng xe so với xe 
không có ABS: Khi lái trên các bề mặt đường gồ 
ghề, hoặc không bằng phẳng, như đường rải đá 
hoặc tuyết. Lốp được lắp xích bọc lốp.

Bạn có thể nghe thấy tiếng ồn của mô-tơ phát ra 
từ khoang động cơ trong khi kiểm tra hệ thống 
ngay sau khi khởi động động cơ hoặc trong khi 
lái. Điều này là bình thường.
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Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp
■ Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khẩn Cấp
Được thiết kế để hỗ trợ người lái bằng cách tạo ra một lực phanh lớn hơn khi 
bạn nhấn bàn đạp phanh trong khi phanh khẩn cấp.

■ Vận hành hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp
Nhấn mạnh bàn đạp phanh để tăng lực phanh.

Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L 
Khi hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp vận hành, bàn đạp phanh có thể lắc nhẹ 
và có tiếng động phát ra. Điều này là bình thường. Hãy nhấn bàn đạp phanh 
thật mạnh.
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Tín Hiệu Dừng Khẩn Cấp
Kích hoạt khi bạn phanh gấp trong lúc đang lái ở tốc độ 60 km/h hoặc cao hơn 
nhằm cảnh báo cho người lái phía sau xe bạn về việc phanh khẩn cấp bằng 
cách nháy liên tục các đèn cảnh báo nguy hiểm. Việc này sẽ cảnh báo cho 
người lái phía sau xe bạn biết để tránh va chạm với xe của bạn.

■ Khi hệ thống hoạt động:

• Bạn nhả bàn đạp phanh.
• ABS bị vô hiệu hoá.
• Giảm tốc xe của bạn ở mức vừa phải.
• Bạn ấn nút cảnh báo nguy hiểm.

1Tín Hiệu Dừng Khẩn Cấp
Tín hiệu dừng khẩn cấp không phải là hệ thống 
có thể ngăn được các va chạm phía sau có khả 
năng xảy ra do phanh gấp. Các đèn cảnh báo sẽ 
nháy khi bạn phanh gấp. Bạn nên tránh phanh 
gấp trừ trường hợp thực sự cần thiết.

Tín hiệu dừng khẩn cấp không kích hoạt khi ấn 
nút cảnh báo nguy hiểm.

Nếu ABS dừng hoạt động trong một khoảng thời 
gian nhất định khi phanh, tín hiệu dừng khẩn 
cấp có thể không hoạt động.

Phanh Gấp

Các Đèn Phanh Sáng

Các Đèn Cảnh 
Báo Nguy Hiểm Nhấp Nháy

Đèn Báo Cảnh Báo Nguy Hiểm Nhấp 

Nháy Đèn cảnh báo nguy hiểm ngừng nhấp nháy khi:
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Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
Có thể hỗ trợ bạn khi xe bạn có nguy cơ va chạm với xe hoặc người đi bộ 
phía trước. CMBS được thiết kế để cảnh báo bạn khi xác định có khả năng va 
chạm, đồng thời giảm tốc độ xe giúp giảm thiểu nguy cơ thương vong do va 
chạm trong trường hợp xác định được chắc chắn xảy ra va chạm.

1Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng
CMBS được thiết kế để giảm thương vong do va 
chạm không thể tránh khỏi. Nó không thể giúp 
xe tránh bị va chạm hay dừng xe tự động. Bạn 
cần sử dụng phanh và vô lăng phù hợp với điều 
kiện lái.

CMBS không thể kích hoạt hay phát hiện xe phía 
trước trong các trường hợp nhất định:

2 Điều Kiện và Hạn Chế của CMBS Tr. 626 

Bạn có thể tìm hiểu thông tin xử lý camera trang 
bị cho hệ thống này.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr . 572

Cẩn thận không va chạm mạnh vào vỏ cảm biến 
ra-đa.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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■ Cách hoạt động của hệ thống 1Cách hoạt động của hệ thống
Khi CMBS kích hoạt, nó sẽ tự động phanh. Nó sẽ 
bị huỷ khi xe bạn dừng hay không xác định được 
khả năng va chạm. 

Hệ thống bắt đầu giám sát đoạn đường phía trước khi tốc độ xe của bạn khoảng 5 
km/h và có xe phía trước bạn.

Cảm biến ra-đa 
được đặt ở lưới 
tản nhiệt trước.

CMBS kích hoạt khi:
● Phát hiện ra chênh lệch giữa tốc độ xe của bạn và xe hoặc người đi bộ phía trước

khoảng từ 5km trở lên và có khả năng xảy ra va chạm.
● Tốc độ xe bạn khoảng 100 km/h trở xuống và hệ thống xác nhận có khả năng xảy

ra va chạm với:
 - Xe phía trước khi xe đó không chuyển động, đang đến gần hoặc đi cùng chiều 
với xe của bạn.
 - Người đi bộ phía trước bạn.
● Tốc độ xe bạn trên 100 km/h và hệ thống xác định khả năng va chạm với xe

phía trước đi cùng chiều với xe của bạn. 

Camera được lắp 
ở phía sau gương 
chiếu hậu. 

Khi sử dụng

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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■ Khi hệ thống hoạt động

Ở giai đoạn cảnh báo va chạm sớm nhất của hệ thống, bạn có thể thay đổi 
khoảng cách (Far/Normal/Near (Xa, Trung bình, Gần)) giữa các xe để cảnh 
báo thông qua tùy chọn cài đặt màn hình giao diện thông tin cho người lái hoặc 
màn hình âm thanh/thông tin.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437

1Khi hệ thống hoạt động
Camera ở MBS cũng được thiết kế để phát hiện 
người đi bộ.
Tuy nhiên, tính năng phát hiện người đi bộ này 
không hoạt động hoặc không thể phát hiện ra 
người đi bộ phía trước xe của bạn ở các điều 
kiện nhất định.
Tham khảo những điều kiện hạn chế phát hiện 
người đi bộ. 

2 Điều Kiện và Hạn Chế của CMBS Tr. 626

Hệ thống đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh giúp nhận biết khả năng 
xảy ra va chạm và dừng lại nếu tránh được va chạm.
u Đưa ra hành động phù hợp để ngăn va chạm (nhấn phanh, chuyển làn, v.v.) 

Tiếng Bíp

Cảnh Báo Bằng Hình Ảnh 

Cảnh Báo Bằng Âm 
Thanh

*1: Loại xe Campuchia, Lào và Philipin
*2: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philipin

*1

*2

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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Hệ thống có ba giai đoạn cảnh báo khả năng va chạm. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp, CMBS có thể không thực hiện tất cả 
các giai đoạn trước khi chuyển sang giai đoạn cuối.

■Giai Đoạn Cảnh Báo Va Chạm

Khoảng cách giữa các xe
CMBS

Các cảm biến phát 
hiện xe

CẢNH BÁO bằng Âm Thanh và 
Hình Ảnh

Phanh

Giai 
đoạn một

Có khả năng va chạm 
với xe phía trước.

Khi cài đặt ở Xa, cảnh báo bằng âm 
thanh và hình ảnh sẽ phát ra ở 
khoảng cách với xe phía trước xa hơn 
so với cài đặt ở Trung Bình và khi cài 
đặt ở Gần, các cảnh báo này sẽ phát 
ra ở khoảng cách với xe phía trước 
gần hơn so với cài đặt ở Trung Bình.

—

Giai 
đoạn hai

Khả năng va chạm tăng 
lên, thời gian phản ứng 
giảm. Các cảnh báo bằng âm thanh và 

hình ảnh.

Nhấn nhẹ

Giai 
đoạn ba

CMBS xác định không 
thể tránh khỏi va chạm. Nhấn mạnh

Xe Của Bạn

Xe Phía 
Trước

BÌNH THƯỜNG
 Xa       Gần

Xe
Của Bạn

Xe Phía 
Trước

Xe
Của Bạn

Xe Phía 
Trước

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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Ấn và giữ nút cho đến khi tiếng bíp phát ra 
để bật hoặc tắt hệ thống.

Khi CMBS tắt:
• Đèn báo CMBS ở bảng điều khiển sáng.
• Thông báo trên màn hình giao diện thông

thông thống đã tắt.

CMBS được bật mỗi khi bạn khởi động 
động cơ, cho dù bạn đã tắt nó vào lần lái 
xe gần nhất.

■Bật và Tắt CMBS 1Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*

CMBS có thể tắt tự động và đèn báo CMBS sáng 
ở các điều kiện nhất định.

2 Điều Kiện và Hạn Chế của CMBS Tr.  626

Khi CMBS được kích hoạt, nó sẽ tiếp tục vận 
hành ngay cả khi bàn đạp ga đã được nhấn một 
phần. Tuy nhiên nó sẽ được hủy nếu nhấn 
mạnh bàn đạp ga.

Các Đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển 
Thấp (LSF), Hệ Thống Cảnh Báo 
Đường, Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định 
TẮT Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe 
thống cảnh báo áp suất lốp thấp/xẹp 
Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS) 
Đỗ và Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) 
lên cùng với thông báo hiển thị 
Giao Diện Thông Tin Cho 
lại ắc quy. Hãy lái xe 
độ trên 20 km/h. 

đến đại lý để kiểm tra. 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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CMBS có thể kích hoạt ngay cả khi bạn biết có xe ở phía trước xe mình, hoặc 
khi không có xe nào phía trước. Một vài ví dụ cho các trường hợp sau:

■ Khi Vượt
Xe của bạn tiến gần xe phía trước và bạn chuyển làn đường để vượt.

■ Ở khu vực đường giao nhau
Xe của bạn tiến gần hoặc vượt xe khác khi xe đó đang rẽ trái hoặc phải.

■ Trên khúc cua
Khi lái qua các khúc cua, xe của bạn sẽ đến một điểm mà xe đang đến gần ở 
bên phải ngay phía trước xe của bạn.

■ Đi qua cầu thấp ở tốc độ cao
Bạn lái xe dưới một cây cầu thấp hoặc hẹp với tốc độ cao.

■ Khi có gờ giảm tốc độ, khu vực đang sửa đường, đường ray, vật 
thể bên đường, v.v.

Bạn lái qua gờ giảm tốc độ, tấm thép trên đường, v.v. hoặc xe di chuyển gần 
đến đường tàu hoặc các vật thể bên đường [chẳng hạn như biển báo giao 
thông và hàng rào bảo vệ] trên khúc cua hoặc khi đỗ xe, xe đứng im và 
tường.

■ Trường Hợp Ít Xảy Ra Va Chạm 1Hệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*

Để CMBS hoạt động tốt:

Luôn lau sạch vỏ cảm biến ra-da.

Không sử dụng dung môi hoá chất hoặc thuốc tẩy 
để lau vỏ cảm biến. Lau bằng nước hoặc chất tẩy 
rửa trung tính.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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Hệ thống có thể tắt tự động và đèn báo CMBS sáng ở các điều kiện nhất định. 
Sau đây là một số ví dụ. Các điều kiện khác có thể làm giảm một số chức 
năng của CMBS.

2 Cảm Biến Camera Trước* Tr. 572

■ Điều kiện môi trường
• Trong thời tiết xấu (mưa, tuyết, sương mù, v.v.).
• Thay đổi đột ngột giữa sáng và tối như khi vào trong hay ra khỏi đường

hầm.
• Sự khác biệt giữa vât thể và nền không gian là không rõ ràng.
• Lái xe dưới ánh sáng mặt trời yếu (ví dụ lúc bình minh hoặc tranh tối tranh

sáng).
• Tia sáng mạnh phản chiếu trên đường cao tốc.
• Lái xe dưới bóng cây, toà nhà v.v.
• Các vật cản hoặc cấu tạo đường xá gây hiểu nhầm là vạch báo làn đường.
• Phản chiếu bên trong kính chắn gió trước.
• Lái xe vào ban đêm hoặc trong bóng tối như đường hầm.

■Điều Kiện và Hạn Chế của CMBS 1Điều Kiện và Hạn Chế của CMBS
Không được sơn, che phủ hoặc sơn lên khu 
vực cảm biến ra-đa. Việc này sẽ ảnh hưởng đến 
vận hành của CMBS.

Hãy đưa xe đến đại lý kiểm tra nếu phát hiện hệ 
thống có gì bất thường (như thông báo cảnh 
báo xuất hiện thường xuyên).

Nếu phần trước xe bị tác động trong các trường 
hợp sau, cảm biến ra-đa không thể hoạt động 
tốt.  Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra: 
• Xe chạy vào chỗ ổ gà, rìa đường, đòn kê, ụ

đất giữa đường v.v.
• Lái vào vũng nước sâu.
• Xe bạn bị va chạm từ phía trước.

Nếu cần phải sửa chữa, hoặc tháo cảm biến ra-
đa, hoặc vỏ cảm biến ra-đa bị tác động mạnh, 
tắt hệ thống bằng cách ấn tắt nút CMBS và đưa 
xe đến đại lý.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*

• Lái xe trên đường quanh co, gập ghềnh hay mấp mô.
• Ở đoạn đường đồi hoặc lái gần đến đỉnh đồi.

■ Điều kiện đường xá
• Lái trên đường đầy tuyết hoặc ướt (khiến vạch phân cách làn đường bị 

che khuất, vệt bánh xe, ánh sáng phản chiếu, vệt phun trên đường, độ 
tương phản cao).
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■ Điều kiện xe
• Thấu kính đèn chiếu sáng bị bẩn hoặc đèn chiếu sáng không được điều chỉnh đúng.
• Phía ngoài kính chắn gió bị bẩn hoặc bị bám đầy bụi, bùn, lá cây, tuyết ẩm, v.v.
• Phía trong kính chắn gió bị mờ.
• Tình trạng lốp xe hoặc bánh xe bất thường (Sai kích cỡ, kích cỡ hay cấu

tạo thay đổi, độ căng lốp không phù hợp, v.v).
• Khi lắp xích bọc lốp.
• Xe bị nghiêng do tải trọng nặng hoặc thay đổi hệ thống treo.
• Nhiệt độ camera quá cao.
• Lái xe khi nhấn phanh đỗ.
• Khi cảm biến ra-đa ở lưới tản nhiệt trước bị bẩn.
• Xe đang kéo rơ-moóc*.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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■ Hạn chế khả năng phát hiện
• Khi xe hay người đi bộ bất ngờ cắt ngang qua phía trước xe bạn.
• Khoảng cách giữa xe bạn và xe hay người đi bộ phía trước quá ngắn.
• Khi bạn tăng tốc nhanh và tiến gần đến xe hay người đi bộ phía trước ở tốc

độ cao.
• Sự chênh lệch tốc độ giữa xe bạn và xe hay người đi bộ phía trước quá

lớn.
• Xe cắt ngang ở phía trước xe bạn chạy với tốc độ thấp và phanh đột ngột.
• Xe phía trước xe bạn là xe máy, xe đạp, xe lăn điện hay xe cỡ nhỏ khác.
• Khi có động vật chạy phía trước xe bạn.
• Khi lái trên đường quanh co, gập ghềnh hay mấp mô làm cảm biến khó

phát hiện xe phía trước xe bạn.
• Xe đang đến gần đột nhiên cắt ngang trước mặt.
• Một chiếc xe khác đột ngột cắt ngang trước mặt ở ngã tư, v.v.
• Xe của bạn bất ngờ cắt ngang phía trước xe đang đến gần.
• Khi lái qua cây cầu sắt chật hẹp.
• Khi xe phía trước giảm tốc đột ngột.

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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• Khi có nhóm người đi bộ dàn hàng ngang phía trước xe bạn.
• Các điều kiện xung quanh hay đồ dùng của người đi bộ khiến thay đổi hình

dạng người đi bộ, khiến hệ thống không nhận ra đó là người đi bộ.
• Khi người đi bộ thấp hơn 1 mét hay cao hơn 2 mét.
• Khi người đi bộ lẫn với nền không gian.
• Khi người đi bộ cúi xuống hay ngồi xổm, hoặc khi họ giơ tay hay chạy.
• Khi có nhiều người đi bộ phía trước theo từng nhóm.
• Khi camera không nhận diện đúng có người đi bộ do họ có hình dạng bất

thường (như khi họ mang hành lý, khi họ thay đổi tư thế).

■ Tự động tắt
CMBS có thể tự động tắt và đèn báo CMBS sáng khi:
• Nhiệt độ bên trong hệ thống cao.
• Bạn lái xe trên đường gồ ghề hoặc đường núi, hoặc quanh co và gập

ghềnh trong thời gian dài.
• Phát hiện tình trạng lốp bất thường (lốp sai kích thước, lốp bị xẹp, v.v.)
• Camera phía sau gương chiếu hậu, hay khu vực quanh camera, kính chắn

gió bị bẩn.
Khi các tình trạng làm CMBS tắt được cải thiện hoặc được xử lý (ví dụ làm 
sạch), hệ thống sẽ hoạt động trở lại.

Hạn chế trong việc phát hiện người đi bộ

uuPhanhuHệ Thống Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*
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Đỗ Xe

Khi Đã Dừng
1. Nhấn hết cỡ bàn đạp phanh.
2. Khi bàn đạp phanh được nhấn, từ từ kéo hết cỡ công tắc phanh đỗ điện lên.
3. Sang số đến vị trí (P.

4. Để xe chạy không tải trong khoảng 10 giây.

5. Tắt động cơ
u Đèn báo phanh đỗ và hệ thống phanh tắt trong khoảng 15 giây. 

1Đỗ Xe
Không đỗ xe gần vật dễ bắt lửa, như cỏ khô, dầu 
hoặc gỗ.
Nhiệt từ hệ thống xả có thể gây ra cháy.

1Khi Đã Dừng

ChÚ Ý

• Nhấn đồng thời cả bàn đạp ga và bàn đạp phanh.
•

•

Ở điều kiện thời tiết quá lạnh, phanh đỗ có thể bị 
đóng băng khi đã gài. Nếu gặp phải tình trạng thời 
tiết như vậy, không gài phanh đỗ, nhưng nếu đỗ 
xe trên dốc, bạn cần đánh lái sao cho các bánh 
trước quay vào sát gờ lề đường nếu xe có xu 
hướng lăn xuống, hoặc cần chèn các bánh xe để 
cho xe không di chuyển. Nếu không làm như vậy, 
xe có thể bị lăn bất ngờ, gây va chạm. 

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 

Tất cả các loại xe

Giữ xe đứng yên trên dốc bằng cách nhấn bàn
đạp ga.
Gạt cần số tới  (P trước khi xe dừng hẳn.Luôn phải xác nhận đã gài phanh đỗ điện, đặc biệt khi bạn đỗ xe trên dốc.

Những hành động sau có thể làm hỏng hộp số.
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Hệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

■ Vị trí và phạm vi của cảm biến

1Hệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

Ngay cả khi khi hệ thống đã bật, trước khi đỗ xe 
bạn cần xác minh xem có vật cản nào gần xe 
không.
Hệ thống có thể không hoạt động đúng cách khi:
• Các cảm biến bị tuyết, băng, bùn hoặc bụi che

phủ.
• Xe đi ở nơi không bằng phẳng, như có cỏ,

đường gồ ghề, hoặc đường đồi.
• Xe để bên ngoài trong thời tiết nóng hoặc lạnh.
• Hệ thống bị ảnh hưởng từ các thiết bị điện tử

phát ra sóng siêu âm.
• Lái xe trong thời tiết xấu.

   Trước: Trong khoảng 60 cm trở xuống
Sau: Trong khoảng 70 cm trở xuống

Cảm Biến Góc Trước
Cảm Biến Góc Sau

   Trước: Trong khoảng 100 cm trở xuống
Sau: Trong khoảng 110 cm trở xuống

          Cảm Biến Giữa Sau 
Cảm Biến Giữa Trước

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có cảm biến trước
Các cảm biến góc và cảm biến giữa theo dõi các vật cản phía sau xe và bộ 
phát tiếng bíp và màn hình âm thanh/thông tin sẽ giúp bạn biết khoảng cách 
ước tính giữa xe và vật cản.

•
•

Không đặt các phụ kiện lên trên hoặc xung quanh 
cảm biến.

Các vật thể mỏng hoặc thấp.
Các vật liệu hấp thụ sóng âm, như tuyết, bông, 
hoặc xốp.

• Các vật bám bên dưới cản xe.

Hệ thống có thể không cảm nhận được:
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■ Bật và tắt hệ thống cảm biến đỗ

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

Khi khóa điện ở BẬT (w*1, ấn nút hệ thống 
cảm biến đỗ để bật hoặc tắt hệ thống. Đèn 
báo trên nút sẽ sáng và tiếng bíp phát ra 
khi hệ thống bật.

Cảm biến trung tâm sau và cảm biến góc 
bắt đầu phát hiện vật cản khi cần số ở (R, 
và tốc độ xe dưới 8 km/h.

Các cảm biến góc và giữa trước bắt đầu 
phát hiện vật cản khi cần số không ở (P, và 
tốc độ xe dưới 8 km/h.
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■ Vận Hành Màn Hình
Bạn có thể chuyển màn hình hiển thị sang 
hiển thị thông thường hoặc hiển thị song 
song hai màn hình bằng cách chạm vào 
vùng lân cận trên thanh hoặc ở màn hình 
camera.

1Vận Hành Màn Hình

Chạm

Chạm Chạm

Chạm

Màn hình 

Hiển thị thông thường         Thanh

Camera 

Hiển thị song song hai màn hình

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

Nếu hệ thống cảm biến đỗ xe tắt hoặc hệ thống 
có sự cố, thanh không xuất hiện và màn hình 
hiển thị song song hai màn hình chuyển sang 
hiển thị thông thường.

Bạn có thể chuyển màn hình hiển thị sang hiển 
thị thông thường hoặc hiển thị song song hai 
màn hình bằng cách sử dụng màn hình âm 
thanh/thông tin.

2 Tính Năng Tuỳ Chọn Tr. 437
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■ Khi khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật phía sau rút ngắn hơn

Độ gián đoạn
của tiếng

bíp

Khoảng cách giữa Tấm Cản và 
Vật Cản Đèn Báo Màn hình giao diện thông tin cho người lái/Màn hình âm 

thanh/thông tinCảm Biến Góc Cảm Biến Giữa 

Trung bình —

Trước: Khoảng 
100- 60 cm 

Sau: Khoảng 
110- 60 cm

Nhấp Nháy
Màu Vàng*1

Ngắn

Trước: Khoảng 
60- 45 cm 

Sau: Khoảng 
70- 45 cm

Khoảng 60-50 cm 
Nhấp nháy 

Màu Hổ Phách
Rất ngắn Khoảng 45-35 cm Khoảng 50-40 cm 

Liên tục Khoảng 35 cm 
trở xuống

Khoảng 40 cm 
trở xuống Nhấp nháy 

Màu Đỏ

Đèn báo sáng biểu thị vị trí 
cảm biến phát hiện vật cản.

Đèn báo sáng biểu thị vị trí 
cảm biến phát hiện vật cản.

*2 *3

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

*1: Ở giai đoạn này, chỉ các cảm biến giữa phát hiện các vật cản.
*2: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
*3: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin
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*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■ Tắt Tất Cả Các Cảm Biến Sau 1Tắt Tất Cả Các Cảm Biến Sau

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ Xe*

1. Đảm bảo hệ thống cảm biến đỗ không kích hoạt. Xoay khóa điện đến KHÓA
0*1.

2. Ấn và giữ nút hệ thống cảm biến đỗ và đặt chế độ nguồn ở BẬT.
3. Ấn và giữ nút trong 10 giây. Nhả nút khi đèn báo trên nút nhấp nháy.
4. Ấn nút lần nữa. Đèn báo trên nút tắt.
u Tiếng bíp vang lên hai lần. Lúc này, các cảm biến sau tắt.

Để bật lại cảm biến sau, làm theo quy trình bên trên. Tiếng bíp vang lên 
ba lần khi bật lại các cảm biến sau.

Khi gạt cần số đến (R, đèn báo trên nút điều 
khiển hệ thống cảm biến đỗ sẽ nhấp nháy để 
thông báo rằng cảm biến sau đã tắt.
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Hệ Thống Cảm Biến Đỗ*

■ Vị trí và phạm vi của cảm biến

■ Bật và tắt hệ thống cảm biến đỗ

Hệ thống hoạt động khi cần số ở (R.

Trong khoảng 70 cm trở xuống Trong khoảng 110 cm trở xuống

Cảm Biến Góc Cảm Biến Giữa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ*

Loại xe không có cảm biến trước
Các cảm biến góc sau và giữa theo dõi các vật cản phía sau xe, và bộ phát 
tiếng bíp và màn hình âm thanh/thông tin sẽ giúp bạn biết khoảng cách thích 
hợp giữa xe và vật cản.

1Hệ Thống Cảm Biến Đỗ*

Mặc dù hệ thống bật, phải luôn xác nhận rằng 
không có vật cản ở gần xe của bạn trước khi đỗ 
xe.

Hệ thống có thể không hoạt động đúng cách khi:
• Các cảm biến bị tuyết, băng, bùn đất hoặc bụi

bẩn che phủ.
• Xe đi ở nơi không bằng phẳng, như có cỏ, đường

gồ ghề, hoặc đường đồi.
• Xe để bên ngoài trong thời tiết nóng hoặc lạnh.
• Hệ thống bị ảnh hưởng từ các thiết bị điện tử

phát ra sóng siêu âm.
• Lái xe trong thời tiết xấu.

Hệ thống có thể không cảm nhận được:
• Các vật thể mỏng hoặc thấp.
• Các vật liệu hấp thụ sóng âm, như tuyết, cotton,

hoặc xốp.
• Các vật bám bên dưới cản xe.

Không đặt các phụ kiện lên trên hoặc xung quanh 
cảm biến.

1Bật và tắt hệ thống cảm biến đỗ 
Khi bạn xoay khóa điện đến BẬT (w*1, hệ thống sẽ 
ở trong điều kiện đã được chọn trước đó.

* 1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút
ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Loại xe có nút điều khiển hệ thống cảm biến đỗ  
Khi khóa điện ở BẬT (w*1,  ấn nút điều 
khiển hệ thống cảm biến đỗ để bật và tắt 
hệ thống. Đèn báo trên nút điều khiển hệ 
thống sẽ sáng khi bật hệ thống.
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■ Vận Hành Màn Hình
Bạn có thể chuyển màn hình hiển thị 
sang hiển thị thông thường hoặc hiển thị 
song song hai màn hình bằng cách chạm 
vào vùng lân cận trên thanh hoặc ở màn 
hình hiển thị camera.

1Vận Hành Màn Hình*

Nếu hệ thống cảm biến đỗ xe tắt hoặc hệ thống 
có sự cố, thanh không xuất hiện và hiển thị 
song song hai màn hình chuyển sang hiển thị 
thông thường. 

Bạn có thể chuyển màn hình hiển thị sang hiển 
thị thông thường hoặc hiển thị hiển thị song 
song hai màn hình bằng cách sử dụng màn 
hình âm thanh/thông tin.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 437

Chạm

Chạm Chạm

Chạm

Màn Hình

ThanhHiển thị thông thường

Camera 

Hiển thị song song 2 màn hình

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ*
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■ Khi khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật đằng sau ngắn hơn

*1: Ở giai đoạn này, chỉ các cảm biến giữa phát hiện các vật cản.

Độ gián đoạn 
của tiếng bíp 

Khoảng cách giữa tấm cản và vật cản
Đèn báo

Màn hình giao diện thông tin 
cho người lái/Màn hình âm 
thanh/thông tin*Cảm biến góc Cảm biến giữa

Trung bình — Khoảng 110-60 cm Nhấp nháy màu 
vàng*1

Ngắn Khoảng 70-45 cm Khoảng 60-50 cm

Nhấp nháy màu hổ
pháchRất ngắn Khoảng 45-35 cm Khoảng 50-40 cm

Liên tục Khoảng 35 cm 
trở xuống

Khoảng 40 cm
 trở xuống

Nhấp nháy màu 
đỏ

Đèn báo sáng biểu thị vị trí 
cảm biến phát hiện vật cản.

Loại xe có màn hình âm thanh/
thông tin

Đèn báo sáng biểu thị vị trí 
cảm biến phát hiện vật cản.

Loại xe có màn hình âm thanh/
thông tin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuĐỗ XeuHệ Thống Cảm Biến Đỗ*
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Camera Lùi Đa Hướng

Camera Lùi Đa Hướng Ở Xe Bạn

■ Vùng Hiển Thị Camera Lùi Đa Hướng

1Camera Lùi Đa Hướng
Tầm nhìn camera quan sát sau bị hạn chế. Bạn 
không thể nhìn thấy các đuôi góc của tấm cản 
hoặc vật nằm dưới tấm cản. Thấu kính của nó 
làm cho vật thể trông gần hơn hoặc xa hơn so với 
thực tế.

Cần quan sát kỹ về độ an toàn trước khi lùi xe. 
Các điều kiện cụ thể (như thời tiết, ánh sáng, và 
nhiệt độ cao) cũng có thể làm hạn chế tầm quan 
sát sau. Không nên phụ thuộc vào màn hình hiển 
thị tầm quan sát phía sau vì nó không thể cung 
cấp cho bạn tất cả thông tin về tình hình phía 
sau xe của bạn.

Nếu thấu kính bị bụi bẩn hoặc ẩm, dùng vải mềm, 
ẩm để làm sạch thấu kính.

Màn hình âm thanh/thông tin có thể hiển thị hình ảnh phía sau xe bạn. Màn 
hình sẽ tự động chuyển sang hình ảnh phía sau khi cần số được gạt đến (R.

Tấm Cản

Dẫn Hướng

Phạm Vi Mở
Cửa Hậu
Camera

Xấp Xỉ 3 m

Xấp Xỉ 2 m

Xấp Xỉ 1 m

Chế Độ Quan Sát Từ Trên Xuống

Chế Độ Quan Sát Bình Thường

Chế Độ Quan Sát Rộng
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Bạn có thể quan sát ba góc camera khác nhau trên màn hình quan sát sau.

: Quan sát rộng
: Quan sát bình thường
: Quan sát từ trên xuống

1Camera Lùi Đa Hướng
Bạn có thể thay đổi cài đặt Fixed Guideline và 
Dynamic Guideline*.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 437

Tất cả các loại xe

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống màn hình âm thanh màu 
Ấn núm chọn để chuyển góc.

Loại xe có Màn Hình Hiển Thị Âm Thanh
Chọn vào các biểu tượng thích hợp để chuyển góc quan sát. 

•

•

Nếu chế độ quan sát sử dụng lần trước là Rộng hoặc Bình thường, thì chế 
độ đó sẽ được chọn ở lần tiếp theo khi gạt cần số đến (R.
Trước khi bạn tắt hệ thống điện, nếu bạn đang sử dụng chế độ quan sát 
từ Trên xuống, thì chế độ quan sát Rộng sẽ được kích hoạt vào lần tiếp 
theo khi bạn xoay khóa điện đến BẬT (w*1 và gạt cần số đến (R.

• Nếu bạn đang sử dụng chế độ quan sát từ Trên xuống và gạt cần số ra
khỏi  được 10 giây, thì chế độ quan sát Rộng sẽ được chọn vào lần tiếp
theo khi gạt cần số đến (R.

Fixed Guideline (Dẫn Hướng Cố Định)
On: Dẫn hướng xuất hiện khi bạn gạt cần số
đến (R.
Off: Dẫn hướng không xuất hiện. 
Dynamic Guideline* (Dẫn Hướng Động)
On: Dẫn hướng di chuyển theo hướng quay của vô 
lăng.
Off: Dẫn hướng không di chuyển.

(R
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Nạp Nhiên Liệu

Thông Tin Nhiên Liệu
■ Nhiên liệu khuyên dùng

Sử dụng xăng/dầu có chỉ số ốc-tan thấp hơn có thể gây ra tiếng gõ kim loại lớn 
làm hỏng động cơ.

Sử dụng xăng/dầu có chỉ số ốc-tan thấp hơn có thể gây ra tiếng gõ kim loại 
làm hỏng động cơ.

Xe của bạn được thiết kế để vận hành bằng xăng không chì có chỉ số ốc-tan 
trở lên.
Nếu không có loại xăng đó, có thể tạm thời sử dụng Xăng không chì thông 
chỉ số ốc-tan từ 87 trở lên.
Sử dụng xăng không chì thông thường có thể gây ra tiếng gõ kim loại trong 
cơ làm giảm hiệu suất động cơ. Sử dụng xăng không chì thông thường 
gian dài có thể làm hỏng động cơ.

■ Dung tích bình nhiên liệu: 57 L

Xăng không chì, chỉ số ốc-tan 91 trở lên

Xăng không chì, chỉ số ốc-tan 91 trở lên

Loại xe chạy xăng

Loại xe Thái Lan

Loại xe ở những quốc gia khác

Loại xe Pakistan

1Nạp Nhiên Liệu

1Thông Tin Nhiên liệu

CHÚ Ý
Sử dụng xăng có chì có thể dẫn đến những nguy 
hại sau:
• Làm hỏng hệ thống xả bao gồm bộ trung hòa

khí xả
• Làm hỏng động cơ và hệ thống nhiên liệu
• Ảnh hưởng đến động cơ và các hệ thống khác

Loại xe Thái Lan
Ngay sau khi nạp nhiên liệu, đặc biệt là khi bạn đã 
chuyển sang một loại nhiên liệu khác, động cơ và 
hệ thống nhiên liệu có thể chuyển sang giai đoạn 
bù hiệu suất nhiên liệu.
Hãy lái xe ở tốc độ ổn định trong khoảng 10 phút, 
mà không tăng tốc nhanh khi điều kiện giao thông 
cho phép. Trong giai đoạn này, bạn có thể nghe 
thấy tiếng gõ động cơ.

Xăng/dầu không chì lên đến E85 (15% xăng và 85% ethanol), chỉ số 
ốc-tan 91 trở lên
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■ Nhiên liệu khuyên dùng

Chọn nhiên liệu phù hợp, sạch và chất lượng tốt theo điều kiện khí hậu địa 
phương. Sử dụng nhiên liệu không phù hợp có thể làm giảm công suất động 
cơ.

■ Dung tích bình nhiên liệu: 57 L

Dầu Đi-ê-zen Dành Cho Xe Ô Tô 
1Thông Tin Nhiên Liệu

CHÚ Ý
Hư hỏng nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu sử dụng 
xăng cho động cơ đi-ê-zen.

Xe của bạn không được thiết kế để sử dụng 
dầu đi-ê-zen sinh học (tinh khiết hoặc nồng độ 
cao hơn 7% vol). Hãy liên hệ với đại lý để biết 
thêm thông tin.

Không sử dụng dầu đi-ê-zen dành cho ô tô 
khuyên dùng có thể làm giảm hiệu suất động cơ.

Không được sử dụng dầu nóng và dầu đi-ê-zen 
thô.

Bạn nên thay lọc dầu trước khi bắt đầu lái xe 
nếu xe đã để lâu không đi. Lọc nhiên liệu có 
thể bị tắc sớm hơn bình thường.

Loại xe Thái Lan
Sử dụng dầu đi-ê-zen dành cho xe ô tô chỉ định với chỉ số ốc-tan từ 51 trở lên 
và lưu huỳnh lên tới 50 ppm.
Loại xe Ấn Độ và Philipin

Sử dụng dầu đi-ê-zen dành cho xe ô tô chỉ định với chỉ số ốc-tan 51 trở lên và 
lưu huỳnh tới 350 ppm.

Loại xe chạy dầu Đi-ê-zen 

Thông Tin Nhiên Liệu
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Cách Nạp Nhiên Liệu
1. Dừng xe ở trạm xăng sao cho máy bơm

xăng ở bên trái và phía sau xe.
2. Tắt động cơ.
3. Kéo lẫy mở cửa nạp nhiên liệu ở góc

ngoài bên dưới bảng táp-lô phía người
lái.
u Cửa nạp nhiên liệu mở.

4. Từ từ xoay nắp bình nhiên liệu. Nếu
nghe thấy tiếng hơi xì ra, đợi đến khi
không còn tiếng xì, xoay núm từ từ để
mở nắp bình nhiên liệu.

5. Đặt nắp bình nhiên liệu vào giá đỡ.
6. Đưa vòi bơm nhiên liệu vào.
u Khi bình nhiên liệu đầy, vòi phun sẽ tự

động ngắt. Nó sẽ để lại khoảng trống 
trong bình phòng khi nhiên liệu nở ra 
do thay đổi về nhiệt độ.

7. Sau khi đổ đầy, đặt lại nắp bình nhiên
liệu, siết chặt nắp đến khi nghe thấy ít 
nhất một tiếng tách.
u Dùng tay đóng cửa nạp nhiên liệu.

1Cách Nạp Nhiên Liệu

Không nạp thêm nhiên liệu sau khi vòi bơm đã tự 
động ngắt. Nếu cứ nạp thêm có thể làm vượt 
quá dung tích bình nhiên liệu.

Vòi bơm nhiên liệu tự động ngắt để lại khoảng 
trống trong bình nhiên liệu đề phòng trường hợp 
nhiên liệu nở ra do thay đổi nhiệt độ.

3CẢNH BÁO
Xăng có nguy cơ cháy và nổ rất cao. Bạn có 
thể bị bỏng hoặc bị trọng thương khi xử lý 
nhiên liệu.

• Dừng động cơ, và để xe tránh xa nhiệt,
các tia lửa, và ngọn lửa.

• Chỉ xử lý nhiên liệu ở ngoài trời.
• Lau sạch ngay vết xăng tràn ra.

Kéo

Nắp

Nắp

Giá Đỡ

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 
Kiểm tra xem bạn đã cầm đúng vòi phun chưa. 
Nếu bạn không thể đưa vòi phun vào ngay cả 
khi đó là vòi phun dầu đi-ê-zen, hãy dùng phễu 
kèm theo xe.
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Tiết Kiệm Nhiên Liệu và Khí Thải CO2 

Cải Thiện Tiết Kiệm Nhiên Liệu và Giảm Khí Thải 
CO2
Tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải CO2 phụ thuộc vào một số yếu tố 
như điều kiện lái xe, tải trọng, thời gian chạy không tải, thói quen lái xe và tình 
trạng của xe.Tùy theo các điều kiện này và một số điều kiện khác, bạn không 
đạt tiết kiệm nhiên liệu định mức cho xe.

Bạn có thể tối ưu hóa tiết kiệm nhiên liệu nếu bảo dưỡng xe đúng cách. Làm 
theo lịch bảo dưỡng trong phiếu bảo hành đi kèm theo xe.

2 Lịch Bảo Dưỡng Tr. 662
• Sử dụng dầu động cơ có độ nhớt phù hợp.

2 Dầu Động Cơ Khuyên Dùng Tr. 678
• Duy trì áp suất lốp theo quy định.
• Không được tải quá trọng lượng cho phép.
• Vệ sinh xe sạch sẽ. Tuyết hoặc bùn tích tụ dưới gầm xe sẽ làm tăng trọng

lượng và sức cản gió cho xe.

■Bảo Dưỡng và Tiết Kiệm Nhiên Liệu

1Tiết Kiệm Nhiên Liệu và Giảm Khí Thải CO2

Tính toán trực tiếp là cách tính được khuyến 
nghị để xác định lượng nhiên liệu tiêu thụ 
thực tế khi lái.

100
Lít 

nhiên liệu
Kilomet 
đi được

Lít trên 
100 km

Kilomet
đi được

Kilomet
trên Lít

Lít 
nhiên liệu
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Xe Có Động Cơ Tăng Áp*

Lưu Ý Khi Xử Lý
Tu-bô tăng áp là thiết bị có độ chính xác cao để đạt được công suất cao hơn 
bằng cách cung cấp một lượng khí nén lớn vào động cơ sử dụng tua-bin 
được điều khiển bởi áp suất khí thải của động cơ.

• Khi động cơ nguội ngay sau khi khởi động, tránh tăng tốc động cơ hoặc
tăng ga đột ngột.

• Luôn thay dầu động cơ và lọc dầu động cơ theo thông tin trên Hệ Thống 
Giám Sát Dầu*. Tua-bin quay ở tốc độ rất cao, trên 100.000 rpm và nhiệt 
độ của nó lên tới hơn 700°C. Nó được bôi trơn và làm mát bằng dầu động 
cơ. Nếu bạn không thay dầu động cơ và lọc dầu theo quãng đường hoặc 
thời gian trên lịch bảo dưỡng, dầu động cơ đã bị nhiễm bẩn có thể gây ra 
sự cố như làm kẹt hoặc có tiếng ồn bất thường ở vòng bi tua-bin.

*1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
*2: Loại xe Châu Phi

1Xe Có Động Cơ Tăng Áp*

Lịch bảo dưỡng định kỳ để thay lọc dầu được 
hiển thị trên màn hình thông tin*/màn hình giao 
diện thông tin cho người lái*. Hãy làm theo chỉ 
dẫn về thời gian thay chúng.

2 Hệ Thống Giám Sát Dầu* Tr. 651

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Vạch báo trên đồng hồ đo nhiệt độ sẽ ở H *1 hoặc 
mức cao hơn*2 khi bạn khởi động lại động cơ sau 
khi lái xe ở điều kiện tải cao như tốc độ cao hoặc 
ở địa hình đồi núi. Điều này là bình thường. Vạch 
báo trên đồng hồ đo sẽ ở mức thấp hơn sau khi 
bạn lái xe không tải hoặc lái xe trong khoảng một 
phút.
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Bảo Dưỡng 
Chương này đề cập quy trình bảo dưỡng cơ bản. 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nước Làm Mát Động Cơ ....................... 690 
Dầu Hộp Số ........................................... 693 
Dầu Phanh ............................................. 694 
Bổ Sung Nước Rửa Kính....................... 695 

Tái Tạo Lọc Dầu Đi-ê-zen (DPF) * .......... 696 
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Kiểm Tra và Thay Lưỡi Gạt Nước ......... 707 
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Bảo Dưỡng Hệ Thống Sưởi và Làm 
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Trước Khi Thực Hiện Bảo Dưỡng

Kiểm Tra và Bảo Dưỡng
Để đảm bảo an toàn, hãy thực hiện tất cả các quy trình kiểm tra và bảo dưỡng 
đã được liệt kê để xe luôn trong tình trạng tốt. Nếu phát hiện ra bất kỳ sự cố 
nào (tiếng ồn, có mùi, thiếu dầu phanh, cặn dầu trên đất, v.v.),  đưa xe đến đại 
lý kiểm tra xe. Tham khảo Sổ Bảo Dưỡng* kèm theo lịch bảo dưỡng trong tài 
liệu hướng dẫn sử dụng này để biết thêm thông tin về quy trình kiểm tra và bảo 
dưỡng chi tiết.

2 Lịch Bảo Dưỡng Tr. 662

■ Kiểm tra hàng ngày
Thực hiện kiểm tra trước các chuyến đi xa, khi rửa xe, hoặc khi nạp nhiên liệu.

■ Kiểm tra định kỳ
• Kiểm tra mức dầu phanh hàng tháng.

2 Dầu Phanh Tr. 694
• Kiểm tra áp suất lốp hàng tháng. Kiểm tra gân lốp có bị mòn và dính vật gì

 không.
2 Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Lốp Tr. 711

• Kiểm tra các đèn ngoài xe hàng tháng.
2 Thay Bóng Đèn P. 698

• Kiểm tra tình trạng của các lưỡi gạt nước ít nhất sáu tháng một lần.
2 Kiểm Tra và Bảo Dưỡng Lưỡi Gạt Nước Tr. 707

■ Phân Loại Kiểm Tra và Bảo Dưỡng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe



649

uuTrước Khi Thực Hiện Bảo DưỡnguAn Toàn Khi Thực Hiện Bảo Dưỡng

Còn nữa

B
ảo D

ư
ỡng

An Toàn Khi Thực Hiện Bảo Dưỡng
Phần này đề cập đến một số biện áp an toàn quan trọng nhất.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể cảnh báo cho bạn tất cả các nguy hiểm có thể 
xảy ra trong quá trình bảo dưỡng. Chỉ bạn mới có thể quyết định có nên thực 
hiện các công việc bảo dưỡng đã đưa ra hay không.

• Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, hãy để ắc quy và tất cả các bộ phận liên
quan đến nhiên liệu tránh xa thuốc lá, các tia lửa và ngọn lửa.

• Không để vải vụn, giẻ lau, hoặc các vật dễ cháy dưới nắp ca-pô.
u Nhiệt nóng từ động cơ và khí xả có thể bắt lửa gây cháy.

• Để làm sạch các phụ tùng, dùng bình xịt hoặc dung dịch vệ sinh phụ tùng
có sẵn trên thị trường, không dùng xăng.

• Đeo kính và mặc quần áo bảo hộ khi làm việc với ắc quy hoặc khí nén.
• Khí xả động cơ có chứa CO rất độc hại và có thể gây chết người.
u Chỉ vận hành động cơ trong khu vực có thông gió tốt.

■An Toàn Khi Bảo Dưỡng

1An Toàn Khi Thực Hiện Bảo Dưỡng

3CẢNH BÁO
Bảo dưỡng xe không đúng cách hoặc không 
điều chỉnh đúng trước khi lái có thể gây ra 
va chạm khiến bạn bị trọng thương hoặc tử 
vong.

Luôn làm theo các khuyến nghị và lịch trình 
về kiểm tra, bảo dưỡng trong cuốn tài liệu 
hướng dẫn sử dụng này/Sổ Bảo Dưỡng*.

3CẢNH BÁO
Không thực hiện đúng theo các chỉ dẫn và 
biện pháp bảo dưỡng có thể khiến bạn bị 
trọng thương hoặc tử vong.

Luôn làm theo các quy trình và lưu ý trong 
cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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• Phải dừng xe.
uĐảm bảo đỗ xe nơi bằng phẳng, gài phanh đỗ và tắt động cơ.

• Hãy cẩn thận với các bộ phận nóng có thể khiến bạn bị bỏng.
u Đảm bảo để động cơ và hệ thống xả nguội hoàn toàn trước khi tiếp

xúc với các bộ phận trên xe.
• Lưu ý rằng các bộ phận di chuyển trên xe có thể khiến bạn bị thương.
u Không khởi động động cơ trừ khi được chỉ dẫn và không chạm tay 

vào các bộ phận đang di chuyển.

Phụ Tùng và Dầu Dùng trong Bảo Dưỡng
Nên sử dụng các phụ tùng và các loại dầu chính hiệu Honda khi bảo dưỡng 
và bảo trì xe. Các phụ tùng chính hiệu Honda được sản xuất với cùng tiêu 
chuẩn chất lượng cao và sử dụng cho các xe của Honda.

■An Toàn Cho Xe

uuTrước Khi Thực Hiện Bảo DưỡnguPhụ Tùng và Dầu Dùng trong Bảo Dưỡng

Loại xe có Hệ Thống Tự động Dừng Động Cơ Tạm Thời
uKhông mở nắp ca-pô trong khi chức năng Tự Động Dừng Động Cơ 

Tạm Thời được kích hoạt. 
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Hệ Thống Giám Sát Dầu*

Đèn báo hệ thống giám sát dầu sẽ nhắc bạn khi cần thay dầu động cơ, hoặc 
khi cần đưa xe đến đại lý để bảo dưỡng theo lịch.

1.
2.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Hiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu
Dựa vào điều kiện vận hành của động cơ và 
dầu động cơ, quãng đường còn lại đi được cho 
tới lần bảo dưỡng tiếp theo sẽ được tính toán và 
hiển thị.

Tùy theo điều kiện lái, quãng đường di chuyển 
thực tế có thể ngắn hơn quãng đường được hiển 
thị.

Loại bảo dưỡng và mục bảo dưỡng như bên 
dưới:
A. Thay dầu động cơ
B. Thay dầu động cơ và lọc dầu

Không phụ thuộc vào thông tin hệ thống giám 
sát dầu, hãy thực hiện bảo dưỡng sau 1 năm kể 
từ lần thay dầu trước đó.

Mục Bảo Dưỡng  (HÀNH 

Khoảng cách còn đi được cho đến 
lần thay dầu động cơ tiếp theo

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có màn hình hiển thị thông tin

Hiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu

 Núm

Xoay khóa điện đến BẬT (w*1.
Ấn núm      (HÀNH TRÌNH) lặp đi lặp lại cho đến khi tuổi thọ dầu động cơ xuất 
hiện trên màn hình thông tin.

Đèn báo hệ thống giám sát dầu  sáng trên bảng điều khiển khi đến thời
gian bảo dưỡng. Hãy đưa xe đến đại lý ngay để bảo dưỡng.

TRÌNH) 
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*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■

 Đèn Báo Hệ Thống Giám Sát Dầu Màn Hình Hiển Thị Thông Tin Thông Tin

—

Khi bạn thiết lập lại quãng đường đi được còn 
lại sau khi thay dầu, một dòng dấu chấm sẽ 
xuất hiện trên màn hình hiển thị tuổi thọ dầu 
động cơ. Những dấu chấm này sẽ vẫn xuất 
hiện cho đến khi hệ thống xác định được 
quãng đường xe còn đi được cho đến lần thay 
dầu tiếp theo dựa vào các điều kiện lái.

Khi bạn chọn màn hình thông tin hệ thống 
giám sát dầu, nó sẽ hiển thị mã của mục bảo 
dưỡng cho lần thay dầu động cơ tiếp theo, 
tùy theo quãng đường còn đi được.

Dầu động cơ sắp hết tuổi thọ.

Dầu động cơ gần như đã hết tuổi thọ và các 
mục bảo dưỡng phải được kiểm tra và bảo 
dưỡng càng sớm càng tốt.

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

    Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu trên Màn Hình Hiển Thị thông Tin 
Để chuyển màn hình, ấn núm      (HÀNH TRÌNH).

Bắt đầu sáng khi xoay khóa điện đến BẬT 
(w*1. 
Đèn báo tắt khi ấn núm     .
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Đèn Báo Hệ Thống Giám Sát Dầu Màn Hình Hiển Thị Thông Tin Thông Tin

Sáng lên để nhắc nhở cho đến khi hệ 
thống giám sát dầu được thiết lập lại. Quãng đường nhấp nháy

Tuổi thọ dầu động cơ đã hết. 
Phải kiểm tra các mục bảo dưỡng và bảo 
dưỡng ngay lập tức.

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 
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Thiết lập lại thông tin hệ thống giám sát dầu nếu bạn thực hiện bảo dưỡng.

1.
2.

3.

4.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■ Thiết Lập Lại Màn Hình 1Thiết Lập Lại Màn Hình

CHÚ Ý
Không thiết lập lại tuổi thọ dầu động cơ sau khi 
bảo dưỡng sẽ làm hệ thống hiển thị sai thời gian 
bảo dưỡng và có thể dẫn đến sự cố cơ học 
nghiêm trọng.

Bạn có thể hủy màn hình thiết lập lại theo một 
trong các cách dưới đây trong khi màn hình thông 
tin hệ thống giám sát dầu nhấp nháy.
•
•

Đại lý sẽ thiết lập lại màn hình hiển thị tuổi thọ 
dầu động cơ sau khi hoàn thành bảo dưỡng 
được yêu cầu. Nếu bạn không thực hiện việc 
bảo dưỡng tại đại lý, hãy tự thiết lập lại màn 
hình tuổi thọ dầu động cơ.

Núm        (HÀNH 
TRÌNH )  

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

Xoay khóa điện đến BẬT (w*1 và dừng xe hoàn toàn.
Hiển thị tuổi thọ dầu động cơ bằng cách ấn đi ấn lại lại núm      (HÀNH 
TRÌNH).
Ấn và giữ núm       trong 10 giây hoặc hơn.
u Màn hình sẽ nhấp nháy để thể hiện nó đang trong chế độ thiết lập lại. 
Ấn và giữ núm       cho đến khi màn hình thay đổi.
u Khi màn hình thông tin hệ thống giám sát dầu được thiết lập lại, tuổi thọ

dầu động cơ được thiết lập lại đến ----- km.

Không vận hành bất cứ bộ phận nào trong 30 giây. 
Tắt động cơ.
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Hiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu
Các mục bảo dưỡng sắp đến hạn cùng với tuổi thọ dầu còn lại được ước tính sẽ 
xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.
Bạn có thể quan sát nó trên màn hình thông tin hệ thống giám sát dầu bất cứ lúc 
nào.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Loại xe có màn hình giao diện thông tin cho người lái

1Hiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu
Dựa vào điều kiện vận hành của động cơ và 
dầu động cơ, quãng đường được còn lại cho 
đến lần bảo dưỡng tiếp theo sẽ được tính toán 
và hiển thị.

Tùy theo điều kiện lái, quãng đường di chuyển 
thực tế có thể ngắn hơn quãng đường được 
hiển thị.

Loại bảo dưỡng và mục bảo dưỡng như bên 
dưới: 
A. Thay dầu động cơ
B. Thay dầu động cơ và lọc dầu

Không phụ thuộc vào thông tin hệ thống giám sát 
dầu, hãy thực hiện bảo dưỡng sau một năm kể 
từ lần thay dầu trước đó.Nút ENTER  Nút Quãng đường đi được còn 

lại cho đến lần bảo dưỡng 
dầu động cơ tiếp theo

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

1. Xoay khóa điện đến BẬT (w*1.
2. Ấn nút           vài lần cho đến khi          được hiển thị.
3. Ấn ENTER để chuyển sang màn hình thông tin hệ thống giám sát dầu. Mục

bảo dưỡng và quãng đường đi được còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình 
giao diện thông tin cho người lái cùng với mục bảo dưỡng sắp đến hạn.

Đèn báo thông báo hệ thống (        ) tiếp tục sáng trên bảng điều khiển khi đã 
đến thời kỳ bảo dưỡng. Hãy đến ngay đại lý để bảo dưỡng.
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■ Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người Lái

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

Thông Báo Cảnh Báo Màn Hình Tuổi Thọ Dầu Thông Tin

BÌNH THƯỜNG

—

Khi bạn chọn thiết lập lại quãng đường còn đi được sau khi thay dầu, một 
dãy dấu chấm sẽ xuất hiện trên màn hình tuổi thọ dầu. Những dấu chấm 
này sẽ vẫn hiển thị cho đến khi hệ thống xác định được quãng đường xe 
còn đi được cho đến lần thay dầu tiếp theo dựa vào các điều kiện lái.

*1

2*

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại Xe châu Phi
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Thông Báo Cảnh Báo Màn Hình Tuổi Thọ Dầu Thông Tin

—

Khi bạn chọn màn hình thông tin hệ thống giám sát dầu, thì tuổi thọ 
dầu động cơ còn lại hoặc dầu động cơ còn lại và tuổi thọ lọc dầu sẽ 
được hiển thị.

*1

*2

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi
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Thông Báo Cảnh Báo Màn Hình Tuổi Thọ Dầu Thông Tin

SẮP ĐẾN HẠN 
BẢO DƯỠNG

Tuổi thọ dầu động cơ, hoặc lọc dầu động cơ và dầu động cơ sắp đến hạn.
*1

*2

*1

*2

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi

B
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Thông Báo Cảnh Báo Màn Hình Tuổi Thọ Dầu Thông tin

ĐÃ ĐẾN HẠN 
BẢO DƯỠNG

Dầu động cơ, hoặc dầu động cơ và lọc dầu đã hết hạn. Phải kiểm tra và bảo 
dưỡng (các) mục bảo dưỡng càng sớm càng tốt.*1

*2

*1

*2

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi
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Thông Báo Cảnh Báo Màn Hình Tuổi Thọ Dầu Thông Tin

QUÁ HẠN BẢO DƯỠNG Dầu động cơ, hoặc lọc dầu và dầu động cơ đã hết hạn. Phải kiểm tra và 
bảo dưỡng (các) mục bảo dưỡng ngay lập tức.*1

*2

*1

*2

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 

* 1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi
* 2: Loại xe Châu Phi

B
ảo D

ư
ỡng
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Bạn có thể thiết lập lại màn hình thông tin hệ thống giám sát dầu bằng cách sử 
dụng màn hình âm thanh/thông tin.

2 Tính Năng Tùy Chọn Tr. 437

■ Thiết Lập Lại Màn Hình 1Thiết Lập Lại Màn Hình

CHÚ Ý
Không thiết lập lại tuổi thọ dầu động cơ sau khi 
bảo dưỡng. Vì việc này sẽ làm hệ thống hiển thị 
sai thời gian bảo dưỡng và có thể dẫn đến sự 
cố cơ học nghiêm trọng.

Đại lý sẽ thiết lập lại màn hình tuổi thọ dầu động 
cơ sau khi hoàn thành bảo dưỡng được yêu cầu. 
Nếu đại lý không thực hiện bảo dưỡng, bạn hãy 
tự thiết lập lại màn hình tuổi thọ dầu động cơ.

uuHệ Thống Giám Sát Dầu*uHiển Thị Thông Tin Hệ Thống Giám Sát Dầu 
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Lịch Bảo Dưỡng

Nếu xe của bạn có sổ bảo dưỡng, thì lịch bảo dưỡng cho xe đã có sẵn trong sổ này. Đối với xe không có sổ bảo dưỡng, hãy tham 
khảo lịch bảo dưỡng dưới đây.

Lịch bảo dưỡng tóm tắt các mục bảo dưỡng tối thiểu cần thiết mà bạn nên thực hiện để đảm bảo xe không gặp sự cố khi vận 
hành. Do sự khác nhau về khí hậu và vùng miền, sẽ có thêm một số mục bảo dưỡng cần thiết. Hãy tham khảo sổ tay bảo hành để 
biết thêm thông tin chi tiết.

Công việc bảo dưỡng phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có tay nghề và có đầy đủ thiết bị. Đại lý ủy quyền của bạn sẽ đáp ứng tất cả 
các yêu cầu này.

B
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ư
ỡng
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Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời gian - tuỳ 
theo điều kiện nào đến trước.

km X 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Thay dầu động cơ*1 Không có Tua-bin      Bình thường Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Khắc nghiệt Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng

Có Tua-Bin Khi đèn báo sáng hoặc 1 năm
Thay lọc dầu động cơ*1 Không có Tua-bin      Bình thường Sau mỗi 20.000 km hoặc 2 năm

Khắc nghiệt Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Có Tua-bin Khi đèn báo sáng hoặc 2 năm

Bổ sung màng lọc kim phun chính hãng*2, *3        Loại phun trực tiếp Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Thay màng lọc gió Sau mỗi 30.000 km

Kiểm tra khe hở xu páp
Sau mỗi 120.000 km*4

E85 Sau mỗi 40.000 km

Thay lọc nhiên liệu*5
Bình thường Sau mỗi 150.000 km
Khắc nghiệt Sau mỗi 70.000 km*7

Thay lọc nhiên liệu*6
Bình thường Sau mỗi 180.000 km
Khắc nghiệt Sau mỗi 110.000 km*7

Loại xe chạy xăng
Ngoại trừ các loại xe Australia, Ấn Độ, New Zealand và Nam Phi

uuLịch Bảo Dưỡngu

Ngoại trừ E85

* 1: Chỉ một số quốc gia yêu cầu lịch bảo dưỡng khắc nghiệt: tham khảo sổ bảo hành tại quốc gia.
* 2: Cần sử dụng dung dịch vệ sinh kim phun thường xuyên đối với các loại xe thiết kế cho Grand Cayman.
* 3: Cần sử dụng dung dịch vệ sinh kim phun thường xuyên đối với các loại xe thiết kế cho các quốc gia sau, sẽ phụ thuộc vào

chất lượng nhiên liệu sử dụng. Tham khảo đại lý để biết thêm thông tin chi tiết: Bangladesh, Botswana, Brunei, Campuchia, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Ma Cao, Mauritius, Mozambique, Nepal, Philippin, Seychelles, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, 
Việt Nam và Zambia.

* 4: Phương Pháp Cảm Nhận: Điều chỉnh các xu páp khi bảo dưỡng ở 120.000 km nếu chúng có tiếng ồn.
* 5: Loại xe Châu Phi và Nam Mỹ ngoại trừ loại xe Nam Phi.
* 6: Loại xe của các quốc gia khác.
* 7: Nên thay lọc nhiên liệu nếu bạn nghi ngờ nhiên liệu đang sử dụng bị nhiễm bụi bẩn, v.v. bởi vì lọc nhiên liệu có thể nhanh

 bị tắc.
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Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời gian - tuỳ 
theo điều kiện nào đến trước.

km X 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Thay bugi
Sau mỗi 100.000 km

Iridium E85 Sau mỗi 60.000 km
Kiểm tra dây đai truyền động • • • • •
Thay nước làm mát động cơ Ở 200.000 km hoặc sau 10 năm, sau đó sau mỗi 100.000 km hoặc 5 năm
Thay dầu hộp số CVT • • • • •
Thay dầu vi sai sau* • • •
Kiểm tra phanh trước và sau Sau mỗi 10.000 km hoặc 6 tháng
Thay dầu phanh Sau mỗi 3 năm
Thay lọc gió điều hoà • • • • • • • • • •
Đảo lốp (Kiểm tra xẹp lốp và tình trạng lốp ít nhất mỗi tháng một lần) Sau mỗi 10.000 km 

Kiểm tra bằng mắt các mục sau:

Sau mỗi 10.000 km hoặc 6 tháng
Đầu thanh nối, hộp bánh răng hệ thống lái, chắn bụi 
Thành phần hệ thống treo
Chắn bụi trục truyền động

• • • • • • • • • •

Các ống mềm phanh và dây phanh (bao gồm ABS) 
Tất cả các mức dầu và tình trạng dầu 
Hệ thống xả
Đường ống và những chỗ nối ống nhiên liệu

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Iridium
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*1: Phương Pháp Cảm Nhận: Điều chỉnh các xu páp khi bảo dưỡng ở 120.000 km nếu chúng có tiếng ồn.
*2: Nên thay lọc nhiên liệu nếu bạn nghi ngờ nhiên liệu đang sử dụng bị nhiễm bụi bẩn, v.v. bởi vì lọc nhiên liệu có thể nhanh

bị tắc.

Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời gian - tuỳ 
theo điều kiện nào đến trước.

km X 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Thay dầu động cơ Bình thường Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Khắc nghiệt Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng

Thay lọc dầu động cơ Bình thường Sau mỗi 20.000 km hoặc 2 năm
Khắc nghiệt Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm

Thay màng lọc gió Sau mỗi 20.000 km 
Kiểm tra khe hở xu páp Sau mỗi 120.000 km*1

Thay lọc nhiên liệu Bình thường Sau mỗi 150.000 km
Khắc nghiệt Sau mỗi 70.000 km*2

Thay bugi Iridium Sau mỗi 100.000 km
Kiểm tra dây đai truyền động • • • • •

Thay nước làm mát động cơ Ở 200.000 km hoặc sau 10 năm, sau đó sau mỗi 
100.000 km hoặc 5 năm

Thay dầu hộp số • • • • •
Kiểm tra phanh trước và sau Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Thay dầu phanh Sau mỗi 3 năm
Thay lọc gió điều hòa • • • • • • • • • •
Đảo lốp (Kiểm tra xẹp lốp và tình trạng lốp ít nhất mỗi tháng một lần) Sau mỗi 10.000 km

Loại xe chạy xăng
Loại xe Ấn Độ

uuLịch Bảo Dưỡngu
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Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời gian - tuỳ 
theo điều kiện nào đến trước.

km X 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Kiểm tra các chi tiết sau bằng mắt thường:

Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Đầu thanh nối, hộp bánh răng hệ thống lái, chắn bụi 
Thành phần hệ thống treo 
Chắn bụi trục truyền động

• • • • • • • • • •

Các ống phanh và dây phanh (bao gồm ABS) 
Tất cả các mức dầu và tình trạng dầu 
Hệ thống xả
Đường ống và những chỗ nối ống nhiên liệu
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Còn nữa

Bảo D
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* 1: Loại xe Ấn Độ
* 2: Ngoại trừ loại xe Ấn Độ

Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời 
gian - tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

km x 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Thay dầu động cơ  Bình Thường Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Khắc Nghiệt Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng

Thay lọc dầu động cơ  Bình Thường Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm
Khắc Nghiệt Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng

Thay màng lọc gió Ẩm ướt Sau mỗi 20.000 km*1 

Sau mỗi 30.000 km*2

Thay lọc nhiên liệu Sau mỗi  20.000 km
Kiểm tra dây đai truyền động • • • • •
Thay nước làm mát động cơ • •
Thay dầu hộp số 9AT  Bình Thường • •

Khắc Nghiệt • • •
Thay dầu vi sai*  Bình Thường • •

Khắc Nghiệt • • •

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen

* Không áp dụng cho tất cả các loại xe
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Bảo D
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Bảo dưỡng theo quãng đường hoặc thời 
gian - tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Thay dầu vi sai sau* • • •

Kiểm tra phanh trước và sau Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm*1 

Sau mỗi 10.000 km hoặc 6 tháng*2

Thay dầu phanh Sau mỗi 3 năm
Thay lọc gió điều hoà • • • • • • • • • •
Đảo lốp (Kiểm tra xẹp lốp và tình trạng lốp ít nhất mỗi 
tháng một lần) Sau mỗi 10.000 km

Kiểm tra bằng mắt các mục sau:

Sau mỗi 10.000 km hoặc 1 năm*1 

Sau mỗi 10.000 km hoặc 6 tháng*2

Đầu thanh nối, hộp bánh răng hệ thống lái, chắn bụi 
Thành phần hệ thống treo 
Chắn bụi trục truyền động

• • • • • • • • • •

Các ống mềm phanh và dây phanh (bao gồm ABS) 
Tất cả các mức dầu và tình trạng dầu Hệ thống xả
Đường ống và những chỗ nối ống nhiên liệu

* Không áp dụng cho tất cả các loại xe

* 1: Loại xe Ấn Độ
* 2: Ngoại trừ loại xe Ấn Độ
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Mục Điều kiện
Dầu động cơ và lọc dầu A, B, C, D và E

Dầu hộp số B, D
Dầu vi sai* B, D

1Lịch Bảo Dưỡng

* Không áp dụng cho tất cả các loại xe

Ngoại trừ loại xe Australia, New Zealand và Nam Phi
Nếu lái xe trong điều kiện khắc nghiệt, phải bảo dưỡng các mục sau theo lịch 
bảo dưỡng cho điều kiện lái Khắc nghiệt

Các điều kiện sau được cho là điều kiện lái khắc 
nghiệt: 
A. Trong mỗi chuyến đi, lái dưới 8 km hoặc dưới 
16 km trong nhiệt độ đóng băng.
B. Nhiệt độ quá nóng trên 35°C.
C. Chạy không tải trong thời gian dài hoặc xe 
phải đi trong tình trạng dừng và đi trong thời gian 
dài.
D. Tải nặng trên nóc xe, hoặc lái xe ở vùng đồi 
núi.
E. Lái trên đường bùn đất, bụi, hoặc băng tan.



670

uuLịch Bảo DưỡnguHồ Sơ Bảo Dưỡng

Hồ Sơ Bảo Dưỡng
Yêu cầu đại lý bảo dưỡng ghi lại các dữ liệu bảo dưỡng cần thiết dưới đây. Giữ các giấy biên lai cho tất cả các công việc bảo 
dưỡng đã thực hiện

Km hoặc Tháng Ngày Ký Tên hoặc Đóng Dấu

20.000 km 
(hoặc 12

 
tháng)

40.000 km 
(hoặc 24

 
tháng)

60.000 km 
(hoặc 36 tháng)

80.000 km 
hoặc 48 tháng)

100.000 km 
(hoặc 60 tháng)

120.000 km 
(hoặc 72 tháng)

140.000 km 
(hoặc 84 tháng)

160.000 km 
(hoặc 96 tháng)

180.000 km 
(hoặc 108 tháng)

200.000 km 
(hoặc 120 tháng)

Ngoại trừ các loại xe Australia, New Zealand và Nam Phi

B
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ư
ỡng
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Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô

Mục Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô

Nắp Bình Chứa Dầu 
Động Cơ 
Nước Rửa Kính
(Nắp Màu Xanh Lam) 

Que Thăm Dầu Động 
Cơ (Màu Cam)

Ắc Quy

Bình Chứa Nước Làm Mát Động Cơ    
Nắp Bình Chứa

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 1.5 L)

Loại Vô Lăng Bên Phải 
Dầu Phanh
(Nắp Màu Đen)

Loại Vô Lăng Bên Trái 
Dầu Phanh
(Nắp Màu Đen)

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuMục Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô

Bình Chứa Nước 
Làm Mát Động Cơ

Nắp Két Nước

Nước Rửa Kính
(Nắp Màu Xanh Lam)

Que Thăm Dầu 
Động Cơ (Màu Cam)

Nắp Bình Chứa 
Dầu Động Cơ

Ắc Quy

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L)

Loại Vô Lăng Bên Phải 
Dầu Phanh
(Nắp Màu Đen)

Loại Vô Lăng Bên Trái 
Dầu Phanh
(Nắp Màu Đen)

B
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Bình Chứa Nước 
Làm Mát Động Cơ

Nắp Két Nước Que Thăm Dầu 
Động Cơ (Màu Cam)

Nắp Bình Chứa Dầu 
Động Cơ Ắc Quy

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.4 L)

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuMục Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô

  Dầu Phanh
(Nắp Màu Đen)

Nước Rửa Kính
(Nắp Màu Xanh Lam)

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuMục Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô

Bình Chứa Nước Làm Mát 
Động Cơ

Nắp Két Nước

Nước Rửa Kính (Nắp 
Màu Xanh Lam)

Que Thăm Dầu Động Cơ 
(Màu Cam)

Nắp Bình Chứa Dầu Động Cơ

Ắc Quy

Loại xe Ấn Độ và Philipin có động cơ đi-ê-zen

Loại Vô Lăng Bên Phải
Dầu Phanh (Nắp Màu 
Đen)

Loại Vô Lăng Bên Trái 
Dầu Phanh (Nắp Màu 
Đen)
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Bảo D
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Dầu Phanh (Nắp Màu Đen)

Nắp Két Nước

Que Thăm Dầu
 Động Cơ (Màu Cam)

Nắp Bình Chứa Dầu 
Động Cơ

Ắc Quy

Loại xe Thái Lan có động cơ dầu đi-ê-zen

Nước Rửa Kính
(Nắp Màu Xanh Lam)

Bình Chứa Nước 
Làm Mát Động Cơ

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuMục Bảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pô
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuMở Nắp Ca-pô

Mở Nắp Ca-pô
1.
2.

3. Đẩy lẫy chốt nắp ca-pô (nằm ở dưới 
mép trước giữa ca-pô) sang bên và mở 
nắp ca-pô.
Sau khi nâng nhẹ nắp ca-pô, bạn có thể 
bỏ lẫy ra.

4. Nhấc thanh chống nắp ca-pô ra khỏi
kẹp bằng tay cầm. Đặt thanh chống nắp
ca-pô vào phía trong nắp ca-pô.

Khi đóng, tháo thanh chống ra và xếp gọn 
vào kẹp, sau đó hạ nhẹ nắp ca-pô. Hạ 
nắp xuống thấp khoảng 30 cm, rồi thả tay 
ra để đóng nắp ca-pô.

1Mở Nắp Ca-pô

CHÚ Ý
Không mở nắp ca-pô khi các cần gạt nước đang 
được nâng lên. Nắp ca-pô sẽ chạm vào cần gạt 
nước, dẫn đến hỏng nắp ca-pô và/hoặc cần gạt 
nước.

Khi đóng nắp ca-pô, kiểm tra xem nắp ca-pô đã 
được chốt chặt chưa.

Nếu cần nhả nắp ca-pô khó di chuyển, hoặc nếu 
có thể mở nắp ca-pô mà không cần nâng cần 
lên, hãy làm sạch và bôi trơn chốt.

3CẢNH BÁO
Thanh chống nắp ca-pô có thể rất nóng do 
nhiệt tỏa ra từ động cơ.

Để tránh bị bỏng, không nắm vào phần kim 
loại của thanh chống: Hãy nắm vào tay cầm 
xốp.

Lẫy Nhả Nắp Ca-pô

Kéo

Cần

Thanh Chống Tay Cầm

Kẹp

Đỗ xe nơi bằng phẳng và gài phanh đỗ. 
Kéo lẫy mở nắp ca-pô ở bên dưới góc 
ngoài phía dưới bảng táp-lô phía người 
lái.
u Nắp ca-pô sẽ bật lên.

Loại xe có hệ thống Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời 
Không mở nắp ca-pô trong khi chức năng Tự 
Động Dừng Động Cơ Tạm Thời được kích hoạt.
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1Mở Nắp Ca-pô

• Cầm vào tay nắm xốp.
• Thanh chống rất nóng.
• Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Loại xe Ấn Độ

Ngoại trừ loại xe Ấn Độ và Thái Lan

Bảo D
ưỡng
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Dầu Động Cơ Khuyên Dùng
Sử dụng dầu động cơ chính hiệu hoặc các loại dầu động cơ khác có độ 
 hợp (đối với nhiệt độ môi trường) như hình vẽ dưới đây.

Dầu đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất vận hành và tuổi thọ của động cơ. 
Nếu lượng dầu không đủ hoặc xuống cấp khi lái, động cơ có thể bị lỗi hoặc 
hỏng.

Xem hình ảnh các nhãn trên nắp dầu động cơ dưới đây và nắp dầu động cơ 
trên thực tế để kiểm tra xem xe có được trang bị bộ lọc xăng không*.

2 Bổ Sung Dầu Động Cơ Tr. 686

1Dầu Động Cơ Khuyên Dùng
Chất Phụ Gia Dầu Động Cơ 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Động Cơ Khuyên Dùng

Loại xe có bộ lọc xăng

Loại xe không có bộ lọc xăng
Xe của bạn không cần thêm chất phụ gia cho 
dầu động cơ. Thực chất, nó có phản tác dụng 
đến hiệu suất vận hành và độ bền của động cơ.
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Bạn không thể sử dụng Chất Phụ Gia Dầu 
Động Cơ.
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*1: Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu.

Loại Nhãn Nắp Dầu Động Cơ Dầu Động Cơ Chính Hiệu Dầu Động Cơ Trên Thị Trường

Có Bộ Lọc Xăng

● Dầu Mô-tơ Chính Hiệu Honda ● ACEA C2/C3

Không Có Bộ 
Lọc Xăng

● Dầu Mô-tơ Chính Hiệu Honda
● Dầu đạt API cấp SM hoặc hiệu

suất nhiên liệu cấp cao hơn
● ACEA A5/B5

Loại xe chạy xăng

Nhiệt Độ Môi Trường Nhiệt Độ Môi Trường

Nhiệt Độ Môi Trường Nhiệt Độ Môi Trường

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Động Cơ Khuyên Dùng

Còn nữa
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* 1: Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu.

Dầu Động Cơ Chính Hiệu Dầu Động Cơ Trên Thị Trường

● Dầu Đi-ê-zen Chính Hiệu Honda #1.0*1 ● ACEA C2 hoặc C3

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 
Loại xe Thái Lan

Nhiệt Độ Môi Trường Nhiệt Độ Môi Trường

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Động Cơ Khuyên Dùng
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* 1: Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu.

Dầu Động Cơ Chính Hiệu Dầu Động Cơ Trên Thị Trường

● Dầu Đi-ê-zen Chính Hiệu Honda #1.0*1

● Dầu Đi-ê-zen Chính Hiệu Honda #2.0
● ACEA C2 hoặc C3

Loại xe chạy dầu đi-e-zen
Loại xe Ấn Độ và Philippin

Nhiệt Độ Môi Trường Nhiệt Độ Môi Trường

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Động Cơ Khuyên Dùng
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuKiểm Tra Dầu

Kiểm Tra Dầu
Bạn nên kiểm tra mức dầu động cơ bất cứ khi nào nạp nhiên liệu. 
Đỗ xe nơi bằng phẳng.
Trước khi kiểm tra dầu, hãy tắt động cơ và đợi khoảng ba phút.

1. Rút que thăm dầu ra (màu cam).
2. Lau sạch que thăm dầu bằng khăn sạch

hoặc khăn giấy.
3. Cắm que thăm dầu trở lại vị trí ban đầu,

cắm hoàn toàn vào đúng vị trí.

1Kiểm Tra Dầu
Nếu mức dầu ở gần hoặc ở dưới vạch dưới, đổ 
dầu vào từ từ, cẩn thận không để tràn ra ngoài.

Lượng dầu tiêu thụ phụ thuộc vào cách lái xe 
và điều kiện khí hậu, đường xá. Tỷ lệ tiêu thụ 
có thể lên đến 1 lít trên 1.000 km.
Lượng tiêu thụ có thể cao hơn khi động cơ còn 
mới.

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 1.5 L)

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L)
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuKiểm Tra Dầu

Loại xe chạy xăng (loại động cơ 2.4 L)

Loại xe Ấn Độ và Philippin có động 
cơ dầu đi-ê-zen 

Loại xe Thái Lan có động cơ dầu đi-ê-zen 

Còn nữa

Bảo D
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuKiểm Tra Dầu

4. Rút que thăm dầu ra lần nữa và kiểm tra
mức dầu. Nó phải nằm giữa vạch trên
và vạch dưới. Đổ thêm dầu nếu cần.

Vạch Trên

Vạch Dưới

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 1.5 L)

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L)

Vạch Dưới
Vạch Trên

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.4 L)

Vạch Trên
Vạch Dưới
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuKiểm Tra Dầu

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen

Vạch Trên
Vạch Dưới

Bảo D
ưỡng
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuBổ Sung Dầu Động Cơ

Bổ Sung Dầu Động Cơ
1Bổ Sung Dầu Động Cơ

CHÚ Ý
Không đổ dầu động cơ quá vạch giới hạn phía 
trên. Dầu động cơ tràn ra có thể gây rò rỉ và hư 
hỏng động cơ.

Nếu tràn dầu, hãy lau sạch ngay lập tức. Dầu 
tràn có thể làm hỏng các bộ phận ở khoang động 
cơ.

Nắp Bình Chứa
Dầu Động Cơ

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 1.5 L)

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L)

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.4 L)

1.

2.
3.

4.

Xoay và tháo nắp bình chứa dầu động 
cơ. 
Đổ từ từ dầu vào bình.
Lắp lại nắp bình chứa dầu động cơ và 
siết thật chặt.
Đợi khoảng ba phút và kiểm tra lại que 
thăm dầu động cơ.

Nắp Bình Chứa
Dầu Động Cơ

Nắp Bình Chứa
Dầu Động Cơ
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuBổ Sung Dầu Động Cơ

Loại xe Ấn Độ và Philippin có động 
cơ chạy dầu đi-ê-zen 

Loại xe Thái Lan có động cơ chạy 
dầu đi-ê-zen 

Nắp Bình Chứa
Dầu Động Cơ

Nắp Bình Chứa
Dầu Động Cơ

Bảo D
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuNước Làm Mát Động Cơ

Nước làm mát là hỗn hợp của 50% chất chống đông và 50% nước. Không 
bổ sung chất chống đông và nước làm mát chưa qua pha chế.

Bạn nên kiểm tra mức nước làm mát động cơ mỗi khi nạp nhiên liệu. Kiểm tra 
bình chứa. Bổ sung nước làm mát động cơ sao cho phù hợp.

■Kiểm Tra Nước Làm Mát

1Nước Làm Mát Động Cơ

Nếu nhiệt độ  xuyên thấp hơn -30°C, thì 
 thay đổi hỗn hợp làm mát có nồng độ đặc 

 hệ với đại lý Honda để biết chi tiết về 
 làm mát phù hợp.

Nếu không có chất chống đông/nước làm mát của 
Honda, bạn có thể sử dụng nước làm mát không 

 silicat để thay thế tạm thời. Kiểm tra xem nó 
có  là nước làm mát chất lượng cao khuyên 

 động cơ nhôm không. 

Sử dụng lâu nước làm mát không phải của Honda 
có thể gây ăn mòn, làm cho hệ thống làm mát gặp 
sự cố hoặc bị lỗi. Xúc rửa hệ thống làm mát và đổ 
đầy chất chống đông/nước làm mát chính hiệu 
Honda vào hệ thống càng sớm càng tốt.

3CẢNH BÁO

Luôn để động cơ nguội trước khi tháo nắp 
bình chứa.

Nắp Bình
Chứa

Tối Đa

Tối Thiểu

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 1.5 L) 

Nước Làm Mát Động Cơ

1.
2.

3.

Đảm bảo động cơ và két nước nguội. 
Kiểm tra lượng nước làm mát trong 
bình chứa.
u Nếu mức nước làm mát dưới vạch 

MIN, bổ sung nước làm mát vào bình 
chứa đến vạch MAX.

Kiểm tra rò rỉ hệ thống làm mát.

Nước Làm Mát Chỉ Định: Chất Chống Đông 4 Mùa/Nước Làm Mát Loại 2
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CHÚ Ý

Không thêm chất chống gỉ hoặc các chất phụ 
gia khác vào hệ thống làm mát. Các chất này có 
thể không tương thích với nước làm mát hoặc 
với các bộ phận của động cơ.

Tháo nắp bình chứa khi động cơ còn nóng 
có thể làm bắn nước làm mát ra ngoài, gây 
bỏng nghiêm trọng.
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■Bổ Sung Nước Làm Mát 1Bổ Sung Nước Làm Mát

CHÚ Ý
Từ từ đổ  vào và cẩn thận không làm tràn 
ra. Lau sạch ngay nếu dầu bị tràn ra; nếu không 
nó có thể làm hỏng các bộ phận trong khoang 
động cơ.

Nắp Bình Chứa

1.

2.

3.

4.

5.

Đảm bảo động cơ và két nước đều 
nguội.
Xoay nắp bình chứa 1/8 vòng ngược 
chiều kim đồng hồ và xả áp suất trong 
hệ thống làm mát.
Ấn và xoay nắp bình chứa ngược 
chiều kim đồng hồ để mở nó ra. 
Đổ nước làm mát vào bình chứa cho 
đến khi đến vạch MAX.
Đóng nắp bình chứa lại và siết thật 
chặt.

Bảo D
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uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuNước Làm Mát Động Cơ

Nước làm mát là hỗn hợp của 50% chất chống đông và 50% nước. Không bổ 
sung chất chống đông và nước làm mát chưa qua pha chế.

Bạn nên kiểm tra mức nước làm mát động cơ mỗi khi nạp nhiên liệu. Trước 
tiên kiểm tra bình chứa trước. Nếu nó cạn, thì kiểm tra luôn mức nước làm 
mát trong két nước. Bổ sung nước làm mát động cơ sao cho phù hợp.

■Bình Chứa

1Nước Làm Mát Động Cơ

CHÚ Ý
Nếu nhiệt độ thường xuyên thấp hơn -30°C, thì 
nên thay đổi hỗn hợp làm mát có nồng độ đặc 
hơn. Liên hệ với đại lý Honda để biết chi tiết về 
hỗn hợp nước làm mát phù hợp.

Nếu không có chất chống đông/nước làm mát 
Honda, bạn có thể sử dụng nước làm mát không 
có silicat để thay thế tạm thời. Kiểm tra xem nó có 
phải là nước làm mát chất lượng cao khuyên 
dùng cho động cơ nhôm không. Sử dụng lâu 
nước làm mát không phải của Honda có thể gây 
ăn mòn, khiến hệ thống làm mát gặp sự cố hoặc 
bị lỗi. Xúc rửa và đổ đầy chất chống đông/nước 
làm mát chính hiệu Honda vào hệ thống càng 
sớm càng tốt.

Không thêm chất chống gỉ hoặc các chất phụ gia 
khác vào hệ thống làm mát. Các chất này có thể 
không tương hợp với nước làm mát hoặc với các 
bộ phận của động cơ.

3CẢNH BÁO
Tháo nắp két nước khi động cơ còn nóng 
có thể làm bắn nước làm mát ra ngoài, gây 
bỏng nghiêm trọng.

Luôn để động cơ nguội trước khi tháo nắp 
két nước.

Loại xe chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L và 2.4 L)

Bình
Chứa

MAX

MIN

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen và chạy xăng (Loại động cơ 2.0 L và 2.4 L) 

Nước Làm Mát Động Cơ

1. Đảm bảo động cơ và két nước nguội.
2. Kiểm tra lượng nước làm mát trong bình

chứa.
u Nếu mức nước làm mát dưới vạch 

MIN, bổ sung nước làm mát vào bình 
chứa đến vạch MAX.

3. Kiểm tra rò rỉ hệ thống làm mát.

Nước Làm Mát Chỉ Định: Chất Chống Đông 4 Mùa/Nước Làm Mát Loại 2
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Loại xe chạy dầu đi-ê-zen

MAX

MIN

Bình Chứa

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuNước Làm Mát Động Cơ

Còn nữa
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1. Đảm bảo động cơ và két nước đều
nguội.

2. Xoay nắp két nước 1/8 vòng ngược
chiều kim đồng hồ và xả hết áp suất
trong hệ thống làm mát.

3. Ấn nắp xuống và xoay ngược chiều
kim đồng hồ để tháo nó ra.

4. Đổ đầy nước làm mát đến chân cổ
bình chứa. Nếu nó ở dưới mức đó,
bổ sung nước làm mát.

5. Đạy nắp két nước và vặn nắp thật 
chặt.

■Két Nước 1Két Nước

Nắp Két Nước

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuNước Làm Mát Động Cơ

CHÚ Ý
Đổ  vào từ từ và cẩn thận không làm nó tràn 
ra. Lau sạch ngay dầu tràn để tránh làm hỏng các 
bộ phận trong khoang động cơ. 
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Dầu Hộp Số

Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra mức dầu và thay nếu cần thiết. 
Tuân theo thời gian bảo dưỡng của xe khi thay dầu hộp số vô cấp.

2 Lịch Bảo Dưỡng Tr. 662

Không cố gắng tự mình kiểm tra hoặc thay dầu hộp số vô cấp.

Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra mức dầu và thay nếu cần thiết. Tuân theo 
thời gian bảo dưỡng của xe khi thay dầu hộp số tự động.

2 Lịch Bảo Dưỡng Tr. 662

Không cố gắng tự mình kiểm tra hoặc thay dầu hộp số tự động.

■Dầu Hộp Số Vô Cấp (CVT)

■Dầu Hộp Số Tự Động

Dầu chỉ định: Dầu Hộp Số Tự Động Honda ATF Type-3

1Dầu Hộp Số Vô Cấp (CVT)

CHÚ Ý
Không pha dầu Honda HCF-2 với dầu hộp số 
khác. 
Sử dụng dầu hộp số không phải Honda HCF-2 có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động và độ bền hộp số 
của xe và gây hỏng hộp số. 
Bất kỳ hư hỏng nào do không sử dụng loại dầu 
hộp số tương đương Honda HCF-2 không được 
hưởng chế độ bảo hành dành cho xe mới của 
Honda.

1Dầu Hộp Số Tự Động

CHÚ Ý
Không pha Dầu Hộp Số Tự Động Honda ATF 
Type-3.1 với dầu hộp số khác. 
Sử dụng dầu hộp số không phải Honda ATF 
Type-3.1 có thể ảnh hưởng xấu đến vận hành và 
độ bền hộp số của xe và gây hỏng hộp số. 
Bất kỳ hư hỏng nào do không sử dụng loại dầu hộp 
số tương đương Honda ATF Type-3.1 sẽ không 
được bảo hành dành cho xe mới của Honda.

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Hộp Số

Dầu chỉ định: Dầu Hộp Số Honda HCF-2

Bảo D
ưỡng
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Dầu Phanh

Mức dầu phải ở giữa vạch MIN và 
MAX được đánh dấu ở cạnh bình 
chứa.

Dầu chỉ định: Dầu phanh DOT 3 hoặc DOT 4

■Kiểm Tra Dầu Phanh

1Dầu Phanh

CHÚ Ý
Dầu phanh có ghi DOT 5 không tương thích 
với hệ thống phanh của xe và có thể gây hư 
hỏng nghiêm trọng.

Bạn nên sử dụng sản phẩm chính hiệu.

Nếu mức dầu phanh ở hoặc dưới mức MIN, 
hãy đến đại lý để kiểm tra rò rỉ và mòn các má 
phanh càng sớm càng tốt.

Loại Vô Lăng Bên Trái

MAX

Bình Chứa

MIN

Loại Vô Lăng Bên Phải

MAX

Bình Chứa

MIN

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuDầu Phanh
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Bổ Sung Nước Rửa Kính
1Bổ Sung Nước Rửa Kính

CHÚ Ý
Không đổ chất chống đông động cơ hoặc dung 
dịch giấm/nước vào trong bình chứa nước rửa 
kính chắn gió. Chất chống đông có thể làm hỏng 
bề mặt sơn xe. Dung dịch giấm/nước có thể làm 
hỏng bơm rửa kính chắn gió.

Chỉ dùng nước rửa kính chắn gió có sẵn trên thị 
trường.
Không sử dụng nước cứng trong thời gian dài 
để tránh tạo thành mảng bám.

uuBảo Dưỡng Dưới Nắp Ca-pôuBổ Sung Nước Rửa Kính

Đổ cẩn thận nước rửa kính. Không để nó tràn ra ngoài bình chứa.

Thước Đo 

Loại xe Ấn Độ
Kiểm tra mức nước rửa kính bằng cách sử dụng thước đo mức nước rửa kính 
ở trên nắp. 

Ngoại trừ loại xe Ấn Độ
Quan sát bên ngoài bình chứa để kiểm tra mức nước rửa kính.

Tất cả các loại xe
Nếu ở mức thấp, hãy đổ đầy bình chứa. 

Bảo D
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Tái Tạo Lọc Dầu Đi-ê-zen (DPF)*

Lọc DPF có chức năng tập hợp các hạt bụi (PM) từ khí thải. Nó được lắp trong 
bộ trung hòa khí xả.

DPF sẽ đốt cháy định kỳ PM thu được của bộ hòa khí xả trong khi lái xe ở 
nhiệt độ cao.
Khi PM cháy hết, bạn sẽ thấy khói trắng trong khí xả và tăng mức tiêu thụ  
liệu trung bình. Hiện tượng chỉ xảy ra tạm thời và là bình thường.

■DPF Hoạt Động Như Thế Nào

1Lọc Dầu Đi-ê-zen (DPF)

DPF phải hoạt động ở nhiệt độ cao để xảy ra  
ứng hoá học. Nó có thể đốt cháy bất kỳ vật 

dễ cháy ở gần nó. Hãy đỗ xe cách xa 
rậm, lá khô và các vật dễ bắt lửa 

khác.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Lọc Dầu Đi-ê-zen (DPF)
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Nếu bạn nhìn thấy         trên màn hình 
giao diện thông tin cho người lái, 
bạn cần tái tạo DPF:
• Lái xe với tốc độ 60 km/h (37 mph) hoặc

cao hơn cho đến khi biểu tượng biến 
mất. 
u Sẽ mất 20 phút để bộ trung hòa khí

xả tăng nhiệt độ để đốt cháy và loại 
bỏ PM.

■ Tái Tạo DPF 1Tái Tạo DPF

CHÚ Ý
Nếu bạn không để ý đến biểu tượng này 
và  tạo DPF, màn hình giao diện thông tin 

 sẽ thay đổi sang biểu tượng cảnh 
 tượng này xảy ra, hãy đưa xe 

 càng tốt. Liên tục bỏ qua 
 giao diện thông tin 

 sẽ làm hỏng 
 khí thải.

Để giảm thiểu mức độ tích tụ PM, luôn sử dụng 
nhiên liệu đi-e-zen khuyến nghị.

2 Thông Tin Nhiên Liệu Tr. 642

PM được tích tụ trong bộ trung hòa khí xả khi bạn 
lái xe ở tốc độ thấp trong thời gian dài hoặc 
xuyên đi quãng đường ngắn.

Hãy tái tạo DEF khi biểu 
tượng này xuất hiện.

Hãy đưa xe đến đại lý khi 
thấy biểu tượng cảnh báo 
này xuất hiện.

Bảo D
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Thay Bóng Đèn

Bóng Đèn Chiếu Sáng
Khi thay bóng đèn, sử dụng các bóng đèn sau.
Đèn chiếu xa: 60 W (HB3 cho loại bóng đèn halogen)* 
Đèn chiếu xa: Loại đèn LED* 
Đèn chiếu gần: 55 W (H11 cho loại bóng đèn halogen)* 
Đèn chiếu gần: Loại đèn LED*

■Đèn Chiếu Xa

1Bóng Đèn Chiếu Sáng

CHÚ Ý
Bóng được thắp 

hoặc v
nhiệt và vỡ vụn.

Hướng thường 
k  
thường xuyên để vật nặng trong  
hãy để đại lý hoặc kỹ thuật viên  
điều chỉnh lại hướng đèn.

Khi vào
để vỏ bóng đèn tiếp xúc với da bạn hoặc với các 
vật Nếu  đèn hãy dùng 

 metyl hoá và khăn sạch để lau.

Loại xe có đèn chiếu sáng halogen

Phích 
Cắm

Bóng Đèn

Vấu Khóa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

1. Đẩy vấu để tháo phích cắm.
2. Xoay bóng đèn cũ sang bên trái để tháo

ra.
3. Lắp bóng đèn mới vào cụm đèn chiếu

sáng và xoay sang bên phải.
4. Cắm phích cắm vào giắc cắm của bóng đèn.

Loại xe có đèn chiếu sáng LED
Đèn  
đại  

bóng đèn.
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1. Dùng tua-vít đầu dẹt để giữ kẹp giữ, 
sau đó tháo phần trên của bình chứa 
nước rửa kính.

■Đèn Chiếu Gần 1Bóng Đèn Chiếu Sáng

Đưa kẹp vào trong khi nâng chốt giữa lên và đẩy 
cho đến khi nó phẳng.

Chốt giữa

Đẩy cho đến 
khi chốt phẳng.

 Kẹp giữ Bên phải

Phích Cắm

Bóng Đèn

 Vấu 

Cả hai bên
2. Đẩy vấu để tháo phích cắm.
3. Xoay bóng đèn cũ sang bên trái để

tháo bóng ra.
4. Lắp bóng đèn mới vào cụm bóng đèn và

xoay nó sang bên phải.
5. Cắm phích cắm vào giắc cắm của bóng 

đèn.

Kẹp giữ
Đưa tua-vít đầu dẹt vào, nâng và tháo chốt giữa để 
tháo kẹp.

Bảo D
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Bóng Đèn Sương Mù*

Khi thay bóng đèn, sử dụng các bóng đèn sau.
Đèn Sương Mù: 35 W (H8 cho loại bóng đèn halogen)* 
Đèn Sương Mù: Đèn LED*

1Bóng Đèn Sương Mù*

CHÚ Ý
Bóng đèn halogen rất nóng khi được thắp 
sáng. Dầu, mồ hôi, hoặc vết xước trên kính 
làm cho bóng đèn bị quá nhiệt và vỡ vụn.

Khi thay bóng đèn halogen, cầm vào đế và tránh 
để vỏ bóng tiếp xúc với da bạn hoặc với các vật 
cứng. Nếu chạm phải vỏ bóng, dùng rượu đã 
metyl hoá và khăn sạch để lau.

Vít

Kẹp giữ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuThay Bóng ĐènuBóng Đèn Sương Mù*

1. Tháo vít bằng tua vít đầu Phillip và tháo
các kẹp giữ bằng tua-vít đầu dẹt.

2. Kéo vỏ dưới xuống.

Loại xe có đèn sương mù LED
Đèn sương mù là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến 
đại lý ủy quyền của Honda để kiểm tra và thay 
cụm bóng đèn.
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1Bóng Đèn Sương Mù*

Đưa tua-vít đầu dẹt vào, nâng và tháo chốt giữa 
để tháo kẹp.

Đưa kẹp vào trong khi nâng chốt giữa lên và đẩy 
cho đến khi nó phẳng.

Bóng Đèn

Phích Cắm Vấu 

Bóng Đèn

Phích Cắm

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuThay Bóng ĐènuBóng Đèn Sương Mù*

 Vấu 

3. Đẩy vấu để tháo phích cắm.

4. Xoay bóng đèn cũ sang bên phải để
tháo ra.

5. Lắp bóng đèn mới vào cụm đèn sương
mù và xoay nó sang bên trái.

6. Cắm phích cắm vào giắc cắm của bóng 
đèn.

4. Xoay bóng đèn cũ sang bên trái để tháo
ra.

5. Lắp bóng đèn mới vào cụm đèn sương
mù và xoay nó sang bên phải.

6. Cắm phích cắm vào giắc cắm của bóng 
đèn.

Bên phải

Bên trái

Bảo D
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702    *Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuThay Bóng ĐènuĐèn Vị Trí/Đèn Ban Ngày

Đèn Vị Trí/Đèn Ban Ngày
Các đèn vị trí/đèn ban ngày là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến đại lý ủy quyền 
của Honda để kiểm tra và thay cụm bóng đèn.

Đèn Chủ Động Khi Rẽ*

Đèn chủ động khi rẽ là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến đại lý ủy quyền của 
Honda để kiểm tra và thay cụm bóng đèn.

Đèn Xi Nhan Trước
Đèn xi nhan trước là loại đèn LED. Hãy đưa đến đại lý ủy quyền của Honda để 
kiểm tra và thay cụm bóng đèn.

Đèn Xi Nhan Bên/Đèn Báo Khẩn Cấp
Đèn xi nhan bên là loại đèn LED. Hãy đưa đến đại lý ủy quyền của Honda để 
kiểm tra và thay cụm bóng đèn.

Đèn Phanh/Đèn Hậu và Đèn Xi Nhan Sau
Đèn phanh/đèn hậu và đèn xi nhan sau là loại đèn LED. Hãy đưa đến đại lý ủy 
quyền của Honda để kiểm tra và thay cụm bóng đèn.
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Bóng Đèn Hậu và Đèn Lùi
Khi thay bóng đèn, sử dụng các bóng đèn sau.

Đèn Hậu: LED 
Đèn Lùi: 16W

1Bóng Đèn Hậu và Đèn Lùi
Đèn hậu là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến đại lý 
ủy quyền của Honda để kiểm tra và thay cụm 
bóng đèn.

Vỏ

Bóng Đèn

Đui

uuThay Bóng ĐènuBóng Đèn Hậu và Đèn Lùi

1. Tháo vỏ bằng cách dùng tua-vít đầu
dẹt để cạy mép.
u Bọc đầu tua-vít dẹt bằng một miếng

vải để tránh trầy xước.

2. Xoay đui sang bên trái để tháo nó ra.
Tháo bóng đèn cũ.

3. Lắp bóng đèn mới.

Bảo D
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uuThay Bóng ĐènuĐèn Biển Số Sau

Đèn Biển Số Sau

Đèn Phanh Cao
Đèn phanh cao là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến đại lý ủy quyền của Honda 
để kiểm tra và thay cụm bóng đèn.

Đèn biển số sau là loại đèn LED. Hãy đưa xe đến đại lý ủy quyền của Honda 
để kiểm tra và thay cụm bóng đèn.
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Các Bóng Đèn Khác

Khi thay, sử dụng các bóng đèn sau.

1.

2. Tháo bóng đèn cũ và lắp bóng đèn
mới vào.

■Đèn Gương Cá Nhân*

Đèn Gương Cá Nhân:  2 W

Bóng Đèn

Khi thay, sử dụng bóng đèn sau.

1.

■ (Các) Bóng Đèn Khoang Hành Lý

Đèn Khoang Hành Lý: 5 W

Loại xe có hàng ghế thứ 3

Loại xe không có hàng ghế thứ 3

2. Tháo bóng đèn cũ và lắp bóng đèn
mới vào.

Bóng Đèn

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuThay Bóng ĐènuCác Bóng Đèn Khác

Sử dụng tua-vít đầu dẹt cạy mép vỏ 
để tháo vỏ.
u Bọc đầu tua-vít dẹt bằng một miếng
    vải để tránh trầy xước.

Sử dụng tua-vít đầu dẹt cạy mép vỏ 
để tháo vỏ.
u Bọc đầu tua-vít dẹt bằng một miếng
    vải để tránh trầy xước.

Còn nữa

Bảo D
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Khi thay, sử dụng bóng đèn sau.

1. Mở hộp đựng đồ.

2. Tháo bóng đèn cũ và lắp bóng đèn
mới vào.

■Bóng Đèn Hộp Đựng Đồ*

Bóng Đèn Hộp Đựng Đồ: 3,4 W

Kéo
Tay Nắm

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuThay Bóng ĐènuCác Bóng Đèn Khác

Bóng Đèn
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Kiểm Tra và Thay Lưỡi Gạt Nước

Kiểm Tra Lưỡi Gạt Nước
Nếu lưỡi cao su gạt nước xuống cấp, nó sẽ để lại các vệt bẩn và phần cứng 

của lưỡi gạt sẽ làm xước kính.

Thay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Trước
1. Trước tiên, nâng cần gạt nước phía

người lái, sau đó nâng cần gạt nước
phía hành khách lên.

2. Ấn và giữ vấu, sau đó trượt cần gạt
nước ra khỏi giá đỡ.

1Thay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Trước

CHÚ Ý
Tránh làm rơi cần gạt nước vào kính chắn gió. Vì 
việc này có thể làm hỏng cần gạt nước và/hoặc 
kính chắn gió.

Vấu 

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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Lưỡi

Nắp Đầu Giá 
Đỡ Ở Phía Chân Cần Gạt

Lưỡi

Giá Đỡ

Giá Đỡ

Lưỡi

Nắp

uuKiểm Tra và Thay Lưỡi Gạt NướcuThay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Trước

3. Kéo đầu lưỡi gạt theo hướng mũi tên
như hình vẽ cho đến khi nó ra khỏi nắp
ở đầu của giá đỡ.

4. Kéo lưỡi gạt theo hướng ngược lại để
trượt nó ra khỏi giá đỡ.

6. Trượt giá đỡ trên cần gạt nước, sau đó
đẩy vấu khóa xuống.

7. Hạ cần gạt nước phía hành khách
trước, sau đó sang phía người lái.

5. Trượt lưỡi gạt nước mới vào giá đỡ từ
phía chân cần gạt
u Vấu trên giá đỡ phải khít vào rãnh của

lưỡi gạt nước.
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Thay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Sau
1Thay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Sau

CHÚ Ý
Tránh làm rơi cần gạt nước nếu không nó có thể 
làm hỏng cửa kính sau.

Cần Gạt Nước

Lưỡi

Thanh Giữ

uuKiểm Tra và Thay Lưỡi Gạt NướcuThay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Sau

1. Nâng cần gạt nước lên.
2. Xoay đầu dưới của lưỡi gạt nước lên

cho đến khi nó ra khỏi cần gạt nước.

3. Trượt lưỡi gạt ra khỏi cần gạt nước.

4. Tháo thanh giữ ra khỏi lưỡi gạt nước và
lắp lưỡi cao su mới.

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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Giá Đỡ

uuKiểm Tra và Thay Lưỡi Gạt NướcuThay Lưỡi Cao Su Gạt Nước Sau

5. Trượt lưỡi gạt nước vào trong giá đỡ.
u Đảm bảo nó ăn khớp, sau đó

lắp cụm lưỡi gạt nước vào cần gạt 
nước.
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Kiểm Tra và Thay  Lốp

Kiểm Tra Lốp
Để vận hành xe an toàn, phải sử dụng lốp đúng chủng loại và kích cỡ, lốp ở 
tình trạng tốt với gân lốp phù hợp, và áp suất lốp đúng tiêu chuẩn.

■ Hướng dẫn bơm lốp

Lốp quá căng gây khó khăn khi lái xe, và dễ bị hư hỏng khi đụng phải  
ngại vật trên đường và làm lốp bị mòn không đều.

■ Hướng dẫn kiểm tra
Mỗi khi kiểm tra độ căng lốp, hãy kiểm tra cả lốp xe và thân van. 
Hãy kiểm tra:

hoặc vết rạn trên mặt lốp. Thay nếu bạn nhìn thấy lớp vải hoặc lớp thép.
Loại bỏ bất kỳ vật gì bám vào lốp và kiểm tra rò rỉ khí.
Nếu độ mòn lốp không đều. Hãy đưa xe đến đại lý để cân chỉnh bánh xe.
Mòn quá mức.

• Các vết rạn hoặc các hư hỏng khác xung quanh thân van.

1Kiểm Tra Lốp

Đo áp suất lốp khi lốp nguội. Có nghĩa là khi xe 
đỗ được ít nhất ba tiếng hoặc đã đi chưa đến 1,6 
km. Nếu cần, hãy bơm thêm hoặc tháo bớt hơi ra 
cho đến khi đạt áp suất quy định.

Nếu kiểm tra lốp khi nóng, áp suất lốp có thể cao 
hơn 30 đến 4 kPa (0,3 đến 0,4 bar, 4 đến 6 psi) so 
với tra lúc nguội.

2 Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp* Tr. 606

3CẢNH BÁO
Sử dụng lốp xe quá mòn hoặc có áp suất 
không phù hợp có thể dẫn đến tai nạn gây 
trọng thương hoặc tử vong.

Làm theo các hướng dẫn trong tài liệu 
hướng dẫn sử dụng này về áp suất lốp và 
bảo dưỡng lốp xe.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống cảnh báo xẹp lốp
Mỗi khi điều chỉnh áp suất lốp, bạn phải hiệu 
chỉnh hệ thống cảnh báo xẹp lốp.

Áp suất lốp phù hợp sẽ giúp việc điều khiển xe dễ dàng hơn, nâng cao tuổi thọ 
lốp và sự thoải mái khi lái xe. Tham khảo nhãn dán trên thanh dọc cửa người 
lái để biết áp suất chỉ định.

Lốp quá non hơi sẽ bị mòn không đều, làm ảnh hưởng đến việc điều khiển xe 
và tiết kiệm nhiên liệu và dễ hỏng hơn do quá nhiệt.

Hàng ngày trước khi lái xe, hãy kiểm tra kỹ từng lốp. Nếu một trong các lốp có 
vẻ không căng như các lốp kia, kiểm tra áp suất bằng đồng hồ đo áp suất lốp 
xe.

Hãy đo áp suất ở các lốp xe bằng đồng hồ đo áp suất lốp, cả lốp dự phòng ít nhất 
mỗi tháng một lần hoặc trước mỗi chuyến đi xa. Ngay cả khi lốp ở tình trạng tốt, mỗi 
tháng áp suất lốp vẫn có thể bị giảm từ 10 đến 20 kPa (0,1 đến 0,2 bar, 1 đến 2 psi).

Chỗ lồi hoặc chỗ phình trên mặt lốp. Thay lốp nếu thấy có vết cắt, vết nứt,•

•
•
•

Bảo D
ưỡng

2 Vạch Báo Độ Mòn Lốp Tr. 712



712

uuKiểm Tra và Thay LốpuVạch Báo Độ Mòn Lốp

B
ảo D

ư
ỡng

Vạch Báo Độ Mòn Lốp
Rãnh lốp là nơi có vạch báo mòn lốp. 
Rãnh thường nông hơn 1,6 mm so với 
các vị trí khác trên lốp xe. Nếu gân lốp 
bị mòn sẽ làm cho vạch báo độ mòn lộ 
ra ngoài, thay lốp xe. Lốp bị mòn sẽ có 
độ bám đường kém khi đi trên đường 
ướt.

Tuổi Thọ Lốp
Tuổi thọ lốp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thói quen điều khiển xe, điều kiện 
mặt đường, tải trọng xe, áp suất lốp, lịch sử bảo dưỡng, tốc độ và điều kiện 
môi trường (ngay cả khi lốp không được sử dụng).

Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra và duy trì áp suất lốp xe, bạn nên tiến 
hành kiểm tra lốp thường niên khi đã sử dụng lốp được 5 năm. Tất cả lốp xe, 
gồm cả lốp dự phòng cần phải thay sau 10 năm kể từ ngày sản xuất, bất kể 
điều kiện và độ mòn lốp lúc đó ra sao.

1Kiểm Tra Lốp
Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra lốp xe nếu cảm 
nhận thấy độ rung khi lái xe. Mỗi khi thay lốp mới 
hay tháo lốp ra rồi lắp lại đều phải cân chỉnh lại 
bánh xe.

Minh Họa Vạch 
Báo Độ Mòn Lốp
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Thay Lốp và Bánh Xe
Thay lốp xe mới cùng kích thước, giới hạn tải, giới hạn tốc độ, định mức áp 
suất lốp nguội tối đa (được ghi ở thành lốp). Sử dụng lốp không cùng kích 
thước, cấu tạo sẽ làm cho các hệ thống ABS và Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA) 
hoạt động không đúng.

Tốt nhất là thay cả bốn lốp cùng một lúc. Nếu không thể, thay hai lốp trước 
cùng lúc và hai lốp sau cùng lúc.

Đảm bảo các thông số kỹ thuật bánh xe mới giống với bánh xe ban đầu.

1Thay Lốp và Bánh Xe

3CẢNH BÁO
Lắp lốp mới không phù hợp có thể gây ảnh 
hưởng đến điều khiển và ổn định xe. Việc 
này có thể dẫn đến va chạm gây trọng 

 hoặc tử vong.

Luôn sử dụng lốp xe có thông số kỹ thuật 
như trên nhãn thông tin dán trên xe.

uuKiểm Tra và Thay LốpuThay Lốp và Bánh Xe
Bảo D

ưỡng
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Đảo Lốp
Đảo lốp theo lịch bảo dưỡng giúp phân bổ đều độ mài mòn và tăng tuổi thọ 
cho lốp.

■ Mô Hình Đảo Lốp Xe
Đảo lốp như hình vẽ dưới đây.

Đảo lốp, cả lốp dự phòng như hình vẽ dưới đây.

Lốp không có ký hiệu chiều quay Lốp có ký hiệu chiều quay

Loại Vô Lăng      Lốp không có ký hiệu chiều quay      Lốp có ký hiệu chiều quay

1Đảo Lốp
Lốp xe loại gai có hướng chỉ được đảo từ trước ra 
sau (không đảo từ bên này sang bên khác). Lắp lốp 
gai có hướng sao cho ký hiệu biểu thị chiều quay 
của lốp hướng về phía trước như hình vẽ dưới đây.

Khi đảo lốp, đảm bảo kiểm tra áp suất lốp.

2 Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp* Tr. 606

TRƯỚC

Ký Hiệu 
Chiểu Quay

Trước Trước

Trước Trước

Trước Trước

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuKiểm Tra và Thay LốpuĐảo Lốp

Bên phải

Bên trái

Loại xe có hệ thống cảnh báo xẹp lốp
Bất cứ khi nào đảo lốp, hãy hiệu chỉnh hệ thống 
cảnh báo xẹp lốp.
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uuKiểm Tra và Thay LốpuThiết Bị Bám Đường Tuyết

Thiết Bị Bám Đường Tuyết

Sử dụng xích bọc lốp, lốp mùa đông, hoặc lốp các mùa theo quy định 
của pháp luật.

Đối với lốp mùa đông:

Kích Thước Lốp Ban Đầu*1 Loại Xích
235/65R17 104H 
235/60R18 103H

RUD-matic classic 4716134 
RUD-matic classic 4716134*2

1Thiết Bị Bám Đường Tuyết

CHÚ Ý
Sử dụng thiết bị bám đường sai kích cỡ hoặc lắp 
không đúng cách có thể làm hỏng dây phanh, hệ 
thống treo, thân xe và bánh xe. Dừng xe nếu các 
thiết bị này chạm vào bất cứ bộ phận nào của xe.

Khi lắp xích bọc lốp, làm theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất xích liên quan đến giới hạn hoạt 
động của xe.

Chỉ sử dụng xích bọc lốp trong trường hợp khẩn 
cấp hoặc ở khu vực nhất định theo quy định pháp 
luật.

Bạn cần chú ý hơn khi lái xe có xích bọc lốp trên 
đường tuyết hoặc băng. Xích bọc lốp làm hạn 
chế thao tác xử lý tình huống so với lốp mùa 
đông không có xích bọc.

Nếu xe của bạn được trang bị lốp chạy trong điều 
kiện thời tiết mùa hè, thì cần lưu ý loại lốp này không 
thích hợp trong điều kiện lái mùa đông. Để biết thêm 
thông tin, hãy liên hệ với đại  lý. 

3CẢNH BÁO
Sử dụng sai xích bọc lốp, hoặc lắp xích 
không đúng cách, có thể làm hỏng các dây 
phanh, dẫn đến va chạm gây trọng thương 
hoặc tử vong.

Làm theo hướng dẫn trong tài liệu hướng 
dẫn sử dụng phần lựa chọn và sử dụng xích 
bọc lốp.

• Chọn các lốp có kích thước và giới hạn tải giống như các lốp ban đầu.
• Lắp lốp cho tất cả bốn bánh.
Về loại xích bọc lốp:
• Liên hệ với đại lý trước khi mua bất kỳ loại xích nào cho xe của bạn.
• Chỉ lắp xích bọc cho lốp trước.
• Vì xe của bạn có giới hạn bề mặt lốp, bạn nên sử dụng loại xích sau:

* 1: Kích thước lốp ban đầu được nêu trong nhãn thông tin lốp xe trên thanh
   dọc cửa người lái.

• Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi lắp lốp xe. Lắp càng chặt càng tốt.
• Đảm bảo xích không chạm vào dây phanh hoặc hệ thống treo.
• Lái xe chậm.

Nếu lái xe trên đường tuyết hoặc băng, cần lắp lốp mùa đông hoặc xích 
bọc lốp; giảm tốc độ; và duy trì khoảng cách an toàn với xe khác khi lái.

Chú ý khi vận hành vô lăng hoặc phanh để không bị trơn trượt. 

*2: Ngoại trừ loại xe Ấn Độ

Bảo D
ưỡng

Khi lắp, tham khảo các điểm sau.
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Ắc Quy

1Ắc Quy

3CẢNH BÁO
Ắc quy xả ra khí hydro dễ nổ trong khi hoạt 
động bình thường.

Tia lửa hoặc lửa có thể làm nổ ắc quy gây 
tử vong hoặc trọng thương.

Để tất cả các tia lửa, ngọn lửa và các chất 
dễ bắt lửa tránh xa ắc quy.

Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ, hoặc 
nhờ kỹ thuật viên có kinh nghiệm bảo 
dưỡng ắc quy.

3CẢNH BÁO
Ắc quy chứa axit sunphuric (chất điện phân) 
có độ ăn mòn và độc hại cao.

Để chất điện phân dính vào da hoặc mắt có 
thể gây bỏng nặng. Mặc quần áo bảo hộ và 
đeo mặt nạ khi làm việc hoặc đứng gần ắc 
quy.

Nuốt chất điện phân có thể gây tử vong nếu 
không được xử lý kịp thời.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

Kiểm Tra Ắc Quy

Tình trạng ắc quy được giám sát bằng cảm 
biến trên cực âm ắc quy. Nếu cảm biến 
này có sự cố, thông báo cảnh báo sẽ xuất 
hiện trên màn hình hiển thị thông tin*/giao 
diện thông tin cho người lái*. Nếu điều này 
xảy ra, hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Kiểm tra mòn cực ắc quy hàng tháng.

Tình trạng ắc quy được giám sát bằng cảm biến trên cực âm. Nếu cảm biến 
này có sự cố, thông báo cảnh báo trên màn hình giao diện thông tin cho người 
lái sẽ thông báo cho bạn biết. Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Mắt Kiểm Tra Ắc Quy

Cảm Biến
Ắc Quy

Loại xe có cảm biến ắc quy không có mắt kiểm tra 
trên ắc quy

Loại xe có cảm biến ắc quy và mắt kiểm tra trên ắc quy
Kiểm tra tình trạng ắc quy hàng tháng. Nhìn vào mắt kiểm tra và kiểm tra độ 
mòn cực hàng tháng. 

Loại xe không có cảm biến ắc quy và mắt kiểm tra trên ắc quy
Kiểm tra tình trạng ắc quy bằng cách nhìn vào mức dung dịch. Mức trên và 
mức dưới được đánh dấu trên vỏ ắc quy. Nếu mức dung dịch thấp hơn 
vạch dấu dưới, hãy liên hệ với đại lý.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nếu ắc quy của xe bị tháo hoặc hết điện.
• Hệ thống âm thanh sẽ bị vô hiệu hóa*.

2 Kích hoạt lại hệ thống âm thanh Tr. 345
• Thiết lập lại đồng hồ*.

2 Đồng Hồ Tr. 210

1Ắc Quy

Vị trí của mắt kiểm tra ắc quy có thể khác nhau 
tùy theo loại ắc quy.

Phương Pháp Sơ Cứu Khẩn Cấp
Mắt: Chớp mắt vào cốc nước hoặc vật dụng chứa 
nước sạch trong ít nhất 15 phút. (Nước áp suất 
cao có thể làm hỏng mắt). Liên hệ ngay với cơ sở 
y tế. 
Da: Thay quần áo bị dính axit. Dội nhiều nước vào 
bề mặt da. Liên hệ ngay với cơ sở y tế. 
Nuốt phải: Uống nước hoặc sữa. Liên hệ ngay với 
cơ sở y tế. 

Khi bạn thấy dấu hiệu ăn mòn, lau sạch các cực 
của ắc quy bằng dung dịch bột nở và nước. Lau 
sạch các cực bằng khăn ẩm. Dùng vải/khăn mềm 
lau khô ắc quy. Phủ mỡ bôi trơn lên các cực để 
giúp ắc quy không bị ăn mòn nữa.

Khi thay ắc quy, phải thay ắc quy có cùng thông 
số kỹ thuật.
Hãy liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin.

* Không áp dụng cho tất cả các loại xe

Loại xe có mắt kiểm tra trên ắc quy
Thông tin về màu của mắt kiểm tra có trên ắc 
quy.

uuẮc QuyuKiểm Tra Ắc Quy
Bảo D
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Nạp Ắc Quy
Tháo cả hai cáp ắc quy để tránh làm hỏng hệ thống điện của xe. Luôn tháo cáp 
âm (-) trước và nối lại cáp này sau cùng.

1Ắc Quy

* Không áp dụng cho tất cả các loại xe

uuẮc QuyuKiểm Tra Ắc Quy

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

Loại xe có chế độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời
Ắc quy được lắp trên xe được thiết kế đặc biệt 
cho loại xe có Chế độ Tự động Dừng động cơ 
tạm thời.
Sử dụng ắc quy không đúng loại quy định có thể 
làm giảm tuổi thọ ắc quy và làm Chế Độ Tự 
Động Dừng Động Cơ Tạm Thời không hoạt 
động. Nếu bạn cần phải thay ắc quy, đảm bảo 
chọn loại quy định. Hãy tham khảo đại lý để biết 
chi tiết.

Tất cả các loại xe
Các đèn báo Điều Khiển Chế Độ Chạy Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Chuyển Tốc Độ 
Thấp (LSF)*, Hệ Thống Cảnh Báo Chệch Làn 
Đường*, hệ thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), TẮT 
hệ thống Hỗ Trợ Ổn Định Xe (VSA), Hệ Thống 
Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*, Hệ Thống Cảnh 
Báo Áp Suất Lốp Thấp/Xẹp Lốp*, Phanh Đỗ và Hệ 
Thống Phanh (Hổ Phách) có thể sáng, đồng thời 
có thông báo xuất hiện trên Màn Hình Giao Diện 
Thông Tin Cho Người Lái* khi bạn xoay khóa điện 
đến BẬT (w*1 sau khi lắp lại ắc quy. 
Lái xe quãng đường ngắn với vận tốc 20km/h. 
Đèn báo phải tắt. Nếu không tắt, hãy đưa xe đến 
đại lý để kiểm tra.
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Bảo Dưỡng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa

Thay Pin Cúc
Khi ấn nút mà không thấy đèn báo sáng, hãy thay pin điều khiển.

1. Tháo nửa trên của vỏ chìa khoá bằng
cách cạy cẩn thận phần mép vỏ bằng
miếng kim loại mỏng.
uBọc miếng kim loại bằng miếng vải

để tránh làm trầy xước chìa khoá.

2. Tháo pin cúc bằng tua-vít đầu dẹt nhỏ.
3. Đảm bảo lắp pin mới đúng đầu cực.

■Chìa Khóa Có Thể Gập*

1Thay Pin Cúc

CHÚ Ý
Vứt pin thải không đúng cách có thể gây hại 
cho môi trường. Luôn tuân thủ quy định của địa 
phương khi thải pin. 

Thay pin có bán trên thị trường hoặc mua tại đại lý.

 
NGUY HIỂM BỎNG HÓA CHẤT
Pin cấp điện cho bộ truyền tín hiệu từ xa có 
thể gây bỏng nghiêm trọng thậm chí tử vong. 
Để pin mới và pin đã sử dụng tránh xa trẻ 
em.
Nếu trẻ nuốt phải, cần đến ngay sở y tế để 
được can thiệp kịp thời.

Loại pin: CR2032

Pin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe Còn nữa

3CẢNH BÁO

Bảo D
ưỡng
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■

Pin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

1. Tháo chìa khóa tích hợp.

2. Tháo nửa trên của vỏ chìa khoá bằng cách
cạy cẩn thận mép vỏ bằng miếng kim loại
mỏng.
u Tháo cẩn thận để không làm rơi pin.
u Bọc miếng kim loại bằng vải để tránh

làm xước chìa khoá điều khiển từ xa.
3. Đảm bảo thay pin mới đúng đầu cực.

Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa*

Loại pin: CR2032

uuBảo Dưỡng Bộ Truyền Tín Hiệu Từ XauThay Pin
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1.

2.

3.

■

1Lọc Gió Điều Hoà

Tay NắmKéo

Vấu

Cần Giữ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Bảo Dưỡng Hệ Thống Sưởi và Làm Mát*/Hệ Thống Điều Khiển Khí Hậu*

Lọc Gió Điều Hoà

Thay lọc gió điều hoà theo lịch bảo dưỡng. Nếu lái xe trong môi trường nhiều 
bụi bẩn, nên thay lọc gió điều hoà sớm hơn lịch bảo dưỡng.

2 Lịch Bảo Dưỡng Tr. 662

Khi Thay Lọc Gió Điều Hoà
Nếu luồng khí từ hệ thống sưởi và làm mát*/hệ 
điều khiển khí hậu* bị giảm đáng kể và cửa 
nhanh bị đọng sương, đó là lúc cần phải thay 
gió điều hoà mới.

Lọc gió điều hoà có tác dụng hút bụi, phấn 
các tạp chất khác trong không khí.Mở hộp đựng đồ.

Tháo hai vấu bằng cách ấn vào từng 
tấm ốp bên, sau đó ấn cần giữ xuống. 
Xoay hết cỡ hộp đựng đồ ra.

Cách Thay Lọc Gió Điều Hoà

Còn nữa

Bảo D
ưỡng

■
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4. Ấn vào vấu ở các cạnh vỏ lọc gió điều
hoà và tháo nó ra.

5. Tháo lọc gió ra khỏi hộp.
6. Lắp lọc gió mới vào hộp.
u Đặt mũi tên LUỒNG KHÍ hướng

xuống dưới.

1Lọc Gió Điều Hoà
Nếu bạn không biết cách thay lọc gió điều hòa, hãy 
đưa xe đến đại lý để thay. 

Vỏ

Ấn

Ấn

Vấu

Lọc Gió 
Điều Hoà

LÊN

LUỒNG KHÍ
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Vệ Sinh

Vệ Sinh Nội Thất
Dùng máy hút bụi để hút bụi trước khi dùng vải để làm sạch. 
Dùng vải ướt với dung dịch trung tính và nước ấm để làm sạch bụi. 
Dùng vải sạch lau bụi bẩn còn sót lại.

Dùng khăn mềm, xà phòng trung tính và nước ấm để vệ sinh dây đai an toàn. 
Để dây đai an toàn tự khô. Dùng vải sạch lau sạch móc luồn dây đai an toàn.

■ Vệ Sinh Dây Đai An Toàn

1Vệ Sinh Nội Thất
Không làm đổ chất lỏng ra xe.
Thiết bị và hệ thống điện sẽ bị trục trặc nếu bị chất 
lỏng dính vào.

Không xịt chất thơm có silicon lên thiết bị điện 
như thiết bị âm thanh và công tắc.
Làm như vậy có thể khiến thiết bị hỏng hoặc gây 
cháy bên trong xe.
Nếu không may để chất thơm có silicon rây vào 
thiết bị điện tử, hãy liên hệ với đại lý để xử lý.

Tùy thuộc vào thành phần hóa học, chất thơm 
có thể làm các thiết bị nhựa và bọc vải bên trong 
xe bị bạc màu, nhăn nheo hoặc nứt.
Không dùng dung môi alkali hoặc dung môi hữu 
cơ như benzen hoặc xăng.

Sau khi sử dụng hóa chất, dùng giẻ khô lau lại 
kỹ.
Không để giẻ bẩn lên các thiết bị nhựa hoặc 
vải trong thời gian dài. 

Chú ý không làm đổ chất thơm ra xe.

Móc luồn dây đai

Còn nữa
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Lau bằng nước rửa kính.

Thảm lót sàn phía người lái được móc 
vào móc neo trên sàn xe để giữ thảm 
không bị trượt. Khi lột thảm để vệ sinh, 
xoay núm móc neo đến vị trí mở khoá. Khi 
lắp lại thảm sau khi vệ sinh, xoay núm 
móc neo đến vị trí khoá.

Không lắp thêm thảm lên móc neo thảm 
lót sàn.

Để vệ sinh da đúng cách:
1. Trước tiên dùng máy hút bụi hoặc vải khô mềm để loại bỏ bụi bẩn.
2. Làm sạch da bằng vải mềm ướt với tỷ lệ 90% nước và 10% dung dịch xà

phòng.
3. Dùng khăn ướt lau sạch hết xà phòng còn sót lại.
4. Lau sạch nước còn sót lại và phơi đồ da ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng 

trực tiếp.

■ Vệ Sinh Cửa Kính

■ Thảm Lót Sàn*

1Vệ Sinh Cửa Kính
Dây điện được lắp bên trong cửa kính sau. Dùng 
vải mềm để lau kính theo chiều của dây điện để 
không làm hỏng dây.

Chú ý không làm đổ chất lỏng, như nước hoặc 
nước rửa kính lên khu vực xung quanh vỏ cảm 
biến camera trước* và cảm biến mưa/ánh sáng*.

1Thảm Lót Sàn*

Nếu bạn không sử dụng thảm lót sàn thiết kế cho 
loại xe của bạn, đảm bảo đó là thảm thiết kế cho 
loại xe cụ thể, vừa vặn với xe và được móc chắc 
chắn vào móc neo sàn xe.
Cố định thảm lót sàn ghế sau đúng vị trí. Nếu cố 
định không đúng, thảm sàn có thể làm ảnh hưởng 
đến chức năng của ghế trước.

Khoá

Mở Khóa

■ Vệ Sinh Đồ Da Chính Hiệu* 1Vệ Sinh Đồ Da Chính Hiệu*

Cần phải làm sạch hoặc lau vết bẩn và bụi càng 
nhanh càng tốt. Nước tràn ra ngấm vào lớp da có 
thể gây ố. Chất bẩn hoặc bụi có thể làm trầy xước 
da. Ngoài ra, lưu ý rằng một số quần áo màu tối 
có thể chà xát vào ghế da làm cho da bị thay đổi 
màu hoặc bị ố.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Vệ Sinh Ngoại Thất
Lau sạch bụi trên thân xe sau khi lái xe. 
Thường xuyên kiểm tra xe và các vết xước trên bề mặt sơn. Một vết xước 
trên bề mặt sơn có thể làm thân xe bị gỉ. Nếu thấy có vết xước, xử lý ngay 
lập tức.

Rửa xe thường xuyên. Phải rửa xe thường xuyên hơn khi lái xe trong các điều 
kiện sau:
• Lái trên đường có muối.
• Lái trên đường bờ biển.
• Lái trên đường nhựa, có muội than, phân chim, côn trùng hoặc nhựa cây

dính vào bề mặt sơn.

• Đảm bảo làm theo hướng dẫn trên máy rửa xe tự động.
• Cụp gương cửa lại.
•

2 Nếu bạn muốn giữ cần số ở vị trí (N [chế độ rửa xe] Tr. 548

• Giữ khoảng cách phù hợp giữa vòi phun và thân xe.
• Chú ý đến vùng quanh cửa kính. Để máy rửa xe quá gần cửa kính xe có thể

làm nước bắn vào bên trong xe.
• Không phun nước áp suất cao trực tiếp vào khoang động cơ. Thay vào đó,

sử dụng nước áp suất thấp và chất tẩy trung tính.

■Rửa Xe

■ Sử Dụng Máy Rửa Xe Tự Động

■ Sử Dụng Máy Rửa Xe Áp Suất Cao

1Rửa Xe
Không phun nước vào các lỗ thông hơi. Nếu 
không có thể gây ra sự cố.

Khi sử dụng rửa xe tự động kéo xe bằng băng 
chuyền, đảm bảo xe ở chế độ rửa.

2 Nếu bạn muốn giữ cần số ở vị trí (N 
[chế độ rửa xe] Tr. 548

Lỗ Thông Hơi

Loại hộp số tự động có bộ chọn số điện tử

Loại hộp số tự động có bộ chọn số điện tử
Nếu bạn sử dụng rửa xe tự động loại băng chuyền, để cần số ở vị trí (N.

Đối với loại xe được trang bị cần gạt nước gián đoạn tự động, tắt cần gạt
nước.

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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Một lớp sáp phủ tốt sẽ giúp bảo vệ sơn khỏi những yếu tố bên ngoài. Qua thời 
gian, lớp sáp sẽ bị mòn và khi đó lớp sơn của xe sẽ không được bảo vệ nữa. 
Vì vậy, hãy phủ lại sáp ngay khi cần thiết.

Nếu làm đổ xăng, dầu,nước làm mát hoặc dung dịch ắc quy lên các bộ phận 
tráng nhựa, chúng có thể làm mất màu hoặc bị bong tróc. Luôn dùng vải mềm 
và nước sạch để làm sạch những bộ phận này.

Lau bằng nước rửa kính.

■ Phủ Sáp

■ Vệ Sinh Cản Xe và Các Bộ Phận Tráng Nhựa Khác

■ Vệ Sinh Cửa Kính

1Phủ Sáp

CHÚ Ý 
Chất dung môi hóa học và dung dịch vệ sinh hoạt 
tính mạnh có thể làm hỏng sơn, kim loại và nhựa 
trên xe. Nếu để tràn ra xe, lau ngay lập tức.

1Vệ Sinh Cản Xe và Các Bộ Phận Tráng Nhựa Khác

Liên hệ với đại lý để có vật liệu thay thế phù hợp 
khi cần sửa chữa bề mặt sơn của các bộ phận 
tráng nhựa.
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Vành nhôm dễ bị hỏng nếu mặt đường có muối hoặc các chất bẩn khác. Khi 
cần, hãy dùng miếng xốp và các chất tẩy rửa trung tính để lau vành nhôm 
càng sớm càng tốt. Không dùng chổi cứng hoặc các chất hoá học mạnh (bao 
gồm một số loại dung dịch vệ sinh bánh xe trên thị trường). Những chất này có 
thể làm hỏng lớp mạ nhôm trên vành nhôm khiến vành nhôm bị ăn mòn. Một 
số loại sơn phủ có thể làm vành bánh xe mất đi độ sáng hay bị trầy xước. Để 
tránh bị gỉ do nước dính vào, dùng khăn lau thật khô vành bánh xe khi nó còn 
ướt.  

Các chóa bên trong của đèn bên ngoài xe (đèn chiếu sáng, đèn phanh, v.v.) có 
thể tạm thời bị mờ nếu bạn lái xe dưới trời mưa, hoặc sau khi rửa xe. Có thể 
xảy ra tình trạng đọng sương trong chóa đèn khi có sự chênh lệch lớn giữa 
nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ bên trong chóa đèn (tương tự như cửa kính bị 
mờ khi trời mưa). Đây là tình trạng bình thường, không phải là vấn đề về thiết 
kế cấu tạo của đèn bên ngoài.
Đặc tính thiết kế của choá đèn có thể dẫn đến việc tăng độ ẩm trên bề mặt 
khung của choá đèn. Điều này cũng không phải là sự cố.
Tuy nhiên, nếu bạn thấy có lượng nước tích tụ lớn, hoặc nhiều giọt nước lớn 
hình thành bên trong chóa đèn, hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

■ Vệ Sinh Bánh Xe Vành Nhôm

■Chóa Đèn Bên Ngoài Xe Bị Mờ

Còn nữa

Bảo D
ưỡng
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Bề mặt gương cửa xe của bạn được phủ một lớp màng chống đọng nước. 
Thực hiện các bước sau khi thấy gương bị giảm khả năng chống đọng 
nước.
1. Rửa gương cửa bằng nước và loại bỏ hết bụi bẩn.
2. Lau gương bằng khăn mềm sạch.
u Nếu không thể loại bỏ chất bẩn, sử dụng nước rửa kính chính hiệu

hoặc chất tẩy rửa gia dụng trung tính và rửa lại bằng nước.
3. Phơi gương dưới ánh nắng trong vòng năm đến chín giờ đồng hồ.

■Gương Chống Đọng Nước* 1Gương Chống Đọng Nước*

Để giữ khả năng đọng nước của gương
• Không bôi sáp hoặc các chất chống đọng nước

lên bề mặt gương.
• Không lau gương bằng vải hoặc chất làm sạch

có độ ăn mòn.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Phụ Kiện và Điều Chỉnh

1Phụ Kiện và Điều Chỉnh

Khi được lắp đúng cách, điện thoại di động, 
báo động, máy bộ đàm, ăng ten radio và 

ệ ố  âm thanh công suất thấp sẽ không làm 
ả ưở đến hoạt động của các hệ thống 
đượ đ ề ể bởi máy tính trên xe, như túi khí 

ệ ố ố  bó cứng phanh.

Nên dùng phụ kiện Chính hiệu Honda để đảm 
cho xe hoạt động đúng cách.

3CẢNH BÁO
Lắp thêm phụ kiện hoặc điều chỉnh xe không 
phù hợp có thể làm ảnh hưởng đến khả 
năng xử lý, tính ổn định và hiệu suất của xe 
và gây ra va chạm khiến bạn bị trọng thương 
hoặc tử vong.
Làm theo các chỉ dẫn trong cuốn tài liệu 
hướng dẫn sử dụng này liên quan đến phụ 
kiện và điều chỉnh.

Phụ Kiện
Khi lắp phụ kiện, kiểm tra các mục sau:
• Không lắp các phụ kiện lên kính chắn gió. Chúng sẽ cản trở tầm nhìn của

bạn và có thể khiến bạn không kịp phản ứng với các điều kiện lái.

• Không lắp phụ kiện lên các khu vực đánh dấu SRS Airbag (Túi khí SRS), lên
cạnh hoặc phía sau của ghế trước, lên trụ bên.
Lắp phụ kiện ở các khu vực này có thể khiến các túi khí của xe hoạt động
không hiệu quả hoặc có thể văng vào bạn hoặc hành khách trong xe nếu túi
khí nổ.

• Không lắp phụ kiện lên các khu vực đánh dấu SRS Airbag (Túi khí SRS) lên
cạnh hoặc phía sau của ghế trước, lên trụ trước hoặc trụ bên hoặc gần cửa
kính bên.
Lắp phụ kiện ở các khu vực này có thể làm cho các túi khí của xe hoạt động
không hiệu quả hoặc có thể văng vào bạn hoặc hành khách trong xe nếu túi
khí nổ.

• Đảm bảo các phụ kiện điện không gây quá tải điện hoặc không gây cản
trở đến hoạt động của xe.

2 Cầu Chì Tr. 764
• Trước khi lắp bất cứ phụ kiện điện nào, người lắp đặt phải liên lạc với đại

lý để được hỗ trợ. Nếu có thể, hãy để đại lý kiểm tra khâu lắp đặt cuối.

 Loại xe có túi khí rèm

Tất cả các loại xe

 Loại xe không có túi khí rèm
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Điều Chỉnh
Không thực hiện việc điều chỉnh có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng 
xử lý, tính ổn định và chắc chắn của xe. Cũng không lắp những phụ tùng, phụ 
kiện không chính hiệu Honda có khả năng gây ra những ảnh hưởng tương tự 
như vậy.

Chỉ một điều chỉnh nhỏ trong hệ thống xe cũng có thể gây ảnh hưởng đến hiệu 
suất hoạt động của toàn bộ xe. Luôn đảm bảo lắp và bảo dưỡng đúng cách tất 
cả các thiết bị và đáp ứng các quy định ở địa phương và quốc gia của bạn.

Cổng tự chẩn đoán trên xe (đầu nối OBD-II/SAE J1962) được lắp trên xe để 
sử dụng với các thiết bị chẩn đoán hệ thống ô tô hoặc với các thiết bị tương 
thích khác của Honda. Việc sử dụng bất kỳ loại thiết bị nào khác có thể ảnh 
hưởng hoặc làm hỏng các hệ thống điện tử của xe, có thể khiến hệ thống gặp 
sự cố như mất điện, hoặc các sự cố không mong muốn khác. 

Không điều chỉnh hoặc cố gắng sửa bất kỳ thiết bị điện nào.



Xử Lý Sự Cố Bất Ngờ 
Chương này giải thích cách xử lý các tình huống bất ngờ. 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 731
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Dụng Cụ

Các Loại Dụng Cụ
1Các Loại Dụng Cụ

Dụng cụ được cất trong khoang hành lý.

Kích

Thanh Nối Tay Kích

Cờ Lê Vặn Đai Ốc/
Tay Kích

Kích

Tua-Vít Tay Nắm

Loại xe có túi dụng cụ

Túi Dụng Cụ
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Kích

Thanh Nối Tay Kích

Cờ lê Vặn Đai Ốc/
Tay Kích

Hộp Dụng Cụ

Tua-vít Tay Nắm

Loại xe có hộp dụng cụ

Bơm Tay*

Kích

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nếu Lốp Xe Bị Xẹp

Thay Lốp Xẹp
Nếu lốp bị xẹp khi đang lái, nắm chắc vô lăng và phanh từ từ để giảm tốc 
độ. Sau đó, đỗ xe ở nơi an toàn. Thay lốp xẹp bằng lốp dự phòng cùng kích 
cỡ.

1.
2.
3. Gài phanh đỗ.
4.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.
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Bật đèn cảnh báo nguy hiểm và xoay khóa điện sang KHÓA (0*1.

Đỗ xe nơi bằng phẳng, có bề mặt cứng không trơn và gài phanh đỗ. 
Gạt cần số đến (P.
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2. Mở khóa đệm ghế bằng cách kéo dây
(Vàng).
Đẩy đệm ghế về phía trước, sau đó móc
dây (Đen) vào tựa đầu.

3. Mở nắp khoang chứa đồ dưới sàn xe.

■Chuẩn Bị Thay Lốp Xẹp 1Thay Lốp Xẹp
Đảm bảo buộc chặt tất cả đồ đạc trong khoang 
hành lý hoặc các vật để trên hàng ghế thứ ba. Đồ 
đạc không được buộc chặt có thể xô về phía 
trước nếu bạn phanh gấp.

CẢNH BÁO: Kích chỉ có thể được sử dụng để hỗ 
trợ những xe bị xẹp lốp khẩn cấp, không dùng để 
thay lốp theo mùa thông thường hay cho bất kỳ 
hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa thông thường 
khác.

Dây

Loại xe 7 chỗ

Dây (Vàng)

Dây (Đen)

Đệm Ghế

Tất cả các loại xe

1. Hạ tựa đầu ghế hàng ghế thứ ba đến vị
trí thấp nhất.
Mở khóa lưng ghế bằng cách kéo dây.
Đẩy lưng ghế ra phía trước.

X
ử

 Lý S
ự

 C
ố B

ất N
gờ

CHÚ Ý 
Không dùng kích nếu nó không hoạt động 
đúng. Hãy liên hệ với đại lý hoặc gọi dịch vụ 
cứu hộ xe chuyên nghiệp.
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4. Lấy túi dụng cụ trong khoang chứa
đồ ra.
Lấy cờ lê vặn đai ốc và thanh nối tay 
kích trong túi dụng cụ ra.

4. Lấy hộp dụng cụ trong khoang chứa
đồ ra.
Lấy thanh nối tay kích và cờ lê vặn đai 
ốc trong hộp dụng cụ ra.

5. Lấy kích trong khoang chứa lốp dự
phòng ra.

6. Tháo bu lông tai và tháo đệm côn.
Sau đó, tháo lốp dự phòng.

Túi Dụng Cụ

Lốp Dự Phòng

Loại xe có túi dụng cụ Loại xe có túi dụng cụ

Hộp Dụng Cụ

Lốp Dự Phòng

Loại xe có hộp dụng cụ Loại xe có hộp dụng cụ

Tất cả các loại xe
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Còn nữa

7. Chèn khối chèn bánh xe hoặc chèn hòn
đá vào phía trước và phía sau của
bánh chéo với bánh xe cần thay.

8. Đặt lốp dự phòng (mặt bánh xe hướng
lên) bên dưới thân xe, ở gần lốp cần
được thay.

9. Nới lỏng từng đai ốc khoảng một
vòng bằng cờ lê vặn đai ốc.

Khối Chèn
Bánh Xe

Lốp Cần Thay
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738

1. Đặt kích bên dưới điểm kê gần nhất 
với lốp xe cần thay.

■Cách Lắp Kích 1Cách Lắp Kích

3CẢNH BÁO

Làm đúng theo hướng dẫn để thay lốp, và 
tránh xa gầm xe khi xe đang được đỡ bằng 
kích.

Các Điểm Kê
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Xe có thể bị trượt ra khỏi kích, gây trọng 
thương cho người ở dưới gầm xe.
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2. Vặn đầu tay quay theo chiều kim đồng hồ
(như hình vẽ) cho đến khi đầu kích chạm
vào điểm kê.
u Đảm bảo vấu điểm kê tỳ vào rãnh kích.

3. Nâng xe lên bằng thanh nối tay kích và
tay kích cho đến khi lốp xe được nâng lên
khỏi mặt đất.

1Cách Lắp Kích
CẢNH BÁO: Kích phải được đặt trên bề mặt 
phẳng và chắc chắn bằng với bề mặt đang đỗ xe.

Không dùng kích khi có người hoặc đồ đạc trên 
xe.

Dùng kích đi kèm với xe của bạn. Các kích khác 
có thể không phù hợp với cân nặng ("tải trọng") 
hoặc không vừa điểm kích.

Làm theo các hướng dẫn sau để dùng kích an 
toàn:
• Không dùng kích khi động cơ đang chạy.
• Chỉ sử dụng kích trên bề mặt phẳng và chắc

chắn.
• Chỉ kích tại điểm kích.
• Không được vào xe khi xe đang dùng kích.
• Không kê thêm bất cứ thứ gì lên phía trên hoặc

phía dưới kích.

Điểm Kê

Thanh 
Nối Tay 
Kích

 Cờ Lê Vặn Đai 
Ốc như Tay Kích
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1. Tháo đai ốc bánh xe và lốp xẹp.

2. Lau sạch bề mặt lắp ghép bánh xe bằng
vải sạch.

3. Lắp lốp dự phòng vào.
4. Vặn đai ốc bánh xe đến khi nó chạm

vào miệng xung quanh lỗ gắn, sau đó
ngừng vặn.

5. Hạ thấp xe và tháo kích ra. Siết chặt
các đai ốc bánh xe theo thứ tự như
hình vẽ. Siết lần lượt mỗi ốc từ hai đến
ba lần theo thứ tự này.
Lực siết đai ốc bánh xe:
108 N∙m (11 kgf∙m, 80 lbf∙ft)

■ Thay Lốp Xẹp 1Thay Lốp Xẹp
Không dùng chân hay ống nối để siết đai ốc 
quá chặt.
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1. Tháo chụp giữa.

2. Đặt úp lốp xẹp vào khoang chứa lốp dự phòng.
3. Tháo đệm côn ra khỏi bu lông tai, lật

ngược nó lại và lắp lại vào bu lông. Giữ
lốp xẹp bằng bu lông tai.

4. Cất cờ lê vặn đai ốc và thanh nối tay kích
vào túi dụng cụ* hoặc hộp dụng cụ*. Cất
hộp dụng cụ vào trong khoang chứa đồ.

5. Cất kích vào trong giá của nó. Xoay giá
đỡ đầu kích để khóa nó vào đúng vị trí.

■Cất Giữ Lốp Xẹp 1Cất Giữ Lốp Xẹp

3CẢNH BÁO
Vật dụng không được cất giữ cẩn thận có 
văng trong xe gây trọng thương cho 
trong xe.
Cất bánh xe, kích và dụng cụ cẩn thận trước 
khi lái xe.

Chụp Giữa

Đệm Côn

Bu lông 
Tai

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Nếu như bạn thay lốp xẹp bằng lốp dự phòng, đèn báo       sẽ sáng trong khi 
bạn đang lái xe. Sau khi lái được vài kilomet, đèn báo sẽ nhấp nháy trong 
khoảng thời gian ngắn và sau đó tiếp tục sáng. Đèn báo       sẽ xuất hiện trên 
màn hình giao diện thông tin cho người lái*, nhưng điều này là bình thường.

Hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo xẹp lốp* khi bạn thay lốp bằng một lốp bình 
thường đạt tiêu chuẩn.

2 Hiệu Chỉnh Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp Tr. 606

■Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp* và Lốp Dự Phòng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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Động Cơ Không Khởi Động

Kiểm Tra Động Cơ
Nếu động cơ không khởi động, hãy kiểm tra bộ khởi động.

Tình trạng bộ khởi động Danh mục kiểm tra
Bộ khởi động không khởi 
động hoặc khởi động quá 
chậm.
Có thể ắc quy chết. Kiểm tra 
từng chi tiết bên phải xem có 
hoạt động không.

● Nếu xuất hiện thông báo To Start, Hold Remote Near Start Button (Để Khởi Động, Hãy
Giữ Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Gần Nút Khởi Động) hoặc biểu tượng         xuất hiện.
2 Nếu Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu Tr. 745

uĐảm bảo chìa khoá điều khiển từ xa nằm trong phạm vi vận hành của nó.      
2 Phạm Vi Vận Hành Nút ENGINE START/STOP Tr. 257

Kiểm tra độ sáng của các đèn trong xe. 
Bật các đèn bên trong lên và kiểm tra độ sáng.
● Nếu các đèn bên trong mờ hoặc không sáng. 2 Ắc Quy Tr. 716
● Nếu các đèn bên trong sáng bình thường. 2 Cầu Chì Tr. 764

Bộ khởi động hoạt động 
bình thường nhưng động cơ 
không khởi động. 
Có thể cầu chì có sự cố. Kiểm 
tra từng mục bên phải xem có 
hoạt động bình thường không.

Xem lại quy trình khởi động.
Làm theo các hướng dẫn, và cố gắng khởi động lại động cơ. 2 Khởi Động Động Cơ Tr. 527, 530 
Kiểm tra đèn báo hệ thống chống nổ máy.
Khi đèn báo hệ thống chống nổ máy nhấp nháy, không thể khởi động động cơ.

2 Hệ Thống Chống Nổ Máy Tr. 246 
Kiểm tra mức nhiên liệu.
Cần có đủ nhiên liệu trong bình. 2 Đồng Hồ Đo Nhiên Liệu Tr. 181
Kiểm Tra Cầu Chì.
Kiểm tra tất cả các cầu chì, hoặc đưa xe đến đại lý kiểm tra. 2 Kiểm Tra và Thay Cầu Chì  Tr. 776 
Nếu sự cố vẫn còn:

2 Kéo Xe Khẩn Cấp Tr. 777 

1Kiểm Tra Động Cơ
Nếu cần khởi động xe ngay, dùng ắc quy nối ngoài 
để khởi động động cơ.

2 Khởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoài Tr. 747

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
Kiểm tra thông báo trên màn hình giao diện thông tin cho người lái*

Còn nữa
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Tình trạng bộ khởi động Danh mục kiểm tra
Bộ khởi động hoạt động bình 
thường nhưng động cơ không 
khởi động. 
Có thể cầu chì có sự cố. Kiểm tra 
từng mục bên phải xem có hoạt 
động bình thường không.

● Hết nhiên liệu
2 Đèn Báo Sự Cố Tr.116
2 Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin Cho Người 
  Lái* Tr. 146 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
Kiểm tra đèn báo sự cố sáng hoặc biểu tượng PGM-FI xuất hiện trên bảng điều 
khiển trong các trường hợp bên dưới:

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
Thông báo Water In Fuel Filter (Có Nước Trong Lọc Nhiên Liệu) xuất hiện trên 
màn hình giao diện thông tin cho người lái. 
Đèn báo có nước trong nhiên liệu sẽ sáng trên bảng điều khiển. 
2 Cảnh Báo và Thông Báo Thông Tin Trên Màn Hình Giao Diện Thông Tin cho Người Lái* Tr. 146X
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uuĐộng Cơ Không Khởi ĐộnguNếu Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu

Nếu hệ thống cảnh báo phát tiếng bíp, thông báo To Start, Hold Remote 
Near Start Button (Để Khởi Động, Giữ Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Gần 
Nút Khởi Động) hoặc        xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái, đèn báo trên nút ENGINE START/STOP nhấp nháy, và động cơ 
không khởi động. Hãy khởi động động cơ như sau:

1.

    trong khoảng 30 giây.

2.

chế độ sẽ chuyển sang PHỤ KIỆN.

X
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Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

Nếu Pin Chìa Khoá Điều Khiển Từ Xa Yếu

Nhấn bàn đạp phanh và ấn nút 
ENGINE START/STOP trong 10 giây 
sau khi hệ thống cảnh báo phát ra tiếng 
bíp và nút ENGINE START/STOP thay 
đổi từ nhấp nháy sang sáng hẳn. 
uNếu bạn không nhấn bàn đạp phanh, 

Áp logo chữ H trên chìa khoá điều khiển 
từ xa vào giữa nút ENGINE START/ 
STOP trong khi nút ENGINE START/
STOP đang nhấp nháy. Hướng các nút 
bấm về phía bạn.
uNút ENGINE START/STOP nhấp nháy
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uuĐộng Cơ Không Khởi ĐộnguDừng Động Cơ Khẩn Cấp

Bạn có thể dùng nút ENGINE START/STOP để dừng động cơ trong trường 
hợp khẩn cấp ngay cả khi đang lái xe. Nếu bạn phải dừng động cơ, tiến 
hành một trong hai thao tác sau:
• Ấn và giữ nút ENGINE START/STOP trong khoảng hai giây.
• Ấn dứt khoát nút ENGINE START/STOP ba lần.

Vô lăng sẽ không khóa.

1Dừng Động Cơ Khẩn Cấp
Không ấn nút  ENGINE START/STOP trong khi 
đang lái trừ khi thật sự cần thiết phải tắt động cơ. 
Nếu bạn nhấn nút  ENGINE START/STOP trong 
khi đang lái, tiếng bíp sẽ vang lên.
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Loại xe có hệ thống truy cập từ xa 

Dừng Động Cơ Khẩn Cấp

Loại xe có hộp số vô cấp
Chế độ nguồn ở PHỤ KIỆN khi động cơ tắt.
Để thay đổi chế độ sang TẮT MÁY (KHOÁ), gạt cần số đến P sau khi xe 
dừng hoàn toàn. Sau đó ấn nút ENGINE START/STOP hai lần mà 
nhấn bàn đạp phanh.
Loại hộp số tự động

Vị trí số sẽ tự động chuyển sang  P sau khi xe dừng hoàn toàn. Sau đó, 
chế độ nguồn chuyển sang TẮT MÁY.
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Khởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoài

Tắt hết các thiết bị điện, như đèn và hệ thống âm thanh. Tắt động cơ, sau 
đó mở nắp ca-pô.

1. Mở nắp hộp cầu chì ở cực dương + ắc
quy của xe.

2. Nối dây cáp nối ngoài thứ nhất vào
cực +  của ắc quy xe.

3. Nối đầu còn lại của dây cáp thứ nhất
vào cực + của ắc quy hỗ trợ.
u Chỉ sử dụng ắc quy hỗ trợ loại 12 vôn. 
u Khi sử dụng bộ nạp ắc quy ô tô để hỗ
     trợ ắc quy 12 vôn, chọn điện áp nạp 
     dưới 15 vôn. Kiểm tra tài liệu hướng 
     dẫn sử dụng bộ nạp để lắp cho phù 
     hợp.

4.

■Quy Trình Khởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoài 1Khởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoài

CHÚ Ý
Nếu để ắc quy trong điều kiện nhiệt độ thấp, chất 
điện phân có thể bị đông lại. Khởi động bằng ắc 
quy nối ngoài bị đông có thể dẫn đến đoản mạch.

Gắn chắc kẹp dây cáp nối ngoài để nó không tuột 
khi động cơ rung. Chú ý không để lộn xộn cáp nối 
ngoài hoặc để các đầu cáp chạm vào nhau khi 
đang gắn hoặc tháo rời các cáp nối ngoài.

Trong thời tiết lạnh, ắc quy sẽ hoạt động kém 
làm động cơ khó khởi động.

3CẢNH BÁO
Ắc quy có thể nổ nếu không làm đúng theo 
quy trình, gây trọng thương cho bất kỳ ai ở 
gần ắc quy.

Để ắc quy tránh xa tia lửa, ngọn lửa và các 
chất dễ bắt lửa.

Cực  +

Ắc Quy Hỗ Trợ

Loại xe có động cơ 1.5 L

Nối đầu dây cáp nối ngoài thứ hai vào 
cực - của ắc quy hỗ trợ.

Còn nữa
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uuKhởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoàiu

 Loại xe Ấn Độ và Philipin có động  
cơ đi-ê-zen

Ắc Quy Hỗ Trợ

Ắc Quy Hỗ Trợ

Ắc Quy Hỗ Trợ

Loại xe có động cơ 2.0 L
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Loại xe Thái Lan có động cơ đi-ê-zen
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uuKhởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoàiu

5. Nối đầu còn lại của dây cáp thứ hai vào
bu lông gắn động cơ (như hình vẽ).
Không nối dây cáp nối ngoài vào bất cứ
bộ phận nào khác.

6. Nếu xe của bạn được nối với xe khác,
khởi động động cơ xe hỗ trợ và ga nhẹ.

7. Cố khởi động động cơ xe. Nếu xe khởi
động chậm, kiểm tra xem các dây cáp
nối ngoài đã được nối đúng chưa.

Loại xe có động cơ 1.5 L 

Loại xe Ấn Độ và Philipin có  
động cơ đi-ê-zen

Loại xe có động cơ 2.4 L

Ắc Quy Hỗ trợ

Còn nữa
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Loại xe Thái Lan có động cơ đi-ê-zen

Loại xe có động cơ 2.0 L

Loại xe có động cơ 2.4 L

uuKhởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoàiu
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uuKhởi Động Bằng Ắc Quy Nối Ngoàiu

Sau khi đã khởi động được động cơ, tháo dây cáp nối ngoài ra theo trình tự 
dưới đây:

1. Tháo dây cáp nối ngoài ra khỏi tiếp mát xe.
2. Tháo đầu còn lại của dây cáp nối ngoài ra khỏi cực - của ắc quy hỗ trợ.
3. Tháo dây cáp nối ngoài ra khỏi cực + của ắc quy xe.
4. Tháo đầu còn lại của dây cáp nối ngoài ra khỏi cực +  của ắc quy hỗ trợ.

Đưa xe đến gara gần đó hoặc đến đại lý để kiểm tra.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho
    khoá điện.

■ Làm Gì Sau Khi Khởi Động Động Cơ 1Làm Gì Sau Khi Khởi Động Động Cơ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Các đèn báo Điều Khiển Chế Độ  Ổn Định 
Thích Ứng (ACC) có Hỗ Trợ Di Tốc Độ 
Thấp (LSF)*, Hệ Thống Cảnh h Làn 
Đường*, Hệ Thống Hỗ Trợ Ổn TẮT 
VSA, Hệ Thống Phanh  Hệ 
Thống Cảnh Báo  
Phanh Đỗ và Hệ  
sáng đồng thời  
Hình Giao Diện  
xoay khóa  (w*1 sau khi nối lại ắc quy. 
Lái xe một quãng đường ngắn với vận tốc hơn 
20km/h. Đèn báo phải tắt. Nếu đèn báo không  
hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra. X
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Không Gạt Được Cần Số*

Làm theo quy trình dưới đây nếu không thể gạt được cần số ra khỏi vị trí (P.

1. Gài phanh đỗ.

2. Rút chìa khóa ra khỏi khóa điện.

2. Rút chìa khóa tích hợp ra khỏi chìa

3. Bọc vải xung quanh đầu tua vít dẹt. Đưa
nó vào trong khe nhả khóa sang số như 
trong hình vẽ và tháo nắp ra.

4. Cắm chìa khóa vào trong khe nhả khóa
sang số.

5. Trong khi ấn chìa khóa xuống, bấm nút
nhả cần số và gạt cần số đến (N.
u Lúc này khóa đã nhả ra. Hãy đưa xe

đến đại lý để kiểm tra cần số càng 
sớm càng tốt.

■Nhả Khóa

Khe

Vỏ

Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

Loại xe có hệ thống truy cập từ xa

 Tất cả các loại xe

Nút Nhả

Khe Nhả Khóa Sang Số

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

khoá điều khiển từ xa.
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Quá Nhiệt

Cách Xử Lý Quá Nhiệt
Dấu hiệu động cơ bị quá nhiệt:
•

động cơ đột ngột giảm công suất. 
• Thông báo Stop Driving When Safe. Engine Temperature Too Hot (Hãy

Đỗ Xe Vào Nơi An Toàn. Động Cơ Đang Bị Quá Nhiệt) hoặc thông báo
xuất hiện trên màn hình giao diện thông tin cho người lái.*

• Hơi nước hoặc tia nước bắn ra từ khoang động cơ.

■ Việc cần làm ngay
1. Đỗ xe vào nơi an toàn ngay lập tức.
2. Tắt hết tất cả các phụ kiện và bật đèn cảnh báo nguy hiểm.
u Không có hơi nước hoặc tia nước bắn ra:
Để động cơ chạy và mở nắp ca-pô.
u Hơi nước hoặc tia nước bắn ra:
Tắt động cơ và đợi đến khi hết hơi hoặc tia nước bắn ra. Sau đó mở
nắp ca-pô.

1Cách Xử Lý Quá Nhiệt

  3CẢNH BÁO
Hơi nước và tia nước bắn ra do động cơ bị 
quá nhiệt có thể gây bỏng nặng.

Không mở nắp ca-pô khi có hơi nước và tia 
nước đang bắn ra.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

CHÚ Ý
Tiếp tục lái xe với vạch báo đồng hồ đo 
hiển thị đến dấu  H  *1 hoặc mức 
làm hỏng động cơ.

*
*

1: Ngoại trừ loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi
2: Loại xe Pakistan có động cơ 2.0 L và loại xe Châu Phi

Còn nữa

Vạch báo đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị đến dấu  H  *1 hoặc mức cao hơn hoặc

Tiếp tục lái xe khi thông báo Stop Driving When 
Safe. Engine Temperature Too Hot (Hãy Dừng 
Xe Khi An Toàn. Nhiệt Độ Động Cơ Quá cao) 
hoặc         trên màn hình giao diện thông tin cho 
người lái* có thể làm hỏng động cơ. 

*2
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uuQuá NhiệtuCách Xử Lý Quá Nhiệt
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■ Việc cần làm tiếp theo
1. Kiểm tra quạt làm mát đang hoạt động

và tắt động cơ khi vạch báo đồng hồ đo
nhiệt độ hạ xuống.
u Nếu quạt làm mát không hoạt động,

phải tắt động cơ ngay.
2. Khi động cơ đã nguội rồi, kiểm tra mức

nước làm mát và kiểm tra rò rỉ các bộ
phận hệ thống làm mát.
u Nếu mức nước làm mát trong bình

chứa thấp, hoặc không có nước làm 
mát trong bình, kiểm tra xem két 
nước có mát không. Bọc nắp bình 
bằng miếng vải dày rồi mở nắp. Bổ 
sung nước làm mát cho đến khi đạt 
đến điểm MAX thì đóng nắp lại.

1Cách Xử Lý Quá Nhiệt

Nếu bị rò rỉ nước làm mát, hãy liên hệ đại lý để 
sửa chữa.

Dùng nước chỉ là biện pháp khẩn cấp/tạm thời. 
Hãy đưa xe đến đại lý để thay thế nước làm mát 
chính hãng càng sớm càng tốt.

3CẢNH BÁO
Tháo nắp bình chứa trong khi động cơ 
nóng có thể làm cho nước làm mát phun 
ra, sẽ làm bạn bị bỏng nặng.

Luôn để động cơ và két nước nguội trước 
khi tháo nắp bình chứa.

CAO NHẤT

Bình 
Chứa

THẤP NHẤT

Loại xe có động cơ 1.5 L
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uuQuá NhiệtuCách Xử Lý Quá Nhiệt

1.

2.

1Cách Xử Lý Quá Nhiệt

Nếu bị rò rỉ nước làm mát, hãy liên hệ đại lý để 
sửa chữa.

Dùng nước chỉ là biện pháp khẩn cấp/tạm thời. 
Hãy đưa xe đến đại lý để thay thế nước làm mát 
chính hãng càng sớm càng tốt.

3CẢNH BÁO
Tháo nắp két nước khi động cơ còn nóng 
có thể làm bắn nước làm mát ra ngoài, gây 
bỏng nặng.

Luôn để động cơ và két nước nguội trước 
khi tháo nắp két nước.

CAO 
NHẤT

THẤP 
NHẤT

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 

 CAO 
NHẤT

Bình 
Chứa

THẤP  
NHẤT

             Bình Chứa
Loại xe có động cơ 2.0 L và 2.4 L

Kiểm tra quạt làm mát đang hoạt động 
và tắt động cơ khi kim vạch báo đồng 
hồ đo nhiệt độ hạ xuống.
u Nếu quạt làm mát không hoạt động,

phải tắt động cơ ngay.
Khi động cơ đã nguội, kiểm tra mức 
nước làm mát và kiểm tra rò rỉ các bộ 
phận hệ thống làm mát.
u Nếu mức nước làm mát trong bình

chứa thấp, bổ sung nước làm mát cho 
đến khi đạt đến điểm MAX thì đóng 
nắp lại.

u Nếu không có nước làm mát trong 
bình, kiểm tra xem két nước có 
nguội không. Bọc nắp bình bằng 
miếng vải dày rồi mở nắp. Nếu cần 
thiết, bổ sung nước làm mát đầy 
đến cổ bộ lọc thì đóng nắp lại.

■ Việc cần làm sau cùng
Khi động cơ đã nguội hẳn, khởi động lại và kiểm tra đồng hồ đo nhiệt độ. 
Nếu vạch báo đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị ở mức thấp, tiếp tục lái xe. Nếu 
không, hãy liên hệ với đại lý để sửa chữa.
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Đèn Báo, Sáng/Nhấp Nháy

Nếu Đèn Báo Áp Suất Dầu Thấp Sáng
■ Nguyên nhân đèn báo sáng
Sáng lên khi áp suất dầu động cơ thấp.
■ Làm gì ngay khi đèn báo sáng
1. Đỗ xe nơi bằng phẳng, an toàn ngay lập tức.
2. Nếu cần, bật đèn cảnh báo nguy hiểm.
■ Làm gì sau khi đỗ xe
1. Dừng động cơ và để động cơ nghỉ khoảng ba phút.
2. Mở nắp ca-pô và kiểm tra mức dầu.

2 Kiểm Tra Dầu Tr. 682
3. Khởi động động cơ và kiểm tra đèn báo áp suất dầu thấp.
u Đèn tắt: Tiếp tục lái xe.
u Đèn không tắt trong 10 giây: Dừng động cơ và liên hệ với đại lý 

để sửa chữa ngay lập tức.

Nếu Đèn Báo Hệ Thống Nạp Điện Sáng
■ Nguyên nhân đèn báo sáng
Sáng khi không nạp được ắc quy.
■ Làm gì khi đèn báo sáng
Tắt hệ thống sưởi và làm mát*/hệ thống điều khiển khí hậu*, bộ sấy  
sau và các hệ thống điện khác. Liên hệ ngay với đại lý để sửa 
chữa.

1Nếu Đèn Báo Áp Suất Dầu Thấp Sáng

CHÚ Ý
Chạy động cơ với áp suất dầu thấp có thể làm 
động cơ hư hỏng nghiêm trọng.

1Nếu Đèn Báo Hệ Thống Nạp Điện Sáng
Nếu cần dừng tạm thời, không tắt động cơ. Khởi 
động lại động cơ có thể làm làm ắc quy nhanh 
hết điện.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe756
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Đèn Báo Sự Cố Sáng hoặc Nhấp Nháy

Nếu Đèn Báo Sự Cố Sáng hoặc Nhấp Nháy
Nguyên nhân đèn báo sáng hoặc nhấp nháy
Sáng nếu có vấn đề ở hệ thống kiểm soát khí xả động cơ hoặc
nắp bình nhiên liệu bị mất, hoặc lỏng*.
Nhấp nháy khi phát hiện ra hiện tượng mất lửa.

Làm gì khi đèn báo sáng
Tránh lái xe ở tốc độ cao và đưa xe đến đại lý ngay để kiểm tra. 

Làm gì khi đèn báo nhấp nháy
Đỗ xe ở nơi an toàn và không có vật dễ cháy ở gần, đợi ít nhất 10 
phút hoặc hơn trong khi động cơ dừng đến khi nguội.

1Nếu Đèn Báo Sự Cố Sáng hoặc Nhấp Nháy

CHÚ  Ý
Nếu bạn lái xe khi đèn báo sự cố sáng, hệ thống 
kiểm soát khí xả và động cơ có thể bị hỏng.

Nếu đèn báo sự cố vẫn nhấp nháy khi khởi 
động lại động cơ, hãy lái xe đến đại lý gần nhất 
với tốc độ 50 km/h hoặc thấp hơn để kiểm tra 
xe.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe 757

Sáng lên khi có không khí lọt vào hệ thống nhiên liệu.
Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) Sáng hoặc Nhấp Nháy

Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) Sáng hoặc 
Nhấp Nháy

■ Nguyên nhân đèn báo sáng
Mức dầu phanh thấp.
Có sự cố ở hệ thống phanh.
Làm gì khi đèn báo sáng trong khi đang lái

Nhấn nhẹ bàn đạp phanh để kiểm tra áp suất phanh.
Nếu bình thường, kiểm tra mức dầu phanh khi dừng xe.
Nếu bất thường, cần xử lý ngay. Nếu cần thiết, giảm số để
sử dụng phanh động cơ của xe.
Nguyên nhân đèn báo nhấp nháy
Có sự cố với hệ thống phanh đỗ điện.
Làm gì khi đèn báo nhấp nháy
Tránh dùng phanh đỗ và đưa xe đến đại lý kiểm tra ngay lập tức.

1Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) Sáng hoặc 
  Nhấp Nháy

Hãy đưa xe đi sửa chữa ngay lập tức.
Lái xe với mức dầu phanh thấp sẽ rất nguy hiểm. 
Nếu không thấy có lực cản ở bàn đạp phanh, 
dừng xe ở nơi an toàn ngay lập tức . Nếu cần, 
hãy về số.

Nếu đèn báo hệ thống phanh và đèn báo ABS 
cùng sáng, hệ thống phân phối phanh điện tử 
không hoạt động. Điều này có thể làm mất tính 
ổn định của xe khi phanh gấp.
Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra ngay lập tức.

Nếu Đèn Báo Hệ thống Phanh (Đỏ) nhấp nháy 
đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) 
sáng, phanh đỗ có thể không hoạt động.
Tránh sử dụng phanh đỗ và đưa xe đến đại lý 
kiểm tra lập tức.

2 Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) sáng
hoặc nhấp nháy đồng thời Đèn Báo Hệ    
Thống Phanh (Hổ Phách) sáng Tr. 759

(Đỏ)
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) sáng hoặc nhấp nháy đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) cũng sáng

Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) sáng hoặc 
nhấp nháy đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh 
(Hổ Phách) cũng sáng

■ Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) sáng hoặc nhấp nháy
đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) cũng
sáng, nhả phanh đỗ bằng tay hoặc tự động
2 Phanh Đỗ Tr. 611

• Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) tiếp tục sáng hoặc nhấp 
nháy đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) cũng 
sáng, hãy dừng xe ở nơi an toàn và đưa xe đến đại lý để kiểm 
tra xe ngay lập tức.
2 Tránh làm xe di chuyển

• Nếu chỉ có Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) tắt, tránh dùng
phanh đỗ và đưa ngay xe đến đại lý để kiểm tra.

1Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) sáng hoặc 
nhấp nháy đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh 
(Hổ Phách) cũng sáng
Nếu bạn gài phanh đỗ, bạn có thể sẽ không nhả 
được.

Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) và Đèn Báo 
Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) sáng cùng lúc, 
phanh đỗ đang hoạt động.

Nếu Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Đỏ) nhấp nháy 
đồng thời Đèn Báo Hệ Thống Phanh (Hổ Phách) 
cũng sáng, phanh đỗ có thể không hoạt động vì 
nó đang kiểm tra hệ thống.

   (Đỏ)

   (Hổ Phách)

Gạt cần số đến (P.
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Nếu Đèn Báo Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện (EPS) Sáng
■ Nguyên nhân đèn báo sáng
• Sáng lên nếu hệ thống EPS có sự cố
• Nếu liên tục nhấn bàn đạp ga để tăng tốc độ động cơ khi động cơ

đang ở chế độ chạy không tải, đèn báo sẽ sáng và đôi khi sẽ rất 
khó để vận hành vô lăng.

■ Làm gì khi đèn báo sáng
Dừng xe ở nơi an toàn và khởi động lại động cơ.
Nếu đèn báo vẫn tiếp tục sáng, đưa ngay xe đến đại lý để kiểm tra.

uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Đèn Báo Hệ Thống Lái Trợ Lực Điện (EPS) Sáng
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Đèn Báo Áp Suất Lốp Thấp/Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp Sáng hoặc Nhấp Nháy*

1Nếu Đèn Báo Áp Suất Lốp Thấp/Hệ Thống Cảnh 
  Báo Xẹp Lốp Sáng hoặc Nhấp Nháy* 

CHÚ Ý
Lái xe với lốp quá xẹp có thể làm cho lốp xe bị 
quá nhiệt. Lốp quá nhiệt có thể bị hỏng. Luôn 
bơm căng lốp đến mức chỉ định

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nếu Đèn Báo Áp Suất Lốp Thấp/Hệ Thống Cảnh 
Báo Xẹp Lốp Sáng hoặc Nhấp Nháy*

■ Nguyên nhân đèn báo sáng hoặc nhấp nháy
Áp suất lốp quá thấp, hoặc hệ thống cảnh báo xẹp lốp không 
được hiệu chỉnh. Nếu có vấn đề với hệ thống cảnh báo xẹp lốp, 
đèn báo sẽ nhấp nháy trong khoảng 1 phút và sau đó sáng.
■ Làm gì khi đèn báo sáng
Lái xe cẩn thận và tránh cua gấp và phanh gấp.
Dừng xe ở nơi an toàn. Kiểm tra áp suất lốp và điều chỉnh áp 
suất tới mức chỉ định. Áp suất lốp chỉ định có ở trên nhãn trên 
khung cửa phía người lái.
u Hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo xẹp lốp sau khi điều chỉnh áp

suất lốp.
2 Hiệu Chỉnh Hệ Thống Cảnh Báo Xẹp Lốp Tr. 606

■ Phải làm gì khi đèn báo nhấp nháy, sau đó sáng
Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra lốp càng sớm càng tốt. 
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuNếu Biểu Tượng PGM-FI Xuất Hiện*

1Nếu Biểu Tượng PGM-FI Xuất Hiện*

CHÚ Ý
Tiếp tục lái xe khi biểu tượng này xuất hiện 
làm hỏng hệ thống kiểm soát khí xả và 
Trong trường hợp này, việc sửa 
hưởng chế độ bảo hành

1Nếu Biểu Tượng Mức Dầu Thấp Xuất Hiện*

CHÚ Ý
Để động cơ chạy với mức dầu thấp có thể 
cơ hư hỏng nghiêm trọng.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nếu Biểu Tượng PGM-FI Xuất Hiện*

■ Lý do biểu tượng xuất hiện trong khi động cơ đang chạy
Có sự cố trong hệ thống điều khiển động cơ.
■ Làm gì khi biểu tượng xuất hiện lặp lại
Tránh tăng tốc hết mức và lái với tốc độ cao. Hãy đưa xe đến 
đại lý để kiểm tra.

Nếu Biểu Tượng Mức Dầu Thấp Xuất Hiện*

■ Nguyên nhân biểu tượng xuất hiện
Xuất hiện khi mức dầu động cơ thấp.
■ Làm gì ngay khi biểu tượng xuất hiện
1. Lập tức đỗ xe ở nơi bằng phẳng, an toàn.
2. Nếu cần, bật đèn cảnh báo nguy hiểm.
■ Làm gì sau khi đỗ xe
1. Dừng động cơ và để động cơ nghỉ khoảng ba phút.
2. Mở nắp ca-pô và kiểm tra mức dầu.

2 Kiểm Tra Dầu Tr. 682

Hệ thống này sẽ kích hoạt sau khi động cơ 
làm ấm. Nếu nhiệt độ bên ngoài quá 
lái xe lâu cho đến khi nào hệ 
mức dầu động cơ.

Nếu biểu tượng lại xuất hiện, dừng động cơ 
hệ với đại lý để sửa chữa ngay.
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uuĐèn Báo, Sáng/Nhấp NháyuĐèn Báo Hộp Số Nhấp Nháy đồng thời Thông Báo Cảnh Báo* xuất hiện

Đèn Báo Số Nhấp nháy đồng thời Thông Báo 
Cảnh Báo* xuất hiện

■ Nguyên nhân đèn báo nhấp nháy
Hộp số có sự cố.

■ Làm gì khi đèn báo nhấp nháy
• Đưa xe đến đại lý để kiểm tra ngay lập

tức.
• Chọn (N sau khi khởi động động cơ.

u Kiểm tra xem vị trí (N trên bảng điều
khiển và đèn báo trên nút (N sáng/
nhấp nháy không.

u Động cơ không thể khởi động trừ khi
đã gài phanh đỗ. 

2 Khởi Động Động Cơ Tr. 527, 530

1Đèn Báo Hộp Số Nhấp Nháy đồng thời Thông Báo 
Cảnh Báo* xuất hiện

2 Kéo Xe Khẩn Cấp Tr. 777

Ngoại trừ loại xe 
Philippin

Loại xe Philippin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Gọi dịch vụ kéo xe chuyên nghiệp nếu bạn cần 
kéo xe.
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Đảm bảo gài phanh đỗ khi đỗ xe.

Bạn không thể khởi động động cơ. 



Cầu Chì

Vị Trí Cầu Chì

Được đặt gần ắc quy. Đẩy các vấu để mở hộp cầu chì. 
Các vị trí cầu chì được thể hiện trong hình minh họa dưới đây.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu chì trong hình ảnh và sơ đồ bên dưới.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

■Hộp Cầu Chì Khoang Động Cơ Loại A
Loại xe không có nhãn cầu chì

Hộp Cầu Chì

Vấu

Nếu có bất kỳ thiết bị điện nào không hoạt động, xoay khoá điện đến KHÓA (0*1 
và kiểm tra xem có cầu chì nào bị nổ không.
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uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện
 Mạch Được Bảo Vệ       Cường Độ

1

(30 A)BỘ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH*1, *2 

SẤY NÓNG*3

EBB 40 A
QUẠT CHÍNH 30 A

R/M 1 30 A
IG CHÍNH 2* (30 A)

R/M 2 30 A

CẦU CHÌ CHÍNH
100 A*1

125 A*2

150 A*3

2

EPS 70 A

IG CHÍNH 1
30 A*4

50 A*5

HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN (40 A)
HỘP CẦU CHÌ 1 60 A

30 A
30 A

3

MÔ-TƠ QUẠT PHỤ 
SẤY KÍNH SAU 40 A

30 A
HỘP CẦU CHÌ 2 40 A

MÔ-TƠ ABS/VSA 40 A
ABS/VSA FSR 40 A

MÔ-TƠ QUẠT GIÓ 40 A

4

 HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN 1    (40 A)
HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN 2   (40 A)

    (30 A)
CỬA HẬU ĐIỆN* (40 A)

5
VB ACT*2

(7,5 A)
IGP2*3

6 BỘ RỬA KÍNH 15 A

7 IGP
20 A*3

8 FI PHỤ 15 A
9 ĐÈN PHANH 10 A

10
KIM PHUN*1, *2 (20 A)

LAF*3

11
LAF

10 A
(7,5 A)*1, *2

− −*3

12 FI ECU (10 A)
13 − −
14 CẢNH BÁO NGUY HIỂM 10 A

15
CUỘN ĐÁNH LỬA 15 A*1, *2

− −*3

16 TCU (15 A)
17 (7.5 A)
18

ĐÈN BÁO RẼ 
ĐÈN LÙI 10 A

19 ÂM THANH (15 A)
20 AWD (20 A)

 Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

15 A*1, *2

21 −
(20 A)*1, *2

−*3

Còn nữa     765

* 1:Loại xe có động cơ 2.0 L
* 2:Loại xe có động cơ 1.5 L
* 3:Loại xe chạy dầu đi-ê-zen
* 4:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
* 5:Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

22  ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC*  (15 A)
23 LY HỢP A/C MG 10 A
24 CÒI 10 A

25
IGPS (QUẠT PHỤ)     7,5 A*1, *2

− −*3

26 −

27
28
29 −
30 −

 Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

−
−

+B DỰ PHÒNG 2 CHÍNH   
−−

−
−

−*1, *2

(30 A)*3

60 A
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MÔ-TƠ BỘ KHỞI ĐỘNG 

BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP*   



uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

Vị trí cầu chì có ở vỏ hộp cầu chì.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu 
chì và số ở vỏ hộp cầu chì.
Được đặt gần ắc quy. Ấn vào lẫy để 
mở hộp.

Loại xe chạy xăng có nhãn cầu chì

Vấu Khóa

Hộp Cầu Chì

■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện

 Mạch Được Bảo Vệ     Cường Độ

1

BỘ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH* (30 A)*1

− − −*2

EBB 40 A

QUẠT CHÍNH 30 A

R/M 1 30 A

IG CHÍNH 2*1 30 A
− −*2 −

R/M 2 30 A

CẦU CHÌ CHÍNH
100 A*3

125 A*4, *5

2

EPS 70 A

IG CHÍNH 1
30 A*1

50 A*2

HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN   (40 A)

HỘP CẦU CHÌ 1 60 A

MÔ-TƠ CẦN GẠT NƯỚC TRƯỚC      30 A

MÔ-TƠ QUẠT PHỤ 30 A

* 1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
* 2:Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
* 3:Loại xe có động cơ 2.0 L
* 4:Loại xe có động cơ 2.4 L
* 5:Loại xe có động cơ 1.5 L

3

SẤY KÍNH SAU 40 A

MÔ-TƠ BỘ KHỞI ĐỘNG 30 A

HỘP CẦU CHÌ 2 40 A

MÔ-TƠ ABS/VSA 40 A

ABS/VSA FSR 40 A

4

   MÔ-TƠ QUẠT GIÓ      40 A 

HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN 1      (40 A)

HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN 2     (40 A)

BỘ ĐIỀU CHỈNH
ĐIỆN ÁP*

(30 A)*1

− − −*2

CỬA HẬU ĐIỆN* 

− − −*2

5 VB ACT*5 (7,5 A)

6 BỘ RỬA KÍNH 15 A

7 IGP 15 A

8
DBW*3, *4

15 A
FI Phụ*5

 Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

(40 A)*1
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uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

Mạch Được Bảo Vệ    Cường Độ
9 ĐÈN PHANH 10 A

10 KIM PHUN*1 (20 A)

11 LAF 7,5 A

12 FI ECU*2 (10 A)
13 − − −
14

15

ĐÈN CẢNH BÁO NGUY HIỂM  10 A 

  CUỘN  ĐÁNH  LỬA  15 A

16 TCU*2 (15 A)

17 ĐÈN BÁO RẼ (7,5 A)

18 10 A

19

ĐÈN LÙI

ÂM THANH (15 A)

20 AWD (20 A)

21 −
(20 A)*1

− −*3, *4

22

ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC* (15 A)*1 

23 VMP 10 A

24 CÒI 10 A

25 IGPS (QUẠT PHỤ)     7,5 A

* 1:Ngoại trừ loại xe có động cơ 2.0 L
* 2:Loại xe có động cơ 1.5 L
* 3:Loại xe có động cơ 2.0 L có hệ thống

truy cập từ xa
* 4:Loại xe có động cơ 2.0 L không có hệ

thống truy cập từ xa
* 5:Loại xe có động cơ 1.5 L không có hệ

hệ truy cập từ xa

26 − − −
27 − − −
28 ST MG SW (7,5 A)*5

29 − − −
30 − − −

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

ĐÈN  SƯƠNG MÙ TRƯỚC 15 A*3

ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC (15 A)*4
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Vị trí cầu chì có ở vỏ hộp cầu chì.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu 
chì và số ở vỏ hộp cầu chì.
Được đặt gần ắc quy. Ấn vào lẫy để 
mở hộp.

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen có nhãn cầu chì

Vấu

Loại xe Philipin

Vấu

Hộp Cầu Chì

Loại xe Thái Lan

Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

1

DC/DC 1*1 (30 A)
SẤY NÓNG*2 60 A

EBB 40 A

QUẠT CHÍNH 30 A

R/M 1 30 A

IG CHÍNH 2*3 30 A
− −*4 −

R/M 2 30 A

CẦU CHÌ CHÍNH 150 A

2

EPS 70 A

IG CHÍNH 1
30 A*3

50 A*4

HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN* 40 A*3

(40 A)*4

HỘP CẦU CHÌ 1 60 A

MÔ TƠ CẦN GẠT TRƯỚC 30 A

MÔ-TƠ QUẠT PHỤ 30 A

3

SẤY KÍNH SAU 40 A

MÔ-TƠ BỘ KHỞI ĐỘNG 30 A

HỘP CẦU CHÌ 2 40 A

MÔ-TƠ ABS/VSA 40 A

ABS/VSA FSR 40 A

4

    MÔ-TƠ QUẠT GIÓ     40 A 
  HỘP CẦU CHÌ TÙY CHỌN 1   (40 A)

  HỘP CẦU CHÌ  TÙY CHỌN 2  (40 A)

DC/DC 2 *1 (30 A)
− −*2 −

(40 A)
5

CỬA HẬU ĐIỆN 
IGP2 7,5 A

6 BỘ RỬA 15 A

7 IGP 20 A

8 FI PHỤ 15 A

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Hộp Cầu Chì

768

*1:Loại xe Thái Lan
*2:Loại xe Philippin
*3:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
*4:Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

■



uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

Mạch Được Bảo Vệ    Cường Độ
9 ĐÈN PHANH 10 A

10 LAF 10 A
11    − − −
12 FI ECU 10 A
13    − − −
14   ĐÈN CẢNH BÁO NGUY HIỂM                10 A
15    − − −
16 TCU  15 A

17 ĐÈN BÁO RẼ (7,5 A)

18 ĐÈN LÙI 10 A

19 ÂM THANH (15 A)

20 AWD (20 A)
21    − − −
22 ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC    15 A

23 VMP 10 A

24 CÒI 10 A
25    − − −
26    − − −

27
ĐÈN LÙI 2*1 (30 A)

− −*2 −
28    − − −
29    − − −

30    − − −
Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ

*1:Loại xe Thái Lan
*2:Loại xe Philippin
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Vị trí cầu chì có trên vỏ hộp cầu chì.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu chì 
và số ở vỏ hộp cầu chì.
Được đặt gần ắc quy. Đẩy các vấu để 
mở hộp cầu chì.

■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện

■ Hộp Cầu Chì Khoang Động
Cơ Loại B*

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ
SẤY NÓNG 70 A

− −
− −
− −
− −
− −
− −

Hộp Cầu Chì

Vấu 

770    *Không áp dụng cho tất cả các đời xe



uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

■Hộp Cầu Chì Trong Xe

Hộp Cầu Chì

Loại xe không có nhãn cầu chì
Được đặt dưới bảng táp-lô.
Các vị trí cầu chì được thể hiện trong hình minh họa dưới đây.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu chì trong hình ảnh và sơ đồ bên dưới.
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■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ
1 PHỤ KIỆN 10 A
2 CHÌA KHÓA ACC     5 A
3 TÙY CHỌN IG1 3 10 A

4
TÙY CHỌN IG1 2*1 5 A

TCU IG1*2 (10 A)
5 TÙY CHỌN IG1 10 A
6 IG1 SRS 2 10 A
7 ĐỒNG HỒ ĐO IG1 10 A
8 BƠM NHIÊN LIỆU IG1        15 A
9 IG2 A/C 10 A

10 Ổ CẮM PHỤ KIỆN CTR        (20 A)
11         MÀN HÌNH IG1             5 A
12 10 A
13 10 A
14 20 A
15 20 A
16 20 A

17
(10 A)

5 A
18 (10 A)
19 (20 A)
20 10 A
21 10 A
22 10 A
23

KHÓA CỬA BÊN PHẢI 
MỞ KHÓA CỬA BÊN TRÁI 

 P/W RR L
P/W AS

KHÓA CỬA
IG1 TCU*1

TÙY CHỌN IG1 2*2

ĐỆM LƯNG ĐIỆN GHẾ NGƯỜI LÁI* 

CỬA SỔ TRỜI*
BỘ KHỞI ĐỘNG IG1

IG1 ACG
ĐÈN BAN NGÀY IG2

− (10 A)

24 5 A
25 (10 A)
26 10 A
27 20 A
28 20 A
29 20 A

30
10 A
5 A

31 (20 A)
32 (20 A)
33 (20 A)
34 10 A
35 10 A
36 20 A
37 15 A
38 10 A
39 (10 A)
a (20 A)
b (20 A)
c (20 A)
d (20 A)
e (20 A)
f −
g −
h

+B TÙY CHỌN
KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI*  

MỞ KHÓA CỬA BÊN PHẢI  
P/W RR R
P/W DR

Ổ CẮM PHỤ KIỆN TRƯỚC
THÔNG MINH*1

−*2

    NGẢ GHẾ ĐIỆN NGƯỜI LÁI* 

−

Mạch Được Bảo Vệ Cường Độ *1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
*2:Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

 TRƯỢT GHẾ ĐIỆN NGƯỜI LÁI*
 SƯỞI GHẾ TRƯỚC* 

IG1 ABS/VSA
IG1 SRS

TUỲ CHỌN HAC*
+B KÉO RƠ- MOÓC*

KHÓA CỬA BÊN TRÁI
MỞ KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI

PTG*
 TRƯỢT GHẾ ĐIỆN HÀNH KHÁCH* 
NGẢ GHẾ ĐIỆN HÀNH KHÁCH* 

TẤM CHẮN NẮNG
−
−
−
−

772



uuCầu ChìuVị Tr  Cầu Chì

Nhãn Cầu Chì

Hộp Cầu Chì

■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện
Mạch Được Bảo Vệ      Cường Độ

1 5 A

2 15 A

3 7,5 A

4 5 A

5 7,5 A

6 5 A

7

VST ACC1 

ĐÈN LÙI 2 CHÍNH 

EOP

VSA

VSA1

VST ĐỒNG HỒ ĐO 

VSA2 7,5 A

Loại xe có hệ thống Tự Động Dừng Động Cơ 
Tạm Thời

Được đặt dưới bảng táp-lô.
Các vị trí cầu chì được thể hiện trong 
hình minh họa dưới đây.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu 
chì trong hình ảnh và sơ đồ bên dưới.
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uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì

Các vị trí cầu chì có ở trên nhãn cầu chì 
phía dưới trụ lái.
Đặt cầu chì đúng thứ tự theo số cầu chì 
và số trên nhãn cầu chì.

Loại Vô Lăng Bên Trái

Hộp Cầu Chì

Nhãn Cầu Chì

Loại Vô Lăng Bên Phải 

Hộp Cầu Chì

Nhãn Cầu Chì

■ Mạch được bảo vệ và cường độ dòng điện

Mạch Được Bảo Vệ
1 PHỤ KIỆN 10 A

2 CHÌA KHÓA ACC        5 A

3

4

TÙY CHỌN IG1 3      10 A 
TÙY CHỌN IG1 2*1          5 A

IG1 TCU*2, *3 (10 A)
5 TÙY CHỌN IG1       10 A

6 IG1 SRS 2 10 A

7 ĐỒNG HỒ ĐO IG1    10 A

8 BƠM NHIÊN LIỆU IG1  15 A

9 IG2 A/C 10 A

10 (20 A)

11

Ổ CẮM PHỤ 
KIỆN CTR 
ĐIỀU KHIỂN 
ĐỘNG CƠ*3 5 A

12 KHÓA CỬA BÊN PHẢI 10 A

13 MỞ KHÓA CỬA
BÊN TRÁI 10 A

14 P/W RR L 20 A

15 P/W AS 20 A

16 KHÓA CỬA 20 A

*1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
* 2:Loại xe không có hệ thống truy cập từ xa
* 3:Loại xe có động cơ 1.5 L

17
IG1 TCU*1, *3 (10 A)

TÙY CHỌN IG1 2*2         5 A

18 ĐỆM LƯNG ĐIỆN
GHẾ NGƯỜI LÁI (10 A)

19  CỬA SỔ TRỜI* (20 A)

20 BỘ KHỞI ĐỘNG IG1   10 A

21 IG1 ACG 10 A

22 ĐÈN BAN 
NGÀY IG1 10 A

23 − (10 A)

24 +B TÙY CHỌN         5 A

25 KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI (10 A)

26 MỞ KHÓA BÊN
PHẢI

27 P/W RR R 20 A

28 P/W DR 20 A

Mạch Được Bảo Vệ  Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe có nhãn cầu chì 
Được đặt dưới bảng táp-lô. Cường Độ

  10 A
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  Mạch Được Bảo Vệ  Cường Độ

29 Ổ CẮM PHỤ
 
         20 A

30

KIỆN TRƯỚC
THÔNG MINH*1        10 A

STS*2 5 A
(5 A)

31

−*3  
NGẢ GHẾ ĐIỆN

NGƯỜI LÁI* (20 A)

32 SƯỞI GHẾ TRƯỚC*    (20 A)

33

34

TRƯỢT GHẾ ĐIỆN 
NGƯỜI LÁI*

IG1 ABS/VSA 10 A

35 IG1 SRS 10 A

36 TÙY CHỌN HAC*            20 A
37 +B KÉO RƠ-MÓOC*     15 A
38 KHÓA CỬA BÊN TRÁI   10 A

39 − (10 A)
a PTG* (20 A)

b TRƯỢT GHẾ ĐIỆN 

c NGẢ GHẾ ĐIỆN 
HÀNH KHÁCH* (20 A)

d TẤM CHE NẮNG     (20 A)

* 1:Loại xe có hệ thống truy cập từ xa
* 2:Loại Vô Lăng Bên Trái không có hệ

thống truy cập từ xa
* 3:Loại Vô Lăng Bên Phải không có hệ

thống truy cập từ xa
* 4:Loại Vô Lăng Bên Phải có hệ thống truy

cập từ xa
* 5:Ngoại trừ loại Vô Lăng Bên Phải có hệ

thống truy cập từ xa

e
−*4 (20 A)

−*5 (20 A)

f − (20 A)

g − (20 A)

h − (20 A)

Mạch Được Bảo Vệ   Cường Độ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

(20 A)

HÀNH KHÁCH* (20 A)

uuCầu ChìuVị Trí Cầu Chì
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uuCầu ChìuKiểm Tra và Thay Cầu Chì

Kiểm Tra và Thay Cầu Chì
1. Xoay khoá điện đến KHÓA 0*1. Tắt

đèn chiếu sáng và tất cả các phụ kiện.
2. Tháo vỏ hộp cầu chì.
3. Kiểm tra cầu chì tổng trong khoang

động cơ.
u Nếu cầu chì nổ, dùng tua vít đầu

Phillip để tháo vít và thay cầu chì mới.

4. Kiểm tra các cầu chì nhỏ trong khoang
động cơ và bên trong xe.
u Nếu có cầu chì bị nổ, tháo nó bằng

kẹp tháo cầu chì và thay cái mới.

*1: Loại xe có hệ thống truy cập từ xa có nút ENGINE START/STOP thay cho khoá điện.

1Kiểm Tra và Thay Cầu Chì
CHÚ  Ý

Thay bằng cầu chì có cường độ cao hơn sẽ  
hệ thống điện nhanh hỏng hơn.

Thay cầu chì mới có cùng cường độ dòng điện 
quy định.  
Xác nhận cường độ dòng điện quy định bằng cách 
sử dụng sơ đồ Vị Trí Cầu Chì. 

2 Vị Trí Cầu Chì Tr. 764, 771

Có một kẹp tháo cầu chì ở phía sau vỏ hộp cầu 
chì trong khoang động cơ.

Cầu Chì 
Tổng

Cầu Chì 
Nổ

Kẹp Cầu Chì
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Kéo Xe Khẩn Cấp

Hãy gọi dịch vụ kéo xe chuyên nghiệp nếu bạn cần kéo xe bạn.

■ Thiết bị kéo sàn phẳng
Xe của bạn được đặt trên thùng xe chuyên dụng để vận chuyển.
Đây là cách tốt nhất để di chuyển xe của bạn.

■ Thiết bị nhấc bánh xe
Xe kéo chuyên dụng sử dụng hai tay nâng để nâng hai lốp trước lên khỏi  
đất. Các lốp xe sau vẫn nằm trên mặt đất. Có thể sử dụng cách này để kéo 
xe bạn.

1Kéo Xe Khẩn Cấp
CHÚ  Ý

Cố nâng hoặc kéo xe bằng tấm cản sẽ gây hư 
nặng. Các tấm cản không được thiết kế 
trọng lượng của xe.

Kéo xe không đúng cách, như kéo bằng xe nhà 
hay xe chạy bằng động cơ khác để kéo 
hỏng hộp số.

Không được kéo xe bằng dây thừng hoặc xích. 
Điều này rất nguy hiểm vì dây thừng hoặc xích có 
thể lắc từ bên này sang bên kia hoặc bị đứt.

Tất cả các loại xe

Loại xe 2WD
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Khi Bạn Không Thể Mở Cửa Hậu

Nếu bạn không thể mở cửa hậu, làm theo 
quy trình sau:
1. Dùng tua vít đầu dẹt và tháo nắp ở bên

trong của cửa hậu.
u Bọc đầu tua vít dẹt bằng một miếng

vải để tránh trầy xước.

2. Để mở cửa hậu, ấn cửa hậu đồng thời
dùng tua vit đầu dẹt để đẩy cần sang
bên phải.

■ Làm Gì Khi Bạn Không Thể Mở Cửa Hậu 1Làm Gì Khi Bạn Không Thể Mở Cửa Hậu
Bước tiếp theo:
Sau khi thực hiện các bước này, hãy liên hệ với 
đại lý để kiểm tra xe.

Khi bạn mở cửa hậu từ bên trong, đảm bảo có 
đủ khoảng trống xung quanh cửa hậu và nó 
không va vào ai hoặc vật gì.

Nắp

Cần

Loại xe có cửa hậu điện 

   Tua-vít

Cần

Loại xe không có cửa hậu điện    

Tua-vít
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Phun Mồi Hệ Thống Nhiên Liệu*

Cách Xả Khí ra khỏi Hệ Thống Nhiên Liệu

Xả khí ra khỏi hệ thống nhiên liệu như sau:
1. Đổ ít nhất 5 lít nhiên liệu vào bình nhiên liệu.

2 Loại Dụng Cụ Tr. 732
2. Mở cửa hậu.
3. Lấy bơm tay trong hộp dụng cụ ra.

1Cách Xả Khí ra khỏi Hệ Thống Nhiên Liệu
Nếu bạn không biết cách xả khí hệ thống nhiên 
liệu, hãy liên hệ với đại lý.

Hộp Dụng Cụ

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nếu bình nhiên liệu cạn, không khí có thể lọt vào hệ thống nhiên liệu. Việc 
này sẽ làm động cơ không khởi động lại được ngay cả khi bạn đã nạp nhiên 
liệu cho xe.
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uuPhun Mồi Hệ Thống Nhiên Liệu*uCách Xả Khí ra khỏi Hệ Thống Nhiên Liệu

4. Mở cửa trước bên trái.
5. Di chuyển ghế về phía trước.

Di chuyển lưng ghế về phía trước.

6. Mở cửa sau bên trái.
7. Tháo thảm lót sàn*.

Kéo phần cắt của thảm trải sàn.
Tháo nắp.

8. Tháo cần đẩy bằng cách kéo vấu
như hình vẽ.

1Cách Xả Khí ra khỏi Hệ Thống Nhiên Liệu
Khi lắp lại thảm lót sàn, xoay núm đến vị trí khoá.

Nếu động cơ không thể khởi động lại sau khi phun 
mồi hệ thống nhiên liệu, có thể hệ thống nhiên liệu 
có sự cố. Hãy đưa xe đến đại lý để kiểm tra.

Nắp

Cần Đẩy

Bơm Tay

Dẫn Hướng

Vấu 

Vấu 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe
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9. Ấn phần nhô ra của dẫn hướng vào
trong sàn, căn chỉnh các lỗ rãnh.

10. Xoay 90 độ để cố định dẫn hướng.

11. Chèn cần đẩy vào trong dẫn hướng.
12. Dùng tay, ép cần đẩy để đẩy cần

xuống.
u Ấn đi ấn lại cần đẩy cho đến khi

không đẩy được nữa.

Dẫn Hướng

Phần Nhô Ra

Rãnh

Dẫn
Hướng

Cần 
Đẩy

781Còn nữa
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uuPhun Mồi Hệ Thống Nhiên Liệu*uCách Xả Khí ra khỏi Hệ Thống Nhiên Liệu

13. Khởi động động cơ.
2 Khởi Động Động Cơ Tr. 527, 530

u Không giữ khóa điện quá 10 giây. Việc này sẽ làm hỏng bơm nhiên
liệu và bộ khởi động động cơ. 

u Nếu động cơ không khởi động được, quay lại bước 10.
14. Nhấn nhẹ bàn đạp ga và giữ nó ở xấp xỉ 1.500 vòng/phút trong khoảng 

30 giây.
uHoàn thành việc xả khí hệ thống nhiên liệu .

15. Tắt động cơ, sau đó khởi động lại. Lặp lại bước này ít nhất ba lần trong 
khoảng thời gian xấp xỉ 45 giây.
u Đèn báo có sự cố hoặc        tắt.

782

X
ử

 Lý S
ự

 C
ố B

ất N
gờ



     X
ử

 Lý S
ự

 C
ố B

ất N
gờ

Nhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp*

Nếu bạn cần di chuyển xe trong trường hợp khẩn cấp nhưng hộp số bị khóa ở 
(P, bạn cần mở khóa bằng cách kéo Lẫy Nhả Phanh Đỗ Khẩn cấp.

1. Đỗ xe ở nơi bằng phẳng, đặt chế độ
nguồn ở TẮT.

2. Mở nắp bên trái ghế người lái.

3. Ấn và giữ công tắc RELEASE, sau đó 
ấn vào nút ở giữa cần nhả.

■Nhả Khóa Phanh Đỗ 1Nhả Khóa Phanh Đỗ

CHÚ Ý
•

•

•

•Nắp

Công Tắc RELEASE

Cần Nhả

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nếu ắc quy hết điện, cần nhả sẽ không hoạt 
động. Nạp lại ắc quy. Sau đó, khởi động động 
cơ rồi chuyển số. Nếu bạn không thể chuyển số 
kể cả khi đã nạp ắc quy, hãy liên hệ với đại lý. 
Động cơ sẽ không khởi động nếu cần nhả được 
kéo xuống.
Nếu đèn báo công tắc RELEASE vẫn sáng, 
hãy liên hệ với đại lý.
Nếu bạn không thể di chuyển cần nhả hoặc nhả 
khóa phanh đỗ kể cả sau khi đã hạ thấp cần 
nhả, hãy liên hệ với đại lý.

783
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uuNhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp*u

4. Bỏ tay ra khỏi công tắc RELEASE sau 
đó hạ thấp cần nhả. Khi bạn bắt đầu hạ 
thấp cần nhả, hãy nhả nút ở giữa rồi 
đẩy cần nhả xuống hết cỡ cho đến khi 
nó khóa vào đúng vị trí.

1. Vừa ép khí lên cần nhả vừa ấn vào nút ở
giữa.

2. Khi bạn bắt đầu nâng cần nhả, hãy
nhả nút ở giữa. Tiếp tục nâng cần nhả
cho đến khi nó khớp vào vị trí ban đầu.
u Đảm bảo tay vẫn giữ trên cần nhả cho

đến khi nó khớp vào vị trí ban đầu.
3. Đóng nắp.

1Nhả Khóa Phanh Đỗ
Nếu cần nhả được hạ thấp và bạn đặt chế độ 
nguồn ở BẬT, sẽ có thông báo xuất hiện trên 
màn hình giao diện thông tin cho người lái*.

Cần Nhả

Công Tắc RELEASE

■Đưa Cần Nhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp về Vị Trí Ban Đầu
1Đưa Cần Nhả Phanh Đỗ Khẩn Cấp về Vị Trí Ban Đầu 

3CẢNH BÁO
Đảm bảo nắp đã được đóng khi lái xe: 
Nếu nắp mở và xảy ra va chạm thì người 
lái sẽ có thể bị trọng thương. 

Cần Nhả

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe784
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Thông Tin
Chương này bao gồm các thông số kỹ thuật của xe, vị trí của các số nhận dạng 

và các thông tin theo quy định khác.

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Thông Số Kỹ Thuật ................................. 786 
Số Nhận Dạng 

Số Nhận dạng Xe (VIN), Số Máy và Số 
  Hộp số .................................................. 796 

Thiết Bị Phát Sóng Radio* ...................... 800 
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Thông Tin

Thông Số Kỹ Thuật

■Thông Số Kỹ Thuật Xe

*1: Loại xe Singapore
*2: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Australia, Brunei, 

Hồng Kông, Ma Cao, New Zealand và Việt Nam
*3: Loại xe Australia và New Zealand
*4: Loại xe Việt Nam
*5: Loại xe Châu Phi
*6: Loại xe Hồng Kông và Ma Cao
*7: Loại xe không có hàng ghế thứ ba
*8: Loại xe có hàng ghế thứ ba
*9: Loại xe 2WD không có hàng ghế thứ ba ngoại trừ loại

xe Singapore
*10:Loại xe AWD không có ghế hàng thứ ba
*11:Loại xe 2WD có hàng ghế thứ ba ngoại trừ loại xe

 Singapore và Việt Nam
*12:Loại xe 2WD có hàng ghế thứ ba ngoại trừ loại xe 

Hồng Kông và Ma Cao.

Loại Xe CR-V

Trọng Lượng Xe

1.527-1.640 kg*1

1.529-1.625 kg*2

1.536-1.642 kg*3

1.599-1.633 kg*4

1.620-1.625 kg*5

1.667 kg*6

Trọng Lượng Tối
Đa Cho Phép

2.300 kg*8

2.350 kg*8

Trọng Lượng Tối
Đa Cho Phép
của Trục Sau

1.050 kg*9

1.100 kg*10

1.300 kg*11, *12

Loại xe chạy xăng (loại xe có động cơ 1.5 L) ■ Thông Số Kỹ Thuật Động Cơ
DOHC 4 xy-lanh thẳng hàng, làm 
mát bằng nước

Đường Kính x 
Hành Trình 73,0 x 89,5 mm
Dung Tích 1.498 cm3

Tỷ Số Nén    10,3 : 1 
Bu-gi         NGK ILZKAR8J8SY

■ Nhiên Liệu

■ Ắc Quy

■ Nước Rửa Kính

Loại

Dung Tích Bình Nhiên Liệu

Xăng không chì, chỉ 
số ốc-tan 91 trở lên 
57 L

Dung Tích 36AH(5)/47AH(20)

Dung Tích Bình 2,5 L

Loại

2.100 kg*7
2WD

2.200 kg*7
AWD

1.150 kg*11,*12Trước 1.100 kg*9, *10
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Còn nữa

Thông Tin

■Dầu Phanh

■Dầu Hộp Số Vô Cấp

*1: Loại xe 2WD
*2: Loại xe AWD 

■Dầu Động Cơ

■Dầu Vi Sai Sau*

Quy Định Dầu Phanh DOT3 hoặc DOT4

Quy Định Honda HCF-2 

Dung Tích
4,3 L*2

Khuyến Nghị

Dầu Chính Hãng Honda 
Motor Oil 0W-20 ACEA C2/
C3 0W-30, 5W-30, 10W-30

Dung Tích

Dầu Chính Hãng Honda Motor Oil 
0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30 
ACEA A5/B5, API cấp SM hoặc cao 
hơn 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30  

Thay bao gồm lọc   3,5 L

Quy Định Honda DPSF II
Dung Tích Thay 1,2L

Loại xe có lọc xăng 

Loại xe không có lọc xăng

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

■Bóng Đèn

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Gần) LED*

55 W (H11)*

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Xa) LED*

60 W (HB3)*

Đèn Sương Mù* LED*

35 W (H8)*

LED
LED
LED
LED

LED
LED
LED
16 W
LED
LED

LED 

Đèn Xi Nhan Trước 
Đèn Vị Trí 
Đèn Ban Ngày 
Đèn Chủ Động Khi Rẽ* 

Đèn Xi Nhan Bên 
(trên Gương Cửa) 
Đèn Hậu
Đèn Phanh/Đèn Hậu 
Đèn Xi Nhan Sau 
Đèn Lùi
Đèn Phanh Cao
Đèn Biển Số Sau
 Đèn Trong Xe

LED
LED

         5 W 
2 W 

Đèn Đọc Sách
Đèn Trần
Đèn Khoang Hành Lý      
Đèn Gương Cá Nhân* 

Đèn Hộp Đựng Đồ* 3,4 W

Nước Làm Mát Động Cơ

*1: Loại xe Việt Nam
*2: Ngoại trừ loại xe Việt Nam

Lốp Xe

* 1: Kích thước lốp ban đầu có ở nhãn thông tin lốp 
   xe trên thanh dọc cửa người lái.

*2: Loại có kích thước 235/65R17
*3: Loại có kích thước 235/60R18

Quy Định
Tỷ Lệ

Dung 
Tích

Chất Chống Đông/Nước Làm Mát Bốn Mùa Honda Loại 2 
50/50 nước cất
6,19 L *1
6,22 L*2 
(thay cả 0,75 L còn lại trong bình chứa)

Thường
Kích Thước*1 235/60R18 103H

235/65R17 104H

Áp Suất

Lốp Dự 
Phòng
(Lốp cùng 
kích thước)

Kích Thước*1

Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái
235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Kích Thước 
Bánh Xe

Thường

Giống lốp thường. 
Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái.

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

Dự Phòng  
Cùng Kích Thước

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

■

■

Thay 3,7 L*1

Thay 3,2 L

Tham khảo trang sau để biết xe của bạn có được 
trang bị lọc xăng hay không.

2 Dầu Động Cơ Khuyên Dùng Tr. 678
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Thông Tin

■Phanh

■Điều Hòa Không Khí
Loại Ga Lạnh HFC-134a (R-134a)

Khối Lượng Nạp
435 - 485 g*1

655 - 705 g*2

■Kích Thước Xe

Chiều Dài

4.571 mm*1

4.584 mm*2

4.590 mm*3

4.591 mm*4, *5

4.596 mm*6

Chiều Rộng 1.855 mm

Chiều Cao

1.657 mm*7

1.667 mm*8

1.679 mm*2, *5, *9

1.689 mm*4, *10

1.690 mm*3

2.660 mm*11

2.662 mm*4

Vệt Bánh Xe

Trước

1.598 mm*12

1.600 mm*3

1.601 mm*13

1.603 mm*4

Sau

1.613 mm*12

1.615 mm*3

1.617 mm*13

1.630 mm*4

■Trọng Lượng Kéo Tối Đa*1

*1: Loại xe không có hàng ghế thứ ba
*2: Loại xe có hàng ghế thứ ba

Loại Trợ lực 
Trước Đĩa thông gió
Sau Đĩa đặc
Đỗ Phanh Đỗ Điện

*1: Loại xe Australia và Nam Phi
*2: Loại xe có hàng ghế thứ ba 
*3: Loại xe không có hàng ghế thứ ba

Rơ-moóc có phanh
1.000 kg*2

1.500 kg*3

600 kgRơ-moóc không có phanh 
Tải trọng thẳng đứng tối đa cho 
thiết bị nối khi kéo xe 100 kg

*1: Ngoại trừ loại xe Châu Phi, Australia, Hồng Kông, Ma
Cao, New Zealand, Singapore và Việt Nam

*3: Loại xe Hồng Kông và Ma Cao 
*4: Loại xe Châu Phi
*5: Loại xe Singapore 
*6: Loại xe Australia và New Zealand 
*7: Loại xe 2WD ngoại trừ loại xe Australia, New Zealand
    Singapore và Việt Nam

*8: Loại xe AWD ngoại trừ loại xe Châu Phi, Australia,
    Hồng Kông, Ma Cao và New Zealand

*9: Loại xe Australia và New Zealand có 2WD
*10:Loại xe Australia và New Zealand có AWD

*12:Loại xe có AWD ngoại trừ loại xe Châu Phi, Hồng
Kông và Ma Cao

Chiều Dài Cơ Sở

*13:Loại xe 2WD

*2: Loại xe Việt Nam

*11:Ngoại trừ loại xe Châu Phi
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Thông Tin

■Thông Số Kỹ Thuật Xe

■Thông Số Kỹ Thuật Động Cơ

Loại Xe CR-V

Trọng Lượng Xe
1.504 kg*1

1.505 kg*2

1.508-1.517 kg*3

Trọng Lượng Tối
Đa Cho Phép 2.100 kg

Trọng Lượng Tối Đa
Cho Phép của Trục*1, *3

Trước 1.100 kg
Sau 1.050 kg

Loại xe chạy xăng (Loại xe có động cơ 2.0 L)

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

■Nhiên Liệu

Nước Rửa Kính

Loại

 Dung Tích Bình 
Nhiên Liệu

Dung Tích Bình 2,5 L

*1: Loại xe Australia và New Zealand
*2: Loại xe Đông Nam Á
*3: Loại xe Châu Phi và Pakistan

Loại 

Đường Kính x Hành Trình
Dung Tích
Tỷ Số Nén
Bu-gi

Động cơ SOHC, 4 xy lanh thẳng hàng, 
làm mát bằng nước.
 81,0 x 96,9 mm
1.997 cm3

10,6 : 1
NGK SILZKR7C11S 

Xăng không chì, chỉ số ốc-tan 
91 trở lên
57 L

■Bóng Đèn
Đèn Chiếu Sáng 
(Chiếu Gần)

LED*

55W (H11)*

Đèn Chiếu Sáng
(Chiếu Xa)

LED*

60W (HB3)*

Đèn Sương Mù*
LED*

35 W (H8)*

LED
LED
LED

LED

LED
LED
LED
16 W
LED
LED

Đèn Xi Nhan Trước 
Đèn Vị Trí 
Đèn Ban Ngày  
Đèn Xi Nhan Bên (trên 
Gương Cửa) 
Đèn Hậu
Đèn Xi Nhan Sau  
Đèn Phanh/Đèn Hậu
Đèn Lùi
Đèn Phanh Cao 
Đèn Biển Số Sau
Đèn Trong Xe

Đèn Đọc Sách LED
Đèn Trần LED
Đèn Khoang Hành Lý   5 W 
Đèn Gương Cá Nhân*   2 W 
Đèn Hộp Đựng Đồ*           3,4 W

■Ắc Quy

*1: Ngoại trừ loại xe Ấn Độ
*2: Loại xe Ấn Độ

Dung Lượng
36AH(5)/47AH(20)*1

38AH(5)/47AH(20)*2

■
*4: Loại xe Ấn Độ

1.545 kg*4
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Thông Tin

Dầu Phanh

Dầu Hộp Số Vô cấp

Dầu Động Cơ

Nước Làm Mát Động Cơ

*1: Loại xe Campuchia, Lào và Philippin
*2: Ngoại trừ loại xe Campuchia, Lào và Philippin

Quy Định Dầu Phanh DOT3 hoặc DOT4

Khuyến Nghị

Quy Tích

Dầu Chính Hãng Honda Motor 
ACEA A5/B5, API cấp SM hoặc 
cao hơn 0W-20, 0W-30, 5W-30, 
10W-30
Thay                                3,5 L
Thay bao gồm bộ lọc       3,7 L

Quy Định

Tỷ Lệ

Dung Tích

Chất Chống Đông/Nước Làm 
Mát Bốn Mùa Honda Loại 2 
50/50 nước chưng cất 
6,07 L*1

6,14  L*2

(thay cả 0,65 L còn lại trong bình 
chứa)

Lốp Xe

*
trên thanh dọc cửa người lái.

*2: Loại có kích thước 235/65R17
*3: Loại có kích thước 235/60R18

Phanh

Thường
 235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Dự Phòng 
(Lốp cùng 
kích thước)

Kích Thước*1

Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái 
235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Kích Thước 
Bánh Xe

Thường

Loại Trợ lực
Trước Đĩa thông gió
Sau Đĩa đặc
Đỗ Phanh Đỗ Điện 

Điều Hòa Không Khí

Trọng Lượng Kéo Tối Đa*1

*1: Loại xe Australia và Nam Phi

Loại Ga Lạnh
Khối Lượng Nạp

HFC-134a (R-134a) 
415 - 465 g

1.500 kg
600 kg

Rơ-moóc có phanh
Rơ-moóc không có phanh 
Tải trọng thẳng đứng tối đa cho 
phép trên thiết bị nối khi kéo xe 100 kg

Quy Định
Dung Tích

Honda HCF-2 
Thay               3,7 L

Kích Thước Xe

*
*
*

1: Loại xe Đông Nam Á
2: Loại xe Châu Phi và Pakistan 
3: Loại xe Ấn Độ
4: Loại xe Australia và New Zealand

Chiều Rộng

Giống như lốp thường. 
Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái 
17 x 7 1/2J*2

18 X 7 1/2J*3

Lốp Dự Phòng
 Cùng Kích Cỡ 

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

1: Kích thước lốp ban đầu có ở nhãn thông tin lốp xe

Kích Thước*1

4.571 mm*1

4.591 mm*2

4.592 mm*3

4.596 mm*4

1.855 mm
1.657 mm*1

1.679 mm*2, *3, *4

2.660 mm*1, *3, *4

2.662 mm*2

1.601 mm*1, *3, *4

1.603 mm*2

1.630 mm*2

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Dài Cơ Sở

Vệt Bánh Xe

Trước

1.617 mm*1, *3, *4

Sau
Chỉ loại xe Ấn Độ
Các lốp lắp cho xe phải đáp ứng yêu cầu của BIS và 
tuân thủ theo các yêu cầu của luật xe cơ giới (CMVR), 
1989. *

■

■

■

■

■

■

■

■

■



Còn nữa      791

Thông Tin

*1:  Loại xe không có hàng ghế thứ ba 
*2:  Loại xe có hàng ghế thứ ba

Loại Xe CR-V
Trọng Lượng 1.545-1.670 kg

2WD 2.100 kg*1

2.350 kg*2
AWD 2.200 kg*1

Loại xe chạy xăng (loại xe có động cơ 2.4 L)

*

■Ắc Quy

■Nước Rửa Kính

Dung Tích 36AH(5)/47AH(20)

Dung Tích Bình 2,5 L

■Thông Số Kỹ Thuật Xe

Trọng Lượng Tối 
Đa Cho Phép

■Bóng Đèn

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Gần) LED

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Xa) LED

Đèn Sương Mù 35 W (H8)

LED
LED
LED

LED

LED
LED
16 W
LED
LED

Đèn Xi Nhan Trước 
Đèn Vị Trí 
Đèn Ban Ngày 
 Đèn Xi Nhan Bên 
(trên Gương Cửa) 
Đèn Hậu
Đèn Phanh/Đèn Hậu 
Đèn Xi Nhan Sau 
Đèn Lùi
Đèn Phanh Cao
Đèn Biển Số Sau

 Đèn Trong Xe
LED
LED

         5 W 

Đèn Đọc Sách
Đèn Trần
Đèn Khoang Hành Lý      

uuThông Số kỹ Thuậtu

Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Nhiên Liệu
Xăng không chì/pha cồn lên tới 

Loại                         E85 (15% xăng và 85% ethanol), 
chỉ số ốc-tan 91 trở lên. 

Dung Tích Bình Nhiên Liệu      57 L

■

2.300 kg*2

■Thông Số Kỹ Thuật Động Cơ
Động cơ xăng DOHC, 4 xy lanh thẳng 
hàng, làm mát bằng nước

Loại

Đường Kính x 
Hành Trình 87,0 x 99,1 mm

2.356 cm3

Tỷ Số Nén            10,1 : 1

Bu-gi 
NGK DILKAR7G11DS*

DENSO DXE22HQR-D11S* 

Dung Tích

LED



792

uuThông Số Kỹ Thuậtu

Thông Tin

Dầu Phanh

Dầu Hộp Số Vô cấp

Dầu Động Cơ

Nước Làm Mát Động Cơ
Quy Định Dầu Phanh DOT3 hoặc DOT4

Khuyến Nghị

Quy Tích

Dầu Chính Hãng Honda Motor 
ACEA A5/B5, API cấp SM hoặc 
cao hơn 0W-20, 0W-30, 
5W-30, 10W-30
Thay                                 4,2 L
Thay bao gồm bộ lọc       4,4 L

Chỉ Định

Tỷ Lệ

Dung Tích

Chất Chống Đông/Nước 
Làm Mát Bốn Mùa Honda 
Loại 2 50/50 nước cất 
6,43 L
(thay cả 0,65 L còn lại trong 
bình chứa)

Lốp Xe

trên thanh dọc cửa người lái. 
2: Loại có kích thước 235/65R17
3: Loại có kích thước 235/60R18

Phanh

Thường
 235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Lốp dự  
phòng (cùng 
kích cỡ)

Kích Thước*1

Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái 
235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Kích Thước 
Bánh Xe

Thường

Loại Trợ lực 
Trước Đĩa thông gió
Sau Đĩa đặc
Đỗ Phanh Đỗ Điện 

Điều Hòa Không Khí
Loại Ga Lạnh
Khối Lượng Nạp

HFC-134a (R-134a) 
415 - 465 g*1

655 - 705 g*2

Dung Tích

Kích Thước XeGiống như lốp thường. 
Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái 
17 X 7 1/2J*2

18 X 7 1/2J*3

Lốp Dự Phòng
 Cùng Kích Cỡ 

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

1: Kích thước lốp ban đầu có ở nhãn thông tin lốp xe

Kích Thước*1

*1: Loại xe 2WD
*2: Loại xe AWD

Honda HCF-2

 Thay
3,7 L*1

4,3 L*2

Quy Định

*1: Loại xe không có hàng ghế thứ ba

*2: Loại xe có hàng ghế thứ ba

*1: Loại xe 2WD
*2: Loại xe AWD không có hàng ghế thứ ba
*3: Loại xe AWD có hàng ghế thứ ba
*4: Loại xe AWD 

■Dầu Vi Sai Sau*
Quy Định Honda DPSF-II

Dung Tích Thay 1,2 L

4.571 mm
1.855 mm
1.657 mm*1, *2

1.667 mm*3

2.660 mm
1.598 mm*4

1.601 mm*1

1.613 mm*3

1.617 mm*1, *2

Chiều Rộng
Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Dài Cơ Sở

Trước

Sau

Vệt Bánh Xe

Không áp dụng cho tất cả các đời xe*

■

■

■

■

■

■

■

■
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uuThông Số Kỹ Thuậtu

Còn nữa

Thông Tin

■Thông Số Kỹ Thuật Xe
Loại xe chạy dầu đi-ê-zen Thông Số Kỹ Thuật Động Cơ

Loại Động cơ DOHC 4 xy lanh thẳng 
hàng, làm mát bằng nước

Đường Kính x
Hành Trình 76,0 x 88,0 mm
Dung Tích 1.597 cm3

Tỷ Số Nén            16,0 : 1 

Nhiên Liệu

Ắc Quy

Nước Rửa Kính
Dung Tích Bình 2,5 L

■

■

Loại Xe CR-V

Trọng Lượng Xe
1.618-1.732 kg*1

1.666-1.725 kg*2

1.677-1.742 kg*3

2WD 2.300 kg
AWD 2.350 kg

Trọng Lượng Tối
Đa Cho Phép

Chế Độ Tự Động Dừng Động Cơ Tạm Thời:
Ắc quy được lắp đặt cho chiếc xe này được thiết kế 
đặc biệt cho mẫu xe có tính năng Auto Idle Stop (Tự 
Động Dừng Động Cơ Tạm Thời). Nếu bạn cần thay 
thế ắc quy, hãy đảm bảo chọn loại được chỉ định (L3 
EFB). Hãy liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

*1: Loại xe Philippin
*2: Loại xe Ấn Độ
*3: Loại xe Thái Lan

Dung lượng
36AH(5)/47AH(20)*1 

38AH(5)/47AH(20)*2 

56AH(5)/70AH(20)*3
*1: Loại xe Philippin
*2: Loại xe Ấn Độ
*3: Loại xe Thái Lan

■

Loại Dầu Đi-ê-zen Dành Cho Ô Tô
Dung Tích Bình Nhiên Liệu            57L

■
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uuThông Số Kỹ Thuậtu

Thông Tin

■ Dầu Phanh

■Dầu Hộp Số Vô Cấp

Dầu Động Cơ

Dầu Vi Sai Sau*

Quy Định Dầu Phanh DOT3 hoặc DOT4

Quy Định

Dung Tích

Dung Tích

Quy Định Honda DPSF-II

Dung Tích Thay   1,2 L

* Không áp dụng cho tất cả đời xe

Bóng Đèn

Nước Làm Mát Động Cơ
Quy Định

Tỷ Lệ

Dung Tích

Chất Chống Đông/Nước Làm Mát 
Bốn Mùa Honda Loại 2 
50/50 nước cất 
5,41 L
(thay cả 0,60 L còn lại trong bình chứa)

■

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Gần)
LED*

55 W (H11)*

Đèn Chiếu Sáng (Chiếu Xa) LED*

60 W (HB3)*

Đèn Sương Mù 35 W (H8)*

LED*

LED
LED
LED

LED

LED
LED
LED
16 W
LED
LED

Đèn Đọc Sách LED
Đèn Trần LED
Đèn Khoang Hành Lý  

3,4 W

Đèn Xi Nhan Trước 
Đèn Vị Trí
Đèn Ban Ngày 
Đèn Xi Nhan Bên
(trên Gương Cửa)
Đèn Hậu
Đèn Phanh/Đèn Hậu
Đèn Xi Nhan Sau 
Đèn Lùi
Đèn Phanh Cao
Đèn Biển Số Sau
Đèn Trong Xe

5 W
Đèn Gương Cá Nhân*    2 W
Đèn Hộp Đựng Đồ*

Dầu Honda ATF Type-3.1 

Thay 3,3 L

*1: Loại xe Ấn Độ và Philipin
*2: Loại xe Thái Lan

3,9 L*1 

Thay 4,5 L*2

 Loại xe Thái Lan
Dầu Đi-ê-zen Honda #1.0 
ACEA C2 hoặc C3 0W-30, 5W-30  
Loại xe Ấn Độ và Philipin 
Dầu Đi-ê-zen Honda #1.0
Dầu Đi-ê-zen Honda #2.0
ACEA C2 hoặc C3 0W-30, 5W-30

Khuyến Nghị

Dầu Cụm Truyền Lực*
HGO 75W-85

0,41 L
Quy Định
Dung Tích Thay

■

■

■

■

4,3 L*1

Thay bao gồm lọc       4,9 L*2
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uuThông Số Kỹ Thuậtu
Thông Tin

■Kích Thước Xe

*2: Loại xe Thái Lan 
*3: Loại xe Ấn Độ
*4: Loại xe Philipin có 2WD
*5: Loại xe Thái Lan có 2WD 
*6: Loại xe Phillipin có AWD
*7: Loại xe Thái Lan có AWD
*8: Loại xe Ấn Độ có 2WD
*9: Loại xe Ấn Độ có AWD
*10:Loại xe AWD 
*11:Loại xe 2WD

Phanh
Loại Trợ lực 
Trước Đĩa thông gió
Sau Đĩa đặc
Đỗ Phanh Đỗ Điện

■Điều Hòa Không Khí
Loại Ga Lạnh
Khối Lượng Nạp

HFC-134a (R-134a)
655 - 705 g

■Lốp Xe

*1: Kích thước lốp ban đầu có ở nhãn thông tin lốp xe
trên thanh dọc cửa người lái.

*2: Loại có kích thước 235/65R17
*3: Loại có kích thước 235/60R18

Chỉ loại xe Ấn Độ
Các lốp được lắp cho xe đáp ứng yêu cầu của BIS và 
tuân thủ theo các yêu cầu của luật xe cơ giới (CMVR), 
1989.

Thường
Kích Thước*1

235/60R18 103H
235/65R17 104H

Áp Suất

Lốp Dự Phòng
Phòng (Cùng 
Kích Cỡ)

Kích Thước*1

Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái 
235/60R18 103H 
235/65R17 104H

Áp Suất

Kích Thước
Bánh Xe

Thông Thường

Giống lốp thường. 
Xem ở nhãn trên thanh 
dọc cửa người lái

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

Loại dự phòng 
cùng kích cỡ

17 x 7 1/2J*2

18 x 7 1/2J*3

■

Chiều Dài 4.571 mm*1, *2

4.592 mm*3

Chiều Rộng 1.855 mm

Chiều Cao

1.657 mm*4, *5

1.667 mm*6, *7

1.679 mm*8

1.689 mm*9

2.660 mm*1, *3

2.662 mm*2

Vệt Bánh Xe
Trước

1.598 mm*6, *9

1.601 mm*4, *8

1.603 mm*2

Sau 1.613 mm*10

1.617 mm*11

Chiều Dài Cơ Sở

*1: Loại xe Philippin
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Thông Tin

Số Nhận Dạng

Số Nhận Dạng Xe (VIN), Số Máy và Số Hộp Số
Xe có số nhận dạng 17 ký tự (VIN) dùng để đăng ký xe nhằm mục đích bảo 
hành, cấp bằng và bảo hiểm.
Xem hình ảnh bên dưới để biết vị trí của số VIN, số máy và số hộp số.

1Số Nhận Dạng Xe (VIN), Số Máy và Số Hộp Số
Số nhận dạng xe (VIN) nằm ở phía dưới nắp.

Nắp

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

Loại xe Australia
Ngày xuất xưởng là tháng và năm khung xe và các 
các cụm chi tiết của cơ cấu truyền động được lắp 
ráp và xe được di chuyển ra khỏi dây chuyền sản 
xuất.

Loại xe chạy xăng (loại xe có động cơ 1.5 L) 

Nhãn Chứng Nhận*/Bảng Chứng Nhận*/Số Máy*/
Số Khung*/Bảng Ghi Ngày Xuất Xưởng*

 Số  Nhận Dạng Xe*

Số Máy Số Nhận Dạng Xe

Số Hộp Số Vô Cấp
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Thông Tin

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuSố Nhận DạnguSố Nhận Dạng Xe (VIN), Số Máy và Số Hộp Số

Loại xe chạy xăng (loại xe có động cơ 2.0 L)

Số Nhận Dạng XeSố Máy

Số Hộp Số Vô Cấp

 Số Nhận Dạng Xe*

Bảng Chứng Nhận*/Số Nhận Dạng Xe*/Số Máy*/
Số Khung*/Bảng Ghi Ngày Xuất Xưởng*
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Thông Tin

Bảng Chứng Nhận/
Số Máy/Số Khung

Số Hộp Số Vô Cấp

Số Máy

Loại xe chạy xăng  (loại xe có động cơ 2.4 L)

Số Nhận Dạng Xe

uuSố Nhận DạnguSố Nhận Dạng Xe (VIN), Số Máy và Số Hộp Số
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Thông Tin

Bảng Chứng Nhận*/Số Nhận Dạng 
Xe*/Số Máy*/ Số Khung*

Số Hộp Số Vô Cấp

Số Nhận Dạng Xe

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

uuSố Nhận DạnguSố Nhận Dạng Xe (VIN), Số Máy và Số Hộp Số

Loại xe chạy dầu đi-ê-zen 

Số Máy
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Thông Tin

Thiết Bị Phát Ra Sóng Radio*

Các thiết bị và hệ thống trên xe dưới đây sẽ phát ra sóng radio khi vận hành.

Bộ Truyền Tín Hiệu Từ Xa*         Hệ Thống Chống Nổ Máy* Hệ Thống Truy Cập Từ Xa*

Loại xe
Nam Phi

Loại xe
Singapore

Loại xe
Botswana 

Loại xe
Zambia 

FOB BCM

FOB

BTA
BOCRA/TA/2014/944 

FOB

BCM

BTA
BOCRA/TA/2015/2322 

BCM

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

BOCRA
BOCRA/TA/2018/1524

BOCRA
BOCRA/TA/2018/1523
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uuThiết Bị Phát Ra Sóng Radio*u
Thông Tin

Hệ Thống Điều Khiển Chế Độ Chạy 
Ổn Định Thích Ứng (ACC)*/ Hệ Thống 

Phanh Giảm Va Chạm (CMBS)*

Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay* 
(Loại xe có màn hình âm thanh màu)

Hệ Thống Điện Thoại Rảnh Tay* 
(Loại xe có Màn Hình Âm Thanh)

Loại xe
Nam Phi

Loại xe
Singapore −

Loại xe
Botswana 

Loại xe
Zambia 

* Không áp dụng cho tất cả các đời xe

−

BOCRA
BOCRA/TA/2015/2219

BOCRA
BOCRA/TA/2016/2766

BOCRA
BOCRA/TA/2016/2470

Còn nữa
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uuThiết Bị Phát Ra Sóng Radio*u

Thông Tin

Hệ Thống Truy Cập Từ Xa

Loại xe Việt Nam
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Thay Đổi Bố Cục Biểu Tượng Màn Hình
Chính ................................................... . 377  
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Không Gạt Được Cần Số .......................752 
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Đèn Báo TẮT .......................................... 125 
Đèn Báo Hệ Thống ................................. 124 

Hỗ Trợ Xử Lý Nhanh ............................... 602 
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