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Hướng dẫn sử dụng của bạn

Dạng kỹ thuật số - trong xe
Trực tiếp làm quen với nội dung của Hướng dẫn sử dụng thông qua hệ 
thống da phương tiện của xe (Mục menu "Xe").

Dạng bản in hướng dẫn sử dụng - trong xe
Ngoài hướng dẫn sử dụng của xe, bạn có thể nhận được phần bổ sung 
hoàn chỉnh của Hệ thống đa phương tiện từ Trung tâm Dịch vụ của 
Mercedes-Benz.

Dạng kỹ thuật số - trên Internet
Bạn có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ của 
Mercedes-Benz.

Dạng kỹ thuật số - như một Ứng dụng
Ứng dụng Hướng dẫn của Mercedes-benz luôn có sẵn miễn phí trên cửa 
hàng ứng dụng Apple® hoặc Google Play.

Apple® iOS Android™

C-Class
Hướng dẫn sử dụng



Biểu tượng
Trong tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ thấy các biểu 
tượng sau:

! Lưu ý về thiệt hại nghiêm trọng sẽ cảnh báo về 
những mối nguy hiểm có thể dẫn đến hư hỏng xe 
của bạn.

i Các biểu tượng này chỉ ra các hướng dẫn hữu 
ích hoặc thông tin chi tiết có thể hữu ích cho 
bạn.

 � Biểu tượng này chỉ định một chỉ dẫn 
mà bạn phải tuân theo.

 � Nhiều biểu tượng liên tiếp thể hiện 
một chỉ dẫn có nhiều bước.

(� trang) Biểu tượng này cho biết nơi bạn có thể 
tìm thêm thông tin về một chủ đề.

 �� Biểu tượng này cho biết cảnh báo 
hoặc hướng dẫn được tiếp tục ở trang 
tiếp theo.

Màn hình  Nội dung này chỉ một thông báo trên
hiển thị màn hình đa năng/màn hình đa 

phương tiện.

G CẢNH BÁO
Lưu ý cảnh báo giúp bạn nhận thức được những 
mối nguy hiểm có thể đe dọa đến sức khoẻ hoặc 
tính mạng của bạn hoặc của người khác.

H Lưu ý về môi trường
Lưu ý về môi trường cung cấp cho bạn thông tin 
về các hành động hoặc biện pháp tiêu hủy có 
trách nhiệm với môi trường.

Thông tin chi tiết về ấn phẩm

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về xe Mercedes-
Benz và Daimler AG trên các trang web sau:
 http://www.mercedes-benz.com
 http://www.daimler.com

Chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi hoặc 
góp ý liên quan đến Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng này 
để chuyển tới nhóm tài liệu kỹ thuật. Mọi câu hỏi 
và góp ý vui lòng gửi đến địa chỉ sau:
Daimler AG, HPC: CAC, Dịch vụ khách hàng, 
70546 Stuttgart, Đức
©Daimler AG: không được phép in lại, dịch hoặc 
sao chép dưới bất kỳ hình thức nào khác một phần 
hoặc toàn bộ ấn phẩm này khi chưa được sự đồng 
ý bằng văn bản của Daimler AG.

Daimler AG
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
Đức

Mạng Internet

Phòng biên tập

Nhà sản xuất xe



Chào mừng bạn đến với thế giới của 
Mercedes-Benz

Trước khi lái xe lần đầu tiên, bạn cần đọc kỹ Hướng 

dẫn sử dụng này và làm quen với xe. Để đảm bảo 

an toàn cho bạn và kéo dài tuổi thọ xe, cần tuân 

thủ các hướng dẫn và lưu ý cảnh báo trong sổ tay 

này. Nếu không, có thể dẫn đến hư hỏng xe hoặc 

thương tích cá nhân.

Thiết bị hoặc model xe của bạn có thể khác nhau 

tùy theo:

RModel
RĐơn hàng
RPhiên bản cho quốc gia cụ thể
RTình trạng sẵn có

Hình trong sổ tay này minh họa cho xe có tay lái 

bên trái. Đối với xe có tay lái bên phải, cách bố trí 

các bộ phận và hệ thống điều khiển sẽ thay đổi 

tương ứng.

Mercedes-Benz liên tục cập nhật các tính năng 

hiện đại cho xe.

Do đó Mercedes-Benz có quyền thay đổi ở những 

phần sau:

RThiết kế
RThiết bị
RTính năng kỹ thuật

Do đó, mô tả có thể khác với xe của bạn trong một 

số trường hợp.

Dưới đây là các tài liệu kèm theo xe:

RHướng dẫn sử dụng kỹ thuật số
RBản in Hướng dẫn sử dụng
RSổ tay hướng dẫn bảo dưỡng
RTài liệu bổ sung tùy theo thiết bị

Phải luôn để các tài liệu này trong xe. Nếu bạn bán 

xe, phải cung cấp tất cả các tài liệu này cho chủ sở 

hữu mới.

Lưu ý rằng Ứng dụng Mercedes-Benz Guides có 

thể chưa khả dụng tại quốc gia bạn.
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4ETS (Electronic Traction System)

ETS/4ETS (Hệ thống kéo điện tử) ........77

ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)

Chức năng/lưu ý ..................................74

Đèn cảnh báo .....................................296

Thông báo hiển thị .............................264

Ắc-quy (xe)

Câu bình để khởi động .......................366

Lưu ý an toàn quan trọng ...................363

Sạc ....................................................365

Thông báo hiển thị .............................277

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan

xen

Chức năng/lưu ý ..................................81

Đèn cảnh báo .....................................301

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ................255

Lưu ý an toàn quan trọng .....................81

Thông báo hiển thị .............................270

AdBlue®

Chất phụ gia ......................................403

Đổ đầy ...............................................177

Độ tinh khiết ......................................403

Dung tích nạp ....................................403

Hiển thị mức và quãng đường ............254

Lưu ý an toàn quan trọng ...................402

Nhiệt độ bên ngoài thấp ....................402

Thông báo hiển thị .............................279

AIRMATIC

Cài đặt độ cao gầm xe bình thường ...204

Cài đặt độ cao gầm xe được nâng lên 203

Thông báo hiển thị .............................280

Âm thanh

Bật/tắt ..............................................307

AMG

Ghế Performance ...............................115

Hệ thống xả performance có thể chuyển

đổi .....................................................161

An toàn

An toàn cho hành khách ......................46

An toàn khi vận hành ...........................29

Có trẻ em ngồi trên xe .........................62

An toàn cho hành khách

Biện pháp tự động sau tai nạn ............. 62

Cảnh báo dây đai an toàn ..............51, 62

Có thú cưng trên xe ............................. 73

Dây đai an toàn .................................... 48

Đèn báo PASSENGER AIRBAG ............. 47

Đèn cảnh báo hệ thống an toàn ........... 47

Giới thiệu hệ thống an toàn ................. 46

Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho

hành khách phía trước ......................... 54

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 46

PRE-SAFE® (hệ thống bảo vệ trước) ..... 60

PRE-SAFE® PLUS (hệ thống bảo vệ trước

PLUS) ................................................... 61

Túi khí .................................................. 51

An toàn khi vận hành

Công bố hợp chuẩn .............................. 30

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 29

Áo gi-lê phản quang ................................356

Áp suất lốp

Chưa đạt (Bộ vá lốp khẩn cấp 

TIREFIT) .............................................362

Đạt (bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT) .......362

Gọi ra (máy tính tích hợp) ..................382

Khuyến nghị .......................................380

Thông báo hiển thị .............................286

ASSYST PLUS

Ẩn thông báo bảo dưỡng ....................345

Cài đặt lại hệ thống hiển thị thời điểm bảo

dưỡng ................................................346

Hiển thị thông báo bảo dưỡng ...........345

Yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt ..............346

ATA (Hệ thống cảnh báo chống trộm)

Chức năng ........................................... 84

Kích hoạt/vô hiệu hóa ......................... 84

Tắt cảnh báo ........................................ 84

Ba ga nóc .................................................328

Bản quyền .................................................. 34

Bảng điều khiển trên cao .......................... 43

Bảng điều khiển trung tâm

Phần dưới ............................................ 41

Phần dưới (xe Mercedes-AMG) ............ 42

1,2,3...
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Phần trên .............................................40

Bảng nhận dạng kiểu

Bảng số khung ...................................397

Bảng số khung .........................................397

Bánh xe

Bánh xe dự phòng khẩn cấp ...............391

Bảo quản ............................................386

Cọ rửa ................................................349

Kiểm tra .............................................377

Lắp bánh xe .......................................386

Lắp bánh xe mới ................................389

Lực siết ..............................................390

Lưu ý an toàn quan trọng ...................376

Tháo bánh xe .....................................389

Thay bánh xe ......................................385

Thay đổi/thay thế ..............................385

Thông tin về lái xe ..............................376

Xích bọc lốp .......................................379

Bánh xe dự phòng khẩn cấp

Bơm bánh xe dự phòng gập được .......392

Dữ liệu kỹ thuật ..................................392

Lưu ý an toàn quan trọng ...................391

Lưu ý chung .......................................392

Tháo ...................................................392

Bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được

Bánh xe dự phòng khẩn cấp ...............392

Báo động khẩn cấp ....................................46

Bảo vệ chống côn trùng trên két nước làm

mát ............................................................341

Bảo vệ chống xe bị kéo đi

Chức năng.............................................85

Vô hiệu hóa ..........................................85

Bảo vệ môi trường

Lưu ý chung .........................................28

Thu hồi xe hết hạn sử dụng ..................28

BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp) ...74

Bật chế độ phương tiện

Thông qua danh sách thiết bị .............317

Bật/tắt hệ thống sưởi/thông gió 

phụ trợ.......................................................148

Bề mặt sơn (hướng dẫn vệ sinh) .............348

Biển báo tam giác ....................................357

Bình cứu hỏa ............................................357

Bình nhiên liệu

Dung tích ...........................................399

Vấn đề (trục trặc) ...............................177

Bình xịt nước hoa

Lọ ......................................................146

Vấn đề (trục trặc) ...............................147

Vận hành ...........................................146

Bluetooth®

Hệ thống điện thoại ...........................313

Kết nối điện thoại di động khác .........314

Tìm kiếm điện thoại di động ...............313

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Bộ căng dây đai an toàn

Kích hoạt ............................................. 59

Bộ dụng cụ sơ cứu ...................................357

Bộ dụng cụ thay lốp ................................358

Bộ giới hạn

Biến thiên ..........................................190

Cài đặt tốc độ ....................................191

Chức năng/lưu ý ................................189

Chuyển sang chế độ thụ động ...........191

Đèn báo giới hạn tốc độ .....................190

Không đổi ..........................................191

Lưu tốc độ hiện tại .............................190

Lưu ý chung .......................................189

Vô hiệu hóa, biến thiên ......................191

Bộ giới hạn tốc độ

Chọn ..................................................190

Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi lại tốc độ đã

lưu gần nhất .......................................191

Lưu ý an toàn quan trọng ...................190

Thông báo hiển thị .............................  284

Bộ lọc nhiên liệu (thông báo hiển thị màu

trắng) ........................................................279

Bộ nhớ thông báo (máy tính tích hợp) ...263

Bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT

Chưa đạt áp suất lốp ..........................362

Công bố hợp chuẩn .............................. 31

Đạt áp suất lốp ..................................362

Sử dụng .............................................361

Vị trí lưu trữ ........................................358

Bộ vá lốp xe mini TIREFIT

Lưu ý an toàn quan trọng ...................360
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Ca pô

Ca pô chủ động (bảo vệ người đi bộ) ..340

Cabin

Tổng quan ............................................36

Các bộ phận xe thu phát sóng vô tuyến

Công bố hợp chuẩn ..............................30

Các chương trình lái

Hộp số tự động ..................................170

Các hệ thống lái

AIRMATIC ...........................................203

Chức năng HOLD ...............................200

Gói hỗ trợ bám làn đường ..................225

Hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST ............................222

Hệ thống điều khiển hành trình ..........187

Hệ thống treo thể thao AMG RIDE 

CONTROL ..........................................204

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông ..223

Thông báo hiển thị .............................280

Các hệ thống lái xe an toàn

ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) .74

Active Brake Assisst hỗ trợ giao thông 

đan xen ................................................81

BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh 

khẩn cấp) .............................................74

Chức năng cảnh báo khoảng cách .......75

Đèn phanh thích ứng ............................77

EBD (phân bổ lực phanh điện tử) ..........80

ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử) .......77

Hệ thống hỗ trợ đánh lái STEER 

CONTROL ............................................83

Hỗ trợ phanh chủ động ........................74

Hướng dẫn an toàn quan trọng ............73

PHANH THÍCH ỨNG .............................81

Tổng quan ............................................73

Các mục ưa thích

Tổng quan ..........................................309

Các nút trên trụ lái ..................................243

Các tính năng ...........................................329

Cài đặt

Gốc (máy tính tích hợp) .....................259

Máy tính tích hợp ...............................254

Cài đặt điều hòa

Hệ thống đa phương tiện ...................310

Cài đặt hệ thống treo

AIRMATIC ..........................................204

Cảm biến (hướng dẫn vệ sinh) ...............350

Cảm biến bánh xe

Thông báo hiển thị .............................287

Cảm biến chuyển động trong xe

Chức năng ........................................... 85

Vô hiệu hóa ......................................... 85

Camera 360°

Hiển thị trên hệ thống 

đa phương tiện ...................................219

Camera lùi

Bật/tắt ..............................................214

Chức năng "Đỗ xe lùi" ........................215

chức năng góc nhìn rộng ...................217

Chức năng nối rơ-moóc .....................216

Hiển thị trên hệ thống 

đa phương tiện ...................................214

Hướng dẫn vệ sinh .............................351

Lưu ý chung .......................................213

Phát hiện vật thể (chức năng/lưu ý) ..217

Cần chuyển số DIRECT SELECT

Hộp số tự động ..................................167

Cần gạt mưa

Bật/tắt ..............................................133

Thay lưỡi gạt mưa ..............................133

Vấn đề (trục trặc) ...............................135

Cần gạt nước

Cọ rửa.................................................349

Cảnh báo

ATA (Hệ thống cảnh báo chống trộm) .. 84

Bật/tắt chức năng (ATA) ...................... 84

Tắt (ATA) .............................................. 84

Cảnh báo dây đai an toàn ......................... 51

Cảnh báo sụt giảm áp suất lốp

Khởi động lại ......................................381

Lưu ý an toàn quan trọng ...................381

Care

General notes ....................................346

Câu bình để khởi động (động cơ) ...........366

Cầu chì

Hộp cầu chì ở bảng đồng hồ ..............373

Hộp cầu chì ở chỗ để chân của ghế hành

C
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khách phía trước ................................373

Hộp cầu chì trong khoang động cơ ....374

Hộp cầu chì trong khoang hành lý .....374

Lưu ý an toàn quan trọng ...................373

Trước khi thay ....................................373

CD

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Chăm sóc

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA ............350

Bánh xe ..............................................349

Bề mặt sơn mờ ...................................348

Bọc ghế ..............................................352

Cảm biến ...........................................350

Cần gạt nước .....................................349

Cần số hoặc cần chọn số ...................352

Chi tiết của ốp gỗ ...............................352

Dây đai an toàn ..................................353

Đèn chiếu sáng ngoài xe ....................350

Kính cửa .............................................349

Màn hình hiển thị ................................352

Nội thất xe .........................................352

Ống xả ...............................................351

Ốp gỗ nội thất ....................................352

Ốp nhựa .............................................352

Rửa bằng tay ......................................347

Rửa xe tự động ...................................347

Sơn ....................................................348

Tấm ốp trần .......................................353

Thảm ..................................................353

Thiết bị rửa cao áp .............................348

Chất phụ gia (dầu động cơ) ....................404

Chế độ âm thanh

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Chế độ cao tốc .........................................127

Chế độ đèn pha tự động ..........................124

Chế độ modem dữ liệu

Mô-đun điện thoại có Bluetooth® 

(cấu hình SAP) ...................................316

Chế độ vận hành khẩn cấp của hộp số tự

động ..........................................................174

Chế độ xử lý SPORT

Đèn cảnh báo .....................................298

Vô hiệu hóa/kích hoạt 

(xe Mercedes-AMG) .............................  79

Chỉ báo số (máy tính tích hợp, 

xe Mercedes-AMG) ..................................259

Chỉ đường

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Chi tiết của ốp gỗ (hướng dẫn vệ sinh) ..352

Chìa khóa

Chìa khóa khẩn cấp ............................. 90

Chức năng khởi động không 

cần chìa khóa ...................................... 90

Khóa/mở khóa trung tâm cửa ............. 89

Khởi động động cơ .............................157

Kiểm tra pin ......................................... 91

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 88

Mất ...................................................... 92

Thay đổi lập trình ................................. 90

Thay pin ............................................... 91

Thông báo hiển thị .............................292

Tính năng đóng nhanh .......................102

Tính năng mở nhanh ..........................102

Tổng quan ............................................ 88

Vấn đề (trục trặc) ................................. 92

Vị trí (khóa điện) ................................155

Chìa khóa khẩn cấp

Chức năng/lưu ý .................................. 90

Lưu ý chung ......................................... 90

Rút ....................................................... 91

Tra ....................................................... 91

Chiếu sáng ngoài xe

Tùy chọn cài đặt ................................124

Chiếu sáng trong xe

Đèn đọc sách .....................................129

Hệ thống điều khiển tự động ..............130

Tổng quan ..........................................129

Chở xe đi ..................................................371

Chức năng cảnh báo khoảng cách

Chức năng/lưu ý .................................. 75

Chức năng chỉ đường hoạt động ............248

Chức năng chiếu sáng chủ động

Chức năng/lưu ý ................................127

Chức năng chiếu sáng khi vào cua

Chức năng/lưu ý ................................127

Thông báo hiển thị .............................275

Chức năng ECO start/stop
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Giới thiệu ...........................................159

Hệ thống điều hòa .............................140

Khởi động động cơ tự động ................160

Lưu ý an toàn quan trọng ...................159

Tắt động cơ tự động ...........................159

Thông tin chung .................................159

Vô hiệu hóa/kích hoạt .......................160

Chức năng ghi nhớ

Ghế, vô lăng, gương chiếu hậu 

ngoài xe .............................................122

Chức năng HOLD

Chức năng/lưu ý ................................200

Điều kiện kích hoạt ............................201

Kích hoạt ...........................................201

Lưu ý chung .......................................200

Thông báo hiển thị .............................283

Vô hiệu hóa ........................................201

Chức năng Start/stop

Chức năng ECO start/stop ................159

Chương trình lái

Công tắc DYNAMIC SELECT ...............163

Hộp số sàn .........................................166

Màn hình (Cần chuyển số 

DIRECT SELECT) ................................168

Chuyển bánh

Hệ thống hỗ trợ leo dốc .....................158

Hộp số sàn .........................................158

Hộp số tự động ..................................158

Lưu ý chung .......................................158

Rơ-moóc ............................................158

Chuyển đổi

Bật/tắt cảm biến chuyển động

trong xe ...............................................85

Chuyển số tự động

Chuyển số thủ công ...........................174

Lời khuyên khi lái xe ..........................169

Cố định hành lý ........................................325

Có thú cưng trên xe ...................................73

Có trẻ em ngồi trên xe

Lưu ý an toàn quan trọng .....................62

Con đội

Công bố hợp chuẩn ..............................30

Sử dụng .............................................387

Công bố hợp chuẩn ...................................30

Cổng kết nối phương tiện

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số ........... 40

Công tắc đa năng ....................................126

Công tắc đèn

Vận hành ...........................................124

Công tắc DYNAMIC SELECT

Hệ thống điều hòa 

(THERMATIC 2 vùng) ..........................140

Cửa

Bảng điều khiển ................................... 44

Khóa tự động (công tắc) ...................... 95

Khóa/mở khóa trung tâm (chìa khóa) . 89

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 94

Mở (từ bên trong) ................................. 94

Thông báo hiển thị .............................290

Cửa gió

Cài đặt ...............................................151

Cài đặt cửa gió bên ............................151

Lưu ý an toàn quan trọng ...................151

Cửa kính

Kính bên ............................................101

Cửa kính điều khiển điện

Kính bên ............................................101

Cửa sổ trời

Cửa sổ trời toàn cảnh ........................106

Đặt lại ................................................105

Lưu ý an toàn quan trọng ...................104

Mở/đóng ...........................................105

Tính năng đóng khi trời mưa ..............105

Vấn đề (trục trặc) ...............................108

Cửa sổ trời toàn cảnh

Lưu ý an toàn quan trọng ...................104

Tính năng đảo chiều ...........................104

Tính năng đóng khi trời mưa 

(khi lái xe) ..........................................106

Tính năng đóng khi trời mưa 

(khi tắt động cơ) ................................106

Vấn đề (trục trặc) ...............................108

Vận hành ...........................................106

Vận hành rèm che nắng của cửa sổ trời

toàn cảnh ..........................................107

Cục chớp đèn trước xe ............................126

Cụm đồng hồ

Đèn cảnh báo và đèn báo .................... 38

Tổng quan ............................................ 38
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Danh bạ

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Đánh lái

Đèn cảnh báo .....................................303

Đặt định dạng ngày/giờ

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Đặt ngôn ngữ

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Đặt thời gian

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Dầu

Dầu động cơ ......................................342

Đầu đĩa CD (máy tính tích hợp) ..............251

Dầu động cơ

Bổ sung ..............................................343

Chất phụ gia ......................................404

Dung tích ...........................................404

Kiểm tra mức dầu ..............................342

Kiểm tra mức dầu bằng que 

thăm dầu ...........................................343

Lưu ý chung .......................................403

Lưu ý về loại dầu ................................403

Lưu ý về mức/lượng tiêu thụ dầu .......342

Thông báo hiển thị .............................278

Dầu dự trữ

Thông báo hiển thị ............................. 279

Đầu mồi thuốc .........................................332

Dầu phanh

Lưu ý ..................................................404

Thông báo hiển thị .............................269

Dây đai an toàn

Dây đai an toàn ....................................48

Đèn báo trạng thái dây đai an toàn 

của ghế sau .........................................51

Đèn cảnh báo .....................................294

Đèn cảnh báo (chức năng) ...................  51

Điều chỉnh dây đai an toàn dành cho ghế

lái và ghế hành khách phía trước .........51

Điều chỉnh độ cao ................................50

Ghế giữa phía sau ................................ 50

Hướng dẫn an toàn quan trọng ............ 48

Nhả ...................................................... 51

Siết chặt dây ........................................ 50

Sử dụng đúng cách .............................. 49

Vệ sinh ...............................................353

Đệm đỡ lưng

Điều chỉnh đệm đỡ lưng 4 chiều ........114

Đếm giờ (RACETIMER) .............................261

Đèn

Cài đặt chiếu sáng ngoài xe ...............124

Chế độ cao tốc ..................................127

Chế độ đèn pha tự động ....................124

Chiếu sáng trong xe ...........................129

Chức năng chiếu sáng chủ động ........127

Chức năng chiếu sáng khi vào cua .....127

Công tắc đèn .....................................124

Cục chớp đèn trước xe .......................126

Đèn bên hông ....................................125

Đèn cảnh báo nguy hiểm ...................126

Đèn cảnh báo và đèn báo ..................294

Đèn cốt ..............................................125

Đèn đỗ ...............................................125

Đèn pha .............................................126

Đèn sương mù (góc rộng) ..................127

Đèn sương mù sau .............................125

Góc chiếu đèn trước xe ......................125

Hệ thống đèn thông minh 

(chức năng) ........................................126

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động 

Adaptive Highbeam Assist .................127

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động 

Adaptive Highbeam Assist Plus .........128

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống 

đèn thông minh ..................................257

Lái xe ở nước ngoài ............................124

Lưu ý chung .......................................124

Sương đọng trên đèn trước xe ...........129

Xi nhan ..............................................126

Đèn AUTO

Đèn ....................................................275

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn ban ngày

Chức năng/lưu ý ................................124

Thông báo hiển thị .............................275

D
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Đèn báo

Đèn cảnh báo và đèn báo ..................294

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn báo giới hạn tốc độ

Bộ giới hạn biến thiên ........................190

Hệ thống điều khiển hành trình ..........188

Hệ thống kiểm soát khoảng cách

Distance Pilot DISTRONIC ..................193

Đèn báo trạng thái đai an toàn hàng 

ghế sau .......................................................51

Đèn báo và đèn cảnh báo

Chế độ xử lý SPORT ...........................298

Hệ thống an toàn ...............................299

Nước làm mát ....................................300

Đèn bên hông

Bật/tắt ..............................................125

Đèn biển số xe (thông báo hiển thị) .......275

Đèn cảnh báo nguy hiểm ........................126

Đèn cảnh báo và chỉ báo

Đánh lái .............................................303

Đèn cảnh báo và đèn báo

ABS ....................................................296

Bình nhiên liệu ...................................299

Chẩn đoán động cơ ............................299

Dây đai an toàn ..................................294

ESP® ..................................................297

ESP® TẮT ...........................................298

Hỗ trợ phanh chủ động ......................301

LIM (bộ giới hạn biến thiên) ...............190

LIM (hệ thống điều khiển 

hành trình) .........................................188

LIM (Hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC) ................193

Lưu ý chung .......................................294

Nhiên liệu dự trữ ................................299

Phanh ................................................295

Phanh tay ...........................................298

Thiết bị giám sát áp suất lốp ..............302

Tín hiệu cảnh báo khoảng cách ..........301

Tổng quan ............................................38

Túi khí ................................................299

TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH .........................47

Đèn cốt

Bật/tắt ..............................................125

Cài đặt cho lái xe ở nước ngoài 

(đối xứng) ...........................................124

Cài đặt để lái xe bên phải/trái ...........257

Thay bóng đèn ...................................131

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn đỗ

Bật/tắt ..............................................125

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn đọc sách ...........................................129

Đèn lùi

Thay bóng đèn ...................................132

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn nền cụm đồng hồ .............................242

Đèn pha

Bật/tắt ..............................................126

Thay bóng đèn ...................................131

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn phanh

Thích ứng ............................................. 77

Đèn phanh thích ứng.................................. 77

Đèn sau

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn sương mù (góc rộng) .......................127

Đèn sương mù sau

Bật/tắt ..............................................125

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn trần

Điều khiển .........................................129

Đèn trước xe

Chế độ đèn pha tự động ....................124

Sương đọng .......................................129

Thông báo hiển thị .............................275

Đèn xi nhan trên gương

Vệ sinh ...............................................350

Địa chỉ nhà

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Điện thoại

Chuyển đổi giữa các điện thoại 

di động ..............................................314

Giới thiệu ...........................................252

Gọi lại ................................................253

Kết nối điện thoại di động 

(thông tin chung) ...............................313

Menu (máy tính tích hợp) ...................252

Nhận cuộc gọi (vô lăng đa năng) ........253
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Số điện thoại từ danh bạ ....................253

Thông báo hiển thị .............................292

Từ chối/kết thúc cuộc gọi .................253

Xác thực điện thoại di động 

(kết nối) .............................................313

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Điện thoại di động

Kết nối (cổng kết nối Bluetooth®) ......313

Kết nối điện thoại di động khác .........314

Lưu ý/để vào giá giữ ..........................336

Menu (máy tính tích hợp) ...................252

Diesel ........................................................401

Điều chỉnh âm lượng

Hệ thống đa phương tiện ...................307

Điều hướng

Hiển thị (máy tính tích hợp) ................248

Menu (máy tính tích hợp) ...................248

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Điều khiển từ xa

Hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ .......149

Thay pin (hệ thống sưởi phụ trợ) ........151

Độ cao gầm xe

AIRMATIC ...........................................203

Thông báo hiển thị .............................280

Đỗ xe

Lưu ý an toàn quan trọng ...................180

Phanh tay ...........................................181

Tắt động cơ ........................................181

Động cơ

Câu bình để khởi động .......................366

Chạy bất thường ................................162

Chức năng ECO start/stop ................159

Đèn cảnh báo (chẩn đoán động cơ) ...299

Khởi động (lưu ý an toàn quan trọng) .156

Khởi động bằng dây kéo (xe) ..............372

Khởi động bằng nút Start/Stop .........157

Khởi động động cơ bằng chìa khóa ....157

Số máy ...............................................398

Tắt .....................................................181

Thông báo hiển thị .............................276

Vấn đề khi khởi động .........................162

Đồng hồ bấm giờ (RACETIMER) ..............261

Đồng hồ đo hành trình

Đặt lại (máy tính tích hợp) .................248

Gọi ra .................................................247

Đồng hồ đo quãng đường đã đi ..............247

Đồng hồ đo tổng quãng đường ...............247

Đồng hồ tốc độ động cơ ..........................243

Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số ....................248

Đồng hồ tốc độ xe

Các phân đoạn ...................................242

Chọn đơn vị hiển thị ...........................258

Kích hoạt/vô hiệu hóa đồng hồ tốc độ xe

bổ sung ..............................................258

Kỹ thuật số ........................................248

Trong cụm đồng hồ .............................. 38

Đồng hồ tốc độ xe bổ sung .....................258

Dữ liệu

Dữ liệu kỹ thuật .................................406

Dữ liệu kỹ thuật

Dữ liệu xe ...........................................406

Dung tích ...........................................398

Tải trọng thanh kéo (tối đa) ...............407

Thông tin ............................................396

Dữ liệu xe

Tải trọng nóc xe (tối đa) .....................406

Dự trữ (bình nhiên liệu)

Nhiên liệu ..........................................399

EBD (hệ thống phân bổ lực phanh điện tử)

Thông báo hiển thị .............................266

EBD (phân bổ lực phanh điện tử)

Chức năng/lưu ý .................................. 80

ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)

Chức năng/lưu ý .................................. 77

Đặc điểm ............................................. 78

Đèn cảnh báo ....................................297

Hướng dẫn an toàn quan trọng ............ 77

Lưu ý chung ......................................... 77

Thông báo hiển thị .............................264

Vô hiệu hóa/kích hoạt (máy tính tích hợp,

trừ xe MercedesAMG) ........................254

Vô hiệu hóa/kích hoạt 

(nút trên xe Mercedes-AMG) ................ 79

Vô hiệu hóa/kích hoạt 

(nút trong xe MercedesAMG) ............... 79

E
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ETS/4ETS (Hệ thống kéo điện tử) ............77

Gạt tàn ......................................................332

Ghế

Chức năng sưởi ghế ...........................115

Điều chỉnh (bằng điện) .......................112

Điều chỉnh (Ghế Performance AMG) ..115

Điều chỉnh (thủ công và bằng điện) ....112

Điều chỉnh tựa đầu .............................113

Gọi ra cài đặt đã lưu 

(chức năng ghi nhớ) ...........................122

Lưu trữ cài đặt (chức năng ghi nhớ) ...122

Lưu ý an toàn quan trọng ...................110

Thông hơi ghế ....................................116

Vấn đề với chức năng sưởi ghế ..........116

Vệ sinh bọc ghế .................................352

Vị trí ghế lái phù hợp ..........................110

Ghế sau

Thông báo hiển thị .............................291

Ghế sau (gập lưng ghế ra trước/sau) .....324

Ghế trẻ em

Hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía

sau .......................................................67

Hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía

trước ....................................................67

i-Size ....................................................64

ISOFIX ..................................................64

Khuyến nghị .........................................71

Top Tether ...........................................65

Trên ghế hành khách phía trước ..........66

Vị trí phù hợp .......................................67

Giá để cốc

Bảng điều khiển trung tâm .................329

Khoang phía sau ................................330

Lưu ý an toàn quan trọng ...................329

Giá đỡ xe đạp ...........................................239

Giới hạn tốc độ

Bộ giới hạn tốc độ ..............................189

G-Meter (máy tính tích hợp, 

xe Mercedes-AMG) ..................................260

Gói hỗ trợ bám làn đường .......................225

Gọi ra lỗi

Thông báo hiển thị .............................263

Gọi ra thanh điều hòa

Hệ thống đa phương tiện ...................310

Gọi ra trình đơn điều hòa

Hệ thống đa phương tiện ...................310

Gói trang thiết bị hỗ trợ lái 

Driving Assistance Plus ..........................229

Google™ Local Search

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Gương

Gương chiếu hậu ................................119

Gương chiếu hậu ngoài xe .................119

Gương trang điểm 

(trong tấm che nắng) .........................330

Gương chiếu hậu

Chế độ chống chói (tự động) ..............120

Chúc xuống (thủ công) .......................119

Gương chiếu hậu ngoài xe

Đặt lại ................................................120

Điều chỉnh .........................................119

Gập/mở (bằng điện) ..........................120

Gập/mở (tự động) .............................120

Gương chống chói (tự động) ..............120

Ra khỏi vị trí (khắc phục sự cố) ..........120

Vị trí dừng ..........................................121

Gương trang điểm (trong tấm 

che nắng) .................................................330

HANDS-FREE ACCESS ............................... 98

Hệ điều hành

Máy tính tích hợp ...............................243

Hệ thống an toàn

Đèn cảnh báo ....................................299

Đèn cảnh báo (chức năng) ................... 47

Giới thiệu ............................................. 46

Thông báo hiển thị .............................271

Hệ thống bảo vệ chống xe bị kéo đi

Chức năng ........................................... 85

Kích hoạt/vô hiệu hóa ......................... 85

Vô hiệu hóa ......................................... 85

Hệ thống cảm biến rađa

Thông báo hiển thị .............................271

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp

G

H
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Lưu ý chung .......................................381

Hệ thống cảnh báo khoảng cách

Hỗ trợ phanh chủ động ........................74

Hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST

Chức năng/lưu ý ................................222

Hiển thị độ cao ..................................222

Kích hoạt/Vô hiệu hóa .......................255

Thông báo hiển thị .............................280

Hệ thống chiếu sáng chủ động

Thông báo hiển thị ............................. 275

Hệ thống chiếu sáng ngoài xe

Đèn ....................................................124

Hệ thống chống trộm

ATA (Hệ thống cảnh báo chống trộm) ..84

Bảo vệ chống xe bị kéo đi ....................85

Cảm biến chuyển động bên trong xe ...85

Hệ thống mã hóa khóa động cơ ...........  84

Hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX .......64

Hệ thống đa phương tiện

Bật và tắt 307

Hệ thống dẫn hướng đỗ xe Parking Pilot

Đỗ xe .................................................208

Hệ thống đèn thông minh

Cài đặt đèn cốt để lái xe bên 

phải/trái ............................................257

Kích hoạt/vô hiệu hóa .......................257

Thông báo hiển thị .............................275

Tổng quan ..........................................126

Hệ thống điện tử của động cơ

Lưu ý ..................................................396

Vấn đề (lỗi) .........................................162

Hệ thống điều hòa

Bảng điều khiển THERMATIC (hệ thống

điều hòa tự động 1 vùng) ...................138

Bảng điều khiển THERMOTRONIC (hệ

thống điều hòa tự động 3 vùng) .........139

Bật/tắt ...............................................140

Bật/tắt chế độ tuần hoàn không khí ..144

Bật/tắt chức năng đồng bộ hóa .........143

Bật/tắt chức năng nhiệt dư ...............146

Bật/tắt chức năng sưởi kính sau ........144

Bình xịt nước hoa ...............................146

Bình xịt nước hoa 

(hệ thống đa phương tiện) ..................311

Cài đặt chế độ điều hòa .....................142

Cài đặt chế độ điều hòa 

(hệ thống đa phương tiện) ..................310

Cài đặt chế độ gió ..............................142

Cài đặt cửa gió ...................................151

Cài đặt luồng khí ................................143

Cài đặt nhiệt độ .................................142

Chức năng đồng bộ hóa (hệ thống đa

phương tiện) ......................................311

Chức năng ECO start/stop ................140

Đèn báo .............................................141

Điều khiển tự động ............................141

Hệ thống điều hòa nhập sẵn tại thời gian

khởi hành (hệ thống đa phương tiện) .311

Hệ thống ion hóa (hệ thống đa phương

tiện) ...................................................311

Hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ .......147

Ion hóa ..............................................147

Khử sương kính chắn gió ....................143

Khử sương trên kính cửa ....................144

Làm mát bằng cách khử ẩm 

không khí ...........................................141

Làm mát bằng cách khử ẩm không khí 

(hệ thống đa phương tiện) ..................311

Lưu ý về sử dụng hệ thống điều hòa tự

động ..................................................140

Tổng quan ..........................................310

Tổng quan về hệ thống ......................138

Vấn đề với chức năng làm mát bằng cách

khử ẩm không khí ..............................141

Vấn đề với chức năng sưởi kính sau ...144

Hệ thống điều hòa

Hệ thống điều hòa nhập sẵn (thông qua

phím) (hệ thống đa phương tiện) ........311

Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống điều hòa .............................138

Lưu ý chung .......................................138

Hệ thống điều khiển hành trình

Cài đặt tốc độ ....................................189

Cần ga tự động ..................................188

Chọn ..................................................188

Đèn báo giới hạn tốc độ .....................188

Hệ thống lái .......................................187

Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi 

ra tốc độ đã lưu gần nhất ...................189
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Lưu và duy trì tốc độ hiện tại .............188

Lưu ý an toàn quan trọng ...................187

Lưu ý chung .......................................187

Thông báo hiển thị .............................284

Vô hiệu hóa ........................................189

Hệ thống duy trì làn đường

Kích hoạt/vô hiệu hóa ........................228

Thông báo hiển thị .............................281

Hệ thống giảm chấn thích ứng

Chức năng/lưu ý ................................204

Hệ thống giảm chấn thích ứng có điều chỉnh

giảm chấn liên tục (ADS PLUS) ..............204

Hệ thống gọi khẩn cấp Mercedes-Benz

Công tắc trong bảng điều khiển 

trên cao .............................................335

Hệ thống hỗ trợ đánh lái 

STEER CONTROL ........................................83

Hệ thống hỗ trợ đánh lái 

STEER CONTROL .................................83

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động

Thông báo hiển thị .............................275

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive

Highbeam Assist

Bật/tắt ..............................................128

Chức năng/lưu ý ................................127

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive

Highbeam Assist PLUS

Bật/tắt ..............................................129

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive

Highbeam Assist Plus

Chức năng/lưu ý ................................128

Thông báo hiển thị .............................276

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist

Kích hoạt/vô hiệu hóa 

(máy tính tích hợp).............................  255

Thông báo hiển thị .............................281

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động

Kích hoạt/vô hiệu hóa (máy tính

tích hợp) ............................................255

Thông báo hiển thị .............................281

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Parking Pilot ......................................206

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC

Kéo rơ-moóc ......................................210

Lưu ý an toàn quan trọng ...................210

Màn hình cảnh báo ............................211

Tầm hoạt động của cảm biến .............210

Vấn đề (lỗi) ........................................212

Vô hiệu hóa/kích hoạt .......................212

Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường

Kích hoạt/Vô hiệu hóa 

(máy tính tích hợp) .............................256

Hệ thống hỗ trợ leo dốc ..........................158

Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động

Thông báo hiển thị .............................270

Hệ thống kiểm soát khoảng cách

Xem Hệ thống lái

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance

Pilot DISTRONIC

Cài đặt khoảng cách tối thiểu 

quy định .............................................196

Cài đặt tốc độ ....................................196

Cần ga tự động ..................................193

Chọn ..................................................193

Chức năng/lưu ý ................................191

Điều kiện kích hoạt ............................194

Dừng xe .............................................196

Hiển thị trên cụm đồng hồ .................197

Kích hoạt ...........................................194

Lái xe với hệ thống kiểm soát khoảng cách

Distance Pilot DISTRONIC .................194

Lời khuyên khi lái xe ..........................198

Lưu ý an toàn quan trọng ...................192

Màn hình hiển thị ...............................283

Vô hiệu hóa .......................................198

Hệ thống lái

Bộ giới hạn tốc độ ..............................189

Gói trang thiết bị hỗ trợ lái 

Driving Assistance Plus ......................229

Parking Pilot ......................................206

RACE START (xe Mercedes-AMG) ......202

Thông báo hiển thị .............................292

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz

Camera 360° .....................................217

Camera lùi .........................................213

Hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTEN-

TION ASSIST ......................................222

Hệ thống hỗ trợ điểm mù ...................225

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động ...229

Hệ thống hỗ trợ duy trì 
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làn đường ...................................227, 232

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance

Pilot DISTRONIC ................................191

Hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC có tính năng

Steering Pilot .....................................199

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông ..223

Lưu ý chung .......................................187

PRE-SAFE® (hệ thống bảo vệ trước) .....60

PRE-SAFE® PLUS (hệ thống bảo vệ trước

PLUS) ...................................................61

Hệ thống mã hóa khóa động cơ ...............84

Hệ thống ngắt túi khí trước cho hành khách

phía trước

Chương trình tự kiểm tra hệ thống .......57

Vấn đề .................................................58

Vận hành ..............................................55

Hệ thống nước rửa kính chắn gió

Bổ sung ..............................................345

Lưu ý an toàn quan trọng ...................405

Hệ thống off-road 4MATIC ......................205

Hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ

Bật/tắt (trên bảng điều khiển

 trung tâm) .........................................148

Lưu ý an toàn quan trọng ...................147

Thông báo hiển thị .............................291

Vấn đề (thông báo hiển thị) ................151

Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho

hành khách phía trước

Vận hành ..................................55, 57, 58

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài ....................243

Hiển thị thời tiết (COMAND Online)

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Hiển thị thông tin trên kính chắn gió

Bật hoặc tắt .......................................245

Hỗ trợ đỗ xe

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC ..210

thông báo hiển thị ..............................282

Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot

Kéo rơ-moóc ......................................206

Hỗ trợ duy trì làn đường

Thông báo hiển thị .............................281

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông

Chức năng thông báo .........................224

Chức năng/lưu ý ................................223

Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng 

cảnh báo ............................................255

Lưu ý an toàn quan trọng ...................224

Màn hình cụm đồng hồ ......................224

Thông báo hiển thị .............................282

Hỗ trợ phanh chủ động

Chức năng/lưu ý .................................. 74

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ................255

Hộc đựng kính .........................................321

Hộp (khoang hành lý) ..............................326

Hộp đựng găng tay ..................................321

Hộp số

Hộp số sàn .........................................165

Hộp số tự động ..................................167

Thông báo hiển thị .............................289

Hộp số phụ ...............................................174

Hộp số sàn

Cần số ...............................................165

Chương trình lái .................................166

Chuyển bánh ......................................158

Chuyển số trung gian .........................166

Gài số lùi ............................................166

Khởi động động cơ .............................157

Khuyến nghị chuyển số ......................166

Hộp số tự động

Các chương trình lái ...........................170

Cài đặt cố định ..................................172

Chế độ trượt ......................................170

Chế độ vận hành khẩn cấp ................174

Chức năng ly hợp kép ........................169

Chuyển bánh ......................................158

Chuyển số ..........................................169

Chuyển số thủ công ...........................172

Chuyển số tự động .............................169

Gài số lùi ............................................167

Gài số tiến .........................................168

Gài số trung gian ...............................168

Gài số vị trí đỗ ...................................167

Gài số vị trí đỗ tự động .......................167

Kéo rơ-moóc ......................................170

Khởi động động cơ .............................157

Khuyến nghị chuyển số ......................173

Lẫy chuyển số trên vô lăng ................172

Lời khuyên khi lái xe ..........................169
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Màn hình chương trình lái ..................168

Màn hình vị trí số (cần chuyển số 

DIRECT SELECT) ................................168

Thông báo hiển thị .............................288

Tổng quan ..........................................167

Vấn đề (lỗi) ........................................174

Vị trí bàn đạp ga ................................169

Vị trí số ..............................................169

Hộp tiện ích ..............................................326

Hộp tiện ích EASY-PACK .........................326

HUD

Màn hiển thị trên kính chắn gió .........256

Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan............................................  29

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số

Giới thiệu .............................................25

Trợ giúp ................................................25

Hướng dẫn vận hành

Thiết bị trên xe .....................................29

iPod®

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Kéo

Lưu ý đối với xe có hệ thống 4MATIC .372

Chở xe đi ............................................371

Khi cầu sau được nâng lên ..................370

Lưu ý an toàn quan trọng ...................369

Kéo rơ-moóc

Chuyển bánh với rơ-moóc ..................158

Gập khớp cầu ra ngoài .......................236

Gập khớp cầu vào trong .....................237

Giắc cắm 7 chân ................................238

Hệ thống hỗ trợ điểm mù ...................227

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động ...231

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC ..210

Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường ......234

Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot .....206

Kiểm tra sự cố đối với đèn LED ..........  238

Lời khuyên khi lái xe ..........................235

Lưu ý an toàn quan trọng ...................234

Nguồn điện ........................................237

Nối rơ-moóc .......................................237

Tải trọng rơ-moóc ..............................407

Tháo rơ-moóc ....................................237

Thông báo hiển thị móc kéo rơ-moóc 291

Thông báo hiển thị về đèn ..................275

Vấn đề (lỗi) ........................................238

Vệ sinh móc kéo rơ-moóc ..................351

Kéo xe

Khi cả hai cầu xe đều nằm trên 

mặt đất ..............................................371

Lắp móc kéo ......................................370

Tháo móc kéo ....................................370

Kết nối chẩn đoán ..................................... 31

Kết nối thiết bị USB

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

KEYLESS-GO

Chức năng khởi động ........................... 90

Đóng nhanh .......................................103

Gỡ nút Start/Stop .............................156

Mở khóa .............................................. 89

Vô hiệu hóa ......................................... 90

Khẩn cấp

Biện pháp tự động sau tai nạn ............. 62

Khóa

Khóa trung tâm .................................... 89

Khóa (cửa)

Từ bên trong (nút khóa trung tâm) ....... 95

Tự động ................................................ 95

Khóa chống mở cửa sau

Cửa sau ............................................... 72

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 72

Khóa điện

Vị trí chìa khóa ...................................155

Khóa trung tâm

Khóa trung tâm .................................... 89

Khóa/mở khóa (chìa khóa) .................. 89

Khoang hành lý

Khóa riêng .........................................100

Lưu ý an toàn quan trọng ..................... 96

Mở/đóng (thủ công từ bên ngoài) ........ 97

Mở/đóng (tự động từ bên ngoài) ......... 98

Mở/đóng (tự động từ bên trong) ........100

Khoang sau

I

K
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Cài đặt luồng khí ................................143

Cài đặt nhiệt độ .................................142

Khởi động (động cơ) ................................156

Khởi động bằng dây kéo

Khởi động khẩn cấp ...........................372

Lưu ý an toàn quan trọng ...................369

Khởi động động cơ tự động 

(Chức năng ECO start/stop) ...................160

Không sang số

Thông báo hiển thị 289

Không thể khởi động

Thông báo hiển thị .............................279

Khớp cầu

Gập ra ngoài ......................................236

Gập vào trong ....................................237

Gập vào trong/ra ngoài .....................236

Khớp nối rơ-moóc

Kéo rơ-moóc ......................................351

Khu vực để đồ ..........................................320

Kích hoạt chế độ phương tiện

Lưu ý chung .......................................317

Kích thước xe ...........................................406

Kính bên

Đặt lại ................................................103

Đóng nhanh .......................................102

Lưu ý an toàn quan trọng ...................101

Mở nhanh ...........................................102

Mở/đóng ...........................................101

Tính năng đảo chiều ...........................101

Vấn đề (trục trặc) ...............................103

Kính cửa

Vệ sinh ...............................................349

Lái xe ở nước ngoài

Đèn cốt có chùm tia đối xứng ............124

Dịch vụ Mercedes-Benz .....................346

Lái xe trên đường ngập ...........................186

Lái xe vào mùa đông

Mặt đường trơn trượt .........................186

Làm mát

Hệ thống điều hòa .............................138

Lắp bánh xe

Chuẩn bị xe ........................................386

Cố định để xe không lăn bánh ...........386

Hạ xe xuống .......................................390

Lắp bánh xe .......................................389

Nâng xe lên ........................................387

Tháo bánh xe .....................................389

Lẫy chuyển số

Lẫy chuyển số trên vô lăng ................172

Lẫy chuyển số trên vô lăng ....................172

Lỗ buộc .....................................................325

Lọc gió (thông báo hiển thị màu trắng) .279

Lời khuyên khi lái xe

1500 km đầu tiên ..............................154

Bề mặt đường ướt ..............................185

Chung ................................................183

Để phanh chịu tải ...............................185

Đèn cốt có chùm tia đối xứng ............124

Đĩa phanh mới ...................................185

Đường dốc xuống ...............................185

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance

Pilot DISTRONIC ................................  198

Hiệu suất phanh bị hạn chế trên đường rải

muối ..................................................185

Hộp số tự động ..................................169

Kéo rơ-moóc ......................................235

Lái xe ở nước ngoài ............................124

Lái xe trên đường ngập ......................186

Lái xe trên đường ướt .........................186

Lái xe vào mùa đông ..........................186

Lưu ý an toàn quan trọng ...................154

Lưu ý khi chạy rà ................................154

Mặt đường phủ băng ..........................186

Nhiên liệu ..........................................183

Phanh ................................................185

Trượt nước .........................................186

Xích bọc lốp .......................................379

Lốp

Lốp bị xẹp ..........................................359

Thông báo hiển thị .............................286

Lốp bị xẹp

Bánh xe dự phòng khẩn cấp ...............391

Bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT ................360

Chuẩn bị xe ........................................359

Thay bánh xe/lắp bánh xe dự phòng .385

Lớp hoàn thiện mờ 

(hướng dẫn vệ sinh) ................................348

L
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Lốp M+S ...................................................378

Lốp MOExtended .....................................359

Lốp mùa đông

Giới hạn tốc độ (máy tính tích hợp) ....258

Lốp xe

Bảo quản ............................................386

Chiều quay .........................................386

Cụm bánh xe và lốp xe .......................391

Kiểm tra .............................................377

Lốp MOExtended ...............................378

Lốp xe mùa hè vào mùa đông ............378

Lưu ý an toàn quan trọng ...................376

Ta-lông lốp .........................................377

Thay bánh xe ......................................385

Thay thế .............................................385

Thông tin về lái xe ..............................376

Tuổi thọ ..............................................378

Xích bọc lốp .......................................379

Lốp xe mùa đông

Lốp M+S ............................................378

Lốp xe mùa hè

Vào mùa đông ....................................378

Lực siết bu-lông bánh xe .........................390

Lưng ghế sau

Thông báo hiển thị .............................291

Lưới để đồ ................................................322

Lưới để hành lý ........................................326

Lưỡi gạt mưa

Lưu ý an toàn quan trọng ...................133

Thay thế .............................................133

Lưu ý khi chạy rà ở xe mới ......................154

Mã màu sơn .............................................397

Má phanh

Thông báo hiển thị .............................269

Mã QR

Thẻ cứu hộ ...........................................32

Màn hiển thị trên kính chắn gió

Các lưu ý quan trọng về an toàn ........245

Chọn màn hình ..................................256

Chức năng/lưu ý ................................245

Điều chỉnh độ sáng ............................257

Màn hình và cách vận hành ...............245

Thiết lập vị trí .....................................257

Màn hình

Đèn cảnh báo và chỉ báo ...................294

Thông báo hiển thị .............................263

Màn hình COMAND

Vệ sinh ...............................................352

Màn hình đa năng

Chức năng/lưu ý ................................244

Màn hình ECO

Chức năng/lưu ý ................................183

Máy tính tích hợp ...............................247

Màn hình hỗ trợ (máy tính tích hợp) ......253

Màn hình vị trí số ....................................168

Máy tính hành trình

(máy tính tích hợp) ..................................247

Máy tính tích hợp

Bộ nhớ thông báo ..............................263

G-Meter .............................................260

Hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC .................197

Hiển thị tiêu chuẩn ............................247

Hiển thị và cách vận hành ..................242

Lưu ý an toàn quan trọng ...................242

Màn hiển thị trên kính chắn gió .........245

Menu AMG .........................................259

Menu Assistance graphic 

(Đồ họa hỗ trợ) ..................................253

Menu Instrument cluster 

(Cụm đồng hồ) ...................................258

Menu Light (Đèn) ...............................257

Menu Media (Đa phương tiện) ...........250

Menu Navigation (Điều hướng) ..........248

Menu Radio (Đài) ...............................250

Menu Service (Dịch vụ) ......................254

Menu Settings (Cài đặt) .....................254

Menu Telephone (Điện thoại) .............252

Menu Trip (Hành trình) .......................247

Menu Vehicle (Xe) ..............................258

RACETIMER .......................................261

Thông báo hiển thị .............................263

Tổng quan về menu ...........................246

Máy tính tích hợp sẵn trên xe

Hiển thị thông báo bảo dưỡng ...........345

MB Contact

Thông báo hiển thị .............................269

M
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Menu AMG (máy tính tích hợp) ..............259

Menu Assistance (Hỗ trợ) 

(máy tính tích hợp) ..................................254

Menu Service (Dịch vụ) 

(máy tính tích hợp) ..................................254

Mercedes me connect

Lưu ý chung .......................................335

Thông báo hiển thị .....................269, 270

Mercedes-Benz Contact

Lưu ý chung .......................................335

Nút gọi hỗ trợ ở lề đường ...................335

Nút gọi thông tin ................................336

Miếng chêm bánh xe ............................... 386

Mở khóa

Từ bên trong xe 

(nút mở khóa trung tâm) ......................95

Mở và đóng tấm trang trí bên .................132

Mở/đóng nhanh (chế độ tái tuần hoàn

không khí) ................................................145

Móc kéo ....................................................358

Móc treo túi .............................................325

Mô-đun điện thoại có Bluetooth® 

(cấu hình SAP)

Cài đặt ...............................................316

Cài đặt mô-đun ..................................315

Chế độ modem dữ liệu .......................316

Chế độ thẻ SIM ..................................315

Chuyển danh bạ .................................316

Giới thiệu ...........................................314

Kết nối điện thoại di động ..................316

Kết nối mô-đun thông qua cáp USB ...315

Kích hoạt và kết nối mô-đun ..............315

Lưu/xóa số PIN của thẻ SIM ..............316

Sạc điện thoại di động .......................317

Tin nhắn văn bản ................................317

MP3

Vận hành ............................................251

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Mức nhiên liệu

Đồng hồ ................................................38

Gọi ra quãng đường đi được 

(máy tính tích hợp) .............................247

Nắp bình nhiên liệu

Nắp khóa bình xăng ...........................176

Nắp ca pô

Đóng ..................................................341

Lưu ý an toàn quan trọng ...................340

Mở .....................................................341

Thông báo hiển thị .............................290

Nắp ca pô chủ động

Thông báo hiển thị .............................290

Nắp két nước ...........................................341

Nắp khóa bình xăng

Mở .....................................................176

Nắp khóa chỗ đổ xăng

Đóng ..................................................176

Nắp khoang hành lý

Kích thước mở ...................................406

Phát hiện vật thể .................................. 97

Thông báo hiển thị .............................290

Ngăn để đồ

Bảng điều khiển trung tâm .................321

Cửa ....................................................322

Giá để cốc ..........................................329

Hộc đựng kính ...................................321

Hộp đựng găng tay .............................321

Khu vực xếp đồ ..................................320

Sau ....................................................322

Thông tin an toàn quan trọng .............320

Tựa tay (dưới) .....................................322

Ngăn để đồ dưới sàn khoang hành lý ....327

Ngắt túi khí trước cho hành khách phía

trước

Thông báo hiển thị .............................273

Ngắt túi khía trước cho hành khách phía

trước

Thông báo hiển thị .............................273

Nhả khẩn cấp

Cửa phía người lái ................................ 96

Nhận biết chữ viết tay

Bật/tắt chức năng trình đọc văn bản .309

Nhập địa chỉ

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Nhiên liệu

N
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Chất lượng (diesel).............................  401

Chất phụ gia ......................................401

Đồng hồ báo mức nhiên liệu ................38

Dung tích bình/nhiên liệu dự trữ ........399

Loại (xăng) .........................................399

Lời khuyên khi lái xe ..........................183

Lưu ý an toàn quan trọng ...................399

Lưu ý đối với C 200, C 200 4MATIC, 

C 250 .................................................400

Lưu ý đối với C 300, Mercedes-AMG C 43

4MATIC ..............................................400

Lưu ý đối với xe Mercedes-AMG .........400

Nhiệt độ bên ngoài thấp ....................401

Thống kê mức tiêu thụ nhiên liệu........247

Tiếp nhiên liệu ...................................175

Vấn đề (trục trặc) ...............................177

Nhiên liệu dự trữ

Đèn cảnh báo .....................................299

Nhiệt độ

Cài đặt (hệ thống điều hòa) ................142

Nhiệt độ bên ngoài ............................243

Nước làm mát 

(hiển thị trên cụm đồng hồ) ...............243

Núm điều khiển .......................................307

Nước làm mát (động cơ)

Đèn cảnh báo .....................................300

Hiển thị nhiệt độ trên cụm đồng hồ ...243

Kiểm tra mức .....................................344

Lưu ý an toàn quan trọng ...................405

Thông báo hiển thị .............................276

Nước rửa kính

Thông báo hiển thị .............................292

Nước rửa kính chắn gió

Hệ thống nước rửa kính chắn gió .......345

Nút khởi động

Thông báo hiển thị .............................293

Nút quay lại ..............................................307

Nút Start/Stop

Khởi động động cơ .............................157

Ổ cắm (12 V)

Bảng điều khiển trung tâm .................333

Khoang sau ........................................333

Lưu ý chung .......................................333

Ổ cắm 12 V

Ổ cắm (12 V) .....................................333

Ổ cắm điện 230 V ....................................333

Ốp gỗ nội thất (hướng dẫn vệ sinh) .......352

Ốp nhựa (hướng dẫn vệ sinh) .................352

Parking Pilot

Chức năng/lưu ý ................................206

Hủy ....................................................209

Lưu ý an toàn quan trọng ...................206

Phát hiện chỗ đỗ xe ...........................207

Phân bổ lực phanh

EBD (phân bổ lực phanh điện tử) ......... 80

Phanh

ABS ...................................................... 74

Active Brake Assisst hỗ trợ giao thông 

đan xen ................................................ 81

BAS ...................................................... 74

Chức năng HOLD ...............................200

Dầu phanh (lưu ý) ..............................404

Đèn cảnh báo ....................................295

EBD ...................................................... 80

Hệ thống hỗ trợ leo dốc .....................158

Hệ thống phanh hiệu suất cao ...........186

Lời khuyên khi lái xe ..........................185

Lưu ý an toàn quan trọng ...................185

Phanh tay ...........................................181

Thông báo hiển thị .............................264

Phanh tay

Đèn cảnh báo ....................................298

Gài hoặc nhả phanh bằng tay ............182

Gài phanh tự động 

(xe có hộp số sàn) .............................182

Gài phanh tự động 

(xe có hộp số tự động) .......................182

Nhả phanh tự động ............................182

Phanh khẩn cấp .................................183

Phanh tay điện ...................................181

Thông báo hiển thị .............................  266

Thông tin chung .................................181

PHANH THÍCH ỨNG ................................... 81

Phim chống chói ......................................337

O
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Phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng ......28

Pin (chìa khóa)

Kiểm tra ...............................................91

Lưu ý an toàn quan trọng .....................91

Thay thế ...............................................91

PRE-SAFE® (hệ thống bảo vệ phòng ngừa)

Thông báo hiển thị .............................270

PRE-SAFE® (hệ thống bảo vệ trước)

Vận hành ..............................................60

PRE-SAFE® PLUS (hệ thống bảo vệ trước

PLUS)

Vận hành ..............................................61

RACE START (xe Mercedes-AMG) ...........202

RACE TIMER (máy tính tích hợp, 

xe Mercedes-AMG) ..................................261

Radio

Chọn một đài .....................................250

Rèm che nắng

Cài đặt lại ...........................................107

Cửa sổ trời toàn cảnh .........................107

Kính bên phía sau ..............................331

Kính sau .............................................331

Vận hành ............................................107

Rèm che nắng kính sau ...........................331

Rơ-moóc

Gập khớp cầu vào trong/ra ngoài ......236

Sản phẩm bảo dưỡng

Dầu động cơ ......................................403

Dầu phanh .........................................404

Lưu ý an toàn quan trọng ...................398

Nhiên liệu ...........................................398

Nước làm mát (động cơ) .................... 405

Nước rửa kính ....................................405

Phụ gia đặc biệt AdBlue® ....................... 402

SETUP (máy tính tích hợp, 

xe Mercedes-AMG) ..................................260

SMS

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Sổ địa chỉ

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Số khung

VIN .....................................................397

Số lùi

Gài (hộp số sàn) .................................166

SOS

Thông báo hiển thị .....................269, 270

Steering Pilot

Thông báo hiển thị .............................284

Sự cố

Có thể tìm... ở đâu? ...........................356

Kéo xe đi ............................................369

Lốp bị xẹp ..........................................359

Sử dụng bộ vá lốp xe mini TIREFIT

Bộ áp suất lốp ....................................361

Sưởi

Hệ thống điều hòa .............................138

Sưởi kính sau

Bật/tắt ..............................................144

Vấn đề (lỗi) ........................................144

Sưởi phụ trợ/thông gió phụ trợ

Cài đặt thời gian khởi hành ................150

Sưởi vô lăng

Bật/tắt ..............................................117

Vấn đề (trục trặc) ...............................118

Tai nạn

Biện pháp tự động sau tai nạn ............. 62

Tải trọng cầu, cho phép (kéo rơ-moóc) .408

Tải trọng nóc xe (tối đa) ..........................406

Tấm che nắng ..........................................330

Tấm ốp trần và thảm 

(hướng dẫn vệ sinh) ................................353

Tần số

Radio hai chiều ..................................396

Tay gạt mưa

Di chuyển đến vị trí thẳng đứng .........133

TEMPOMAT

Chức năng/lưu ý ................................187

Tệp tin âm nhạc

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

R

S

T



Chỉ mục22

Thảm lót sàn ............................................337

Thay bóng đèn

Đèn pha .............................................131

Lưu ý an toàn quan trọng ...................130

Tổng quan loại bóng ...........................130

Xi nhan (trước) ...................................131

Thay đổi lập trình (chìa khóa) ...................90

Thay đổi nguồn đa phương tiện ..............250

Thay pin (điều khiển từ xa hệ thống sưởi phụ

trợ) ............................................................151

Thẻ cứu hộ .................................................32

Thẻ nhớ (âm thanh) .................................251

Thẻ nhớ SD

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng 

kỹ thuật số .........................................306

Thẻ SD

Chọn ..................................................251

Lắp/tháo ...........................................317

Thẻ SIM

Lắp .....................................................315

Thiết bị giám sát áp suất lốp

Chức năng/lưu ý ................................382

Đèn cảnh báo .....................................302

Khởi động lại ......................................383

Kiểm tra áp suất lốp bằng hệ thống 

điện tử ...............................................383

Lưu ý an toàn quan trọng ...................382

Lưu ý chung .......................................382

Phê duyệt kiểu đối với thiết bị giám sát áp

suất lốp ..............................................384

Thông tin cảnh báo ............................383

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

Chọn ..................................................251

Thiết bị rửa cao áp ...................................348

Thiết bị USB

Kết nối với cổng kết nối phương tiện ..318

Thời gian đã đếm (RACETIMER) ..............  261

Thông báo

Đèn cảnh báo và chỉ báo ....................294

Thông báo hiển thị .............................263

Thông báo dịch vụ

ASSYST PLUS ....................................345

Thông báo hiển thị

Ẩn (máy tính tích hợp) ........................263

ASSYST PLUS ....................................345

Các hệ thống an toàn ........................264

Các hệ thống lái .................................280

Chìa khóa ..........................................292

Đèn ....................................................275

Động cơ .............................................276

Giới thiệu ...........................................263

Gọi ra (máy tính tích hợp) ..................263

Lốp ....................................................286

Thông tin chung .................................263

Xe ......................................................288

Thông báo lỗi

Thông báo hiển thị .............................263

Thống kê mức tiêu thụ nhiên liệu 

(máy tính tích hợp) ..................................247

Tiếp nhiên liệu

Đồng hồ báo mức nhiên liệu ................ 38

Lưu ý an toàn quan trọng ...................175

Lưu ý đối với xe Mercedes-AMG ........400

Nhiên liệu ..........................................399

Quá trình tiếp nhiên liệu ....................176

Tín hiệu cảnh báo khoảng cách 

(đèn cảnh báo) .........................................301

Tin nhắn văn bản

Mô-đun điện thoại có Bluetooth® 

(cấu hình SAP) ...................................317

Tính năng đảo chiều

Cửa sổ trời .........................................104

Cửa sổ trời toàn cảnh ........................104

Kính bên ............................................101

Rèm che nắng ....................................107

Tính năng đóng khi trời mưa

Cửa sổ trời .........................................105

Tính năng đóng nhanh ............................102

Tính năng EASY-ENTRY

Chức năng/lưu ý ................................118
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25Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số

Bản in Hướng dẫn sử dụng cung cấp cho bạn thông 

tin về vận hành xe an toàn. Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số cung cấp thông tin toàn diện và áp dụng 

cho từng xe về các thiết bị và hệ thống đa phương 

tiện được lắp trên xe. Bạn có thể gọi ra Hướng dẫn 

sử dụng kỹ thuật số thông qua hệ thống đa phương 

tiện.

i Bạn sẽ không phải thanh toán bất kỳ chi phí 

nào khi gọi ra Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số. 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số hoạt động không 

cần kết nối internet.

Có ba cách để truy cập các chủ đề trong Hướng 

dẫn sử dụng kỹ thuật số:

RTìm kiếm trực quan

Tìm kiếm trực quan thường cho phép bạn khám 

phá xe của mình “một cách trực quan”. Bắt đầu 

từ cửa sổ về ngoại thất hoặc nội thất xe, bạn có 

thể truy cập nhiều chủ đề khác nhau trong 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số. Để truy cập 

phần nội thất xe, chọn “Vehicle interior” (Nội 

thất xe).
RTìm kiếm bằng từ khóa

Tìm kiếm bằng từ khóa cho phép bạn tìm kiếm 

một từ khóa bằng cách nhập các ký tự.
RMục lục

Bạn có thể chọn từng phần trong mục lục.

i Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số bị vô hiệu hóa 

khi đang lái xe để đảm bảo an toàn.

X Ấn nút         trên bảng điều khiển trung tâm.

Tổng quan liên quan đến xe xuất hiện.

X Chọn mục menu “Hướng dẫn sử dụng” bằng 

cách xoay 3 hoặc ấn 7 trên núm điều 

khiển.

X Xác nhận 7 thông báo về cảnh báo và các lưu 

ý an toàn.

Menu chính của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số 

xuất hiện.

Lưu ý chung

Vui lòng tuân thủ thông tin về thao tác với núm 

điều khiển (Y trang 307).

Trang nội dung

Bạn có thể truy cập các trang nội dung bằng cách 

tìm kiếm trực quan, bằng từ khóa hoặc sử dụng 

mục lục.

XĐể cuộn về trước/sau: xoay núm điều khiển 

3.

XĐể hiển thị toàn màn hình hoặc dưới dạng 

hoạt ảnh: trượt núm điều khiển 8 sang trái 

:.

XĐể chọn nội dung thông tin hoặc lưu dấu 

trang: trượt núm điều khiển 9sang phải  ;.

XĐể chọn một liên kết: trượt núm điều khiển 

6xuống dưới =.

XĐể thoát trang nội dung: chọn biểu tượng 

% ?.

XĐể gọi ra menu Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số: chọn biểu tượng Ñ A.

XĐể chuyển các chức năng sang hệ thống đa 

phương tiện sử dụng các nút trên bảng điều 

khiển trung tâm: ấn nút $, %, 

Õ hoặc Ø.

Menu được chọn xuất hiện. Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số vẫn mở trong nền.

Giới thiệu

Vận hành

Gọi ra Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số

Thao tác với Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số
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Bảo vệ môi trường

Phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng

Hướng dẫn sử dụng

An toàn khi vận hành

Mã QR cho thẻ cứu hộ

Dữ liệu được lưu trong xe

Thông tin bản quyền
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Chỉ dành cho các quốc gia Châu Âu:

MercedesBenz sẽ thu hồi xe hết hạn sử dụng để 

thải bỏ một cách có trách nhiệm với môi trường 

theo Chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) về Xử lý 

Xe hết hạn sử dụng.

Một mạng lưới gồm nhiều điểm tiếp nhận xe cũng 

như nhà máy xử lý tháo dỡ xe đã được thành lập để 

thu hồi xe. Bạn có thể giao lại xe tại các điểm tiếp 

nhận hoặc nhà máy này hoàn toàn miễn phí. Hoạt 

động này góp phần đáng kể vào quá trình tái chế 

và bảo tồn nguồn tài nguyên.

Để biết thêm thông tin về quy trình tái chế, tiêu hủy 

xe hết hạn sử dụng, và các điều khoản gửi trả, vui 

lòng truy cập trang chủ của Mercedes-Benz dành 

cho quốc gia của bạn.

! Túi khí và bộ căng dây đai an toàn cũng như 

các bộ điều khiển và cảm biến cho các hệ thống 

an toàn này có thể được lắp đặt ở các khu vực 

sau đây của xe:

RCửa

RTrụ cửa

RBệ cửa

RGhế

RBảng điều khiển

RCụm đồng hồ

RBảng điều khiển trung tâm

Bảo vệ môi trường

Lưu ý chung

H Lưu ý về môi trường

Chính sách Daimler đã công bố là một trong 

những biện pháp bảo vệ môi trường toàn diện.

Mục đích của chúng tôi là để các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên đảm bảo cho sự tồn tại của 

chúng ta trên hành tinh này được sử dụng tiết 

kiệm và phù hợp với những yêu cầu của cả tự 

nhiên và con người.

Bạn cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường 

bằng cách vận hành xe một cách có trách nhiệm 

với môi trường.

Mức tiêu hao nhiên liệu và tốc độ hao mòn động 

cơ, hộp số, phanh và lốp xe phụ thuộc vào các 

yếu tố sau:

RCác điều kiện vận hành xe

RPhong cách lái xe của cá nhân bạn

Bạn có thể tác động đến cả hai yếu tố. Vì vậy, 

cần luôn ghi nhớ:

Các điều kiện vận hành:

RTránh những hành trình ngắn do điều này sẽ 

làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

RÐảm bảo áp suất lốp chính xác.

RKhông chở bất kỳ vật nặng không cần thiết 

nào trong xe.

RTháo giá nóc nếu không cần đến.

RThường xuyên bảo dưỡng xe sẽ góp phần bảo 

vệ môi trường. Do vậy, bạn cần tuân thủ định 

kỳ bảo dưỡng.

RTất cả công tác bảo dưỡng phải được thực 

hiện tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Phong cách lái xe cá nhân:

RKhông nhấn bàn đạp ga khi khởi động động 

cơ.

RKhông làm nóng động cơ khi xe đứng yên.

RLái xe cẩn thận và duy trì khoảng cách an toàn 

với xe phía trước.

RTránh tăng tốc và phanh đột ngột, thường 

xuyên.

RChuyển số khi phù hợp và chỉ sử dụng nhiều 

nhất Ô tốc độ động cơ tối đa ở mỗi số.

RTắt động cơ khi xe dừng.

RTheo dõi mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Thu hồi xe hết hạn sử dụng

Phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng

H Lưu ý về môi trường

Daimler AG cũng cung cấp các cụm chi tiết và 

phụ tùng tân trang lại có chất lượng tương tự phụ 

tùng mới. Đối với các cụm chi tiết và phụ tùng 

này, chính sách bảo hành được áp dụng tương tự 

như với phụ tùng mới.
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Không lắp đặt các phụ kiện như hệ thống âm 

thanh vào những khu vực này. Không tiến hành 

sửa chữa hoặc hàn. Bạn có thể gây ảnh hưởng 

đến hiệu quả hoạt động của các hệ thống an 

toàn.

Trang bị thêm phụ kiện tại các xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn.

Bạn có thể gây ảnh hưởng đến an toàn khi vận 

hành xe nếu sử dụng các phụ tùng, lốp, bánh xe 

cũng như những phụ kiện liên quan đến an toàn 

không được Mercedes-Benz phê duyệt. Điều này 

có thể dẫn đến trục trặc trong các hệ thống liên 

quan đến an toàn như hệ thống phanh. Chỉ sử dụng 

các phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng hoặc phụ 

tùng có chất lượng tương đương. Chỉ sử dụng lốp, 

bánh xe và các phụ tùng đã được phê duyệt dành 

riêng cho xe của bạn.

Mercedes-Benz kiểm tra các phụ tùng chính hãng, 

phụ tùng và phụ kiện chuyển đổi được phê duyệt 

riêng cho xe của bạn để đảm bảo tính ổn định, an 

toàn và phù hợp. Mặc dù liên tục nghiên cứu thị 

trường, Mercedes-Benz không thể đánh giá các 

phụ tùng khác. Do đó, Mercedes-Benz không chịu 

bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng các 

phụ tùng này trong xe của Mercedes-Benz, ngay cả 

khi các phụ tùng này đã được phê duyệt chính thức 

hoặc phê duyệt độc lập bởi một trung tâm thử 

nghiệm.

Tại Đức, một số phụ tùng nhất định chỉ được phê 

duyệt chính thức để lắp đặt hoặc sửa đổi nếu tuân 

thủ các yêu cầu pháp lý. Một số quốc gia khác 

cũng áp dụng quy định này. Tất cả phụ tùng Merce-

des-Benz chính hãng đều đáp ứng các yêu cầu phê 

duyệt. Việc sử dụng các phụ tùng không được phê 

duyệt có thể làm mất hiệu lực giấy phép lưu hành 

xe.

RNếu các phụ tùng đó làm thay đổi loại xe so với 

loại xe được cấp giấy phép lưu hành xe

RNếu có thể gây nguy hiểm cho những người 

tham gia giao thông khác

RNếu ảnh hưởng xấu đến mức khí thải hoặc tiếng 

ồn của xe

Luôn chỉ rõ số khung (VIN) (Y trang 397) khi đặt 

mua phụ tùng Mercedes-Benz chính hãng.

i Hướng dẫn sử dụng này mô tả tất cả các 

model, thiết bị tiêu chuẩn và thiết bị tùy chọn có 

sẵn dành cho xe của bạn tại thời điểm xuất bản. 

Hướng dẫn sử dụng tại các quốc gia cụ thể có 

thể khác nhau. Lưu ý rằng xe của bạn có thể 

không giống hoàn toàn với những tính năng 

được mô tả. Điều này cũng tương tự đối với các 

hệ thống và chức năng liên quan đến an toàn. 

Do đó, các thiết bị trên xe của bạn có thể khác 

với thiết bị được mô tả và minh họa.

Văn bản hợp đồng mua xe gốc bao gồm danh sách 

tất cả các hệ thống lắp trong xe bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến 

thiết bị và vận hành, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch 

vụ Mercedes-Benz.

Hướng dẫn sử dụng và Sổ tay hướng dẫn bảo 

dưỡng là những tài liệu quan trọng cần được giữ 

trên xe.

Hướng dẫn sử dụng

Thiết bị trên xe

An toàn khi vận hành

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu không thực hiện công tác bảo dưỡng/bảo 

trì hoặc sửa chữa cần thiết theo quy định, xe có 

thể gặp trục trặc hoặc sự cố hệ thống. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Luôn thực hiện công tác bảo dưỡng/bảo trì cũng 

như sửa chữa cần thiết theo quy định tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Vật liệu dễ cháy như lá cây, cỏ hoặc cành cây có 

thể bốc cháy nếu tiếp xúc với các bộ phận nóng 

của hệ thống xả. Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Khi lái xe trên địa hình gồ ghề hoặc trên đường 

không rải mặt, thường xuyên kiểm tra dưới gầm 

xe. Cụ thể, gỡ bỏ cành hoặc lá cây hoặc các vật 

liệu dễ cháy khác mắc vào xe. Trong trường hợp 

hư hỏng, liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Nếu thay đổi bất kỳ bộ phận điện tử nào trên xe, 

giấy phép lưu hành xe sẽ mất hiệu lực.

! Xe có nguy cơ bị hư hỏng nếu:

RXe bị kẹt, ví dụ trên lề đường cao hoặc trên 

đường không rải mặt

RLái xe quá nhanh qua chướng ngại vật, ví dụ lề 

đường, gờ giảm tốc hoặc ổ gà trên đường

RVật nặng va đập vào gầm xe hoặc các bộ phận 

của khung xe

Trong các trường hợp này, thân xe, gầm xe, các 

bộ phận của khung xe, bánh xe hoặc lốp có thể 

bị hư hỏng mà không quan sát được. Các bộ 

phận bị hư hỏng theo cách này có thể gặp sự cố 

đột ngột hoặc không thể chịu được ứng suất 

thiết kế trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Nếu tấm bảo vệ gầm xe bị hư hỏng, các vật liệu 

dễ cháy như lá cây, cỏ hoặc cành cây có thể kẹt 

vào giữa gầm xe và tấm bảo vệ gầm xe. Nếu 

những vật liệu này tiếp xúc với các bộ phận nóng 

của hệ thống xả, chúng có thể bốc cháy.

Trong trường hợp này, phải mang xe đến xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và sửa chữa 

ngay. Nếu khi đi tiếp, bạn phát hiện khả năng 

vận hành an toàn bị ảnh hưởng, cần dừng xe 

ngay lập tức, chú ý đến các điều kiện giao thông 

trên đường. Trong các trường hợp này, hãy tham 

vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Các bộ phận không dây trên xe

Thông tin sau đây áp dụng cho tất cả các bộ phận 

của xe, các hệ thống thông tin và thiết bị liên lạc 

được tích hợp trong xe để nhận và/hoặc truyền 

sóng vô tuyến.

Các bộ phận của xe nhận và/hoặc truyền sóng vô 

tuyến phù hợp với các yêu cầu cơ bản và tất cả các 

điều kiện liên quan khác trong Chỉ thị 1999/5/EC. 

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại các Trung 

tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Tương thích điện từ

Tính tương thích điện từ của các bộ phận xe đã 

được kiểm tra và chứng nhận theo phiên bản đang 

có hiệu lực của Quy định ECE-R 10.

Con đội

Sao chép và dịch công bố hợp chuẩn gốc:

Công bố hợp chuẩn của CE

Bosal Hungary KFT sau đây xác nhận rằng

Con đội:

Các sản phẩm con đội Daimler

có

Số sê-ri:

A 205 580 00 00

A 212 580 00 18

A 212 580 04 18

A 231 580 00 18

Tuân thủ các hướng dẫn sau đây: EU2006/42/EC

Chúng tôi tuân thủ chỉ thị sau đây trong quá trình 

biên soạn: EN ISO 12100

Ấn phẩm này cho phép kiểm tra (thiết bị), lập tài 

liệu kỹ thuật và xác thực.

Không được sử dụng con đội trước khi xác định và 

xác nhận tất cả các thông tin, như được mô tả 

trong Hướng dẫn sử dụng dành cho con đội. Nếu 

không thể xác định và xác nhận thông tin như trên, 

không được sử dụng con đội.

BOSAL Automotive Carrier và

G CẢNH BÁO

Việc chỉnh sửa các bộ phận điện tử, phần mềm 

cũng như dây điện có thể ảnh hưởng đến chức 

năng và/hoặc hoạt động của các bộ phận khác 

trong cả hệ thống. Đặc biệt, điều này cũng có 

thể tác động đến các hệ thống liên quan đến an 

toàn. Các hệ thống này có thể không còn hoạt 

động tốt và/hoặc gây ảnh hưởng tới sự an toàn 

khi vận hành xe. Điều này làm tăng nguy cơ xảy 

ra tai nạn và thương tích.

Không cố gắng chỉnh sửa hệ thống dây điện 

cũng như các bộ phận điện tử hoặc phần mềm 

của các bộ phận này. Luôn để xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn thực hiện các công việc với các bộ 

phận điện và điện tử.

Công bố hợp chuẩn

[chữ ký] [chữ ký]

Trưởng phòng Nghiên 

cứu & Phát triển BHUK

Kỹ sư dự án
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Protection System GmbH

Steinbeisstraße 6

71706 Markgröningen

Điện thoại: +49 7145 9350-0

Fax: +49 7145 9350-239

Email: info@eur.bosal.com

www.bosal.com

Bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT

Sao chép và dịch công bố hợp chuẩn gốc:

Công bố hợp chuẩn của EC

Theo Chỉ thị EC 2006/42/EC

Chúng tôi sau đây tuyên bố rằng sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy bơm lốp bằng điện Daimler

Ký hiệu model: 0855, DT/UW 200036

Số bộ phận MB: A 000 583 21 02

tuân thủ các quy định liên quan sau đây:

EMC 2004/104/EC (2009/19/EC)

Các tiêu chuẩn hài hòa được áp dụng, cụ thể:

ISO 7637-2: 2004-06 / ISO 7637-2AMD 1:2008:02

Nhà sản xuất: Dunlop Tech GmbH

Địa chỉ: Birkenhainerstrasse 77, 63450 Hanau, Đức

Đại diện được ủy quyền: Bộ phận IMS

Ngày: Tháng 06 năm 2013

Chữ ký: IMS-AM, IMS-AE-L

Kết nối chẩn đoán chỉ dành cho kết nối các thiết bị 

chẩn đoán tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! Nếu tắt động cơ và sử dụng thiết bị qua cổng 

kết nối chẩn đoán, ắc-quy bộ phận khởi động có 

thể hết điện.

Ví dụ, kết nối thiết bị với cổng kết nối chẩn đoán 

có thể làm cho thông tin giám sát khí thải bị thiết 

Kết nối chẩn đoán

G CẢNH BÁO

Nếu bạn kết nối thiết bị với cổng kết nối chẩn 

đoán trên xe, có thể ảnh hưởng đến hoạt động 

của các hệ thống trên xe. Theo đó, có thể tác 

động đến khả năng vận hành an toàn của xe. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ kết nối thiết bị với cổng kết nối chẩn đoán 

trên xe đã được Mercedes-Benz phê duyệt cho 

xe của bạn.

G CẢNH BÁO

Vật nặng trên chỗ để chân của lái xe có thể hạn 

chế không gian xung quanh bàn đạp hoặc làm 

kẹt bàn đạp. Điều này có thể gây nguy hiểm cho 

quá trình vận hành xe và lưu thông an toàn. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xếp tất cả các đồ vật trong xe một cách chắc 

chắn để chúng không choán chỗ để chân của 

người lái. Luôn lắp thảm lót sàn một cách chắc 

chắn theo khuyến nghị để luôn đảm bảo đủ chỗ 

cho bàn đạp. Không dùng thảm lót sàn bị lỏng và 

không để nhiều thảm chồng lên nhau.
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lập lại. Điều này có thể khiến phương tiện không 

đáp ứng các yêu cầu trong lần kiểm tra khí thải tiếp 

theo trong quá trình kiểm tra tổng thể.

Một xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn có những kỹ năng 

đặc biệt, công cụ và trình độ chuyên môn cần thiết 

để thực hiện chính xác các công việc cần thiết đối 

với xe của bạn. Điều này áp dụng đặc biệt cho 

những công việc liên quan đến an toàn.

Tuân thủ các lưu ý trong Sổ tay hướng dẫn bảo 

dưỡng.

Luôn để xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn thực hiện các 

công việc sau:

RCông việc liên quan đến an toàn

RBảo dưỡng và bảo trì

RSửa chữa

RChỉnh sửa, lắp đặt và chuyển đổi

RThao tác trên các bộ phận điện tử

Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên đến Trung 

tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz có thể yêu cầu các Trung tâm dịch 

vụ của mình thực hiện các kiểm tra kỹ thuật đối với 

một số xe nhất định. Mục đích của kiểm tra là tăng 

cường độ an toàn và chất lượng của xe.

Mercedes-Benz chỉ có thể thông báo về việc kiểm 

tra xe nếu có dữ liệu đăng ký của bạn.

Có thể xe của bạn chưa được đăng ký theo tên bạn 

trong những trường hợp sau:

RNếu bạn không mua xe tại một đại lý được ủy 

quyền.

RNếu xe của bạn chưa được kiểm tra tại Trung 

tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Bạn nên đăng ký xe tại một Trung tâm dịch vụ 

Mercedes-Benz.

Vui lòng thông báo ngay cho Mercedes-Benz mọi 

thay đổi về địa chỉ hoặc chủ sở hữu xe trong thời 

gian sớm nhất. Ví dụ, bạn có thể thông báo tại một 

Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Nếu bạn gỡ các nhãn cảnh báo, bạn hoặc người 

khác có thể không nhận ra một số nguy hiểm nhất 

định. Hãy để nhãn cảnh báo ở đúng vị trí.

Lưu ý các thông tin sau đây khi lái xe:

RCác lưu ý an toàn trong hướng dẫn sử dụng này

RDữ liệu kỹ thuật của xe

RCác quy định và luật giao thông

RLuật và các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến xe 

cơ giới

! Tuân thủ các hướng dẫn vận hành xe đúng 

cách và các khả năng hư hỏng xe được nêu 

trong hướng dẫn sử dụng này. Những hư hỏng 

của xe do không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ 

không thuộc phạm vi bảo hành ngầm định, Bảo 

hành xe mới hoặc xe đã qua sử dụng của Merce-

des-Benz.

Mã QR được cố định trong nắp khóa bình xăng và 

ở trụ B bên phía đối diện. Trong trường hợp xảy ra 

tai nạn, dịch vụ cứu hộ có thể sử dụng mã QR để 

tìm nhanh thẻ cứu hộ phù hợp cho xe của bạn. Thẻ 

cứu hộ hiện tại ở dạng nhỏ gọn chứa những thông 

tin quan trọng nhất về xe của bạn, như bố trí dây 

điện.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web 

www.mercedes-benz.de/qr-code.

Xe của bạn được lắp các hộp điều khiển điện tử. 

Một số hộp cần thiết để đảm bảo xe chạy an toàn, 

trong khi số khác hỗ trợ bạn lái xe (các hệ thống 

hỗ trợ lái xe). Đồng thời xe của bạn cũng cung cấp 

một loạt các chức năng tiện nghi và giải trí, được 

kích hoạt bởi các hộp điều khiển điện tử.

Các hộp điều khiển điện tử có chứa các bộ nhớ dữ 

liệu mà có thể lưu trữ tạm thời hoặc vĩnh viễn các 

Xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn

Đăng ký xe

Sử dụng xe đúng cách

Bảo hành ngầm định

Mã QR cho thẻ cứu hộ

Dữ liệu được lưu trong xe

Thông tin từ các hộp điều khiển điện tử
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thông tin kỹ thuật về trạng thái vận hành của xe, 

ứng suất bộ phận, các yêu cầu bảo dưỡng và các 

sự kiện cũng như lỗi kỹ thuật.

Nhìn chung, thông tin này nêu rõ tình trạng của các 

bộ phận, mô-đun, hệ thống hoặc các chi tiết xung 

quanh, ví dụ:

RCác điều kiện vận hành của bộ phận hệ thống (ví 

dụ độ cao, tình trạng ắc-quy, áp suất lốp)

RThông báo về tình trạng của xe và của từng bộ 

phận (ví dụ tốc độ/số vòng quay của bánh xe, 

giảm tốc khi đang di chuyển, tăng tốc khi vào 

cua, hiển thị dây đai được siết chặt)

RNhững trục trặc và khuyết tật trong các bộ phận 

quan trọng của hệ thống (ví dụ: đèn, phanh)

RThông tin về các sự kiện tổn hại xe

RHệ thống phản ứng trong tình huống lái đặc biệt 

(ví dụ bung túi khí, các hệ thống kiểm soát độ ổn 

định có sự can thiệp)

RĐiều kiện môi trường (ví dụ nhiệt độ, cảm biến 

mưa)

Bên cạnh triển khai chức năng bộ điều khiển xe, 

các dữ liệu này được nhà sản xuất sử dụng để nhận 

biết và khắc phục các lỗi cũng như tối ưu hóa các 

chức năng xe. Hầu hết các dữ liệu này được lưu 

trong bộ nhớ khả biến và chỉ được xử lý trong xe. 

Chỉ một lượng nhỏ các dữ liệu này được lưu trong 

các bộ nhớ sự kiện hoặc lỗi.

Nếu bạn muốn tận dụng các hoạt động dịch vụ, 

nhân viên Mạng dịch vụ hoặc bên thứ ba có thể 

đọc dữ liệu kỹ thuật từ xe. Các hoạt động dịch vụ 

bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng, khiếu nại bảo hành 

và các biện pháp bảo đảm bảo chất lượng. Dữ liệu 

được đọc thông qua kết nối OBD ("chẩn đoán tích 

hợp") được pháp luật quy định bên trong xe. Trung 

tâm Mạng dịch vụ hoặc bên thứ ba thu thập, xử lý 

và sử dụng dữ liệu. Dữ liệu cho biết điều kiện kỹ 

thuật của xe, cung cấp hỗ trợ khắc phục sự cố, 

nâng cao chất lượng và đôi khi được gửi đến nhà 

sản xuất. Nhà sản xuất cũng phải chịu trách nhiệm 

đối với sản phẩm, do đó nhà sản xuất cần được tiếp 

cận đến dữ liệu kỹ thuật của xe.

Các bộ nhớ lỗi trong xe có thể được thiết lập lại 

trong quá trình sửa chữa hoặc bảo dưỡng được 

thực hiện bởi cửa hàng dịch vụ.

Tùy thuộc vào thiết bị được chọn, bạn có thể tự 

thêm dữ liệu vào các chức năng tiện nghi và tin học 

giải trí trên xe.

Dữ liệu bao gồm:

RDữ liệu đa phương tiện như âm nhạc, phim hoặc 

ảnh để phát lại trên hệ thống đa phương tiện 

được tích hợp

RDữ liệu danh bạ để sử dụng kết nối với hệ thống 

rảnh tay được tích hợp hoặc hệ thống dẫn đường 

được tích hợp

RCác điểm đến được nhập

RDữ liệu liên quan đến sử dụng dịch vụ internet

Các dữ liệu được lưu cục bộ trên xe hoặc trên thiết 

bị được kết nối với xe. Nếu các dữ liệu này được lưu 

trong xe, bạn có thể xóa bất kỳ lúc nào. Các dữ liệu 

này chỉ được chuyển đến bên thứ ba nếu bạn yêu 

cầu như vậy; đặc biệt trong trường hợp các dịch vụ 

trực tuyến, dữ liệu được chuyển hay không là tùy 

thuộc vào cài đặt mà bạn đã chọn.

Bạn có thể lưu các cài đặt tiện ích/tùy chỉnh trong 

xe và thay đổi bất kỳ lúc nào.

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, các cài đặt này bao 

gồm:

RCài đặt vị trí ghế và vô lăng

RCài đặt khung xe và hệ thống điều hoà? không khí

RCài đặt tùy chỉnh như hệ thống chiếu sáng trong 

xe

Nếu xe có các thiết bị cần thiết, bạn có thể kết nối 

điện thoại thông minh hoặc thiết bị đầu cuối di 

động khác với xe. Sau đó bạn có thể vận hành thiết 

bị này thông qua các nút điều khiển được tích hợp 

trong xe. Ví dụ, hình ảnh và âm thanh trên điện 

thoại thông minh có thể là đầu ra thông qua hệ 

thống đa phương tiện. Đồng thời, bạn có thể có 

thông tin cụ thể được gửi đến điện thoại thông 

minh.

Tùy thuộc vào loại tích hợp, các thông tin này bao 

gồm:

RDữ liệu xe tổng hợp

RDữ liệu vị trí

Dữ liệu cho phép bạn sử dụng các ứng dụng được 

chọn trên điện thoại thông minh, như dẫn đường 

hoặc phát lại nhạc. Không xảy ra tương tác khác 

giữa điện thoại thông minh và xe - cụ thể là truy 

cập dữ liệu xe chủ động. Dạng dữ liệu được xử lý sẽ 

do nhà cung cấp ứng dụng được nói đến xác định. 

Bạn có thể áp dụng bất kỳ cài đặt nào và, nếu như 

vậy, cài đặt nào mà bạn có thể áp dụng là còn tùy 

thuộc vào ứng dụng và hệ điều hành của điện thoại 

thông minh.
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Nếu xe của bạn có kết nối mạng không dây, bạn có 

thể chia sẻ dữ liệu giữa xe và các hệ thống khác. 

Kết nối mạng không dây được kích hoạt bởi một bộ 

phát và thu trong xe hoặc thiết bị đầu cuối di động 

của bạn (ví dụ điện thoại thông minh). Kết nối 

mạng không dây cho phép bạn sử dụng các chức 

năng trực tuyến bao gồm các dịch vụ trực tuyến và 

ứng dụng do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp khác 

đưa ra.

Dịch vụ do nhà sản xuất cung cấp

Trong trường hợp các dịch vụ trực tuyến do nhà 

sản xuất cung cấp, nhà sản xuất sẽ mô tả các chức 

năng khác nhau tại một điểm phù hợp và thông tin 

bảo mật dữ liệu liên quan. Có thể yêu cầu dữ liệu 

cá nhân để bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Dữ 

liệu được trao đổi thông qua kết nối bảo mật (ví dụ 

sử dụng hệ thống IT mà nhà sản xuất cung cấp đặc 

biệt cho mục đích này). Mọi hoạt động thu thập, xử 

lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân ngoài mục đích 

cung cấp dịch vụ chỉ được phép diễn ra trên cơ sở 

có giấy phép hợp pháp hoặc được phê duyệt.

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các dịch vụ 

và chức năng (một số dịch vụ phải trả phí). Trong 

một số trường hợp, hoạt động này cũng áp dụng 

cho toàn bộ hệ thống kết nối dữ liệu trong xe. Tuy 

nhiên, hoạt động này không áp dụng đối với các 

chức năng và dịch vụ được quy định theo pháp luật 

như hệ thống cuộc gọi khẩn cấp "eCall".

Dịch vụ bên thứ ba

Nếu có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến từ nhà 

cung cấp bên thứ ba, các dịch vụ này là trách 

nhiệm của nhà cung cấp và tuân theo các quy định 

bảo mật dữ liệu và các điều khoản sử dụng của nhà 

cung cấp được nhắc đến. Nhà sản xuất không có 

ảnh hưởng đến nội dung được chia sẻ.

Vì lý do này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ 

để xác định loại, phạm vi và mục đích thu thập 

cũng như sử dụng dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng 

dịch vụ bên thứ ba.

Thông tin trên giấy phép dành cho phần mềm mã 

nguồn mở miễn phí được sử dụng trong xe có thể 

được tìm thấy trên phương tiện chứa dữ liệu trong 

ví tài liệu về xe của bạn và bao gồm các bản cập 

nhật có tại trang web sau:

http://www.mercedes-benz.com/opensource

Nhà cung cấp dịch vụ Thông tin bản quyền
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Cabin

Cụm đồng hồ

Vô lăng đa năng

Bảng điều khiển trung tâm

Bảng điều khiển trên cao

Bảng điều khiển trên cửa
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Cabin

Chức năng Trang

: Lẫy chuyển số trên vô lăng 172

; Công tắc đa năng 126

= Còi

? Cụm đồng hồ 38

A Cần chuyển số DIRECT 

SELECT

167

B Hệ thống điều hòa 138

C Bảng điều khiển trên cao 43

D Bảng điều khiển dành cho hệ 

thống đa phương tiện và các 

chức năng xe

40

E Khóa điện 155

Nút Start/Stop 156

F Điều chỉnh vô lăng 116

G Cần ga tự động 188

H Phanh tay điện 181

I Kết nối chẩn đoán 31

J Mở nắp ca pô 341

K Công tắc đèn 124

L Bảng điều khiển để:

Y Kích hoạt hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC bằng Steering 

Pilot

191

Ç Kích hoạt tính năng Hỗ 

trợ duy trì làn đường

217

c Vô hiệu hóa tính năng 

hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC

212

Ô Bật camera 360° 217

Bật hiển thị thông tin trên kính 

chắn gió

245

Xe không có hệ thống hỗ trợ lái 

xe: khay để thẻ/tiền xu

Chức năng Trang
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Chức năng Trang

: Bảng điều khiển trên cao 43

; Hệ thống điều hòa 138

= Công tắc đa năng 126

? Cụm đồng hồ 38

A Còi

B Cần chuyển số DIRECT 

SELECT

167

C Lẫy chuyển số trên vô lăng 172

D Bảng điều khiển để:

Y Kích hoạt hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC bằng Steering 

Pilot

191

Ç Kích hoạt tính năng Hỗ 

trợ duy trì làn đường

227

c Vô hiệu hóa tính năng 

Hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC

212

Ô Bật camera 360° 217

Bật hiển thị thông tin trên kính 

chắn gió

245

Xe không có các hệ thống hỗ 

trợ lái xe: khay để thẻ/tiền xu

E Công tắc đèn 124

F Mở nắp ca pô 341

G Kết nối chẩn đoán 31

H Phanh tay điện 181

I Khóa điện 155

Nút Start/Stop 156

J Điều chỉnh vô lăng 116

K Cần ga tự động 188

L Bảng điều khiển dành cho hệ 

thống đa phương tiện và các 

chức năng xe

40

Chức năng Trang
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i Cụm đồng hồ có đồng hồ tốc độ xe (km/giờ)

i Có thể tìm thấy thông tin hiển thị nhiệt độ bên 

ngoài trên màn hình đa năng ở phần "Hiển thị 

nhiệt độ bên ngoài” (Y trang 243).

Cụm đồng hồ

Chức năng Trang

: Đồng hồ tốc độ xe có chia đoạn 242

Đèn báo và đèn cảnh báo:

å ESP® OFF 297

÷ ESP® 297

· Cảnh báo khoảng cách 301

Ð Hệ thống hỗ trợ trợ lực lái bị 

lỗi

303

6 Hệ thống an toàn 47

ü Dây đai an toàn không được 

thắt chặt

294

K Đèn pha 126

L Đèn cốt 125

T Đèn bên hông xe 125

R Đèn sương mù sau 125

h Thiết bị giám sát áp suất lốp 302

; #! Xi nhan 126

= Màn hình đa năng 244

? Đồng hồ tốc độ động cơ 243

Đèn báo và đèn cảnh báo:

! Phanh tay điện (màu vàng) 298

! ABS bị trục trặc 296

; Chẩn đoán động cơ 299

% Động cơ diesel: xông máy 157

! Phanh tay điện được gài 

(màu đỏ)

298

J Phanh (màu đỏ) 295

M Chế độ xử lý SPORT (xe 

Mercedes-AMG)

298

J Phanh (màu vàng) 295

A Hiển thị nhiệt độ nước làm mát 243

Đèn báo và đèn cảnh báo:

? Nước làm mát quá nóng/

lạnh

300

B Màn hình đồng hồ báo mức nhiên 

liệu

Đèn báo và đèn cảnh báo:

8 Nhiên liệu dự trữ có đèn báo 

vị trí nắp khóa bình xăng (bên 

phải)

299

Chức năng Trang
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i Xe có hệ thống đa phương tiện Audio 20: 

bạn có thể tìm thêm thông tin

RVề hệ thống đa phương tiện trong Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số

RVề điều hướng bằng giọng nói trong hướng dẫn 

vận hành của nhà sản xuất

i Xe có hệ thống đa phương tiện COMAND 

Online: bạn có thể tìm thêm thông tin

RVề hệ thống đa phương tiện trong Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số

RVề ổ đĩa DVD đơn trong Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số

RVề LINGUATRONIC trong hướng dẫn vận hành 

riêng

Vô lăng đa năng

Chức năng Trang

: Màn hình đa năng 244

; Màn hình hệ thống đa phương 

tiện

= ~ Từ chối hoặc kết thúc 

cuộc gọi

6 Gọi hoặc nhận cuộc 

gọi

Các chức năng điện thoại bổ 

sung

252

W X Điều chỉnh âm 

lượng

8 Im lặng

 Bật điều hướng bằng 

giọng nói hoặc LINGUATRO-

NIC

?  ÑMở danh mục menu

9 : Chọn menu

a Xác nhận lựa chọn

% Quay lại

Vận hành máy tính tích hợp 243

 Bật điều hướng bằng 

giọng nói hoặc LINGUATRO-

NIC

Chức năng Trang
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Bảng điều khiển trung tâm

Bảng điều khiển trung tâm, phần trên

Chức năng Trang

: Hệ thống điều hòa 138

; £ Đèn cảnh báo nguy hiểm 126

=  Nút cài đặt hệ thống/các 

chức năng xe (xem Hướng dẫn 

sử dụng kỹ thuật số)

? % Nút điện thoại (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số)

A Đèn báo PASSENGER AIRBAG 47

Đèn báo ATA 84

B Đồng hồ kim

C Õ Nút phương tiện (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số)

D $ Nút radio (xem Hướng 

dẫn sử dụng kỹ thuật số)

E Ø Nút điều hướng (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số)

F þ Cho đĩa CD hoặc DVD 

vào hoặc đẩy đĩa CD hoặc DVD 

ra (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số)

Chức năng Trang
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i Xe có cần chuyển số DIRECT SELECT

Bảng điều khiển trung tâm, phần dưới (trừ xe Mercedes-AMG)

Chức năng Trang

: Ngăn để đồ 320

Gạt tàn 332

Đầu mồi thuốc 332

Ổ cắm 333

Giá để cốc 329

; Điều chỉnh âm lượng 307

Bật/tắt âm thanh 307

= Ü Bật/tắt hệ thống đa 

phương tiện

307

? u Rèm che nắng kính sau 331

A Touchpad điều khiển cảm ứng 307

B Mở không gian để đồ có cổng 

kết nối phương tiện

320

C  Chức năng ECO start/

stop

159

D É Thiết lập độ cao gầm xe 203

c Vô hiệu hóa tính năng 

hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC

212

E Công tắc DYNAMIC SELECT 163

F % Nút quay lại 307

G Núm điều khiển 307

H g Nút ưa thích 309

Chức năng Trang
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Bảng điều khiển trung tâm, phần dưới (xe Mercedes-AMG)

Chức năng Trang

: Ngăn để đồ 320

Gạt tàn 332

Đầu mồi thuốc 332

Ổ cắm 333

Giá để cốc 329

; Điều chỉnh âm lượng 307

Bật/tắt âm thanh 307

Xe có hệ thống xả AMG Perfor-

mance:

Ü Bật/tắt hệ thống đa 

phương tiện

307

= Hệ thống xả AMG Performan-

ce có thể chuyển đổi

161

Ü Bật/tắt hệ thống đa 

phương tiện

307

?  Chức năng ECO start/

stop

159

A u Rèm che nắng kính sau 331

B Touchpad điều khiển cảm ứng 307

C Mở không gian để đồ có cổng 

kết nối phương tiện

320

D å Kích hoạt/vô hiệu hóa 

ESP®
79

M Kích hoạt/vô hiệu hóa 

chế độ xử lý SPORT

79

E à AMG RIDE CONTROL 

(điều chỉnh hệ thống treo)

204

F Chuyển số thủ công (cài đặt cố 

định)

172

G Công tắc DYNAMIC SELECT 

(chọn chương trình lái)

163

H % Nút quay lại 307

I Núm điều khiển 307

J g Nút ưa thích 309

Chức năng Trang
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Bảng điều khiển trên cao

Chức năng Trang

: p Bật/tắt đèn đọc sách 

bên trái

129

; | Bật/tắt chế độ điều 

khiển tự động chiếu sáng trong 

xe

129

= G Nút SOS 335

? c Bật/tắt đèn trần phía 

trước

129

A u Bật/tắt đèn trần phía 

sau

129

B p Bật/tắt đèn đọc sách 

bên phải

129

C ï Nút gọi hỗ trợ thông tin 336

D Hộc đựng kính 321

E 3 Vận hành cửa sổ trời 105

3 Điều khiển cửa sổ trời 

toàn cảnh

106

Điều khiển rèm che nắng 107

F Gương chiếu hậu

Chống chói tự động 120

Chống chói thủ công 119

G F Nút gọi hỗ trợ khi gặp sự 

cố

335

Chức năng Trang
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Bảng điều khiển trên cửa

Chức năng Trang

: r 4 5 = Lưu các 

cài đặt cho ghế, gương chiếu 

hậu ngoài xe và trụ lái

122

; Điều chỉnh ghế bằng điện 112

= c Sưởi ghế 115

? s Thông hơi ghế 116

A Mở cửa 94

B % & Mở khóa/khóa xe 95

C W Mở/đóng kính phía sau 

bên trái

101

D W Mở/đóng kính bên trái 101

E 7Zª\ Điều 

chỉnh và gập/mở gương chiếu 

hậu ngoài xe bằng điện

119

F W Mở/đóng kính bên phải 101

G W Mở/đóng kính phía sau 

bên phải

101

H n Tính năng chống vượt tốc 

dành cho các nút điều khiển 

trong khoang phía sau

73

I p Mở/đóng nắp khoang 

hành lý

100
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Báo động khẩn cấp

An toàn cho hành khách

Có trẻ em ngồi trên xe

Có thú cưng trên xe

Các hệ thống lái xe an toàn

Hệ thống chống trộm
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XĐể kích hoạt: ấn và giữ nút ! : trong 

khoảng một giây.

Báo động hình ảnh và âm thanh được kích hoạt nếu 

khởi động hệ thống báo động.

XĐể vô hiệu hóa: ấn lại nút ! :.

hoặc

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

hoặc

X Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa hoặc KEYLESS-GO: ấn nút Start/Stop.

Chìa khóa phải ở bên trong xe.

Chức năng báo động khẩn cấp chỉ khả dụng ở một 

số quốc gia nhất định.

Hệ thống an toàn có thể giúp giảm nguy cơ người 

ngồi trên xe va chạm với các bộ phận bên trong xe 

khi xảy ra tai nạn. Hệ thống an toàn cũng có thể 

giảm lực tác động lên người ngồi trong xe khi xảy 

ra tai nạn.

Hệ thống an toàn bao gồm:

RHệ thống dây đai an toàn
RTúi khí
RHệ thống ghế trẻ em
RHệ thống cố định ghế trẻ em

Các bộ phận của hệ thống an toàn phối hợp linh 

hoạt với nhau. Các bộ phận này chỉ có thể cung 

cấp chức năng bảo vệ nếu người ngồi trong xe 

luôn:

RThắt dây đai an toàn đúng cách (Y trang 49)
RÐiều chỉnh ghế và tựa đầu đúng cách 

(Y trang 110)

Là lái xe, bạn cũng phải đảm bảo rằng vô lăng đã 

được điều chỉnh đúng cách. Tuân thủ thông tin về 

vị trí ghế lái chính xác (Y trang 110).

Bên cạnh đó, bạn phải đảm bảo túi khí có thể bung 

ra phù hợp nếu chúng được sử dụng (Y trang 52).

Túi khí tăng cường khả năng bảo vệ khi thắt dây đai 

an toàn đúng cách. Là một thiết bị an toàn bổ 

sung, túi khí tăng khả năng bảo vệ cho người ngồi 

trên xe trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ví dụ, túi 

khí sẽ không bung ra trong trường hợp tai nạn mà 

dây đai an toàn có đủ khả năng bảo vệ. Ngoài ra, 

trong trường hợp xảy ra tai nạn, chỉ những túi khí 

giúp tăng khả năng bảo vệ sẽ bung ra. Tuy nhiên, 

dây đai an toàn và túi khí thường không bảo vệ khỏi 

những vật xuyên vào xe từ bên ngoài.

Có thể tìm thêm thông tin về cách thức hoạt động 

của hệ thống an toàn trong phần “Kích hoạt bộ 

căng dây đai an toàn và túi khí” (Y trang 59).

Xem phần “Có trẻ em ngồi trên xe” để biết thông 

tin khi có trẻ em đi cùng trên xe cũng như thông tin 

về hệ thống an toàn cho trẻ em (Y trang 62).

Nếu cần chỉnh sửa hệ thống an toàn để tiện dụng 

cho người khuyết tật, hãy liên hệ với xưởng dịch vụ.

Mercedes-Benz khuyến nghị rằng bạn chỉ nên sử 

dụng các biện pháp hỗ trợ lái đã được Mercedes-

Benz phê duyệt cụ thể cho xe của bạn.

Báo động khẩn cấp

An toàn cho hành khách

Giới thiệu hệ thống an toàn

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu chỉnh sửa hệ thống an toàn, hệ thống có thể 

không hoạt động đúng theo mục đích thiết kế. 

Sau đó, hệ thống an toàn có thể không thực hiện 

chức năng bảo vệ được thiết kế do bị hư hỏng 

trong tai nạn hoặc vô tình bị kích hoạt. Điều này 

làm tăng nguy cơ chấn thương, thậm chí tử vong.

Tuyệt đối không chỉnh sửa các bộ phận của hệ 

thống an toàn. Không cố gắng chỉnh sửa hệ 

thống dây điện cũng như các bộ phận điện tử 

hoặc phần mềm của các bộ phận này.
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Chức năng của hệ thống an toàn được kiểm tra 

định kỳ sau khi bật khóa điện và trong khi động cơ 

đang chạy. Do đó có thể phát hiện sự cố kịp thời.

Đèn cảnh báo hệ thống an toàn 6 trên cụm 

đồng hồ sáng khi bật khóa điện. Đèn sẽ tắt chỉ 

trong vài giây sau khi xe khởi động. Các bộ phận 

của hệ thống an toàn đã ở trong trạng thái sẵn 

sàng hoạt động.

Có trục trặc xảy ra nếu đèn cảnh báo hệ thống an 

toàn 6:

RKhông sáng sau khi bật khóa điện
RKhông tắt sau khi động cơ chạy được vài giây
RSáng trở lại trong khi động cơ đang chạy

Đèn báo PASSENGER AIR BAG ON : và đèn báo 

PASSENGER AIR BAG OFF ; là một phần của hệ 

thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước.

Các đèn báo hiển thị tình trạng túi khí trước cho 

hành khách phía trước.

RĐèn báo PASSENGER AIR BAG ON sáng trong 

60 giây, sau đó cả hai đèn báo tắt (PASSENGER 

AIR BAG ON và OFF): túi khí trước cho hành 

khách phía trước có thể bung ra trong trường 

hợp xảy ra tai nạn.
RPASSENGER AIR BAG OFF sáng: túi khí trước 

cho hành khách phía trước tắt. Sau đó túi khí sẽ 

không bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG ON tắt, chỉ có 

đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF thể hiện trạng 

thái của túi khí trước cho hành khách phía trước. 

Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF có thể sáng 

liên tục hoặc tắt.

Tùy thuộc vào người ngồi ở ghế hành khách phía 

trước, túi khí trước cho hành khách phía trước có 

thể được tắt hoặc bật; xem các hướng dẫn sau. Bạn 

phải đảm bảo hai chức năng này trước và trong khi 

lái xe.

RTrẻ em ngồi trên hệ thống ghế trẻ em hướng 

mặt về phía sau: đèn báo PASSENGER AIR BAG 

OFF phải sáng. Túi khí trước cho hành khách 

phía trước tắt. Đảm bảo rằng bạn đã đọc các lưu 

ý về “Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước” (Y trang 54) và “Có trẻ 

em ngồi trên xe” (Y trang 62).
RTrẻ em ngồi trên hệ thống ghế trẻ em hướng 

mặt về phía trước: tùy vào hệ thống an toàn 

cho trẻ được lắp đặt, độ tuổi và trọng lượng của 

trẻ, túi khí trước cho hành khách phía trước có 

thể được bật hoặc tắt. Vì thế, đảm bảo rằng bạn 

đã đọc các lưu ý về “Hệ thống tự động ngắt túi 

khí trước cho hành khách phía trước” 

(Y trang 54) và “Có trẻ em ngồi trên xe” 

(Y trang 62).
RTất cả hành khách khác: đèn báo PASSENGER 

AIR BAG OFF phải tắt. Túi khí trước cho hành 

khách phía trước bật. Tùy vào vóc dáng của 

người ngồi trên ghế hành khách phía trước, đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF có thể sáng. Túi 

khí trước cho hành khách phía trước tắt. Sau đó 

túi khí sẽ không bung ra trong trường hợp xảy ra 

tai nạn. Trong trường hợp này không nên sử 

dụng ghế hành khách phía trước.

Đảm bảo rằng bạn đã đọc các lưu ý về “Hệ thống 

tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước” (Y trang 54) cũng như “Dây đai an toàn” 

(Y trang 48) and "Airbags" (Y trang 51). Bạn 

cũng có thể xem thông tin về tư thế ghế ngồi 

chính xác ở những phần đó.

Đèn cảnh báo hệ thống an toàn

G CẢNH BÁO

Nếu hệ thống an toàn bị lỗi, các bộ phận của hệ 

thống an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc 

có thể không hoạt động như được thiết kế khi 

xảy ra tai nạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến bộ 

căng dây đai an toàn hoặc túi khí. Điều này làm 

tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Cần lập tức kiểm tra và sửa chữa hệ thống an 

toàn tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn báo PASSENGER AIR BAG
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Giới thiệu

Dây đai an toàn được thắt đúng cách là cách hiệu 

quả nhất để hạn chế người ngồi trên xe bị di 

chuyển trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc lật 

xe. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ người ngồi 

trên xe va chạm với các bộ phận bên trong xe hoặc 

bị văng ra khỏi xe. Bên cạnh đó, dây đai an toàn giữ 

người ngồi trên xe ở vị trí hiệu quả nhất khi túi khí 

được bung.

Hệ thống dây đai an toàn bao gồm:

RDây đai an toàn
RBộ căng dây đai an toàn cho dây đai an toàn của 

ghế phía trước và dây đai an toàn của ghế ngoài 

cùng phía sau
RBộ giới hạn lực siết dây đai an toàn cho dây đai 

an toàn của ghế hành khách phía trước và dây 

đai an toàn của ghế ngoài cùng phía sau

Nếu dây đai an toàn bị kéo quá nhanh hoặc đột 

ngột từ đầu kéo dây đai an toàn, cuộn quán tính sẽ 

khóa. Không thể kéo thêm dây đai an toàn.

Khi xảy ra va chạm, bộ căng dây đai an toàn siết 

chặt dây để kéo dây đai an toàn sát vào cơ thể. Tuy 

nhiên, dây không kéo người ngồi trên xe về phía 

lưng ghế.

Hơn nữa, bộ căng dây đai an toàn không thể bù trừ 

cho vị trí ghế không chính xác hoặc dây đai an toàn 

không được đặt hoặc thắt đúng cách.

Nếu dây đai an toàn cũng được trang bị bộ giới hạn 

lực siết dây đai an toàn và thiết bị này được kích 

hoạt, lực ép của dây đai an toàn lên người ngồi trên 

xe sẽ giảm.

Bộ giới hạn lực siết dây đai an toàn trên các ghế 

trước đồng bộ với túi khí phía trước, hỗ trợ một 

phần lực giảm tốc. Điều này giúp giảm thiểu lực tác 

động lên người ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn.

! Nếu không có người ngồi trên ghế hành khách 

phía trước, không gài dây an toàn trên ghế hành 

khách phía trước. Nếu không, bộ căng dây đai 

an toàn và túi khí có thể được kích hoạt trong 

trường hợp xảy ra tai nạn và cần phải thay thế.

Lưu ý an toàn quan trọng

Các bộ phận của hệ thống an toàn phối hợp linh 

hoạt với nhau. Các bộ phận này chỉ có thể cung 

cấp chức năng bảo vệ nếu người ngồi trong xe 

luôn:

RThắt dây đai an toàn đúng cách (Y trang 49)
RÐiều chỉnh ghế và tựa đầu đúng cách 

(Y trang 110)

Dây đai an toàn

G CẢNH BÁO

Dây đai an toàn có thể không thực hiện chức 

năng bảo vệ thiết kế nếu không được thắt đúng 

cách. Hơn nữa, dây đai an toàn không được thắt 

đúng cách có thể dẫn đến chấn thương trong 

trường hợp tai nạn, phanh gấp hoặc chuyển 

hướng đột ngột. Điều này làm tăng nguy cơ chấn 

thương, thậm chí tử vong.

Luôn đảm bảo tất cả người ngồi trên xe đều thắt 

dây đai an toàn đúng cách và ngồi đúng tư thế.

G CẢNH BÁO

Dây đai an toàn không cung cấp đúng mức bảo 

vệ thiết kế nếu bạn không di chuyển lưng ghế 

đến vị trí gần như thẳng đứng. Khi phanh hoặc 

xảy ra tai nạn, bạn có thể trượt xuống dưới dây 

đai an toàn, dẫn đến bụng hoặc cổ bị thương. 

Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm 

chí tử vong.

Điều chỉnh ghế ngồi phù hợp trước khi bắt đầu 

chạy xe. Luôn đảm bảo lưng ghế ở vị trí gần như 

thẳng đứng và phần vai của dây đai an toàn phải 

được quàng qua phần chính giữa của vai.
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Nếu chở trẻ em dưới 12 tuổi và có chiều cao dưới 

1,50 m trên xe:

RLuôn cố định chắc chắn hệ thống ghế trẻ em 

phù hợp dành cho xe Mercedes-Benz này. Hệ 

thống ghế trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, cân 

nặng và kích thước của trẻ
RÐảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và lưu ý an 

toàn về “Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước” (Y trang 54)
RBên cạnh hướng dẫn vận hành và lắp đặt của 

nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo tuân 

thủ các hướng dẫn và lưu ý an toàn về “Có trẻ 

em ngồi trên xe” (Y trang 62)

Mercedes-Benz khuyến nghị bạn chỉ nên sử dụng 

dây đai an toàn được Mercedes-Benz phê duyệt 

riêng cho xe của bạn. Nếu không, giấy phép lưu 

hành xe của bạn có thể mất hiệu lực.

Ghế AMG Performance: ghế này được thiết kế 

cho dây đai an toàn ba điểm tiêu chuẩn. Nếu bạn 

lắp dây đai an toàn đa điểm khác, ví dụ dây đai an 

toàn cho ghế thể thao hoặc đua xe, hệ thống an 

toàn không thể cung cấp mức bảo vệ tốt nhất.

Sử dụng dây đai an toàn đúng cách

Tuân thủ các lưu ý an toàn dành cho dây đai an 

toàn (Y trang 48).

Tất cả người ngồi trên xe phải thắt dây đai an toàn 

đúng cách trước khi bắt đầu hành trình. Đồng thời, 

đảm bảo tất cả những người ngồi trên xe luôn thắt 

dây đai an toàn đúng cách khi xe đang di chuyển.

Khi thắt dây đai an toàn, phải luôn đảm bảo:

G CẢNH BÁO

Những người có chiều cao dưới 1,50 m không 

thể đeo dây đai an toàn đúng cách mà không có 

hệ thống an toàn bổ sung phù hợp. Dây đai an 

toàn có thể không thực hiện chức năng bảo vệ 

thiết kế nếu không được thắt đúng cách. Hơn 

nữa, dây đai an toàn không được thắt đúng cách 

có thể dẫn đến chấn thương trong trường hợp tai 

nạn, phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. 

Điều này làm tăng nguy cơ chấn thương, thậm 

chí tử vong.

Luôn đảm bảo những người có chiều cao dưới 

1,50 m được bổ sung hệ thống an toàn thích 

hợp.

G CẢNH BÁO

Dây đai an toàn không thể bảo vệ đúng như thiết 

kế nếu:

RBị hư hỏng, đã được chỉnh sửa, bị dính bẩn, 

tẩy trắng hoặc nhuộm nghiêm trọng

RKhóa đai an toàn bị hư hỏng hoặc dính bẩn 

nghiêm trọng

RBộ căng dây đai an toàn, chốt dây đai an toàn, 

điểm neo dây đai hoặc cuộn quán tính đã bị 

chỉnh sửa

Dây đai an toàn có thể bị hư hỏng khó phát hiện 

trong tai nạn, ví dụ do vỡ kính. Dây đai an toàn 

bị hư hỏng hoặc đã được chỉnh sửa có thể rách 

hoặc hỏng, ví dụ trong trường hợp tai nạn. Bộ 

căng dây đai an toàn đã được chỉnh sửa có thể 

bung ra bất ngờ hoặc không bung ra khi cần 

thiết. Điều này làm tăng nguy cơ chấn thương, 

thậm chí tử vong.

Tuyệt đối không điều chỉnh dây đai an toàn, bộ 

căng dây đai an toàn, chốt dây đai an toàn và 

cuộn quán tính. Đảm bảo dây đai an toàn sạch 

và không bị hư hỏng hoặc bị mòn. Sau tai nạn 

cần lập tức kiểm tra dây đai an toàn tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn đưa dây đai an toàn qua khe hở ở lưng 

ghế, lưng ghế có thể bị hỏng hoặc bị vỡ trong 

trường hợp xảy ra tai nạn. Điều này làm tăng 

nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Chỉ sử dụng dây đai an toàn ba điểm tiêu chuẩn. 

Tuyệt đối không chỉnh sửa hệ thống dây đai an 

toàn.
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RChỉ lắp lưỡi khóa đai an toàn vào khóa đai an 

toàn của ghế đó
RDây đai an toàn phải ôm sát cơ thể

Tránh mặc trang phục dày, ví dụ áo khoác mùa 

đông.
RDây đai an toàn không bị xoắn

Chỉ khi đó lực tác động mới có thể phân bố khắp 

bề mặt dây đai an toàn.
RPhần vai của dây đai an toàn phải luôn được 

quàng qua chính giữa vai

Không được vòng phần vai của dây đai an toàn 

qua cổ hoặc dưới cánh tay hoặc sau lưng của 

bạn. Nếu có thể, điều chỉnh dây đai an toàn để 

phù hợp với chiều cao.
RÐai ngang phải được kéo căng và ôm ngang qua 

hông bạn càng thấp càng tốt

Đai ngang phải được thắt ngang khớp hông và 

tuyệt đối không vòng qua bụng. Điều này đặc 

biệt áp dụng đối với phụ nữ mang thai. Nếu cần 

thiết, đẩy phần dây này xuống dưới các khớp 

hông và kéo chặt bằng phần vai của dây đai an 

toàn.
RKhông quàng dây đai an toàn quanh các vật sắc, 

nhọn hoặc dễ vỡ

Nếu có những vật để trên hoặc trong trang phục 

của bạn như bút, chìa khóa hoặc kính, phải cất 

chúng ở nơi thích hợp.
RMỗi dây an toàn chỉ sử dụng cho một người

Tuyệt đối không để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ngồi 

vào lòng khi đi xe. Trong trường hợp xảy ra tai 

nạn, trẻ có thể bị ép giữa người ngồi trên xe và 

dây đai an toàn.
RTuyệt đối không cố định vật nặng bằng dây đai 

an toàn nếu dây đai an toàn cũng đang được 

một người ngồi trên xe sử dụng

Đồng thời đảm bảo không để bất kỳ vật gì giữa 

người và ghế, ví dụ như đệm lót.

Dây đai an toàn chỉ được dùng để đảm bảo an toàn 

cho người ngồi trên xe. Luôn tuân thủ “Hướng dẫn 

chất tải” để cố định vật nặng, hàng hóa hoặc tải 

trọng (Y trang 320).

Thắt và điều chỉnh dây đai an toàn

Tuân thủ các lưu ý an toàn dành cho dây đai an 

toàn (Y trang 48) và thông tin về sử dụng dây đai 

an toàn đúng cách (Y trang 49).

Nếu hành khách đang sử dụng dây đai an toàn giữa 

phía sau, phải tuân thủ thông tin về dây đai an toàn 

đối với ghế giữa phía sau (Y trang 50).

Minh họa cơ bản

XĐiều chỉnh ghế (Y trang 110).

Lưng ghế phải ở vị trí gần thẳng đứng.

X Kéo dây đai an toàn nhẹ nhàng từ ổ khóa dây an 

toàn và đóng lưỡi khóa đai an toàn ; vào khóa 

đai an toàn :.

Dây đai an toàn trên ghế lái xe và trên ghế hành 

khách phía trước có thể được thắt tự động; xem 

“Điều chỉnh dây đai an toàn” (Y trang 51).

X Nếu cần thiết, kéo dây đai an toàn ở phần trước 

ngực từ dưới lên trên để dây ôm sát cơ thể.

Phần vai của dây đai an toàn phải luôn được quàng 

qua chính giữa vai. Điều chỉnh đầu kéo dây đai an 

toàn nếu cần thiết..

XĐể nâng lên: trượt ổ khóa dây đai an toàn lên 

phía trên.

Ổ khóa dây đai an toàn sẽ khớp ở nhiều vị trí khác 

nhau.

XĐể hạ xuống: giữ bộ phận nhả ổ khóa dây đai 

an toàn = và trượt ổ khóa dây đai an toàn xu-

ống.

XĐể bộ phận nhả ổ khóa dây đai an toàn = ở vị 

trí mong muốn và đảm bảo ổ khóa dây đai an 

toàn đã ăn khớp

Dây đai an toàn cho ghế giữa phía sau

Nếu lưng ghế sau bên trái được gập xuống và mở 

lại, dây đai an toàn giữa phía sau có thể khóa. Sau 

đó không thể kéo dây đai an toàn ra.

XĐể nhả dây đai an toàn giữa phía sau: kéo dây 

đai an toàn ra ngoài khoảng 20 mm ở ổ khóa dây 

đai trên lưng ghế và sau đó nhả lại.

Dây đai an toàn được rút lại và nhả.
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Nhả dây đai an toàn

! Đảm bảo dây đai an toàn được cuộn lên hoàn 

toàn. Nếu không, dây đai an toàn hoặc lưỡi khóa 

đai an toàn sẽ bị kẹt vào cửa hoặc ghế. Điều này 

gây hư hỏng cửa, tấm ốp cửa và dây đai an toàn. 

Dây đai an toàn bị hỏng không thể tiếp tục thực 

hiện các chức năng bảo vệ và cần được thay thế. 

Hãy đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Ấn nút nhả trong khóa đai an toàn, giữ chắc lưỡi 

khóa đai an toàn và nhả dây đai an toàn trở lại.

Điều chỉnh dây đai an toàn

Điều chỉnh dây đai an toàn là một phần không thể 

thiếu của chức năng tiện lợi PRE-SAFE®. Chức 

năng này điều chỉnh dây an toàn cho ghế lái và ghế 

hành khách phía trước lên nửa thân trên của người 

ngồi trên xe.

Dây đai an toàn được siết chặt khi:

RLưỡi khóa đai an toàn được cài vào khóa đai an 

toàn và
RKhóa điện bật

Chức năng điều chỉnh dây đai an toàn sẽ tác dụng 

một lực siết nhất định nếu phát hiện dây đai an 

toàn không ôm sát vào người ngồi trên xe. Không 

giữ chặt dây đai an toàn khi đang điều chỉnh.

Bạn có thể bật và tắt chức năng điều chỉnh dây đai 

an toàn bằng hệ thống đa phương tiện. Thông tin 

về bật và tắt chức năng điều chỉnh dây đai an toàn 

có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn vận hành kỹ 

thuật số.

Cảnh báo dây đai an toàn dành cho lái xe và 
hành khách phía trước

Đèn cảnh báo dây đai an toàn 7 trên cụm đồng 

hồ là một thiết bị nhắc tất cả người ngồi trên xe 

phải thắt dây đai an toàn. Đèn có thể sáng liên tục 

hoặc nhấp nháy. Ngoài ra, âm thanh cảnh báo có 

thể phát ra.

Đèn cảnh báo dây đai an toàn 7 và âm thanh 

cảnh báo tắt ngay khi lái xe và hành khách phía 

trước thắt dây đai an toàn.

Đèn báo trạng thái dây đai an toàn của ghế 
sau

Đèn báo trạng thái dây đai an toàn của ghế sau chỉ 

khả dụng ở một số quốc gia nhất định.

Đèn báo trạng thái dây đai an toàn của ghế sau 

thông báo cho bạn biết dây đai an toàn của ghế 

sau chưa được thắt.

Hủy ngay đèn báo trạng thái dây đai an toàn của 

ghế sau (Y trang 263).

Giới thiệu

Vị trí lắp đặt túi khí được nhận biết thông qua biểu 

tượng AIRBAG.

Túi khí tăng cường khả năng bảo vệ khi thắt dây đai 

an toàn đúng cách. Túi khí không thay thế cho dây 

đai an toàn. Túi khí tăng cường khả năng bảo vệ 

trong các trường hợp tai nạn.

Không phải tất cả túi khí đều bung ra khi xảy ra tai 

nạn. Các hệ thống túi khí khác nhau hoạt động độc 

lập với nhau (Y trang 59).

Tuy nhiên, hiện tại không có hệ thống nào có thể 

hoàn toàn loại bỏ được khả năng bị thương hoặc tử 

vong.

Đồng thời cũng không thể hoàn toàn loại trừ nguy 

cơ chấn thương mà túi khí gây ra do tốc độ cần đạt 

đến để bung túi khí.

Túi khí
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Lưu ý an toàn quan trọng

RĐiều chỉnh ghế ngồi phù hợp trước khi bắt đầu 

chạy xe. Luôn đảm bảo ghế ở vị trí gần như 

thẳng đứng. Phần giữa tựa đầu phải đỡ phần đầu 

ở vị trí ngang mắt.
RDi chuyển ghế lái và ghế hành khách phía trước 

ra phía sau ở mức tối đa. Vị trí ghế lái phải cho 

phép lái xe an toàn.
RChỉ cầm ở phần rìa vô lăng. Điều này cho phép 

bung túi khí hoàn toàn.
RLuôn tựa vào lưng ghế trong khi lái. Không 

hướng người ra phía trước hoặc tựa vào cửa 

hoặc kính bên. Nếu không bạn có thể đè lên khu 

vực bung túi khí.
RLuôn để chân ở chỗ để chân phía trước ghế. 

Không để chân trên bảng đồng hồ. Nếu không 

chân bạn có thể để trong khu vực bung túi khí.
RLuôn đảm bảo những người có chiều cao dưới 

1,50 m có hệ thống an toàn thích hợp. Với chiều 

cao này, không thể thắt dây đai an toàn đúng 

cách.

Nếu có trẻ em ngồi trên xe, cần tuân thủ những 

lưu ý sau:

RLuôn đảm bảo trẻ em dưới mười hai tuổi và có 

chiều cao dưới 1,50 m ngồi chắc chắn trên hệ 

thống ghế trẻ em phù hợp.
RHệ thống ghế trẻ em tốt hơn là nên được lắp cho 

ghế sau.
RChỉ để trẻ ở ghế hành khách phía trước khi đã tắt 

túi khí trước cho hành khách phía trước và chỉ sử 

dụng hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía 

sau. Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF 

sáng liên tục, túi khí trước cho hành khách phía 

trước đã tắt (Y trang 47).
RBên cạnh hướng dẫn vận hành và lắp đặt của 

nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo tuân 

thủ các hướng dẫn và lưu ý an toàn cho “Hệ 

thống tự động ngắt túi khí phía trước cho hành 

khách phía trước” (Y trang 54) và “Có trẻ em 

ngồi trên xe” (Y trang 62).

Các vật đặt bên trong xe có thể cản trở túi khí 

hoạt động chính xác. Trước khi bắt đầu lái xe và 

để tránh các rủi ro do tốc độ bung túi khí, cần đảm 

bảo:

RKhông có người, động vật hoặc vật nào đặt giữa 

người ngồi trên xe và túi khí
RKhông có bất kỳ vật nào đặt giữa ghế, cửa và trụ 

B
RKhông có vật cứng nào, như móc treo áo khoác, 

treo trên tay nắm hoặc móc áo
RKhông lắp bất kỳ phụ kiện nào như giá đựng cốc 

trong khu vực bung túi khí trong xe như trên cửa, 

kính bên, tấm ốp phía sau hoặc thành bên
RKhông để những vật nặng, có cạnh sắc hoặc dễ 

vỡ trong túi quần hoặc túi áo. Xếp những vật này 

ở chỗ thích hợp.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn ngồi lệch so với vị trí ngồi chính xác, túi 

khí không thể thực hiện đúng chức năng bảo vệ 

như mong muốn và có thể gây thêm chấn 

thương khi bung ra. Điều này làm tăng nguy cơ 

chấn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử 

vong.

Để tránh những nguy cơ này, cần đảm bảo tất cả 

người ngồi trên xe phải:

RThắt dây đai an toàn đúng cách, kể cả phụ nữ 

có thai

RNgồi ở tư thế chính xác và duy trì khoảng cách 

xa nhất có thể với túi khí

RTuân thủ các lưu ý sau

Luôn đảm bảo không có vật nào đặt giữa túi khí 

và người ngồi trên xe.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn chỉnh sửa nắp túi khí hoặc gắn các vật 

như nhãn dán lên trên đó, túi khí có thể không 

hoạt động chính xác. Điều này làm tăng nguy cơ 

chấn thương.

Tuyệt đối không chỉnh sửa nắp túi khí hoặc gắn 

các vật khác lên trên đó.

G CẢNH BÁO

Các cảm biến điều khiển túi khí được lắp trên 

cửa. Việc hiệu chỉnh hoặc thao tác không đúng 

cách lên cửa hoặc tấm ốp cửa cũng như cửa bị 

hỏng có thể gây hỏng chức năng cảm biến. Do 

đó, túi khí có thể không hoạt động chính xác. Vì 

vậy, túi khí không thể bảo vệ người ngồi trên xe 

như đã được thiết kế. Điều này làm tăng nguy cơ 

chấn thương.

Tuyệt đối không sửa cửa hay các bộ phận của 

cửa xe. Luôn để xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn 

thực hiện các công việc với cửa hoặc tấm ốp 

cửa.
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Túi khí phía trước

! Không đặt các vật nặng trên ghế hành khách 

phía trước. Điều này có thể làm cho hệ thống 

nhận dạng rằng ghế đã có người ngồi. Trong 

trường hợp xảy ra tai nạn, hệ thống an toàn bên 

hông cho hành khách phía trước có thể được 

bung và phải thay thế.

Túi khí lái xe : bung ra ở phía trước vô lăng. Túi 

khí trước cho hành khách phía trước ; bung ra ở 

phía trước và trên hộp đựng găng tay.

Khi được bung ra, các túi khí phía trước tăng cường 

khả năng bảo vệ cho phần đầu và ngực cho hành 

khách ngồi ghế phía trước.

Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF thông báo cho 

bạn về trạng thái của túi khí trước cho hành khách 

phía trước (Y trang 47).

Túi khí trước cho hành khách phía trước chỉ bung 

nếu:

RHệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước phát hiện có người ngồi trên 

ghế hành khách phía trước (Y trang 54). Đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF không sáng 

(Y trang 55)
RBộ điều khiển của hệ thống an toàn dự báo mức 

độ tai nạn nghiêm trọng

Túi khí đầu gối của lái xe

Túi khí đầu gối của lái xe : bung ra dưới trụ lái. 

Túi khí đầu gối của lái xe được kích hoạt cùng với 

túi khí phía trước.

Túi khí đầu gối cho người lái tăng cường khả năng 

bảo vệ cho phần đùi, đầu gối và chân dưới cho 

người ngồi trên ghế lái.

i Túi khí đầu gối cho người lái chỉ được cung cấp 

ở một số quốc gia.

Túi khí bên hông

G CẢNH BÁO

Lớp bọc ghế không phù hợp có thể cản trở các 

túi khí được lắp bên trong ghế bung ra. Do đó, 

túi khí không thể bảo vệ người ngồi trên xe như 

mục đích thiết kế. Hoạt động của hệ thống tự 

động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước có thể bị suy yếu. Điều này làm tăng nguy 

cơ chấn thương, thậm chí tử vong.

Bạn chỉ nên sử dụng lớp bọc ghế đã được Merce-

des-Benz phê duyệt dành cho các loại ghế tương 

ứng.
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Túi khí bên hông ghế trước : và túi khí bên hông 

ghế sau ; bung ra bên cạnh tấm lót bên ngoài 

lưng ghế.

Khi bung ra, túi khí bên hông tăng cường khả năng 

bảo vệ vùng ngực. Tuy nhiên, túi khí bên hông 

không thể bảo vệ:

RÐầu
RCổ
RTay

Nếu bộ điều khiển hệ thống an toàn phát hiện lực 

tác động từ phía bên, túi khí bên hông bung ra ở 

bên chịu tác động.

phát hiện có người ngồi trên ghế hành khách phía 

trước hoặc

RPhát hiện có người ngồi trên ghế hành khách 

phía trước hoặc
RLưỡi khóa dây đai an toàn được cài vào đầu khóa 

đai an toàn của ghế hành khách phía trước

Nếu lưỡi khóa đai an toàn được cài vào đầu khóa 

đai an toàn, túi khí bên hông phía hành khách phía 

trước sẽ bung ra nếu xảy ra trường hợp tai nạn phù 

hợp. Trong trường hợp này, túi khí sẽ bung ra dù 

ghế hành khách phía trước có người ngồi hay 

không.

Túi khí phía cửa sổ

Túi khí phía cửa sổ : được tích hợp ở cạnh của 

khung nóc xe và được bung ra trong khu vực từ trụ 

A đến trụ C.

Khi bung ra, túi khí phía sổ tăng cường khả năng 

bảo vệ cho phần đầu. Tuy nhiên, túi khí này không 

thể bảo vệ phần ngực và tay.

Nếu bộ điều khiển hệ thống an toàn phát hiện lực 

tác động từ phía bên, túi khí phía cửa sổ bung ra ở 

bên chịu tác động.

Nếu hệ thống xác định các túi khí phía cửa sổ có 

thể tăng cường khả năng bảo vệ cho dây đai an 

toàn, túi khí phía cửa sổ có thể bung ra trong các 

trường hợp tai nạn khác (Y trang 59).

Giới thiệu

Để nhận biết hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành 

khách phía trước, hệ thống tự động ngắt túi khí 

trước cho hành khách phía trước sẽ phân loại 

người ngồi ở ghế hành khách phía trước. Tùy theo 

kết quả phân loại, túi khí trước cho hành khách 

phía trước có thể bật hoặc tắt. Nếu ghế hành 

khách phía trước có lắp hệ thống ghế trẻ em hướng 

mặt về phía sau, đèn báo PASSENGER AIR BAG 

OFF phải sáng lên sau khi tự kiểm tra hệ thống và 

duy trì trạng thái sáng. Túi khí trước cho hành 

khách phía trước tắt.

Hệ thống không tắt:

RTúi khí bên hông
RTúi khí phía cửa sổ
RBộ căng dây đai an toàn

Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 
hành khách phía trước
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Đảm bảo rằng xe của bạn được trang bị hệ thống 

tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước (Y trang 66). Nếu xe của bạn không được 

trang bị hệ thống này, luôn lắp hệ thống ghế trẻ em 

trên ghế sau phù hợp (Y trang 67).

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế trẻ em trên 

ghế hành khách phía trước, đảm bảo tuân thủ vị trí 

chính xác của hệ thống ghế trẻ em. Tuyệt đối 

không đặt các vật như đệm bên dưới hoặc phía sau 

hệ thống ghế trẻ em. Rút hoàn toàn đệm lót ghế 

lại. Toàn bộ đế của hệ thống ghế trẻ em phải nằm 

trên đệm lót của ghế hành khách phía trước. Lưng 

ghế của hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía 

trước phải tựa sát vào lưng ghế hành khách phía 

trước. Hệ thống ghế trẻ em không được chạm nóc 

xe hay bị căng do tựa đầu gây ra. Điều chỉnh góc 

của lưng ghế và vị trí tựa đầu phù hợp. Chỉ như vậy 

mới có thể đảm bảo hệ thống tự động ngắt túi khí 

trước cho hành khách phía trước hoạt động đúng 

chức năng. Bên cạnh hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em, phải luôn tuân thủ 

thông tin về vị trí phù hợp của hệ thống ghế trẻ em 

(Y trang 67).

Vận hành hệ thống tự động ngắt túi khí cho 
hành khách phía trước

: Đèn báo PASSENGER AIR BAG ON

; Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF

Đèn báo thông báo cho bạn biết túi khí trước cho 

hành khách phía trước bật hay tắt.

X Ấn nút Start/Stop một hoặc hai lần hoặc xoay 

chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trong khóa điện.

Hệ thống tiến hành tự chẩn đoán.

Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF và PASSEN-

GER AIR BAG ON phải sáng lên đồng thời trong 

khoảng sáu giây.

Các đèn báo hiển thị tình trạng túi khí trước cho 

hành khách phía trước:

RĐèn báo PASSENGER AIR BAG ON sáng trong 

60 giây, sau đó cả hai đèn báo tắt (PASSENGER 

AIR BAG ON và OFF): túi khí trước cho hành 

khách phía trước có thể bung ra trong trường 

hợp xảy ra tai nạn.
RPASSENGER AIR BAG OFF sáng: túi khí trước 

cho hành khách phía trước tắt. Sau đó túi khí sẽ 

không bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG ON tắt, chỉ có 

đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF thể hiện trạng 

thái của túi khí trước cho hành khách phía trước. 

Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF có thể sáng 

liên tục hoặc tắt.

Nếu trạng thái của túi khí trước cho hành khách 

phía trước thay đổi khi xe đang di chuyển, thông 

báo hiển thị túi khí sẽ xuất hiện trên cụm đồng hồ 

(Y trang 273). Khi ghế hành khách phía trước có 

người ngồi, phải luôn quan sát đèn báo PASSEN-

GER AIR BAG ON và PASSENGER AIR BAG OFF. 

Luôn quan sát trạng thái của túi khí trước cho hành 

khách phía trước cả trước và trong khi lái xe.

Nếu ngồi vào ghế hành khách phía trước, người 

ngồi phải:

RThắt dây đai an toàn đúng cách
RNgồi ở vị trí gần như thẳng đứng, lưng tựa vào 

lưng ghế
RÐể bàn chân áp xuống sàn nếu có thể

Nếu hành khách phía trước không tuân thủ những 

điều kiện này, hệ thống tự động ngắt túi khí trước 

cho hành khách phía trước có thể bị ảnh hưởng, 

như do hành khách phía trước:

RChuyển bớt trọng lượng cơ thể khi tựa vào tựa 

tay trên xe
RNgồi ở tư thế khiến trọng lượng trên đệm lót ghế 

tăng

Túi khí trước cho hành khách phía trước có thể vô 

tình bị tắt do những hành động này hoặc những 

hành động tương tự. Trong trường hợp này, đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng liên tục. Túi 

khí trước cho hành khách phía trước không bung 

khi xảy ra tai nạn.
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Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn tắt, 

không lắp hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía 

sau trên ghế hành khách phía trước. Có thể tìm 

hiểu thêm thông tin trong phần “Vấn đề với hệ 

thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước” (Y trang 58).

Luôn tuân thủ thông tin xe cụ thể về vị trí thích hợp 

của hệ thống ghế trẻ em (Y trang 67).

Nếu hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước phát hiện:

RGhế hành khách phía trước không có người ngồi, 

đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng sau khi 

tự kiểm tra hệ thống và duy trì trạng thái sáng. 

Điều này cho biết túi khí trước cho hành khách 

phía trước tắt.
RGhế hành khách phía trước có trẻ em ngồi với hệ 

thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau, đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng sau khi tự 

kiểm tra hệ thống và duy trì trạng thái sáng. 

Điều này cho biết túi khí trước cho hành khách 

phía trước tắt.

Tuy nhiên trong trường hợp trẻ ngồi trong hệ 

thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau, đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF cũng có thể tắt 

sau khi tự kiểm tra hệ thống. Điều này cho biết 

túi khí trước cho hành khách phía trước bật. Kết 

quả phân loại phụ thuộc một phần vào hệ thống 

ghế trẻ em và vóc dáng của trẻ. Bạn nên lắp hệ 

thống ghế trẻ em vào ghế sau thích hợp.

G CẢNH BÁO

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng, túi 

khí trước cho hành khách phía trước tắt. Túi khí 

sẽ không bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn 

và không thể thực hiện chức năng bảo vệ như 

được thiết kế. Người ngồi trên ghế hành khách 

phía trước sẽ bị va chạm với các bộ phận bên 

trong xe, đặc biệt nếu người đó ngồi quá gần 

bảng đồng hồ. Điều này làm tăng nguy cơ bị 

thương hoặc thậm chí tử vong.

Khi ghế hành khách phía trước có người ngồi, 

phải luôn đảm bảo:

RPhân loại chính xác người ngồi ở ghế hành 

khách phía trước và túi khí trước cho hành 

khách phía trước bật hay tắt phù hợp với 

người ngồi ở ghế hành khách phía trước.

RGhế hành khách phía trước phải được di 

chuyển về phía sau xa nhất có thể.

RPhải ngồi đúng tư thế.

Trước và trong khi lái xe, phải đảm bảo trạng thái 

của túi khí trước cho hành khách phía trước 

chính xác.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn cho trẻ em ngồi trên ghế hành khách 

phía trước với hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về 

phía sau và đèn báo PASSENGER AIR BAG ON 

sáng, túi khí trước cho hành khách phía trước có 

thể bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trẻ 

có thể bị kẹt bởi túi khí. Điều này làm tăng nguy 

cơ chấn thương, thậm chí tử vong.

Trong trường hợp này, luôn đảm bảo tắt túi khí 

trước cho hành khách phía trước. Đèn báo PAS-

SENGER AIR BAG OFF phải sáng.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn đặt trẻ trong hệ thống ghế trẻ em 

hướng mặt về phía trước trên ghế hành khách 

phía trước và đặt ghế hành khách phía trước quá 

gần bảng đồng hồ, trong trường hợp xảy ra tai 

nạn, trẻ có thể:

RVa chạm với các bộ phận bên trong xe nếu 

đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng

RBị kẹt bởi túi khí nếu đèn báo PASSENGER AIR 

BAG OFF tắt

Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm 

chí tử vong.

Luôn di chuyển ghế hành khách phía trước ra 

sau ở mức xa nhất và rút ngắn hết cỡ chiều dài 

đệm lót ghế. Luôn đảm bảo dây đai ở phần vai 

được kéo đúng cách từ đầu kéo dây đai an toàn 

đến chốt dẫn dây đai an toàn chạy qua vai trên 

hệ thống ghế trẻ em. Dây đai qua vai phải được 

kéo qua lại từ chốt dẫn dây đai an toàn. Nếu cần 

thiết, điều chỉnh chốt dẫn dây đai an toàn và ghế 

hành khách phía trước phù hợp. Luôn tuân thủ 

hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất hệ thống 

ghế trẻ em.
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RGhế hành khách phía trước có trẻ em ngồi với hệ 

thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước, đèn 

báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng và duy trì 

trạng thái sáng tùy theo kết quả phân loại sau 

khi tự kiểm tra hệ thống, hoặc sẽ tắt. Kết quả 

phân loại phụ thuộc một phần vào hệ thống ghế 

trẻ em và vóc dáng của trẻ.

Di chuyển ghế hành khách phía trước ra sau ở 

mức xa nhất có thể. Luôn tuân thủ thông tin 

trong phần “Hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành 

khách phía trước” (Y trang 66) và trong phần 

“Vị trí thích hợp của hệ thống ghế trẻ em” 

(Y trang 67). Bên cạnh đó, bạn có thể lắp hệ 

thống ghế trẻ em vào ghế sau thích hợp.
RGhế hành khách phía trước có người với dáng 

người nhỏ (ví dụ: thiếu niên hoặc người trưởng 

thành có dáng người nhỏ bé), đèn báo PASSEN-

GER AIR BAG OFF sáng và duy trì trạng thái sáng 

tùy theo kết quả phân loại sau khi tự kiểm tra hệ 

thống, hoặc sẽ tắt.

- Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF tắt, di 

chuyển ghế hành khách phía trước ra sau xa 

nhất có thể. Ngoài ra, người có dáng người 

nhỏ bé có thể ngồi trên ghế sau.

- Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng, 

người có dáng người nhỏ bé không nên sử 

dụng ghế hành khách phía trước.
RGhế hành khách phía trước có người trưởng 

thành hoặc người có kích thước tương đương với 

người trưởng thành, đèn báo PASSENGER AIR 

BAG OFF tắt sau khi tự kiểm tra hệ thống. Điều 

này cho biết túi khí trước cho hành khách phía 

trước bật.

Nếu có trẻ ngồi trên xe, đảm bảo tuân thủ các lưu 

ý về “Có trẻ em ngồi trên xe” (Y trang 62).

Nếu hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước gặp sự cố, đèn cảnh báo hệ thống 

an toàn 6 màu đỏ trên cụm đồng hồ và đèn báo 

PASSENGER AIR BAG OFF sáng đồng thời. Túi khí 

trước cho hành khách phía trước tắt trong trường 

hợp này và không bung ra khi xảy ra tai nạn. Cần 

lập tức kiểm tra và sửa chữa hệ thống tự động ngắt 

túi khí trước cho hành khách phía trước tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Mercedes-Benz khuyến nghị 

bạn nên đến Trung tâm Dịch vụ Mercedes-Benz  để 

thực hiện công việc này.

Nếu ghế hành khách phía trước, bọc ghế hoặc đệm 

lót ghế bị hỏng, cần sửa chữa các bộ phận này tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Mercedes-Benz 

khuyến nghị bạn nên đến Trung tâm Dịch vụ 

Mercedes-Benz  để thực hiện công việc này.

Vì mục đích an toàn, Mercedes-Benz khuyến nghị 

bạn chỉ sử dụng hệ thống ghế trẻ em đã được 

Mercedes-Benz kiểm tra và phê duyệt kết hợp với 

hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước.

Tự kiểm tra hệ thống

G NGUY HIỂM

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF và PAS-

SENGER AIR BAG ON không sáng khi tự kiểm tra 

hệ thống, hệ thống đang gặp sự cố. Túi khí trước 

cho hành khách phía trước có thể vô tình được 

kích hoạt hoặc hoàn toàn không kích hoạt trong 

trường hợp xảy ra tai nạn giảm tốc đột ngột. 

Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm 

chí tử vong.

Trong trường hợp này không nên sử dụng ghế 

hành khách phía trước. Không lắp hệ thống ghế 

trẻ em trên ghế hành khách phía trước. Cần lập 

tức kiểm tra và sửa chữa hệ thống tự động ngắt 

túi khí trước cho hành khách phía trước tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn 

sáng sau khi tự kiểm tra hệ thống, túi khí trước 

cho hành khách phía trước tắt. Túi khí sẽ không 

bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trong 

trường hợp này, túi khí trước cho hành khách 

phía trước không thể thực hiện chức năng bảo vệ 

được thiết kế, ví dụ khi có người ngồi ở ghế hành 

khách phía trước.

Người đó có thể bị va chạm với các bộ phận 

trong xe, đặc biệt nếu ngồi quá gần bảng đồng 

hồ. Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc 

thậm chí tử vong.

Khi có người ngồi ở ghế hành khách phía trước, 

phải luôn đảm bảo:

RPhân loại chính xác người ngồi ở ghế hành 

khách phía trước và bật hoặc tắt túi khí trước 

cho hành khách phía trước phù hợp với người 

ngồi ở ghế hành khách phía trước.
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Sau khi tự kiểm tra hệ thống, đèn báo PASSENGER 

AIR BAG OFF hoặc PASSENGER AIR BAG ON hiển 

thị trạng thái của túi khí trước cho hành khách phía 

trước (Y trang 55). Nếu túi khí trước cho hành 

khách phía trước bật, đèn báo PASSENGER AIR 

BAG ON sẽ sáng trong vòng 60 giây và sau đó tắt.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG ON tắt, chỉ có 

đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF thể hiện trạng 

thái của túi khí trước cho hành khách phía trước. 

Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF có thể sáng 

liên tục hoặc tắt.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin trong phần “Vấn đề 

với hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước” (Y trang 58).

Vấn đề với hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía trước

Đảm bảo tuân thủ các lưu ý về “Tự kiểm tra hệ thống” (Y trang 57).

RNgồi ở tư thế chính xác đồng thời thắt dây đai 

an toàn đúng cách.

RGhế hành khách phía trước phải được di 

chuyển về phía sau xa nhất có thể.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn 

sáng khi lẽ ra không được sáng, không nên sử 

dụng ghế hành khách phía trước. Không lắp hệ 

thống ghế trẻ em trên ghế hành khách phía 

trước. Cần lập tức kiểm tra và sửa chữa hệ thống 

tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Các vật đặt giữa mặt ghế và hệ thống ghế trẻ em 

có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống 

tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước. Điều này có thể làm túi khí trước cho hành 

khách phía trước không hoạt động như được 

thiết kế khi xảy ra tai nạn. Điều này làm tăng 

nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Không đặt bất kỳ vật nào giữa mặt ghế và hệ 

thống ghế trẻ em. Toàn bộ đế của hệ thống ghế 

trẻ em phải nằm trên đệm lót của ghế hành 

khách phía trước. Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ 

em hướng mặt về phía trước phải tựa trên lưng 

ghế của ghế ngả phía sau ở mức tối đa. Phải luôn 

tuân thủ hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất hệ 

thống ghế trẻ em.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Đèn báo PASSENGER AIR 

BAG OFF sáng và duy trì 

trạng thái sáng ngay cả 

khi có người trưởng thành 

hoặc người có kích thước 

tương đương với người 

trưởng thành ngồi ở ghế 

hành khách phía trước.

Phân loại người ngồi ở ghế hành khách phía trước không chính xác.

XĐảm bảo đáp ứng các điều kiện để phân loại chính xác người ngồi ở ghế 

hành khách phía trước (Y trang 55).

X Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn sáng, không nên sử dụng 

ghế hành khách phía trước.

X Cần lập tức kiểm tra hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên kéo xe đến 

trung tâm dịch vụ đủ tiêu chuẩn sau khi xảy ra tai 

nạn. Cần xem xét vấn đề này, đặc biệt nếu đã kích 

hoạt bộ căng dây đai an toàn hoặc đã bung túi khí.

Động cơ điện được sử dụng bởi PRE-SAFE® để kích 

hoạt việc thắt dây đai an toàn trong các tình huống 

nguy hiểm. Quy trình này có thể đảo ngược.

Nếu bộ căng dây đai an toàn đã được kích hoạt 

hoặc túi khí được bung ra, bạn sẽ nghe thấy một 

tiếng nổ và một lượng bột nhỏ có thể rơi ra. Đèn 

cảnh báo hệ thống an toàn 6 sáng.

Rất ít trường hợp, tiếng nổ ảnh hưởng đến thính 

giác của bạn. Nhìn chung, bột rơi ra không nguy 

hại cho sức khỏe nhưng có thể gây khó thở trong 

thời gian ngắn đối với những người mắc bệnh hen 

hoặc các bệnh đường hô hấp khác. Nếu an toàn, 

bạn nên rời khỏi xe ngay hoặc mở cửa sổ để tránh 

bị khó thở.

Vận hành

Trong giai đoạn va chạm đầu tiên, bộ điều khiển hệ 

thống an toàn đánh giá các dữ liệu vật lý quan 

trọng liên quan đến giảm hoặc tăng tốc như:

RThời gian
RCường độ
RCường độ

Dựa trên đánh giá dữ liệu này, bộ điều khiển hệ 

thống an toàn kích hoạt bộ căng dây đai an toàn 

trong trường hợp va chạm trực diện hoặc từ phía 

sau.

Đèn báo PASSENGER AIR 

BAG OFF không sáng và/

hoặc không duy trì.

trống

RTrống
RCó hệ thống ghế trẻ em 

hướng mặt về phía sau

Hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía trước gặp sự cố.

XĐảm bảo không có vật cản nào giữa ghế và hệ thống ghế trẻ em.

XĐảm bảo toàn bộ đế của hệ thống ghế trẻ em nằm trên đệm lót của ghế 

hành khách phía trước.

XĐảm bảo đệm lót ghế đã được rút lại hoàn toàn.

X Khi lắp đặt hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo thắt dây đai an toàn. Không 

kéo chặt dây đai an toàn khi điều chỉnh ghế hành khách phía trước. 

Điều này có thể làm cho dây đai an toàn và hệ thống ghế trẻ em bị kéo 

quá chặt.

X Kiểm tra để đảm bảo hệ thống ghế trẻ em được lắp đặt đúng cách.

XĐảm bảo không có thêm vật nặng nào trên ghế.

X Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn tắt và/hoặc đèn báo PAS-

SENGER AIR BAG ON sáng, không lắp hệ thống ghế trẻ em hướng mặt 

về phía sau trên ghế hành khách phía trước. Bạn nên lắp hệ thống ghế 

trẻ em vào ghế sau thích hợp.

X Cần lập tức kiểm tra hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Kích hoạt bộ căng dây đai an toàn và bung 
túi khí

G CẢNH BÁO

Sau khi bung túi khí, các bộ phận của túi khí rất 

nóng. Có nguy cơ gây thương tích.

Không chạm vào các bộ phận của túi khí. Thay 

thế túi khí đã bung tại một xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn trong thời gian sớm nhất.

G CẢNH BÁO

Bộ căng dây đai an toàn Pyrotechnic đã kích 

hoạt sẽ không thể tiếp tục hoạt động và không 

thể thực hiện chức năng bảo vệ được thiết kế. 

Điều này làm tăng nguy cơ chấn thương, thậm 

chí tử vong.

Do đó, cần lập tức thay thế bộ căng dây đai an 

toàn Pyrotechnic đã kích hoạt tại xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.
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Bộ căng dây đai an toàn chỉ có thể được kích hoạt 

nếu:

RKhóa điện bật
RCác bộ phận của hệ thống an toàn đang hoạt 

động. Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin trong 

phần: “Đèn cảnh báo hệ thống an toàn” 

(Y trang 47)
RLưỡi khóa đai an toàn đã cài vào đầu khóa đai an 

toàn của ghế hành khách phía trước tương ứng

Bộ căng dây đai an toàn trong khoang sau được 

kích hoạt độc lập với trạng thái khóa của dây đai 

an toàn.

Nếu bộ điều khiển hệ thống an toàn phát hiện mức 

độ tai nạn nghiêm trọng trong trường hợp va chạm 

trực diện, các bộ phận sau của hệ thống an toàn sẽ 

được bung độc lập với nhau:

RTúi khí phía trước và túi khi đầu gối của lái xe
RTúi khí phía cửa sổ nếu hệ thống xác định việc 

bung túi khí có thể tăng cường mức bảo vệ cho 

dây đai an toàn

Trên xe có hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước: tùy thuộc vào người ngồi ở 

ghế hành khách phía trước, túi khí trước cho hành 

khách phía trước có thể bật hoặc tắt. Túi khí trước 

cho hành khách phía trước chỉ có thể bung ra trong 

tai nạn nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF tắt. 

Tuân thủ các thông tin về đèn báo PASSENGER AIR 

BAG (Y trang 47).

Xe của bạn có túi khí trước hai giai đoạn. Trong giai 

đoạn bung thứ nhất, túi khí phía trước được nạp 

đầy khí đẩy. Túi khí trước sẽ được bung hoàn toàn 

nếu giai đoạn bung thứ hai được kích hoạt trong vài 

mili giây.

Ngưỡng kích hoạt bộ căng dây đai an toàn và túi 

khí được xác định dựa trên đánh giá tốc độ giảm 

tốc hoặc tăng tốc của xe ở các điểm khác nhau 

trong xe. Quy trình này được ưu tiên trước. Quy 

trình kích hoạt/bung sẽ được thực hiện trong thời 

gian thích hợp khi bắt đầu va chạm.

Tốc độ giảm tốc hoặc tăng tốc của xe và hướng lực 

tác động được xác định bởi:

RSự phân phối các lực trong quá trình va chạm
RGóc va chạm
RÐặc điểm biến dạng của xe
RÐặc điểm của vật thể va chạm với xe

Những yếu tố chỉ có thể quan sát và đo lường được 

sau khi xảy ra va chạm không đóng vai trò quyết 

định trong quy trình bung túi khí. Đồng thời cũng 

không cho thấy bất kỳ dấu hiệu bung túi khí nào.

Túi khí có thể không bung ra ngay cả khi xe bị biến 

dạng nghiêm trọng. Điều này chỉ xảy ra nếu các bộ 

phận dễ bị biến dạng bị ảnh hưởng và mức giảm 

tốc không cao. Ngược lại, túi khí có thể bung ra khi 

xe chỉ bị biến dạng nhẹ. Ví dụ, các bộ phận cứng, 

như bộ phận dọc theo thân xe, bị tác động và hệ 

thống ghi nhận được mức độ giảm tốc cần thiết.

Nếu bộ điều khiển hệ thống an toàn phát hiện lực 

tác động từ phía bên, các bộ phận của hệ thống an 

toàn sẽ được kích hoạt độc lập với nhau.

RCác túi khí bên hông ở bên chịu tác động không 

phụ thuộc vào việc sử dụng bộ căng dây đai an 

toàn và dây đai an toàn
RXe có hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước: túi khí bên hông phía 

hành khách phía trước bung ra trong các điều 

kiện sau:

- Phát hiện có người ngồi trên ghế hành khách 

phía trước hoặc

- Lưỡi khóa dây đai an toàn được cài vào đầu 

khóa đai an toàn của ghế hành khách phía 

trước
RTúi khí phía cửa sổ ở bên chịu tác động không 

phụ thuộc vào việc sử dụng dây đai an toàn và 

bất kể có người ngồi ở ghế hành khách phía 

trước hay không
RBộ căng dây đai an toàn ghế trước, nếu hệ thống 

xác định việc bung túi khí có thể tăng cường bảo 

vệ cho người ngồi trên xe trong tình huống này

i Không phải tất cả túi khí đều bung ra khi xảy 

ra tai nạn. Các hệ thống túi khí khác nhau hoạt 

động độc lập với nhau.

Cách túi khí hoạt động được xác định theo mức độ 

nghiêm trọng của tai nạn được phát hiện, đặc biệt 

là sự giảm hoặc tăng tốc của xe và loại tai nạn:

RVa chạm trực diện
RVa chạm từ hai bên

Giới thiệu

PRE-SAFE® sẽ ưu tiên thực hiện trước các biện 

pháp nhằm bảo vệ người ngồi trên xe trong các 

trường hợp nguy hiểm nhất định.

PRE-SAFE® (hệ thống bảo vệ trước)
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! Đảm bảo rằng không có bất kỳ vật dụng nào ở 

chỗ để chân bên dưới hoặc phía sau ghế. Ghế 

và/hoặc vật có nguy cơ bị hư hỏng khi kích hoạt 

PRE-SAFE®.

Mặc dù xe của bạn được trang bị hệ thống PRE-SA-

FE®, nhưng không thể loại bỏ khả năng xảy ra chấn 

thương trong trường hợp gặp tai nạn. Luôn điều 

chỉnh phong cách lái xe để phù hợp với đường đang 

lưu thông và điều kiện thời tiết và duy trì khoảng 

cách an toàn với xe phía trước. Cần lái xe cẩn thận.

Chức năng

PRE-SAFE® can thiệp:

RTrong trường hợp phanh gấp, ví dụ khi hệ thống 

BAS được kích hoạt
RTrong trường hợp lái xe tới hạn, ví dụ khi vượt 

quá các giới hạn vật lý và đánh lái thừa hoặc 

thiếu quá mức
RXe có gói Hỗ trợ lái xe: khi hệ thống hỗ trợ lái xe 

can thiệp mạnh hoặc hệ thống cảm biến rađa 

phát hiện một nguy cơ va chạm sắp xảy ra trong 

một số trường hợp nhất định

PRE-SAFE® sẽ thực hiện các biện pháp sau tùy 

theo tình huống nguy hiểm được phát hiện:

RDây đai an toàn phía trước được căng trước
RNếu xe trượt bánh, kính bên và cửa sổ trời đóng
RXe có chức năng ghi nhớ cho ghế hành khách 

phía trước: ghế hành khách phía trước được điều 

chỉnh nếu đang ở vị trí không thuận lợi

Nếu thoát khỏi tình huống nguy hiểm mà không 

xảy ra tai nạn, PRE-SAFE® sẽ nới lỏng dây đai an 

toàn trước. Tất cả cài đặt do hệ thống PRE-SAFE® 

thực hiện sau đó sẽ được thiết lập lại.

Nếu các dây đai an toàn không được nới lỏng:

X Lùi nhẹ phần lưng ghế hoặc ghế khi xe đứng yên.

Lực căng trước dây đai an toàn sẽ được nới lỏng và 

cơ cấu khóa được nhả ra.

Điều chỉnh dây đai an toàn là một phần không thể 

thiếu của chức năng tiện lợi PRE-SAFE®. Bạn có 

thể tìm hiểu thông tin về chức năng tiện lợi này 

trong phần “Điều chỉnh dây đai an toàn” 

(Y trang 51).

Giới thiệu

PRE-SAFE® PLUS chỉ có trong các xe có gói Hỗ trợ 

lái xe.

Sử dụng hệ thống cảm biến rađa, PRE-SAFE® 

PLUS có thể phát hiện trước nguy cơ va chạm trực 

diện hoặc từ phía sau. PRE-SAFE® PLUS sẽ ưu tiên 

thực hiện trước các biện pháp nhằm bảo vệ người 

ngồi trên xe trong các trường hợp nguy hiểm nhất 

định.

Lưu ý an toàn quan trọng

Can thiệp của PRE-SAFE® PLUS không thể ngăn 

chặn va chạm sắp xảy ra.

Lái xe sẽ không được cảnh báo trước khi PRE-SA-

FE® PLUS can thiệp.

PRE-SAFE® PLUS không can thiệp:

RNếu xe đang đi lùi
RKhi xe đang kéo rơ-moóc và có nguy cơ va chạm 

từ phía saun

PRE-SAFE® PLUS không can thiệp quá trình phanh 

khi xe đang di chuyển hoặc khi đỗ xe hoặc ra khỏi 

bãi đỗ xe khi tính năng Parking Pilot đang hoạt 

động.

Chức năng

PRE-SAFE® PLUS sẽ can thiệp trong một số tình 

huống nhất định nếu hệ thống cảm biến rađa phát 

hiện khả năng xảy ra một va chạm trực diện hoặc 

từ phía sau.

PRE-SAFE® PLUS sẽ thực hiện các biện pháp sau 

tùy theo tình huống nguy hiểm được phát hiện:

RNếu hệ thống cảm biến rađa phát hiện khả năng 

xảy ra một va chạm trực diện, dây đai an toàn sẽ 

được căng trước
RNếu hệ thống cảm biến rađa phát hiện khả năng 

xảy ra một va chạm từ phía sau:

- Ðèn cảnh báo nguy hiểm phía sau được kích 

hoạt và nháy với tần suất cao hơn

- Lực phanh tăng nếu lái xe gài phanh khi xe 

đứng yên

- Dây đai an toàn sẽ được căng trước

Quá trình gài phanh PRE-SAFE® PLUS sẽ bị hủy:

RNếu nhấn bàn đạp ga khi gài số

PRE-SAFE® PLUS (hệ thống bảo vệ trước 
PLUS)
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RNếu đã qua nguy cơ va chạm hoặc không còn 

phát hiện nguy cơ
RNếu hệ thống kiểm soát khoảng cách chỉ báo xe 

chuẩn bị chuyển bánh

Nếu đã qua tình huống nguy hiểm mà không xảy ra 

tai nạn, các thiết lập ban đầu sẽ được khôi phục.

Ngay sau tai nạn, các biện pháp sau sẽ được thực 

hiện, tùy theo loại và mức độ nghiêm trọng của tác 

động:

RKích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm
RKích hoạt hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
RMở khóa cửa xe
RHạ thấp kính bên phía trước
RXe có chức năng ghi nhớ: vô lăng chỉnh điện 

được nâng lên khi cửa phía người lái mở
RTắt động cơ và cắt nguồn cấp nhiên liệu
RÐối với xe có hệ thống gọi khẩn cấp Mercedes-

Benz: tự động gọi khẩn cấp

Thống kê tai nạn chỉ ra rằng trẻ ngồi trên ghế sau 

sẽ an toàn hơn ngồi ở ghế hành khách phía trước. 

Do đó, Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên lắp hệ 

thống ghế trẻ em trên ghế sau. Trẻ sẽ được bảo vệ 

tốt hơn ở vị trí này.

Nếu chở trẻ em dưới 12 tuổi và có chiều cao dưới 

1,50 m trên xe:

RLuôn cố định chắc chắn hệ thống ghế trẻ em 

phù hợp dành cho xe Mercedes-Benz. Hệ thống 

ghế trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, cân nặng và 

kích thước của trẻ.
RBên cạnh các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản 

xuất hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo tuân thủ các 

hướng dẫn và lưu ý an toàn trong phần này.
RÐảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và lưu ý an 

toàn về hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước (Y trang 54).

Luôn đảm bảo tất cả người ngồi trên xe đều thắt 

dây đai an toàn đúng cách và ngồi đúng tư thế. Đặc 

biệt chú ý đến trẻ em trên xe.

Tuân thủ các lưu ý an toàn dành cho dây đai an 

toàn (Y trang 48) và thông tin về sử dụng dây đai 

an toàn đúng cách (Y trang 49).

Biện pháp tự động sau tai nạn

Có trẻ em ngồi trên xe

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ em trên xe mà không giám sát, trẻ có 

thể làm xe chuyển động, ví dụ như nếu chúng:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Ngoài ra, trẻ có thể vận hành thiết bị trên xe và 

bị mắc kẹt. Có nguy cơ gây tai nạn và thương 

tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

G CẢNH BÁO

Nếu hành khách (đặc biệt là trẻ em) bị nóng 

hoặc lạnh trong thời gian dài, có nguy cơ chấn 

thương nặng, thậm chí tử vong. Tuyệt đối không 

để hành khách (đặc biệt là trẻ em) một mình 

trên xe.

G CẢNH BÁO

Nếu hệ thống ghế trẻ em bị ánh nắng chiếu trực 

tiếp, các bộ phận sẽ nóng lên. Trẻ có thể bị bỏng 

khi chạm vào các bộ phận này, đặc biệt là các 

bộ phận kim loại trong hệ thống ghế trẻ em. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Nếu bạn và trẻ rời khỏi xe, phải luôn đảm bảo hệ 

thống ghế trẻ em không bị ánh nắng chiếu trực 

tiếp. Ví dụ, dùng chăn để che hệ thống. Nếu hệ 

thống ghế trẻ em bị ánh nắng chiếu trực tiếp, để 

hệ thống nguội trước khi cho trẻ ngồi. Tuyệt đối 

không để trẻ em trên xe mà không giám sát.
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Tuân thủ hướng dẫn sử dụng hệ thống ghế trẻ em 

đúng cách (Y trang 67).

Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyên bạn chỉ 

nên sử dụng hệ thống ghế trẻ em được Mercedes-

Benz khuyên dùng (Y trang 71).

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về sắp xếp đồ vật, 

hành lý và tải trọng an toàn trong phần “Hướng dẫn 

chất tải” (Y trang 320).

Các hệ thống cố định cho hệ thống ghế trẻ em là:

RHệ thống dây đai an toàn
RMóc ghế ISOFIX hoặc i-Size
RNeo cố định Top Tether

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế trẻ em ở ghế 

hành khách phía trước, đảm bảo tuân thủ thông tin 

về “Hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành khách phía 

trước” (Y trang 66).

Tuân thủ các nhãn cảnh báo bên trong xe và trên 

hệ thống ghế trẻ em.

i Nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc của 

Mercedes-Benz để vệ sinh hệ thống ghế trẻ em 

được Mercedes-Benz khuyên dùng. Bạn có thể 

tìm hiểu thông tin về việc này tại xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.

Hệ thống ghế trẻ em

G CẢNH BÁO

Nếu hệ thống ghế trẻ em không được lắp đúng 

cách trên vị trí ghế phù hợp cho mục đích sử 

dụng, hệ thống sẽ không thể thực hiện các chức 

năng bảo vệ được thiết kế. Trong trường hợp xảy 

ra tai nạn, phanh gấp hoặc chuyển hướng đột 

ngột, trẻ có thể không được giữ chặt. Điều này 

làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng 

hoặc thậm chí tử vong.

Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản 

xuất và sử dụng đúng cách hệ thống ghế trẻ em. 

Đảm bảo toàn bộ bề mặt hệ thống ghế trẻ em 

nằm trên mặt ghế. Tuyệt đối không đặt bất kỳ 

vật gì, như đệm lót, bên dưới hoặc phía sau hệ 

thống ghế trẻ em. Chỉ sử dụng hệ thống ghế trẻ 

em có lớp bọc ban đầu được thiết kế dành cho 

hệ thống. Chỉ dùng các lớp bọc chính hãng thay 

cho lớp bọc bị hư hỏng.

G CẢNH BÁO

Nếu hệ thống ghế trẻ em không được lắp hoặc 

cố định đúng cách, hệ thống có thể bị lỏng khi 

xảy ra tai nạn, phanh gấp hoặc chuyển hướng 

đột ngột. Hệ thống ghế trẻ em có thể bị văng ra, 

va chạm với người ngồi trên xe. Điều này làm 

tăng nguy cơ chấn thương, thậm chí tử vong.

Luôn lắp hệ thống ghế trẻ em đúng cách ngay cả 

khi không sử dụng. Đảm bảo tuân thủ hướng dẫn 

lắp đặt của nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

G CẢNH BÁO

Hệ thống ghế trẻ em hoặc hệ thống cố định bị 

hư hỏng hoặc đã chịu tác động trong tai nạn 

không thể thực hiện chức năng bảo vệ được thiết 

kế. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, phanh gấp 

hoặc chuyển hướng đột ngột, trẻ có thể không 

được giữ chặt. Điều này làm tăng nguy cơ chấn 

thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Lập tức thay thế hệ thống ghế trẻ em đã bị hư 

hỏng hoặc đã chịu tác động trong tai nạn. Phải 

kiểm tra hệ thống ghế trẻ em tại xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn trước khi lắp đặt lại hệ thống ghế 

trẻ em.
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Khi lắp hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo tuân thủ 

hướng dẫn lắp đặt và vận hành và hướng dẫn sử 

dụng đúng cách hệ thống ghế trẻ em của nhà sản 

xuất (Y trang 67).

Trước mỗi lần bắt đầu lái xe, đảm bảo hệ thống ghế 

trẻ em ISOFIX hoặc i-Size đã được khớp chính xác 

vào cả hai móc ghế ISOFIX hoặc i-Size.

Biểu tượng này cho biết vị trí ISOFIX phù hợp để 

gắn hệ thống ghế trẻ em ISOFIX. Có thể tìm thấy 

biểu tượng tương tự trên hệ thống ghế trẻ em ISO-

FIX.

Biểu tượng này cho biết vị trí i-Size phù hợp để gắn 

hệ thống ghế trẻ em i-Size. Có thể tìm thấy biểu 

tượng tương tự trên hệ thống ghế trẻ em i-Size.

! Khi lắp hệ thống ghế trẻ em, đảm bảo dây đai 

an toàn cho ghế giữa không bị kẹt. Nếu không 

dây đai an toàn có thể bị hư hỏng.

: Móc ghế ISOFIX

; Móc ghế i-Size

Xe có tựa tay ghế sau: điều chỉnh tựa tay ghế sau 

sao cho móc ghế ISOFIX : hoặc móc ghế i-Size 

; có thể tiếp cận hệ thống ghế trẻ em ISOFIX 

hoặc hệ thống ghế trẻ em i-Size.

Hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX và 
i-Sizs

G CẢNH BÁO

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size không 

đủ khả năng bảo vệ cho trẻ có trọng lượng trên 

22 kg, đối tượng được đảm bảo an toàn bằng 

cách sử dụng dây đai an toàn tích hợp trong hệ 

thống ghế trẻ em. Trẻ có thể không được bảo vệ 

hợp lý trong trường hợp xảy ra tai nạn. Điều này 

làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử 

vong.

Nếu trẻ có cân nặng trên 22 kg, chỉ sử dụng hệ 

thống ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size khi sử dụng 

đồng thời với dây đai an toàn trên xe. Đồng thời 

cố định hệ thống ghế trẻ em bằng dây đai Top 

Tether, nếu có.
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X Lắp hệ thống ghế trẻ em ISOFIX trên cả hai móc 

ghế ISOFIX : hoặc móc ghế i-Size ;.

hoặc

X Lắp hệ thống ghế trẻ em i-Size trên cả hai móc 

ghế i-Size ;.

ISOFIX và i-Size là các hệ thống cố định tiêu chuẩn 

dành cho hệ thống ghế trẻ em được thiết kế đặc 

biệt. Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX được phê duyệt 

theo ECE R-44. Hệ thống ghế trẻ em i-Size được 

phê duyệt theo ECE R-129.

Chỉ những hệ thống ghế trẻ em được phê duyệt 

theo ECE R-44 mới được gắn trên các móc ghế 

ISOFIX. Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX được phê 

duyệt theo ECE R-44 và hệ thống ghế trẻ em i-Size 

được phê duyệt theo ECE R-129 có thể được gắn 

với các móc ghế i-Size. Móc ghế ISOFIX : hoặc 

móc ghế i-Size ; được lắp ở bên trái và bên phải 

của ghế sau.

Giới thiệu

Top Tether tăng cường kết nối giữa hệ thống ghế 

trẻ em được cố định bằng ISOFIX hoặc i-Size và xe. 

Top Tether giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương. 

Nếu hệ thống ghế trẻ em được lắp bằng dây đai 

Top Tether, cần luôn sử dụng thiết bị này.

Lưu ý an toàn quan trọng

Nếu lưng ghế sau không được cài và khóa, trạng 

thái này sẽ được hiển thị trên màn hình đa năng 

trong cụm đồng hồ.

Neo cố định Top Tether

Neo cố định Top Tether = được bố trí ở khoang 

sau ở phía sau tựa đầu ngoài trên khay để đồ cốp 

sau.

X Di chuyển tựa đầu : lên trên.

X Mở nắp ; của neo cố định Top Tether =.

X Lắp hệ thống ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size có 

dây đai Top Tether. Luôn tuân thủ hướng dẫn lắp 

đặt của nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em khi lắp 

đặt.

X Luồn dây đai Top Tether A dưới tựa đầu : giữa 

hai thanh tựa đầu.

X Gài móc Top Tether ? của dây đai Top Tether 

A vào neo cố định Top Tether =.

Đảm bảo rằng dây đai Top Tether A không bị 

xoắn.

X Kéo căng dây đai Top Tether A. Luôn tuân thủ 

hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất hệ thống 

ghế trẻ em khi lắp đặt.

X Gập nắp ; của neo cố định Top Tether =.

X Nếu cần thiết, di chuyển lại tựa đầu : xuống về 

phía sau một chút (Y trang 142). Đảm bảo 

không làm ảnh hưởng đến việc luồn chính xác 

dây đai Top Tether A.

Top Tether

G CẢNH BÁO

Nếu không khóa lưng ghế phía sau, chúng có thể 

gập về phía trước trong trường hợp tai nạn, 

phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. Do đó, 

hệ thống ghế trẻ em không thể thực hiện chức 

năng bảo vệ được thiết kế. Lưng ghế phía sau 

không được khóa có thể gây thêm chấn thương 

cho hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn. 

Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm 

chí tử vong.

Luôn khóa lưng ghế phía sau sau khi lắp dây đai 

Top Tether. Quan sát đèn báo xác nhận khóa.
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Lưu ý chung

Thống kê tai nạn chỉ ra rằng trẻ ngồi trên ghế sau 

sẽ an toàn hơn ngồi ở ghế hành khách phía trước. 

Do đó, Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên lắp hệ 

thống ghế trẻ em trên ghế sau.

Xe có hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước: nếu bắt buộc phải lắp hệ 

thống ghế trẻ em trên ghế hành khách phía trước, 

phải luôn tuân thủ thông tin về “Hệ thống tự động 

ngắt túi khí trước cho hành khách phía trước” 

(Y trang 54).

Do đó bạn có thể tránh được các rủi ro phát sinh 

do:

RHệ thống ghế trẻ em không được phát hiện bởi 

hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước
RVô tình tắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước
RÐặt hệ thống ghế trẻ em ở vị trí không phù hợp, 

ví dụ quá gần bảng đồng hồ

Vui lòng tuân thủ cảnh báo trên tấm che nắng 

cho hành khách phía trước; xem hình minh 

họa.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF không 

sáng, túi khí trước cho hành khách phía trước bật 

(Y trang 47).

Xe không có hệ thống tự động ngắt túi khí 
trước cho hành khách phía trước

Nếu ghế hành khách phía trước không được trang 

bị hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành 

khách phía trước, thông tin này sẽ được nêu trên 

một nhãn đặc biệt. Nhãn này được dán ở mặt bên 

bảng đồng hồ bên phía ghế hành khách phía trước. 

Bạn phải có thể nhìn thấy nhãn này khi mở cửa bên 

ghế hành khách phía trước.

Trong trường hợp này, không lắp hệ thống ghế trẻ 

em hướng mặt về phía sau trên ghế hành khách 

phía trước (Y trang 67).

Tuân thủ các thông tin sau trong phần “Hệ thống 

ghế trẻ em hướng mặt về phía sau” (Y trang 67) 

và “Hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước” 

Hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành khách 
phía trước

G CẢNH BÁO

Nếu bạn cho trẻ em ngồi trên ghế hành khách 

phía trước với hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về 

phía sau và đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF 

tắt, túi khí trước của ghế hành khách phía trước 

có thể bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn. 

Trẻ có thể bị kẹt bởi túi khí. Điều này làm tăng 

nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Đảm bảo rằng túi khí trước cho hành khách phía 

trước tắt. Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF 

phải sáng.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng hệ thống ghế trẻ em 

hướng mặt về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ CHỦ 

ĐỘNG ở phía trước; trẻ có thể bị TỬ VONG hoặc 

CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG.



Có trẻ em ngồi trên xe 67

A
n

 t
o

à
n

(Y trang 67) cũng như thông tin về vị trí thích hợp 

cho hệ thống ghế trẻ em (Y trang 67).

Hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế trẻ em hướng 

mặt về phía sau trên ghế hành khách phía trước, 

phải luôn đảm bảo vô hiệu hóa túi khí trước cho 

hành khách phía trước. Chỉ khi đèn báo PASSEN-

GER AIR BAG OFF sáng liên tục (Y trang 47) túi 

khí trước cho hành khách phía trước mới được vô 

hiệu hóa.

Bên cạnh hướng dẫn lắp đặt và vận hành của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em, phải luôn tuân thủ 

thông tin về vị trí phù hợp của hệ thống ghế trẻ em 

(Y trang 67).

Hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía 
trước

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế trẻ em hướng 

mặt về phía trước trên ghế hành khách phía trước, 

phải luôn di chuyển ghế hành khách phía trước ra 

sau xa nhất có thể. Rút hoàn toàn đệm lót ghế lại. 

Toàn bộ đế của hệ thống ghế trẻ em phải nằm trên 

đệm lót của ghế hành khách phía trước. Lưng ghế 

của hệ thống ghế trẻ em phải tựa sát vào lưng ghế 

hành khách phía trước. Hệ thống ghế trẻ em không 

được chạm nóc xe hay bị căng do tựa đầu gây ra. 

Điều chỉnh góc của lưng ghế và vị trí tựa đầu phù 

hợp. Luôn đảm bảo dây đai ở phần vai được kéo 

đúng cách từ đầu kéo dây đai an toàn đến chốt dẫn 

dây đai an toàn chạy qua vai trên hệ thống ghế trẻ 

em. Dây đai qua vai phải được kéo qua lại từ đầu 

kéo dây đai an toàn. Nếu cần thiết, điều chỉnh đầu 

kéo dây đai an toàn và ghế hành khách phía trước 

phù hợp.

Bên cạnh hướng dẫn lắp đặt và vận hành của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em, phải luôn tuân thủ 

thông tin về vị trí phù hợp của hệ thống ghế trẻ em 

(Y trang 67).

Giới thiệu

Chỉ cho phép sử dụng các hệ thống ghế trẻ em 

được phê duyệt theo tiêu chuẩn ECE R44 hoặc ECE 

R129 (hệ thống ghế trẻ em i-Size) trong xe.

Các hệ thống ghế trẻ em thuộc loại “Universal” có 

thể được xác định thông qua nhãn phê duyệt màu 

cam và chữ “Universal” hoặc nhãn “i-Size”.

Ví dụ: nhãn phê duyệt trên hệ thống ghế trẻ em

Các hệ thống ghế trẻ em ISOFIX loại “Universal” 

hoặc i-Size sau đây có thể được sử dụng cho các 

ghế có nhãn U, UF, IUF hoặc i-U theo bảng dưới 

đây:

RCác ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em 

được cố định bằng đai
RCác ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em 

ISOFIX
RCác ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em i-

Size

Hệ thống ghế trẻ em bán đa năng được ký hiệu 

bằng chữ “Semi-universal” trên nhãn phê duyệt. 

Có thể sử dụng các hệ thống này nếu xe và ghế 

được liệt kê trong danh mục các model xe của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em. Để biết thêm thông 

tin, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hệ thống ghế 

trẻ em hoặc truy cập website của nhà sản xuất.

Nếu bắt buộc phải lắp hệ thống ghế trẻ em trên 

ghế hành khách phía trước:

X Phải luôn tuân thủ các hướng dẫn trong phần 

“Hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành khách phía 

trước” (Y trang 66).

Vị trí phù hợp của hệ thống ghế trẻ em
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X Bạn có thể xem hướng dẫn về cách kéo đai qua 

vai từ đầu kéo dây đai an toàn đến chốt dẫn đai 

qua vai trên hệ thống ghế trẻ em (Y trang 67).

X Di chuyển ghế hành khách phía trước ra phía 

sau ở mức xa nhất và rút toàn bộ chiều dài đệm 

lót ghế.

X Di chuyển lưng ghế đến vị trí gần thẳng đứng.

X Toàn bộ đế của hệ thống ghế trẻ em phải nằm 

trên đệm lót của ghế hành khách phía trước. 

Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về 

phía trước phải tựa sát vào lưng ghế hành khách 

phía trước. Hệ thống ghế trẻ em không được 

chạm nóc xe hay bị căng do tựa đầu gây ra. Điều 

chỉnh góc của lưng ghế và vị trí tựa đầu phù hợp. 

Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

XĐặt góc đệm lót ghế sao cho mép đệm lót ghế 

trước ở vị trí trên cùng và mép đệm lót ghế sau 

ở vị trí dưới cùng.

Các ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em được cố định bằng đai

Nếu bạn sử dụng ghế dành cho trẻ em loại 0 hoặc 0+ hoặc hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau 

thuộc loại I lắp trên ghế phía sau, bạn phải điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách phía trước sao cho ghế 

không chạm vào hệ thống ghế trẻ em.

Nếu bạn sử dụng hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước thuộc loại I, nếu có thể và tháo được, bạn 

phải tháo tựa đầu của ghế tương ứng (Y trang 114). Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ em phải tựa sát vào 

lưng ghế..

Khi tháo hệ thống ghế trẻ em, bạn phải lập tức lắp lại tựa đầu (Y trang 114). Tất cả người ngồi trên xe 

phải điều chỉnh tựa đầu đúng cách trước khi bắt đầu hành trình.

Đảm bảo chân trẻ em không chạm vào ghế phía trước. Nếu cần thiết, di chuyển ghế trước về phía trước 

một chút.

Đối với các hệ thống ghế trẻ em ISOFIX nhất định thuộc nhóm trọng lượng II hoặc III, điều này có nghĩa 

là khu vực sử dụng bị giới hạn. Không thể cài đặt kích thước tối đa của hệ thống ghế trẻ em do có thể 

chạm nóc xe.

Luôn tuân thủ các lưu ý trong phần “Hệ thống ghế trẻ em” (Y trang 63) và hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

Chú thích trong bảng:

X Ghế không thích hợp cho trẻ thuộc nhóm trọng lượng này.

U Thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em thuộc loại “Universal” được phê duyệt để sử dụng trong nhóm 

trọng lượng này.

UF. Thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước thuộc loại “Universal” và được phê 

duyệt để sử dụng trong nhóm trọng lượng này. 

L Thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em được khuyến nghị; xem bảng “Hệ thống ghế trẻ em được khuyến 

nghị” (Y trang 71). Thích hợp cho hệ thống đai an toàn bán đa năng cho trẻ em nếu xe và ghế được 

liệt kê trong danh sách các model xe của nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

Nhóm trọng lượng Ghế hành khách phía trước Ghế sau

Túi khí trước 

cho hành 

khách phía 

trước bật

Túi khí trước 

cho hành 

khách phía 

trước tắt1

Trái, phải Giữa2

0 lên tới 10 kg X U, L U, L U, L

0+ lên tới 13 kg X U, L U, L U, L
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Các ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em ISOFIX

Nếu bạn sử dụng ghế dành cho trẻ em loại 0 hoặc 0+ hoặc hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau 

thuộc loại I lắp trên ghế phía sau, bạn phải điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách phía trước sao cho ghế 

không chạm vào hệ thống ghế trẻ em.

Nếu bạn sử dụng hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước thuộc loại I, nếu có thể và tháo được, bạn 

phải tháo tựa đầu của ghế tương ứng (Y trang 114). Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ em phải tựa sát vào 

lưng ghế.

Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ em phải tựa sát vào lưng ghế. (Y trang 114). Tất cả người ngồi trên xe 

phải điều chỉnh tựa đầu đúng cách trước khi bắt đầu hành trình.

Luôn tuân thủ các lưu ý trong phần “Hệ thống ghế trẻ em” (Y trang 63) và hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

Đảm bảo chân trẻ em không chạm vào ghế phía trước. Nếu cần thiết, di chuyển ghế trước về phía trước 

một chút.

Đối với các hệ thống ghế trẻ em nhất định thuộc nhóm trọng lượng II hoặc III, điều này có nghĩa là khu 

vực sử dụng bị giới hạn. Không thể cài đặt kích thước tối đa của hệ thống ghế trẻ em do có thể chạm nóc 

xe.

Chú thích trong bảng:

X Vị trí ISOFIX không phù hợp với hệ thống ghế trẻ em ISOFIX trong nhóm trọng lượng và/hoặc nhóm 

kích thước này.

IUF Thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em ISOFIX hướng mặt về phía trước thuộc loại “Universal” và được 

phê duyệt để sử dụng trong nhóm trọng lượng này.

IL Thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em ISOFIX được khuyến nghị; xem bảng “Hệ thống ghế trẻ em được 

khuyến nghị” (Y trang 71).

Nhà sản xuất cũng khuyến nghị một hệ thống ghế trẻ em ISOFIX phù hợp. Để thực hiện điều này, 

xe và ghế xe của bạn phải được liệt kê trong danh sách model xe của nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ 

em. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em hoặc truy cập 

website của nhà sản xuất.

I 9 kg đến 18 kg UF, L U, L U, L U, L

II 15 kg đến 25 kg UF, L U, L U, L U, L

III 22 kg đến 36 kg UF, L U, L U, L U, L

1 Xe được trang bị hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía trước. Đèn báo PASSENGER AIR 

BAG OFF phải sáng.
2 Hệ thống ghế trẻ em có khung đỡ không phù hợp cho loại ghế này.

Nhóm trọng lượng Ghế hành khách phía trước Ghế sau

Túi khí trước 

cho hành 

khách phía 

trước bật

Túi khí trước 

cho hành 

khách phía 

trước tắt1

Trái, phải Giữa2
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Hệ thống ghế trẻ em không được chạm nóc xe hay bị căng do tựa đầu gây ra. Điều chỉnh vị trí tựa đầu 

tương ứng. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

Các ghế thích hợp để lắp hệ thống ghế trẻ em i-Size

Nếu bạn sử dụng ghế dành cho trẻ em loại 0 hoặc 0+ hoặc hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía sau 

thuộc loại I lắp trên ghế phía sau, bạn phải điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách phía trước sao cho ghế 

không chạm vào hệ thống ghế trẻ em.

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống ghế trẻ em hướng mặt về phía trước, nếu có thể bạn phải tháo tựa đầu 

của ghế tương ứng và nếu áp dụng (Y trang 114). Lưng ghế của hệ thống ghế trẻ em phải tựa sát vào 

lưng ghế.

Tất cả người ngồi trên xe phải điều chỉnh tựa đầu đúng cách trước khi bắt đầu hành trình. (Y trang 114). 

Tất cả người ngồi trên xe phải điều chỉnh tựa đầu đúng cách trước khi bắt đầu hành trình.

Luôn tuân thủ các lưu ý trong phần “Hệ thống ghế trẻ em” (Y trang 63) và hướng dẫn lắp đặt của nhà 

sản xuất hệ thống ghế trẻ em.

Đảm bảo chân trẻ em không chạm vào ghế phía trước. Nếu cần thiết, di chuyển ghế trước về phía trước 

một chút.

Chú thích trong bảng:

XGhế không thích hợp cho hệ thống ghế trẻ em i-Size thuộc loại “Universal”.

i-UThích hợp cho hệ thống đai an toàn gắn xuôi hoặc gắn ngược i-Size cho trẻ em thuộc loại “Universal”.

Nhóm trọng lượng Nhóm kích 

thước

Thiết bị Ghế sau bên 

trái, phải

Nôi em bé F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

0 lên tới 10 kg đến khoảng 6 tháng E ISO/R1 IL

0+ lên tới 13 kg đến khoảng 15 tháng E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL1

1 Nếu bạn đang sử dụng hệ thống ghế trẻ em thuộc nhóm kích thước C (ISO/R3), di chuyển ghế trước đến vị 

trí xa nhất và di chuyển lưng ghế đến vị trí thẳng đứng. Đảm bảo rằng lưng ghế không tựa vào hệ thống ghế 

trẻ em..

I 9 đến 18 kg khoảng 9 tháng đến 4 

tuổi

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL
1

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF
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Lưu ý chung

Luôn tuân thủ thông tin trong phần “Hệ thống ghế trẻ em trên ghế hành khách phía trước” (Y trang 66) 

và trong phần “Vị trí thích hợp của hệ thống ghế trẻ em” (Y trang 67).

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống ghế trẻ em phù hợp tại Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Hệ thống ghế trẻ em được khuyến nghị để cố định bằng dây đai an toàn

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX thuộc loại “Universal” và “Semi-universal” được khuyến nghị

Ghế

Ghế hành 

khách phía 

trước

Ghế sau

Trái Giữa Phải

Hệ thống ghế trẻ em i-Size X i-U X i-U

Hệ thống ghế trẻ em được khuyến nghị

Nhóm trọng lượng Nhà sản xuất Loại Số phê duyệt (E1 

...)

Số đơn đặt hàng 

(A 000 ...)1

1 Mã màu 9H95.

Nhóm 0:

lên tới 10 kg

lên tới xấp xỉ 6 tháng

Britax Römer BABY SAFE 

plus II

04 301146 970 36 00

970 57 00

Nhóm 0+:

lên tới 13 kg

lên tới xấp xỉ 15 tháng

Britax Römer BABY SAFE 

plus II

04 301146 970 36 00

970 57 00

Nhóm I:

9 kg đến 18 kg

từ khoảng 9 tháng đến 

4 tuổi

Britax Römer DUO plus 04 301133 970 37 00

970 58 00

Nhóm II/III:

15 kg đến 36 kg

từ khoảng 4 tuổi đến 

12 tuổi

Britax Römer KIDFIX 04 301198 970 38 00

970 59 00

Britax Römer KIDFIX XP 04 301304 970 61 00

Nhóm trọng 

lượng

Nhóm 

kích 

thước

Nhà sản xuất Loại Số phê duyệt 

(E1 ...)

Số đơn đặt hàng
1

Nhóm 0+:

lên tới 13 kg

E Britax Römer BABY SAFE 

plus

04 301146 B6 6 86 8224

Nhóm I:

9 kg đến 18 kg

B1 Britax Römer DUO plus 04 301133 A 000 970 37 00

A 000 970 58 00
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Lưu ý an toàn quan trọng

Tính năng ngắt:

RCửa sau (Y trang 72)
RKính bên phía sau (Y trang 73)

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng về chức 

năng khóa kép (Y trang 88).

Khóa chống mở cửa sau cho cửa sau

Bạn phải khóa mỗi cửa an toàn bằng chốt khóa an 

toàn cho trẻ em trên các cửa phía sau. Cửa có 

khóa chống mở cửa sau không thể mở được từ bên 

trong xe. Khi mở khóa xe, có thể mở cửa từ bên 

ngoài.

XĐể kích hoạt: ấn cần khóa chống mở cửa sau 

lên theo chiều mũi tên :.

XĐảm bảo khóa chống mở cửa sau hoạt động 

chính xác.

XĐể vô hiệu hóa: ấn cần khóa chống mở cửa sau 

xuống theo chiều mũi tên ;.

Khóa chống mở cửa sau

G CẢNH BÁO

Nếu có trẻ ngồi trên xe, trẻ có thể:

RMở cửa, do đó gây nguy hiểm cho người khác 

hoặc người tham gia giao thông

RRa khỏi xe và bị xe cộ va quẹt

RVận hành thiết bị trên xe và bị mắc kẹt

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Luôn kích hoạt khóa chống mở cửa sau và tính 

năng ngắt nếu có trẻ ngồi trên xe. Khi rời khỏi 

xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa xe. Tuyệt đối 

không để trẻ em trên xe mà không giám sát.

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ em trên xe mà không giám sát, trẻ có 

thể làm xe chuyển động, ví dụ như nếu chúng:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Ngoài ra, trẻ có thể vận hành thiết bị trên xe và 

bị mắc kẹt. Có nguy cơ gây tai nạn và thương 

tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

G CẢNH BÁO

Nếu hành khách (đặc biệt là trẻ em) bị nóng 

hoặc lạnh trong thời gian dài, có nguy cơ chấn 

thương nặng, thậm chí tử vong. Tuyệt đối không 

để hành khách (đặc biệt là trẻ em) một mình 

trên xe.

G CẢNH BÁO

Nếu hệ thống ghế trẻ em bị ánh nắng chiếu trực 

tiếp, các bộ phận sẽ nóng lên. Trẻ có thể bị bỏng 

khi chạm vào các bộ phận này, đặc biệt là các 

bộ phận kim loại trong hệ thống ghế trẻ em. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Nếu bạn và trẻ rời khỏi xe, phải luôn đảm bảo hệ 

thống ghế trẻ em không bị ánh nắng chiếu trực 

tiếp. Ví dụ, dùng chăn để che hệ thống. Nếu hệ 

thống ghế trẻ em bị ánh nắng chiếu trực tiếp, để 

hệ thống nguội trước khi cho trẻ ngồi. Tuyệt đối 

không để trẻ em trên xe mà không giám sát.
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Tính năng ngắt cho kính bên phía sau

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn nút ;.

Nếu đèn báo : sáng, hoạt động của kính bên phía 

sau đã được vô hiệu hóa. Chỉ có thể vận hành kính 

cửa bằng cách sử dụng công tắc trên cửa bên lái 

xe. Nếu đèn báo : tắt, có thể vận hành kính cửa 

bằng cách sử dụng các công tắc ở khoang phía 

sau.

Trong phần này, bạn sẽ được cung cấp thông tin về 

các hệ thống lái xe an toàn sau đây:

RABS (Anti-lock Braking System - Hệ thống 

chống bó cứng phanh) (Y trang 74)
RBAS (Brake Assist System - Hệ thống hỗ trợ 

phanh khẩn cấp) (Y trang 74)
RHệ thống hỗ trợ phanh chủ động (Y trang 74)
RĐèn phanh thích ứng(Y trang 77)
RESP® (Electronic Stability Program - Hệ thống 

cân bằng điện tử) (Y trang 77)
REBD (electronic brake force distribution - Hệ 

thống phân bổ lực phanh điện tử) (Y trang 80)
RPHANH THÍCH ỨNG (Y trang 81)
RActive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

(Y trang 81)
RSTEER CONTROL (Hệ thống hỗ trợ đánh lái) 

(Y trang 83)

Các hệ thống lái xe an toàn không thể giảm nguy 

cơ tai nạn nếu bạn không điều chỉnh cách lái xe 

hoặc không chú ý cũng như không thể vượt qua 

được các quy luật vật lý. Các hệ thống lái xe an 

toàn chỉ đơn giản là những công cụ hỗ trợ được 

thiết kế để hỗ trợ lái. Bạn có trách nhiệm duy trì 

khoảng cách với xe phía trước, đảm bảo tốc độ xe, 

phanh kịp thời và đi đúng làn đường. Luôn điều 

chỉnh phong cách lái xe để phù hợp với đường đang 

lưu thông và điều kiện thời tiết và duy trì khoảng 

cách an toàn với xe phía trước. Cần lái xe cẩn thận.

Các hệ thống lái xe an toàn được nêu chỉ hoạt động 

hiệu quả khi lốp và mặt đường tiếp xúc phù hợp. 

Đặc biệt chú ý tới các thông tin về lốp xe, độ sâu 

tối thiểu của ta-lông lốp xe được khuyến nghị, v.v… 

trong phần “Bánh xe và lốp xe” (Y trang 376).

Khi lái xe trong điều kiện có gió, phải luôn sử dụng 

lốp đi mùa đông (lốp M+S) và nếu cần thiết, sử 

dụng xích bọc lốp. Chỉ như vậy, hệ thống lái xe an 

toàn nêu trong phần này mới vận hành hiệu quả 

nhất có thể.

Có thú cưng trên xe

G CẢNH BÁO

Nếu bạn để động vật trên xe mà không giám sát 

hoặc trông nom, chúng có thể ấn vào nút hoặc 

công tắc chẳng hạn.

Chúng có thể:

RKích hoạt thiết bị trên xe và bị kẹt

RBật hoặc tắt hệ thống trên xe, do đó gây nguy 

hiểm cho người tham gia giao thông khác

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, phanh gấp hoặc 

chuyển hướng đột ngột, động vật không được cố 

định có thể bị văng quanh xe, gây chấn thương 

cho người ngồi trên xe. Có nguy cơ gây tai nạn 

và thương tích.

Tuyệt đối không để động vật trên xe mà không 

chú ý. Phải luôn cố định động vật đúng cách 

trong suốt hành trình, ví dụ trong thùng vận 

chuyển động vật.

Các hệ thống lái xe an toàn

Tổng quan các hệ thống lái xe an toàn

Lưu ý an toàn quan trọng
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Thông tin chung

ABS điều chỉnh áp lực phanh sao cho bánh không 

bị bó cứng khi phanh. Điều này cho phép bạn tiếp 

tục lái xe khi phanh.

Đèn cảnh báo ABS ! trên cụm đồng hồ sáng 

khi khóa điện bật. Đèn tắt khi động cơ chạy.

ABS hoạt động khi xe đạt tốc độ từ 8 km/h trở lên, 

bất kể điều kiện mặt đường. ABS hoạt động trên 

các bề mặt trơn trượt ngay cả khi bạn chỉ phanh 

nhẹ.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Nếu ABS gặp trục trặc, các hệ thống khác bao gồm 

các hệ thống lái xe an toàn cũng bị vô hiệu hóa. 

Phải lưu ý thông tin trên đèn cảnh báo ABS 

(Y trang 296) và các thông báo hiển thị có thể 

được hiển thị trên cụm đồng hồ (Y trang 264).

Phanh

X Nếu ABS can thiệp: tiếp tục dùng lực nhấn bàn 

đạp phanh đến khi kết thúc tình huống phanh.

XĐể đạp phanh hết cỡ: dùng toàn bộ lực để 

nhấn bàn đạp phanh.

Nếu ABS can thiệp vào quá trình phanh xe, bạn sẽ 

cảm thấy rung ở bàn đạp phanh.

Bàn đạp phanh rung có thể chỉ báo tình trạng 

đường nguy hiểm và các chức năng như nhắc nhở 

thận trọng hơn khi lái xe.

Lưu ý chung

BAS vận hành trong các trường hợp phanh khẩn 

cấp. Nếu bạn phanh gấp, BAS sẽ tự động tăng lực 

phanh, nhờ đó rút ngắn quãng đường dừng xe.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Phanh

X Nhấn mạnh bàn đạp phanh cho đến khi chấm 

dứt tình huống phanh khẩn cấp.

ABS sẽ ngăn tình trạng bó cứng bánh xe.

Phanh sẽ hoạt động bình thường khi bạn nhả bàn 

đạp phanh. BAS được vô hiệu hóa.

Thông tin chung

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Hỗ trợ phanh chủ động bao gồm chức năng cảnh 

báo khoảng cách có chức năng phanh tự hành và 

Hỗ trợ phanh thích ứng.

Hỗ trợ phanh chủ động có thể giúp giảm thiểu nguy 

cơ va chạm với xe phía trước hoặc giảm tác động 

của va chạm.

Nếu Hỗ trợ phanh chủ động phát hiện có nguy cơ 

va chạm, bạn sẽ được cảnh báo bằng hình ảnh và 

âm thanh. Nếu bạn không phản ứng khi được cảnh 

báo va chạm bằng hình ảnh và âm thanh, hệ thống 

phanh tự động sẽ được kích hoạt trong trường hợp 

khẩn cấp. Nếu bạn tự gài phanh trong trường hợp 

ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)

G CẢNH BÁO

Nếu ABS gặp sự cố, bánh xe có thể bị bó cứng 

khi phanh. Khả năng lái và đặc tính phanh có thể 

bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các hệ 

thống lái xe an toàn khác có thể bị vô hiệu hóa. 

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và xảy 

ra tai nạn.

Cần lái xe cẩn thận. Lập tức kiểm tra ABS tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp)

G CẢNH BÁO

Nếu BAS gặp sự cố, quãng đường phanh trong 

trường hợp phanh khẩn cấp sẽ tăng. Có nguy cơ 

xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp phanh khẩn cấp, dùng toàn bộ 

lực nhấn bàn đạp phanh. ABS sẽ ngăn tình trạng 

bó cứng bánh xe.

Hỗ trợ phanh chủ động
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khẩn cấp, chức năng Hỗ trợ phanh thích ứng của 

Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động sẽ hỗ trợ bạn.

Lưu ý an toàn quan trọng

Đặc biệt, khả năng phát hiện chướng ngại vật có 

thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp sau:

RTuyết rơi hoặc mưa to
RTuyết rơi hoặc mưa to
RBị nhiễu bởi các nguồn rađa khác
RPhản xạ rađa mạnh ví dụ trong các bãi đỗ xe 

nhiều tầng
RXe có bề ngang nhỏ di chuyển phía trước như xe 

máy
RXe di chuyển phía trước ở làn đường khác
RXe mới hoặc sau khi bảo dưỡng hệ thống hỗ trợ 

phanh chủ động

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng trong 

phần “Lưu ý khi chạy rà” (Y trang 154).

Sau khi phần trước của xe bị hư hỏng, phải kiểm tra 

cấu hình và khả năng vận hành của cảm biến rađa 

tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Điều này cũng áp 

dụng đối với các va chạm ở tốc độ thấp trong đó 

phần trước của xe có những hư hỏng không nhìn 

thấy được.

Bật/tắt

Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động tự hoạt động sau 

khi bật khóa điện.

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống hỗ 

trợ phanh chủ động (Y trang 255) trên máy tính 

tích hợp. Khi hệ thống bị vô hiệu hóa, chức năng 

cảnh báo khoảng cách và chức năng phanh tự 

hành cũng bị vô hiệu hóa.

Nếu đã vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ phanh chủ 

động, biểu tượng  xuất hiện trên màn hình đồ 

họa hỗ trợ.

Chức năng cảnh báo khoảng cách

Thông tin chung

Chức năng cảnh báo khoảng cách có thể giúp giảm 

thiểu nguy cơ va chạm với xe phía trước hoặc giảm 

tác động của va chạm. Nếu chức năng cảnh báo 

khoảng cách phát hiện có nguy cơ xảy ra va chạm, 

bạn sẽ được cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm 

thanh.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ phần “Lưu ý an toàn quan trọng” cho 

hệ thống lái xe an toàn (Y trang 73).

Function

Chức năng cảnh báo khoảng cách phát ra âm 

thanh khi xe chạy ở các tốc độ:

RKhoảng 30 km/h trở lên nếu trong vài giây, 

khoảng cách được duy trì với xe di chuyển phía 

trước không đủ. Đèn cảnh báo khoảng cách 

· sáng trên cụm đồng hồ.
RKhoảng 7 km/h trở lên nếu bạn đang di chuyển 

rất nhanh về phía xe phía trước. Âm thanh cảnh 

báo gián đoạn sẽ được phát ra và đèn cảnh báo 

khoảng cách · sẽ sáng trên cụm đồng hồ.

X Lập tức phanh để tăng khoảng cách với phương 

tiện phía trước.

G CẢNH BÁO

Chức năng cảnh báo khoảng cách không phản 

ứng:

RVới người hoặc động vật

RVới xe đang đến gần

RVới giao thông trên đường giao nhau

RKhi vào cua

Chức năng cảnh báo khoảng cách không thể 

đưa ra cảnh báo trong mọi trường hợp khẩn cấp. 

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tình hình giao thông và sẵn sàng 

phanh xe.

Luôn điều chỉnh tốc độ phù hợp với đường và 

điều kiện giao thông.

G CẢNH BÁO

Chức năng cảnh báo khoảng cách không thể 

luôn nhận diện rõ ràng các vật thể và tình huống 

giao thông phức tạp.

Trong những trường hợp này, chức năng cảnh 

báo khoảng cách có thể:

RÐưa ra cảnh báo không cần thiết

RKhông đưa ra cảnh báo

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phải luôn chú ý tình hình giao thông; không chỉ 

dựa vào chức năng cảnh báo khoảng cách.
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hoặc

X Tránh xe nếu an toàn để thực hiện.

Do đặc điểm của hệ thống, các điều kiện lái xe quá 

phức tạp nhưng không khẩn cấp cũng có thể làm 

hệ thống phát cảnh báo.

Với sự hỗ trợ của hệ thống cảm biến rađa, chức 

năng cảnh báo khoảng cách có thể phát hiện các 

chướng ngại vật nằm trên đường xe chạy trong thời 

gian dài.

Lên tới tốc độ khoảng 70 km/h, chức năng cảnh 

báo khoảng cách cũng có thể phản ứng với các 

chướng ngại vật đứng yên, ví dụ xe đang dừng hoặc 

đỗ.

Chức năng phanh tự hành

Nếu người lái không phản ứng với tín hiệu cảnh báo 

khoảng cách trong tình huống khẩn cấp, hệ thống 

Hỗ trợ phanh chủ động có thể hỗ trợ lái xe thông 

qua chức năng phanh tự hành.

Xe không có Distance Pilot DISTRONIC: Chức 

năng phanh tự hành có tác dụng khi xe chạy trong 

các khoảng tốc độ sau:

R7–105 km/h đối với các vật di chuyển
R7–50 km/h đối với các vật đứng yên

Xe có Distance Pilot DISTRONIC: Chức năng 

phanh tự hành có tác dụng khi xe chạy trong các 

khoảng tốc độ sau:

R7-200 km/h đối với các vật di chuyển
R7–50 km/h đối với các vật đứng yên

Do đặc điểm của hệ thống, các điều kiện lái xe quá 

phức tạp nhưng không khẩn cấp cũng có thể làm 

chức năng phanh tự hành can thiệp.

Nếu chức năng phanh tự hành đòi hỏi lực phanh rất 

mạnh, các biện pháp bảo vệ sớm cho hành khách 

(PRE-SAFE®) sẽ được kích hoạt đồng thời 

(Y trang 60).

Hỗ trợ phanh thích ứng

Thông tin chung

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Với sự hỗ trợ hỗ trợ của hệ thống cảm biến rađa, 

hệ thống Hỗ trợ phanh thích ứng có thể phát hiện 

được chướng ngại vật nằm trên đường xe chạy 

trong thời gian dài.

Nếu hệ thống hỗ trợ phanh thích ứng phát hiện 

nguy cơ va chạm với xe phía trước, hệ thống sẽ tính 

toán lực phanh cần thiết để tránh va chạm. Nếu 

bạn sử dụng lực phanh mạnh, hệ thống hỗ trợ 

phanh thích ứng sẽ tự động tăng lực phanh đến 

mức độ cần thiết phù hợp với các điều kiện giao 

thông.

Hệ thống hỗ trợ phanh thích ứng có tác dụng hỗ trợ 

phanh trong các tình huống nguy hiểm khi xe chạy 

ở tốc độ trên 7 km/h. Hệ thống sử dụng công nghệ 

cảm biến rađa để đánh giá tình huống giao thông.

Khi tốc độ xe đạt xấp xỉ 250 km/h, hệ thống hỗ trợ 

phanh thích ứng có thể phản ứng với những vật di 

chuyển đã được phát hiện ít nhất một lần trong quá 

trình quan sát.

Khi tốc độ xe đạt xấp xỉ 70 km/h, hệ thống hỗ trợ 

phanh thích ứng phản ứng với những vật đứng yên.

Nếu hệ thống hỗ trợ phanh thích ứng đòi hỏi lực 

phanh rất mạnh, các biện pháp bảo vệ sớm cho 

hành khách (PRE-SAFE®) sẽ được kích hoạt đồng 

thời (Y trang 60).

X Nhấn bàn đạp phanh cho đến khi chấm dứt tình 

huống phanh khẩn cấp.

ABS sẽ ngăn tình trạng bó cứng bánh xe.

Phanh sẽ hoạt động bình thường trở lại nếu:

RBạn nhả bàn đạp phanh
RKhông còn nguy cơ va chạm với xe phía trước
RSau đó hệ thống hỗ trợ phanh thích ứng sẽ được 

vô hiệu hóa.

Sau đó hệ thống hỗ trợ phanh thích ứng sẽ được vô 

hiệu hóa.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ phần “Lưu ý an toàn quan trọng” cho 

hệ thống lái xe an toàn (Y trang 73).
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Do đặc điểm của hệ thống, các điều kiện lái xe 

phức tạp nhưng không khẩn cấp cũng có thể làm 

hệ thống hỗ trợ phanh can thiệp.

Nếu tính năng hỗ trợ phanh thích ứng không khả 

dụng do trục trặc trong hệ thống cảm biến rađa, hệ 

thống phanh vẫn hoạt động hiệu quả với đầy đủ tác 

dụng trợ lực phanh và BAS.

Đèn phanh thích ứng cảnh báo như sau trong tình 

huống phanh khẩn cấp:

RNhấp nháy đèn phanh
RKích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm

Nếu bạn phanh gấp từ tốc độ trên 50 km/h hoặc 

nếu quá trình phanh được hỗ trợ bởi BAS hoặc Ac-

tive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen, đèn 

phanh sẽ nháy nhanh. Trong trường hợp này, xe di 

chuyển phía sau bạn sẽ được cảnh báo theo cách 

dễ nhận thấy hơn.

Nếu bạn phanh gấp từ tốc độ trên 70 km/h đến khi 

dừng xe, đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ được bật tự 

động. Nếu phanh lần nữa, đèn phanh sẽ sáng liên 

tục. Đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ tự động tắt nếu 

bạn di chuyển với tốc độ trên 10 km/h. Bạn cũng 

có thể tắt đèn cảnh báo nguy hiểm bằng cách sử 

dụng nút cảnh báo nguy hiểm(Y trang 126).

Lưu ý chung

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

ESP® giám sát độ ổn định và lực kéo khi lái xe, tức 

là sự truyền công suất giữa lốp và mặt đường.

Nếu ESP® phát hiện xe chạy chệch hướng so với ý 

định của người lái, hệ thống sẽ phanh một hoặc 

nhiều bánh xe để giữ xe cân bằng. Công suất động 

cơ cũng được điều chỉnh để đảm bảo xe chạy đúng 

hướng trong các khoảng giới hạn vật lý. ESP® hỗ 

trợ lái xe khi chuyển bánh trên đường ướt hoặc trơn 

trượt. ESP® cũng có thể cân bằng xe khi phanh.

ETS/4ETS (Hệ thống kéo điện tử)

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Chức năng điều khiển lực kéo ETS là một phần của 

ESP®. Trên xe có 4MATIC, 4ETS là một phần của 

ESP®.

Chức năng điều khiển lực kéo sẽ phanh từng bánh 

chủ động nếu bánh xe quay. Điều này cho phép 

bạn chuyển bánh và tăng tốc trên đường trơn trượt, 

ví dụ nếu một bên mặt đường trơn. Bên cạnh đó, 

mô-men dẫn động sẽ được truyền nhiều hơn đến 

bánh xe đang chịu lực kéo.

Chức năng điều khiển lực kéo vẫn có tác dụng nếu 

bạn vô hiệu hóa ESP®.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Đọc phần “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

G CẢNH BÁO

Hệ thống Hỗ trợ phanh thích ứng không thể luôn 

nhận diện rõ ràng các vật thể và tình huống giao 

thông phức tạp.

Trong những trường hợp này, hệ thống hỗ trợ 

phanh thích ứng có thể:

RCan thiệp không cần thiết

RKhông can thiệp

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tình hình giao thông và sẵn sàng 

phanh xe. Chấm dứt can thiệp trong tình huống 

lái không nguy cấp.

G CẢNH BÁO

Hệ thống Hỗ trợ phanh thích ứng không phản 

ứng:

RVới người hoặc động vật

RVới xe đang đến gần

RVới giao thông trên đường giao nhau

RKhi vào cua

Do đó, hệ thống Hỗ trợ phanh thích ứng không 

can thiệp trong tất cả các tình huống khẩn cấp. 

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tình hình giao thông và sẵn sàng 

phanh xe.

Luôn điều chỉnh tốc độ phù hợp với đường và 

điều kiện giao thông.

Đèn phanh thích ứng

ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)
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Khi kéo xe có cầu sau được nâng lên, bạn cần tuân 

thủ các lưu ý về ESP® (Y trang 370).

Nếu đèn cảnh báo å ESP® OFF sáng liên tục, 

ESP® đã được vô hiệu hóa.

Nếu đèn cảnh báo ÷ ESP® sáng liên tục, ESP® 

sẽ không khả dụng do gặp trục trặc.

Đọc thông tin về đèn cảnh báo (Y trang 297) và 

các thông báo hiển thị có thể được hiển thị trên 

cụm đồng hồ (Y trang 264).

Chỉ sử dụng bánh xe có kích thước lốp được 

khuyến nghị. Chỉ như vậy ESP® mới hoạt động 

đúng chức năng.

Đặc điểm của ESP®

Lưu ý chung

Nếu đèn cảnh báo ÷ ESP tắt trước khi bắt đầu 

chạy xe, ESP® sẽ tự động kích hoạt.

Nếu ESP® can thiệp, đèn cảnh báo ÷ ESP® sẽ 

nhấp nháy trên cụm đồng hồ.

Nếu ESP® can thiệp:

X Không vô hiệu hóa ESP® trong mọi trường hợp.

X Khi chuyển bánh, chỉ nhấn bàn đạp ga ở mức 

cần thiết.

XĐiều chỉnh phong cách lái xe để phù hợp với 

đường và điều kiện thời tiết hiện tại.

Chức năng ECO start/stop

Chức năng ECO start/stop sẽ tự động tắt động cơ 

nếu xe dừng chuyển động. Khi xe chuyển bánh trở 

lại, động cơ sẽ tự khởi động. ESP® vẫn duy trì trạng 

thái được chọn trước đó, ví dụ: nếu ESP® được vô 

hiệu hóa trước khi động cơ tự động tắt.

Kích hoạt/vô hiệu hóa ESP® (trừ xe Merce-
des-AMG)

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Bạn có thể lựa chọn một trong các trạng thái sau 

của ESP®:

RESP® được kích hoạt
RESP® bị vô hiệu hóa

Tốt nhất nên vô hiệu hóa ESP® trong các trường 

hợp sau:

RKhi sử dụng xích bọc lốp khi chạy đường tuyết
RLái xe trong đường tuyết dày
RLái xe trên cát hoặc đá sỏi

Trượt bánh dẫn đến hành động cắt, giúp tạo lực 

bám đường tốt hơn.

i Kích hoạt ESP® ngay khi vượt qua các trường 

hợp nêu trên. Nếu không ESP® sẽ không thể 

cân bằng xe nếu xe bắt đầu bị trượt hoặc bánh 

xe bắt đầu quay.

Kích hoạt/vô hiệu hóa ESP®

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ESP® thông 

qua máy tính tích hợp (Y trang 254).

ESP® được vô hiệu hóa:

Đèn cảnh báo å ESP® OFF trên cụm đồng hồ 

sáng.

ESP® được kích hoạt:

Đèn cảnh báo å ESP® OFF trên cụm đồng hồ 

tắt.

Các đặc điểm khi vô hiệu hóa ESP®

Nếu vô hiệu hóa ESP® và một hoặc nhiều bánh xe 

bắt đầu quay, đèn cảnh báo ÷ ESP® trên cụm 

đồng hồ sẽ nhấp nháy. Trong các trường hợp này, 

ESP® sẽ không thể cân bằng xe.

Nếu bạn vô hiệu hóa ESP®:

RESP® không thể tiếp tục tăng độ ổn định khi lái 

xe
RMô-men động cơ không còn bị giới hạn và các 

bánh dẫn động có thể quay
RChức năng điều khiển lực kéo vẫn được kích 

hoạt

G CẢNH BÁO

Nếu ESP® gặp trục trặc, ESP® không thể cân 

bằng xe. Bên cạnh đó, các hệ thống lái xe an 

toàn khác cũng bị tắt. Điều này làm tăng nguy cơ 

bị trượt bánh và xảy ra tai nạn.

Cần lái xe cẩn thận. Kiểm tra ESP® tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn vô hiệu hóa ESP®, ESP® sẽ không thể 

cân bằng xe. Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt 

bánh và xảy ra tai nạn.

Tốt nhất nên vô hiệu hóa ESP® trong các trường 

hợp sau:
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RHệ thống hỗ trợ phanh chủ động Active Brake 

Assist không khả dụng; hệ thống này không 

được kích hoạt ngay cả khi bạn phanh mạnh với 

sự hỗ trợ của ESP®

RPRE-SAFE® không còn khả dụng hoặc không 

được kích hoạt nếu bạn nhấn mạnh phanh có hỗ 

trợ của ESP®

RPhanh PRE-SAFE® không còn khả dụng; tính 

năng này không được kích hoạt ngay cả khi bạn 

phanh mạnh với sự hỗ trợ của ESP®

RESP® vẫn sẽ hỗ trợ khi bạn phanh mạnh

Vô hiệu hóa/kích hoạt ESP® (xe Merce-
des-AMG)

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Bạn có thể lựa chọn một trong các trạng thái sau 

của ESP®:

RESP® được kích hoạt
RESP® bị vô hiệu hóa
RESP® bị vô hiệu hóa

ESP® được kích hoạt khi động cơ khởi động, bất kể 

ESP® bị vô hiệu hóa trước khi tắt động cơ.

Trong cách trường hợp sau đây, kích hoạt chế độ 

xử lý SPORT có thể tốt hơn vô hiệu hóa ESP®:

RKhi sử dụng xích bọc lốp khi chạy đường tuyết
RLái xe trong đường tuyết dày
RLái xe trên cát hoặc đá sỏi
RTrên đường được chỉ định đặc biệt khi muốn có 

các đặc điểm đánh lái thừa và thiếu của xe

Trượt bánh dẫn đến hành động cắt, giúp tạo lực 

bám đường tốt hơn.

Lái xe ở chế độ xử lý SPORT hoặc ESP® được vô 

hiệu hóa yêu cầu lái xe có trình độ và kinh nghiệm 

cao.

i Kích hoạt ESP® ngay khi vượt qua các trường 

hợp nêu trên. Nếu không ESP® sẽ không thể 

cân bằng xe nếu xe bắt đầu bị trượt hoặc bánh 

xe bắt đầu quay.

Kích hoạt/vô hiệu hóa ESP®

XĐể kích hoạt chế độ xử lý SPORT: ấn nhanh 

nút :.

Đèn cảnh báo chế độ xử lý M SPORT trên 

cụm đồng hồ sáng. Thông báo Chế độ xử lý SPORT 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

XĐể vô hiệu hóa chế độ xử lý SPORT: ấn nhanh 

nút :.

Đèn cảnh báo chế độ xử lý M SPORT trên 

cụm đồng hồ tắt.

XĐể vô hiệu hóa ESP®: ấn nút : đến khi đèn 

cảnh báo å ESP® OFF sáng trên cụm đồng 

hồ.

Thông báo ÷ OFF xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

XĐể kích hoạt ESP®: ấn nhanh nút :.

Đèn cảnh báo å ESP® OFF trên cụm đồng hồ 

tắt. Thông báo ÷ ON xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

Các đặc điểm khi chế độ xử lý SPORT được kích 

hoạt

Nếu chế độ xử lý SPORT được kích hoạt và một 

hoặc nhiều bánh xe bắt đầu quay, đèn cảnh báo 

÷ ESP® trên cụm đồng hồ sẽ nhấp nháy. Trong 

các trường hợp này, ESP® chỉ có thể cân bằng xe 

ở mức giới hạn.

G CẢNH BÁO

Khi chế độ xử lý SPORT được kích hoạt, có nguy 

cơ trượt và xảy ra tai nạn cao hơn.

Chỉ kích hoạt chế độ xử lý SPORT trong các 

trường hợp được nêu dưới đây.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn vô hiệu hóa ESP®, ESP® sẽ không thể 

cân bằng xe. Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt 

bánh và xảy ra tai nạn.

Chỉ vô hiệu hóa ESP® trong các trường hợp được 

nêu dưới đây.
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Khi chế độ xử lý SPORT được kích hoạt:

RESP® tăng cường ổn định lái xe ở mức giới hạn
RChức năng điều khiển lực kéo vẫn được kích 

hoạt
RMô-men động cơ không còn bị giới hạn và các 

bánh dẫn động có thể quay
RESP® vẫn sẽ hỗ trợ khi bạn phanh mạnh

Các đặc điểm khi vô hiệu hóa ESP®

Nếu vô hiệu hóa ESP® và một hoặc nhiều bánh xe 

bắt đầu quay, đèn cảnh báo ÷ ESP® trên cụm 

đồng hồ không nhấp nháy. Trong các trường hợp 

này, ESP® sẽ không thể cân bằng xe.

Nếu bạn vô hiệu hóa ESP®:

RESP® không thể tiếp tục tăng độ ổn định khi lái 

xe
RMô-men động cơ không còn bị giới hạn và các 

bánh dẫn động có thể quay
RChức năng điều khiển lực kéo vẫn được kích 

hoạt
RHệ thống hỗ trợ phanh chủ động Active Brake 

Assist không khả dụng; hệ thống này không 

được kích hoạt ngay cả khi bạn phanh mạnh với 

sự hỗ trợ của ESP®

RPRE-SAFE® không còn khả dụng hoặc không 

được kích hoạt nếu bạn nhấn mạnh phanh có hỗ 

trợ của ESP®

RPhanh PRE-SAFE® không còn khả dụng; tính 

năng này không được kích hoạt ngay cả khi bạn 

phanh mạnh với sự hỗ trợ của ESP®

RESP® vẫn sẽ hỗ trợ khi bạn phanh mạnh

Ổn định thân xe khi kéo rơ-moóc ESP®

Thông tin chung

Ổn định thân xe khi kéo rơ-moóc ESP® không khả 

dụng ở xe Mercedes-AMG.

Nếu tổ hợp xe/rơ-moóc bắt đầu lắc lư, ESP® sẽ hỗ 

trợ bạn trong tình huống này. ESP® sẽ giảm tốc độ 

xe bằng cách phanh và giới hạn công suất động cơ 

cho đến khi tổ hợp xe/rơ-moóc cân bằng.

Lưu ý an toàn quan trọng

Nếu tổ hợp xe/rơ-moóc bắt đầu lắc lư, bạn chỉ có 

thể cân bằng tổ hợp xe/rơ-moóc bằng cách nhấn 

mạnh phanh.

Chức năng ổn định thân xe khi kéo rơ-moóc ESP® 

được kích hoạt trên tốc độ xấp xỉ 65 km/h.

Chức năng ổn định thân xe khi kéo rơ-moóc ESP® 

không hoạt động nếu ESP® bị tắt hoặc vô hiệu hóa 

do bị trục trặc.

Hệ thống hỗ trợ lái khi có gió tạt ngang

Thông tin chung

Gió mạnh tạt ngang có thể ảnh hưởng đến khả 

năng bám đường của xe khi bạn đang lái thẳng về 

phía trước. Chức năng hỗ trợ lái khi có gió tạt 

ngang được tích hợp trong ESP® giảm thiểu đáng 

kể những tác động này.

Tùy theo hướng và cường độ của gió tạt ngang ảnh 

hưởng đến xe, ESP® sẽ can thiệp tự động.

ESP® can thiệp thông qua chức năng ổn định 

phanh để hỗ trợ bạn bám làn đường.

Hệ thống hỗ trợ lái khi có gió tạt ngang sẽ kích 

hoạt ở tốc độ xe trên 80 km/h khi lái xe theo 

đường thẳng hoặc cua nhẹ.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ lái khi có gió tạt ngang không hoạt 

động nếu ESP® bị tắt hoặc vô hiệu hóa do trục 

trặc.

Lưu ý chung

EBD giám sát và điều khiển áp lực phanh trên các 

bánh sau để tăng độ ổn định của xe khi phanh.

G CẢNH BÁO

Nếu tình trạng đường và điều kiện thời tiết xấu, 

chức năng ổn định thân xe khi kéo rơ-moóc sẽ 

không thể ngăn tổ hợp xe/rơ-moóc lắc lư. Rơ-

moóc có trọng tâm cao có thể bị lật trước khi 

ESP® phát hiện ra. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn điều chỉnh phong cách lái xe phù hợp với 

đường và điều kiện thời tiết hiện tại.

EBD (phân bổ lực phanh điện tử)
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Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

Tuân thủ thông tin liên quan đến đèn báo và đèn 

cảnh báo (Y trang 296) cũng như thông báo hiển 

thị (Y trang 266).

PHANH THÍCH ỨNG tăng độ an toàn của phanh và 

tăng độ thoải mái khi phanh. Bên cạnh chức năng 

phanh, PHANH THÍCH ỨNG cũng có chức năng GIỮ 

(Y trang 200) và hỗ trợ khởi động ngang dốc 

(Y trang 158).

Thông tin chung

i Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng trong 

phần “Các hệ thống lái xe an toàn” 

(Y trang 73).

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen có 

thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ va chạm với xe 

khác hoặc người đi bộ và giảm tác động của va 

chạm. Nếu Active Brake Assist hỗ trợ giao thông 

đan xen phát hiện có nguy cơ va chạm, bạn sẽ 

được cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh, nếu 

cần, việc hãm phanh sẽ được hỗ trợ theo tình 

huống. Nếu bạn không phản ứng, hệ thống cũng có 

thể phản ứng bằng cách phanh tự động. Nếu có 

nguy cơ va chạm do phát hiện giao thông trên 

đường giao nhau, bạn sẽ được cảnh báo bằng hình 

ảnh và âm thanh cũng như được hỗ trợ bởi tác 

dụng trợ lực phanh, theo tình huống.

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen chỉ 

khả dụng ở xe có gói trang thiết bị hỗ trợ lái Driving 

Assistance Plus.

Đối với Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan 

xen hỗ trợ bạn khi đang lái xe, hệ thống cảm biến 

rađa và hệ thống camera phải hoạt động.

Nếu hệ thống cảm biến rađa hoặc hệ thống came-

ra gặp sự cố, Active Brake Assist hỗ trợ giao thông 

đan xen sẽ bị hạn chế hoặc không hoạt động. Hệ 

thống phanh vẫn khả dụng với đầy đủ tác dụng trợ 

lực phanh và BAS.

Hệ thống cảm biến rađa và hệ thống camera hỗ trợ 

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen phát 

hiện các chướng ngại vật nằm trên đường xe chạy 

trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể phát hiện người 

đi bộ trên đường xe chạy.

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen phát 

hiện người đi bộ bằng cách sử dụng các đặc điểm 

điển hình như đường nét cơ thể và dáng điệu của 

người khi đứng thẳng.

i Tuân thủ các hạn chế được nêu trong phần 

“Lưu ý an toàn quan trọng” (Y trang 81).

Lưu ý an toàn quan trọng

Trong trường hợp sử dụng một phần hệ thống 

phanh, xe vẫn được phanh tới 50% lực phanh tối 

đa.

G CẢNH BÁO

Nếu EBD bị trục trặc, bánh sau có thể bị bó 

cứng, ví dụ khi phanh hoàn toàn. Điều này làm 

tăng nguy cơ bị trượt bánh và xảy ra tai nạn.

Do đó bạn nên điều chỉnh phong cách lái xe phù 

hợp với các đặc điểm xử lý khác nhau. Cần kiểm 

tra hệ thống phanh tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

PHANH THÍCH ỨNG

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan 
xen

G CẢNH BÁO

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen sẽ 

bắt đầu phanh xe bằng cách sử dụng một phần 

hệ thống phanh nếu phát hiện nguy cơ va chạm. 

Nếu bạn không tự phanh xe, có thể xảy ra va 

chạm. Ngay cả sau khi nhấn phanh hết cỡ, va 

chạm vẫn xảy ra đặc biệt khi xe đang tiến đến 

chướng ngại vật với tốc độ cao. Có nguy cơ xảy 

ra tai nạn.

Luôn tự nhấn phanh và cố gắng tránh chướng 

ngại vật nếu có thể thực hiện an toàn.
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Để duy trì khoảng cách thích hợp với xe phía trước 

và tránh va chạm, bạn phải tự nhấn phanh.

Trong trường hợp tuyết rơi hoặc mưa to, khả năng 

phát hiện của hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Khả năng phát hiện bằng hệ thống cảm biến rađa 

cũng có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp:

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất
RBị nhiễu bởi các nguồn rađa khác
RPhản xạ rađa mạnh ví dụ trong các bãi đỗ xe 

nhiều tầng
RXe có bề ngang nhỏ di chuyển phía trước như xe 

máy
RXe di chuyển phía trước ở làn đường khác
RXe di chuyển nhanh vào trong khoảng phát hiện 

của hệ thống cảm biến rađa

Khả năng phát hiện của hệ thống camera cũng có 

thể bị ảnh hưởng trong trường hợp:

RCamera bị bẩn hoặc bị che khuất
RÁnh sáng lóa trên hệ thống camera, ví dụ khi 

mặt trời ở vị trí thấp
RBóng tối
RNếu:

- Người đi bộ di chuyển nhanh, ví dụ đi vào 

đường xe chạy

- Hệ thống camera không thể phát hiện người 

đi bộ là người do mặc quần áo hoặc mang các 

vật đặc biệt

- Người đi bộ bị vật khác che khuất

- Không thể phân biệt hình dáng điển hình của 

người đi bộ với toàn cảnh xung quanh

Sau khi phần trước của xe bị hư hỏng, phải kiểm tra 

khả năng vận hành và cài đặt của cảm biến rađa tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Điều này cũng áp 

dụng đối với các va chạm ở tốc độ thấp trong đó 

phần trước của xe có những hư hỏng không nhìn 

thấy được.

Sau khi kính chắn gió bị hư hỏng, phải kiểm tra cấu 

hình và hoạt động của hệ thống camera tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Chức năng

XĐể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa: kích hoạt hoặc 

vô hiệu hóa Active Brake Assist hỗ trợ giao 

thông đan xen sử dụng máy tính tích hợp 

(Y trang 255).

Nếu Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

đã tắt, biểu tượng  xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

Chức năng này sẽ phát cảnh báo nếu:

G CẢNH BÁO

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

không thể luôn nhận diện rõ ràng các vật thể và 

tình huống giao thông phức tạp.

Trong các trường hợp này, Active Brake Assist 

hỗ trợ giao thông đan xen có thể:

RÐưa ra cảnh báo không cần thiết hoặc can 

thiệp

RKhông đưa ra cảnh báo hay can thiệp

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đặc biệt chú ý đối với tình huống giao 

thông và sẵn sàng phanh, đặc biệt là khi Active 

Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen cảnh báo 

cho bạn. Chấm dứt can thiệp trong tình huống 

lái không nguy cấp.

G CẢNH BÁO

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

không thể luôn nhận diện rõ người, đặc biệt khi 

họ đang di chuyển. Active Brake Assist hỗ trợ 

giao thông đan xen không thể can thiệp trong 

các trường hợp này. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đặc biệt chú ý đối với tình huống giao 

thông và sẵn sàng phanh, đặc biệt là khi Active 

Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen cảnh báo 

cho bạn.

G CẢNH BÁO

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

không phản ứng:

RVới người có dáng người nhỏ, ví dụ trẻ em

RVới động vật

RVới xe đang đến gần

RKhi vào cua

Theo đó, Active Brake Assist hỗ trợ giao thông 

đan xen có thể không cảnh báo hoặc can thiệp 

trong tất cả các tình huống khẩn cấp. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tình hình giao thông và sẵn sàng 

phanh xe.
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RTốc độ khoảng trên 30 km/h trở lên, khoảng 

cách được duy trì với xe di chuyển phía trước 

không đủ trong vài giây
RĐèn cảnh báo khoảng cách · sáng trên cụm 

đồng hồ.
RTốc độ từ 7 km/h trở lên, bạn đang di chuyển rất 

nhanh về phía xe hoặc người đi bộ phía trước

Âm thanh cảnh báo gián đoạn sẽ được phát ra 

và đèn cảnh báo khoảng cách · sẽ sáng trên 

cụm đồng hồ.

X Phanh ngay để giảm độ nguy hiểm của tình 

huống.

hoặc

X Tránh xe nếu an toàn để thực hiện.

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen cũng 

có thể phanh xe tự động trong các điều kiện sau:

RLái xe và hành khách phía trước đã thắt dây đai 

an toàn
RTốc độ xe nằm trong khoảng từ 7 km/h đến 200 

km/h

Lên tới tốc độ khoảng 70 km/h, Active Brake As-

sist hỗ trợ giao thông đan xen có thể phản ứng với:

RCác vật đứng yên trên đường xe chạy, ví dụ xe 

đang dừng hoặc đỗ
RNgười đi bộ trên đường xe chạy

i Nếu có nguy cơ xảy ra va chạm, các biện pháp 

bảo vệ sớm cho hành khách (PRE-SAFE®) sẽ 

được kích hoạt (Y trang 60).

Nếu có nguy cơ xảy ra va chạm với xe phía trước và 

bạn không phanh, tránh xe hoặc tăng tốc nhanh, 

xe có thể thực hiện chức năng phanh khẩn cấp tự 

động cho đến điểm phanh hết cỡ. Chức năng 

phanh khẩn cấp tự động không được thực hiện cho 

đến ngay trước khi sắp xảy ra tai nạn.

Nếu bạn tự sử dụng phanh trong trường hợp khẩn 

cấp hoặc khi phanh tự hành, chức năng hỗ trợ 

phanh thích ứng sẽ được cung cấp. Nếu cần, thao 

tác này sẽ tăng lực phanh lên tới mức phanh hết 

cỡ.

Để tránh va chạm, Active Brake Assist hỗ trợ giao 

thông đan xen sẽ tính toán lực phanh cần thiết 

nếu:

RXe tiến đến gần một chướng ngại vật và
RActive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen đã 

phát hiện nguy cơ va chạm

Khi lái ở tốc độ dưới 30 km/h: nếu bạn nhấn bàn 

đạp phanh, Active Brake Assist hỗ trợ giao thông 

đan xen sẽ được kích hoạt. Active Brake Assist hỗ 

trợ giao thông đan xen sẽ hỗ trợ lực phanh ở thời 

điểm muộn nhất có thể.

Khi lái xe ở tốc độ trên 30 km/h: nếu bạn nhấn 

mạnh bàn đạp phanh, Active Brake Assist hỗ trợ 

giao thông đan xen sẽ tự động tăng lực phanh đến 

mức độ phù hợp với tình huống giao thông.

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen sẽ 

hỗ trợ phanh trong các tình huống nguy hiểm với 

xe phía trước trong phạm vi tốc độ từ 7 km/h và 

250 km/h.

Lên tới tốc độ khoảng 70 km/h, Active Brake As-

sist hỗ trợ giao thông đan xen sẽ hỗ trợ phanh 

trong các tình huống nguy hiểm với:

RChướng ngại vật bất động trên đường xe chạy, ví 

dụ xe dừng hoặc đỗ
RNgười đi bộ đứng yên trên đường xe chạy
RChướng ngại vật chắn ngang đường, di chuyển 

vào trong khoảng phát hiện của cảm biến và 

được cảm biến phát hiện

X Nhấn bàn đạp phanh cho đến khi chấm dứt tình 

huống phanh khẩn cấp.

ABS sẽ ngăn tình trạng bó cứng bánh xe.

Bạn có thể ngăn ngừa sự can thiệp của Active Bra-

ke Assist hỗ trợ giao thông đan xen tại bất kỳ thời 

điểm nào bằng cách:

RNhấn bàn đạp ga
RKích hoạt chuyển số tự động
RNhả bàn đạp phanh

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen tự 

động chấm dứt hỗ trợ phanh nếu:

RBạn chủ động tránh chướng ngại vật
RKhông còn nguy cơ va chạm
RKhông còn phát hiện chướng ngại vật phía trước 

xe

Thông tin chung

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI hỗ trợ bạn bằng 

cách truyền lực lái đáng kể đến vô lăng theo hướng 

cần thiết để cân bằng xe.

Chức năng hỗ trợ lái này được cung cấp nếu:

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI
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RCả bánh xe bên phải và bên trái đều nằm trên 

mặt đường ướt hoặc trơn trượt khi bạn phanh
RXe bắt đầu trượt

Lưu ý an toàn quan trọng

i Tuân thủ “Lưu ý an toàn quan trọng” 

(Y trang 73).

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI không hỗ trợ lái, 

nếu:

RESP® bị vô hiệu hóa
RESP® đang bị trục trặc
Rhệ thống lái gặp sự cố

Nếu ESP® gặp sự cố, bạn sẽ cần hỗ trợ từ hệ thống 

trợ lực lái bằng điện.

Hệ thống mã hóa khóa động cơ ngăn khởi động xe 

nếu không dùng đúng chìa khóa.

XĐể kích hoạt bằng chìa: rút chìa khỏi khóa 

điện.

XĐể kích hoạt bằng chức năng khởi động 

không cần chìa khóa hoặc KEYLESS-GO: tắt 

khóa điện và mở cửa bên lái xe.

XĐể vô hiệu hóa: bật khóa điện.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa xe. 

Bất kỳ người nào cũng có thể khởi động động cơ 

nếu bạn bỏ lại chìa khóa bên trong xe.

i Hệ thống mã hóa khóa động cơ phải luôn được 

vô hiệu hóa khi bạn khởi động động cơ.

XĐể kích hoạt: khóa xe bằng chìa khóa hoặc 

KEYLESS-GO.

Đèn báo : nhấp nháy. Hệ thống cảnh báo được 

kích hoạt sau khoảng 10 giây.

XĐể vô hiệu hóa: mở khóa xe bằng chìa khóa 

hoặc KEYLESS-GO.

hoặc

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

hoặc

X Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa hoặc KEYLESS-GO: ấn nút Start/Stop.

Chìa khóa phải ở bên trong xe.

Tín hiệu báo động bằng biểu tượng và âm thanh sẽ 

được kích hoạt nếu hệ thống báo động được kích 

hoạt và bạn mở:

RCửa
RXe bằng chìa khóa khẩn cấp
RNắp khoang hành lý
RNắp ca pô

XĐể tắt cảnh báo bằng chìa khóa: ấn nút % 

hoặc & trên chìa khóa.

Cảnh báo sẽ tắt.

hoặc

X Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa hoặc KEYLESS-GO: gỡ nút Start/Stop 

khỏi khóa điện (Y trang 156).

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

Cảnh báo sẽ tắt.

XĐể tắt cảnh báo bằng KEYLESS-GO: nắm tay 

nắm cửa bên ngoài. Chìa khóa phải ở bên ngoài 

xe.

Cảnh báo sẽ tắt.

Hệ thống chống trộm

Hệ thống mã hóa khóa động cơ

ATA (Hệ thống cảnh báo chống trộm)
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hoặc

X Ấn nút Start/Stop trên bảng đồng hồ. Chìa khóa 

phải ở bên trong xe.

Cảnh báo sẽ tắt.

Tín hiệu báo động sẽ không tắt ngay cả khi bạn 

đóng cánh cửa mở đã kích hoạt báo động.

Chức năng

Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh sẽ được kích 

hoạt nếu góc nghiêng của xe thay đổi khi kích hoạt 

hệ thống bảo vệ chống xe bị kéo đi. Ví dụ, tín hiệu 

báo động có thể được phát ra khi xe bị nâng lên từ 

một bên.

Bật/tắt

Hệ thống bảo vệ chống xe bị kéo đi được kích hoạt 

hoặc vô hiệu hóa tự động bằng ATA (hệ thống cảnh 

báo chống trộm) khi:

RCác cửa đóng
RNắp khoang hành lý đóng

Hệ thống bảo vệ chống xe bị kéo đi được kích hoạt 

trong khoảng 60 giây sau khi ATA được bật 

(Y trang 85).

Vô hiệu hóa

Để tránh báo động sai, vô hiệu hóa hệ thống bảo 

vệ chống xe bị kéo đi nếu bạn đã khóa xe và xe:

RÐang được vận chuyển
RÐang được đưa lên phà hoặc phương tiện chở xe
RÐỗ trên bề mặt có thể di chuyển, ví dụ gara lệch 

tầng

Cảnh báo chống xe bị kéo đi vẫn bị vô hiệu hóa đến 

khi bật lại ATA sau khi mở cửa.

Bạn có thể vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ chống xe 

bị kéo đi thông qua hệ thống đa phương tiện (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Chức năng

Khi kích hoạt cảm biến chuyển động trong xe, một 

tín hiệu báo động bằng hình ảnh và âm thanh sẽ 

được kích hoạt nếu phát hiện có di chuyển bên 

trong xe. Điều này xảy ra nếu có người với vào bên 

trong xe.

Bật/tắt

Cảm biến chuyển động bên trong xe được bật và 

tắt tự động bằng ATA (hệ thống cảnh báo chống 

trộm) khi:

RCác cửa đóng
RNắp khoang hành lý đóng

Cảm biến chuyển động trong xe được kích hoạt 

trong khoảng 10 giây sau khi ATA được bật 

(Y trang 85).

Bạn có thể ngăn báo động sai bằng cách thực hiện 

thao tác sau trước khi kích hoạt ATA:

RÐóng kính bên
RÐóng cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh
RÐảm bảo không treo bất kỳ vật nào, như vật cầu 

may, trên gương chiếu hậu hoặc tay nắm ở mép 

dưới của trần xe

Vô hiệu hóa

Nếu bạn muốn khóa xe và có người hoặc động vật 

bên trong xe, bạn có thể vô hiệu hóa cảm biến 

chuyển động trong xe.

Cảm biến chuyển động trong xe vẫn bị vô hiệu hóa 

đến khi bật lại ATA sau khi mở cửa.

Bạn có thể vô hiệu hóa cảm biến chuyển động bên 

trong xe thông qua hệ thống đa phương tiện (xem 

Hướng dẫn Sử dụng Kỹ thuật số).

Hệ thống bảo vệ chống xe bị kéo đi

Cảm biến chuyển động trong xe
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Chìa khóa

Cửa

Khoang hành lý

Kính bên

Cửa sổ trời
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Chỉ dành cho Vương quốc Anh:

Nếu xe bị khóa từ bên ngoài, chức năng khóa kép 

tự kích hoạt theo tiêu chuẩn. Sau đó sẽ không thể 

mở cửa xe từ bên trong. Bạn có thể vô hiệu hóa 

chức năng khóa kép bằng cách vô hiệu hóa cảm 

biến chuyển động trong xe (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số). Sau đó có thể mở cửa từ bên 

trong sau khi khóa xe từ bên ngoài. Hệ thống cảnh 

báo chống trộm sẽ kích hoạt nếu cửa được mở từ 

bên trong. Tắt cảnh báo (Y trang 84).

Đối với tất cả các quốc gia:

! Để chìa khóa tránh xa các nguồn từ trường 

mạnh. Nếu không, chức năng điều khiển từ xa 

có thể bị ảnh hưởng.

Từ trường mạnh có thể xuất hiện gần các thiết bị 

điện mạnh.

Không để chìa khóa:

RChung với các thiết bị điện tử như điện thoại di 

động hoặc chìa khóa khác
RVới các vật kim loại như tiền xu hoặc lá kim loại
RBên trong các vật kim loại, ví dụ hộp kim loại

RĐiều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của 

chìa khóa.

Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa: không để chìa khóa trên khay để đồ cốp sau 

hoặc trong khoang hành lý. Nếu không, không thể 

tìm thấy chìa khóa, ví dụ khi khởi động động cơ sử 

dụng nút Start/Stop.

Quá trình kiểm tra thiết lập định kỳ kết nối vô tuyến 

giữa xe và chìa khóa giúp xác định chìa khóa hợp 

lệ có nằm trong hoặc ngay gần xe hay không. Ví 

dụ, điều này xảy ra:

RKhi khởi động động cơ
RTrong khi lái xe
RKhi sử dụng HANDS-FREE ACCESS
RKhi chạm vào tay nắm cửa bên ngoài
RKhi đóng cửa nhanh

Chìa khóa

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Khi kích hoạt khóa kép, không thể mở cửa từ 

bên trong xe. Người ngồi trong xe không thể ra 

ngoài, ví dụ trong tình huống nguy hiểm. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Do đó, không để bất kỳ người nào trên xe mà 

không giám sát, đặc biệt là trẻ em, người già 

hoặc người cần hỗ trợ đặc biệt. Không kích hoạt 

khóa kép khi đang có người trên xe.

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ trong xe không giám sát, trẻ có thể:

RMở cửa, do đó gây nguy hiểm cho người khác 

hoặc người tham gia giao thông

RTrèo ra ngoài và bị các phương tiện tham gia 

giao thông va quệt

RVận hành thiết bị trên xe và bị mắc kẹt

Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể làm xe chuyển 

động, ví dụ nếu trẻ:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em và động vật trên 

xe mà không giám sát. Để chìa khóa xa tầm tay 

trẻ em.

G CẢNH BÁO

Nếu treo vật nặng hoặc lớn vào chìa khóa, chìa 

khóa có thể vô tình bị xoay trong khóa điện. Điều 

này có thể làm tắt động cơ. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Không treo bất kỳ vật nặng hoặc lớn nào vào 

chìa khóa. Tháo các móc chìa khóa có treo 

nhiều vật dụng ra trước khi tra chìa vào khóa 

điện.
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: & Khóa xe

; F Mở/đóng nắp khoang hành lý

= % Mở khóa xe

XĐể mở khóa trung tâm: ấn nút %.

Nếu bạn không mở cửa xe trong khoảng 40 giây 

sau khi mở khóa:

RXe sẽ bị khóa trở lại
RHệ thống chống trộm sẽ được kích hoạt lại

XĐể khóa trung tâm: ấn nút &.

Chìa khóa có thể khóa và mở khóa trung tâm các 

bộ phận sau:

RCửa
RNắp khoang hành lý
RNắp khóa bình xăng

Khi mở khóa, xi nhan nháy một lần. Khi khóa, xi 

nhan nháy ba lần.

Bạn cũng có thể cài đặt tín hiệu âm thanh để xác 

nhận xe đã được khóa. Có thể kích hoạt hoặc vô 

hiệu hóa tín hiệu âm thanh thông qua hệ thống đa 

phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Chỉ khi tất cả các bộ phận đã được khóa thì tín hiệu 

đèn hoặc âm thanh xác nhận khóa mới được phát 

ra.

Khi đèn định vị được kích hoạt thông qua hệ thống 

đa phương tiện, đèn sẽ sáng lên khi đi vào vùng tối 

sau khi mở khóa xe bằng chìa khóa (xem Hướng 

dẫn sử dụng kỹ thuật số).

XĐể mở nắp khoang hành lý tự động từ bên 

ngoài xe: ấn và giữ nút F đến khi nắp kho-

ang hành lý mở.

XĐể đóng nắp khoang hành lý tự động từ bên 

ngoài xe: nếu chìa khóa nằm ngay gần xe, ấn 

nút F trên chìa khóa.

Bạn có thể nhả nút khi nắp khoang hành lý đóng.

Lưu ý chung

Lưu ý rằng bất kỳ hành khách nào trong xe cũng có 

thể khởi động động cơ nếu để chìa khóa trong xe 

(Y trang 157).

Khóa và mở khóa trung tâm

Bạn có thể khởi động, khóa hoặc mở khóa xe bằng 

KEYLESS-GO. Để thực hiện điều này, bạn chỉ cần 

mang chìa khóa theo người. Bạn có thể kết hợp các 

chức năng KEYLESS-GO với các chức năng của 

chìa khóa thông thường. Ví dụ mở khóa xe bằng 

cách sử dụng KEYLESS-GO và khóa xe bằng nút 

& trên chìa khóa.

Cửa phía người lái và cửa có tay nắm đều phải 

trong tình trạng đóng. Chìa khóa phải ở bên ngoài 

xe. Khi khóa hoặc mở khóa bằng KEYLESS-GO, 

khoảng cách giữa chìa khóa và tay nắm của cửa 

tương ứng không được quá 1 m.

Quá trình kiểm tra thiết lập định kỳ kết nối vô tuyến 

giữa xe và chìa khóa giúp xác định chìa khóa hợp 

lệ có nằm trong hoặc ngay gần xe hay không. Ví 

dụ, điều này xảy ra:

RKhi khởi động động cơ
RKhi đang lái
RKhi sử dụng HANDS-FREE ACCESS
RKhi chạm vào tay nắm cửa bên ngoài
RKhi đóng cửa nhanh

Các chức năng chính

KEYLESS-GO
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nắm cửa.

XĐể khóa xe: chạm vào bề mặt cảm biến : 

hoặc ;.

Đảm bảo bạn không chạm vào mặt trong của tay 

nắm cửa.

X Tính năng đóng nhanh: chạm vào bề mặt cảm 

biến gắn chìm ; một lúc.

Để biết thêm thông tin về tính năng đóng nhanh 

(Y trang 102).

XĐể mở khóa nắp khoang hành lý: kéo tay nắm 

của nắp khoang hành lý.

Kích hoạt và vô hiệu hóa

Nếu bạn dự định không sử dụng chìa khóa xe trong 

thời gian dài, bạn có thể vô hiệu hóa chức năng 

KEYLESS-GO của chìa. Sau đó chìa khóa sẽ sử 

dụng rất ít điện, do đó có thể tiết kiệm pin. Để kích 

hoạt hoặc vô hiệu hóa, xe không nhất thiết phải ở 

gần chìa khóa.

XĐể vô hiệu hóa: ấn nhanh nút & trên chìa 

khóa hai lần liên tiếp.

Đèn báo pin (Y trang 91) của chìa khóa nháy 

nhanh hai lần và sáng lên một lần; KEYLESS-GO 

được vô hiệu hóa.

XĐể kích hoạt: ấn bất kỳ nút nào trên chìa khóa.

hoặc

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

KEYLESS-GO và tất cả tính năng kèm theo sẽ lại 

khả dụng.

Lưu ý chung

Lưu ý rằng bất kỳ hành khách nào trong xe cũng có 

thể khởi động động cơ nếu để chìa khóa trong xe 

(Y trang 157).

Bạn có thể thay đổi các cài đặt của hệ thống khóa. 

Điều này có nghĩa là chỉ cửa phía người lái và nắp 

khóa bình xăng được mở khóa khi xe được mở 

khóa. Điều này hữu ích nếu bạn thường xuyên di 

chuyển một mình.

XĐể thay đổi cài đặt: ấn và giữ đồng thời các nút 

% và & trong khoảng sáu giây đến khi 

đèn báo pin nhấp nháy hai lần (Y trang 91).

Nếu thay đổi cài đặt hệ thống khóa trong phạm vi 

tín hiệu xe, ấn nút & hoặc %:

RKhóa hoặc
RMở khóa xe

Lúc này chìa khóa hoạt động như sau:

XĐể mở khóa: ấn nút % một lần.

XĐể mở khóa trung tâm: ấn nút % hai lần.

XĐể khóa: ấn nút &.

XĐể khôi phục cài đặt gốc: ấn và giữ đồng thời 

các nút % và & trong khoảng sáu giây 

đến khi đèn kiểm tra pin nhấp nháy hai lần 

(Y trang 91).

Có thể thay đổi các chức năng KEYLESS-GO như 

sau:

XĐể mở khóa cửa phía người lái: chạm vào mặt 

trong của tay nắm cửa trên cửa phía người lái.

XĐể mở khóa trung tâm: chạm vào mặt trong 

của tay nắm cửa trên cửa bên hành khách phía 

trước hoặc cửa sau.

XĐể khóa trung tâm: chạm vào bề mặt cảm biến 

bên ngoài trên một trong các tay nắm cửa.

Lưu ý chung

Nếu không thể mở xe bằng chìa khóa hoặc KEY-

LESS-GO, hãy sử dụng chìa khóa khẩn cấp.

Chức năng khởi động không cần chìa khóa

Thay đổi cài đặt của hệ thống khóa

Chìa khóa khẩn cấp
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Nếu bạn sử dụng chìa khóa khẩn cấp để mở khóa 

và mở cửa phía người lái, hệ thống cảnh báo chống 

trộm sẽ được kích hoạt. Tắt cảnh báo 

(Y trang 84).

Nếu bạn mở khóa xe bằng chìa khóa khẩn cấp, nắp 

khóa bình xăng sẽ không tự mở khóa.

XĐể mở nắp khóa bình xăng: tra chìa khóa vào 

khóa điện.

Rút chìa khóa khẩn cấp

XĐẩy cơ cấu nhả khớp : theo chiều mũi tên và 

đồng thời rút chìa khóa khẩn cấp ; khỏi chìa 

khóa.

Để biết thêm thông tin về khóa/mở khóa cửa phía 

người lái (Y trang 96).

Tra chìa khóa khẩn cấp

XĐẩy hết chìa khóa khẩn cấp ; vào trong chìa 

khóa cho đến khi khớp và cơ cấu nhả khớp : 

quay về vị trí cơ sở.

Lưu ý an toàn quan trọng

Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên thay pin tại 

các xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Kiểm tra pin

X Ấn nút & hoặc %.

Pin đang hoạt động bình thường nếu đèn kiểm tra 

pin : sáng ngay.

Pin hết nếu đèn kiểm tra pin : không sáng ngay.

X Thay pin (Y trang 91).

Nếu pin chìa khóa được kiểm tra trong phạm vi 

nhận tín hiệu của xe, ấn nút & hoặc %:

RKhóa hoặc
RMở khóa xe

i Bạn có thể mua pin tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn bất kỳ.

Thay pin

Bạn cần pin CR 2025 3 V.

X Rút chìa khóa khẩn cấp khỏi chìa khóa 

(Y trang 91).

Pin chìa khóa

G CẢNH BÁO

Pin có chứa các chất độc hại và ăn mòn. Nếu 

nuốt phải pin, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khỏe. Có nguy cơ bị thương nguy hiểm 

đến tính mạng.

Để pin tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải 

pin, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

H Lưu ý về môi trường

 Pin có chứa các chất gây ô nhiễm. 

Việc tiêu hủy pin cùng rác thải sinh 

hoạt là phạm pháp. Chúng phải 

được thu gom và tiêu hủy riêng 

trong hệ thống tái chế thân thiện 

với môi trường.

 Việc tiêu hủy pin phải được thực 

hiện theo cách an toàn với môi 

trường. Đem pin đã hết tới xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn hoặc tới điểm 

thu gom pin đã qua sử dụng.
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chìa khóa theo chiều mũi tên cho đến khi nắp 

khay pin : mở. Khi thực hiện thao tác này, 

không giữ nắp khay pin : đóng.

X Tháo nắp khay pin :.

X Liên tục đập nhẹ chìa khóa vào lòng bàn tay cho 

đến khi pin = rơi ra.

XĐặt pin mới vào với cực dương hướng lên trên. 

Sử dụng vải chống bụi để lắp pin.

XĐảm bảo bề mặt pin không bị dính bụi, dầu mỡ 

và các chất bẩn khác.

XĐặt vấu phía trước của nắp khay pin : vào vỏ 

rồi ấn để đóng nắp.

X Tra chìa khóa khẩn cấp ; vào trong chìa khóa 

(Y trang 91).

X Kiểm tra chức năng của tất cả các nút bấm trên 

chìa khóa với xe.

Vấn đề với chìa khóa

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Bạn không thể khóa hoặc 

mở khóa xe bằng chìa 

khóa.

Pin chìa khóa yếu hoặc hết.

X Kiểm tra pin chìa khóa (Y trang 91) và thay thế nếu cần thiết 

(Y trang 91).

Nếu vẫn không có tác dụng:

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

Có nhiễu từ nguồn sóng vô tuyến mạnh.

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

Chìa khóa bị lỗi.

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

X Kiểm tra chìa khóa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Bạn không thể khóa hoặc 

mở khóa xe bằng KEY-

LESS-GO.

KEYLESS-GO đã được vô hiệu hóa.

X Kích hoạt lại KEYLESS-GO (Y trang 103).

Pin chìa khóa yếu hoặc hết.

X Kiểm tra pin chìa khóa (Y trang 91) và thay thế nếu cần thiết 

(Y trang 91).

Nếu vẫn không có tác dụng:

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

Có nhiễu từ nguồn sóng vô tuyến mạnh.

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

Lỗi KEYLESS-GO.

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chức năng điều khiển từ xa của chìa 

khóa.

X Kiểm tra xe và chìa khóa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu không thể khóa hoặc mở khóa xe ngay cả khi sử dụng chức năng điều 

khiển từ xa:

X Khóa hoặc mở khóa xe sử dụng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

X Kiểm tra xe và chìa khóa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Không thể khởi động động 

cơ bằng chìa khóa.

Điện áp trên xe quá thấp.

X Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, ví dụ hệ thống sưởi ghế 

hoặc hệ thống chiếu sáng trong xe, và cố gắng khởi động lại động cơ.

Nếu vẫn không có tác dụng:

X Kiểm tra ắc-quy bộ phận khởi động và sạc nếu cần thiết (Y trang 365).

hoặc

X Câu bình để khởi động xe (Y trang 366).

hoặc

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Không thể khởi động động 

cơ bằng nút Start/Stop. 

Chìa khóa ở trong xe.

Xe bị khóa.

X Mở khóa xe và cố gắng khởi động lại xe.

Pin chìa khóa yếu hoặc hết.

X Kiểm tra pin chìa khóa (Y trang 91) và thay thế nếu cần thiết 

(Y trang 91).

Nếu vẫn không có tác dụng:

X Khởi động xe bằng chìa khóa trong khóa điện.

Có nhiễu từ nguồn sóng vô tuyến mạnh.

X Khởi động xe bằng chìa khóa trong khóa điện.

Bạn đánh mất chìa khóa.

X Vô hiệu hóa chìa khóa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Báo cáo ngay về việc mất chìa khóa cho bên bảo hiểm xe.

X Nếu cần, hãy thay khóa.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Chỉ dành cho Vương quốc Anh:

Nếu xe bị khóa từ bên ngoài, chức năng khóa kép 

tự kích hoạt theo tiêu chuẩn. Sau đó sẽ không thể 

mở cửa xe từ bên trong. Bạn có thể vô hiệu hóa 

chức năng khóa kép bằng cách vô hiệu hóa cảm 

biến chuyển động trong xe (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số). Sau đó có thể mở cửa từ bên 

trong sau khi khóa xe từ bên ngoài. Hệ thống cảnh 

báo chống trộm sẽ kích hoạt nếu cửa được mở từ 

bên trong. Tắt cảnh báo (Y trang 84).

Đối với tất cả các quốc gia:

Chỉ dành cho Vương quốc Anh: nếu xe được 

khóa bằng chìa khóa hoặc KEYLESS-GO, chức 

năng khóa kép sẽ được kích hoạt theo tiêu chuẩn. 

Sau đó sẽ không thể mở cửa xe từ bên trong. Bạn 

có thể vô hiệu hóa chức năng khóa kép bằng cách 

vô hiệu hóa cảm biến chuyển động trong xe (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số). Sau đó có thể mở 

cửa từ bên trong sau khi khóa xe từ bên ngoài. Bạn 

chỉ có thể mở cửa bên phía sau từ bên trong xe nếu 

cửa không được chốt bằng khóa chống mở cửa sau 

(Y trang 72). Hệ thống cảnh báo chống trộm sẽ 

kích hoạt nếu cửa được mở từ bên trong. Tắt cảnh 

báo (Y trang 84).

Đối với tất cả các quốc gia trừ Vương quốc Anh:

Bạn có thể mở cửa từ bên trong xe thậm chí khi cửa 

đã bị khóa. Bạn chỉ có thể mở cửa bên phía sau từ 

bên trong xe nếu cửa không được chốt bằng khóa 

chống mở cửa sau (Y trang 72). Nếu trước đó xe 

được khóa bằng chìa khóa hoặc KEYLESS-GO, việc 

mở một cửa từ bên trong sẽ kích hoạt hệ thống 

cảnh báo chống trộm. Tắt cảnh báo (Y trang 84).

Bạn đánh mất chìa khóa 

khẩn cấp.

X Báo cáo ngay về việc mất chìa khóa cho bên bảo hiểm xe.

X Nếu cần, hãy thay khóa.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Cửa

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Khi kích hoạt khóa kép, không thể mở cửa từ 

bên trong xe. Người ngồi trong xe không thể ra 

ngoài, ví dụ trong tình huống nguy hiểm. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Do đó, không để bất kỳ người nào trên xe mà 

không giám sát, đặc biệt là trẻ em, người già 

hoặc người cần hỗ trợ đặc biệt. Không kích hoạt 

khóa kép khi đang có người trên xe.

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ trong xe không giám sát, trẻ có thể:

RMở cửa, do đó gây nguy hiểm cho người khác 

hoặc người tham gia giao thông

RTrèo ra ngoài và bị các phương tiện tham gia 

giao thông va quệt

RVận hành thiết bị trên xe và bị mắc kẹt

Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể làm xe chuyển 

động, ví dụ nếu trẻ:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em và động vật trên 

xe mà không giám sát. Để chìa khóa xa tầm tay 

trẻ em.

Mở khóa và mở cửa xe từ bên trong
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Nếu cửa đang khóa, núm khóa : bật lên. Cửa 

được mở khóa và mở ra.

Bạn có thể khóa và mở khóa trung tâm từ bên 

trong xe. Các công tắc nằm trên cửa phía người lái.

XĐể mở khóa: ấn nút :.

XĐể khóa: ấn nút ;.

Khi cửa phía hành khách phía trước đóng, xe sẽ 

khóa.

Thao tác này sẽ không có tác dụng khóa hoặc mở 

khóa nắp khóa bình xăng.

Bạn không thể mở khóa trung tâm từ bên trong 

nếu xe được khóa bằng chìa khóa hoặc KEYLESS-

GO.

Đối với tất cả các quốc gia trừ Vương quốc Anh:

Có thể mở các cửa xe từ bên trong. Bạn chỉ có thể 

mở cửa bên phía sau từ bên trong xe nếu cửa 

không được chốt bằng khóa chống mở cửa sau 

(Y trang 72).

Nếu trước đó xe được khóa bằng chìa khóa hoặc 

KEYLESS-GO, việc mở một cửa từ bên trong sẽ 

kích hoạt hệ thống cảnh báo chống trộm. Tắt cảnh 

báo (Y trang 84).

Chỉ dành cho Vương quốc Anh: nếu xe được 

khóa bằng chìa khóa hoặc KEYLESS-GO, chức 

năng khóa kép sẽ được kích hoạt theo tiêu chuẩn. 

Sau đó sẽ không thể mở cửa xe từ bên trong. Bạn 

có thể vô hiệu hóa chức năng khóa kép bằng cách 

vô hiệu hóa cảm biến chuyển động trong xe (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số). Sau đó có thể 

thực hiện mở/đóng cửa xe như sau: có thể mở cửa 

xe từ bên trong. Bạn chỉ có thể mở cửa bên phía 

sau từ bên trong xe nếu cửa không được chốt bằng 

khóa chống mở cửa sau (Y trang 72).

Khi một cửa xe đã khóa được mở từ bên trong xe, 

quá trình mở khóa trước đó sẽ được tuân thủ nếu 

xe đã được:

RKhóa bằng nút khóa dành cho khóa trung tâm 

hoặc
RKhóa tự động

Xe sẽ được mở khóa hoàn toàn nếu trước đó vốn 

đã được mở khóa hoàn toàn. Chỉ cửa xe đã được 

mở từ bên trong mới được mở khóa nếu trước đó 

chỉ có cửa phía người lái được mở khóa.

XĐể vô hiệu hóa: ấn và giữ nút : trong khoảng 

năm giây đến khi nghe thấy âm báo.

XĐể kích hoạt: ấn và giữ nút ; trong khoảng 

năm giây đến khi nghe thấy âm báo.

Nếu bạn ấn một trong hai nút và không nghe thấy 

âm báo, cài đặt tương ứng đã được chọn từ trước.

Xe được khóa tự động khi bật khóa điện và bánh xe 

đang quay.

Khóa và mở khóa xe trung tâm từ bên 
trong

Tính năng khóa tự động
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Vì thế, bạn có thể bị khóa ở ngoài nếu:

RXe đang được đẩy
RXe đang được kéo
RXe đang được kiểm tra trên băng thử công suất

Bạn cũng có thể bật và tắt chức năng khóa tự động 

bằng cách sử dụng hệ thống đa phương tiện (xem 

Hướng dẫn Sử dụng Kỹ thuật số).

i Để khóa tất cả các khóa trên xe, bắt đầu bằng 

cách ấn nút để khóa xe từ bên trong trong khi 

cửa phía người lái mở. Sau đó thực hiện khóa 

cửa phía người lái sử dụng chìa khóa khẩn cấp.

X Tra chìa khóa khẩn cấp vào khe : trong nắp 

bảo vệ.

X Kéo và giữ tay nắm cửa.

X Kéo ngay nắp bảo vệ trên chìa khóa khẩn cấp 

càng thẳng càng tốt ra khỏi xe đến khi nắp mở.

X Thả tay nắm cửa.

XĐể khóa: xoay chìa khóa khẩn cấp theo chiều 

kim đồng hồ hết cỡ đến vị trí 1.

XĐể mở khóa: xoay chìa khóa khẩn cấp ngược 

chiều kim đồng hồ hết cỡ đến đến vị trí 1.

Xe có tay lái bên phải: xoay chìa khẩn cấp theo 

chiều ngược lại ở cả hai trường hợp.

Nếu bạn sử dụng chìa khóa khẩn cấp để mở khóa 

và mở cửa phía người lái, hệ thống cảnh báo chống 

trộm sẽ được kích hoạt. Tắt cảnh báo 

(Y trang 84).

! Nắp khoang hành lý chuyển động từ dưới lên 

trên khi mở. Do đó, đảm bảo rằng có đủ khoảng 

trống bên trên nắp khoang hành lý.

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về kích thước mở 

nắp khoang hành lý trong phần “Dữ liệu về xe” 

(Y trang 406).

Bạn có thể giới hạn góc mở nắp khoang hành lý 

thông qua hệ thống đa phương tiện (xem Hướng 

dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Khóa/mở khóa cửa bên lái xe bằng chìa 
khóa khẩn cấp Khoang hành lý

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Động cơ đốt trong thải các khí độc như cacbon 

monoxit. Các loại khí thải có thể xâm nhập vào 

bên trong xe nếu nắp khoang hành lý mở khi 

động cơ đang chạy, đặc biệt nếu xe đang chuyển 

động. Có nguy cơ bị ngộ độc.

Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp khoang hành 

lý. Tuyệt đối không lái xe khi nắp khoang hành lý 

vẫn mở.

G CẢNH BÁO

Nếu các đồ vật, hành lý hoặc vật nặng không 

được chằng buộc hoặc chằng buộc không đủ 

chặt, chúng có thể trượt, lật ngược hoặc văng ra 

và va vào những người ngồi trên xe. Điều này dẫn 

đến nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh 

hoặc chuyển hướng đột ngột.

Luôn sắp xếp các đồ vật sao cho chúng không 

văng ra xung quanh. Trước khi lái xe, chằng buộc 

các đồ vật, hành lý hoặc vật nặng để tránh bị 

trượt hoặc lật.
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Không để chìa khóa trong khoang hành lý. Nếu 

không bạn sẽ tự khóa mình ở bên ngoài.

Nên xếp hành lý hoặc các vật nặng trong khoang 

hành lý. Tuân thủ các hướng dẫn chất tải 

(Y trang 320).

Xe có tính năng đóng nắp khoang hành lý từ xa:

Nắp khoang hành lý được trang bị tính năng phát 

hiện vật thể tự động bằng tính năng đảo chiều. Nếu 

vật rắn chặn hoặc cản trở nắp khoang hành lý khi 

mở tự động, quy trình này sẽ dừng lại. Nếu vật rắn 

chặn hoặc cản trở nắp khoang hành lý khi đóng tự 

động, nắp khoang hành lý sẽ tự động mở lại. Phát 

hiện vật thể tự động bằng chức năng đảo chiều chỉ 

là một tính năng hỗ trợ. Tính năng này không thể 

thay thế cho việc bạn phải tập trung chú ý khi mở 

và đóng nắp khoang hành lý.

Xe có HANDS-FREE ACCESS:

Cũng có thể dừng quá trình đóng bằng cách thực 

hiện thao tác đá bên dưới cản sau.

Mở

X Ấn nút F trên chìa khóa.

hoặc

X Kéo tay nắm :.

Nắp khoang hành lý mở ra.

Đóng

X Kéo nắp khoang hành lý xuống sử dụng tay nắm 

: và đẩy đóng lại.

X Nếu cần thiết, khóa xe bằng nút & trên chìa 

khóa hoặc bằng KEYLESS-GO (Y trang 103).

Phát hiện vật thể bằng tính năng đảo 
chiều nắp khoang hành lý

G CẢNH BÁO

Chức năng đảo chiều không phản ứng:

RVới những vật mềm, nhẹ và mỏng, ví dụ như 

ngón tay

RTrên 8 mm cuối cùng của đường đóng

Tính năng đảo chiều không thể ngăn cản việc ai 

đó bị mắc kẹt trong những tình huống này. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Khi đóng, đảm bảo không có bộ phận nào của cơ 

thể trong khu vực đóng.

Nếu có người bị kẹt:

RẤn nút F trên chìa khóa, hoặc

RẤn công tắc điều khiển từ xa trên cửa phía 

người lái, hoặc

RẤn nút đóng hoặc khóa trên nắp khoang hành 

lý, hoặc

RKéo tay nắm nắp khoang hành lý

Mở và đóng thủ công
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Lưu ý an toàn quan trọng

Xe có HANDS-FREE ACCESS:

Cũng có thể dừng quá trình đóng bằng cách thực 

hiện thao tác đá bên dưới cản sau.

! Nắp khoang hành lý chuyển động từ dưới lên 

trên khi mở. Do đó, đảm bảo rằng có đủ khoảng 

trống bên trên nắp khoang hành lý.

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về kích thước mở 

nắp khoang hành lý trong phần “Dữ liệu về xe” 

(Y trang 406).

Mở tự động

Bạn có thể mở tự động nắp khoang hành lý bằng 

chìa khóa hoặc tay nắm trên nắp khoang hành lý.

X Ấn và giữ nút F trên chìa khóa cho đến khi 

nắp khoang hành lý mở.

hoặc

X Nếu nắp khoang hành lý không khóa, kéo tay 

nắm nắp khoang hành lý và thả ra lại ngay.

Đóng tự động

: Nút đóng

; Nút khóa

X Ấn nút đóng : trên nắp khoang hành lý.

Xe có tính năng đóng nắp khoang hành lý từ xa 

và KEYLESS-GO: khi đã đóng cửa phía người lái, 

bạn có thể đóng nắp khoang hành lý đồng thời 

khóa xe. Để thực hiện điều này, chìa khóa phải 

nằm trong khoảng phát hiện KEYLESS-GO phía sau 

xe.

X Ấn nút khóa : trên nắp khoang hành lý.

Nếu KEYLESS-GO phát hiện có chìa khóa bên 

ngoài xe, nắp khoang hành lý sẽ đóng. Xe bị khóa.

Nếu KEYLESS-GO phát hiện chỉ có một chìa khóa 

trong khoang hành lý sau khi đóng, nắp khoang 

hành lý sẽ mở lại.

Nếu phát hiện chìa khóa phụ ở bên ngoài xe, nắp 

khoang hành lý vẫn đóng.

Nếu KEYLESS-GO phát hiện chỉ có một chìa khóa 

trong khoang hành lý trước khi quá trình đóng bắt 

đầu, nắp khoang hành lý sẽ mở.

Lưu ý chung

Với KEYLESS-GO và HANDS-FREE ACCESS, bạn có 

thể mở hoặc đóng nắp khoang hành lý hoặc dừng 

Mở và đóng tự động từ bên ngoài

G CẢNH BÁO

Động cơ đốt trong thải các khí độc như cacbon 

monoxit. Các loại khí thải có thể xâm nhập vào 

bên trong xe nếu nắp khoang hành lý mở khi 

động cơ đang chạy, đặc biệt nếu xe đang chuyển 

động. Có nguy cơ bị ngộ độc.

Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp khoang hành 

lý. Tuyệt đối không lái xe khi nắp khoang hành lý 

vẫn mở.

G CẢNH BÁO

Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt khi nắp khoang 

hành lý đóng tự động. Hơn nữa, người khác, ví dụ 

trẻ em, có thể đang đứng trong khu vực đóng 

hoặc di chuyển vào khu vực đóng khi đang đóng. 

Có nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo rằng không có ai ở gần khu vực đóng 

khi đang đóng.

Sử dụng một trong các phương án sau để dừng 

quá trình đóng:

RẤn nút F trên chìa khóa

RKéo hoặc ấn công tắc điều khiển từ xa trên 

cửa phía người lái

RẤn nút đóng hoặc khóa trên nắp khoang hành 

lý

RKéo tay nắm nắp khoang hành lý

HANDS-FREE ACCESS
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quá trình mà không cần dùng tay. Chức năng này 

rất hữu ích nếu tay bạn đang bận. Để thực hiện 

thao tác này, dùng chân đá bên dưới cản xe.

Lưu ý các điểm sau:

RMang theo chìa khóa KEYLESS-GO. Chìa khóa 

phải nằm trong khoảng phát hiện KEYLESS-GO 

phía sau xe.
RKhi thực hiện thao tác đá, đảm bảo bạn đứng 

vững trên mặt đất và duy trì đủ khoảng cách với 

phía sau xe. Nếu không, bạn có thể mất thăng 

bằng, ví dụ khi đứng trên băng.

RLuôn đảm bảo rằng bạn chỉ thực hiện thao tác 

đá trong khoảng phát hiện của các cảm biến :.
RĐứng cách khu vực sau xe tối thiểu 30 cm khi 

thực hiện thao tác này.
RKhông tiếp xúc với cản xe khi thực hiện thao tác 

đá. Nếu không, các cảm biến có thể không thực 

hiện đúng chức năng.
RHANDS-FREE ACCESS không hoạt động khi khởi 

động động cơ.
RVết bẩn do muối làm tan băng trên đường và 

tuyết bám xung quanh cảm biến : có thể hạn 

chế khả năng hoạt động của cảm biến.

RSử dụng HANDS-FREE ACCESS bằng chân giả 

có thể hạn chế khả năng hoạt động của hệ 

thống.

RNếu chìa khóa KEYLESS-GO nằm trong khoảng 

phát hiện KEYLESS-GO phía sau xe, HANDS-

FREE ACCESS có thể được kích hoạt. Do đó, nắp 

khoang hành lý có thể vô tình mở hoặc đóng nếu 

bạn:

- Gập khớp cầu vào trong hoặc ra ngoài

- Nối hoặc tháo rơ-moóc

- Lắp hoặc tháo giá đỡ xe đạp phía sau

- Chất/dỡ xe đạp lên/khỏi giá đỡ xe đạp phía 

sau xe

- Ngồi lên mép khoang hành lý

- Hạ hoặc nâng một vật phía sau xe

- Ðánh bóng phần sau xe
RKhông mang chìa khóa KEYLESS-GO theo người 

trong các tình huống này. Điều này giúp tránh vô 

tình mở hoặc đóng khoang hành lý.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Nếu chìa khóa nằm trong khoảng phát hiện 

phía sau của KEYLESS-GO, các tình huống sau 

có thể dẫn đến khoang hành lý vô tình bị mở:

RKhi sử dụng trạm rửa xe tự động
RKhi sử dụng thiết bị rửa cao áp

Đảm bảo rằng chìa khóa ở cách xe tối thiểu 3 m.

Vận hành

XĐể mở hoặc đóng: dùng chân đá vào khoảng 

phát hiện của cảm biến : dưới cản xe.

Âm cảnh báo sẽ phát ra khi nắp khoang hành lý mở 

hoặc đóng.

X Nếu nắp khoang hành lý không mở hoặc 

đóng sau vài lần thực hiện thao tác: đợi ít 

nhất mười giây, sau đó đá bên dưới cản xe lần 

nữa.

Nếu bạn để chân dưới cản xe quá lâu, nắp khoang 

hành lý sẽ không mở hoặc đóng. Lặp lại thao tác 

đá chân nhanh hơn nếu xảy ra trường hợp này.

Để dừng quá trình mở hoặc đóng, bạn có các lựa 

chọn sau:

G CẢNH BÁO

Hệ thống xả của xe có thể rất nóng. Nếu bạn sử 

dụng HANDS-FREE ACCESS, bạn có thể bị bỏng 

khi chạm vào hệ thống xả. Có nguy cơ gây 

thương tích. Luôn đảm bảo rằng bạn chỉ thực 

hiện thao tác đá trong khoảng phát hiện của các 

cảm biến.
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RDùng chân đá vào khoảng phát hiện của cảm 

biến : dưới cản xe
RÁn nút đóng trên nắp khoang hành lý
RKéo tay nắm ở bên ngoài nắp khoang hành lý
RẤn nút F trên chìa khóa

Nếu quá trình đóng nắp khoang hành lý đã dừng:

RDùng chân đá dưới cản xe lần nữa và nắp kho-

ang hành lý sẽ mở

Nếu quá trình mở nắp khoang hành lý đã dừng:

RDùng chân đá dưới cản xe lần nữa và nắp kho-

ang hành lý sẽ đóng

Lưu ý an toàn quan trọng

Xe có HANDS-FREE ACCESS:

Cũng có thể dừng quá trình đóng bằng cách thực 

hiện thao tác đá bên dưới cản sau.

! Nắp khoang hành lý chuyển động từ dưới lên 

trên khi mở. Do đó, đảm bảo rằng có đủ khoảng 

trống bên trên nắp khoang hành lý.

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về kích thước mở 

nắp khoang hành lý trong phần “Dữ liệu về xe” 

(Y trang 406).

Mở và đóng

XĐể mở: kéo công tắc điều khiển từ xa : cho 

nắp khoang hành lý đến khi nắp khoang hành lý 

mở.

XĐể đóng: ấn và giữ công tắc điều khiển từ xa : 

cho nắp khoang hành lý đến khi nắp khoang 

hành lý đóng hoàn toàn.

Khi xe đứng yên, bạn có thể đóng nắp khoang hành 

lý từ ghế bên người lái. Khi xe được mở khóa, bạn 

cũng có thể mở nắp khoang hành lý từ bên trong.

Chức năng “Khóa nắp khoang hành lý riêng” chỉ 

khả dụng tại một số quốc gia.

Bạn có thể khóa khoang hành lý riêng. Sau đó, nếu 

bạn mở khóa trung tâm, khoang hành lý vẫn khóa 

và không thể mở.

XĐể kích hoạt: đóng nắp khoang hành lý.

X Mở hộp đựng găng tay.

Mở và đóng tự động từ bên trong

G CẢNH BÁO

Động cơ đốt trong thải các khí độc như cacbon 

monoxit. Các loại khí thải có thể xâm nhập vào 

bên trong xe nếu nắp khoang hành lý mở khi 

động cơ đang chạy, đặc biệt nếu xe đang chuyển 

động. Có nguy cơ bị ngộ độc.

Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp khoang hành 

lý. Tuyệt đối không lái xe khi nắp khoang hành lý 

vẫn mở.

G CẢNH BÁO

Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt khi nắp khoang 

hành lý đóng tự động. Ngoài ra, người khác, ví dụ 

trẻ em, có thể đang đứng trong khu vực đóng 

hoặc di chuyển vào khu vực đóng khi đang đóng 

khoang hành lý. Có nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo rằng không có ai ở gần khu vực đóng 

khi đang đóng. Nhả ngay công tắc điều khiển từ 

xa nếu có người bị kẹt. Để mở lại nắp khoang 

hành lý, bật công tắc điều khiển từ xa.

Khóa khoang hành lý riêng
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X Trượt công tắc đến vị trí 1.

Nếu mở khóa trung tâm, khoang hành lý vẫn khóa.

i Đồng thời bạn có thể khóa hộp đựng găng tay 

(Y trang 321).

XĐể vô hiệu hóa: mở hộp đựng găng tay.

X Trượt công tắc đến vị trí 2.

Nếu mở khóa trung tâm, khoang hành lý sẽ được 

mở khóa.

Kính bên được trang bị tính năng đảo chiều tự 

động. Nếu một vật rắn chặn hoặc cản kính bên di 

chuyển từ dưới lên khi đóng tự động, kính bên sẽ 

tự động mở trở lại. Trong quá trình đóng thủ công, 

kính bên chỉ tự động mở trở lại sau khi nhả công 

tắc tương ứng. Tính năng đảo chiều tự động chỉ là 

một tính năng hỗ trợ và không thay thế việc bạn 

phải chú ý khi đóng kính bên.

Công tắc cho tất cả các kính bên nằm ở cửa phía 

người lái. Trên mỗi cửa cũng có một công tắc cho 

kính bên tương ứng.

Các công tắc trên cửa phía người lái được ưu tiên.

: Phía trước bên trái

; Phía trước bên phải

= Phía sau bên phải

? Phía sau bên trái

Kính bên

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Khi mở kính bên, chú ý không để các phần cơ 

thể bị kẹp giữa kính bên và khung cửa khi kính 

bên di chuyển. Có nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo không để bất kỳ người nào chạm vào 

kính bên khi đang mở. Nếu có người bị kẹt, hãy 

nhả công tắc hoặc kéo công tắc để đóng lại kính 

bên.

G CẢNH BÁO

Khi đóng kính bên, các bộ phận cơ thể trong khu 

vực đóng có thể bị kẹt. Có nguy cơ gây thương 

tích.

Khi đóng, đảm bảo không có bộ phận nào của cơ 

thể trong khu vực đóng. Nếu có người bị kẹt, hãy 

nhả công tắc hoặc ấn công tắc để mở lại kính 

bên.

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ vận hành kính bên, trẻ có thể bị kẹt, đặc 

biệt nếu không có người giám sát. Có nguy cơ 

gây thương tích.

Kích hoạt tính năng ngắt cho kính bên phía sau. 

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

Tính năng đảo chiều kính bên

G CẢNH BÁO

Chức năng đảo chiều không phản ứng:

RVới những vật mềm, nhẹ và mỏng, ví dụ ngón 

tay nhỏ

RKhi đặt lại

Điều này có nghĩa là tính năng đảo chiều không 

thể ngăn cản việc ai đó bị mắc kẹt trong những 

tình huống này. Có nguy cơ gây thương tích.

Khi đóng, đảm bảo không có bộ phận nào của cơ 

thể trong khu vực đóng. Nếu có người bị kẹt, ấn 

công tắc để mở lại kính bên.

Mở và đóng kính bên
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X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

XĐể mở thủ công: ấn và giữ công tắc tương ứng.

XĐể mở hoàn toàn: ấn nút quá điểm cảm thấy 

lực cản và nhả nút.

Quá trình vận hành tự động được bắt đầu.

XĐể đóng thủ công: kéo nút tương ứng và giữ 

nút.

XĐể đóng hoàn toàn: kéo nút quá điểm cảm 

thấy lực cản và nhả nút.

Quá trình vận hành tự động được bắt đầu.

XĐể ngừng vận hành tự động: ấn/kéo lại công 

tắc tương ứng.

Nếu bạn đẩy/kéo công tắc quá điểm cảm thấy lực 

cản và nhả ra, quá trình vận hành tự động được bắt 

đầu theo hướng tương ứng. Bạn có thể dừng chế độ 

vận hành tự động bằng cách ấn/kéo lại.

Bạn có thể tiếp tục vận hành kính bên sau khi tắt 

động cơ hoặc rút chìa khóa. Chức năng này duy trì 

tác dụng trong năm phút hoặc đến khi bạn mở cửa 

trước.

Không thể vận hành kính bên từ phía sau khi kích 

hoạt tính năng ngắt cho kính bên (Y trang 73).

Thông tin về mở và đóng rèm che nắng trên kính 

bên phía sau (Y trang 331).

Lưu ý chung

Nếu chìa khóa đặt gần xe, tính năng “mở nhanh” 

sẽ khả dụng.

Xe có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi động 

không cần chìa khóa: bạn có thể thông gió xe 

trước khi bắt đầu lái.

Để thực hiện, sử dụng chìa khóa để thực hiện đồng 

thời các chức năng sau:

RMở khóa xe
RMở kính bên
RMở cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh và rèm 

che nắng
RBật thông hơi ghế cho ghế lái

Tính năng "Mở nhanh" cũng khả dụng khi xe không 

khóa.

Tính năng mở nhanh

X Ấn và giữ nút % đến khi kính bên và cửa sổ 

trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh ở vị trí mong 

muốn.

Nếu rèm che nắng của cửa sổ trời toàn cảnh đóng, 

rèm che nắng sẽ được mở trước.

X Ấn và giữ nút % thêm một lần đến khi cửa sổ 

trời toàn cảnh ở vị trí mong muốn.

XĐể dừng mở nhanh: nhả nút %.

Lưu ý an toàn quan trọng

Xe có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi động 

không cần chìa khóa: nếu chìa khóa đặt gần xe, 

tính năng “đóng nhanh” sẽ khả dụng.

Khi bạn khóa xe, bạn có thể đồng thời:

RÐóng kính bên
RÐóng cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh

Trên xe có cửa sổ trời toàn cảnh, bạn có thể đóng 

rèm che nắng.

Lưu ý về tính năng đảo chiều tự động dành cho:

RKính bên (Y trang 101)
RCửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh 

(Y trang 104)

Sử dụng chìa khóa

X Ấn và giữ nút & đến khi kính bên và cửa sổ 

trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh được đóng hoàn 

toàn.

XĐảm bảo đã đóng tất cả các kính bên và cửa sổ 

trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh.

Tính năng mở nhanh

Tính năng đóng nhanh

G CẢNH BÁO

Khi tính năng đóng nhanh đang hoạt động, các 

bộ phận cơ thể có thể bị kẹt trong khu vực đóng 

của kính bên và cửa sổ trời. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Tuân thủ quy trình đóng hoàn toàn khi tính năng 

đóng nhanh đang hoạt động. Khi đóng, đảm bảo 

không có bộ phận nào của cơ thể trong khu vực 

đóng.
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X Xe có cửa sổ trời toàn cảnh: ấn và giữ lại nút 

& đến khi rèm che nắng của cửa sổ trời toàn 

cảnh đóng.

XĐể dừng đóng nhanh: nhả nút &.

Sử dụng KEYLESS-GO

Cửa phía người lái và cửa có tay nắm đều phải 

trong tình trạng đóng. Chìa khóa phải ở bên ngoài 

xe. Khoảng cách giữa chìa khóa và tay nắm cửa 

tương ứng không được quá 1 m.

X Chạm vào bề mặt cảm biến gắn chìm : trên tay 

nắm cửa đến khi các kính bên và cửa sổ trời 

hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng hoàn toàn.

XĐảm bảo bạn chỉ chạm vào bề mặt cảm biến gắn 

chìm :.

XĐảm bảo đã đóng tất cả các kính bên và cửa sổ 

trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh.

X Xe có cửa sổ trời toàn cảnh: chạm vào bề mặt 

cảm biến gắn chìm : trên tay nắm cửa đến khi 

rèm che nắng của cửa sổ trời toàn cảnh đóng.

XĐể dừng đóng nhanh: bỏ tay khỏi bề mặt cảm 

biến gắn chìm : trên tay nắm cửa.

Nếu không thể đóng hoàn toàn kính bên, bạn phải 

đặt lại kính bên.

XĐóng tất cả cửa xe.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Kéo công tắc tương ứng trên bảng điều khiển 

trên cửa đến khi kính bên được đóng hoàn toàn 

(Y trang 101).

X Giữ công tắc thêm một lúc.

Nếu kính bên mở hé trở lại:

X Kéo ngay công tắc tương ứng trên bảng điều 

khiển trên cửa đến khi kính bên được đóng hoàn 

toàn (Y trang 101).

X Giữ công tắc thêm một lúc.

X Nếu kính bên tương ứng vẫn đóng sau khi đã nhả 

nút, kính bên đã được đặt lại chính xác. Nếu 

không, lặp lại các bước trên.

Đặt lại kính bên

Vấn đề với kính bên

G CẢNH BÁO

Nếu bạn đóng lại kính bên ngay sau khi bị chặn hoặc đặt lại, kính bên sẽ đóng với lực mạnh hơn hoặc 

tối đa. Sau đó chức năng đảo chiều sẽ không hoạt động. Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt ở khu vực 

đóng khi thực hiện quá trình này. Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Đảm bảo không có bộ phận nào của cơ thể trong khu vực đóng. Để dừng quá trình đóng, nhả công tắc 

hoặc đẩy lại công tắc để mở lại kính bên.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Không thể đóng kính bên 

do cửa sổ bị chặn bởi các 

vật thể, ví dụ lá cây trong 

thanh trượt kính.

X Loại bỏ các vật thể.

XĐóng kính bên.
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Xe của bạn có thể được lắp cửa sổ trời hoặc cửa sổ 

trời toàn cảnh. Trong phần này, thuật ngữ “cửa sổ 

trời” chỉ cả hai loại cửa sổ trời.

! Chỉ mở cửa sổ trời toàn cảnh nếu không có 

tuyết và băng. Nếu không, có thể xảy ra trục 

trặc.

Không để bất kỳ vật gì nhô ra từ cửa sổ trời. Nếu 

không có thể gây hư hỏng các gioăng làm kín.

Bên cạnh tiếng ồn của luồng khí thông thường, có 

thể có tiếng ồn cộng hưởng khi mở cửa sổ trời. 

Điều này xảy ra do thay đổi áp lực nhỏ bên trong 

xe. Hãy thay đổi vị trí cửa sổ trời hoặc mở hé kính 

bên để giảm hoặc loại bỏ tiếng ồn này.

Chỉ xe có cửa sổ trời toàn cảnh:

Xe của bạn có thể được lắp cửa sổ trời hoặc cửa sổ 

trời toàn cảnh. Trong phần này, thuật ngữ “cửa sổ 

trời” chỉ cả hai loại cửa sổ trời.

Cửa sổ trời được trang bị chức năng đảo chiều tự 

động. Nếu có vật rắn chặn hoặc cản cửa sổ trời khi 

đóng, cửa sổ trời sẽ tự động mở trở lại. Chức năng 

đảo chiều tự động chỉ là một chức năng hỗ trợ và 

không thay thế việc bạn phải chú ý khi đóng cửa sổ 

trời.

Không thể đóng kính bên 

và bạn không tìm ra 

nguyên nhân.

Nếu kính bên bị kẹt trong khi đóng và mở hé trở lại:

X Ngay sau khi kính bị kẹt, kéo lại công tắc tương ứng đến khi kính bên 

đóng.

Kính bên được đóng bằng lực mạnh hơn.

Nếu kính bên lại bị kẹt trong khi đóng và mở hé trở lại:

X Ngay sau khi kính bị kẹt, kéo lại công tắc tương ứng đến khi kính bên 

đóng.

Kính bên được đóng mà không cần tính năng đảo chiều tự động.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Cửa sổ trời

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Khi mở và đóng cửa sổ trời, bộ phận cơ thể ở gần 

đó có thể bị kẹt. Có nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo không có bộ phận cơ thể nào ở gần đó 

khi mở hoặc đóng cửa sổ trời.

Nếu có người bị kẹt:

RLập tức nhả công tắc, hoặc

RTrong quá trình vận hành tự động, ấn nhanh 

công tắc theo hướng bất kỳ

Quy trình mở hoặc đóng sẽ dừng lại.

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ em vận hành cửa sổ trời, trẻ có thể bị 

kẹt, đặc biệt nếu không có người giám sát. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

G CẢNH BÁO

Khi chạy với tốc độ cao, cửa sổ trời được nâng 

lên sẽ tự động hạ xuống một chút ở phía sau. 

Việc này có thể làm bạn hoặc người khác bị kẹt. 

Có nguy cơ gây thương tích. Đảm bảo rằng 

không có ai trong phạm vi di chuyển của cửa sổ 

trời trong khi xe chuyển động.

Nếu có người bị kẹt, lập tức kéo công tắc cửa sổ 

trời trở lại. Cửa sổ trời nâng lên trong khi mở.

Tính năng đảo chiều cửa sổ trời

G CẢNH BÁO

Tính năng đảo chiều không phản ứng:

RVới những vật mềm, nhẹ và mỏng, ví dụ ngón 

tay nhỏ

RTrên 4 mm cuối cùng của đường di chuyển 

đóng

RKhi cài đặt lại
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Mở và đóng

: Để nâng

; Để mở

= Để đóng/hạ

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Ấn hoặc kéo công tắc 3 theo chiều tương 

ứng.

Nếu bạn ấn hoặc kéo công tắc 3 quá điểm 

cảm thấy lực cản, quá trình vận hành tự động được 

bắt đầu theo chiều tương ứng. Bạn có thể dừng vận 

hành tự động bằng cách ấn hoặc kéo lần nữa.

Tấm che nắng sẽ mở tự động cùng với cửa sổ trời. 

Bạn có thể mở hoặc đóng tấm che nắng thủ công 

khi cửa sổ trời được nâng hoặc đóng.

Bạn có thể tiếp tục vận hành cửa sổ trời sau khi tắt 

động cơ hoặc rút chìa khóa. Chức năng này duy trì 

tác dụng trong năm phút hoặc đến khi cửa phía lái 

xe hoặc cửa phía hành khách phía trước mở ra.

Tính năng đóng khi trời mưa

Khi chìa khóa ở vị trí u trên khóa điện hoặc đã 

được rút ra, cửa sổ trời tự động đóng:

RNếu trời mưa
RNhiệt độ ngoài trời lên quá cao
RSau sáu giờ
RNếu có sự cố về nguồn điện

Phần sau của cửa sổ trời sẽ được nâng lên để 

thông gió bên trong xe.

Nếu cửa sổ trời bị cản trở khi đóng bằng tính năng 

đóng khi trời mưa, cửa sẽ mở hé trở lại. Sau đó tính 

năng đóng khi trời mưa bị vô hiệu hóa.

Cửa sổ trời không đóng nếu:

RÐược nâng ở phía sau
RBị kẹt
RKhông có mưa ở khu vực được cảm biến mưa 

theo dõi trên kính chắn gió, ví dụ do xe đang ở 

dưới cầu hoặc trong nhà để xe

Đặt lại

! Nếu vẫn không thể mở hoặc đóng hoàn toàn 

cửa sổ trời sau khi đặt lại, liên hệ với xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.

Đặt lại cửa sổ trời nếu không hoạt động trơn tru.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Nâng hết cỡ cửa sổ trời ở phía sau 

(Y trang 105).

XĐẩy và giữ công tắc 3 thêm một lúc.

XĐảm bảo rằng cửa sổ trời có thể được mở và 

đóng lại hoàn toàn (Y trang 105).

X Nếu không, lặp lại các bước trên.

RKhi đóng thủ công cửa sổ trời lần nữa ngay 

sau khi đảo chiều tự động

Điều này có nghĩa là tính năng đảo chiều không 

thể ngăn cản việc ai đó bị mắc kẹt trong những 

tình huống này. Có nguy cơ gây thương tích.

Khi đóng, đảm bảo không có bộ phận nào của cơ 

thể trong khu vực đóng.

Nếu có người bị kẹt:

RLập tức nhả công tắc hoặc

RẤn công tắc theo hướng bất kỳ trong quá trình 

đóng tự động

Quá trình đóng dừng lại.

Vận hành cửa sổ trời
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Mở và đóng

: Để nâng

; Để mở

= Để đóng/hạ

Cửa sổ trời toàn cảnh chỉ có thể vận hành khi rèm 

che nắng mở.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Ấn hoặc kéo công tắc 3 theo chiều tương 

ứng.

Nếu bạn ấn hoặc kéo công tắc 3 quá điểm 

cảm thấy lực cản, quá trình vận hành tự động được 

bắt đầu theo chiều tương ứng. Bạn có thể dừng vận 

hành tự động bằng cách ấn hoặc kéo lần nữa.

Nếu được nâng ở phía sau, cửa sổ trời toàn cảnh sẽ 

tự động hạ thấp một chút ở tốc độ cao hơn. Do đó 

giảm bớt độ ồn trong xe. Ở tốc độ thấp, cửa sổ trời 

tự động nâng trở lại.

Bạn cũng có thể tạm thời vô hiệu hóa tính năng tự 

động hạ thấp. Để thực hiện, ấn nút 3. Cửa sổ 

trời toàn cảnh nâng tự động trở lại.

Bạn có thể tiếp tục vận hành cửa sổ trời toàn cảnh 

sau khi tắt động cơ hoặc rút chìa khóa. Chức năng 

này duy trì tác dụng trong năm phút hoặc đến khi 

bạn mở cửa trước.

Nếu xe lắp ba ga nóc thì không thể mở cửa sổ trời 

toàn cảnh. Để thông gió bên trong xe, bạn vẫn có 

thể nâng cửa sổ trời toàn cảnh lên. Nếu ba ga nóc 

được Mercedes-Benz phê duyệt tiếp xúc với cửa sổ 

trời toàn cảnh thì cửa sổ trời sẽ hơi hạ xuống nhưng 

phía sau vẫn được nâng lên.

Tính năng đóng khi trời mưa khi tắt động cơ

Khi chìa khóa ở vị trí u trên khóa điện hoặc đã 

được rút ra, cửa sổ trời toàn cảnh tự động đóng

RNếu trời mưa
RNhiệt độ ngoài trời lên quá cao
RSau sáu giờ
RNếu có sự cố về nguồn điện

Phần phía sau của cửa sổ trời vẫn được nâng lên để 

cho phép thông gió bên trong xe.

Nếu cửa sổ trời toàn cảnh bị cản trở khi đóng bằng 

tính năng đóng khi trời mưa, cửa sẽ mở hé trở lại. 

Sau đó tính năng đóng khi trời mưa bị vô hiệu hóa.

Cửa sổ trời toàn cảnh không đóng nếu:

RÐược nâng ở phía sau
RBị kẹt
RKhông có mưa ở khu vực được cảm biến mưa 

theo dõi trên kính chắn gió, ví dụ do xe đang ở 

dưới cầu hoặc trong nhà để xe

Tính năng đóng khi trời mưa khi lái xe

Cửa sổ trời toàn cảnh đã nâng lên sẽ tự động hạ xu-

ống khi lái nếu bắt đầu có mưa. Cửa sổ trời được 

hạ xuống tùy theo:

RTốc độ lái xe
RCường độ mưa

Bạn có thể hủy thủ công quá trình đóng tự động. 

Ấn hoặc kéo công tắc 3 theo bất kỳ chiều 

nào.

Để nâng cửa sổ trời toàn cảnh trở lại, ấn công tắc 

3 theo chiều :.

"Tính năng đóng khi trời mưa khi lái xe" bị vô hiệu 

hóa đến khi bạn:

RẤn hoặc kéo công tắc 3 theo bất kỳ chiều 

nào hoặc
RXoay chìa đến vị trí khác trên khóa điện 

(Y trang 155)

Vận hành cửa sổ trời toàn cảnh
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Lưu ý an toàn quan trọng

Rèm che nắng che chắn các bộ phận bên trong xe 

khỏi ánh nắng mặt trời. Rèm che nắng chỉ có thể 

được mở và đóng khi cửa sổ trời toàn cảnh đóng.

Tính năng đảo chiều rèm che nắng

Rèm che nắng được trang bị tính năng đảo chiều tự 

động. Nếu một vật rắn chặn hoặc cản rèm che 

nắng khi đóng, rèm che nắng sẽ tự động mở trở lại. 

Tuy nhiên, tính năng đảo chiều tự động chỉ là một 

tính năng hỗ trợ và không thay thế việc bạn phải 

chú ý khi đóng rèm che nắng.

Mở và đóng rèm che nắng

: Để mở

; Để mở

= Để đóng

Bạn chỉ có thể đóng rèm che nắng khi cửa sổ trời 

toàn cảnh đóng.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Ấn công tắc 3 theo chiều :.

Cả hai rèm che nắng mở ra, sau đó cửa sổ trời 

toàn cảnh được nâng lên.

X Kéo công tắc 3 theo chiều ;.

Rèm che nắng mở.

X Kéo công tắc 3 theo chiều =.

Rèm che nắng đóng khi cửa sổ trời toàn cảnh 

đóng.

Nếu bạn ấn hoặc kéo công tắc 3 quá điểm 

cảm thấy lực cản, quá trình vận hành tự động được 

bắt đầu theo chiều tương ứng. Bạn có thể dừng vận 

hành tự động bằng cách ấn hoặc kéo lần nữa.

! Nếu không thể mở hoặc đóng hoàn toàn cửa 

sổ trời toàn cảnh và rèm che nắng sau khi đặt 

lại, liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Vận hành rèm che nắng của cửa sổ trời 
toàn cảnh

G CẢNH BÁO

Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt giữa rèm che 

nắng và khung hoặc cửa sổ trời trong quá trình 

mở hoặc đóng tự động. Có nguy cơ gây thương 

tích.

Khi mở hoặc đóng, đảm bảo không có bộ phận 

nào của cơ thể nằm trong phạm vi di chuyển của 

rèm che nắng.

Nếu có người bị kẹt:

RLập tức nhả công tắc hoặc

RẤn công tắc theo hướng bất kỳ trong quá trình 

mở/đóng tự động

Quá trình mở/đóng dừng lại.

G CẢNH BÁO

Chức năng đảo chiều không phản ứng với các 

vật mềm, nhẹ và mỏng như ngón tay nhỏ. Điều 

này có nghĩa là tính năng đảo chiều không thể 

ngăn cản việc ai đó bị mắc kẹt trong những tình 

huống này. Có nguy cơ gây thương tích.

Khi đóng, đảm bảo không có bộ phận nào của cơ 

thể trong phạm vi di chuyển của rèm che nắng.

Nếu có người bị kẹt:

RLập tức nhả công tắc hoặc

RẤn công tắc theo hướng bất kỳ trong quá trình 

đóng tự động

Quá trình đóng dừng lại.

Cài đặt lại cửa sổ trời toàn cảnh hoặc rèm 
che nắng phía trước
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Cài đặt lại cửa sổ trời toàn cảnh hoặc rèm che nắng 

nếu rèm che nắng hoặc cửa sổ trời toàn cảnh 

không di chuyển trơn tru.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa 

điện.

X Kéo công tắc 3 liên tục đến điểm cảm 

thấy lực cản theo chiều mũi tên : đến khi cửa 

sổ trời toàn cảnh đóng hoàn toàn.

X Kéo và giữ công tắc 3 thêm một lúc.

X Kéo công tắc 3 liên tục theo chiều mũi tên 

: đến khi rèm che nắng đóng.

X Kéo và giữ công tắc 3 thêm một lúc.

XĐảm bảo cửa sổ trời toàn cảnh và rèm che nắng 

có thể mở và đóng hoàn toàn.

X Nếu không, lặp lại các bước trên.

Xe của bạn có thể được lắp cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh. Trong phần này, thuật ngữ “cửa sổ 

trời” chỉ cả hai loại cửa sổ trời.

Vấn đề đối với cửa sổ trời

G CẢNH BÁO

Nếu bạn đóng cửa sổ trời lần nữa ngay sau khi bị chặn hoặc cài đặt lại, cửa sổ trời sẽ đóng với lực mạnh 

hơn hoặc tối đa. Tính năng đảo chiều sẽ không hoạt động. Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt ở khu vực 

đóng khi thực hiện quá trình này. Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Đảm bảo không có bộ phận nào của cơ thể trong khu vực đóng.

Nếu có người bị kẹt:

RLập tức nhả công tắc hoặc

RẤn công tắc theo hướng bất kỳ trong quá trình đóng tự động

Quá trình đóng dừng lại.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Không thể đóng cửa sổ 

trời hoặc cửa sổ trời toàn 

cảnh và bạn không tìm ra 

nguyên nhân.

Nếu cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh bị kẹt trong khi đóng và mở hé 

trở lại:

X Ngay sau khi bị cản, kéo công tắc 3 xuống lần nữa đến điểm cảm 

thấy lực cản cho đến khi cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng.

Cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng bằng lực mạnh hơn.

Nếu cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh bị kẹt tiếp trong khi đóng và 

mở hé trở lại:

X Ngay sau khi bị cản, kéo công tắc 3 xuống lần nữa đến điểm cảm 

thấy lực cản cho đến khi cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng.

Cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng mà không cần tính năng đảo 

chiều tự động.
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Vị trí ghế lái phù hợp

Ghế

Vô lăng

Gương

Chức năng ghi nhớ
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Tuân thủ các hướng dẫn sau đây khi điều chỉnh vô 

lăng :, dây đai an toàn ; và ghế lái =:

RBạn ngồi ở vị trí cách xa túi khí lái xe nhất có thể
RBạn ngồi ở tư thế thẳng lưng
RPhần đùi được đỡ nhẹ bằng đệm lót ghế
RChân không duỗi hết cỡ và bạn có thể nhấn bàn 

đạp đúng cách
RPhần sau đầu tựa vào giữa tựa đầu ở ngang tầm 

mắt
RBạn có thể giữ vô lăng với tay hơi gập
RBạn có thể di chuyển chân thoải mái
RBạn có thể nhìn rõ tất cả các hiển thị trong cụm 

đồng hồ
RBạn nắm được tổng quan điều kiện giao thông
RDây đai an toàn vừa khít ngang cơ thể và phải 

được kéo qua giữa vai bạn và kéo qua hông tại 

vùng xương chậu

Các chủ đề liên quan khác:

RĐiều chỉnh ghế bằng cơ học và bằng điện 

(Y trang 112).
RĐiều chỉnh ghế bằng điện (Y trang 112).
RĐiều chỉnh vô lăng bằng cơ học (Y trang 117).
RĐiều chỉnh vô lăng bằng điện (Y trang 117).
RThắt dây đai an toàn đúng cách (Y trang 50).
RĐiều chỉnh gương chiếu hậu và gương chiếu hậu 

ngoài xe (Y trang 119).
RBạn có thể lưu các cài đặt ghế, vô lăng, gương 

chiếu hậu ngoài xe và hiển thị thông tin trên kính 

chắn gió bằng chức năng ghi nhớ 

(Y trang 122).

Ghế vẫn có thể được điều chỉnh khi không có chìa 

khóa trong khóa điện.

Tuân thủ các lưu ý an toàn về “Túi khí” 

(Y trang 52) và “Có trẻ em ngồi trên xe” 

(Y trang 62).

Vị trí ghế lái phù hợp

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất kiểm soát xe trong khi lái, nếu 

bạn:

RÐiều chỉnh ghế lái, vô lăng hoặc gương

RThắt dây đai an toàn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy điều chỉnh ghế lái, tựa đầu, vô lăng, gương 

và thắt dây đai an toàn trước khi khởi động động 

cơ.

Ghế

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ điều chỉnh ghế, trẻ có thể bị kẹt, đặc biệt 

khi không được giám sát. Có nguy cơ gây thương 

tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

G CẢNH BÁO

Khi điều chỉnh ghế, bạn hoặc người khác ngồi 

trên xe có thể bị kẹt bởi rãnh trượt của ghế. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo không có bộ phận cơ thể nào của bất 

kỳ ai ở trong phạm vi di chuyển của ghế khi điều 

chỉnh.
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Không đảo tựa đầu của ghế trước và ghế sau. Nếu 

không, bạn sẽ không thể điều chỉnh độ cao và góc 

của tựa đầu đến đúng vị trí.

Điều chỉnh vị trí trước và sau của tựa đầu sao cho 

tựa đầu ở gần phía sau đầu nhất có thể.

! Để tránh hư hỏng ghế và hệ thống sưởi ghế, 

cần tuân thủ các thông tin sau:

RKhông làm đổ chất lỏng ra ghế. Nếu chất lỏng bị 

đổ ra ghế, phải sấy khô ngay.
RNếu bọc ghế bị ẩm hoặc ướt, không bật sưởi 

ghế. Ngoài ra, không sử dụng sưởi ghế để sấy 

khô ghế.
RVệ sinh lớp bọc ghế như được khuyến nghị; xem 

phần “Chăm sóc nội thất”.
RKhông để các vật nặng trên ghế. Không đặt các 

vật sắc như dao, đinh hoặc dụng cụ trên lớp bọc 

ghế. Chỉ sử dụng ghế cho hành khách ngồi nếu 

có thể.
RKhi hệ thống sưởi ghế hoạt động, không phủ lên 

ghế vật liệu cách nhiệt như chăn, áo khoác, túi, 

bọc ghế, ghế cho trẻ em hoặc ghế nâng.

! Đảm bảo không để bất kỳ vật nào ở chỗ để 

chân bên dưới hoặc phía sau ghế khi di chuyển 

ghế ra sau. Điều này làm ghế và/hoặc đồ vật có 

nguy cơ bị hư hỏng.

i Có thể tháo tựa đầu ghế sau (Y trang 114).

Xe không có tính năng thông khoang hành lý: 

không thể tháo tựa đầu ở khoang sau.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.

Chủ đề liên quan:

RThiết bị thông khoang hành lý trên băng ghế sau 

(Y trang 52)

G CẢNH BÁO

Tựa đầu không thể thực hiện chức năng bảo vệ 

được thiết kế nếu không được lắp và điều chỉnh 

đúng cách. Điều này làm tăng nguy cơ chấn 

thương phần đầu và phần cổ trong trường hợp 

gặp tai nạn hoặc phanh gấp.

Luôn lái xe có lắp tựa đầu. Trước khi lái xe, phải 

đảm bảo phần giữa tựa đầu đỡ phía sau đầu 

người ngồi trên xe ở ngang tầm mắt.

G CẢNH BÁO

Nếu ghế lái không ăn khớp chắc chắn, ghế có 

thể vô tình di chuyển trong khi xe đang chạy. 

Điều này có thể làm bạn mất kiểm soát xe. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đảm bảo ghế lái đã ở vị trí ăn khớp trước 

khi khởi động động cơ.

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất kiểm soát xe trong khi lái, nếu 

bạn:

RÐiều chỉnh ghế lái, vô lăng hoặc gương

RThắt dây đai an toàn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy điều chỉnh ghế lái, tựa đầu, vô lăng, gương 

và thắt dây đai an toàn trước khi khởi động động 

cơ.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn bất cẩn khi điều chỉnh độ cao của ghế, 

bạn hoặc người ngồi trên xe có thể bị kẹt và bị 

thương. Đặc biệt trẻ em có thể vô tình ấn các nút 

điều chỉnh ghế bằng điện và bị mắc kẹt. Có nguy 

cơ gây thương tích.

Khi di chuyển ghế, đảm bảo không đặt tay hoặc 

bộ phận khác của cơ thể dưới cụm cần của hệ 

thống điều chỉnh ghế.

G CẢNH BÁO

Dây đai an toàn không cung cấp đúng mức bảo 

vệ thiết kế nếu bạn không di chuyển lưng ghế 

đến vị trí gần như thẳng đứng. Khi phanh hoặc 

xảy ra tai nạn, bạn có thể trượt xuống dưới dây 

đai an toàn, dẫn đến bụng hoặc cổ bị thương. 

Điều này làm tăng nguy cơ bị thương hoặc thậm 

chí tử vong.

Điều chỉnh ghế ngồi phù hợp trước khi bắt đầu 

chạy xe. Luôn đảm bảo lưng ghế ở vị trí gần như 

thẳng đứng và phần vai của dây đai an toàn phải 

được quàng qua phần chính giữa của vai.
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Điều chỉnh ghế trước

Xe không có gói trang bị tiện nghi ghế ngồi

: Góc lưng ghế

; Độ cao ghế

= Điều chỉnh ghế về phía trước và sau

Xe có gói trang bị tiện nghi ghế ngồi

: Góc lưng ghế

; Độ cao ghế

= Góc đệm lót ghế

? Điều chỉnh ghế về phía trước và sau

A Chiều dài đệm lót ghế

i Ở xe có gói trang bị tiện nghi ghế ngồi, chiều 

dài đệm lót ghế được điều chỉnh cơ học.

Điều chỉnh vị trí trước và sau của ghế

Xe không có gói trang bị tiện nghi ghế ngồi

X Nâng cần = và trượt ghế về phía trước hoặc 

phía sau.

X Nhả lại cần =.

Đảm bảo nghe thấy tiếng khớp ghế.

Xe có gói trang bị tiện nghi ghế ngồi

X Nâng cần ? và trượt ghế về phía trước hoặc 

phía sau.

X Nhả lại cần ?.

Đảm bảo nghe thấy tiếng khớp ghế.

Điều chỉnh chiều dài đệm lót ghế bằng cơ 
học

X Nâng cần A và trượt đệm lót ghế về phía trước 

hoặc phía sau.

X Nhả lại cần A.

Đệm lót ghế ăn khớp.

i Tính năng điều chỉnh cơ học chiều dài đệm lót 

ghế khả dụng trên xe có gói trang bị tiện nghi 

ghế ngồi.

Ghế có thể điều chỉnh điện có chức năng ghi 

nhớ

: Độ cao tựa đầu

; Góc lưng ghế

= Độ cao ghế

? Chiều dài đệm lót ghế

A Góc đệm lót ghế

B Điều chỉnh ghế về phía trước và sau

Các chủ đề liên quan khác:

RBạn có thể lưu các cài đặt ghế bằng chức năng 

ghi nhớ (Y trang 122).
RNếu kích hoạt PRE-SAFE® ghế hành khách phía 

trước sẽ được di chuyển đến vị trí tốt hơn nếu 

trước đó ở vị trí không thuận tiện (Y trang 60).

Điều chỉnh ghế bằng cơ học và bằng điện

Điều chỉnh ghế bằng điện
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RKhi ghế được di chuyển về phía trước hoặc phía 

sau, tựa đầu sẽ tự động di chuyển lên hoặc xu-

ống.

Xe có ghế AMG Performance: không thể điều 

chỉnh độ cao của tựa đầu.

Ghế có thể điều chỉnh điện không có chức 

năng ghi nhớ

: Góc lưng ghế

; Độ cao ghế

= Góc đệm lót ghế

? Điều chỉnh ghế về phía trước và sau

Ghế có thể điều chỉnh điện không có chức 

năng ghi nhớ

: Chiều dài đệm lót ghế

X Nâng cần : và trượt đệm lót ghế về phía trước 

hoặc phía sau.

X Nhả lại cần :.

Đệm lót ghế ăn khớp.

Lưu ý an toàn quan trọng

Lưu ý chung

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng 

(Y trang 110).

Không đảo tựa đầu của ghế trước và ghế sau. Nếu 

không, bạn sẽ không thể điều chỉnh độ cao và góc 

của tựa đầu đến đúng vị trí.

Điều chỉnh độ cao tựa đầu bằng cơ học

XĐể nâng: kéo tựa đầu lên đến vị trí mong muốn.

Điều chỉnh tựa đầu

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất kiểm soát xe trong khi lái, nếu 

bạn:

RÐiều chỉnh ghế lái, vô lăng hoặc gương

RThắt dây đai an toàn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy điều chỉnh ghế lái, tựa đầu, vô lăng, gương 

và thắt dây đai an toàn trước khi khởi động động 

cơ.

G CẢNH BÁO

Tựa đầu không thể thực hiện chức năng bảo vệ 

được thiết kế nếu không được lắp và điều chỉnh 

đúng cách. Điều này làm tăng nguy cơ chấn 

thương phần đầu và phần cổ trong trường hợp 

gặp tai nạn hoặc phanh gấp.

Luôn lái xe có lắp tựa đầu. Trước khi lái xe, phải 

đảm bảo phần giữa tựa đầu đỡ phía sau đầu 

người ngồi trên xe ở ngang tầm mắt.
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XĐể hạ: nhấn cơ cấu nhả khớp : theo chiều mũi 

tên và ấn tựa đầu xuống đến vị trí mong muốn.

Điều chỉnh vị trí trước và sau của tựa đầu 
bằng cơ học

Chức năng này cho phép bạn điều chỉnh khoảng 

cách giữa tựa đầu và phần sau của đầu.

XĐể di chuyển về phía trước: kéo tựa đầu về 

phía trước theo chiều mũi tên đến khi khớp vào 

vị trí mong muốn.

XĐể di chuyển về phía sau: ấn và giữ cơ cấu nhả 

khớp :.

XĐẩy tựa đầu về phía sau.

X Nhả cơ cấu nhả khớp khi tựa đầu ở vị trí mong 

muốn.

XĐảm bảo rằng tựa đầu đã khớp.

Điều chỉnh vị trí trước và sau của tựa đầu sao cho 

tựa đầu ở gần phía sau đầu nhất có thể.

Điều chỉnh tựa đầu bằng điện

XĐể điều chỉnh độ cao tựa đầu: trượt công tắc 

điều chỉnh độ cao tựa đầu (Y trang 112) lên 

hoặc xuống theo chiều mũi tên.

Xe có ghế AMG Performance: không thể điều 

chỉnh độ cao của tựa đầu.

Điều chỉnh độ cao tựa đầu của ghế sau

X Nếu tựa đầu được hạ thấp hết cỡ, cần nhấn cơ 

cấu nhả khớp : trước.

XĐể nâng: kéo tựa đầu lên đến độ cao mong 

muốn.

XĐể hạ: ấn cơ cấu nhả khớp : và đẩy tựa đầu xu-

ống đến vị trí mong muốn.

Lắp và tháo tựa đầu ghế sau

X Nhả lưng ghế sau và gập nhẹ về phía trước 

(Y trang 324).

XĐể tháo: kéo tựa đầu lên đến điểm dừng.

X Ấn cơ cấu nhả khớp : và kéo tựa đầu ra khỏi 

thanh dẫn hướng.

XĐể lắp lại: lắp tựa đầu sao cho các chỗ khuyết 

trên thanh nằm bên trái khi nhìn theo hướng di 

chuyển.

X Ấn tựa đầu xuống đến khi bạn nghe thấy tiếng 

ăn khớp vào vị trí.

X Gập lưng ghế sau ra sau đến khi ăn khớp.

: Để nâng phần ôm lưng ghế

Điều chỉnh đệm đỡ lưng 4 chiều
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; Để làm mềm phần ôm lưng ghế

= Để hạ thấp phần ôm lưng ghế

? Để tăng cứng phần ôm lưng ghế

Bạn có thể điều chỉnh độ ôm của lưng ghế trước 

nhằm cung cấp khả năng đỡ lưng của bạn tối ưu.

Để điều chỉnh độ ôm của ghế và để tăng cường đỡ 

bên, bạn có thể điều chỉnh từng ghế trước.

Điều chỉnh các đệm đỡ bên của đệm lót ghế

XĐể điều chỉnh hẹp lại: ấn nút :.

XĐể điều chỉnh rộng ra: ấn nút ;.

Để điều chỉnh các đệm đỡ bên của lưng ghế

XĐể điều chỉnh hẹp lại: ấn nút =.

XĐể điều chỉnh rộng ra: ấn nút ?.

Bật/tắt

Ba đèn chỉ báo màu đỏ ở nút bấm chỉ mức nhiệt 

bạn lựa chọn.

Hệ thống tự động chuyển từ mức 3 xuống mức 2 

sau khoảng tám phút.

Hệ thống tự động chuyển từ mức 2 xuống mức 1 

sau khoảng mười phút.

Hệ thống tự động tắt khoảng 20 phút sau khi được 

đặt về mức 1.

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể bật: ấn nút : nhiều lần đến khi mức sưởi 

mong muốn được cài đặt.

XĐể tắt: ấn nút : nhiều lần đến khi tất cả đèn 

báo tắt.

i Nếu điện áp ắc-quy xe quá thấp, chức năng 

sưởi ghế có thể tắt.

Nếu chọn chương trình lái E, công suất sưởi ghế sẽ 

giảm:

RHộp số sàn (Y trang 166)
RHộp số tự động (Y trang 170)

Điều chỉnh ghế AMG Performance

Bật/tắt chức năng sưởi ghế

G CẢNH BÁO

Nếu bạn bật hệ thống sưởi ghế liên tục, đệm lót 

ghế và đệm lưng ghế có thể rất nóng. Điều này 

có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người ngồi 

trên xe, những người kém nhạy cảm với nhiệt độ 

hoặc có khả năng phản ứng kém với nhiệt độ cao 

hoặc thậm chí người ngồi trên xe có thể bị 

thương như bị bỏng. Có nguy cơ gây thương tích.

Do đó, không bật sưởi ghế liên tục.
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Bật/tắt

Các đèn chỉ báo màu xanh ở nút bấm chỉ mức 

thông hơi bạn lựa chọn.

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể bật: ấn nút : nhiều lần đến khi mức thông 

hơi mong muốn được cài đặt.

XĐể tắt: ấn nút : nhiều lần đến khi tất cả đèn 

báo tắt.

i Nếu điện áp ắc-quy xe quá thấp, chức năng 

thông hơi ghế có thể tắt.

i Bạn có thể mở kính bên và cửa sổ trời bằng 

tính năng “Mở nhanh” (Y trang 102). Chức 

năng thông hơi ghế của ghế lái sẽ tự động 

chuyển đến mức cao nhất.

i Khi xe dừng, tốc độ quạt có thể tự động giảm. 

Điều này giúp giảm tiếng ồn của hệ thống thông 

hơi ghế.

Bạn vẫn có thể điều chỉnh vô lăng chỉnh điện khi 

không tra chìa khóa vào khóa điện.

Bật/tắt chức năng thông hơi ghế

Vấn đề với chức năng sưởi ghế/thông hơi ghế

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Chức năng sưởi ghế hoặc 

thông hơi ghế tắt sớm 

hoặc không thể bật.

Điện áp trên xe quá thấp do đang bật quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện.

X Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, như hệ thống sưởi kính 

sau hoặc chiếu sáng trong xe.

Khi ắc-quy được sạc đầy, có thể bật lại chức năng sưởi ghế hoặc thông hơi 

ghế.

Vô lăng

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất kiểm soát xe trong khi lái, nếu 

bạn:

RÐiều chỉnh ghế lái, vô lăng hoặc gương

RThắt dây đai an toàn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy điều chỉnh ghế lái, tựa đầu, vô lăng, gương 

và thắt dây đai an toàn trước khi khởi động động 

cơ.

G CẢNH BÁO

Trẻ có thể bị kẹt nếu điều chỉnh vô lăng. Có nguy 

cơ gây thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.
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; Để điều chỉnh độ cao vô lăng

= Để điều chỉnh vị trí vô lăng (điều chỉnh trước-

sau)

XĐẩy cần nhả : xuống hết cỡ.

Trụ lái không bị khóa.

XĐiều chỉnh vô lăng đến vị trí mong muốn.

XĐẩy cần nhả : lên hết cỡ.

Trụ lái bị khóa.

X Kiểm tra để đảm bảo trụ lái bị khóa. Khi kiểm 

tra, cố gắng đẩy vô lăng lên hoặc xuống hoặc cố 

gắng di chuyển theo hướng trước và sau.

: Để điều chỉnh độ cao vô lăng

; Để điều chỉnh vị trí vô lăng (điều chỉnh trước-

sau)

Các chủ đề liên quan khác:

RTính năng EASY-ENTRY/EXIT (Y trang 118)
RLưu trữ cài đặt (Y trang 122)

Bật/tắt

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể bật/tắt: xoay cần theo hướng mũi tên : 

hoặc ;.

Đèn báo = sáng hoặc tắt.

Nếu bạn tắt khóa điện, chức năng sưởi vô lăng sẽ 

bị vô hiệu hóa.

Điều chỉnh vô lăng cơ học

Điều chỉnh vô lăng bằng điện

Sưởi vô lăng
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Vấn đề với chức năng sưởi vô lăng

Lưu ý an toàn quan trọng

Bạn có thể dừng quá trình điều chỉnh bằng cách ấn 

một trong các nút vị trí của chức năng ghi nhớ. 

Chức năng này chỉ khả dụng trên xe có chức năng 

ghi nhớ.

Tính năng EASY-ENTRY/EXIT giúp bạn ra vào xe dễ 

dàng hơn.

Bạn có thể kích hoạt và vô hiệu hóa tính năng 

EASY-ENTRY/EXIT thông qua hệ thống đa phương 

tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Vị trí vô lăng khi tính năng EASY-ENTRY/
EXIT hoạt động

Vô lăng nghiêng lên trên nếu bạn:

RRút chìa khóa khỏi khóa điện
RCó KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi động 

không cần chìa khóa: mở cửa phía người lái; 

phải bật nguồn cấp điện áp
RCó chìa khóa: mở cửa phía người lái; chìa khóa 

phải ở vị trí g hoặc 1 trong khóa điện 

(Y trang 155)
RMở cửa phía người lái khi khóa điện tắt

i Vô lăng chỉ nghiêng lên trên nếu vị trí lái được 

lưu sau khi đã thực hiện điều chỉnh ghế hoặc trụ 

lái (Y trang 117).

Vị trí lái gần nhất của vô lăng được lưu nếu:

RKhóa điện tắt
RCài đặt được lưu bằng chức năng ghi nhớ 

(Y trang 122)

i Vô lăng chỉ di chuyển lên trên nếu chưa đạt bộ 

giới hạn vô-lăng trên.

Vị trí của vô lăng khi lái

Vô lăng di chuyển về vị trí được cài đặt trước nếu:

RCửa phía người lái đóng và bạn tra chìa khóa vào 

khóa điện
RBạn đóng cửa phía người lái khi khóa điện đang 

bật
RBạn ấn nút Start/Stop một lần trên xe có KEY-

LESS-GO hoặc chức năng khởi động không cần 

chìa khóa

i Vô lăng chỉ quay về vị trí cài đặt cuối cùng nếu 

vị trí lái được lưu sau khi đã điều chỉnh ghế hoặc 

trụ lái (Y trang 117).

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Chức năng sưởi vô lăng tắt 

sớm hoặc không thể bật.

Điện áp trên xe quá thấp do đang bật quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện.

X Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, như hệ thống sưởi kính 

sau hoặc chiếu sáng trong xe.

Tính năng EASY-ENTRY/EXIT

G CẢNH BÁO

Khi tính năng EASY-ENTRY/EXIT điều chỉnh vô 

lăng, bạn và những người khác ngồi trên xe - đặc 

biệt là trẻ em - có thể bị kẹt. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Khi tính năng EASY-ENTRY/EXIT đang thực hiện 

điều chỉnh, hãy đảm bảo không có bất kỳ bộ 

phận cơ thể nào trong phạm vi di chuyển của vô 

lăng.

Di chuyển cần điều chỉnh vô lăng nếu có rủi ro 

mắc kẹt bởi vô lăng. Quá trình điều chỉnh sẽ 

dừng lại.

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ em kích hoạt tính năng EASY-ENTRY/

EXIT, chúng có thể bị kẹt, đặc biệt khi không 

được giám sát. Có nguy cơ gây thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn lái xe đi trong khi tính năng EASY-

ENTRY/EXIT đang thực hiện điều chỉnh, bạn có 

thể mất kiểm soát xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đợi đến khi quá trình điều chỉnh hoàn tất 

trước khi lái xe.
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Vị trí lái gần nhất của vô lăng được lưu nếu:

RKhóa điện tắt
RCài đặt được lưu bằng chức năng ghi nhớ 

(Y trang 122)

Tính năng thoát hiểm nhanh khi tai nạn

Tính năng thoát hiểm nhanh khi tai nạn được kích 

hoạt khi xảy ra tai nạn, trụ lái sẽ di chuyển lên trên 

khi cửa phía người lái mở hoặc chìa khóa được rút 

khỏi khóa điện. Tính năng này giúp dễ dàng thoát 

khỏi xe và giải cứu người ngồi trong xe.

Tính năng thoát hiểm nhanh khi tai nạn chỉ hoạt 

động nếu kích hoạt tính năng EASY-EXIT/ENTRY 

trong hệ thống đa phương tiện (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số).

X Chế độ chống chói: di chuyển cần chống chói 

: về phía trước hoặc phía sau.

Lưu ý an toàn quan trọng

Điều chỉnh gương chiếu hậu ngoài xe

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Gương chiếu hậu ngoài xe bên hành khách phía 

trước: ấn nút ;.

X Gương chiếu hậu ngoài xe bên người lái: ấn 

nút =.

Đèn báo sáng lên trên nút đã được ấn.

Gương

Gương chiếu hậu

Gương chiếu hậu ngoài xe

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất kiểm soát xe trong khi lái, nếu 

bạn:

RÐiều chỉnh ghế lái, vô lăng hoặc gương

RThắt dây đai an toàn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy điều chỉnh ghế lái, tựa đầu, vô lăng, gương 

và thắt dây đai an toàn trước khi khởi động động 

cơ.

G CẢNH BÁO

Gương chiếu hậu ngoài xe phản chiếu các vật 

thể ở kích thước nhỏ hơn. Vật thể được quan sát 

trên thực tế sẽ ở gần hơn trong ảnh. Bạn có thể 

sẽ phán đoán sai khoảng cách giữa bạn và người 

tham gia giao thông phía sau, ví dụ như khi 

chuyển làn đường. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Do đó, luôn quan sát phía sau để đảm bảo bạn 

xác định được khoảng cách thực tế giữa bạn và 

người tham gia giao thông phía sau.
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Đèn báo tắt trở lại sau một lúc. Bạn có thể điều 

chỉnh gương chiếu hậu ngoài xe được chọn bằng 

nút : nếu đèn báo sáng.

X Ấn nút : lên, xuống, sang trái hoặc sang phải 

đến khi bạn đã điều chỉnh gương chiếu hậu 

ngoài xe đến đúng vị trí. Bạn nên nắm được tổng 

quan điều kiện giao thông.

Gương chiếu hậu ngoài xe dạng lồi cung cấp vùng 

nhìn thấy rộng hơn.

Sau khi khởi động động cơ, gương chiếu hậu ngoài 

xe sẽ tự động sưởi nếu bật chức năng sưởi kính sau 

và nhiệt độ bên ngoài thấp.

Gập/mở gương chiếu hậu ngoài xe bằng 
điện

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Ấn nhanh nút :.

Gập hoặc mở gương chiếu hậu ngoài xe hai bên.

i Đảm bảo rằng gương chiếu hậu ngoài xe luôn 

được mở ra hoàn toàn khi lái xe. Nếu không, 

chúng có thể rung.

i Nếu bạn đang lái xe ở tốc độ trên 47 km/h, 

bạn không thể gập gương chiếu hậu ngoài xe.

Đặt lại gương chiếu hậu ngoài xe

Nếu ắc-quy đã ngắt kết nối hoặc hết điện, phải đặt 

lại gương chiếu hậu ngoài xe. Nếu không, gương 

chiếu hậu ngoài xe sẽ không gập nếu bạn kích hoạt 

Automatic mirror-folding function (Chức năng gập 

gương tự động) trong hệ thống đa phương tiện.

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Ấn nhanh nút :.

Gập/mở gương chiếu hậu ngoài xe tự động

Khi Automatic mirror-folding function (Chức năng 

gập gương tự động) được kích hoạt qua hệ thống 

đa phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số):

RGương chiếu hậu ngoài xe sẽ gập tự động ngay 

khi bạn khóa xe từ bên ngoài
RGương chiếu hậu ngoài xe sẽ mở tự động ngay 

khi bạn mở khóa xe

i Nếu gương chiếu hậu ngoài xe đã gập vào thủ 

công, chúng sẽ không mở ra.

Gương chiếu hậu ngoài xe bị đẩy ra khỏi vị 
trí

Nếu gương chiếu hậu ngoài xe bị đẩy ra khỏi vị trí 

(về phía trước hoặc phía sau), tiến hành như sau:

X Xe không có tính năng gập gương chiếu hậu 

ngoài xe bằng điện: di chuyển thủ công gương 

chiếu hậu ngoài xe vào vị trí chính xác.

X Xe có tính năng gập gương chiếu hậu ngoài 

xe bằng điện: ấn và giữ nút : đến khi bạn 

nghe thấy tiếng click và gương ăn khớp vào vị trí 

(Y trang 120).

Vỏ gương ăn khớp trở lại và bạn có thể điều chỉnh 

gương chiếu hậu ngoài xe như bình thường 

(Y trang 119).

Gương chống chói tự động

G CẢNH BÁO

Chất điện phân có thể thoát ra nếu gương chống 

chói tự động bị vỡ. Chất điện phân là loại chất 

độc hại và gây kích ứng. Không để chất này tiếp 

xúc với da, mắt, cơ quan hô hấp hoặc quần áo 

hoặc không nuốt chất này. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Nếu bạn tiếp xúc với chất điện phân, tuân thủ 

những điều sau:

RNếu chất điện phân dính lên da, lập tức rửa 

sạch bằng nước.

RNếu chất điện phân dính vào mắt, lập tức rửa 

kỹ bằng nước sạch.

RNếu nuốt phải chất điện phân, súc sạch 

miệng ngay lập tức. Không gây nôn.
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Gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế lái và gương 

chiếu hậu tự động chuyển sang chế độ chống chói 

nếu, đồng thời:

RKhóa điện bật
RÁnh sáng từ đèn trước xe chiếu đến cảm biến 

trên gương chiếu hậu

Gương không chuyển sang chế độ chống chói nếu 

gài số lùi hoặc nếu hệ thống chiếu sáng trong xe 

bật.

Lưu vị trí dừng

Bạn có thể cài đặt gương chiếu hậu ngoài xe bên 

ghế hành khách phía trước sao cho bạn có thể nhìn 

thấy bánh sau bên phía đó ngay sau khi gài số lùi. 

Bạn có thể lưu vị trí này.

Lưu sử dụng số lùi

: Nút ghi nhớ M

; Nút để cài đặt gương chiếu hậu ngoài xe

= Nút cho gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế 

hành khách phía trước

? Nút cho gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế lái

X Khởi động động cơ.

X Ấn nút =.

X Gài số lùi.

Gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế hành khách 

phía trước di chuyển đến vị trí dừng được đặt trước.

X Sử dụng nút ; để điều chỉnh gương chiếu hậu 

ngoài xe đến vị trí cho phép bạn nhìn thấy bánh 

sau và lề đường.

Lưu vị trí dừng.

i Nếu bạn chuyển sang số khác, gương chiếu 

hậu ngoài xe bên ghế hành khách phía trước sẽ 

quay lại vị trí lái.

Lưu sử dụng nút ghi nhớ

Bạn có thể lưu vị trí dừng của gương chiếu hậu 

ngoài xe bên ghế hành khách phía trước sử dụng 

nút ghi nhớ M :. Không gài số lùi.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Ấn nút =.

X Sử dụng nút ; để điều chỉnh gương chiếu hậu 

ngoài xe đến vị trí cho phép bạn nhìn thấy bánh 

sau và lề đường.

X Ấn nút ghi nhớ M : và một trong các mũi tên 

trên nút ; trong vòng ba giây.

Vị trí dừng được lưu nếu gương chiếu hậu ngoài xe 

không di chuyển.

X Nếu gương chiếu hậu ngoài xe di chuyển ra khỏi 

vị trí, lặp lại các bước.

X Sau khi lưu thành công, đặt lại vị trí lái của 

gương chiếu hậu ngoài xe.

Gọi ra vị trí dừng đã lưu

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Chọn gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế hành 

khách phía trước sử dụng nút =.

X Gài số lùi.

Gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế hành khách 

phía trước di chuyển đến vị trí dừng được lưu.

Gương chiếu hậu ngoài xe bên ghế hành khách 

phía trước di chuyển về vị trí ban đầu:

RNgay sau khi vượt quá tốc độ 15 km/h
RKhoảng mười giây sau khi bạn nhả số lùi
RKhi bạn ấn nút ? để chọn gương chiếu hậu 

ngoài xe bên phía người lái

RNếu chất điện phân tiếp xúc với da hoặc tóc 

hoặc nếu nuốt phải, lập tức tìm kiếm trợ giúp 

y tế.

RLập tức thay quần áo bị dính chất điện phân.

RNếu bị dị ứng, lập tức tìm kiếm trợ giúp y tế.

Vị trí dừng của gương chiếu hậu ngoài xe 
bên ghế hành khách phía trước
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Có thể sử dụng chức năng ghi nhớ bất cứ lúc nào, 

thậm chí khi đã rút chìa khóa ra khỏi khóa điện.

Sử dụng chức năng ghi nhớ, bạn có thể lưu đến ba 

cài đặt khác nhau, ví dụ cho ba người khác nhau.

Các cài đặt sau đây được lưu như một cài đặt sẵn 

cho bộ nhớ:

RVị trí của ghế, lưng ghế và tựa đầu
RBên người lái: vị trí của gương chiếu hậu ngoài xe 

bên người lái và bên hành khách phía trước
RVị trí hiển thị thông tin trên kính chắn gió

XĐiều chỉnh ghế tương ứng (Y trang 112).

X Bên phía người lái, điều chỉnh vô lăng 

(Y trang 117) và gương chiếu hậu ngoài xe 

(Y trang 119).

X Ấn nút ghi nhớ M rồi ấn một trong các nút vị trí 

ghi nhớ 1, 2 hoặc 3 trong vòng ba giây.

Các cài đặt được lưu ở vị trí ghi nhớ đã chọn. Một 

âm báo phát ra khi hoàn thành cài đặt.

X Ấn và giữ nút vị trí ghi nhớ tương ứng 1, 2 hoặc 

3 đến khi các bộ phận sau đây ở vị trí đã lưu:

RGhế
RVô lăng
RGương chiếu hậu ngoài xe
RHiển thị thông tin trên kính chắn gió

i Nếu bạn nhả nút vị trí ghi nhớ, các chức năng 

cài đặt ghế, vô lăng và gương sẽ dừng ngay. Hiển 

thị thông tin trên kính chắn gió tiếp tục được 

điều chỉnh.

Chức năng ghi nhớ

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng chức năng ghi nhớ bên phía 

người lái khi đang lái xe, các điều chỉnh có thể 

khiến bạn mất kiểm soát xe. Có nguy cơ xảy ra 

tai nạn.

Chỉ sử dụng chức năng ghi nhớ bên phía người 

lái khi xe đứng yên.

G CẢNH BÁO

Khi chức năng ghi nhớ điều chỉnh vô lăng và ghế 

lái, bạn và người khác ngồi trên xe - đặc biệt là 

trẻ em - có thể bị kẹt. Có nguy cơ gây thương 

tích.

Khi chức năng ghi nhớ đang thực hiện điều 

chỉnh, đảm bảo không có bộ phận cơ thể nào 

trong phạm vi di chuyển của ghế hoặc vô lăng. 

Nếu có người bị kẹt, nhả ngay nút vị trí chức 

năng ghi nhớ. Quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại.

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ kích hoạt chức năng ghi nhớ, trẻ có thể 

bị kẹt, đặc biệt khi không được giám sát. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.

Lưu trữ cài đặt

Gọi ra cài đặt đã lưu
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Chiếu sáng ngoài xe

Chiếu sáng trong xe

Thay bóng đèn

Cần gạt mưa
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Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyến nghị bạn 

nên bật đèn ngay cả khi lái xe ban ngày. Tại một vài 

quốc gia, việc vận hành đèn trước xe có sự khác 

biệt do các quy định pháp lý và các nghĩa vụ cá 

nhân tự đặt ra.

Xe có đèn halogen hoặc LED tĩnh

Không cần chuyển đèn trước xe sang chế độ đèn 

cốt có chùm tia đối xứng khi lái xe tại các quốc gia 

có quy định lái xe ở bên đường ngược lại so với 

quốc gia bạn đăng ký xe. Phải tuân thủ các quy 

định pháp lý khi không chuyển đèn trước xe sang 

chế độ đèn cốt có chùm tia đối xứng.

Xe có Hệ thống đèn thông minh

Hãy cài đặt đèn trước xe sang chế độ đèn cốt có 

chùm tia đối xứng trước khi vào nước có quy định 

lái xe ở phía bên kia đường. Điều này giúp các 

phương tiện đi tới không bị lóa.

Bạn có thể chuyển đèn trước xe về chế độ đèn cốt 

có chùm tia đối xứng hoặc bất đối xứng bằng chức 

năng “Đèn cốt để lái xe bên phải/trái” qua máy 

tính tích hợp (Y trang 257). Bạn phải chuyển về 

chế độ đèn cốt có chùm tia bất đối xứng khi trở về.

Đèn đối xứng không chiếu sáng diện tích đủ rộng 

hết mép làn xe chạy. Trong trường hợp này, các 

chức năng “chế độ đường cao tốc” và “đèn sương 

mù góc rộng” sẽ không khả dụng.

Tùy chọn cài đặt

Có thể cài đặt chiếu sáng ngoài xe bằng:

RCông tắc đèn (Y trang 124)

RCông tắc đa năng (Y trang 126)

RÐiều chỉnh góc chiếu đèn trước xe đối với xe có 

đèn halogen (Y trang 125)

RMáy tính tích hợp (Y trang 257)

Công tắc đèn

Vận hành

1 WĐèn đỗ bên trái

2 XĐèn đỗ bên phải

3 TĐèn bên hông xe, đèn biển số xe và đèn 

nền cụm đồng hồ

4 ÃChế độ đèn pha tự động, được điều khiển 

bằng cảm biến ánh sáng

5 LĐèn cốt/đèn pha

B RĐèn sương mù sau

Nếu nghe thấy âm thanh cảnh báo khi rời khỏi xe, 

có thể các đèn vẫn bật.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí Ã.

Hệ thống chiếu sáng ngoài xe, trừ đèn bên hông 

xe/đèn đỗ xe, sẽ tự động tắt nếu bạn:

RRút chìa khóa khỏi khóa điện

RMở cửa phía ghế lái khi chìa ở vị trí u trong 

khóa điện

Chế độ đèn pha tự động

Tính năng đèn pha tự động chỉ mang tính hỗ trợ. 

Người lái chịu trách nhiệm về hệ thống chiếu sáng 

của xe tại mọi thời điểm.

Ã là vị trí công tắc đèn phổ biến.

Cài đặt đèn được chọn tự động theo độ sáng của 

ánh sáng môi trường, trừ trường hợp tầm nhìn hạn 

Chiếu sáng ngoài xe

Lưu ý chung

Lái xe ở nước ngoài

Cài đặt chiếu sáng ngoài xe

G CẢNH BÁO

Khi công tắc đèn được đặt ở Ã, đèn cốt có 

thể không tự động bật nếu có sương mù, tuyết 

hoặc các nguyên nhân khác làm hạn chế tầm 

nhìn do điều kiện thời tiết như bụi nước. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Trong những tình huống này, xoay công tắc đèn 

đến L.
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chế do điều kiện thời tiết như sương, tuyết hay bụi 

nước.

RVới chìa khóa ở vị trí 1 trong khóa điện, các 

đèn bên hông xe bật hoặc tắt tự động tùy thuộc 

vào độ sáng của ánh sáng môi trường.

RVới động cơ đang chạy, các đèn ban ngày hoặc 

đèn bên hông xe và đèn cốt sẽ bật hoặc tắt tự 

động tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng xung 

quanh.

XĐể bật đèn trước xe tự động: xoay công tắc 

đèn đến vị trí Ã.

Đèn ban ngày cải thiện tầm nhìn của xe vào ban 

ngày.

Khi đèn bên hông xe và đèn cốt bật, đèn bên hông 

T màu xanh và đèn báo của đèn cốt L trên 

cụm đồng hồ sẽ sáng.

Đèn cốt

Khi khóa điện bật và công tắc đèn ở vị trí L, đèn 

bên hông và đèn cốt sẽ bật ngay cả khi cảm biến 

ánh sáng không cảm nhận được các điều kiện ánh 

sáng môi trường tối. Điều này rất thuận lợi khi có 

sương hoặc trời mưa.

XĐể bật đèn cốt: xoay chìa khóa trong khóa điện 

đến vị trí 2 hoặc khởi động động cơ.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí L.

Đèn báo L màu xanh trên cụm đồng hồ sáng.

Đèn sương mù sau

Đèn sương mù sau cải thiện tầm nhìn của xe đối với 

các xe phía sau trong điều kiện sương mù dày đặc. 

Khi vận hành đèn sương mù sau, bạn phải tuân 

theo các quy định pháp luật tại quốc gia nơi bạn 

đang lái xe.

XĐể bật đèn sương mù sau: xoay chìa khóa 

trong khóa điện đến vị trí 2 hoặc khởi động 

động cơ.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí L hoặc Ã.

X Ấn nút R.

Đèn báo R màu vàng trên cụm đồng hồ sáng.

Đèn bên hông

! Khi ắc-quy cạn, đèn bên hông xe hoặc đèn đỗ 

xe sẽ tự động tắt để giúp khởi động động cơ. 

Luôn đỗ xe an toàn và trong khu vực được chiếu 

sáng, theo các quy định pháp luật liên quan. 

Tránh sử dụng đèn bên hông T trong thời 

gian kéo dài vài giờ. Nếu có thể, bật đèn đỗ bên 

phải X hoặc bên trái W.

XĐể bật đèn bên hông xe: xoay công tắc đèn 

sang vị trí T.

Đèn báo T màu xanh trên cụm đồng hồ sáng.

Đèn đỗ

Việc bật đèn đỗ đảm bảo rằng bên tương ứng của 

xe được chiếu sáng.

XĐể bật đèn đỗ: xoay chìa khóa đến vị trí u 

trong khóa điện hoặc rút chìa khóa.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí W (bên trái xe) 

hoặc X (bên phải xe).

Điều chỉnh góc chiếu đèn trước xe (xe có đèn 

halogen)

g Ghế lái xe và ghế hành khách phía trước có 

người ngồi

1 Ghế lái xe, ghế hành khách phía trước và ghế 

sau có người ngồi

2 Ghế lái xe, ghế hành khách phía trước và ghế 

sau có người ngồi, khoang hành lý chất tải

3 Ghế lái xe và ghế hành khách phía trước có 

người ngồi và tải trọng cầu sau cho phép tối 

đa được sử dụng, ví dụ, khi kéo một rơ-moóc

Nút điều khiển góc chiếu đèn trước xe cho phép 

bạn điều chỉnh chùm sáng hình nón từ đèn trước xe 

phù hợp với tải trên xe.

G CẢNH BÁO

Khi công tắc đèn được đặt ở Ã, đèn cốt có 

thể không tự động bật nếu có sương mù, tuyết 

hoặc các nguyên nhân khác làm hạn chế tầm 

nhìn do điều kiện thời tiết như bụi nước. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Trong những tình huống này, xoay công tắc đèn 

đến L.
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X Khởi động động cơ.

X Xoay nút điều khiển góc chiếu đèn trước xe đến 

vị trí tương ứng với tải trên xe.

: Đèn pha

; Đèn xi nhan, phải

= Cục chớp đèn trước xe

? Đèn xi nhan, trái

XĐể chỉ báo nhanh: ấn nhanh công tắc đa năng 

đến điểm cảm thấy lực cản theo chiều mũi tên 

; hoặc ?.

Xi nhan tương ứng chớp ba lần.

XĐể chỉ báo: ấn công tắc đa năng quá điểm cảm 

thấy lực cản theo chiều mũi tên ; hoặc ?.

XĐể bật đèn pha: xoay công tắc đèn đến vị trí 

L hoặc Ã.

X Ấn công tắc đa năng quá điểm cảm thấy lực cản 

theo chiều mũi tên :.

Ở vị trí Ã, đèn pha chỉ bật khi trời tối và động 

cơ đang chạy.

Đèn báo K màu xanh trên cụm đồng hồ sáng 

lên khi đèn pha bật.

XĐể tắt đèn pha: di chuyển công tắc đa năng lùi 

về vị trí bình thường.

Đèn báo K màu xanh trong cụm đồng hồ sẽ tắt.

Xe có hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adap-

tive Highbeam Assist:

Nếu kích hoạt hệ thống Hỗ trợ đèn pha chủ động 

Adaptive Highbeam Assist, hệ thống sẽ tự động 

điều khiển kích hoạt và vô hiệu hóa đèn pha 

(Y trang 127).

Xe có hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adap-

tive Highbeam Assist Plus:

Nếu kích hoạt hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động 

Adaptive Highbeam Assist Plus, hệ thống sẽ tự 

động điều khiển kích hoạt và vô hiệu hóa đèn pha 

(Y trang 128).

X Cục chớp đèn trước xe: kéo công tắc đa năng 

theo chiều mũi tên =.

XĐể bật hoặc tắt đèn cảnh báo nguy hiểm: ấn 

nút :.

Tất cả các đèn báo sẽ nhấp nháy khi đèn cảnh báo 

nguy hiểm bật. Nếu lúc này bạn bật đèn báo sử 

dụng công tắc đa năng, chỉ đèn báo ở bên tương 

ứng của xe sẽ nhấp nháy.

Công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm tự động bật nếu:

RTúi khí đã được kích hoạt

RXe giảm tốc đột ngột từ tốc độ trên 70 km/h và 

dừng lại

Công tắc đèn báo nguy hiểm tự động tắt nếu xe đạt 

tốc độ trên 10 km/h sau khi nhấn phanh hết cỡ.

Đèn cảnh báo nguy hiểm tiếp tục hoạt động thậm 

chí khi khóa điện tắt.

Lưu ý chung

Hệ thống đèn thông minh là một hệ thống điều 

chỉnh tự động đèn pha để phù hợp với quá trình lái 

xe và các điều kiện thời tiết tại thời điểm đó. Hệ 

thống này cung cấp các chức năng tiên tiến để 

tăng cường chiếu sáng trên bề mặt đường, ví dụ 

như tùy thuộc vào tốc độ xe hoặc các điều kiện 

thời tiết. Hệ thống bao gồm chức năng chiếu sáng 

Công tắc đa năng

Đèn cảnh báo nguy hiểm

Hệ thống đèn thông minh
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chủ động, chức năng chiếu sáng khi vào cua, chế 

độ cao tốc và đèn sương mù góc rộng. Hệ thống 

chỉ hoạt động khi trời tối.

Bạn có thể kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng Intel-

ligent Light System (Hệ thống đèn thông minh) 

bằng máy tính tích hợp (Y trang 257).

Chức năng chiếu sáng chủ động

Chức năng chiếu sáng chủ động là một hệ thống di 

chuyển đèn trước xe theo chuyển động của bánh 

trước. Với chức năng này, các khu vực xung quanh 

sẽ luôn được chiếu sáng khi bạn đang lái xe. Điều 

này cho phép bạn phát hiện sớm người đi bộ, người 

đi xe đạp và động vật.

Hoạt động: khi đèn bật.

Chức năng chiếu sáng khi vào cua

Chức năng chiếu sáng khi vào cua tăng cường 

chiếu sáng mặt đường với một góc rộng theo 

hướng rẽ, ví dụ như tăng tầm nhìn tại các góc cua 

hẹp. Chức năng này chỉ có thể được kích hoạt khi 

đèn cốt bật.

Hoạt động:

RNếu bạn đang lái xe với tốc độ dưới 40 km/h và 

bật xi nhan hoặc xoay vô lăng

RNếu bạn đang lái xe với tốc độ trong khoảng 40 

km/h đến 70 km/h và xoay vô lăng

Chức năng chiếu sáng khi vào cua có thể sáng 

trong thời gian ngắn, nhưng sẽ tự động tắt sau 

không quá ba phút.

Chế độ cao tốc

Chế độ cao tốc tăng phạm vi chùm sáng.

Hoạt động: nếu bạn đang lái xe với tốc độ trên 

110 km/h và không đánh lái mạnh trên quãng 

đường tối thiểu là 1000 m hoặc nếu bạn đang lái 

xe với tốc độ trên 130 km/h.

Không hoạt động: nếu bạn đang lái với tốc độ 

dưới 80 km/h sau khi kích hoạt.

Đèn sương mù góc rộng

Đèn sương mù góc rộng làm giảm độ lóa cho người 

lái và tăng cường chiếu sáng mép phần đường xe 

chạy.

Hoạt động: nếu bạn đang lái xe với tốc độ dưới 70 

km/h và bật đèn sương mù sau.

Không hoạt động: nếu sau khi kích hoạt, bạn lái 

xe với tốc độ trên 100 km/h hoặc nếu bạn tắt đèn 

sương mù sau.

Lưu ý chung

Bạn có thể sử dụng chức năng này để thiết lập đèn 

trước xe tự động chuyển giữa đèn cốt và đèn pha. 

Khi hệ thống ghi nhận có xe đang bật đèn tiếp cận 

ngược chiều hoặc đang đi phía trước xe của bạn, 

hệ thống sẽ chuyển đèn trước xe từ đèn pha sang 

đèn cốt.

Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh góc chiếu của đèn 

cốt theo khoảng cách với xe kia. Khi hệ thống 

không phát hiện thấy bất kỳ xe nào khác, hệ thống 

sẽ bật lại đèn pha.

Cảm biến quang của hệ thống nằm sau kính chắn 

gió gần bảng điều khiển trên cao.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive High-

beam Assist không thể tính tới các điều kiện trên 

đường, thời tiết hoặc giao thông. Hệ thống hỗ trợ 

đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist chỉ 

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adapti-
ve Highbeam Assist

G CẢNH BÁO

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive 

Highbeam Assist không nhận diện được người 

tham gia giao thông:

RKhông có đèn, ví dụ: người đi bộ

RCó đèn chiếu sáng yếu, ví dụ: người đi xe đạp

RCó đèn bị chắn, ví dụ: do rào chắn

Trong các trường hợp hi hữu, hệ thống hỗ trợ 

đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist có 

thể không nhận biết được người tham gia giao 

thông có đèn, hoặc có thể nhận ra khi đã quá 

muộn. Trong trường hợp này, hoặc các trường 

hợp tương tự khác, đèn pha tự động sẽ không bị 

vô hiệu hóa hoặc sẽ được kích hoạt mặc dù 

người tham gia giao thông khác xuất hiện. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn phải quan sát cẩn thận các điều kiện giao 

thông và tắt đèn pha đúng thời điểm.
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mang tính hỗ trợ. Bạn có trách nhiệm điều chỉnh hệ 

thống chiếu sáng của xe cho phù hợp với độ sáng, 

tầm nhìn và các điều kiện giao thông tại thời điểm 

đó.

Đặc biệt, khả năng phát hiện chướng ngại vật có 

thể bị ảnh hưởng trong trường hợp:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ do sương mù, mưa to 

hoặc tuyết

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất

Bật/tắt hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động 
Adaptive Highbeam Assist

XĐể bật: xoay công tắc đèn sang vị trí Ã.

X Ấn công tắc đa năng về phía trước quá điểm cảm 

thấy lực cản (Y trang 126).

Đèn báo _ trên màn hình đa năng sáng lên khi 

trời tối và cảm biến ánh sáng kích hoạt đèn cốt.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên khoảng 25 km/h:

Góc chiếu đèn pha được điều chỉnh tự động theo 

khoảng cách giữa xe và người tham gia giao thông 

khác.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên khoảng 30 km/h và 

không phát hiện người tham gia giao thông khác:

Đèn pha tự động bật sáng. Đèn báo K trong 

cụm đồng hồ cũng sáng.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ dưới 25 km/h hoặc phát 

hiện người tham gia giao thông khác hoặc khi 

đường đủ sáng:

đèn pha tự động tắt. Đèn báo K trong cụm 

đồng hồ sẽ tắt. Đèn báo _ trên màn hình đa 

năng vẫn sáng.

XĐể tắt: chuyển công tắc đa năng về vị trí thông 

thường hoặc chuyển công tắc đèn đến vị trí 

khác.

Đèn báo K trong cụm đồng hồ sẽ tắt.

Lưu ý chung

Với hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive 

Highbeam Assist Plus, bạn có thể tự động chuyển 

giữa đèn cốt, đèn chiếu xa một phần và đèn pha.

Chiếu xa một phần là kiểu chiếu trong đó chùm 

sáng chính không chiếu vào những người tham gia 

giao thông khác. Người tham gia giao thông khác 

không bị ảnh hưởng bởi chùm sáng chính. Điều này 

giúp chống lóa. Ví dụ, nếu có xe phía trước, đèn 

pha sẽ chiếu sáng các vùng bên phải và trái và xe 

phía trước được chiếu sáng bằng đèn cốt.

Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh góc chiếu của đèn 

cốt theo khoảng cách với xe kia. Khi hệ thống 

không phát hiện thấy bất kỳ xe nào khác, hệ thống 

sẽ bật lại đèn pha.

Nếu đèn pha hoặc đèn chiếu xa một phần bị phản 

chiếu quá nhiều từ biển báo giao thông, đèn sẽ tự 

động mờ đi và có thể chống lóa cho người lái do 

ánh sáng phản chiếu gây ra.

Cảm biến quang của hệ thống nằm sau kính chắn 

gió gần bảng điều khiển trên cao.

Lưu ý an toàn quan trọng

Adaptive Highbeam Assist Plus không thể tính tới 

các điều kiện trên đường, thời tiết hoặc giao thông. 

Adaptive Highbeam Assist Plus chỉ mang tính hỗ 

trợ. Bạn có trách nhiệm điều chỉnh hệ thống chiếu 

sáng của xe cho phù hợp với độ sáng, tầm nhìn và 

các điều kiện giao thông tại thời điểm đó.

Đặc biệt, khả năng phát hiện chướng ngại vật có 

thể bị ảnh hưởng trong trường hợp:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ do sương mù, mưa to 

hoặc tuyết

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adapti-
ve Highbeam Assist Plus

G CẢNH BÁO

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive 

Highbeam Assist Plus không nhận diện được 

người tham gia giao thông:

RKhông có đèn, ví dụ: người đi bộ

RCó đèn chiếu sáng yếu, ví dụ: người đi xe đạp

RCó đèn bị chắn, ví dụ: do rào chắn

Trong các trường hợp hi hữu, hệ thống hỗ trợ 

đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist 

Plus có thể không nhận biết được người tham gia 

giao thông không có đèn, hoặc có thể nhận ra 

khi đã quá muộn. Trong trường hợp này, hoặc 

các trường hợp tương tự khác, đèn pha tự động 

sẽ không bị vô hiệu hóa hoặc sẽ được kích hoạt 

mặc dù người tham gia giao thông khác xuất 

hiện. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn phải quan sát cẩn thận các điều kiện giao 

thông và tắt đèn pha đúng thời điểm.
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Bật/tắt hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động 
Adaptive Highbeam Assist Plus

XĐể bật: xoay công tắc đèn sang vị trí Ã.

X Ấn công tắc đa năng về phía trước quá điểm cảm 

thấy lực cản (Y trang 126).

Đèn báo _ trên màn hình đa năng sáng lên khi 

trời tối và cảm biến ánh sáng kích hoạt đèn cốt.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên khoảng 25 km/h:

Góc chiếu đèn pha được điều chỉnh tự động theo 

khoảng cách giữa xe và người tham gia giao thông 

khác.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên khoảng 30 km/h và 

không phát hiện người tham gia giao thông khác:

Đèn pha tự động bật sáng. Đèn báo K trong 

cụm đồng hồ cũng sáng.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên khoảng 45 km/h và 

phát hiện người tham gia giao thông khác:

Đèn pha một phần được chọn tự động. Đèn báo 

K trong cụm đồng hồ cũng sáng.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ dưới khoảng 40 km/h:

đèn pha một phần sẽ tự động tắt Nếu phát hiện có 

người tham gia giao thông khác, đèn pha sẽ bật 

sáng.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ dưới khoảng 25 km/h hoặc 

khi đường đủ sáng:

đèn pha tự động tắt. Đèn báo K trong cụm 

đồng hồ sẽ tắt. Đèn báo _ trên màn hình đa 

năng vẫn sáng.

XĐể tắt: chuyển công tắc đa năng về vị trí thông 

thường hoặc chuyển công tắc đèn đến vị trí 

khác.

Đèn báo _ trên màn hình đa năng tắt.

Điều kiện khí hậu và vật lý nhất định có thể làm hơi 

nước hình thành trong đèn trước xe. Hơi nước này 

không ảnh hưởng đến chức năng của đèn trước xe.

Bảng điều khiển trên cao phía trước

: p Đèn đọc sách phía trước bên trái

; | Điều khiển chiếu sáng trong xe tự động

= c Đèn trần phía trước

? u Đèn trần phía sau

A p Đèn đọc sách phía trước bên phải

Bảng điều khiển trong tay nắm (khoang sau)

: Đèn đọc sách

; p Bật/tắt đèn đọc sách

Lưu ý chung

Để ngăn ắc-quy xe bị cạn, các chức năng chiếu 

sáng trong xe được vô hiệu hóa tự động sau một 

thời gian nhất định trừ khi chìa khóa ở vị trí 2 

trong khóa điện.

Sương đọng bên trong đèn trước xe

Chiếu sáng trong xe

Tổng quan chiếu sáng trong xe

Điều khiển đèn trần
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Màu và độ sáng của đèn viền nội thất được cài đặt 

bằng hệ thống đa phương tiện (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số).

Điều khiển chiếu sáng trong xe tự động

XĐể bật hoặc tắt: ấn nút |.

Khi nút điều khiển chiếu sáng trong xe tự động bật, 

nút nằm ngang bằng với bảng điều khiển trên cao.

Hệ thống chiếu sáng trong xe tự động bật nếu bạn:

RMở khóa xe

RMở cửa xe

RRút chìa khóa khỏi khóa điện

Hệ thống chiếu sáng trong xe được bật trong thời 

gian nhất định khi rút chìa khóa ra khỏi khóa điện. 

Có thể điều chỉnh tắt trễ thông qua hệ thống đa 

phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Không sử dụng bóng đã rơi hoặc có ống thủy tinh 

bị xước.

Bóng có thể phát nổ nếu:

RBạn chạm vào bóng

RBóng bị nóng

RBạn đánh rơi bóng

RBạn làm xước bóng

Chỉ lắp các bóng vào đèn kín được thiết kế cho 

đúng mục đích sử dụng đó. Chỉ lắp bóng cùng loại 

và có điện áp quy định.

Các vết trên ống thủy tinh sẽ làm giảm vòng đời 

của bóng. Không chạm vào ống thủy tinh bằng tay 

không. Nếu cần thiết, lau sạch ống thủy tinh bằng 

rượu hoặc cồn khi bóng đã nguội và lau bên ngoài 

bằng vải không bụi.

Bảo vệ bóng khỏi hơi ẩm trong quá trình vận hành. 

Không để bóng tiếp xúc với các chất lỏng.

Chỉ thay các bóng đã được liệt kê (Y trang 130). 

Bạn không được phép tự thay bóng, phải đem bóng 

đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để thay.

Nếu bạn cần hỗ trợ thay bóng, hãy liên hệ với 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu bóng mới vẫn không sáng, hãy liên hệ với 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn trước xe và các đèn khác đóng vai trò quan 

trọng đối với an toàn xe. Vì thế bạn phải đảm bảo 

rằng các đèn luôn hoạt động chính xác. Thường xu-

yên kiểm tra cài đặt đèn trước xe.

Xe có đèn trước xe kiểu LED: các cụm đèn trước 

và sau của xe được trang bị các bóng đèn LED. 

Không được tự thay bóng đèn. Liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn có kiến thức chuyên môn và 

dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc.

Bạn có thể thay các bóng sau đây. Thông tin về loại 

bóng có trong phần chú thích.

Đèn trước xe halogen

: Đèn cốt: H7 55 W

; Đèn pha: H7 55 W

= Đèn xi nhan: PWY 24 W

Thay bóng đèn

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Bóng đèn, đèn và giắc cắm có thể rất nóng trong 

quá trình sử dụng. Khi thay bóng đèn, bạn có thể 

bị bỏng vì các bộ phận này. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Hãy để các bộ phận này nguội trước khi thay 

bóng.

Tổng quan các loại bóng đèn
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Cụm đèn phía sau

: Đèn xi nhan: PY 21 W

; Đèn lùi: W 16 W

Đèn cốt

X Tắt đèn.

X Mở nắp ca pô.

X Xoay nắp trên vỏ : ngược chiều kim đồng hồ 

và tháo ra.

X Xoay đui đèn ; ngược chiều kim đồng hồ và 

kéo ra.

X Lấy bóng ra khỏi đui đèn ;.

X Lắp bóng mới vào đui đèn ;.

X Lắp đui đèn ; và xoay theo chiều kim đồng hồ.

X Ấn nắp trên vỏ : và xoay theo chiều kim đồng 

hồ.

Đèn pha

X Tắt đèn.

X Mở nắp ca pô.

X Xoay nắp trên vỏ : ngược chiều kim đồng hồ 

và tháo ra.

X Xoay đui đèn ; ngược chiều kim đồng hồ và 

kéo ra.

X Lấy bóng ra khỏi đui đèn ;.

X Lắp bóng mới vào đui đèn ;.

X Lắp đui đèn ; và xoay theo chiều kim đồng hồ.

X Ấn nắp trên vỏ : và xoay theo chiều kim đồng 

hồ.

Xi nhan

X Tháo nắp trên vòm bánh trước (Y trang 132).

X Xoay nắp trên vỏ : ngược chiều kim đồng hồ 

và tháo ra.

X Xoay đui đèn ; ngược chiều kim đồng hồ, mở 

khóa và kéo ra.

X Lấy bóng ra khỏi đui đèn ;.

X Lắp bóng mới vào đui đèn ;.

X Lắp đui đèn ; và xoay theo chiều kim đồng hồ.

X Ấn nắp trên vỏ :, xoay về bên phải và khóa lại.

X Thay nắp trên vòm bánh trước (Y trang 132).

Thay bóng đèn trước (xe có đèn halogen)
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Lắp/tháo nắp trên vòm bánh trước

Bạn phải tháo nắp trên vòm bánh trước để có thể 

thay đèn xi nhan phía trước.

XĐể tháo: tắt đèn.

X Xoay bánh trước vào trong.

X Sử dụng đồ vật thích hợp để xoay núm xoay : 

180° từ trong ra ngoài đến khi dừng.

Nắp ; được nới lỏng.

X Nhấc nắp ; ra.

XĐể lắp: lắp nắp ; vào chốt bên trái, phải và hai 

chốt dưới.

X Sử dụng đồ vật thích hợp để xoay núm xoay : 

180° từ ngoài vào trong đến khi dừng.

Nắp ; được cố định.

Mở và đóng tấm trang trí bên

Ví dụ: tấm trang trí bên phải

Bạn phải mở tấm trang trí bên trong khoang hành 

lý trước khi bạn có thể thay bóng của đèn đuôi.

XĐể mở: nhả tấm trang trí bên phải hoặc trái : 

ở phía trên và gập xuống theo chiều mũi tên.

XĐể đóng: lắp lại tấm trang trí bên :.

Cụm đèn phía sau

X Tắt đèn.

X Mở khoang hành lý.

X Mở tấm trang trí bên (Y trang 132).

X Rút phích cắm ra.

X Xoay đai ốc tai hồng : 90° ngược chiều kim 

đồng hồ và tháo đui đèn.

XĐèn báo;: ấn nhẹ bóng đèn bị hỏng vào đui 

đèn, xoay ngược chiều kim đồng hồ và tháo 

bóng ra khỏi đui đèn.

X Lắp bóng đèn mới vào đui đèn và xoay theo 

chiều kim đồng hồ.

XĐèn lùi=: lấy bóng bị hỏng ra khỏi đui đèn.

X Lắp bóng đèn mới vào đui đèn.

X Lắp lại đui đèn.

X Xoay đai ốc tai hồng : 90° theo chiều kim 

đồng hồ.

X Lắp đầu nối.

XĐóng tấm trang trí bên (Y trang 132).

Thay bóng đèn sau
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! Không vận hành cần gạt mưa khi kính chắn gió 

khô, vì điều này có thể làm hỏng lưỡi gạt mưa. 

Hơn nữa, bụi trên kính chắn gió có thể làm xước 

kính nếu thực hiện gạt khi kính chắn gió khô.

Nếu cần bật cần gạt mưa ở điều kiện thời tiết 

khô, luôn vận hành bằng nước rửa kính.

! Nếu cần gạt mưa để lại vết ố trên kính chắn gió 

sau khi xe đã được rửa tại trạm rửa tự động, điều 

này có thể do sáp hoặc dư chất khác. Vệ sinh 

kính chắn gió bằng nước rửa kính sau khi rửa tại 

trạm rửa tự động.

! Gạt gián đoạn với cảm biến mưa: do ảnh hưởng 

quang học và kính chắn gió quá bẩn ở điều kiện 

thời tiết khô, kính chắn gió có thể vô tình bị kích 

hoạt. Điều này có thể làm hỏng lưỡi gạt mưa 

hoặc làm xước kính chắn gió.

Vì lý do này, bạn phải luôn tắt cần gạt mưa khi 

thời tiết khô.

1 $ Tắt cần gạt mưa

2 Ä Gạt gián đoạn, bình thường

3 Å Gạt gián đoạn, thường xuyên

4 ° Gạt liên tục, chậm

5 ¯ Gạt liên tục, nhanh

B í Gạt một bên

î Gạt có nước rửa kính

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Xoay công tắc đa năng đến vị trí tương ứng.

Xe có cảm biến mưa: ở vị trí Å hoặc Ä, 

tần suất gạt thích hợp được thiết lập tự động theo 

mật độ mưa. Tại vị trí Å, cảm biến mưa nhạy 

hơn tại vị trí Ä, khiến cần gạt mưa gạt thường 

xuyên hơn.

Nếu lưỡi gạt mưa bị mòn, kính chắn gió sẽ không 

được làm sạch như bình thường nữa. Điều này có 

thể làm giảm khả năng quan sát các điều kiện giao 

thông của bạn.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Tuyệt đối không mở nắp capo nếu tay gạt mưa 

đã được lật ra khỏi kính chắn gió.

Tuyệt đối không gập tay gạt mưa mà không có 

lưỡi gạt mưa trên kính chắn gió.

Giữ chắc tay gạt mưa khi thay lưỡi gạt mưa. Nếu 

bạn thả tay gạt mưa không có lưỡi gạt mưa và nó 

rơi trên bề mặt kính chắn gió, kính chắn gió có 

thể bị hỏng do lực tác động.

Mercedes-Benz khuyến nghị bạn nên đưa xe tới 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để thay lưỡi gạt 

mưa.

! Để tránh làm hỏng lưỡi gạt mưa, hãy đảm bảo 

rằng bạn chỉ chạm vào tay gạt mưa của cần gạt 

mưa.

Thay lưỡi gạt mưa

Di chuyển lưỡi gạt mưa đến vị trí thẳng đứng

Trên xe không có KEYLESS-GO hoặc chức năng 

khởi động không cần chìa khóa:

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Cài đặt cần gạt mưa đến vị trí ° trên công 

tắc đa năng.

X Ngay khi tay gạt mưa đã đến vị trí vuông góc với 

nắp ca pô: xoay chìa khóa đến vị trí u trên 

khóa điện và rút chìa khóa.

X Lật tay gạt mưa ra khỏi kính chắn gió.

Cần gạt mưa

Bật/tắt cần gạt mưa

Thay lưỡi gạt mưa

G CẢNH BÁO

Nếu cần gạt mưa bắt đầu chuyển động trong khi 

bạn đang thay lưỡi gạt mưa, bạn có thể bị kẹt bởi 

tay gạt mưa. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn tắt cần gạt mưa và khóa điện trước khi thay 

lưỡi gạt mưa.
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Trên xe có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi 

động không cần chìa khóa:

X Tắt động cơ.

X Rút chân ra khỏi bàn đạp phanh.

X Cài đặt cần gạt mưa đến vị trí ° trên công 

tắc đa năng.

X Ấn liên tục nút Start/Stop đến khi cần gạt mưa 

khởi động.

X Khi tay gạt mưa đã đến vị trí vuông góc với nắp 

ca pô, ấn nút Start/Stop.

X Lật tay gạt mưa ra khỏi kính chắn gió.

Tháo lưỡi gạt mưa

X Giữ tay gạt mưa bằng một tay. Dùng tay còn lại 

xoay lưỡi gạt mưa theo chiều mũi tên : ra xa 

tay gạt mưa hết cỡ.

X Trượt chốt hãm ; theo chiều mũi tên = đến 

khi khớp vào vị trí tháo, báo hiệu bằng tiếng 

click.

X Tháo lưỡi gạt mưa theo chiều mũi tên ? ra khỏi 

tay gạt mưa.

Lắp lưỡi gạt mưa

X Lắp lưỡi gạt mưa mới vào tay gạt mưa theo chiều 

mũi tên :.

X Trượt chốt hãm ; theo chiều mũi tên = đến 

khi khớp vào vị trí khóa, báo hiệu bằng tiếng 

click.

XĐảm bảo rằng lưỡi gạt mưa được lắp chính xác.

X Gập tay gạt mưa lại trên kính chắn gió.

X Tháo màng bảo vệ : của đèn báo bảo dưỡng 

trên đầu của lưỡi gạt mưa.

Khi màu sắc của đèn báo bảo dưỡng thay đổi từ 

đen sang vàng, cần phải thay lưỡi gạt mưa.
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i Thời gian đổi màu có thể tùy thuộc vào điều 

kiện sử dụng.

Vấn đề với cần gạt mưa

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Cần gạt mưa bị kẹt. Lá cây hoặc tuyết cản trở chuyển động của cần gạt mưa. Mô tơ gạt mưa 

bị vô hiệu hóa.

X Tắt động cơ.

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

hoặc, trên ce có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi động không cần

chìa khóa:

X Mở cửa phía người lái.

Lúc này hệ thống điện tử trên xe ở cài đặt u. Trạng thái này tương tự khi 

“đã rút chìa khóa”.

X Loại bỏ nguyên nhân gây cản trở.

X Bật lại cần gạt mưa.

Cần gạt mưa bị hỏng hoàn 

toàn.

Mô tơ cần gạt mưa bị hỏng.

X Chọn tốc độ cần gạt khác trên công tắc đa năng.

X Kiểm tra cần gạt mưa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nước rửa kính từ vòi phun 

không đến được phần giữa 

kính chắn gió.

Vòi xịt bị lệch.

XĐiều chỉnh vòi xịt tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Tổng quan về hệ thống điều hòa

Vận hành hệ thống điều hòa

Cửa gió
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Hệ thống điều hòa tự động THERMATIC khả dụng 

với một hoặc hai vùng điều hòa. Là hệ thống điều 

hòa tự động hai vùng, nhiệt độ có thể được điều 

chỉnh riêng ở phía ghế lái và bên hành khách phía 

trước.

Tuân thủ các cài đặt được khuyến nghị tại các 

trang sau đây. Nếu không, sương có thể hình thành 

trên kính cửa.

Để tránh tạo sương trên kính cửa:

RTắt nhanh hệ thống điều hòa
RBật nhanh chế độ tái tuần hoàn không khí
RKích hoạt chức năng "Làm mát bằng cách khử 

ẩm không khí"
RBật nhanh chức năng "Khử sương kính chắn gió" 

nếu cần thiết

Hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh nhiệt độ 

và độ ẩm không khí bên trong xe. Lọc gió giúp làm 

sạch không khí, nhờ đó cải thiện chất lượng không 

khí bên trong xe.

Chức năng "Làm mát bằng cách khử ẩm không khí" 

chỉ khả dụng khi động cơ đang chạy. Hệ thống điều 

hòa chỉ hoạt động tối ưu nhất khi đóng các kính 

bên và nóc xe.

Chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng “Nhiệt dư” khi 

tắt khóa điện (Y trang 146).

Bộ lọc tích hợp sẽ lọc ra ngoài hầu hết các hạt bụi, 

muội và toàn bộ phấn hoa. Bộ lọc cũng làm giảm 

khí ô nhiễm và mùi. Nếu bộ lọc bị nghẽn, lượng 

không khí cung cấp vào trong xe sẽ giảm. Vì lý do 

này, bạn phải luôn tuân thủ định kỳ thay bộ lọc như 

được quy định trong Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng. 

Do điều này phụ thuộc vào các điều kiện môi 

trường ví dụ như ô nhiễm không khí nặng, định kỳ 

này có thể ngắn hơn quy định trong Sổ tay hướng 

dẫn bảo dưỡng.

i Thông gió cho xe trong thời gian ngắn nếu thời 

tiết ấm, ví dụ như sử dụng tính năng mở nhanh 

(Y trang 102). Thao tác này sẽ đẩy nhanh quá 

trình làm mát và nhanh chóng đạt nhiệt độ bên 

trong mong muốn hơn.

i Quạt gió có thể được kích hoạt tự động trong 

60 phút sau khi rút chìa khóa, tùy thuộc vào 

nhiều yếu tố, ví dụ như nhiệt độ ngoài trời. Sau 

đó xe được thông gió trong 30 phút để làm khô 

hệ thống điều hòa không khí tự động.

i Xe lai: đảm bảo bạn tuân thủ các thông tin 

phần phụ lục. Nếu không, bạn có thể không phát 

hiện ra nguy hiểm.

Xe có hệ thống sưởi phụ trợ (ví dụ)

Tổng quan về hệ thống điều hòa

Lưu ý chung

Bảng điều khiển hệ thống điều hòa tự động THERMATIC
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: Cài đặt nhiệt độ, bên trái (Y trang 142)

; Cài đặt chế độ gió (Y trang 142)

= Cài đặt luồng khí (Y trang 143)

Tắt hệ thống điều hòa (Y trang 140)

? Cài đặt hệ thống điều hòa về chế độ tự động 

(Y trang 141)

A Khử sương trên kính chắn gió (Y trang 143)

B Gọi ra menu hệ thống điều hòa của hệ thống 

đa phương tiện (Y trang 310)

Xe có hệ thống sưởi phụ trợ: để bật/tắt ! 

chức năng nhiệt dư (Y trang 146)

C Bật/tắt chức năng sưởi kính sau 

(Y trang 144)

D Xe có hệ thống sưởi phụ trợ: để bật/tắt hệ 

thống sưởi phụ trợ & (Y trang 147)

Xe không có hệ thống sưởi phụ trợ: để bật/

tắt chức năng đồng bộ hóa0 (Y trang 143)

E Kích hoạt/vô hiệu hóa chế độ tái tuần hoàn 

không khí thủ công (Y trang 144)

F Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng làm mát 

bằng cách khử ẩm không khí (Y trang 141)

G Cài đặt nhiệt độ, bên phải (Y trang 142)

Xe có hệ thống sưởi phụ trợ (ví dụ)

Bảng điều khiển phía trước

: Cài đặt nhiệt độ, bên trái (Y trang 142)

; Cài đặt chế độ gió, bên trái (Y trang 142)

= Cài đặt luồng khí (Y trang 143)

Tắt hệ thống điều hòa (Y trang 140)

? Cài đặt hệ thống điều hòa về chế độ tự động 

(Y trang 141)

A Khử sương trên kính chắn gió (Y trang 143)

B Gọi ra menu hệ thống điều hòa của hệ thống 

đa phương tiện (Y trang 310)

Bật/tắt chức năng nhiệt dư (Y trang 146)

C Bật/tắt chức năng sưởi kính sau 

(Y trang 144)

D Xe có hệ thống sưởi phụ trợ: bật/tắt hệ thống 

sưởi phụ trợ & (Y trang 147)

Xe không có hệ thống sưởi phụ trợ: kích 

hoạt/vô hiệu hóa ¿ chức năng làm mát 

bằng cách khử ẩm không khí (Y trang 141)

E Kích hoạt/vô hiệu hóa chế độ tái tuần hoàn 

không khí thủ công (Y trang 144)

F Cài đặt chế độ gió, bên phải (Y trang 142)

G Cài đặt nhiệt độ, bên phải (Y trang 142)

Bảng điều khiển phía sau

H Cài đặt nhiệt độ (Y trang 142)

I Display

J Cài đặt luồng khí (Y trang 143)

Bảng điều khiển hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC (3 vùng)
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Sử dụng tối ưu hệ thống điều hòa tự động

Dưới đây là các lưu ý và khuyến nghị về cách thức 

sử dụng hệ thống điều hòa tự động THERMATIC 

hoặc THERMOTRONIC tốt nhất (chỉ dành cho xe ở 

Canada).

X Kích hoạt hệ thống điều hòa bằng cách sử dụng 

công tắc Ã. Đèn báo trên công tắc Ã 

sáng. Chức năng "Làm mát bằng cách khử ẩm 

không khí" được kích hoạt ở chế độ tự động.

X Cài đặt nhiệt độ ở 22 °C.

i Chỉ sử dụng nhanh chức năng “Khử sương kính 

chắn gió” cho đến khi kính chắn gió rõ trở lại.

i Chỉ sử dụng nhanh chức năng "Chế độ tái tuần 

hoàn không khí", ví dụ nếu có mùi khó chịu bên 

ngoài hoặc khi ở trong đường hầm. Nếu không, 

cửa sổ có thể đọng sương do không có không 

khí sạch được hút vào trong xe ở chế độ tái tuần 

hoàn không khí.

Xe có hệ thống điều hòa tự động THERMATIC có hệ 

thống sưởi phụ trợ hoặc hệ thống điều hòa tự động 

THERMOTRONIC: sử dụng chức năng “Nhiệt dư” 

nếu bạn muốn sưởi hoặc thông gió bên trong xe khi 

khóa điện tắt. Chỉ có thể bật hoặc tắt chức năng 

“Nhiệt dư” khi tắt khóa điện. Chức năng "Nhiệt dư" 

tắt khi khóa điện bật.

Công tắc DYNAMIC SELECT (trừ Mercedes-
AMG C 63/C 63 S)

Bạn có thể chọn giữa các chương trình lái khác 

nhau bằng công tắc DYNAMIC SELECT:

RHộp số sàn (Y trang 157)
RHộp số tự động (Y trang 157)

Nếu bạn chọn chương trình lái E:

RTrong quá trình sưởi, chức năng khuếch đại giàn 

thiết bị sưởi điện bị vô hiệu hóa và công suất 

nhiệt sẽ giảm
RThời gian vận hành sưởi kính sau sẽ giảm

Nếu bạn chọn chương trình lái C, S hoặc S+, cài 

đặt điều hòa hiện tại sẽ được duy trì.

Chức năng ECO start/stop

Trong quá trình dừng động cơ tự động, hệ thống 

điều hòa chỉ hoạt động ở công suất thấp hơn. Nếu 

bạn yêu cầu công suất tối đa cho hệ thống điều 

hòa, bạn có thể tắt chức năng ECO start/stop 

bằng cách nhấn nút ECO (Y trang 160).

Lưu ý chung

Khi tắt hệ thống điều hòa, chức năng cấp khí và 

tuần hoàn không khí cũng bị tắt. Sương có thể hình 

thành trên kính cửa. Do đó, chỉ tắt hệ thống điều 

hòa trong thời gian ngắn.

Bật hệ thống điều hòa nên dùng công tắc Ã 

(Y trang 141).

Bật/tắt

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể bật: đặt luồng khí ở mức 1trở lên sử dụng 

công tắc H.

XĐể tắt: đặt luồng khí ở mức 0 sử dụng công tắc 

H. 

i Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC: 

khi tắt hệ thống điều hòa tự động, "OFF" xuất 

hiện trên màn hình khoang phía sau.

Lưu ý chung

Nếu bạn vô hiệu hóa chức năng "Làm mát bằng cách khử ẩm không khí", không khí bên trong xe sẽ không 

được làm mát khi trời nóng. Không khí bên trong xe cũng sẽ không được khử ẩm. Cửa sổ có thể nhanh 

bị đọng sương hơn. Do đó, chỉ vô hiệu hóa chức năng “Làm mát bằng cách khử ẩm không khí” trong thời 

gian ngắn.

Lưu ý về sử dụng hệ thống điều hòa tự 
động

Vận hành hệ thống điều hòa

Bật/tắt hệ thống điều hòa

Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng làm mát bằng cách khử ẩm không khí
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Chức năng "Làm mát bằng cách khử ẩm" khả dụng khi động cơ đang chạy. Không khí bên trong xe được 

làm mát và khử ẩm theo nhiệt độ đã chọn.

Nước ngưng tụ có thể nhỏ giọt từ gầm xe khi chế độ làm mát hoạt động. Đây là hiện tượng bình thường 

và không phải là dấu hiệu trục trặc.

Bật/tắt

Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC không có hệ thống sưởi phụ trợ và hệ thống điều hòa 

tự động THERMATIC

X Ấn công tắc ¿ lên hoặc xuống.

Đèn báo trên công tắc sáng hoặc tắt.

Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC có hệ thống sưởi phụ trợ

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng “Làm mát bằng cách khử ẩm” thông qua hệ thống đa 

phương tiện (Y trang 311).

Vấn đề với chức năng “Làm mát bằng cách khử ẩm không khí”

Lưu ý chung

Ở chế độ tự động, nhiệt độ cài đặt được tự động 

duy trì ở mức không đổi. Hệ thống tự động điều 

chỉnh nhiệt độ của không khí được phân phối, 

luồng khí và chế độ gió.

Trong quá trình điều khiển tự động, chức năng 

"Làm mát bằng cách khử ẩm" được kích hoạt.

Hệ thống điều khiển tự động

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể kích hoạt: ấn công tắc Ã lên hoặc xu-

ống.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

THERMATIC hoặc THER-

MOTRONIC không có hệ 

thống sưởi phụ trợ: đèn 

báo trên công tắc ¿ 

vẫn tắt. Chức năng "Làm 

mát bằng cách khử ẩm 

không khí" không thể kích 

hoạt thông qua hệ thống 

đa phương tiện 

(Y trang 311).

Chức năng “Làm mát bằng cách khử ẩm” đã bị vô hiệu hóa do trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Hệ thống điều hòa tự 

động THERMOTRONIC 

có hệ thống sưởi phụ 

trợ: chức năng “Làm mát 

bằng cách khử ẩm không 

khí” không thể kích hoạt 

thông qua hệ thống đa 

phương tiện 

(Y trang 311).

Chức năng “Làm mát bằng cách khử ẩm” đã bị vô hiệu hóa do trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Cài đặt hệ thống điều hòa sang chế độ tự 
động
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Đèn báo trên công tắc Ã sáng.

X Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách sử dụng 

công tắc w trên bảng điều khiển phía trước.

XĐể chuyển sang vận hành thủ công: ấn công 

tắc  lên hoặc xuống.

hoặc

X Ấn công tắc _ lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc Ã tắt.

Ở chế độ tự động, nếu bạn điều chỉnh luồng khí 

hoặc chế độ gió thủ công, đèn báo phía trên công 

tắc Ã sẽ tắt. Tuy nhiên, chức năng chưa được 

thay đổi thủ công sẽ tiếp tục được điều khiển tự 

động. Khi chức năng cài đặt thủ công chuyển sang 

chế độ tự động, đèn báo trên công tắc Ã sẽ 

sáng trở lại.

Chức năng này chỉ khả dụng với hệ thống điều hòa 

tự động THERMOTRONIC.

Ở chế độ tự động, bạn có thể chọn cài đặt luồng 

khí dưới đây cho khu vực người lái và hành khách 

phía trước:

FOCUS Cài đặt luồng khí cao, mát hơn một 

chút

MEDIUM Cài đặt luồng khí trung bình, tiêu 

chuẩn

DIFFUSE Cài đặt luồng khí thấp, ấm hơn một 

chút và không có gió lùa

XĐể cài đặt: cài đặt chế độ điều hòa bằng cách 

sử dụng hệ thống đa phương tiện 

(Y trang 310).

Hệ thống điều hòa tự động THERMATIC

Hệ thống điều hòa tự động THERMATIC (2 vùng): 

bạn có thể đặt chế độ gió riêng cho phía ghế lái và 

phía hành khách phía trước.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể tăng hoặc giảm: ấn công tắc w lên hoặc 

xuống.

Chỉ thay đổi cài đặt nhiệt độ theo các mức nhỏ. 

Bắt đầu ở 22 °C.

Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC

Lưu ý chung

Có thể đặt các mức nhiệt độ khác nhau cho bên 

người lái và bên hành khách phía trước cũng như 

cho khoang sau.

Cài đặt nhiệt độ trong khoang trước bằng cách 

dùng bảng điều khiển phía trước

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể tăng hoặc giảm: ấn công tắc w lên hoặc 

xuống.

Chỉ thay đổi cài đặt nhiệt độ theo các mức nhỏ. 

Bắt đầu ở 22 °C.

Cài đặt nhiệt độ trong khoang sau bằng cách 

dùng bảng điều khiển phía sau

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể tăng hoặc giảm: ấn công tắc w lên hoặc 

xuống trên bảng điều khiển phía sau 

(Y trang 142).

Chỉ thay đổi cài đặt nhiệt độ theo các mức nhỏ. 

Bắt đầu ở 22 °C.

Nhiệt độ cài đặt xuất hiện trên màn hình ở khoang 

sau.

Cài đặt chế độ gió

¯ Hướng luồng khí qua cửa gió bộ khử sương

P Hướng luồng khí qua cửa gió giữa và bên

O Hướng luồng khí qua cửa gió chỗ để chân

S Hướng luồng khí qua cửa gió giữa và bên 

cũng như cửa gió chỗ để chân

a Hướng luồng khí qua cửa gió chỗ để chân và 

cửa gió bộ khử sương

_ Hướng luồng khí qua cửa gió bộ khử sương, 

cửa gió giữa và bên cũng như cửa gió chỗ để 

chân

b  Hướng luồng khí qua cửa gió giữa và bên 

cũng như cửa gió bộ khử sương

W Cài đặt chế độ gió ở chế độ tự động

Cài đặt chế độ điều hòa

Cài đặt nhiệt độ

Cài đặt chế độ gió
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Cài đặt

Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC: bạn 

có thể đặt chế độ gió riêng cho phía người lái và 

phía hành khách phía trước.

X Xoay chìa khóa đến vị trí số 2 (Y trang 155).

X Ấn công tắc _ lên hoặc xuống.

Các cài đặt phân phối không khí khác nhau xuất 

hiện trên hệ thống đa phương tiện.

Cài đặt luồng không khí khoang phía sau

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể tăng hoặc giảm: ấn công tắc  lên hoặc 

xuống.

Cài đặt luồng khí khoang sau bằng cách sử 
dụng bảng điều khiển phía sau

Chỉ có thể đặt luồng khí sử dụng bảng điều khiển 

phía sau trên xe có hệ thống điều hòa tự động 

THERMOTRONIC.

Bạn có thể đặt luồng khí riêng cho khoang phía sau 

và phía trước.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể tăng hoặc giảm: ấn công tắc K hoặc 

I lên hoặc xuống trên bảng điều khiển phía 

sau.

Mức luồng khí được chọn xuất hiện trong màn hình 

phía sau.

Lưu ý chung

Chức năng "Đồng bộ hóa" chỉ khả dụng với hệ 

thống điều hòa tự động THERMATIC (hai vùng) và 

hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC.

Có thể cài đặt trung tâm cho hệ thống điều hòa 

bằng cách sử dụng chức năng đồng bộ hóa. Cài đặt 

nhiệt độ được áp dụng cho phía hành khách phía 

trước. Đối với hệ thống điều hòa tự động THERMO-

TRONIC, cài đặt nhiệt độ được áp dụng cho phía 

hành khách phía trước và khoang phía sau.

Bật/tắt

Hệ thống điều hòa tự động THERMATIC (2 

vùng) không có hệ thống sưởi phụ trợ

X Ấn công tắc  lên hoặc xuống.

Đèn báo trên công tắc  sáng hoặc tắt.

Chức năng đồng bộ hóa được vô hiệu hóa nếu cài 

đặt cho bên hành khách phía trước thay đổi.

Hệ thống điều hòa tự động THERMATIC (2 

vùng) có hệ thống sưởi phụ trợ và hệ thống 

điều hòa tự động THERMOTRONIC

X Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng “Đồng bộ 

hóa” thông qua hệ thống đa phương tiện 

(Y trang 311).

Chức năng đồng bộ hóa được vô hiệu hóa nếu:

RCài đặt cho bên hành khách phía trước thay đổi
RHệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC chỉ: 

cài đặt cho khoang phía sau được thay đổi

Lưu ý chung

Bạn có thể sử dụng chức năng này để khử sương 

trên kính chắn gió hoặc khử sương mặt trong kính 

chắn gió và kính bên phía trước.

Tắt chức năng “Khử sương kính chắn gió” ngay khi 

kính rõ trở lại.

Bật hoặc tắt chức năng “Khử sương kính 
chắn gió”

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể bật: ấn công tắc ¬ trên bộ điều khiển 

phía trước lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc ¬ sáng. Cài đặt hệ 

thống điều hòa hiện tại bị vô hiệu hóa.

Hệ thống điều hòa chuyển sang các chức năng 

sau:

RLuồng khí cao
RNhiệt độ cao
RChế độ gió cho kính chắn gió và kính bên phía 

trước
RChế độ tái tuần hoàn không khí tắt

Cài đặt luồng khí

Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng đồng bộ 
hóa

Khử sương kính chắn gió
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i Nếu cần, chức năng "Làm mát bằng cách khử 

ẩm không khí" được kích hoạt. Trong trường hợp 

này, đèn báo phía trên công tắc ¿ vẫn tắt.

XĐể tắt: ấn công tắc ¬ lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc ¬ tắt. Cài đặt trước 

đó được kích hoạt lại. Chế độ tái tuần hoàn không 

khí vẫn bị vô hiệu hóa.

Sương đọng trên mặt trong kính cửa

X Kích hoạt chức năng "Làm mát bằng cách khử 

ẩm không khí" bằng công tắc ¿.

i Đối với hệ thống điều hòa tự động THERMO-

TRONIC có hệ thống sưởi phụ trợ, chức năng 

"Làm mát bằng cách khử ẩm không khí" chỉ 

được kích hoạt thông qua hệ thống đa phương 

tiện.

X Bật chế độ tự động bằng cách sử dụng công tắc 

Ã.

X Nếu kính cửa tiếp tục bị đọng sương, kích hoạt 

chức năng "Khử sương kính chắn gió" bằng cách 

sử dụng công tắc ¬.

i Bạn chỉ nên chọn cài đặt này đến khi kính chắn 

gió rõ trở lại.

Sương đọng trên mặt ngoài kính cửa

X Bật cần gạt mưa.

X Bật chế độ tự động bằng cách sử dụng công tắc 

Ã.

i Nếu bạn vệ sinh kính cửa thường xuyên, chúng 

sẽ không bị đọng sương nhanh.

Lưu ý chung

Chức năng sưởi kính sau có cường độ dòng điện 

lớn. Do đó, bạn nên tắt chức năng này ngay khi 

kính cửa đã rõ. Nếu không, chức năng sưởi kính 

sau sẽ tự động tắt sau vài phút.

Nếu điện áp ắc-quy quá thấp, chức năng sưởi kính 

sau có thể tắt.

Bật/tắt

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Ấn công tắc ¤ lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc ¤ sáng hoặc tối.

Vấn đề với chức năng sưởi kính sau

Lưu ý chung

Bạn cũng có thể tạm thời vô hiệu hóa luồng không 

khí sạch một cách thủ công nếu mùi khó chịu xâm 

nhập vào xe từ bên ngoài. Khi đó không khí bên 

trong xe sẽ được tái tuần hoàn.

Nếu bạn kích hoạt chế độ tái tuần hoàn không khí, 

cửa sổ có thể bị đọng sương nhanh hơn, đặc biệt ở 

nhiệt độ thấp. Chỉ kích hoạt chế độ tái tuần hoàn 

không khí trong một thời gian ngắn để ngăn sương 

đọng trên kính cửa.

Bật/tắt

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể kích hoạt: ấn công tắc g lên hoặc 

xuống.

Đèn báo phía trên công tắc g sáng lên.

Khử sương trên kính cửa

Sưởi kính sau

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Chức năng sưởi kính sau 

tắt sớm hoặc không thể 

bật.

Ắc-quy chưa được nạp đủ.

X Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết như đèn đọc sách, hệ 

thống chiếu sáng trong xe hoặc sưởi ghế.

Khi ắc quy đã được nạp đủ, có thể bật lại chức năng sưởi kính sau.

Kích hoạt/vô hiệu hóa chế độ tái tuần 
hoàn không khí
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Chế độ tái tuần hoàn không khí được kích hoạt tự 

động:

RỞ nhiệt độ bên ngoài cao
RỞ mức độ ô nhiễm cao (chỉ hệ thống điều hòa tự 

động THERMOTRONIC)
RTrong đường hầm (chỉ ở xe có hệ thống dẫn 

đường)

Đèn báo phía trên công tắc g không sáng khi 

chế độ tái tuần hoàn không khí tự động được kích 

hoạt. Không khí bên ngoài được bổ sung sau 

khoảng 30 phút.

XĐể vô hiệu hóa: ấn công tắc g lên hoặc xu-

ống.

Đèn báo phía trên công tắc g tắt.

Chế độ “tái tuần hoàn không khí” bị tự động vô 

hiệu hóa:

RSau khoảng năm phút ở nhiệt độ bên ngoài dưới 

khoảng 5 °C
RSau khoảng năm phút nếu chức năng "Làm mát 

bằng cách khử ẩm" bị vô hiệu hóa
RSau khoảng 30 phút ở nhiệt độ bên ngoài trên 

khoảng 5 °C nếu chức năng “Làm mát bằng 

cách khử ẩm” được kích hoạt

X Tính năng đóng nhanh: ấn và giữ công tắc 

g lên hoặc xuống cho đến khi kính bên bắt 

đầu tự động đóng.

Xe có cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh: 

cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh đóng đồng 

thời.

Đèn báo phía trên công tắc g sáng lên. Chế độ 

tái tuần hoàn không khí được kích hoạt.

Nếu bạn mở kính bên hoặc cửa sổ trời hoặc cửa sổ 

trời toàn cảnh bằng tay sau khi đóng bằng tính 

năng đóng nhanh, chúng sẽ vẫn ở vị trí này khi 

được mở bằng cách sử dụng tính năng mở nhanh.

Nếu có bộ phận nào của cơ thể nằm trong khu vực 

đóng khi đóng nhanh, tiến hành như sau:

X Ấn nút W để dừng kính bên.

Kính bên dừng.

X Sau đó, để mở kính bên, ấn nút W lần nữa.

X Chỉ xe có cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn 

cảnh: ấn công tắc 3 để dừng cửa sổ trời 

hoặc cửa sổ trời toàn cảnh.

Cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh dừng.

X Sau đó để mở cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn 

cảnh, kéo nút 3 ngược lại.

Lưu ý về tính năng đảo chiều tự động dành cho:

RKính bên (Y trang 101)
RCửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh 

(Y trang 104)

X Tính năng mở nhanh: ấn và giữ công tắc g 

lên hoặc xuống cho đến khi kính bên bắt đầu tự 

động mở.

Xe có cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh: 

cửa sổ trời hoặc cửa sổ trời toàn cảnh mở đồng 

thời.

Đèn báo phía trên công tắc g tắt. Chế độ tái 

tuần hoàn không khí được vô hiệu hóa.

Lưu ý chung

Chức năng “Nhiệt dư” chỉ khả dụng với hệ thống 

điều hòa tự động THERMOTRONIC và hệ thống 

điều hòa tự động THERMATIC có hệ thống sưởi phụ 

trợ.

Khi động cơ tắt, có thể sử dụng chức năng nhiệt dư 

của động cơ để tiếp tục sưởi ấm hoặc thông gió 

Mở hoặc đóng nhanh bằng cách sử dụng 
nút tái tuần hoàn không khí

G CẢNH BÁO

Khi tính năng đóng nhanh đang hoạt động, các 

bộ phận cơ thể có thể bị kẹt trong khu vực đóng 

của kính bên và cửa sổ trời. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Tuân thủ quy trình đóng hoàn toàn khi tính năng 

đóng nhanh đang hoạt động. Khi đóng, đảm bảo 

không có bộ phận nào của cơ thể trong khu vực 

đóng.

G CẢNH BÁO

Khi mở nhanh, các bộ phận cơ thể có thể bị kéo 

vào hoặc kẹt giữa kính bên và khung kính. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Khi mở cửa, đảm bảo không có ai chạm vào kính 

bên. Nếu có người bị kẹt, lập tức ấn công 

tắc W trong cửa để dừng chuyển động của 

kính bên. Để tiếp tục đóng kính bên, kéo công 

tắc W.

Bật/tắt chức năng nhiệt dư
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cho khoang phía trước của xe trong khoảng 30 

phút. Thời gian sưởi ấm hoặc thông gió tùy thuộc 

vào nhiệt độ bên trong được cài đặt.

Bật/tắt

X Xoay chìa đến vị trí u trên khóa điện hoặc rút 

chìa khóa ra (Y trang 155).

XĐể bật: ấn công tắc  lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc  sáng.

Quạt thổi gió sẽ chạy ở tốc độ thấp bất kể cài đặt 

luồng khí như thế nào.

Nếu bạn bật chức năng “Nhiệt dư” ở nhiệt độ cao, 

chỉ chức năng thông gió mới được kích hoạt. Quạt 

thổi gió sẽ chạy ở tốc độ trung bình.

XĐể tắt: ấn công tắc  lên hoặc xuống.

Đèn báo phía trên công tắc  tắt.

Chức năng nhiệt dư tự động tắt:

RSau khoảng 30 phút
RKhi khóa điện bật
RNếu điện áp ắc-quy giảm
RKhi hệ thống sưởi phụ trợ bật

Vận hành bình xịt nước hoa

: Nắp lọ

; Lọ

Bình xịt nước hoa giúp tăng sự thoải mái khi lái xe.

Thông qua hệ thống đa phương tiện, bạn có thể:

RBật hoặc tắt bình xịt nước hoa (Y trang 311)
RÐiều chỉnh cường độ xịt nước hoa 

(Y trang 311)

Các điều kiện dưới đây có thể ảnh hưởng đến nhận 

thức của bạn về cường độ phun nước hoa:

RChế độ vận hành của hệ thống điều hòa tự động
RNhiệt độ bên trong xe
RThời gian theo năm hoặc ngày
RÐộ ẩm không khí
RTrạng thái sinh lý của người ngồi trên xe, như 

tình trạng mệt mỏi hoặc đói

Bình xịt nước hoa chỉ hoạt động khi hộp đựng găng 

tay đóng.

Bình xịt nước hoa được cung cấp một lọ đầy. Bạn 

cũng có thể chọn trong số rất nhiều lọ nước hoa đã 

nạp sẵn và một lọ rỗng để có thể tự nạp.

Nếu bạn nạp vào lọ nước hoa rỗng, tuân thủ phiếu 

thông tin riêng dán trên lọ.

Bình xịt nước hoa

G CẢNH BÁO

Nếu trẻ mở lọ nước hoa, chúng có thể uống nước 

hoa hoặc làm dính nước hoa vào mắt. Có nguy 

cơ gây thương tích. Vì thế, không để trẻ trong xe 

mà không giám sát.

Nếu trẻ uống nước hoa, hãy liên hệ với bác sĩ. 

Nếu nước hoa dính vào mắt hoặc vào da, hãy rửa 

sạch mắt bằng nước sạch. Nếu bạn vẫn thấy khó 

chịu, hãy liên hệ với bác sĩ.

H Lưu ý về môi trường

 Không được phép tiêu hủy lọ chứa 

nước hoa chung với rác thải sinh 

hoạt. Chúng phải được thu gom và 

tiêu hủy riêng trong hệ thống tái 

chế thân thiện với môi trường.

 Tiêu hủy lọ chứa nước hoa một cách 

có trách nhiệm với môi trường và 

đưa chúng đến điểm thu gom chất 

độc hại.
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! Nếu bạn không sử dụng nước hoa chính hãng 

của Mercedes-Benz, tuân thủ các lưu ý an toàn 

của nhà sản xuất trên bao bì nước hoa.

Không nạp vào lọ nước hoa nạp sẵn khi lọ hết. Tiêu 

hủy lọ đã sử dụng sau khi dùng xong.

XĐể đặt lọ nước hoa: mở hộp đựng găng tay 

(Y trang 321).

X Trượt lọ nước hoa vào trong giá đỡ hết mức có 

thể.

XĐể tháo lọ nước hoa: kéo lọ nước hoa ra.

XĐể nạp lọ nước hoa: mở nắp của lọ nước hoa 

rỗng để tự nạp.

X Nạp tối đa 15 ml loại nước hoa mong muốn vào 

lọ.

X Vặn lại nắp vào lọ.

! Chỉ nạp vào lọ khi bạn ở bên ngoài xe. Nếu 

không, nước hoa có thể nhỏ vào bên trong xe và 

làm bẩn xe.

Luôn dùng cùng một loại nước hoa để bổ sung vào 

lọ hết có thể nạp thêm. Nếu không, bình xịt nước 

hoa không thể mang lại kết quả tốt nhất.

Vấn đề với bình xịt nước hoa

Tính năng ion hóa được sử dụng để làm sạch không 

khí bên trong xe và cải thiện khí hậu trong xe.

Ion hóa không khí trong xe không gây mùi và 

không thể cảm nhận trực tiếp ở bên trong xe.

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng ion hóa bằng 

cách sử dụng hệ thống đa phương tiện 

(Y trang 311).

Chỉ có thể bật tính năng ion hóa nếu hệ thống điều 

hòa tự động được bật. Cửa gió bên ở phía ghế lái 

phải mở.

Lưu ý an toàn quan trọng

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Bên trong xe không được 

xịt nước hoa mặc dù bình 

xịt nước hoa đã được kích 

hoạt.

Lọ nước hoa chưa được đẩy hết cỡ vào trong giá đỡ.

X Trượt lọ nước hoa vào trong giá đỡ hết mức có thể.

Lọ nước hoa chưa được nạp đủ.

X Lọ nạp sẵn: tiêu hủy lọ rỗng.

X Sử dụng lọ nạp sẵn mới.

X Lọ có thể nạp lại: nạp lại tối đa 15 ml nước hoa cùng loại.

Bình xịt nước hoa bị lỗi.

X Kiểm tra bình xịt nước hoa tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Ion hóa Hệ thống sưởi phụ trợ

G NGUY HIỂM

Nếu ống xả bị tắc hoặc không thể thông gió đầy 

đủ, khí xả độc hại có thể xâm nhập vào trong xe, 

đặc biệt là khí cacbon monoxit. Trường hợp này 

xảy ra trong không gian kín hoặc nếu xe bị kẹt 

trong tuyết. Có nguy cơ bị thương nguy hiểm đến 

tính mạng.

Bạn nên tắt hệ thống sưởi phụ trợ khi ở không 

gian kín không có hệ thống hút khí, như trong 

gara. Nếu xe bị kẹt trong tuyết và bạn phải để hệ 

thống sưởi phụ trợ hoạt động, hãy loại bỏ tuyết 

khỏi ống xả và khu vực xung quanh xe. Để đảm 

bảo cung cấp đủ không khí sạch, mở kính ở phía 

không đón gió.



Vận hành hệ thống điều hòa148
H
ệ

 t
h
ố

n
g

 đ
iề

u
 h

ò
a

Thiết bị sưởi phụ trợ được lắp dưới vè bánh trước 

bên phải xe. Cửa xả nằm phía sau bánh trước bên 

phải xe.

! Vận hành hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ sẽ 

tiêu thụ điện ắc-quy xe. Sau khi sưởi hoặc thông 

gió xe tối đa hai lần, hãy lái xe với quãng đường 

dài hơn.

Thường xuyên bật hệ thống sưởi phụ trợ - mỗi 

tháng một lần - mỗi lần khoảng mười phút.

Hệ thống sưởi phụ trợ giúp sưởi ấm không khí 

trong xe đến nhiệt độ cài đặt. Điều này xảy ra mà 

không sử dụng nhiệt của động cơ đang chạy. Hệ 

thống sưởi phụ trợ hoạt động bằng cách sử dụng 

trực tiếp nhiên liệu xe. Vì lý do này, mức nhiên liệu 

trong bình nhiên liệu phải ở trên mức dự trữ để 

đảm bảo chức năng sưởi phụ trợ hoạt động.

Hệ thống sưởi hoặc thông gió phụ trợ tự động điều 

chỉnh theo thay đổi của điều kiện nhiệt độ và thời 

tiết. Do đó, cần chuyển hệ thống sưởi phụ trợ từ 

chế độ thông gió sang chế độ sưởi hoặc từ chế độ 

sưởi sang chế độ thông gió.

Hệ thống sưởi phụ trợ tắt khi tắt động cơ. Hệ thống 

thông gió phụ trợ không hoạt động nếu động cơ 

đang chạy.

Hệ thống sưởi phụ trợ hoặc thông gió phụ trợ tự 

động tắt sau 50 phút. Có thể thay đổi giới hạn thời 

gian này. Để thực hiện, hãy tham vấn xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.

Bạn không thể sử dụng hệ thống thông gió phụ trợ 

để làm mát bên trong xe đến nhiệt độ thấp hơn 

nhiệt độ bên ngoài.

Trước khi bật

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách sử dụng 

công tắc w trên bảng điều khiển phía trước.

Nếu bạn không thay đổi nhiệt độ trước khi bật hệ 

thống sưởi phụ trợ hoặc thông gió phụ trợ, cài đặt 

nhiệt độ gần nhất sẽ được áp dụng.

Đồng thời có thể bật hệ thống sưởi phụ trợ hoặc 

thông gió phụ trợ nếu hệ thống điều hòa cài đặt thủ 

công được kích hoạt. Có thể đạt được độ thoải mái 

tối đa khi hệ thống được đặt ở chế độ tự động. Cài 

đặt nhiệt độ ở 22 °C.

Bạn có thể bật hoặc tắt hệ thống sưởi phụ trợ hoặc 

thông gió phụ trợ:

RSử dụng công tắc trên bảng điều khiển trung 

tâm (Y trang 148)
RSử dụng điều khiển từ xa (Y trang 149)

Có thể sử dụng điều khiển từ xa để xác định tối đa 

ba thời gian khởi hành, một trong số đó có thể 

được chọn trước.

Bật/tắt hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ 
bằng cách sử dụng công tắc trên bảng điều 
khiển trung tâm

Lưu ý chung

Màu của đèn báo phía trên công tắc : có ý nghĩa 

như sau:

RXanh: hệ thống thông gió phụ trợ bật
RÐỏ: hệ thống sưởi phụ trợ bật
RVàng: thời gian khởi hành được chọn trước

G CẢNH BÁO

Khi hệ thống sưởi phụ trợ bật, các bộ phận trên 

xe có thể rất nóng.

Vật liệu dễ cháy như lá cây, cỏ hoặc cành cây có 

thể bốc cháy nếu tiếp xúc với:

RCác bộ phận nóng của hệ thống xả

RKhí xả

Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Khi hệ thống sưởi phụ trợ bật, đảm bảo rằng:

RKhông có vật liệu dễ cháy tiếp xúc với các bộ 

phận nóng của xe

RKhí xả có thể thoát ra khỏi ống xả mà không 

bị tắc

RKhí xả không tiếp xúc với các chất dễ cháy.
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Vận hành sử dụng ứng dụng: có thể vận hành hệ 

thống sưởi/thông gió phụ trợ thông qua ứng dụng 

Mercedes me connect. Để biết thêm thông tin, 

tham khảo Hướng dẫn sử dụng riêng: http://ma-

nuals.daimler.com/baix/cars/ connectme/

en_GB/index.html.

Bật/tắt

XĐể bật hệ thống sưởi hoặc thông gió phụ trợ: 

ấn công tắc : lên hoặc xuống.

Đèn báo màu đỏ hoặc xanh phía trên công tắc : 

sáng.

XĐể cài đặt nhiệt độ: bật hệ thống sưởi phụ trợ 

hoặc thông gió phụ trợ.

Hệ thống đa phương tiện được kích hoạt trong 

khoảng một phút.

X Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách sử dụng 

hệ thống đa phương tiện (xem Hướng dẫn sử 

dụng Kỹ thuật số).

XĐể tắt hệ thống sưởi hoặc thông gió phụ trợ: 

ấn công tắc : lên hoặc xuống.

Đèn báo màu đỏ hoặc xanh phía trên công tắc : 

tắt.

Bật hoặc tắt hệ thống sưởi/thông gió phụ 
trợ bằng cách sử dụng điều khiển từ xa

Lưu ý chung

Xe của bạn được cung cấp kèm theo một điều 

khiển từ xa. Bạn có thể sử dụng hai điều khiển từ 

xa phụ cho xe. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên 

hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Cất điều khiển từ xa dành cho hệ thống sưởi phụ 

trợ sao cho không thể vô tình kích hoạt hệ thống 

sưởi phụ trợ. Đặc biệt, đảm bảo để điều khiển từ xa 

dành cho hệ thống sưởi phụ trợ tránh xa tầm tay 

trẻ em.

Điều khiển từ xa có phạm vi hoạt động xấp xỉ 300 

mét. Phạm vi này sẽ giảm do:

RCác nguồn nhiễu sóng vô tuyến
RCó vật rắn ở giữa điều khiển từ xa và xe
RÐiều khiển từ xa ở vị trí không thuận lợi so với xe
RTruyền phát từ không gian kín

Nếu pin điều khiển từ xa yếu, biểu tượng pin ở bên 

trái màn hình sẽ hiển thị là rỗng. Thay thế pin điều 

khiển từ xa và tuân thủ các lưu ý an toàn quan 

trọng khi thực hiện (Y trang 151).

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống sưởi phụ trợ 

hoặc thông gió phụ trợ

: Display

; u Kích hoạt hệ thống sưởi phụ trợ hoặc 

thông gió phụ trợ

Kiểm tra trạng thái

= . Cài đặt thời gian khởi hành

? ^ Vô hiệu hóa hệ thống sưởi phụ trợ hoặc 

thông gió phụ trợ

A , Cài đặt thời gian khởi hành

XĐể kích hoạt: ấn và giữ nút u.

ON hiển thị trên màn hình điều khiển từ xa.

XĐể vô hiệu hóa: ấn và giữ nút ^.

OFF hiển thị trên màn hình điều khiển từ xa.

Kiểm tra trạng thái của hệ thống sưởi phụ trợ 

hoặc thông gió phụ trợ

X Ấn nhanh nút u.

Thông báo sau có thể xuất hiện trên màn hình:

Display Ý nghĩa

Hệ thống sưởi phụ trợ hoặc 

thông gió phụ trợ đã được 

vô hiệu hóa.

Hệ thống thông gió phụ trợ 

được kích hoạt. Số trên màn 

hình hiển thị thời gian còn 

lại (phút) cho hệ thống 

thông gió phụ trợ.

Hệ thống sưởi phụ trợ được 

kích hoạt. Số trên màn hình 

hiển thị thời gian còn lại 

(phút) cho hệ thống sưởi 

phụ trợ.
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khởi động, thời gian hoạt động của hệ thống sưởi 

phụ trợ sẽ kéo dài thêm. Hệ thống sưởi phụ trợ tiếp 

tục chạy đến khi động cơ đã đạt mức nhiệt độ vận 

hành. Nếu trường hợp này xảy ra, biểu tượng y 

xuất hiện trên màn hình điều khiển từ xa và thời 

gian chạy là 0 phút.

Cài đặt thời gian khởi hành

Đảm bảo rằng thời gian được cài đặt trong xe chính 

xác trước khi cài đặt thời gian khởi hành (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số). Nếu không, hệ 

thống sưởi phụ trợ có thể kích hoạt sai thời gian và 

ở vị trí không phù hợp. Khi cài đặt thời gian khởi 

hành, phải tuân thủ cả các lưu ý an toàn quan trọng 

(Y trang 147).

X Ấn nhanh nút u.

X Ấn nút , hoặc . nhiều lần đến khi thời 

gian cần thay đổi xuất hiện trên màn hình.

X Ấn đồng thời các nút u và ^.

Biểu tượng Î trên màn hình điều khiển từ xa nhấp 

nháy.

X Ấn nút , hoặc . để cài đặt thời gian khởi 

hành mong muốn.

i Bạn càng ấn nút , hoặc . lâu, thì thời 

gian càng thay đổi nhanh.

X Ấn đồng thời các nút u và ^.

Thời gian khởi hành mới đã được lưu lại.

Kích hoạt thời gian khởi hành đã cài đặt

X Ấn nhanh nút u.

X Ấn nút , hoặc . nhiều lần đến khi thời 

gian khởi hành mong muốn xuất hiện trên màn 

hình.

X Ấn nút u.

Biểu tượng Í, thời gian khởi hành và, tùy theo 

thời gian khởi hành được chọn, chữ cái A, B hoặc 

C xuất hiện trên màn hình.

Vô hiệu hóa thời gian khởi hành đã cài đặt

X Ấn nhanh nút u.

Trạng thái của hệ thống sưởi phụ trợ được hiển thị 

trên màn hình.

X Ấn nút ..

Thời gian khởi hành đầu tiên được lưu sẽ xuất hiện 

trên màn hình.

X Ấn nút ^.

OFF hiển thị trên màn hình điều khiển từ xa.

Thay pin điều khiển từ xa

Lưu ý an toàn quan trọng

Thời gian khởi hành đã được 

kích hoạt. Thời gian khởi 

hành xuất hiện trên màn 

hình.

Thời gian khởi hành đã được 

kích hoạt. Hệ thống thông 

gió phụ trợ hiện đang được 

kích hoạt. Số trên màn hình 

hiển thị thời gian còn lại 

(phút) cho hệ thống thông 

gió phụ trợ.

Thời gian khởi hành đã được 

kích hoạt. Hệ thống sưởi 

phụ trợ hiện đang được kích 

hoạt. Số trên màn hình hiển 

thị thời gian còn lại (phút) 

cho hệ thống sưởi phụ trợ.

G CẢNH BÁO

Pin có chứa các chất độc hại và ăn mòn. Nếu 

nuốt phải pin, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khỏe. Có nguy cơ bị thương nguy hiểm 

đến tính mạng.

Để pin tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải 

pin, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

H Lưu ý về môi trường

 Pin có chứa các chất gây ô nhiễm. 

Việc tiêu hủy pin cùng rác thải sinh 

hoạt là phạm pháp. Chúng phải 

được thu gom và tiêu hủy riêng 

trong hệ thống tái chế thân thiện 

với môi trường.

 Việc tiêu hủy pin phải được thực 

hiện theo cách an toàn với môi 

trường. Đem pin đã hết tới xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn hoặc tới điểm 

thu gom pin đã qua sử dụng.
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Thay pin

Cần sử dụng pin lithi CR2450 khi thay pin.

X Ấn một vật nhọn vào trong hốc :.

X Trượt nắp pin ; về phía sau theo hướng mũi 

tên.

X Lắp pin mới = với phần chữ quay lên trên.

X Trượt nắp pin ; trên điều khiển từ xa ngược với 

hướng mũi tên cho đến khi khớp vào.

Vấn đề với hệ thống sưởi/thông gió phụ trợ

Để đảm bảo luồng khí sạch trực tiếp đi qua cửa gió 

vào trong xe, vui lòng tuân thủ các lưu ý sau:

RGiữ cho cửa nạp không khí giữa kính chắn gió và 

nắp ca pô không bị tắc nghẽn, như bị kẹt do 

băng, tuyết hoặc lá cây
RTuyệt đối không che cửa gió hoặc lưới thông gió 

ở bên trong xe

Cửa gió nằm ở:

RBên trái và bên phải bảng đồng hồ
RỞ giữa bảng điều khiển

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

FAIL ¨ Lỗi truyền tín hiệu giữa bộ phát và xe.

X Thay đổi vị trí của bạn so với xe, tiến đến gần hơn nếu cần.

FAIL Hệ thống sưởi phụ trợ hoặc thông gió phụ trợ không thể bật hoặc tự tắt.

Ắc-quy bộ phận khởi động không được nạp đủ.

X Nạp ắc-quy bộ phận khởi động.

Mức nhiên liệu đã giảm xuống khoảng dự trữ.

X Nạp nhiên liệu tại trạm xăng gần nhất.

Hệ thống sưởi phụ trợ hoặc thông gió phụ trợ bị lỗi.

X Kiểm tra hệ thống sưởi phụ trợ hoặc thông gió phụ trợ tại xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.

Biểu tượng pin ở bên trái 

của màn hình điều khiển 

từ xa rỗng.

Pin điều khiển từ xa đã cạn.

X Thay pin điều khiển từ xa (Y trang 151).

Cửa gió

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Không khí rất nóng hoặc rất lạnh có thể thoát ra 

từ cửa gió. Khí này có thể gây bỏng hoặc tê cóng 

ở vùng sát cửa gió. Có nguy cơ gây thương tích.

Đảm bảo rằng tất cả người ngồi trên xe luôn duy 

trì khoảng cách phù hợp với các cửa thông gió. 

Nếu cần, hướng luồng khí đến khu vực khác 

trong xe.

Điều chỉnh cửa gió
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RỞ bảng điều khiển trung tâm phía sau, tùy thuộc 

vào trang bị trên xe

Cửa gió bên (ví dụ)

: Cửa gió bộ khử sương kính bên

; Cửa gió bên, trái

= Nút điều khiển cho cửa gió bên trái

XĐể mở hoặc đóng: xoay núm điều chỉnh = 

sang trái hoặc phải hết cỡ.

XĐể điều chỉnh hướng dòng khí: giữ cửa gió bên 

; bằng núm điều chỉnh = và di chuyển lên 

hoặc xuống hoặc sang trái hoặc sang phải.

Điều chỉnh cửa gió phía sau (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số).
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Lưu ý khi chạy rà

Lái xe

Công tắc DYNAMIC SELECT

Hộp số sàn

Hộp số tự động

Tiếp nhiên liệu

Đỗ xe

Lời khuyên khi lái xe

Các hệ thống lái

Kéo rơ-moóc

Giá đỡ xe đạp
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Trong các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn 

nhất định, các cảm biến sẽ điều chỉnh tự động 

trong khi xe đã đi được một quãng đường nhất định 

sau khi được giao tới tay khách hàng hoặc sau các 

lần sửa chữa. Xe sẽ không đạt toàn bộ hiệu quả hệ 

thống cho đến khi kết thúc quy trình hiệu chỉnh 

này.

Má/đệm phanh và đĩa phanh mới hoặc mới thay 

chỉ đạt hiệu quả phanh tối ưu sau khi xe chạy được 

vài trăm km. Hãy bù lại hiệu quả phanh bị giảm 

bằng cách tác dụng lực mạnh hơn vào bàn đạp 

phanh.

Bạn càng chăm sóc tốt cho động cơ ngay từ ban 

đầu, bạn sẽ càng hài lòng với hiệu suất của động 

cơ sau này.

RDo đó bạn nên lái xe ở các mức tốc độ xe và tốc 

độ động cơ khác nhau trong 1500 km đầu tiên.
RTránh để xe hoạt động quá tải trong giai đoạn 

này, ví dụ: chạy hết ga.
RKhi chuyển số bằng tay, hãy chuyển số vào thời 

điểm thích hợp, trước khi kim đồng hồ tốc độ 

động cơ đạt đến Ô quãng đường đến vùng màu 

đỏ trên màn hình đồng hồ tốc độ động cơ.
RKhông về số bằng tay để phanh.
RXe có hộp số tự động: tránh nhấn bàn đạp ga 

quá điểm cảm thấy lực cản (chuyển số tự động).

Các lưu ý khác khi chạy rà xe Mercedes-AMG:

RKhông lái xe ở tốc độ vượt quá 140 km/h trong 

1500 km đầu tiên.
RChỉ cho phép động cơ đạt đến tốc độ động cơ tối 

đa 4500 vòng/phút trong thời gian ngắn.
RChủ yếu lái xe ở chương trình lái C trong 1500 

km đầu tiên.

Sau 1500 km, bạn có thể tăng dần tốc độ động cơ 

và tăng đến tốc độ xe tối đa.

Bạn cũng cần tuân thủ các lưu ý khi chạy rà này 

nếu vừa thay thế động cơ hoặc các bộ phận của hệ 

thống truyền động trên xe.

Luôn tuân thủ tốc độ tối đa cho phép.

Xe của bạn được lắp khóa vi sai tự khóa trên cầu 

sau.

Thay dầu để tăng khả năng bảo vệ của khóa vi sai 

cầu sau:

RSau thời gian chạy rà 3000 km
R50.000 km một lần hoặc 3 năm một lần

Việc thay dầu sẽ kéo dài vòng đời của khóa vi sai. 

Thay dầu tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý khi chạy rà

Lưu ý an toàn quan trọng

1500 km đầu tiên

Khóa vi sai cầu sau (Mercedes-AMG C 63/
C 63 S)

Lái xe

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Vật thể nằm ở chỗ để chân của lái xe có thể cản 

trở hành trình bàn đạp hoặc làm kẹt bàn đạp khi 

nhấn. Điều này sẽ gây nguy hiểm đối với việc vận 

hành xe an toàn. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đặt tất cả các đồ vật trong xe một cách an toàn 

để chúng không thể choán chỗ để chân của 

người lái. Đảm bảo rằng thảm lót sàn được cố 

định phù hợp sao cho chúng không thể trượt và 

gây cản trở bàn đạp. Không xếp chồng nhiều 

tấm thảm lót sàn lên nhau.

G CẢNH BÁO

Loại giày, dép không phù hợp có thể gây cản trở 

khi sử dụng bàn đạp, như:

RGiày có đế dày

RGiày cao gót

RDép lê

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy đi loại giày, dép phù hợp để đảm bảo sử 

dụng bàn đạp đúng cách.
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! Không làm nóng động cơ khi xe đứng yên. 

Phóng xe nhanh ngay lập tức. Tránh chạy với tốc 

độ động cơ cao và chạy hết ga đến khi động cơ 

đã đạt nhiệt độ vận hành.

Chỉ chuyển số của hộp số tự động đến vị trí lái 

mong muốn khi xe đứng yên.

Nếu có thể, tránh quay tròn bánh xe dẫn động 

khi chuyển bánh trên đường trơn trượt. Nếu 

không, bạn có thể làm hỏng hệ thống truyền 

động.

! Xe Mercedes-AMG: ở nhiệt độ dầu động cơ 

thấp (dưới +20 °C), tốc độ động cơ tối đa bị giới 

hạn để bảo vệ động cơ. Để bảo vệ động cơ và 

duy trì vận hành động cơ êm ái, tránh chạy hết 

ga khi động cơ lạnh.

Xe lai: Cần đọc thông tin trong hướng dẫn sử dụng 

bổ sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện 

ra nguy hiểm.

Chìa khóa

g Để rút chìa khóa

1 Cấp điện cho một số thiết bị, như cần gạt 

mưa

2 Đánh lửa (cấp điện cho tất cả các thiết bị) và 

vị trí lái

3 Để khởi động xe

i Nếu chìa khóa không phải chìa khóa của xe, 

vẫn có thể xoay trong khóa điện. Tuy nhiên, 

không thể mở khóa điện. Không thể khởi động 

động cơ.

Xe có BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA: bạn có thể 

mở cửa chớp trong ốp két nước bằng cách xoay 

chìa khóa sang vị trí 2 trong khóa điện. Sau 

khoảng 120 giây, cửa chớp tự động mở. Để biết 

thêm thông tin về mở và vệ sinh cửa chớp 

(Y trang 349).

Nút Start/Stop

Lưu ý chung

Khi bạn đặt nút Start/Stop vào ổ khóa điện, hệ 

thống cần thời gian nhận biết khoảng hai giây. Sau 

đó bạn có thể sử dụng nút Start/Stop.

Ấn nút Start/Stop vài lần liên tiếp tương ứng với 

các vị trí chìa khóa khác nhau trong khóa điện. 

Việc này chỉ xảy ra khi bạn không nhấn bàn đạp 

phanh.

Nếu bạn nhấn bàn đạp phanh và ấn nút Start/

Stop, động cơ sẽ khởi động ngay lập tức.

Quá trình kiểm tra định kỳ kết nối vô tuyến giữa xe 

và chìa khóa giúp xác định chìa khóa hợp lệ có nằm 

G CẢNH BÁO

Nếu bạn tắt khóa điện khi đang lái, các chức 

năng liên quan đến an toàn sẽ bị giới hạn hoặc 

thậm chí là bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ví dụ, điều 

này có thể ảnh hưởng đến chức năng trợ lực lái 

và tác dụng trợ lực phanh. Bạn sẽ phải đánh lái 

và phanh vất vả hơn nhiều. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Không tắt khóa điện khi đang lái xe.

G CẢNH BÁO

Nếu không nhả hoàn toàn phanh tay khi lái, 

phanh tay có thể:

RQuá nhiệt và gây cháy

RMất chức năng giữ.

Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và tai nạn. Nhả hoàn 

toàn phanh tay trước khi phóng xe nhanh.

Vị trí chìa khóa
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bên trong xe hay không. Ví dụ, quá trình kiểm tra 

này có thể xảy ra khi khởi động động cơ.

Để khởi động xe không sử dụng chìa khóa:

RÐặt nút Start/Stop vào khóa điện
RChìa khóa phải ở bên trong xe
RKhông được khóa xe bằng chìa khóa hoặc KEY-

LESS-GO (Y trang 102)

Không để chìa khóa:

RChung với các thiết bị điện tử như điện thoại di 

động hoặc chìa khóa khác
RVới các vật kim loại như tiền xu hoặc lá kim loại
RBên trong các vật kim loại, ví dụ hộp kim loại

Điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của chìa 

khóa.

Nếu bạn khóa xe bằng điều khiển từ xa hoặc bằng 

tính năng KEYLESS-GO, sau một thời gian ngắn:

RBạn sẽ không thể bật khóa điện bằng nút Start/

Stop
RBạn sẽ không thể khởi động động cơ bằng nút 

Start/Stop đến khi mở khóa xe trở lại

Nếu bạn khóa trung tâm xe bằng nút trên cửa 

trước (Y trang 95), bạn có thể tiếp tục khởi động 

động cơ bằng nút Start/Stop.

Có thể tắt động cơ trong khi xe đang chuyển động 

bằng cách ấn và giữ nút Start/Stop trong ba giây. 

Chức năng này vận hành độc lập so với chức năng 

tắt động cơ tự động ECO start/stop.

Các vị trí của chìa khóa xe với nút Start/Stop

: Nút Start/Stop

; Khóa điện

Khi bạn bật khóa điện, toàn bộ đèn báo trên cụm 

đồng hồ sáng. Đèn cảnh báo và đèn báo: xem 

(Y trang 294).

Nếu chưa ấn nút Start/Stop :, điều này tương tự 

như đã rút chìa khóa.

XĐể bật nguồn điện: ấn nút Start/Stop : một 

lần.

Nguồn điện bật. Bây giờ bạn có thể thực hiện kích 

hoạt, ví dụ như cần gạt mưa.

Nguồn điện lại tắt nếu:

RCửa phía người lái mở và
RBạn ấn nút Start/Stop : hai lần khi ở vị trí này

XĐể bật khóa điện: ấn nút Start/Stop : hai lần.

Khóa điện bật.

Khóa điện lại tắt nếu:

RBạn không khởi động động cơ từ vị trí này trong 

15 phút
RBạn ấn nút Start/Stop : một lần khi ở vị trí này

Nguồn điện lại tắt nếu:

RCửa phía người lái mở và
RBạn ấn nút Start/Stop : một lần khi ở vị trí này

Gỡ nút Start/Stop

Bạn có thể gỡ nút Start/Stop khỏi khóa điện và 

khởi động xe như bình thường bằng chìa khóa.

Chỉ có thể chuyển giữa chế độ nút Start/Stop và 

vận hành bằng chìa khóa khi hộp số ở vị trí j.

X Gỡ nút Start/Stop : khỏi khóa điện ;.

Bạn không phải gỡ nút Start/Stop khỏi khóa điện 

khi rời khỏi xe. Tuy nhiên bạn phải luôn cầm theo 

chìa khóa khi rời khỏi xe. Nếu chìa khóa còn ở 

trong xe:

RXe có thể được khởi động bằng nút Start/Stop
RThiết bị được cấp điện có thể vận hành

Lưu ý an toàn quan trọng

Khởi động xe

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ trong xe không giám sát, trẻ có thể:

RMở cửa, do đó gây nguy hiểm cho người khác 

hoặc người tham gia giao thông

RTrèo ra ngoài và bị các phương tiện tham gia 

giao thông va quệt

RVận hành thiết bị trên xe và bị mắc kẹt

Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể làm xe chuyển 

động, ví dụ nếu trẻ:

RNhả phanh tay
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Lưu ý chung

Xe có động cơ chạy xăng: bộ chuyển đổi xúc tác 

được gia nhiệt trước trong tối đa 30 giây sau khi 

khởi động nguội. Âm thanh của động cơ có thể 

thay đổi trong thời gian này.

Hộp số sàn

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ.

X Gài số trung gian.

Hộp số tự động

X Chuyển số đến vị trí j (Y trang 167).

Đèn báo vị trí số trên màn hình đa năng hiển thị j 

(Y trang 168).

i Bạn có thể khởi động động cơ khi số ở vị trí j 

và i.

Quy trình khởi động bằng chìa khóa

Để khởi động động cơ bằng chìa khóa thay vì nút 

Start/Stop, hãy kéo nút Start/Stop ra khỏi khóa 

điện.

X Khởi động động cơ diesel: xoay chìa đến vị trí 

2 trên khóa điện (Y trang 155).

Đèn báo xông máy % trên cụm đồng hồ sáng 

lên.

X Xoay chìa khóa đến vị trí 3 trong ổ khóa điện 

và nhả chìa ngay sau khi động cơ chạy.

i Xe có động cơ diesel: bạn có thể khởi động 

động cơ mà không cần xông máy nếu động cơ 

nóng.

Nếu động cơ không khởi động:

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

X Tra lại chìa khóa vào khóa điện sau khi chờ một 

thời gian ngắn.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

Đèn báo trên cụm đồng hồ sáng (Y trang 294).

X Xoay chìa khóa đến vị trí 3 

(Y trang 155) trong ổ khóa điện và nhả chìa 

ngay sau khi động cơ chạy.

Quy trình khởi động bằng nút Start/ Stop

Nút Start/Stop chỉ khả dụng trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa.

Có thể sử dụng nút Start/Stop để khởi động xe mà 

không cần cắm chìa khóa vào khóa điện. Chìa 

khóa phải ở bên trong xe và nút Start/Stop phải 

được lắp vào khóa điện. Chế độ khởi động động cơ 

này sẽ vận hành độc lập với chức năng khởi động 

động cơ tự động ECO start/stop.

Bạn có thể khởi động động cơ nếu có chìa khóa 

hợp lệ bên trong xe. Tắt động cơ và luôn cầm theo 

chìa khóa khi rời khỏi xe, kể cả khi bạn chỉ rời xe 

trong thời gian ngắn. Tuân thủ các lưu ý an toàn 

quan trọng.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Ấn nút Start/Stop một lần (Y trang 156).

Xe có động cơ chạy xăng: động cơ khởi động.

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em và động vật trên 

xe mà không giám sát. Để chìa khóa xa tầm tay 

trẻ em.

G CẢNH BÁO

Động cơ đốt trong thải các khí độc như cacbon 

monoxit. Hít phải các khí thải này sẽ dẫn đến 

ngộ độc. Có nguy cơ bị thương nguy hiểm đến 

tính mạng. Do đó, tuyệt đối không để động cơ 

chạy trong không gian kín không được thông gió 

đầy đủ.

G CẢNH BÁO

Các vật liệu dễ cháy có nguồn gốc từ ảnh hưởng 

của môi trường hoặc động vật có thể bốc cháy 

nếu tiếp xúc với hệ thống xả hoặc các bộ phận 

của động cơ đang nóng. Có nguy cơ xảy ra hỏa 

hoạn.

Tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo 

rằng không có vật liệu dễ cháy trong khoang 

động cơ hoặc hệ thống xả.
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Xe có động cơ diesel: chức năng xông máy được 

kích hoạt và động cơ khởi động.

Lưu ý chung

! Xe có hộp số sàn: chuyển số vào thời điểm 

thích hợp và tránh tình trạng trượt bánh. Nếu 

không, có thể gây hại cho xe.

Nhấn bàn đạp ga cẩn thận khi xe chuyển bánh.

Xe sẽ tự động khóa trung tâm khi chuyển bánh. 

Núm khóa trên các cửa sẽ hạ xuống.

Bạn có thể mở cửa từ bên trong bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có thể vô hiệu hóa hệ thống khóa cửa tự 

động; xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Xe có hộp số tự động: chỉ có thể chuyển số từ vị 

trí j đến vị trí mong muốn nếu bạn nhấn bàn đạp 

phanh. Nếu không nhấn bàn đạp phanh, cần 

chuyển số DIRECT SELECT có thể vẫn di chuyển 

nhưng không nhả khóa hộp số.

i Xe có hộp số tự động: lên số khi tốc độ động 

cơ ở mức cao hơn sau khi khởi động nguội. Điều 

này giúp bộ chuyển đổi xúc tác nhanh chóng đạt 

đến nhiệt độ vận hành.

Thông tin về nhả tự động phanh tay điện 

(Y trang 182).

Chuyển bánh với rơ-moóc

Để đảm bảo rằng xe không lăn ngược lại lúc 

chuyển bánh khi đang lên dốc, hãy gài phanh tay 

điện.

X Ấn và giữ tay cầm :.

Phanh tay điện tiếp tục phanh và ngăn xe lùi về 

phía sau.

Đèn báo ! màu đỏ trong cụm đồng hồ vẫn 

sáng.

X Nhấn bàn đạp ga.

X Ngay khi tổ hợp xe/rơ-moóc được giữ bằng lực 

truyền động của động cơ, hãy nhả cần : 
phanh tay điện được nhả.

Đèn báo ! màu đỏ trong cụm đồng hồ tắt.

Để biết thêm thông tin về phanh tay điện, xem 

(Y trang 181).

Hệ thống hỗ trợ leo dốc

Hệ thống hỗ trợ leo dốc giúp bạn tiến hoặc lùi trên 

dốc cao. Hệ thống giúp giữ xe trong thời gian ngắn 

sau khi bạn rút chân khỏi bàn đạp phanh. Chức 

năng này cung cấp đủ thời gian để lái xe chuyển 

chân từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga và nhấn 

bàn đạp trước khi xe tuột dốc.

Hệ thống hỗ trợ leo dốc sẽ không kích hoạt nếu:

RBạn đang lái xe trên đường bằng hoặc đường 

dốc xuống

Chuyển bánh

G CẢNH BÁO

Xe có hộp số tự động:

Nếu tốc độ động cơ cao hơn tốc độ cầm chừng 

và bạn đã gài số ở vị trí D hoặc R, xe có thể tăng 

tốc đột ngột. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi gài số ở vị trí D hoặc R, luôn nhấn chắc bàn 

đạp phanh và không nhấn bàn đạp ga cùng lúc.

G CẢNH BÁO

Sau thời gian ngắn, hệ thống hỗ trợ leo dốc sẽ 

không phanh xe nữa và xe có thể tuột dốc. Có 

nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Vì vậy, phải nhanh chóng chuyển chân từ bàn 

đạp phanh sang bàn đạp ga. Tuyệt đối không rời 

khỏi xe khi đang để hệ thống hỗ trợ leo dốc.
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RSố ở vị trí i trên xe có hộp số tự động
RÐang gài phanh tay điện
RESP® đang bị trục trặc

Giới thiệu

Chức năng ECO start/stop sẽ tự động tắt động cơ 

nếu xe dừng trong các điều kiện nhất định.

Khi xe chuyển bánh trở lại, động cơ sẽ tự khởi 

động. Theo đó chức năng ECO start/stop sẽ giúp 

bạn giảm tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí xả của xe.

Lưu ý an toàn quan trọng

Lưu ý chung

: Màn hình ECO start/stop

Xe lai: Cần đọc thông tin trong hướng dẫn sử dụng 

bổ sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện 

ra nguy hiểm.

Nếu biểu tượng ECO  hiển thị trên màn hình 

đa năng, chức năng ECO start/stop sẽ tự động tắt 

động cơ khi xe dừng chuyển động.

Nếu chức năng ECO start/stop được tắt thủ công 

(Y trang 160) hoặc do một sự cố, thì biểu tượng 

ECO  hoặc  sẽ không hiển thị.

Trừ xe Mercedes-AMG C 63/C 63 S: chức năng 

ECO start/stop sẽ được kích hoạt bất kỳ khi nào 

bạn khởi động động cơ bằng chìa khóa hoặc nút 

Start/Stop.

Mercedes-AMG C 63/C 63 S: chức năng ECO 

start/stop chỉ được tự động kích hoạt trong 

chương trình lái C. Chức năng ECO start/stop sẽ 

được kích hoạt bất kỳ khi nào bạn khởi động lại 

động cơ bằng chìa khóa hoặc nút Start/Stop.

Trường hợp này xảy ra nếu:

RTắt khóa điện quá bốn tiếng hoặc
RChức năng ECO start/stop đã được bật trước 

khi tắt động cơ

Tắt động cơ tự động

Lưu ý chung

Chức năng ECO start/stop hoạt động và biểu 

tượng ECO  hiển thị trên màn hình đa năng 

nếu:

RÐèn báo trên nút ECO sáng xanh
RNhiệt độ bên ngoài và áp suất không khí nằm 

trong khoảng thích hợp cho hệ thống
RÐộng cơ ở nhiệt độ vận hành bình thường
RÐã đạt đến nhiệt độ cài đặt bên trong xe
RẮc-quy được sạc đầy
RHệ thống không phát hiện ra hơi ẩm trên kính 

chắn gió khi bật hệ thống điều hòa không khí
RNắp ca pô đóng
RCửa phía người lái đóng và dây đai an toàn của 

ghế người lái đã thắt chặt

Nếu tất cả các điều kiện để tắt động cơ tự động 

được thỏa mãn, thì biểu tượng ECO  sẽ được 

hiển thị.

Tất cả các hệ thống trong xe vẫn hoạt động khi 

động cơ tắt tự động.

Mercedes-AMG C 63/C 63 S: không hạn chế số 

lần tắt động cơ tự động liên tiếp.

Tất cả các model khác: có thể tắt động cơ tự 

động tối đa bốn lần (dừng lần đầu, sau đó là ba lần 

dừng tiếp theo) liên tiếp. Biểu tượng ECO  

được hiển thị trên màn hình đa năng sau khi động 

cơ được tự động khởi động lần thứ tư. Khi biểu 

tượng ECO  hiển thị trên màn hình đa năng, có 

thể tắt động cơ tự động lần nữa.

Chức năng ECO start/stop

G CẢNH BÁO

Nếu động cơ tự động tắt và bạn ra khỏi xe, động 

cơ sẽ tự khởi động lại. Xe có thể bắt đầu chuyển 

động. Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Nếu bạn muốn ra khỏi xe, hãy luôn tắt khóa điện 

và cố định để xe không lăn bánh.
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Xe có hộp số sàn

Chức năng ECO start/stop tự động tắt động cơ ở 

tốc độ thấp.

X Phanh xe.

X Gài số trung gian N (thực hiện theo hướng dẫn 

chuyển số : để gài số trung gian N, nếu cần).

X Nhả bàn đạp ly hợp.

Động cơ tự động tắt.

Xe có hộp số tự động

Nếu xe được phanh cho đến lúc dừng hẳn với số ở 

vị trí h hoặc i, chức năng ECO start/stop sẽ tắt 

động cơ tự động.

Chức năng HOLD có thể được kích hoạt nếu động 

cơ đã tự động tắt. Sau đó không cần tiếp tục nhấn 

phanh trong giai đoạn dừng tự động nữa. Khi bạn 

nhấn bàn đạp ga, động cơ tự động khởi động và lực 

hãm của chức năng HOLD được vô hiệu hóa.

Khởi động động cơ tự động

Lưu ý chung

Động cơ sẽ tự động khởi động nếu:

RBạn tắt chức năng ECO start/stop bằng cách ấn 

nút ECO
RBạn nhấn bàn đạp ga
RBạn gài số lùi k
RBạn tháo dây đai an toàn hoặc mở cửa phía 

người lái
RXe bắt đầu chuyển bánh
RHệ thống phanh yêu cầu chức năng này
RNhiệt độ bên trong xe chênh lệch so với khoảng 

cài đặt
RHệ thống phát hiện thấy hơi ẩm trên kính chắn 

gió khi bật hệ thống điều hòa không khí
RMức ắc-quy quá thấp

Xe có hộp số sàn

! Chỉ gài số khi nhấn bàn đạp ly hợp.

Động cơ tự khởi động khi bạn nhấn bàn đạp ly hợp.

Xe có hộp số tự động

Động cơ sẽ tự động khởi động nếu:

RBạn tắt chức năng ECO start/stop bằng cách ấn 

nút ECO
RMercedes-AMG C 63 và Mercedes-AMG C 63 

S: bạn chuyển sang chương trình lái RACE 

(S-MODEL), S+ hoặc S
RTất cả các model khác: bạn chuyển sang 

chương trình lái S+
RXe Mercedes-AMG: bạn kích hoạt chuyển số 

thủ công cố định (Y trang 172)
RỞ vị trí số h hoặc i, bàn đạp phanh nhả và 

chức năng HOLD không hoạt động
RBạn nhấn bàn đạp ga
RBạn gài số lùi k
RBạn chuyển số khỏi vị trí j
RBạn tháo dây đai an toàn hoặc mở cửa phía 

người lái
RXe bắt đầu chuyển bánh
RHệ thống phanh yêu cầu chức năng này
RNhiệt độ bên trong xe chênh lệch so với khoảng 

cài đặt
RHệ thống phát hiện thấy hơi ẩm trên kính chắn 

gió khi bật hệ thống điều hòa không khí
RMức ắc-quy quá thấp

Chuyển số đến vị trí j sẽ không khởi động động 

cơ.

Nếu bạn chuyển số từ k sang h, chức năng ECO 

start/stop sẽ khả dụng ngay khi biểu tượng ECO 

 xuất hiện trên màn hình đa năng.

Bật/tắt chức năng ECO start/stop

Xe Mercedes-AMG

XĐể tắt: ấn nút ECO :.

Đèn báo ; và biểu tượng ECO  hoặc  

trên màn hình đa năng tắt.

XĐể bật: ấn nút ECO :.
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Đèn báo ; sáng.

Nếu tất cả các điều kiện để tắt động cơ tự động 

(Y trang 157) được thỏa mãn thì biểu tượng ECO 

 sẽ hiển thị trên màn hình đa năng.

Nếu tất cả các điều kiện để tắt động cơ tự động 

(Y trang 159) không được thỏa mãn thì biểu 

tượng ECO  sẽ hiển thị trên màn hình đa năng. 

Nếu trường hợp này xảy ra thì chức năng ECO 

start/stop không khả dụng.

Nếu đèn báo ; tắt, chức năng ECO start/stop đã 

được vô hiệu hóa thủ công hoặc do xảy ra trục trặc. 

Sau đó động cơ sẽ không được tự động tắt khi xe 

dừng.

Chức năng ECO start/stop tắt nếu:

RMercedes-AMG C 63 và Mercedes-AMG C 63 

S: bạn chuyển sang chương trình lái RACE 

(S-MODEL), S+ hoặc S (Y trang 170)
RMercedes-AMG C 43 4MATIC: bạn chuyển 

sang chương trình lái S+ (Y trang 170)
RBạn kích hoạt chuyển số thủ công cố định 

(Y trang 172)

Nếu bạn kích hoạt chuyển số thủ công cố định, sau 

đó ấn nút ECO :, chức năng ECO start/stop sẽ 

bật.

Tất cả các model khác

XĐể tắt: ấn nút ECO :.

Đèn báo ; và biểu tượng ECO  hoặc  

trên màn hình đa năng tắt.

XĐể bật: ấn nút ECO :.

Đèn báo ; sáng. Nếu tất cả các điều kiện để tắt 

động cơ tự động (Y trang 157) được thỏa mãn thì 

biểu tượng ECO  sẽ hiển thị trên màn hình đa 

năng.

Nếu tất cả các điều kiện để tắt động cơ tự động 

(Y trang 159) không được thỏa mãn thì biểu 

tượng ECO  sẽ hiển thị trên màn hình đa năng. 

Nếu trường hợp này xảy ra thì chức năng ECO 

start/stop không khả dụng.

Nếu đèn báo ; tắt, chức năng ECO start/stop đã 

được vô hiệu hóa thủ công hoặc do xảy ra trục trặc. 

Sau đó động cơ sẽ không được tự động tắt khi xe 

dừng.

Việc chọn chương trình lái S+ sẽ tắt chức năng 

ECO start/stop. Nếu bạn ấn nút ECO :, chức 

năng ECO start/stop sẽ bật.

Thể tích hệ thống xả AMG Performance thay đổi 

tùy theo vị trí của nắp van xả ngắt được. Nắp van 

xả được điều chỉnh tự động theo chương trình lái đã 

chọn (Y trang 163).

Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của nắp van xả và 

do đó có thể điều chỉnh thể tích hệ thống xả một 

cách thủ công.

Thao tác điều chỉnh tự động nắp van xả luôn được 

kích hoạt khi bạn thay đổi chương trình lái, bất kể 

cài đặt thủ công hay không.

Nếu bạn tắt động cơ trong ít hơn bốn giờ, thì cài 

đặt đã chọn cuối cùng vẫn hoạt động khi động cơ 

khởi động ở lần tiếp theo. Nếu tắt khóa điện trong 

quá bốn giờ, cài đặt êm nhất sẽ được kích hoạt khi 

động cơ khởi động ở lần tiếp theo.

Cài đặt thể tích:

X Ấn nút :.

Nếu bạn chọn cài đặt ồn nhất, đèn báo ; sáng.

Mercedes-AMG C 63/C 63 S: bạn có thể thiết 

lập sẵn thể tích hệ thống xả dành cho chương trình 

lái (Riêng) I. Thông tin về DYNAMIC SELECT và cấu 

hình chương trình lái I với hệ thống đa phương tiện 

(xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số)

Hệ thống xả AMG Performance điều chỉnh 
được (Mercedes-AMG vehicles)
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Vấn đề với động cơ

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Động cơ không khởi động. Chức năng HOLD hoặc hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC được kích hoạt.

X Vô hiệu hóa chức năng HOLD (Y trang 201) hoặc hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC (Y trang 198).

X Khởi động lại động cơ (Y trang 156).

Động cơ không khởi động. 

Có thể nghe thấy tiếng 

mô-tơ bộ phận khởi động.

RHệ thống điện tử của động cơ bị trục trặc
RHệ thống cấp nhiên liệu bị trục trặc

Trước khi khởi động động cơ:

X Xoay chìa đến vị trí u trên khóa điện.

hoặc

X Ấn nút Start/Stop liên tục cho đến khi tất cả đèn báo trên cụm đồng 

hồ tắt.

X Khởi động lại động cơ (Y trang 156). Tránh thời gian khởi động động 

cơ quá dài và thường xuyên do ắc-quy sẽ bị tiêu hao điện nhanh.

Nếu động cơ không khởi động sau vài lần thử:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Động cơ không khởi động. 

Có thể nghe thấy tiếng 

mô-tơ bộ phận khởi động. 

Đèn báo nhiên liệu dự trữ 

sáng và đồng hồ báo mức 

nhiên liệu hiển thị ở mức 

dự trữ.

Bình nhiên liệu rỗng.

X Tiếp nhiên liệu cho xe.

Động cơ không khởi động. 

Bạn không nghe thấy 

tiếng mô-tơ bộ phận khởi 

động.

Điện áp trên xe quá thấp vì ắc-quy quá yếu hoặc đã cạ?n.

X Câu bình để khởi động xe (Y trang 366).

Nếu động cơ không khởi động dù đã tiến hành câu bình:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Mô-tơ bộ phận khởi động chịu tải nhiệt quá cao.

X Khởi động lại động cơ (Y trang 156).

Nếu động cơ vẫn không khởi động:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe có động cơ chạy xăng:

Động cơ chạy không êm 

và không nổ máy.

Hệ thống điện tử của động cơ hoặc một bộ phận cơ khí của hệ thống quản 

lý động cơ bị trục trặc.

X Chỉ nhấn nhẹ bàn đạp ga.

Nếu không, nhiên liệu không được đốt cháy có thể xâm nhập vào bộ 

chuyển đổi xúc tác và làm hư hỏng bộ chuyển đổi xúc tác.

X Khắc phục ngay nguyên nhân tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Thông tin chung

Sử dụng công tắc DYNAMIC SELECT để chọn 

chương trình lái.

Chương trình lái sẵn có dành cho Mercedes-

AMG C 43 4MATIC:

Chương trình lái sẵn có dành cho Mercedes-

AMG C 63/C 63 S:

Tùy theo chương trình lái được chọn, các đặc điểm 

sau của xe sẽ thay đổi:

RHệ thống dẫn động (quản lý động cơ và hộp số)
RHệ thống treo
RHệ thống lái
RCác hệ thống hỗ trợ lái
RESP® (Mercedes-AMG C 63/C 63 S)
Rvị trí của nắp van xả (Mercedes-AMG C 63/

C 63 S)
RCài đặt của chức năng ECO start/stop
RTính khả dụng của chế độ trượt
RHệ thống điều hòa

Thông tin bổ sung về các đặc điểm của chương 

trình lái tự động (Y trang 170).

Ngoài ra, ở chương trình lái I , bạn có thể cấu hình 

các đặc điểm xe tương ứng thông qua hệ thống đa 

phương tiện. Bạn có thể xem thông tin về quy trình 

này ở phần "DYNAMIC SELECT” trong Hướng dẫn 

Sử dụng Kỹ thuật số của xe.

Nếu tắt khóa điện trong thời gian ít hơn bốn giờ, 

chương trình lái đã chọn trước đó sẽ được kích 

hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp theo. Nếu tắt 

khóa điện trong quá bốn giờ, chương trình lái C sẽ 

được kích hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp 

theo.

Màn hình nhiệt độ nước 

làm mát đang đang báo 

nhiệt độ vượt quá 120 °C. 

Thông báo hiển thị cũng 

có thể xuất hiện trên màn 

hình đa năng hoặc phát ra 

âm thanh cảnh báo.

Mức nước làm mát quá thấp. Nước làm mát quá nóng và động cơ chưa 

được làm mát đủ.

X Dừng xe sớm nhất có thể và để cho động cơ và nước làm mát động cơ 

nguội.

X Kiểm tra mức nước làm mát (Y trang 344). Tuân thủ các lưu ý cảnh 

báo khi bạn thực hiện và nạp bổ sung nước làm mát nếu cần.

Nếu mức nước làm mát chính xác, quạt két nước làm mát động cơ có thể 

bị lỗi. Nước làm mát quá nóng và động cơ chưa đủ mát.

X Chỉ tiếp tục lái xe đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn nếu nhiệt độ nước 

làm mát dưới 120 °C.

X Trong khi đó, tránh tải nặng lên động cơ, ví dụ, lái trên đường núi và 

trong điều kiện giao thông phải dừng đỗ nhiều lần.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Công tắc DYNAMIC SELECT

Xe Mercedes-AMG

S+ Sport Plus Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao đặc biệt

S Sport Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao

C Comfort Đặc điểm lái xe theo phong 

cách tiện nghi và tiết kiệm

E Economy Đặc điểm lái xe đặc biệt tiết 

kiệm

I Individual Cài đặt cá nhân

RACE 

(S-MODEL)

Các đặc điểm lái phù hợp với 

tuyến đường đua

S+ Sport Plus Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao đặc biệt

S Sport Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao

C Comfort Đặc điểm lái xe theo phong 

cách tiện nghi và tiết kiệm

I Individual Cài đặt cá nhân
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Chọn chương trình lái

XĐẩy công tắc DYNAMIC SELECT : tiến hoặc lùi 

cho đến khi chọn được chương trình lái mong 

muốn.

Biểu tượng trạng thái của chương trình lái đã chọn 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

Ngoài ra, cài đặt chương trình lái hiện tại được hiển 

thị nhanh trên màn hình hệ thống đa phương tiện.

Bạn cũng có thể tự chuyển số bằng cách sử dụng 

lẫy chuyển số trên vô lăng. Thông tin bổ sung về 

chuyển số thủ công (Y trang 172).

Cài đặt bổ sung

: Vị trí của nắp van xả (Y trang 161)

; Chức năng ECO start/stop (Y trang 159)

= ESP® (Y trang 77)

? Hệ thống treo (Y trang 204)

A Kích hoạt chuyển số thủ công cố định 

(Y trang 172)

Khi bạn ấn nút : - A cài đặt tương ứng được 

chọn. Cài đặt công tắc DYNAMIC SELECT được ghi 

đè.

Nếu bạn chuyển sang chương trình lái I, tất cả các 

đặc điểm đã lưu sẽ được áp dụng. Trường hợp này 

cũng xảy ra nếu trước đó bạn đã ấn các nút : - 

A.

i Mercedes-AMG C 43 4MATIC: ở một số 

nước, chức năng ECO start/stop được vô hiệu 

hóa tại nhà máy do chất lượng của nhiên liệu 

hiện có. Trong trường hợp này, bất kể thông tin 

nào được hiển thị trên màn hình hệ thống đa 

phương tiện thì chức năng ECO start/stop cũng 

không khả dụng trong bất kỳ chương trình lái 

nào.

Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong phần bổ 

sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện ra 

nguy hiểm.

Sử dụng công tắc DYNAMIC SELECT để thay đổi 

chương trình lái.

Tùy theo chương trình lái được chọn, các đặc điểm 

sau của xe sẽ thay đổi:

RHệ thống dẫn động (quản lý động cơ và hộp số)
RHệ thống treo
RHệ thống lái
RChức năng ECO start/stop
RHệ thống điều hòa

- Cài đặt hệ thống điều hòa

- Thời gian vận hành sưởi kính sau

- Hiệu suất sưởi ghế

Nếu tắt khóa điện trong thời gian ít hơn bốn giờ, 

chương trình lái đã chọn trước đó sẽ được kích 

hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp theo. Nếu tắt 

khóa điện trong quá bốn giờ, chương trình lái C sẽ 

được kích hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp 

theo.

Tất cả các model khác
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Công tắc DYNAMIC SELECT (ví dụ)

XĐẩy công tắc DYNAMIC SELECT : tiến hoặc lùi 

cho đến khi chọn được chương trình lái mong 

muốn.

Biểu tượng trạng thái của chương trình lái đã chọn 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

Ngoài ra, cài đặt chương trình lái hiện tại được hiển 

thị nhanh trên màn hình hệ thống đa phương tiện.

i Ở một số nước, chức năng ECO start/stop 

được vô hiệu hóa tại nhà máy do chất lượng của 

nhiên liệu hiện có. Trong trường hợp này, bất kể 

thông tin nào được hiển thị trên màn hình hệ 

thống đa phương tiện thì chức năng ECO start/

stop cũng không khả dụng trong bất kỳ chương 

trình lái nào.

Các chương trình lái khả dụng:

Để biết thêm thông tin về các chương trình lái cho:

RXe có hộp số sàn (Y trang 166)
RXe có hộp số tự động (Y trang 170)

Xe có hộp số tự động: bạn cũng có thể tự chuyển 

số bằng cách sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng. 

Thông tin bổ sung về chuyển số thủ công 

(Y trang 172).

! Chỉ gài số khi nhấn bàn đạp ly hợp.

! Nếu bạn chuyển giữa các số 5 và 6, bạn 

phải đảm bảo rằng cần số được đẩy mạnh sang 

phải hết cỡ. Nếu không, bạn có thể vô tình 

chuyển sang số 3 hoặc 4 và làm hỏng hộp số.

Nếu bạn về số ở tốc độ quá cao (phanh hộp số), 

có thể làm động cơ chạy quá tốc độ, dẫn đến hư 

hỏng động cơ.

Không sử dụng điểm giữ khớp ly hợp để giữ xe 

đứng yên trên đường dốc lên. Nếu không, ly hợp 

có nguy cơ bị hư hỏng.

! Trên các đường dốc xuống sâu và dài, đặc biệt 

nếu xe có tải hoặc đang kéo rơ-moóc, bạn phải 

chọn số 1, 2 hoặc 3 ở thời điểm thích hợp. 

Bằng cách thực hiện thao tác này, bạn sẽ tận 

dụng được tác dụng phanh của động cơ. Việc về 

số thấp hơn cũng làm giảm được tải trọng lên hệ 

thống phanh và ngăn cho phanh không bị quá 

nhiệt hoặc mòn quá nhanh.

k Số lùi

1 - 6Số tiến

I Individual Cài đặt cá nhân

S+ Sport Plus Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao đặc biệt

S Sport Đặc điểm lái xe theo phong 

cách thể thao

C Comfort Đặc điểm lái xe theo phong 

cách tiện nghi và tiết kiệm

E Economy Đặc điểm lái xe đặc biệt tiết 

kiệm

Hộp số sàn

Cần số
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X Nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ.

X Chuyển cần sang số đến vị trí N :.

! Chỉ chọn số lùi k khi xe đang đứng yên. Nếu 

không, bạn có thể làm hỏng hộp số.

XĐẩy mạnh cần số sang trái, vượt quá điểm cảm 

thấy lực cản, sau đó đẩy về trước.

Chức năng ECO start/stop không khả dụng khi gài 

số lùi. Để biết thêm thông tin về chức năng ECO 

start/stop, xem (Y trang 159).

Khuyến nghị khi chuyển số hỗ trợ bạn lái xe tiết 

kiệm nhiên liệu. Số được khuyến nghị được hiển thị 

trên màn hình đa năng.

X Chuyển số theo các khuyến nghị khi chuyển số 

: khi được hiển thị trên màn hình đa năng của 

cụm đồng hồ.

Chương trình lái I (Individual)

Trong chương trình lái I, có thể chọn các đặc điểm 

sau của chương trình lái:

RHệ thống dẫn động (quản lý động cơ và hộp số)
RHệ thống treo
RHệ thống lái
RCài đặt chức năng ECO start/stop 

HY trang 159)
RHệ thống điều hòa

Có thể xem thông tin về cấu hình chương trình lái 

I qua hệ thống đa phương tiện trong phần "DYNA-

MIC SELECT” của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chương trình lái S+ (Sport Plus)

Chương trình lái S+ có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao 

đặc biệt
RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ đặc biệt cứng (xe có AIRMATIC)
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159)

Chương trình lái S (Sport)

Chương trình lái S có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao
RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ cứng (xe có AIRMATIC)
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159)

Chương trình lái C (Comfort)

Chương trình lái C có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe tiện nghi và tiết kiệm
RXe có độ ổn định lái cao hơn, như trên mặt 

đường trơn trượt
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159)

Chương trình lái E (Economy)

Chương trình lái E có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe đặc biệt tiết kiệm
RXe có độ ổn định lái cao hơn, như trên mặt 

đường trơn trượt
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159)
RHiệu suất của hệ thống điều hòa không khí và hệ 

thống sưởi giảm

Chọn số trung gian N

Gài số lùi

Khuyến nghị chuyển số

Các chương trình lái
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Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong phần bổ 

sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện ra 

nguy hiểm.

Tổng quan về vị trí số

j Vị trí đỗ có khóa hộp số

k Số lùi

i Số trung gian

h Số tiến

Cần chuyển số DIRECT SELECT nằm bên phải trụ 

lái.

Cần chuyển số DIRECT SELECT luôn quay lại vị trí 

ban đầu. Vị trí số hiện tại j, k, i hoặc h được 

hiển thị trong màn hình hiển thị vị trí số trên màn 

hình đa năng (Ytrang 168).

Chọn vị trí đỗ

! Nếu tốc độ động cơ quá cao hoặc xe đang 

chạy theo quán tính, không chuyển trực tiếp hộp 

số tự động từ vị trí h sang k, từ k sang h 

hoặc trực tiếp sang j. Nếu không, hộp số tự 

động có thể bị hỏng.

XĐẩy công tắc cần chuyển số DIRECT SELECT 

theo chiều mũi tên j.

Gài số vị trí đỗ tự động

Vị trí đỗ j được gài tự động nếu:

RBạn tắt động cơ bằng chìa khóa và rút chìa khóa
RBạn tắt động cơ bằng chìa khóa hoặc dùng nút 

Start/Stop và mở cửa phía người lái hoặc cửa 

phía hành khách phía trước
RBạn mở cửa phía người lái khi xe đứng yên hoặc 

khi lái xe ở tốc độ rất chậm và số ở vị trí h hoặc 

k

Trong một số điều kiện nhất định, hộp số tự động 

sẽ tự động chuyển sang vị trí số j nếu chức năng 

HOLD hoặc hệ thống kiểm soát khoảng cách Dis-

tance Pilot DISTRONIC được kích hoạt. Tuân thủ 

thông tin về chức năng HOLD (Y trang 201) và hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DIST-

RONIC (Y trang 196).

Gài số lùi

! Chỉ chuyển số của hộp số tự động đến vị trí k 

khi xe đang đứng yên.

X Nhấn bàn đạp phanh.

XĐẩy cần chuyển số DIRECT SELECT lên qua 

điểm đầu tiên thấy có lực cản.

Chức năng ECO start/stop không khả dụng khi gài 

số lùi. Để biết thêm thông tin về chức năng ECO 

start/stop, xem (Y trang 159).

Hộp số tự động

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu tốc độ động cơ cao hơn tốc độ cầm chừng 

và bạn đã gài số ở vị trí D hoặc R, xe có thể 

chuyển bánh đột ngột. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi gài số ở vị trí D hoặc R, luôn nhấn chắc bàn 

đạp phanh và không tăng tốc cùng lúc.

G CẢNH BÁO

Hộp số tự động chuyển về vị trí số trung gian N 

khi bạn tắt động cơ. Xe có thể lăn bánh. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi tắt động cơ, luôn phải chuyển sang vị trí 

đỗ P. Ngăn hiện tượng xe đã đỗ lăn bánh bằng 

cách dùng phanh tay.

Cần DIRECT SELECT
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Gài số trung gian

X Nếu số đang ở vị trí h hoặc k: đẩy cần chuyển 

số DIRECT SELECT lên hoặc xuống đến điểm 

đầu tiên thấy có lực cản.

X Nếu số đang ở vị trí j: nhấn bàn đạp phanh và 

đẩy cần chuyển số DIRECT SELECT lên hoặc xu-

ống đến điểm đầu tiên thấy có lực cản.

Nếu tắt động cơ khi số ở vị trí k hoặc h, hộp số 

tự động sẽ tự chuyển sang i.

Có chìa khóa: nếu sau đó bạn mở cửa phía người 

lái hoặc hành khách phía trước hoặc rút chìa khóa 

khỏi khóa điện, hộp số tự động sẽ tự chuyển sang 

j.

Có nút Start/Stop: nếu bạn mở cửa phía người lái 

hoặc hành khách phía trước, hộp số tự động sẽ tự 

chuyển sang j.

Nếu bạn muốn duy trì hộp số tự động ở vị trí trung 

gian i, ví dụ khi xe được vệ sinh trong khu rửa xe 

tự động có hệ thống kéo:

X Xe có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi 

động không cần chìa khóa: gỡ nút Start/Stop 

khỏi khóa điện.

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

X Tất cả các xe bật khóa điện.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Gài số trung gian i.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Nhả phanh tay điện.

X Tắt khóa điện và để nguyên chìa khóa trong 

khóa điện.

Gài số tiến

X Nếu số đang ở vị trí k hoặc i: đẩy cần DI-

RECT SELECT xuống qua điểm đầu tiên thấy có 

lực cản.

X Nếu số đang ở vị trí j: nhấn bàn đạp phanh và 

đẩy cần chuyển số DIRECT SELECT xuống qua 

điểm đầu tiên thấy có lực cản.

Vị trí số hiện tại và chương trình lái hiển thị trên 

màn hình đa năng.

: Biểu tượng trạng thái, chương trình lái

; Vị trí số

= Số

Mũi tên trên màn hình vị trí số hiển thị cách và vị 

trí số mà bạn có thể chuyển sang bằng cách sử 

dụng cần chuyển số DIRECT SELECT.

Nếu hiển thị của vị trí số trên màn hình đa năng 

không hoạt động, bạn nên kéo ra một cách cẩn 

thận để xem đã gài đúng vị trí số mong muốn chưa. 

Tốt nhất, bạn nên chọn vị trí số h và chương trình 

lái E (chương trình lái E (đối với xe Mercedes-AMG: 

chương trình lái C) hoặc S.

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ trong xe không giám sát, trẻ có thể:

RMở cửa gây nguy hiểm cho người khác hoặc 

người tham gia giao thông khác

RTrèo ra ngoài và bị các phương tiện tham gia 

giao thông va quệt

RVận hành các thiết bị trên xe và có thể bị mắc 

kẹt.

Trẻ cũng có thể làm xe chuyển động, ví dụ trẻ có 

thể:

RNhả phanh tay

RChuyển số tự động khỏi vị trí đỗ P

RKhởi động động cơ.

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát. Luôn để chìa khóa tránh xa tầm tay trẻ 

em.

Màn hình vị trí số và chương trình lái
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Chuyển số

Hộp số tự động sẽ tự động chuyển từng số khi ở vị 

trí số h. Quá trình này được xác định theo:

RChương trình lái được chọn
RVị trí của bàn đạp ga
RTốc độ hành trình

Vị trí bàn đạp ga

Cách bạn lái xe sẽ ảnh hưởng đến cách chuyển số 

của hộp số tự động:

RGa ít: lên số sớm
RGa nhiều: lên số muộn

Chức năng ly hợp kép

Khi về số, chức năng ly hợp kép vẫn hoạt động, bất 

kể chương trình lái như thế nào. Chức năng ly hợp 

kép giảm phản ứng thay đổi tải và chuyển sang 

phong cách lái xe thể thao. Âm thanh tạo ra bởi 

chức năng ly hợp kép phụ thuộc vào chương trình 

lái.

Chuyển số tự động

Sử dụng chuyển số tự động để tăng tốc tối đa:

X Nhấn bàn đạp ga quá điểm cảm thấy lực cản.

Hộp số tự động chuyển sang số thấp hơn tùy theo 

tốc độ động cơ.

X Nhả bàn đạp ga khi đạt đến tốc độ mong muốn.

Hộp số tự động về số.

Vị trí số

B Vị trí đỗ

Vị trí này bảo vệ xe không bị lăn đi khi 

xe dừng.

Chỉ chuyển số sang vị trí j 

(Y trang 167) khi xe dừng. Không nên 

sử dụng khóa hộp số làm phanh khi đỗ 

xe. Để cố định xe, luôn gài phanh tay 

điện cùng với khóa hộp số.

Vị trí đỗ j được gài tự động nếu:

RBạn tắt động cơ bằng chìa khóa và 

rút chìa khóa
RBạn tắt động cơ bằng chìa khóa hoặc 

dùng nút Start/Stop và mở cửa phía 

người lái hoặc cửa phía hành khách 

phía trước
RBạn mở cửa phía người lái khi xe 

đứng yên hoặc khi lái xe ở tốc độ rất 

chậm và số ở vị trí h hoặc k

Trong trường hợp hệ thống điện tử của 

xe gặp trục trặc, hộp số có thể khóa ở 

vị trí j. Đưa xe tới xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn để kiểm tra hệ thống điện tử 

trên xe ngay.

C Số lùi

Bạn chỉ có thể chuyển số sang vị trí k 

khi xe đứng yên (Y trang 167).

A Số trung gian

Không chuyển số đến vị trí i khi đang 

lái xe. Nếu không, hộp số tự động có 

thể bị hỏng.

Công suất không được truyền từ động 

cơ đến các bánh dẫn động.

Việc nhả bàn đạp phanh sẽ cho phép 

bạn di chuyển xe dễ dàng hơn, ví dụ 

đẩy hoặc kéo xe.

Nếu ESP® bị vô hiệu hóa hoặc bị lỗi: 

chuyển số đến vị trí i nếu xe có khả 

năng bị trượt, như trên đường đóng 

băng.

Nếu tắt động cơ khi số ở vị trí k hoặc 

h, hộp số tự động sẽ tự chuyển sang 

i.

! Chạy theo quán tính ở số trung 

gian i có thể gây hư hỏng hệ thống 

truyền động.

7 Số tiến

Hộp số tự động sẽ tự chuyển số. Tất cả 

các số tiến đều khả dụng.

Lời khuyên khi lái xe
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Chế độ trượt

Chế độ trượt khả dụng tùy thuộc vào trang bị trên 

xe.

Chế độ trượt có các đặc điểm sau:

RÐộng cơ đốt được ngắt kết nối khỏi hệ thống 

truyền động
RÐộng cơ đang chạy ở tốc độ cầm chừng
RMàn hình đa năng ẩn chỉ báo số và hiển thị vị trí 

số h màu xanh (Y trang 168)
RXe Mercedes-AMG: màn hình đa năng hiển thị 

biểu tượng trạng thái : cho biểu tượng trạng 

thái của chương trình lái

Trong chương trình lái E hoặc C (Mercedes-AMG 

C 63/C 63 S), bạn có thể kích hoạt và vô hiệu hóa 

chế độ trượt bằng cách dùng nút ECO 

(Y trang 160).

Chế độ trượt có thể được kích hoạt trong các điều 

kiện sau:

RTốc độ nằm trong khoảng phù hợp
RÐoạn đường thích hợp, ví dụ không có đường 

dốc lên hoặc dốc xuống quá mức
RBạn không còn nhấn bàn đạp ga

Chế độ trượt được vô hiệu hóa trong các điều kiện 

sau:

RBạn nhấn bàn đạp ga
RBạn nhấn bàn đạp phanh
RBạn thay đổi vị trí số (Y trang 167)
RBạn chuyển sang chương trình lái RACE (Merce-

des-AMG C 63 S), S+ hoặc S (Y trang 170)
RBạn kích hoạt chuyển số thủ công 

(Y trang 172)
RBạn không lái xe trong khoảng tốc độ thích hợp

i Nếu bạn đã chọn cài đặt "Eco" hoặc "Comfort" 

(Mercedes-AMG C 63/C 63 S) cho hệ thống 

dẫn động (quản lý động cơ và hộp số) trong 

chương trình lái I, bạn cũng có thể kích hoạt chế 

độ trượt. Thông tin về DYNAMIC SELECT và cấu 

hình chương trình lái I qua hệ thống đa phương 

tiện (xem Hướng dẫn Sử dụng Kỹ thuật số).

Kéo rơ-moóc

Không phải tất cả các model đều có thể kéo rơ-

moóc. Để biết thêm thông tin, xem (Y trang 235).

X Lái xe ở tốc độ nằm ở giữa khoảng tốc độ động 

cơ khi chạy trên đường dốc lên.

X Chuyển số thủ công: tùy thuộc vào đoạn 

đường lên dốc hay xuống dốc, chuyển sang số 

(Y trang 172) tại đó động cơ sẽ chạy ở giữa 

khoảng tốc độ động cơ.

Điều này cũng áp dụng nếu hệ thống điều khiển 

hành trình, hệ thống kiểm soát khoảng cách Di-

stance Pilot DISTRONIC hoặc bộ giới hạn tốc độ 

được kích hoạt.

Tất cả các xe trừ xe Mercedes-AMG C 63/C 
63 S

Chương trình lái I (Individual)

Trong chương trình lái I, có thể chọn các đặc điểm 

sau của chương trình lái:

RHệ thống dẫn động (quản lý động cơ và hộp số)
RVà qua đó tác động gián tiếp đến độ khả dụng 

của chế độ trượt và đặc tính của hệ thống hỗ trợ 

lái
RHệ thống treo
RHệ thống lái
RCài đặt chức năng ECO start/stop 

(Y trang 159)
RHệ thống điều hòa

Để chuyển số cố định một cách thủ công ở chương 

trình lái I bằng cách sử dụng lẫy chuyển số trên vô 

lăng, chọn cài đặt M (Thủ công) cho hệ thống dẫn 

động (trừ xe Mercedes-AMG C 43 4MATIC).

Có thể xem thông tin về cấu hình chương trình lái 

I bằng hệ thống đa phương tiện trong phần "DYNA-

MIC SELECT” của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chương trình lái S+ (Sport Plus)

Chương trình lái S+ có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao 

đặc biệt.
RXe lăn bánh ở số đầu tiên.
RHộp số tự động lên số muộn hơn. Mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể cao hơn do điểm sang số của 

hộp số tự động muộn hơn.

Các chương trình lái
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RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ đặc biệt cứng (xe có gói trang 

bị AIRMATIC).
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159).

Chương trình lái S (Sport)

Chương trình lái S có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao.
RXe lăn bánh ở số đầu tiên.
RHộp số tự động lên số muộn hơn. Mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể cao hơn do điểm sang số của 

hộp số tự động muộn hơn.
RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ cứng (xe có  gói trang bị AIR-

MATIC).
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159).

Chương trình lái C (Comfort)

Chương trình lái C có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe tiện nghi và tiết kiệm.
RXe chuyển bánh êm hơn khi ở số tiến và số lùi 

trừ khi nhấn bàn đạp ga hết cỡ.
RXe có độ ổn định lái cao hơn, như trên mặt 

đường trơn trượt.
RMức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhờ hộp số tự 

động lên số sớm hơn. Xe được lái ở khoảng tốc 

độ động cơ thấp và bánh xe ít khả năng bị đảo.
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159).

Chương trình lái E (Economy)

Chương trình lái E có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe đặc biệt tiết kiệm.
RXe chuyển bánh êm hơn khi ở số tiến và số lùi 

trừ khi nhấn bàn đạp ga hết cỡ.
RXe có độ ổn định lái cao hơn, như trên mặt 

đường trơn trượt.
RMức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhờ hộp số tự 

động lên số sớm hơn. Xe được lái ở khoảng tốc 

độ động cơ thấp và bánh xe ít khả năng bị đảo.
RTrong quá trình giảm tốc, động cơ được ngắt kết 

nối khỏi hệ thống truyền động. Xe sử dụng động 

năng và tiêu thụ ít nhiên liệu.
RÐã giảm công suất làm mát và sưởi của hệ thống 

điều hòa.
RChế độ trượt khả dụng.
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159).

Mercedes-AMG C 63/C 63 S

Chương trình lái RACE (S-MODEL)

Chương trình lái RACE có các đặc điểm sau:

RXe có các đặc điểm lái xe phù hợp cho đường 

đua.
RTất cả các hệ thống trên xe đều được cài đặt ở 

cấu hình mạnh mẽ nhất theo phong cách thể 

thao.
RKhuyến nghị chuyển số cung cấp cho bạn thông 

tin để làm nóng từ từ cụm truyền động và điều 

chỉnh sang phong cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu 

(Y trang 172). Bạn có thể luôn thực hiện theo 

khuyến nghị khi chuyển số và chuyển số tương 

ứng bằng cách dùng lẫy chuyển số trên vô lăng. 

Dựa trên khuyến nghị chuyển số, sử dụng lẫy 

chuyển số trên vô lăng, bạn có thể tối ưu hóa hệ 

thống truyền động và chế độ vận hành động cơ 

bất kỳ lúc nào.
RNếu bạn đã chọn số thủ công, số này sẽ được 

duy trì cho đến khi tốc độ xe tăng hoặc giảm 

đáng kể.
RXe lăn bánh ở số đầu tiên.
RHộp số tự động lên số muộn hơn. Mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể cao hơn do điểm sang số của 

hộp số tự động muộn hơn.
RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ đặc biệt cứng.
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159).

Chương trình lái S+ (Sport Plus)

Chương trình lái S+ có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao 

đặc biệt.
RXe lăn bánh ở số đầu tiên.
RHộp số tự động lên số muộn hơn. Mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể cao hơn do điểm sang số của 

hộp số tự động muộn hơn.
RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ đặc biệt cứng.
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159).

Chương trình lái S (Sport)

Chương trình lái S có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe theo phong cách thể thao.
RXe lăn bánh ở số đầu tiên.
RHộp số tự động lên số muộn hơn. Mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể cao hơn do điểm sang số của 

hộp số tự động muộn hơn.
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RLò xo và bộ giảm chấn của hệ thống treo được 

cài đặt ở chế độ cứng.
RChế độ trượt không khả dụng.
RChức năng ECO start/stop tắt (Y trang 159).

Chương trình lái C (Comfort)

Chương trình lái C có các đặc điểm sau:

RXe có đặc điểm lái xe tiện nghi và tiết kiệm.
RXe chuyển bánh êm hơn khi ở số tiến và số lùi 

trừ khi nhấn bàn đạp ga hết cỡ.
RXe có độ ổn định lái cao hơn, như trên mặt 

đường trơn trượt.
RMức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhờ hộp số tự 

động lên số sớm hơn. Xe được lái ở khoảng tốc 

độ động cơ thấp và bánh xe ít khả năng bị đảo.
RChế độ trượt khả dụng.
RChức năng ECO start/stop bật (Y trang 159).

Chương trình lái I (Individual)

Trong chương trình lái I, có thể chọn các đặc điểm 

sau của chương trình lái:

RHệ thống dẫn động (quản lý động cơ)

Và qua đó tác động gián tiếp đến độ khả dụng 

của chế độ trượt và chức năng ECO start/stop, 

cũng như đặc tính của hệ thống hỗ trợ lái
RQuản lý hộp số
RESP® (Y trang 77)
RHệ thống treo

Và do đó gián tiếp tác động đến hệ thống lái
RKích hoạt nắp van xả

Để sang số cố định một cách thủ công ở chương 

trình lái I bằng cách sử dụng lẫy chuyển số trên vô 

lăng, chọn cài đặt M (Thủ công) cho chế độ quản 

lý hộp số.

Có thể xem thông tin về cấu hình chương trình lái 

I bằng hệ thống đa phương tiện trong phần "DYNA-

MIC SELECT” của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Lưu ý chung

Bạn có thể tự chuyển số bằng cách sử dụng lẫy 

chuyển số trên vô lăng. Số phải ở vị trí h để thực 

hiện thao tác này.

Tùy theo lẫy chuyển số trên vô lăng nào được kéo, 

hộp số tự động lập tức lên hoặc về số tiếp theo, 

nếu được phép.

Để chuyển số thủ công, bạn có hai tùy chọn:

RCài đặt tạm thời
RCài đặt cố định

Nếu bạn kích hoạt sang số thủ công, màn hình đa 

năng sẽ hiển thị số hiện tại và p thay cho vị trí số 

h.

Nếu bạn vô hiệu hóa chuyển số thủ công, quá trình 

chuyển số tự động sẽ bật lại.

Cài đặt tạm thời

XĐể kích hoạt: chuyển cần chuyển số DIRECT 

SELECT đến vị trí h.

X Kéo lẫy chuyển số trên vô lăng : hoặc ;.

Cài đặt tạm thời sẽ vẫn hoạt động trong khoảng 

thời gian nhất định. Trong một số điều kiện nhất 

định, khoảng thời gian tối thiểu được kéo dài, như 

trong trường hợp tăng tốc khi vào cua, chạy vượt 

tốc hoặc khi lái xe trên địa hình dốc.

XĐể vô hiệu hóa: kéo lẫy chuyển số trên vô lăng 

; và giữ ở vị trí cố định.

hoặc

X Sử dụng cần chuyển số DIRECT SELECT để thay 

đổi vị trí số.

hoặc

X Sử dụng công tắc DYNAMIC SELECT để thay đổi 

chương trình lái.

Cài đặt cố định (trừ xe Mercedes-AMG)

Khi cấu hình chương trình lái I, chọn cài đặt M (Thủ 

công) cho hệ thống dẫn động. Khi lái xe ở chương 

trình lái I, bạn chuyển số thủ công một cách cố 

định bằng cách dùng lẫy chuyển số trên vô lăng.

Có thể xem thông tin về cấu hình chương trình lái 

I bằng hệ thống đa phương tiện trong phần "DYNA-

MIC SELECT” của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chuyển số thủ công
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Cài đặt cố định (xe Mercedes-AMG)

! Ở chế độ thủ công, hộp số tự động không tự 

động lên số ngay cả khi đã đạt đến tốc độ giới 

hạn của động cơ dành cho số hiện tại. Khi đạt 

đến tốc độ giới hạn của động cơ, nhiên liệu bị 

cắt để tránh động cơ bị quay quá mức. Luôn 

đảm bảo rằng tốc độ động cơ không chạm đến 

vùng màu đỏ của đồng hồ tốc độ động cơ. Nếu 

không, có nguy cơ hỏng động cơ.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: chuyển cần chuyển 

số DIRECT SELECT đến vị trí h.

X Ấn nút :.

Khi đèn báo ; sáng, chế độ thủ công của hộp số 

tự động được kích hoạt. Sau đó chuyển số cố định 

một cách thủ công, bằng cách sử dụng lẫy chuyển 

số trên vô lăng.

Chế độ thủ công được kích hoạt bằng nút : vẫn 

được kích hoạt khi chương trình lái thay đổi.

Mercedes-AMG C 63/C 63 S: chỉ khi cài đặt D 

(Tự động) cho hộp số được chọn trước, thì chế độ 

thủ công mới được vô hiệu hóa khi bạn chuyển 

sang chương trình lái I

Mercedes-AMG C 63/C 63 S: bạn cũng có thể 

cài đặt trước chế độ thủ công cho chương trình lái 

I. Để thực hiện, chọn M (Thủ công) khi cấu hình 

hộp số. Khi lái xe ở chương trình lái I, bạn chuyển 

số thủ công một cách cố định bằng cách dùng lẫy 

chuyển số trên vô lăng.

Có thể xem thông tin về cấu hình chương trình lái 

I bằng hệ thống đa phương tiện trong phần "DYNA-

MIC SELECT” của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chuyển số

XĐể lên số: kéo lẫy chuyển số trên vô lăng ;.

Hộp số tự động chuyển lên số tiếp theo.

Nếu đạt đến tốc độ động cơ tối đa ở số được gài 

hiện tại và bạn tiếp tục tăng tốc, hộp số tự động sẽ 

tự động lên số để tránh hư hỏng động cơ (trừ xe 

Mercedes-AMG).

Xe Mercedes-AMG: nếu cài đặt tạm thời được 

kích hoạt và bạn tiếp tục tăng tốc khi đã đạt tới tốc 

độ động cơ tối đa, thì hộp số tự động sẽ tự động lên 

số. Nếu đã kích hoạt cài đặt cố định, thì hộp số tự 

động sẽ không tự động lên số ngay cả khi đạt đến 

tốc độ giới hạn của động cơ. Cần đảm bảo động cơ 

được bảo vệ để không đạt đến khoảng vượt quá tốc 

độ trên màn hình đa năng. Đảm bảo rằng tốc độ 

động cơ không chạm đến vùng màu đỏ của đồng 

hồ tốc độ động cơ.

XĐể về số: kéo lẫy chuyển số trên vô lăng :.

Hộp số tự động chuyển về số kế tiếp.

Xe tự động về số khi đang chạy theo quán tính.

Nếu động cơ vượt quá tốc độ động cơ tối đa khi về 

số, hộp số tự động sẽ bảo vệ động cơ không bị hư 

hỏng bẳng cách không về số.

Khuyến nghị chuyển số

Khuyến nghị khi chuyển số hỗ trợ bạn lái xe tiết 

kiệm nhiên liệu. Số được khuyến nghị được hiển thị 

trên màn hình đa năng.
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X Khi khuyến nghị chuyển số : hiển thị trên màn 

hình đa năng của cụm đồng hồ, hãy chuyển sang 

số được khuyến nghị ;.

Bảo vệ tránh đạt đến khoảng vượt quá tốc 
độ (xe Mercedes-AMG)

! Ở chế độ thủ công, hộp số tự động không tự 

động lên số ngay cả khi đã đạt đến tốc độ giới 

hạn của động cơ dành cho số hiện tại. Khi đạt 

đến tốc độ giới hạn của động cơ, nhiên liệu bị 

cắt để tránh động cơ bị quay quá mức. Luôn 

đảm bảo rằng tốc độ động cơ không chạm đến 

vùng màu đỏ của đồng hồ tốc độ động cơ. Nếu 

không, có nguy cơ hỏng động cơ.

Trước khi tốc độ động cơ đạt đến vùng màu đỏ, chỉ 

báo lên số sẽ hiển thị trên màn hình đa năng.

X Khi thông báo : xuất hiện trên màn hình đa 

năng, kéo lẫy chuyển số trên vô lăng bên phải.

Chuyển số tự động

XĐể tăng tốc tối đa, nhấn bàn đạp ga quá điểm 

cảm thấy lực cản.

Hộp số tự động chuyển sang số thấp hơn tùy theo 

tốc độ động cơ.

X Về số sau khi đạt đến tốc độ mong muốn.

Nếu bướm ga mở hoàn toàn, hộp số tự động 

chuyển lên số tiếp theo khi đạt đến tốc độ động cơ 

tối đa. Điều này ngăn động cơ không vượt quá tốc 

độ.

Xe Mercedes-AMG : chỉ có thể chuyển số tự động 

ở cài đặt tạm thời.

Phần này chỉ áp dụng cho các xe dẫn động bốn 

bánh toàn thời gian (4MATIC). Cầu trước và cầu 

sau được dẫn động liên tục.

! Chỉ có thể thực hiện kiểm thử hiệu năng trên 

băng thử công suất con lăn hai cầu. Nếu không, 

hệ thống phanh hoặc hộp số phụ có thể bị hư 

hỏng. Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để 

biết thêm thông tin về các kiểm thử hiệu năng.

Vấn đề với hộp số

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Hộp số gặp vấn đề khi 

chuyển số.

Hộp số bị thất thoát dầu.

X Lập tức kiểm tra hộp số tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Khả năng tăng tốc giảm.

Hộp số không thể sang số 

nữa.

Hộp số ở chế độ khẩn cấp.

Có thể chuyển sang một số và số lùi.

X Dừng.

X Chuyển số đến vị trí j.

X Tắt động cơ.

X Chờ ít nhất mười giây trước khi khởi động lại động cơ.

X Chuyển số đến vị trí h hoặc k.

Nếu chọn h, hộp số chỉ chuyển sang một số; nếu chọn k, hộp số sẽ 

chuyển sang số lùi.

X Lập tức kiểm tra hộp số tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Hộp số phụ
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! Do ESP® gài tự động nên phải tắt khóa điện 

(chìa khóa hoặc nút Start/Stop phải ở vị trí g 

hoặc 1) nếu

RÐang kiểm tra phanh tay điện bằng băng thử 

công suất
RXe đang được kéo chỉ với một cầu xe được nâng 

lên (không được phép đối với các xe có 

4MATIC).

Nếu không, hệ thống phanh có thể bị hỏng.

! Xe có 4MATIC không được kéo với cầu trước 

hoặc cầu sau được nâng lên; nếu không có thể 

làm hỏng hộp số.

Không vào lại xe trong quá trình tiếp nhiên liệu, 

nếu không điện tích tĩnh điện có thể sẽ hình thành 

trở lại.

! Không sử dụng dầu diesel để tiếp nhiên liệu 

cho xe có động cơ xăng. Không bật khóa điện 

nếu bạn vô tình tiếp nhầm loại nhiên liệu. Nếu 

không, nhiên liệu sẽ chảy vào hệ thống nhiên 

liệu. Thậm chí một lượng nhỏ nhiên liệu không 

đúng cũng có thể làm hỏng hệ thống nhiên liệu 

và động cơ. Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn và xả hoàn toàn bình nhiên liệu cũng 

như các đường ống dẫn nhiên liệu.

! Không sử dụng xăng để đổ vào xe dùng động 

cơ diesel. Không bật khóa điện nếu bạn vô tình 

tiếp nhầm loại nhiên liệu. Nếu không, nhiên liệu 

có thể chảy vào hệ thống nhiên liệu. Thậm chí 

một lượng nhỏ nhiên liệu đổ sai cũng có thể làm 

hỏng hệ thống nhiên liệu và động cơ. Chi phí sửa 

chữa khá cao. Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn và xả hoàn toàn bình nhiên liệu 

cũng như các đường ống dẫn nhiên liệu.

! Đổ quá đầy bình nhiên liệu có thể làm hỏng hệ 

thống nhiên liệu.

! Lưu ý không làm tràn bấy kỳ chút nhiên liệu 

nào lên các bề mặt được sơn. Nếu không bạn có 

thể làm hỏng bề mặt sơn.

Tiếp nhiên liệu

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu có khả năng bắt cháy cao. Nếu bạn xử 

lý nhiên liệu không đúng quy cách, có thể xảy ra 

nguy cơ cháy nổ.

Bạn phải tránh lửa, ngọn lửa trần, tạo tia lửa và 

hút thuốc. Hãy tắt động cơ và hệ thống sưởi phụ 

trợ nếu có trước khi tiếp nhiên liệu.

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu độc và có hại cho sức khỏe. Có nguy 

cơ gây thương tích.

Không nuốt nhiên liệu hoặc để nhiên liệu tiếp 

xúc với da, mắt hoặc quần áo. Không hít hơi 

nhiên liệu. Để nhiên liệu tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác tiếp xúc với nhiên liệu, 

hãy tuân thủ những điều sau:

RLập tức rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiên 

liệu bằng nước và xà phòng.

RNếu nhiên liệu dính vào mắt, lập tức rửa kỹ 

bằng nước sạch. Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay.

RNếu nuốt phải nhiên liệu, tìm kiếm trợ giúp y 

tế ngay. Không gây nôn.

RThay ngay quần áo tiếp xúc với nhiên liệu.

G CẢNH BÁO

Điện tích tĩnh điện có thể tạo ra tia lửa điện và 

làm hơi nhiên liệu bốc cháy. Có nguy cơ xảy ra 

cháy nổ.

Luôn chạm vào thân xe trước khi mở nắp khóa 

bình xăng hoặc chạm vào vòi bơm nhiên liệu. 

Thao tác này có thể giúp khử mọi điện tích tĩnh 

điện tích tụ.

G CẢNH BÁO

Xe có động cơ diesel:

Nếu bạn trộn nhiên liệu diesel với xăng, điểm 

bốc cháy của hỗn hợp nhiên liệu này sẽ thấp hơn 

điểm bốc cháy của nhiên liệu diesel. Khi động cơ 

hoạt động, các bộ phận trong hệ thống xả có thể 

quá nhiệt mà bạn không để ý. Có nguy cơ xảy ra 

hỏa hoạn.

Tuyệt đối không được tiếp thêm xăng. Tuyệt đối 

không pha xăng vào nhiên liệu diesel.
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! Sử dụng bộ lọc khi đổ nhiên liệu từ can nhiên 

liệu. Nếu không các đường ống dẫn nhiên liệu 

và/hoặc hệ thống bơm nhiên liệu có thể bị 

nghẽn do các hạt chảy ra từ can nhiên liệu.

Nếu bạn đổ quá đầy bình nhiên liệu, nhiên liệu có 

thể trào ra khi bạn lấy vòi bơm nhiên liệu ra.

i Các xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt có thể 

được nhận dạng bằng nhãn dán Ethanol up to 

E85 ở bên trong nắp khóa bình xăng.

Thông tin bổ sung về nhiên liệu và chất lượng nhiên 

liệu (Y trang 398).

Thông tin chung

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng 

(Y trang 175).

Vị trí của nắp bình nhiên liệu 8 được hiển thị 

trên cụm đồng hồ. Mũi tên bên cạnh bơm nhiên 

liệu chỉ phía của xe.

Mở nắp khóa bình xăng

: Mở nắp khóa chỗ đổ xăng

; Lắp nắp bình nhiên liệu

= Bảng áp suất lốp

? Nhãn hướng dẫn cho loại nhiên liệu được tiếp 

vào

X Tắt động cơ.

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

hoặc trên xe có chức năng khởi động không cần

chìa khóa hoặc KEYLESS-GO:

X Mở cửa phía người lái.

Lúc này hệ thống điện tử trên xe ở vị trí u. Trạng 

thái này tương tự khi đã rút chìa khóa.

X Ấn nắp khóa bình xăng theo chiều mũi tên :.

Nắp khóa bình xăng mở.

X Xoay nắp bình nhiên liệu ngược chiều kim đồng 

hồ và tháo ra.

XĐặt nắp bình nhiên liệu vào giá giữ ở mặt trong 

của nắp khóa bình xăng ;.

XĐưa hoàn toàn cổ miệng rót của vòi bơm nhiên 

liệu vào bình nhiên liệu, móc cố định và bơm 

nhiên liệu.

X Chỉ bơm nhiên liệu đến khi vòi phun nhiên liệu 

ngắt.

Không đổ thêm nhiên liệu sau khi dừng bơm nhiên 

liệu trong lần đầu tiên. Nếu không, nhiên liệu có 

thể bị rò rỉ.

Xe có động cơ diesel: cổ miệng rót được thiết kế 

để tiếp nhiên liệu tại bơm diesel.

Đóng nắp khóa bình xăng

XĐặt nắp trở lại lên cổ miệng rót và xoay theo 

chiều kim đồng hồ đến khi có tiếng ăn khớp.

XĐóng nắp khóa bình xăng.

Đóng nắp khóa bình xăng trước khi khóa xe.

Tiếp nhiên liệu
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Lưu ý chung

Để xe hoạt động bình thường, phải thực hiện quá 

trình xử lý khí thải BlueTEC với chất khử AdBlue®.

Trên xe có bình AdBlue® 8,5 l, đổ đầy AdBlue® 

không phải là một phần trong công việc bảo 

dưỡng.

Khi nguồn cấp AdBlue® giảm xuống xấp xỉ 4,3 l, 

màn hình đa năng sẽ hiển thị thông báo Refill Ad-

Blue See Owner’s Manual (Đổ thêm AdBlue Xem 

Hướng dẫn sử dụng).

Vấn đề với nhiên liệu và bình nhiên liệu

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Nhiên liệu rò rỉ từ xe. G CẢNH BÁO

Đường ống dẫn nhiên liệu hoặc bình nhiên liệu bị lỗi.

Có nguy cơ xảy ra cháy hoặc nổ.

X Gài phanh tay điện.

X Tắt động cơ.

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

hoặc trên xe có chức năng khởi động không cần chìa khóa hoặc KEY-

LESS-GO:

X Mở cửa phía người lái.

Lúc này hệ thống điện tử trên xe ở cài đặt u. Trạng thái này tương tự khi 

“đã rút chìa khóa”.

X Không khởi động lại động cơ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Động cơ không khởi động. Bình nhiên liệu của xe có động cơ diesel đã cạn nhiên liệu.

X Tiếp thêm ít nhất 5 l diesel cho xe.

X Bật khóa điện trong khoảng mười giây (Y trang 155).

X Khởi động động cơ liên tục trong tối đa mười giây cho đến khi động cơ 

chạy êm.

Nếu động cơ không khởi động:

X Bật khóa điện lần nữa trong khoảng mười giây (Y trang 155).

X Khởi động lại động cơ liên tục trong tối đa mười giây cho đến khi động 

cơ chạy êm.

Nếu động cơ không khởi động sau ba lần thử:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Không thể mở nắp khóa 

bình xăng.

Nắp khóa bình xăng không được mở khóa.

X Mở khóa xe (Y trang 89).

Pin chìa khóa yếu hoặc hết.

X Mở khóa xe bằng chìa khóa khẩn cấp (Y trang 90).

Nắp khóa bình xăng đã được mở khóa nhưng cơ cấu mở bị kẹt.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

AdBlue® (chỉ dành cho xe BlueTEC)
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Nếu bạn lái xe với tốc độ trên 15 km/h sau khi đổ 

đầy, thông báo Refill AdBlue See Owner’s Manual 

(Đổ thêm AdBlue Xem Hướng dẫn sử dụng) sẽ biến 

mất sau khoảng một phút.

Khi nguồn cấp AdBlue® giảm xuống mức tối thiểu, 

màn hình đa năng sẽ hiển thị thông báo Refill Ad-

Blue No start in ... mi (Đổ thêm AdBlue Không thể 

khởi động sau ... dặm).

Khi thông báo Refill AdBlue No start in ... mi (Đổ 

thêm AdBlue Không thể khởi động sau ... dặm) 

hiển thị trên màn hình đa năng bạn vẫn có thể lái 

xe trên quãng đường được hiển thị. Nếu không đổ 

đầy AdBlue®, bạn sẽ không thể khởi động động 

cơ. Nếu xuất hiện thông báo Refill AdBlue Start not 

possible trên màn hình đa năng và động cơ không 

khởi động, bạn phải đổ đầy AdBlue®.

X Bổ sung ít nhất 4,0 l AdBlue®.

X Bật khóa điện ít nhất 60 giây.

X Khởi động động cơ.

i Bạn cũng có thể nạp bình chứa AdBlue® tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Trước khi lái xe ra ngoài lãnh thổ Châu Âu, cần 

kiểm tra lượng AdBlue® tại trung tâm dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về công 

nghệ xử lý khí xả BlueTEC và về chất AdBlue® tại 

Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz bất kỳ.

Lưu ý an toàn quan trọng

AdBlue® là chất lỏng tan trong nước dùng sau khi 

xử lý khí xả của động cơ diesel. Chất này:

RKhông độc
RKhông màu và không mùi
RKhông bắt cháy

Nếu bạn mở bình AdBlue®, một lượng nhỏ hơi 

amoniac có thể thoát ra.

Hơi amoniac có mùi hăng và đặc biệt gây kích ứng 

da, niêm mạc và mắt. Bạn có thể cảm thấy nóng 

rát trong mắt, mũi và cổ họng. Bạn cũng có thể ho 

và chảy nước mắt.

Không hít hơi amoniac bay ra. Chỉ nạp bình Ad-

Blue® tại khu vực thoáng khí.

Không nuốt AdBlue® hoặc để chất tiếp xúc với da, 

mắt hoặc quần áo. Để AdBlue® tránh xa tầm với 

của trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác tiếp xúc với AdBlue®, 

hãy tuân thủ theo các bước sau đây:

RRửa ngay vùng da tiếp xúc với AdBlue® bằng xà 

phòng và nước
RNếu AdBlue® tiếp xúc với mắt, phải rửa kỹ mắt 

ngay bằng nước sạch và liên hệ ngay với bác sỹ
RNếu nuốt phải AdBlue®: súc sạch miệng ngay 

lập tức, uống nhiều nước, và liên hệ ngay với bác 

sỹ
RThay ngay quần áo tiếp xúc với AdBlue®

! Chỉ sử dụng AdBlue® theo tiêu chuẩn 

ISO 22241. Không trộn bất kỳ chất phụ gia nào 

cùng với AdBlue®, và không pha loãng AdBlue® 

với nước. Điều này có thể phá hủy hệ thống xử lý 

khí thải BlueTEC.

! Để nạp bình AdBlue®, phải dừng xe trên bề 

mặt bằng phẳng. Chỉ có thể nạp bình AdBlue® 

như ý muốn khi xe đỗ trên bề mặt bằng phẳng. 

Khi đó sẽ tránh được dao động về dung tích. 

Không được nạp khi xe đang đỗ trên bề mặt 

không bằng phẳng. Do có nguy cơ đổ tràn, có 

thể gây hỏng các bộ phận của hệ thống xử lý khí 

thải BlueTEC.

! Các bề mặt tiếp xúc với AdBlue® trong quá 

trình nạp phải được rửa ngay bằng nước hoặc lau 

sạch AdBlue® bằng khăn ẩm và nước lạnh. Nếu 

AdBlue® đã kết tinh, hãy sử dụng miếng bọt 

biển và nước lạnh để vệ sinh khu vực tiếp xúc. 

AdBlue® dư sẽ kết tinh sau một thời gian nhất 

định và làm bẩn bề mặt tiếp xúc.

! AdBlue® không phải là chất phụ gia nhiên liệu 

và không được thêm vào bình nhiên liệu. Nếu 

thêm AdBlue® vào bình nhiên liệu có thể làm 

hỏng động cơ.

Hãy nạp bình chứa AdBlue® tại xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nạp bình 

AdBlue®:

RTại trạm xăng có bơm AdBlue®

RBằng chai nạp AdBlue®

RBằng bình nạp AdBlue®

Khi vòi bơm tự động tắt trong quá trình nạp tại 

trạm xăng, có nghĩa là bình AdBlue® đã đầy. Không 

đổ thêm AdBlue®. AdBlue® có thể bị rò rỉ.

Để tránh vận chuyển các vật chứa dung dịch nạp 

đã mở trên xe, hãy đổ hết từ các chai hoặc bình 

chứa vào bình AdBlue®, nếu có thể.

Thông tin bổ sung về AdBlue® (Y trang 402).
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Mở/đóng nắp bình AdBlue®

XĐể mở: tắt khóa điện.

X Ấn nắp khóa bình xăng theo chiều mũi tên :.

Nắp khóa bình xăng mở.

X Xoay nắp bình AdBlue® màu xanh dương ; 

ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra.

Nắp bình AdBlue®; được giữ bằng dây nhựa.

XĐể đóng: lắp nắp bình AdBlue®; trên cổ 

miệng rót và xoay theo chiều kim đồng hồ.

XĐể đóng nắp khóa bình xăng, hãy ấn theo chiều 

mũi tên :.

X Lái xe với tốc độ trên 15 km/h.

Thông báo Refill AdBlue See Owner’s Manual (Đổ 

thêm AdBlue Xem Hướng dẫn sử dụng) tắt sau 

khoảng một phút.

Nếu thông báo Refill AdBlue See Owner’s Manual 

(Đổ thêm AdBlue Xem Hướng dẫn sử dụng) vẫn 

tiếp tục hiển thị trên màn hình đa năng, bạn phải 

đổ thêm AdBlue®.

i Nắp khóa bình xăng được mở hoặc khóa tự 

động khi bạn mở hoặc khóa xe.

Bình nạp AdBlue®

! Không siết ống dùng một lần quá chặt. Ống 

dùng một lần có thể bị hư hỏng và AdBlue® có 

thể bị rò rỉ.

X Tháo nắp đậy khỏi miệng của bình nạp AdBlue® 

;.

XĐặt ống dùng một lần : vào miệng của bình 

nạp AdBlue® ; và siết theo chiều kim đồng hồ 

cho đến khi chặt.

Ống dùng một lần : sẽ duy trì tình trạng đóng 

đến khi bạn siết chặt ống dùng một lần : vào 

cổ miệng rót AdBlue® của xe.

XĐặt ống dùng một lần : trên cổ miệng rót trên 

xe và siết chặt theo chiều kim đồng hồ cho đến 

khi chặt. Khi bạn cảm thấy lực cản, có nghĩa là 

ống dùng một lần : đã đủ chặt.

X Nâng và dốc nghiêng bình nạp AdBlue® ;.

Dừng nạp khi bình AdBlue® đã đầy. Không đổ 

thêm AdBlue®. Có thể tháo bình nạp AdBlue® 

; khi bình chỉ rỗng một phần.

X Xoay ống dùng một lần : trên cổ miệng rót của 

xe ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra.

X Xoay ống dùng một lần : trên miệng bình nạp 

AdBlue® ; ngược chiều kim đồng hồ và tháo 

ra.

XĐậy chặt nắp bình nạp AdBlue® ;.

Bình nạp AdBlue® có sẵn tại các trạm đổ xăng 

hoặc tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Bình nạp Ad-
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Blue® thường được bán kèm theo ống bơm. Ống 

bơm không lắp chính xác vào bình AdBlue® của xe 

sẽ không ngăn được hiện tượng đổ tràn. AdBlue® 

có thể rò rỉ do đổ tràn. Mercedes-Benz cung cấp 

loại ống dùng một lần đặc biệt có khả năng chống 

đổ tràn. Bạn có thể mua loại ống này tại Trung tâm 

dịch vụ Mercedes-Benz. AdBlue® được đựng trong 

nhiều loại vật chứa khác nhau. Chỉ sử dụng ống 

dùng một lần kèm theo bình nạp AdBlue® của 

Mercedes-Benz.

Chai nạp AdBlue®

! Chỉ siết chai nạp AdBlue® đủ chặt. Nếu không, 

ren của chai nạp AdBlue® có thể bị hư hỏng và 

AdBlue® có thể bị rò rỉ.

X Mở nắp bảo vệ của chai nạp AdBlue® :.

XĐặt chai nạp AdBlue® : vào cổ miệng rót như 

trong hình và siết chặt theo chiều kim đồng hồ.

X Ấn chai nạp AdBlue® : về phía cổ miệng rót.

Bình AdBlue® được nạp. Quá trình này có thể kéo 

dài tới một phút.

Khi chai nạp AdBlue® : không còn được ấn vào, 

dừng đổ và chỉ rút chai sau khi chai rỗng một phần.

X Thả chai nạp AdBlue® :.

X Xoay chai nạp AdBlue® : ngược chiều kim 

đồng hồ và tháo ra.

X Xoáy lại nắp bảo vệ trên chai nạp AdBlue® :.

Chai nạp AdBlue® có sẵn tại các trạm đổ xăng 

hoặc tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Các chai nạp 

không có gioăng làm kín có ren sẽ không có khả 

năng chống đổ tràn. AdBlue® có thể rò rỉ do đổ 

tràn. Mercedes-Benz cung cấp loại chai nạp đặc 

biệt có nắp ren. Loại chai này có tại mọi Trung tâm 

dịch vụ Mercedes-Benz.

! Luôn cố định xe đúng cách để xe không lăn 

bánh. Nếu không, xe hoặc hệ thống truyền động 

có thể bị hỏng.

Để đảm bảo rằng xe không vô tình lăn bánh, phải:

RGài phanh tay điện
RTrên xe có hộp số sàn, gài số một hoặc số lùi
RTrên xe có hộp số tự động, để số ở vị trí j và 

rút chìa khóa
RQuay bánh trước về phía vỉa hè trên đường dốc 

lên hoặc xuống
RÐảm bảo xe trống được cố định tại cầu xe trước 

như chèn miếng chêm bánh hoặc vật tương tự 

trên các đường dốc lên hoặc xuống
RTrên các đường dốc lên hoặc xuống phải tiến 

hành chèn chặn ở cầu sau đối với xe đã chất tải 

bằng miếng chêm bánh hoặc vật tương tự

Đỗ xe

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Các vật liệu dễ cháy như lá cây, cỏ hoặc cành 

cây có thể bắt lửa nếu chúng tiếp xúc với các bộ 

phận nóng của hệ thống xả hoặc luồng khí xả. 

Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Đỗ xe sao cho không để các vật liệu dễ cháy tiếp 

xúc với các bộ phận nóng của xe. Cụ thể, không 

đỗ xe trên đất cỏ khô hoặc trên cánh đồng đã 

thu hoạch.

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ em trên xe mà không giám sát, trẻ có 

thể làm xe chuyển động, ví dụ như nếu chúng:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Ngoài ra, trẻ có thể vận hành thiết bị trên xe và 

bị mắc kẹt. Có nguy cơ gây tai nạn và thương 

tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.
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Lưu ý an toàn quan trọng

Xe có hộp số sàn

X Chuyển sang số một hoặc số lùi k.

X Xoay chìa đến vị trí u trên khóa điện rồi rút 

chìa khóa ra.

Hệ thống mã hóa khóa động cơ được kích hoạt.

X Gài phanh tay điện.

Xe có hộp số tự động

X Gài phanh tay điện.

X Chuyển số đến vị trí j.

X Bằng chìa khóa: xoay chìa đến vị trí u trên 

khóa điện rồi rút chìa khóa ra.

Hệ thống mã hóa khóa động cơ được kích hoạt.

X Bằng nút Start/Stop: ấn nút Start/Stop 

(Y trang 156).

Động cơ dừng và tất cả đèn báo trên cụm đồng hồ 

tắt.

Khi cửa phía người lái đóng, tương ứng với chìa 

khóa ở vị trí 1. Khi cửa phía người lái mở, tương 

ứng với chìa khóa ở vị trí u, "đã rút chìa khóa".

Nếu tắt động cơ khi số ở vị trí k hoặc h, hộp số 

tự động sẽ tự chuyển sang i.

Có chìa khóa: nếu sau đó bạn mở cửa phía người 

lái hoặc hành khách phía trước hoặc rút chìa khóa 

khỏi khóa điện, hộp số tự động sẽ tự chuyển sang 

j.

Có nút Start/Stop: nếu bạn mở cửa phía người lái 

hoặc hành khách phía trước, hộp số tự động sẽ tự 

chuyển sang j.

Nếu bạn muốn duy trì hộp số tự động ở vị trí trung 

gian i, ví dụ khi xe được vệ sinh tại trạm rửa xe 

tự động có hệ thống kéo:

X Xe có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi 

động không cần chìa khóa: gỡ nút Start/Stop 

khỏi khóa điện.

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

X Tất cả các xe bật khóa điện.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Gài số trung gian i.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Nhả phanh tay điện.

X Tắt khóa điện và để nguyên chìa khóa trong 

khóa điện.

Có thể tắt động cơ trong khi xe đang chuyển động 

bằng cách ấn và giữ nút Start/Stop trong khoảng 

ba giây. Chức năng này vận hành độc lập so với 

chức năng tắt động cơ tự động ECO start/stop.

Lưu ý chung

Chức năng của phanh tay điện phụ thuộc vào điện 

áp trên xe. Nếu điện áp trên xe thấp hoặc hệ thống 

gặp trục trặc, không thể gài phanh tay đã nhả.

X Trong trường hợp này, chỉ đỗ xe trên nền đất 

phẳng và chèn chặn để xe không lăn đi.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Xe có hộp số sàn: gài số một.

Không thể nhả phanh tay đã gài nếu điện áp trên 

xe thấp hoặc có trục trặc xảy ra trong hệ thống. 

Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Tắt động cơ

G CẢNH BÁO

Hộp số tự động chuyển về vị trí số trung gian N 

khi bạn tắt động cơ. Xe có thể lăn bánh. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi tắt động cơ, luôn phải chuyển sang vị trí 

đỗ P. Ngăn hiện tượng xe đã đỗ lăn bánh bằng 

cách dùng phanh tay.

Phanh tay điện

G CẢNH BÁO

Nếu để trẻ em trên xe mà không giám sát, trẻ có 

thể làm xe chuyển động, ví dụ như nếu chúng:

RNhả phanh tay

RChuyển số khỏi vị trí đỗ P đối với hộp số tự 

động hoặc chuyển về số trung gian đối với 

hộp số sàn

RKhởi động động cơ

Ngoài ra, trẻ có thể vận hành thiết bị trên xe và 

bị mắc kẹt. Có nguy cơ gây tai nạn và thương 

tích.

Khi rời khỏi xe, phải luôn rút chìa khóa và khóa 

xe. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe mà không 

giám sát.
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Phanh tay điện thực hiện kiểm tra chức năng 

thường xuyên khi động cơ đã tắt. Tiếng ồn phát ra 

là bình thường.

Gài và nhả phanh bằng tay

X Gài phanh: đẩy tay nắm :.

Khi phanh tay điện được gài, đèn báo ! màu đỏ 

sáng trên cụm đồng hồ.

Có thể gài phanh tay điện khi đã rút chìa khóa.

X Nhả phanh: kéo tay nắm :.

Đèn báo ! màu đỏ trên cụm đồng hồ tắt.

Chỉ có thể nhả phanh tay điện:

RNếu chìa khóa ở vị trí 1 hoặc 2 trong khóa 

điện (Y trang 155) hoặc 

RNếu khóa điện được bật bằng nút Start/Stop

Gài phanh tự động (xe có hộp số tự động)

Phanh tay điện được gài tự động khi số ở vị trí j 

và

RÐộng cơ tắt hoặc
RLái xe không thắt dây đai an toàn và cửa phía 

người lái mở

Để ngăn phanh tay điện bị gài tự động, kéo tay nắm 

:.

Đồng thời có thể tự động gài phanh tay điện nếu:

RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC làm cho xe đứng yên hoặc
Rchức năng HOLD đang giữ xe đứng yên hoặc
RTính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot 

đang giữ xe đứng yên

Ngoài ra, phải thỏa mãn ít nhất một trong các điều 

kiện sau:

RÐộng cơ tắt
RLái xe không thắt dây đai an toàn và cửa phía 

người lái mở

RHệ thống bị trục trặc
RNguồn điện không đủ
RXe không hoạt động trong thời gian dài

Đèn báo ! màu đỏ trên cụm đồng hồ bật sáng.

Phanh tay điện không được gài tự động nếu động 

cơ được tắt bằng chức năng ECO start/stop.

Gài phanh tự động (xe có hộp số sàn)

Phanh tay điện được gài tự động khi xe đang đứng 

yên bằng chức năng HOLD.

Ngoài ra, phải thỏa mãn ít nhất một trong các điều 

kiện sau:

RÐộng cơ tắt
RLái xe không thắt dây đai an toàn và cửa phía 

người lái mở
RHệ thống bị trục trặc
RNguồn điện không đủ
RXe không hoạt động trong thời gian dài

Đèn báo ! màu đỏ trên cụm đồng hồ bật sáng.

Phanh tay điện không được gài tự động nếu động 

cơ được tắt bằng chức năng ECO start/stop.

Nhả phanh tự động

Phanh tay điện của xe được nhả tự động khi xe 

thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây:

RDây đai an toàn được thắt
RÐộng cơ đang chạy
RXe có hộp số tự động: bạn tăng tốc và hộp số 

ở vị trí h hoặc k
hoặc

Khi chuyển vị trí số từ j sang vị trí h hoặc k, 

bạn cần tăng tốc hơn trên các đoạn đường có độ 

dốc lớn
RXe có hộp số sàn: số đã được chọn và bạn nhấn 

bàn đạp ga

Xe có hộp số tự động: nếu số ở vị trí k, nắp 

khoang hành lý phải đóng.

Xe có hộp số sàn: khi gài số lùi k, nắp khoang 

hành lý phải đóng.

Nếu dây đai an toàn không được thắt, phải thỏa 

mãn các điều kiện dưới đây để phanh tay điện được 

nhả tự động:

RCửa phía người lái đóng
RXe có hộp số tự động: bạn đang chuyển từ vị trí 

số j hoặc trước đó bạn đã lái xe với tốc độ trên 

3 km/h
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RXe có hộp số tự động: trước đó bạn đã lái xe với 

tốc độ trên 3 km/h

Đảm bảo bạn không vô tình nhấn vào bàn đạp ga. 

Nếu không, phanh tay sẽ bị nhả và xe bắt đầu di 

chuyển.

Phanh khẩn cấp

Ngoài ra, có thể phanh xe trong trường hợp khẩn 

cấp bằng cách sử dụng phanh tay điện.

X Khi đang lái xe, đẩy tay cầm : của phanh tay 

điện (Y trang 182).

Xe được phanh ngay khi bạn nhấn giữ tay cầm : 

của phanh tay điện. Thời gian nhấn tay cầm của 

phanh tay điện : càng dài thì lực phanh càng lớn.

Trong quá trình phanh:

RMột âm thanh cảnh báo phát ra
RThông báo Release parking brake (Nhả phanh 

tay) xuất hiện
RÐèn báo ! màu đỏ trên cụm đồng hồ nhấp 

nháy

Khi xe được phanh cho đến khi dừng, phanh tay 

điện hoạt động.

Nếu bạn đỗ xe trong thời gian quá bốn tuần, ắc-quy 

có thể bị hư hỏng do bị xả cạn.

Nếu bạn đỗ xe trong thời gian quá sáu tuần, xe có 

thể không sử dụng được.

X Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để được 

tư vấn.

i Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về bộ sạc 

điện loại nhỏ tại một xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong phần bổ 

sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện ra 

nguy hiểm.

Lưu ý an toàn quan trọng

Lái xe hợp lý – tiết kiệm nhiên liệu

Thực hiện theo những lời khuyên dưới đây để tiết 

kiệm nhiên liệu:

X Luôn bơm lốp đến mức áp suất lốp được khuyến 

cáo.

X Dỡ những tải không cần thiết.

X Tháo giá nóc khi không cần thiết.

X Làm nóng động cơ ở tốc độ thấp.

X Tránh tăng tốc hoặc phanh liên tục.

X Thực hiện bảo dưỡng xe theo định kỳ bảo dưỡng 

quy định trong Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng 

hoặc theo màn hình hiển thị định kỳ bảo dưỡng.

Lượng tiêu hao nhiên liệu tăng khi lái xe trong thời 

tiết lạnh, trong điều kiện giao thông dừng đỗ nhiều 

lần, hành trình ngắn và địa hình đồi núi.

Màn hình ECO hiển thị thông tin về khả năng tiết 

kiệm nhiên liệu với phong cách lái xe của bạn. Màn 

hình ECO hỗ trợ bạn đạt được cách lái xe tiết kiệm 

nhiên liệu nhất với các cài đặt được chọn và điều 

kiện điển hình. Mức tiêu thụ nhiên liệu chịu ảnh 

hưởng nhiều bởi cách lái xe của bạn.

Đỗ xe

Lời khuyên khi lái xe

Lời khuyên chung khi lái xe

G CẢNH BÁO

Nếu bạn tắt khóa điện khi đang lái, các chức 

năng liên quan đến an toàn sẽ bị giới hạn hoặc 

thậm chí là bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ví dụ, điều 

này có thể ảnh hưởng đến chức năng trợ lực lái 

và tác dụng trợ lực phanh. Bạn sẽ phải đánh lái 

và phanh vất vả hơn nhiều. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Không tắt khóa điện khi đang lái xe.

Màn hình ECO
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: Tăng tốc

; Chạy theo quán tính

= Ổn định

? Quãng đường bổ sung đạt được

Quãng đường ? được hiển thị trong mục Bonus fr. 

start (Quãng đường bổ sung từ khi bắt đầu) và thể 

hiện quãng đường bổ sung đạt được từ khi bắt đầu 

hành trình nhờ sử dụng phong cách lái xe thích 

hợp.

Nếu mức nhiên liệu đã giảm xuống khoảng dự trữ, 

thông báo Reserve fuel (Nhiên liệu dự trữ) sẽ hiển 

thị trên màn hình đa năng thay cho quãng đường 

?. Bên cạnh đó, đèn cảnh báo 8 trên cụm 

đồng hồ sáng (Y trang 299).

Màn hình ECO có ba phần, với một vùng trong và 

vùng ngoài. Các phần này tương ứng với ba thông 

tin sau:

Ba vùng trong hiển thị phong cách lái xe hiện tại và 

đèn sáng xanh lục khi sử dụng phong cách lái xe 

đặc biệt tiết kiệm. Tùy theo tình huống lái xe, tối đa 

hai vùng có thể sáng đồng thời.

Khi bắt đầu hành trình, ba vùng ngoài đều rỗng và 

đầy dần khi sử dụng phong cách lái xe tiết kiệm. 

Mức càng cao thì cho thấy phong cách lái xe càng 

tiết kiệm. Nếu ba vùng ngoài cùng đầy hoàn toàn, 

nghĩa là lái xe đã sử dụng phong cách lái xe tiết 

kiệm nhiên liệu nhất với các cài đặt được chọn và 

điều kiện hiện hành. Viền màn hình ECO sáng lên.

Màn hình ECO không cho biết mức tiêu thụ nhiên 

liệu thực tế. Quãng đường bổ sung đạt được hiển 

thị trong Bonus fr. start (Quãng đường bổ sung từ 

khi bắt đầu) không cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu 

cố định.

Bên cạnh phong cách lái xe, mức tiêu thụ nhiên 

liệu thực tế còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố 

khác như:

RTải trọng
RÁp suất lốp
RKhởi động nguội
RChọn tuyến đường
RSử dụng thiết bị tiêu thụ điện

Các yếu tố này không được thể hiện trên màn hình 

ECO.

Một cách lái xe tiết kiệm nhiên liệu là lái xe ở tốc 

độ động cơ vừa phải.

Để đạt được giá trị cao hơn trong mục "Tăng tốc" 

và "Ổn định":

RTuân thủ các khuyến nghị chuyển số.
RLái xe ở chương trình lái E (xe có công tắc DY-

NAMIC SELECT)

Trên các quãng đường dài và ở tốc độ không đổi, 

như lái xe trên đường cao tốc, chỉ có vùng ngoài 

của phần "Ổn định" sẽ thay đổi.

Màn hình ECO tóm tắt các phong cách lái xe từ khi 

bắt đầu cho đến khi kết thúc hành trình. Do đó, có 

: Tăng tốc (đánh giá tất cả các quy trình 

tăng tốc):

RVùng ngoài đầy và vùng trong sáng 

xanh lục: tăng tốc vừa phải, đặc biệt 

ở tốc độ cao hơn.
RVùng ngoài rỗng và vùng trong màu 

xám: tăng tốc nhanh.

; Chạy theo quán tính (đánh giá tất cả 

các quy trình giảm tốc):

RVùng ngoài đầy và vùng trong sáng 

xanh lục: lái xe có phán đoán, giữ 

khoảng cách phù hợp và nhả bàn 

đạp ga sớm. Xe có thể chạy theo 

quán tính mà không dùng phanh.
RVùng ngoài rỗng và vùng trong màu 

xám: phanh gấp thường xuyên.

= Ổn định (liên tục đánh giá trên toàn bộ 

hành trình):

RVùng ngoài đầy và vùng trong sáng 

xanh lục: tốc độ không đổi và tránh 

tăng tốc và giảm tốc không cần 

thiết.
RVùng ngoài rỗng và vùng trong màu 

xám: tốc độ có thay đổi.
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nhiều thay đổi đáng chú ý hơn trong các vùng 

ngoài khi bắt đầu hành trình. Trong thời gian lái xe 

kéo dài, mức độ thay đổi sẽ nhỏ hơn. Đối với những 

thay đổi đáng chú ý hơn, tiến hành cài đặt lại thủ 

công (Y trang 248).

Thông tin bổ sung về màn hình ECO 

(Y trang 247).

Lưu ý an toàn quan trọng

Đường dốc xuống

Về số đúng lúc khi xuống dốc trên đoạn dài và rất 

dốc. Đặc biệt chú ý đến điều này khi lái xe đã chất 

tải và khi kéo rơ-moóc.

Điều này cũng áp dụng khi hệ thống điều khiển 

hành trình, hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC hoặc bộ giới hạn tốc độ 

được kích hoạt.

Thao tác này sẽ sử dụng tác dụng phanh của động 

cơ, vì thế ít cần phải phanh hơn để duy trì tốc độ 

xe. Việc về số thấp hơn cũng làm giảm được tải 

trọng lên hệ thống phanh và ngăn cho phanh 

không bị quá nhiệt hoặc mòn quá nhanh.

Tải nặng và tải nhẹ

! Việc nhấn bàn đạp phanh liên tục có thể dẫn 

đến tình trạng má phanh bị mòn quá mức và 

mòn sớm.

Nếu cần tác dụng lực lớn lên phanh, không đỗ xe 

ngay. Hãy tiếp tục lái xe thêm một quãng ngắn. 

Điều này cho phép luồng khí làm mát phanh nhanh 

hơn.

Nếu chỉ sử dụng phanh ở mức độ vừa phải, bạn nên 

thỉnh thoảng kiểm tra hiệu quả của phanh. Để 

kiểm tra, nhấn chắc phanh khi xe chạy ở tốc độ cao 

hơn, đồng thời phải quan sát tình hình giao thông. 

Điều này giúp cải thiện lực kẹp của phanh.

Bề mặt đường ướt

Nếu bạn lái xe dưới trời mưa to trong một thời gian 

dài mà không phanh, phanh có thể phản ứng chậm 

khi phanh lần đầu. Tình trạng này cũng có thể xảy 

ra sau khi rửa xe hoặc sau khi lái xe qua khu vực 

nước sâu.

Bạn sẽ phải nhấn bàn đạp phanh mạnh hơn. Duy trì 

khoảng cách lớn hơn với xe phía trước.

Sau khi lái xe trên đường ướt hoặc rửa xe, nhấn 

chắc phanh đồng thời quan sát tình hình giao 

thông. Thao tác này sẽ làm nóng đĩa phanh, do đó 

làm khô nhanh hơn và bảo vệ đĩa phanh khỏi bị ăn 

mòn.

Hiệu suất phanh bị hạn chế trên đường rải 
muối

Nếu bạn lái xe trên đường rảichuyển muối, một lớp 

muối có thể hình thành trên đĩa phanh và má 

phanh. Điều này có thể làm tăng đáng kể quãng 

đường phanh.

RĐể tránh tình trạng tích tụ muối, thỉnh thoảng 

nhấn phanh đồng thời quan sát tình hình giao 

thông.
RNhấn bàn đạp phanh cẩn thận khi kết thúc hành 

trình và khi bắt đầu hành trình tiếp theo.
RDuy trì khoảng cách lớn hơn với xe phía trước.

Đĩa phanh và đệm/má phanh mới

Má/đệm phanh và đĩa phanh mới hoặc vừa mới 

thay chỉ đạt hiệu quả phanh tối ưu sau khi xe chạy 

được vài trăm km. Hãy bù lại hiệu quả phanh bị 

giảm bằng cách tác dụng lực mạnh hơn vào bàn 

đạp phanh.

Phanh

G CẢNH BÁO

Nếu bạn về số trên bề mặt đường trơn trượt để 

tăng hiệu quả phanh của động cơ, các bánh dẫn 

động có thể bị mất độ bám đường. Điều này làm 

tăng nguy cơ trượt bánh và xảy ra tai nạn.

Không về số để tăng hiệu quả phanh trên mặt 

đường trơn trượt.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh có thể quá nhiệt nếu bạn đặt 

chân lên bàn đạp phanh khi đang lái. Điều này 

làm tăng quãng đường phanh và thậm chí có thể 

gây lỗi hệ thống phanh. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Tuyệt đối không sử dụng bàn đạp phanh làm chỗ 

để chân. Không nhấn đồng thời cả bàn đạp 

phanh và bàn đạp ga khi đang lái xe.
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Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyên bạn chỉ 

nên lắp các loại đĩa phanh và má/đệm phanh sau 

đây:

RÐĩa phanh đã được Mercedes-Benz phê duyệt
RMá/đệm phanh đã được Mercedes-Benz phê 

duyệt hoặc loại đạt tiêu chuẩn chất lượng tương 

đương

Các loại đĩa phanh hoặc má/đệm phanh khác có 

thể ảnh hưởng đến độ an toàn của xe.

Luôn thay tất cả đĩa phanh và má/đệm phanh trên 

một trục cùng lúc. Luôn lắp má/đệm phanh mới 

khi thay đĩa phanh.

Xe được trang bị đĩa phanh nhẹ phù hợp với cụm 

bánh xe có la-zăng và các mối nối có ren.

Việc sử dụng đĩa phanh khác với loại do Mercedes-

Benz phê duyệt có thể thay đổi độ rộng của vệt 

bánh xe và phải được phê duyệt, nếu sử dụng.

Các tải va đập khi xử lý đĩa phanh, như khi thay 

bánh xe, có thể làm giảm sự thoải mái khi lái xe với 

đĩa phanh nhẹ. Tránh đặt các tải va đập lên đĩa 

phanh nhẹ, đặc biệt là lên mâm phanh đĩa.

Hệ thống phanh hiệu suất cao và phanh gốm 
(xe Mercedes-AMG)

Hệ thống phanh AMG được thiết kế dành cho tải 

trọng lớn. Hệ thống có thể gây ra tiếng ồn khi 

phanh. Điều này tùy thuộc vào:

RTốc độ
RLực phanh
RCác điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm

Độ mòn của các thành phần của hệ thống phanh 

như má/đệm phanh hoặc đĩa phanh tùy thuộc vào 

phong cách lái xe và các điều kiện vận hành.

Vì lý do này, không thể chỉ ra quãng đường (vòng 

đời) chính xác cho mọi trường hợp. Phong cách lái 

xe ẩu sẽ dẫn đến độ mòn cao. Bạn có thể tìm hiểu 

thêm thông tin về vấn đề này tại một xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.

Má/đệm phanh và đĩa phanh mới hoặc mới thay 

chỉ đạt hiệu quả phanh tối ưu sau khi xe chạy được 

vài trăm km. Hãy bù lại hiệu quả phanh bị giảm 

bằng cách tác dụng lực mạnh hơn vào bàn đạp 

phanh. Luôn ý thức về vấn đề này và điều chỉnh 

cách lái xe và thao tác phanh phù hợp trong khi 

chạy rà.

Việc phanh quá mạnh có thể làm phanh nhanh 

mòn hơn. Nếu đệm/má phanh đã đạt đến giới hạn 

mòn, màn hình đa năng hiển thị thông báo tương 

ứng. Nếu bạn thường xuyên lái xe ở tốc độ cao, cần 

phải thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống 

phanh.

Trượt nước

Nếu nước tích tụ đến một độ sâu nhất định trên 

mặt đường, nguy cơ trượt nước sẽ xảy ra, ngay cả 

khi:

RBạn đang lái xe ở tốc độ chậm
RÐộ sâu ta-lông lốp xe phù hợp

Do đó, trong trường hợp mưa to hoặc trong các 

điều kiện có thể xảy ra trượt nước, cần lái xe như 

sau:

RGiảm tốc độ xe
RTránh vết lún lốp xe
RTránh đánh lái đột ngột
RPhanh cẩn thận

Lái xe trên đường ngập

! Lưu ý rằng xe đang di chuyển phía trước hoặc 

ngược chiều sẽ tạo ra sóng nước. Điều này có 

thể dẫn đến vượt quá độ sâu nước tối đa cho 

phép.

Phải tuân thủ các lưu ý dưới đây trong mọi 

trường hợp. Nếu không bạn có thể gây hư hỏng 

động cơ, hệ thống điện tử hoặc hộp số.

Nếu bạn phải lái xe trên quãng đường ngập nước, 

luôn chú ý:

RTrong trường hợp nước lặng, mực nước phải 

không được cao hơn mép dưới của thân xe
RBạn không nên lái xe nhanh hơn tốc độ đi bộ

Lái xe trên đường ướt

Lái xe vào mùa đông

G CẢNH BÁO

Nếu bạn về số trên bề mặt đường trơn trượt để 

tăng hiệu quả phanh của động cơ, các bánh dẫn 

động có thể bị mất độ bám đường. Điều này làm 

tăng nguy cơ trượt bánh và xảy ra tai nạn.

Không về số để tăng hiệu quả phanh trên mặt 

đường trơn trượt.
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Khi mùa đông tới, đưa xe đến xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn để trang bị cho xe nhằm chống chịu với thời 

tiết mùa đông.

Cần đặc biệt cẩn thận khi lái xe trên các mặt đường 

trơn trượt. Tránh tăng tốc, đánh lái và phanh đột 

ngột. Không sử dụng hệ thống điều khiển hành 

trình hoặc hệ thống kiểm soát khoảng cách Distan-

ce Pilot DISTRONIC.

Nếu xe có nguy cơ bị trượt hoặc không thể dừng 

khi đang di chuyển ở tốc độ thấp:

X Xe có hộp số sàn: chuyển sang số trung gian.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí i.

X Cố gắng kiểm soát xe bằng cách sử dụng chức 

năng lái hiệu chỉnh.

Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài không được thiết kế để 

đóng vai trò là một thiết bị cảnh báo băng, do đó 

không phù hợp để sử dụng cho mục đích này. Thay 

đổi nhiệt độ bên ngoài sẽ được hiển thị sau một 

thời gian trễ ngắn.

Nhiệt độ chỉ báo ngay trên điểm đóng băng không 

đảm bảo rằng bề mặt đường không có băng. 

Đường có thể vẫn đóng băng, đặc biệt ở những 

vùng rừng hoặc trên cầu. Xe có thể bị trượt nếu 

bạn không điều chỉnh cách lái xe. Luôn điều chỉnh 

cách lái xe và lái xe ở tốc độ phù hợp với điều kiện 

thời tiết hiện tại.

Bạn nên đặc biệt chú ý đến tình trạng đường khi 

nhiệt độ ở khoảng điểm đóng băng.

Để biết thêm thông tin về lái xe với xích bọc lốp, 

xem (Y trang 379).

Thông tin bổ sung về lái xe với lốp mùa hè 

(Y trang 378).

Tuân thủ các lưu ý trong phần "Lái xe vào mùa 

đông" (Y trang 378).

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz là các hệ 

thống hỗ trợ người lái và hệ thống an toàn cải tiến 

làm tăng sự thoải mái và hỗ trợ người lái trong các 

tình huống nguy hiểm. Với các hệ thống điều phối 

thông minh này, MercedesBenz đã đánh dấu một 

cột mốc trên con đường hướng tới tính năng lái tự 

động.

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz tích hợp 

tất cả các yếu tố an toàn chủ động và bị động trong 

một hệ thống được cân nhắc kỹ lưỡng - vì sự an 

toàn của người ngồi trên xe và người tham gia giao 

thông khác.

Thông tin bổ sung về các hệ thống lái xe an toàn 

(Y trang 73).

Lưu ý chung

Hệ thống điều khiển hành trình duy trì tốc độ xe 

không đổi cho người lái. Hệ thống sẽ phanh tự 

động để tránh vượt quá tốc độ cài đặt. Về số đúng 

lúc khi xuống dốc trên đoạn dài và rất dốc. Đặc 

biệt chú ý đến điều này khi lái xe đã chất tải và khi 

kéo rơ-moóc. Bằng cách thực hiện thao tác này, 

bạn sẽ tận dụng được tác dụng phanh của động cơ. 

Việc về số thấp hơn cũng làm giảm được tải trọng 

lên hệ thống phanh và ngăn cho phanh không bị 

quá nhiệt hoặc mòn quá nhanh.

Chỉ sử dụng hệ thống điều khiển hành trình nếu 

điều kiện đường và giao thông thích hợp để duy trì 

tốc độ không đổi trong thời gian kéo dài. Bạn có 

thể lưu bất kỳ mức tốc độ nào trên 30 km/h. Nếu 

bạn đã đặt một tốc độ giới hạn không đổi, bạn 

không thể cài đặt tốc độ cao hơn tốc độ giới hạn 

cố định (Y trang 191).

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống điều khiển hành trình không thể giảm 

nguy cơ tai nạn nếu bạn không điều chỉnh cách lái 

xe cũng như không thể vượt qua được các quy luật 

vật lý. Hệ thống điều khiển hành trình không thể 

tính đến các điều kiện trên đường, thời tiết hay 

giao thông. Hệ thống này chỉ là công cụ hỗ trợ. Bạn 

G NGUY HIỂM

Nếu ống xả bị nghẽn hoặc không thể thông gió 

đủ, khói xả độc hại như cacbon monoxit (CO) có 

thể bay vào trong xe. Ví dụ, trường hợp này xảy 

ra khi xe bị kẹt trong tuyết. Có nguy cơ bị thương 

nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu bạn để động cơ hoặc hệ thống sưởi phụ trợ 

hoạt động, phải đảm bảo ống xả và khu vực xung 

quanh xe không có tuyết. Để đảm bảo đủ không 

khí trong lành, hãy mở cửa sổ phía không đón 

gió.

Các hệ thống lái

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz

Hệ thống điều khiển hành trình
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phải chịu trách nhiệm duy trì khoảng cách an toàn 

với xe phía trước, điều chỉnh tốc độ xe, phanh đúng 

lúc, và đi đúng làn đường.

Không sử dụng hệ thống điều khiển hành trình:

RKhi điều kiện đường và giao thông không cho 

phép bạn duy trì tốc độ không đổi, ví dụ, tắc 

nghẽn giao thông hoặc đường quanh co.
RTrên các đường nhẵn hoặc trơn trượt. Việc 

phanh hoặc ga có thể làm bánh xe mất lực bám 

và khiến xe bị trượt.
RKhi tầm nhìn hạn chế, ví dụ do sương mù, mưa 

to hoặc tuyết.

Nếu đổi người lái, hãy thông báo cho người lái mới 

tốc độ đã lưu.

i Tốc độ được chỉ báo trong đồng hồ tốc độ xe 

có thể khác đôi chút so với tốc độ được lưu.

Cần ga tự động

: Lưu tốc độ hiện tại hoặc tốc độ cao hơn

; Đèn báo giới hạn tốc độ

= Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi lại tốc độ đã lưu 

gần nhất

? Lưu tốc độ hiện tại hoặc tốc độ thấp hơn

A Chuyển giữa hệ thống điều khiển hành trình 

và bộ giới hạn tốc độ biến thiên

B Vô hiệu hóa hệ thống điều khiển hành trình

Bạn có thể vận hành hệ thống điều khiển hành 

trình và bộ giới hạn tốc độ biến thiên bằng cần ga 

tự động.

Đèn báo giới hạn tốc độ trên cần ga tự động cho 

biết hệ thống bạn đã chọn:

RĐèn báo giới hạn tốc độ tắt: đã chọn hệ thống 

điều khiển hành trình
RĐèn báo giới hạn tốc độ sáng: đã chọn bộ giới 

hạn biến thiên

Khi bạn kích hoạt hệ thống điều khiển hành trình, 

tốc độ đã lưu được hiển thị trên màn hình đa năng 

trong vòng năm giây. Biểu tượng é xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

Đồng hồ tốc độ xe có chia đoạn: khi hệ thống 

điều khiển hành trình được kích hoạt, các đoạn của 

tốc độ đã lưu đến cuối thang đo hoặc đến giới hạn 

tốc độ đã cài đặt cố định sẽ sáng.

Chọn hệ thống điều khiển hành trình

X Kiểm tra xem đèn báo giới hạn tốc độ ; đã tắt 

hay chưa.

X Nếu đã tắt, có nghĩa là hệ thống điều khiển hành 

trình đã được chọn.

X Nếu chưa tắt, ấn cần ga tự động theo chiều mũi 

tên A.

Đèn báo giới hạn tốc độ ; trên cần ga tự động tắt. 

Hệ thống điều khiển hành trình được chọn.

Lưu và duy trì tốc độ hiện tại

Bạn có thể lưu tốc độ xe hiện tại nếu bạn đang lái 

ở tốc độ trên 30 km/h.

X Tăng tốc xe đến tốc độ mong muốn.

X Ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc xuống ?.

X Nhấc chân khỏi bàn đạp ga.

Hệ thống điều khiển hành trình được kích hoạt. Xe 

tự động duy trì tốc độ.

i Hệ thống điều khiển hành trình không thể duy 

trì tốc độ đã lưu khi đi lên dốc cao. Tốc độ đã lưu 

sẽ được khôi phục khi vượt qua quãng đường 

dốc. Hệ thống điều khiển hành trình duy trì tốc 

độ đã lưu trên đoạn xuống dốc bằng cách tự 

động phanh xe.

Xe có hộp số sàn:

RLuôn lái xe ở tốc độ động cơ phù hợp, không quá 

nhanh.
RChuyển số đúng lúc.
RNếu có thể, không về nhiều số tại cùng một thời 

điểm.
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Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi ra tốc độ đã lưu 
gần nhất

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn =.

X Nhấc chân khỏi bàn đạp ga.

Khi kích hoạt hệ thống điều khiển hành trình lần 

đầu, hệ thống sẽ lưu tốc độ hiện tại hoặc điều 

chỉnh tốc độ xe đến tốc độ đã lưu trước đó.

Cài đặt tốc độ

Lưu ý rằng có thể mất một thời gian ngắn cho đến 

khi xe tăng tốc hoặc phanh đến tốc độ cài đặt.

X Ấn cần ga tự động lên : để đạt được tốc độ cao 

hơn hoặc xuống ? để đạt được tốc độ thấp hơn.

X Tiếp tục ấn cần ga tự động đến khi đạt được tốc 

độ mong muốn.

X Nhả cần ga tự động.

Tốc độ mới đã được lưu.

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo số gia 1 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc 

xuống ? đến điểm cảm thấy lực cản.

Tốc độ được lưu gần nhất sẽ tăng hoặc giảm theo 

số gia 1 km/h.

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo số gia 10 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc 

xuống ? vượt quá điểm cảm thấy lực cản.

Tốc độ được lưu gần nhất sẽ tăng hoặc giảm theo 

số gia 10 km/h.

i Hệ thống điều khiển hành trình không bị vô 

hiệu nếu bạn nhấn bàn đạp ga. Nếu bạn tăng tốc 

để vượt, hệ thống điều khiển hành trình sẽ điều 

chỉnh tốc độ xe đến tốc độ được lưu gần nhất 

sau khi bạn vượt.

Vô hiệu hóa hệ thống điều khiển hành trình

Có nhiều cách để vô hiệu hóa hệ thống hệ thống 

điều khiển hành trình:

X Ấn nhanh cần ga tự động về phía trước B.

hoặc

X Phanh xe.

hoặc

X Di chuyển nhanh cần ga tự động theo chiều mũi 

tên A.

Bộ giới hạn biến thiên được chọn. Đèn báo giới hạn 

tốc độ ; trên cần ga tự động bật.

Hệ thống điều khiển hành trình được tự động vô 

hiệu hóa nếu:

RBạn gài phanh tay điện
RBạn đang lái xe ở tốc độ dưới 30 km/h
RESP® can thiệp hoặc bạn vô hiệu hóa ESP®

RKhi lái xe có hộp số sàn, bạn gài số trung gian 

hoặc nhấn bàn đạp ly hợp quá sáu giây
RTrên xe có hộp số sàn, bạn chuyển sang số quá 

cao, do đó tốc độ của động cơ giảm ở mức quá 

thấp
RTrên xe có hộp số tự động, bạn chuyển số sang 

vị trí i trong khi lái xe

Nếu hệ thống điều khiển hành trình được vô hiệu 

hóa, một âm thanh cảnh báo phát ra. Bạn sẽ thấy 

thông báo Cruise control off (Hệ thống điều khiển 

hành trình tắt) trên màn hình đa năng trong 

khoảng năm giây. Thông báo trên màn hình đa 

năng sẽ biến mất và các đoạn trên đồng hồ tốc độ 

xe cũng biến mất.

i Tốc độ đã lưu gần nhất sẽ bị xóa khi bạn tắt 

động cơ.

Lưu ý chung

Bộ giới hạn tốc độ được dùng để cài đặt giới hạn 

tốc độ cho xe của bạn. Nếu xe vượt quá giới hạn 

tốc độ cài đặt, bộ giới hạn tốc độ sẽ tự động phanh. 

Về số đúng lúc khi xuống dốc trên đoạn dài và rất 

dốc. Đặc biệt chú ý đến điều này khi lái xe đã chất 

tải và khi kéo rơ-moóc. Bằng cách thực hiện thao 

tác này, bạn sẽ tận dụng được tác dụng phanh của 

động cơ. Việc về số thấp hơn cũng làm giảm được 

tải trọng lên hệ thống phanh và ngăn cho phanh 

không bị quá nhiệt hoặc mòn quá nhanh.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn gọi ra tốc độ đã lưu và tốc độ này thấp 

hơn tốc độ hiện tại, xe sẽ giảm tốc. Nếu bạn 

không biết tốc độ đã lưu, xe có thể giảm tốc 

ngoài ý muốn. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chú ý đến đường và điều kiện giao thông trước 

khi gọi ra tốc độ đã lưu. Nếu bạn không biết giá 

trị của tốc độ đã lưu, hãy lưu lại tốc độ mong 

muốn.

Bộ giới hạn tốc độ



Các hệ thống lái190
L

á
i 

x
e

 v
à

 đ
ỗ

 x
e

Lưu ý an toàn quan trọng

Bộ giới hạn tốc độ không thể giảm nguy cơ tai nạn 

nếu bạn không điều chỉnh cách lái xe cũng như 

không thể vượt qua được các quy luật vật lý. Bộ 

giới hạn không thể tính đến các điều kiện trên 

đường, thời tiết hay giao thông. Bộ giới hạn chỉ là 

một công cụ hỗ trợ. Bạn phải chịu trách nhiệm duy 

trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, điều 

chỉnh tốc độ xe, phanh kịp thời và đi đúng làn 

đường.

Nếu đổi người lái, hãy thông báo cho người lái mới 

tốc độ đã lưu.

Bạn có thể cài đặt tốc độ giới hạn biến thiên hay 

không đổi:

RBiến thiên cho tốc độ cho phép tối đa quy định, 

ví dụ các khu vực xây dựng
RCố định để giới hạn tốc độ cho phép tối đa 

không đổi, như khi lái xe bằng lốp đi mùa đông 

(Y trang 191)

Tốc độ được chỉ báo trong đồng hồ tốc độ xe có thể 

khác đôi chút so với giới hạn tốc độ được lưu.

Bộ giới hạn tốc độ biến thiên

Lưu ý chung

: Để lưu tốc độ hiện tại hoặc tốc độ cao hơn

; Đèn báo giới hạn tốc độ

= Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi lại tốc độ đã lưu 

gần nhất

? Lưu tốc độ hiện tại hoặc tốc độ thấp hơn

A Chuyển giữa hệ thống điều khiển hành trình 

hay hệ thống kiểm soát khoảng cách Distan-

ce Pilot DISTRONIC và bộ giới hạn tốc độ 

biến thiên

B Tắt bộ giới hạn tốc độ biến thiên

Với cần ga tự động, bạn có thể vận hành hệ thống 

điều khiển hành trình hoặc hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC và bộ giới 

hạn tốc độ biến thiên.

Đèn báo giới hạn tốc độ trên cần ga tự động cho 

biết hệ thống bạn đã chọn:

RĐèn báo giới hạn tốc độ tắt: đã chọn hệ thống 

điều khiển hành trình hoặc hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC
RĐèn báo giới hạn tốc độ sáng: đã chọn bộ giới 

hạn biến thiên

Bạn có thể sử dụng cần ga tự động để giới hạn tốc 

độ trên 30 km/h khi động cơ đang chạy. Nếu bạn 

đã đặt một tốc độ giới hạn không đổi, bạn không 

thể cài đặt tốc độ cao hơn tốc độ giới hạn cố định 

(Y trang 191).

Chọn bộ giới hạn tốc độ biến thiên

Nếu đổi người lái, hãy thông báo cho người lái mới 

tốc độ giới hạn đã lưu.

X Kiểm tra xem đèn báo giới hạn tốc độ ; có 

sáng hay không.

X Nếu sáng, có nghĩa là bộ giới hạn tốc độ biến 

thiên đã được chọn.

X Nếu chưa tắt, ấn cần ga tự động theo chiều mũi 

tên A.

Đèn báo giới hạn tốc độ ; trên cần ga tự động 

bật. Bộ giới hạn biến thiên được chọn.

Lưu tốc độ hiện tại

Bạn có thể sử dụng cần ga tự động để giới hạn tốc 

độ trên 30 km/h khi động cơ đang chạy.

X Ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc xuống ?.

Tốc độ hiện tại được lưu và hiển thị trên màn hình 

đa năng.

Đồng hồ tốc độ xe có chia đoạn: các đoạn sáng 

từ điểm bắt đầu thang đo tới giới hạn tốc độ đã lưu.
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Lưu tốc độ hiện tại hoặc gọi ra tốc độ đã lưu 

gần nhất

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn =.

Cài đặt tốc độ

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo gia số 10 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : vượt quá 

điểm cảm thấy lực cản để đạt được tốc độ cao 

hơn hoặc xuống ? để đạt được tốc độ thấp hơn.

hoặc

X Tiếp tục ấn cần ga tự động qua điểm cảm thấy 

lực cản đến khi cài đặt được tốc độ mong muốn. 

Ấn cần ga tự động lên : để đạt được tốc độ cao 

hơn hoặc xuống ? để đạt được tốc độ thấp hơn.

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo gia số 1 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : đến 

điểm cảm thấy lực cản để đạt được tốc độ cao 

hơn hoặc xuống ? để đạt được tốc độ thấp hơn.

hoặc

X Ấn giữ cần ga tự động đến điểm cảm thấy lực 

cản đến khi cài đặt được tốc độ mong muốn. Ấn 

cần ga tự động lên : để đạt được tốc độ cao 

hơn hoặc xuống ? để đạt được tốc độ thấp hơn.

Chuyển bộ giới hạn tốc độ sang chế độ thụ 

động

Nếu bạn nhấn bàn đạp ga vượt quá điểm cảm thấy 

lực cản (chế độ chuyển số tự động), bộ giới hạn sẽ 

chuyển sang chế độ thụ động. Màn hình đa năng 

hiển thị thông báo Limiter passive và bạn có thể 

vượt quá tốc độ đã lưu. Khi bộ giới hạn tốc độ được 

chuyển sang chế độ thụ động, bộ giới hạn tốc độ 

không thể tự động phanh cho đến khi được kích 

hoạt lại.

Bộ giới hạn tốc độ được kích hoạt lại nếu bạn:

RLái xe chậm hơn tốc độ đã lưu mà không chuyển 

số tự động

RCài đặt tốc độ mới hoặc
RGọi ra tốc độ đã lưu gần nhất một lần nữa

Sau đó, thông báo Limiter passive biến mất khỏi 

màn hình đa năng.

Tắt bộ giới hạn tốc độ biến thiên

Bạn không thể tắt bộ giới hạn tốc độ biến thiên 

bằng cách phanh xe.

Có nhiều cách để vô hiệu hóa bộ giới hạn tốc độ 

biến thiên:

X Ấn nhanh cần ga tự động về phía trước B.

hoặc

X Ấn nhanh cần ga tự động theo chiều mũi tên A.

Hệ thống điều khiển hành trình hoặc hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

được chọn. Đèn báo giới hạn tốc độ ; trên cần ga 

tự động tắt.

Xe có hộp số sàn: bộ giới hạn tốc độ biến thiên tự 

động tắt nếu bạn chuyển sang số cao hơn và do đó 

tốc độ động cơ giảm nhanh. Âm thanh cảnh báo 

phát ra, thông báo trên màn hình đa năng sẽ biến 

mất và các đoạn trên đồng hồ tốc độ xe tắt.

Tốc độ đã lưu gần nhất sẽ bị xóa khi bạn tắt động 

cơ.

Bộ giới hạn không đổi

Bạn có thể sử dụng máy tính tích hợp để giới hạn 

tốc độ không đổi đến một giá trị giữa 160 km/h (ví 

dụ khi lái xe bằng lốp đi mùa đông) và 240 km/h 

(Y trang 258).

Ngay trước khi đạt tới tốc độ đã lưu, tốc độ đó hiển 

thị trên màn hình đa năng.

Bộ giới hạn tốc độ không đổi duy trì ở chế độ chủ 

động, ngay cả khi bộ giới hạn tốc độ biến thiên bị 

vô hiệu hóa.

Bạn không thể vượt quá tốc độ giới hạn đã lưu, 

ngay cả khi bạn nhấn bàn đạp ga vượt quá điểm 

cảm thấy lực cản (chế độ chuyển số tự động).

Lưu ý chung

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC điều chỉnh tốc độ và tự động hỗ trợ duy 

trì khoảng cách với xe phía trước. Hệ thống cảm 

G CẢNH BÁO

Nếu bạn gọi ra tốc độ đã lưu và tốc độ này thấp 

hơn tốc độ hiện tại, xe sẽ giảm tốc. Nếu bạn 

không biết tốc độ đã lưu, xe có thể giảm tốc 

ngoài ý muốn. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chú ý đến đường và điều kiện giao thông trước 

khi gọi ra tốc độ đã lưu. Nếu bạn không biết giá 

trị của tốc độ đã lưu, hãy lưu lại tốc độ mong 

muốn.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 
Pilot DISTRONIC
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biến rađa giúp phát hiện các xe. Hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

phanh tự động để tránh vượt quá tốc độ cài đặt.

Về số đúng lúc khi xuống dốc trên đoạn dài và rất 

dốc. Đặc biệt chú ý đến điều này khi đang điều 

khiển xe có tải. Bằng cách thực hiện thao tác này, 

bạn sẽ tận dụng được tác dụng phanh của động cơ. 

Việc về số thấp hơn cũng làm giảm được tải trọng 

lên hệ thống phanh và ngăn cho phanh không bị 

quá nhiệt hoặc mòn quá nhanh.

Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC phát hiện có nguy cơ xảy ra va 

chạm với xe phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo bạn 

bằng tín hiệu đèn và âm thanh. Nếu bạn không can 

thiệp, hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC không thể ngăn cản va chạm. Sau 

đó âm cảnh báo sẽ vang lên và đèn cảnh báo 

khoảng cách sẽ bật sáng trên cụm đồng hồ. Phanh 

ngay lập tức để tăng khoảng cách với xe phía 

trước, hoặc có biện pháp tránh né nếu việc đó an 

toàn.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC vận hành trong khoảng từ 0 km/h đến 

200 km/h.

Không sử dụng hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC khi đang lái xe trên 

đường có độ dốc cao.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Nếu chức năng Distance Pilot DISTRONIC 

hoặc HOLD được kích hoạt, xe sẽ tự động phanh 

trong một số trường hợp nhất định.

! Để tránh gây hại cho xe, tắt các hệ thống này 

trong các trường hợp sau:

RKhi kéo xe đi
RKhi rửa xe

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không thể giảm nguy cơ tai nạn nếu 

bạn không điều chỉnh cách lái xe cũng như không 

thể vượt qua được các quy luật vật lý. Hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

không thể tính đến các điều kiện trên đường, thời 

tiết hoặc giao thông. Hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC chỉ là một công cụ 

hỗ trợ. Bạn phải chịu trách nhiệm duy trì khoảng 

cách an toàn với xe phía trước, điều chỉnh tốc độ 

xe, phanh kịp thời và đi đúng làn đường.

G CẢNH BÁO

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không nhận diện được

RNgười hoặc động vật

RVật đứng yên trên đường, ví dụ xe dừng hoặc 

đỗ

RXe đang đến gần hoặc băng qua

Vì thế, hệ thống kiểm soát khoảng cách Distan-

ce Pilot DISTRONIC không thể đưa ra cảnh báo 

hoặc can thiệp trong các trường hợp này. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tình hình giao thông và sẵn sàng 

phanh xe.

G CẢNH BÁO

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không phải lúc nào cũng có thể xác 

định rõ người tham gia giao thông khác và các 

điều kiện giao thông phức tạp.

Trong các trường hợp này, hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC có thể:

RÐưa ra cảnh báo không cần thiết và sau đó 

phanh xe

RKhông đưa ra cảnh báo hay can thiệp

RTăng tốc hoặc phanh đột ngột

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tiếp tục lái xe cẩn thận và sẵn sàng phanh, đặc 

biệt nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Dis-

tance Pilot DISTRONIC cảnh báo.

G CẢNH BÁO

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC phanh xe với lực lên tới 50% khả 

năng giảm tốc tối đa có thể. Nếu mức giảm tốc 

này không đủ, hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC sẽ cảnh báo bạn bằng 

tín hiệu đèn và âm thanh. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Sử dụng phanh trong các tình huống này và cố 

gắng thực hiện thao tác tránh né.
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Không sử dụng hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC:

RKhi điều kiện đường và giao thông không cho 

phép bạn duy trì tốc độ không đổi, ví dụ, tắc 

nghẽn giao thông hoặc đường quanh co
RTrên đường phủ băng hoặc trơn trượt, việc 

phanh hoặc ga có thể làm bánh xe mất lực bám 

và khiến xe bị trượt
RKhi tầm nhìn hạn chế, ví dụ do sương mù, mưa 

to hoặc tuyết

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không thể phát hiện các xe có bề 

ngang nhỏ phía trước ví dụ như xe mô tô, hoặc xe 

đi trên làn đường khác.

Đặc biệt, khả năng phát hiện chướng ngại vật có 

thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp sau:

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất
RTuyết rơi hoặc mưa to
RBị nhiễu bởi các nguồn rađa khác
RPhản xạ rađa mạnh ví dụ trong các bãi đỗ xe 

nhiều tầng

Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC không phát hiện được xe phía 

trước, hệ thống có thể tăng tốc bất ngờ đến tốc độ 

đã lưu.

Tốc độ này có thể:

RQuá cao đối với làn rẽ hoặc đường trơn
RQuá cao tại làn bên phải mà bạn vượt xe đang lái 

bên trái (các nước lái xe bên tay trái)
RQuá cao so với làn bên trái mà bạn vượt xe đang 

lái bên phải (các nước lái xe bên tay phải)

Nếu đổi người lái, hãy thông báo cho người lái mới 

tốc độ đã lưu.

Cần ga tự động

: Kích hoạt hoặc tăng tốc

; Cài đặt khoảng cách tối thiểu quy định

= Đèn báo giới hạn tốc độ

? Kích hoạt tốc độ hiện tại/tốc độ đã lưu gần 

nhất

A Kích hoạt hoặc giảm tốc

B Chuyển đổi giữa hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC và bộ giới 

hạn tốc độ biến thiên

C Vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC

Với cần ga tự động, bạn có thể vận hành bộ giới 

hạn tốc độ biến thiên và hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC.

Đèn báo giới hạn tốc độ = trên cần ga tự động 

hiển thị chức năng bạn đã chọn:

RĐèn báo giới hạn tốc độ = sáng: bộ giới hạn 

biến thiên được chọn.
RĐèn báo giới hạn tốc độ = tắt: đã chọn hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC.

Khi bạn kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC, tốc độ đã lưu sẽ 

hiển thị trên màn hình đa năng trong vòng năm 

giây.

Đồng hồ tốc độ xe có chia đoạn: khi hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRO-

NIC được kích hoạt, các đoạn của tốc độ đã lưu 

đến cuối thang đo hoặc đến giới hạn tốc độ đã 

cài đặt cố định sẽ sáng.

Chọn hệ thống kiểm soát khoảng cách Dis-
tance Pilot DISTRONIC

X Kiểm tra xem đèn báo giới hạn tốc độ = đã tắt 

hay chưa.

Nếu đã tắt, có nghĩa là hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC đã được chọn.

X Nếu chưa tắt, ấn cần ga tự động theo chiều mũi 

tên B.

Đèn báo LIM = tắt đi trên cần ga tự động. Đã chọn 

hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC.
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Kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách 
Distance Pilot DISTRONIC

Điều kiện kích hoạt

Để kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Dis-

tance Pilot DISTRONIC, phải đáp ứng các điều kiện 

sau:

RÐộng cơ phải đang chạy, có thể mất hai phút lái 

xe trước khi hệ thống kiểm soát khoảng cách Di-

stance Pilot DISTRONIC sẵn sàng sử dụng
RNhả phanh tay điện,
RESP® phải bật, nhưng không can thiệp
RKhông kích hoạt tính năng Parking Pilot
RSố phải ở vị trí h
RPhải đóng cửa phía ghế lái hoặc thắt dây an toàn 

khi chuyển số từ vị trí j sang h
RPhải đóng cửa phía hành khách trước và các cửa 

sau
RXe phải không bị trượt
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC phải được chọn (Y trang 193)

Kích hoạt

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn ?, lên 

: hoặc xuống A.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC đã được kích hoạt.

X Nhả bàn đạp ga.

Tốc độ xe của bạn phù hợp với tốc độ của xe phía 

trước nhưng chỉ tăng tối đa đến tốc độ mong muốn 

đã lưu.

Nếu bạn không nhả hoàn toàn bàn đạp ga, trên 

màn hình đa năng sẽ xuất hiện thông báo Distance 

Pilot passive. Sau đó sẽ không thể duy trì khoảng 

cách cài đặt với xe di chuyển chậm hơn phía trước. 

Vị trí bàn đạp ga sẽ quyết định tốc độ.

Bạn cũng có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC khi xe 

đứng yên. Tốc độ thấp nhất có thể được cài đặt là 

30 km/h.

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn ?, lên 

: hoặc xuống A.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC đã được kích hoạt.

Kích hoạt tốc độ hiện tại/tốc độ đã lưu gần 

nhất

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn ?.

X Nhả bàn đạp ga.

Khi kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC, hệ thống sẽ lưu tốc độ 

hiện tại hoặc điều chỉnh tốc độ xe đến tốc độ đã 

lưu trước đó.

Lái xe với hệ thống kiểm soát khoảng cách 
Distance Pilot DISTRONIC

Chuyển bánh và lái xe

XĐể chuyển bánh với hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC: 

nhấc chân khỏi bàn đạp phanh.

X Kéo nhanh cần ga tự động về phía bạn ?.

hoặc

X Tăng tốc nhanh.

Xe của bạn sẽ chuyển bánh và điều chỉnh tốc độ 

phù hợp với xe phía trước. Nếu không phát hiện 

thấy xe nào phía trước, xe sẽ tăng tốc đến tốc độ 

cài đặt.

Xe cũng có thể chuyển bánh khi đối mặt với 

chướng ngại vật không xác định hoặc đang đi trên 

làn đường khác với xe khác. Sau đó xe sẽ tự động 

phanh lại.

Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC không phát hiện thấy xe phía trước, 

hệ thống sẽ vận hành giống như hệ thống điều 

khiển hành trình.

Nếu phát hiện ra xe phía trước giảm tốc, hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

sẽ phanh xe lại. Nhờ đó, khoảng cách tối thiểu quy 

định mà bạn đã chọn sẽ được duy trì.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn gọi ra tốc độ đã lưu và tốc độ này khác 

với tốc độ hiện tại, xe sẽ tăng tốc hoặc phanh lại. 

Nếu bạn không biết tốc độ đã lưu, xe có thể tăng 

tốc hoặc phanh lại bất ngờ. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Chú ý các điều kiện giao thông trước khi gọi ra 

tốc độ đã lưu. Nếu bạn không biết tốc độ đã lưu, 

hãy lưu lại tốc độ mong muốn.
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Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC phát hiện xe phía trước đang di 

chuyển nhanh hơn, hệ thống sẽ tăng tốc đến tốc 

độ cài đặt.

Chọn chương trình lái

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC hỗ trợ kiểu lái thể thao khi bạn chọn 

chương trình lái S hoặc S+ (Y trang 170). Sau đó 

mức tăng tốc sau xe phía trước hoặc để đạt đến 

tốc độ cài đặt sẽ mạnh hơn đáng kể. Nếu bạn đã 

chọn chương trình lái C hoặc E, xe sẽ tăng tốc 

chậm hơn. Cài đặt này được khuyến nghị sử dụng 

trong điều kiện giao thông dừng đỗ nhiều.

Chuyển làn đường

Nếu bạn chuyển làn, hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC sẽ hỗ trợ bạn nếu:

RBạn đang lái xe với tốc độ trên 70 km/h
RBạn bật xi-nhan tương ứng
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC hiện tại không phát hiện nguy cơ va 

chạm

Nếu thỏa mãn các điều kiện này, xe sẽ tăng tốc. 

Quá trình tăng tốc sẽ bị ngắt quãng nếu chuyển làn 

đường mất quá nhiều thời gian hoặc nếu khoảng 

cách với xe phía trước quá gần.

Xe có Hệ thống đa phương tiện COMAND On-

line: khi bạn chuyển làn, hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC sẽ theo 

dõi làn bên phải (nếu lái xe bên trái) hoặc làn bên 

trái (nếu lái xe bên phải).

Xe có Hệ thống đa phương tiện Audio 20: khi 

bạn chuyển làn, hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC sẽ theo dõi làn bên trái 

đối với xe có tay lái bên trái hoặc theo dõi làn bên 

phải đối với xe có tay lái bên phải.

Các điều kiện đường và giao thông

Các chức năng sau chỉ có ở những xe có gói trang 

thiết bị hỗ trợ lái Driving Assistance Plus. Chức 

năng này không khả dụng ở tất cả các quốc gia.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC sử dụng các thông tin bổ sung từ hệ 

thống dẫn đường để có thể thích nghi với các tình 

huống giao thông nhất định.

Trường hợp này xảy ra nếu bạn đang đi phía sau xe 

khác, hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC kích hoạt và bạn:

RDi đến hoặc lái quanh đường vòng xuyến
RDi đến ngã ba đường
RRẽ tại lối ra của đường cao tốc
RTiến đến gần trạm thu phí

Ngay cả khi xe phía trước ra khỏi khoảng phát hiện, 

hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC vẫn tạm thời duy trì tốc độ lái hiện tại 

và không tăng tốc. Điều này dựa trên dữ liệu bản 

đồ hiện tại trong hệ thống dẫn đường.

Sau đó xe sẽ tăng tốc trở lại tốc độ đã cài đặt.

Hệ thống tính đến trường hợp không được phép 

vượt bên phải trên đường cao tốc hoặc các tuyến 

đường cao tốc lớn ở tốc độ trên 80 km/h. Tốc độ 

lái xe được điều chỉnh đến tốc độ của hàng xe tại 

làn kế bên bên trái.

Không cho phép vượt bên phải áp dụng tại các 

nước có quy định lái xe bên phải. Theo đó, tại các 

nước quy định lái xe bên trái, không cho phép vượt 

bên trái.
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Dừng xe

Thông tin chi tiết về vô hiệu hóa hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

(Y trang 198).

Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC phát hiện xe phía trước dừng, hệ 

thống sẽ phanh xe cho đến khi dừng hẳn.

Khi xe đã dừng, hệ thống duy trì chế độ đứng yên 

và bạn không cần nhấn phanh.

Sau một thời gian ngắn, xe được giữ cố định bằng 

phanh tay điện, nhờ đó nhả phanh chân.

Tùy thuộc vào khoảng cách tối thiểu quy định, xe 

của bạn sẽ dừng ở khoảng cách vừa đủ sau xe phía 

trước. Khoảng cách tối thiểu quy định được cài đặt 

bằng nút điều khiển trên cần ga tự động.

Khi hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC được kích hoạt, số tự động chuyển 

sang vị trí j nếu:

RDây đai an toàn không được thắt và cửa phía 

người lái mở
RÐộng cơ đã tắt, trừ khi động cơ được tắt tự động 

bằng chức năng ECO start/stop

Phanh tay điện tự động bó chặt xe nếu hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

được kích hoạt khi xe đứng yên và:

RCó lỗi hệ thống
RNguồn điện không đủ

Nếu xảy ra sự cố, số cũng có thể tự động chuyển 

sang vị trí j.

Cài đặt tốc độ

XĐẩy cần ga tự động lên : để đạt được tốc độ 

cao hơn hoặc xuống A để đạt được tốc độ thấp 

hơn.

X Tiếp tục ấn cần ga tự động đến khi đạt được tốc 

độ mong muốn.

X Nhả cần ga tự động.

Tốc độ mới đã được lưu. Hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC được kích 

hoạt và điều chỉnh tốc độ xe đến tốc độ mới đã lưu.

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo số gia 1 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc 

xuống A đến điểm cảm thấy lực cản.

Tốc độ được lưu gần nhất sẽ tăng hoặc giảm theo 

số gia 1 km/h.

XĐể điều chỉnh tốc độ cài đặt theo số gia 10 

km/h: ấn nhanh cần ga tự động lên : hoặc 

xuống A vượt quá điểm cảm thấy lực cản.

Tốc độ được lưu gần nhất sẽ tăng hoặc giảm theo 

số gia 10 km/h.

i Nếu bạn tăng tốc để vượt, hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC sẽ điều 

chỉnh tốc độ xe đến tốc độ được lưu gần nhất 

sau khi bạn vượt.

Cài đặt khoảng cách tối thiểu quy định

Bạn có thể cài đặt khoảng cách tối thiểu quy định 

cho hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC bằng cách điều chỉnh khoảng thời 

gian từ một đến hai giây. Với chức năng này, bạn 

có thể đặt khoảng cách tối thiểu mà hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC duy 

trì với xe phía trước, tùy theo tốc độ xe. Bạn có thể 

xem khoảng cách này trên màn hình đa năng 

(Y trang 197).

Đảm bảo rằng bạn duy trì khoảng cách tối thiểu với 

xe phía trước theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước nếu cần.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn rời đi trong khi chỉ phanh xe bằng hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC, xe có thể lăn bánh nếu:

RCó sự cố trong hệ thống hoặc trong nguồn 

cấp điện áp.

RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC được vô hiệu hóa bằng cần ga 

tự động, ví dụ do người ngồi trên xe hoặc 

người bên ngoài xe.

RHệ thống điện trong khoang động cơ, ắc-quy 

hoặc cầu chì gặp sự cố.

RẮc-quy bị ngắt kết nối.

RXe tăng tốc, ví dụ do người ngồi trên xe.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước khi ra khỏi xe, luôn vô hiệu hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC và 

cố định để xe không lăn bánh.
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XĐể tăng: xoay núm điều khiển ; theo chiều =.

Sau đó hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC sẽ duy trì khoảng cách lớn hơn 

giữa xe bạn và xe phía trước.

XĐể giảm: xoay núm điều khiển ; theo chiều 

:.

Sau đó hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC sẽ duy trì khoảng cách nhỏ hơn 

giữa xe bạn và xe phía trước.

Hiển thị trên cụm đồng hồ

Hiển thị trên đồng hồ tốc độ xe

Nếu hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC phát hiện xe phía trước, các đoạn 

giữa tốc độ xe phía trước : và tốc độ đã lưu ; 

sáng lên.

Xe có gói trang thiết bị hỗ trợ lái Driving As-

sistance Plus: các đoạn cũng bật sáng nếu phát 

hiện xe phía trước chuyển làn.

Do đó, tốc độ hiển thị trên đồng hồ tốc độ xe có thể 

khác đôi chút so với tốc độ cài đặt cho hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC.

Hiển thị trên màn hình hỗ trợ

Hiển thị khi hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC bị vô hiệu 

hóa

: Xe phía trước, nếu phát hiện

; Chỉ báo khoảng cách: khoảng cách hiện tại 

so với xe phía trước

= Khoảng cách tối thiểu quy định so với xe phía 

trước; điều chỉnh được

? Xe của bạn

Hiển thị khi hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC được kích 

hoạt

: Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pi-

lot DISTRONIC đang hoạt động (nội dung chỉ 

xuất hiện khi cần ga tự động được dẫn động)

; Xe phía trước, nếu phát hiện

= Khoảng cách tối thiểu quy định so với xe phía 

trước; điều chỉnh được

? Xe của bạn

XĐể gọi ra màn hình hỗ trợ: chọn chức năng As-

sistance graphic sử dụng máy tính tích hợp 

(Y trang 253).
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Màn hình đa năng sẽ hiển thị tốc độ đã lưu trong 

khoảng năm giây khi kích hoạt hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC.

Vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát khoảng 
cách Distance Pilot DISTRONIC

Có nhiều cách để vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC:

X Nhấn nhanh cần ga tự động về phía trước =.

hoặc

X Phanh, trừ khi xe đứng yên.

hoặc

XĐẩy nhanh cần ga tự động theo chiều mũi tên 

;.

Bộ giới hạn tốc độ được chọn. Đèn báo giới hạn tốc 

độ : trên cần ga tự động sáng.

Khi bạn vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC, thông báo Distan-

ce Pilot off sẽ xuất hiện trên màn hình đa năng 

trong khoảng năm giây.

Tốc độ đã lưu gần nhất sẽ tiếp tục được lưu lại đến 

khi bạn tắt động cơ.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không được vô hiệu hóa nếu bạn nhấn 

bàn đạp ga.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC tự động tắt nếu:

RBạn sử dụng phanh tay điện hoặc xe tự động 

được cố định bằng phanh tay điện
RESP® can thiệp hoặc bạn vô hiệu hóa ESP®

RBạn chuyển số đến vị trí j, k hoặc i
RBạn kéo cần ga tự động về phía mình để chuyển 

bánh và cửa hành khách phía trước hoặc một 

trong các cửa sau mở
RXe bị trượt

RBạn kích hoạt Parking Pilot

Nếu trong các trường hợp này, hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC bị vô hiệu 

hóa, thì sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Sau đó, 

thông báo Distance Pilot off sẽ xuất hiện trên màn 

hình đa năng trong khoảng năm giây.

Lời khuyên khi lái xe với hệ thống kiểm soát 
khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC

Đặc biệt lưu ý đến các tình huống giao thông sau 

đây:

RĐổ cua, vào và ra đoạn cua: khả năng phát hiện 

xe của hệ thống kiểm soát khoảng cách Distan-

ce Pilot DISTRONIC khi đang đổ cua bị hạn chế. 

Xe có thể phanh bất ngờ hoặc phanh chậm.
RLái xe trên làn đường khác: Hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC có thể 

không phát hiện xe đang chạy ở làn khác. 

Khoảng cách với xe phía trước sẽ quá ngắn.
RXe khác đang chuyển làn: Hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC không 

phát hiện được xe chạy cắt ngang. Khoảng cách 

với xe này sẽ quá ngắn.
RXe có bề ngang nhỏ: Hệ thống kiểm soát khoảng 

cách Distance Pilot DISTRONIC không phát hiện 

được xe phía trước ở mép phần đường đi do bề 

ngang của xe hẹp. Khoảng cách với xe phía 

trước sẽ quá ngắn.
RChướng ngại vật và xe đứng yên: Hệ thống kiểm 

soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

không phanh khi gặp chướng ngại vật hoặc xe 

đứng yên. Ví dụ, nếu xe được phát hiện vào cua 

và gặp chướng ngại vật hoặc xe đứng yên, hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC sẽ không phanh.
RGiao thông trên đường giao nhau: Hệ thống 

kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC có thể phát hiện nhầm xe đang chạy 

cắt ngang qua làn đường của bạn. Ví dụ, kích 

hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC tại nơi có đường giao nhau có 

thể dẫn đến xe chuyển bánh không đúng thời 

điểm.

Trong các trường hợp này, hãy phanh nếu cần 

thiết. Sau đó hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC tắt.
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Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 
Pilot DISTRONIC có tính năng Steering Pilot

Lưu ý chung

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC có tính năng Steering Pilot hỗ trợ bạn 

điều khiển xe đi vào giữa làn đường bằng cách can 

thiệp đánh lái ở mức vừa phải trong khoảng tốc độ 

từ 0–200 km/h.

Hệ thống giám sát khu vực phía trước của xe bằng 

hệ thống camera đa năng : trên đỉnh kính chắn 

gió.

Trong khoảng tốc độ từ 0–60 km/h, tính năng 

Steering Pilot sẽ tập trung vào các xe phía trước, 

các vạch phân làn, ví dụ như khi tắc nghẽn giao 

thông.

Ở tốc độ trên 60 km/h, tính năng Steering Pilot 

tập trung vào các vạch phân làn được phát hiện 

(trái và phải), chỉ tập trung vào xe phía trước nếu 

phát hiện không phát hiện vạch phân làn nào.

Nếu không có các điều kiện này, tính năng Stee-

ring Pilot không thể đưa ra hỗ trợ.

Phải kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Di-

stance Pilot DISTRONIC để chức năng này khả 

dụng.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC và tính năng Steering Pilot không thể 

giảm nguy cơ tai nạn nếu bạn không điều chỉnh 

cách lái xe cũng như không thể vượt qua được các 

quy luật vật lý. Hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC có tính năng Steering 

Pilot không thể tính đến các điều kiện đường xá, 

thời tiết hoặc giao thông. Hệ thống kiểm soát 

khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC có tính 

năng Steering Pilot chỉ là một công cụ hỗ trợ. Bạn 

phải chịu trách nhiệm duy trì khoảng cách an toàn 

với xe phía trước, điều chỉnh tốc độ xe, phanh kịp 

thời và đi đúng làn đường.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC có tính năng Steering Pilot không thể 

phát hiện các điều kiện đường xá và giao thông, 

cũng như tất cả người tham gia tham gia giao 

thông. Nếu bạn đang đi sau xe lái hướng về phía 

mép phần đường xe chạy, xe có thể va chạm với vỉa 

hè hoặc lề đường. Hãy chú ý tới những người tham 

gia giao thông khác, ví dụ như người đi xe đạp đang 

đi cạnh xe của bạn.

Hệ thống không thể phát hiện các chướng ngại vật 

như biển báo giao thông tại công trường xây dựng 

trên làn đường hoặc nhô ra làn đường.

Can thiệp đánh lái không phù hợp, ví dụ như sau 

khi đi qua vạch phân làn, có thể được điều chỉnh 

chính xác tại bất kỳ thời điểm nào nếu bạn đánh lái 

nhẹ về hướng đối diện.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC có tính năng Steering Pilot không thể 

liên tục duy trì xe di chuyển trong làn. Trong một 

số trường hợp, can thiệp lái không đủ để đưa xe 

quay lại làn. Trong những trường hợp này, bạn phải 

tự lái để đảm bảo rằng xe không rời khỏi làn.

Hệ thống có thể bị trục trặc hoặc không hoạt động 

trong các trường hợp sau:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ do cường độ chiếu sáng 

trên đường yếu, hoặc do tuyết, mưa, sương mù 

hoặc bụi nước
RCó ánh sáng chói, ví dụ từ phương tiện đang đi 

tới, mặt trời hoặc phản chiếu từ các xe khác (ví 

dụ, nếu mặt đường ướt)
RKính chắn gió bẩn, đóng sương, bị hỏng hoặc 

che khuất, ví dụ như do chất dính, gần khu vực 

camera
RKhông có vạch phân làn hoặc có một số vạch 

phân làn không rõ ràng trong một làn đường, 

như xung quanh các công trường xây dựng
RVạch phân làn bị mờ, tối hoặc bị che phủ, ví dụ, 

bởi đất hoặc tuyết
RKhoảng cách đến xe phía trước quá gần và vì thế 

không thể phát hiện vạch phân làn
RCác vạch phân làn thay đổi nhanh, ví dụ các làn 

phân nhánh, cắt làn khác hoặc nhập vào làn 

khác
RÐường hẹp và quanh co
RCó các điều kiện về vùng tối khác nhau trên mặt 

đường
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Hệ thống sẽ chuyển sang chế độ thụ động và 

không hỗ trợ bạn bằng cách thực hiện các can 

thiệp lái nếu:

RBạn chủ động chuyển làn
RBạn bật đèn xi-nhan
RBạn rút tay khỏi vô lăng hoặc không lái trong 

thời gian dài

Sau khi bạn chuyển làn xong, tính năng Steering 

Pilot sẽ tự động kích hoạt lần nữa.

Steering Pilot không thể cung cấp hỗ trợ:

RTrên các góc cua gấp
RKhi kéo rơ-moóc
RKhi mất áp suất lốp hoặc lốp bị lỗi được phát 

hiện và hiển thị

Luôn tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng về hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DIST-

RONIC (Y trang 192).

Các can thiệp lái được thực hiện bằng mômen lái 

hạn chế. Hệ thống yêu cầu người lái đặt tay trên vô 

lăng và tự lái.

Nếu bạn không tự lái hoặc nếu bạn rút tay ra khỏi 

vô lăng trong thời gian dài, trước tiên hệ thống sẽ 

cảnh báo bạn bằng cảnh báo trực quan. Biểu tượng 

vô lăng xuất hiện trên màn hình đa năng. Nếu bạn 

vẫn chưa khởi động để lái xe và không giữ vô lăng, 

bạn sẽ nghe thấy âm cảnh báo nhắc nhở điều 

khiển xe sau muộn nhất là năm giây. Sau đó, tính 

năng Steering Pilot chuyển sang chế độ thụ động. 

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC vẫn hoạt động.

Kích hoạt tính năng Steering Pilot

X Ấn nút ;.

Đèn báo : sáng. Thông báo Steering Pilot On 

xuất hiện trên màn hình đa năng. Tính năng Stee-

ring Pilot đã được kích hoạt.

Thông tin trên màn hình đa năng

Nếu tính năng Steering Pilot được kích hoạt nhưng 

không sẵn sàng cho can thiệp đánh lái, biểu tượng 

vô lăng : màu xám sẽ xuất hiện. Nếu hệ thống hỗ 

trợ bạn bằng các can thiệp lái, thì biểu tượng : 

hiển thị màu xanh.

Vô hiệu hóa tính năng Steering Pilot

X Ấn nút ;.

Đèn báo : tắt. Thông báo Steering Pilot Off xuất 

hiện trên màn hình đa năng. Tính năng Steering Pi-

lot đã được vô hiệu hóa.

Khi hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC đã được vô hiệu hóa hoặc không khả 

dụng, tính năng Steering Pilot sẽ tự động được vô 

hiệu.

Lưu ý chung

Chức năng HOLD có thể hỗ trợ người lái trong các 

tình huống sau:

RKhi chuyển bánh, đặc biệt trên các đường dốc
RKhi vận hành trên các đường dốc
RKhi đợi trên đường

Xe được duy trì đứng yên mà không cần người lái 

phải nhấn bàn đạp phanh.

Tác dụng phanh được hủy bỏ và chức năng HOLD 

được vô hiệu hóa khi bạn nhấn bàn đạp ga để 

chuyển bánh.

Chức năng HOLD
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Lưu ý an toàn quan trọng

! Nếu chức năng DISTRONIC PLUS hoặc HOLD 

được kích hoạt, xe sẽ tự động phanh trong một 

số trường hợp.

! Để tránh gây hư hại cho xe, vô hiệu hóa chức 

năng DISTRONIC PLUS và HOLD trong các tình 

huống sau đây hoặc các tình huống tương tự:

RKhi kéo xe đi
RKhi rửa xe

Vô hiệu hóa chức năng HOLD (Y trang 201).

Điều kiện kích hoạt

Bạn có thể kích hoạt chức năng HOLD nếu đáp ứng 

các điều kiện sau:

RXe đứng yên
RÐộng cơ đang chạy hoặc động cơ đã được tắt tự 

động bằng chức năng ECO start/stop
RCửa phía người lái đóng hoặc bạn đã thắt dây đai 

an toàn
RPhanh tay điện được nhả
RXe có hộp số tự động: số ở vị trí h, k hoặc 

i
RDISTRONIC PLUS được vô hiệu hóa

Kích hoạt chức năng HOLD

XĐảm bảo đáp ứng các điều kiện kích hoạt.

X Nhấn bàn đạp phanh.

X Nhấn nhanh bàn đạp phanh đến khi : xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

Chức năng HOLD được kích hoạt. Bạn có thể nhả 

bàn đạp phanh.

Nếu không kích hoạt được chức năng HOLD khi 

nhấn bàn đạp phanh lần đầu tiên, hãy đợi một lúc 

và thử lại.

Vô hiệu hóa chức năng HOLD

Chức năng HOLD được vô hiệu hóa tự động nếu:

RBạn tăng tốc – trên xe có hộp số tự động: chỉ khi 

số ở vị trí h hoặc k.
RSố ở vị trí j trên xe có hộp số tự động
RBạn nhấn lại bàn đạp phanh với một lực nhất 

định đến khi hiển thị ë biến mất khỏi màn 

hình đa năng
RBạn sử dụng phanh tay điện để cố định xe
RBạn kích hoạt DISTRONIC PLUS

Sau một thời gian ngắn, xe được giữ cố định bằng 

phanh tay điện, nhờ đó nhả phanh chân.

Xe có hộp số tự động

Khi chức năng HOLD được kích hoạt, số tự động 

chuyển sang vị trí j nếu:

RDây đai an toàn không được thắt và cửa phía 

người lái mở
RÐộng cơ đã tắt, trừ khi động cơ được tắt tự động 

bằng chức năng ECO start/stop

Phanh tay điện tự động bó chặt xe nếu chức năng 

HOLD được kích hoạt khi xe đứng yên và:

RCó lỗi hệ thống
RNguồn điện không đủ

G CẢNH BÁO

Khi ra khỏi xe, ngay cả khi được phanh bằng 

chức năng HOLD, xe cũng có thể trượt nếu:

RCó sự cố trong hệ thống hoặc trong nguồn 

cấp điện áp

RChức năng HOLD bị vô hiệu khi nhấn bàn đạp 

ga, ví dụ do người ngồi trên xe

RHệ thống điện trong khoang động cơ, ắc-quy 

hoặc cầu chì gặp sự cố

RẮc-quy bị ngắt kết nối

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước khi ra khỏi xe, bạn phải vô hiệu hóa chức 

năng HOLD và bảo đảm xe không trượt.
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Nếu xảy ra sự cố, số cũng có thể tự động chuyển 

sang vị trí j.

Xe có hộp số sàn

Phanh tay điện tự động bó chặt xe nếu chức năng 

HOLD được kích hoạt và:

RDây đai an toàn không được thắt và cửa phía 

người lái mở
RÐộng cơ đã tắt, trừ khi động cơ được tắt tự động 

bằng chức năng ECO start/stop
RCó lỗi hệ thống
RNguồn điện không đủ

Thông báo Brake immediately (Hãy phanh ngay) 

cũng có thể xuất hiện trên màn hình đa năng.

X Lập tức nhấn mạnh bàn đạp phanh cho đến khi 

thông báo cảnh báo trên màn hình đa năng tắt.

Chức năng HOLD được vô hiệu hóa.

Còi sẽ kêu đều đặn nếu bạn tắt động cơ, tháo dây 

đai an toàn hoặc mở cửa phía người lái khi chức 

năng HOLD được kích hoạt. Còi sẽ cảnh báo để 

bạn biết chức năng HOLD vẫn được kích hoạt. Nếu 

bạn cố gắng khóa xe, âm thanh sẽ to hơn. Không 

thể khóa xe cho đến khi bạn vô hiệu hóa chức năng 

HOLD.

i Sau khi tắt động cơ, chỉ có thể khởi động lại 

động cơ khi chức năng HOLD đã được vô hiệu 

hóa.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Không sử dụng RACE START trên đường thông 

thường. Chỉ sử dụng và kích hoạt RACE START 

trên các tuyến đường đua, thay vì trên đường 

giao thông công cộng.

i RACE START chỉ khả dụng đối với xe Merce-

des-AMG, trừ xe Mercedes-AMG C 43 4MATIC.

RACE START cho phép tăng tốc tối ưu từ điều kiện 

xe đứng yên. Do đó, mặt đường cần có độ bám dính 

cao; lốp xe và xe cũng phải ở tình trạng tốt.

i Tuân thủ các lưu ý an toàn dành cho các hệ 

thống lái xe an toàn (Y trang 73). Ðảm bảo tuân 

thủ lưu ý an toàn và thông tin về ESP® 

(Y trang 77).

Điều kiện kích hoạt

Bạn có thể kích hoạt RACE START nếu:

RCác cửa đóng
RÐộng cơ đang chạy và đạt đến nhiệt độ vận hành 

xấp xỉ 71 °C– trường hợp này xảy ra khi đồng hồ 

đo nhiệt độ dầu trên màn hình đa năng hiển thị 

màu trắng
RChọn chương trình lái S, S+ hoặc Race 

(Y trang 170)
RVô lăng ở vị trí hướng thẳng về phía trước
RXe đứng yên và bàn đạp phanh được nhấn (chân 

trái)
RSố ở vị trí h.

Kích hoạt RACE START

i Khi chế độ thủ công (Y trang 172) được kích 

hoạt, hộp số tự động chuyển sang chương trình 

lái RACE START. Chức năng này hỗ trợ tăng tốc 

tối đa với RACE START. Sau khi thực hiện xong 

quy trình tăng tốc một lần từ vị trí đứng yên, 

chức năng này được tự động vô hiệu hóa.

X Nhấn bàn đạp phanh bằng chân trái và giữ 

nguyên.

X Kéo và giữ cả hai lẫy chuyển số trên vô lăng 

(Y trang 172).

Thông báo RACE START Confirm: Paddle UP Can-

cel: Paddle DOWN xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

X Nhả cả hai lẫy chuyển số trên vô lăng 

(Y trang 172).

i Nếu không đáp ứng các điều kiện kích hoạt, 

RACE START có thể bị hủy. Thông báo RACE 

START cancelled xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

RACE START

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng RACE START, lốp xe có thể 

quay và xe có thể bị trượt. Tùy theo chế độ ESP® 

đã chọn, nguy cơ trượt và xảy ra tai nạn có thể 

tăng. Hãy đảm bảo không có người, động vật hay 

các chướng ngại vật trong tầm hoạt động của xe.
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XĐể hủy: kéo lẫy chuyển số trên vô lăng bên trái 

(Y trang 172).

hoặc

XĐể xác nhận: kéo lẫy chuyển số trên vô lăng bên 

phải (Y trang 172).

Thông báo RACE START available Depress accele-

rator xuất hiện trên màn hình đa năng.

i Nếu bạn không nhấn bàn đạp ga hết cỡ trong 

vòng hai giây, RACE START sẽ bị hủy. Thông báo 

RACE START not possible See Owner's Manual 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

X Nhấn bàn đạp ga hết cỡ cho đến khi tốc độ động 

cơ ngừng tăng.

Thông báo RACE START Release brake to start 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

i Nếu bạn không nhả bàn đạp phanh trong vòng 

năm giây, RACE START sẽ bị hủy. Thông báo 

RACE START cancelled xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

X Nhấc chân khỏi bàn đạp, nhưng vẫn nhấn bàn 

đạp ga.

Xe lăn bánh ở mức tăng tốc tối đa.

Thông báo RACE START active xuất hiện trên màn 

hình đa năng.

RACE START bị vô hiệu hóa khi xe đạt đến tốc độ 

xấp xỉ 50 km/h.

RACE START bị vô hiệu hóa ngay nếu bạn nhả bàn 

đạp ga trong khi RACE START hoặc nếu bất kỳ điều 

kiện kích hoạt nào không được đáp ứng. Thông báo 

RACE START not possible See Owner's Manual 

(RACE START không thể hoạt động Xem Hướng 

dẫn sử dụng) hoặc RACE START cancelled (RACE 

START đã hủy) xuất hiện trên màn hình đa năng.

i Sau khi sử dụng vài lần liên tiếp trong thời gian 

ngắn, RACE START sẽ không khả dụng cho đến 

khi lái được một quãng đường nhất định.

Lưu ý chung

AIRMATIC là hệ thống treo khí với mức độ giảm 

chấn thay đổi giúp nâng cao độ tiện nghi khi lái. 

Điều khiển độ cao toàn diện đảm bảo hệ thống 

treo tốt nhất và chiều cao cách mặt đường ổn định, 

thậm chí với xe có tải. Khi bạn lái xe nhanh, xe tự 

động giảm độ cao để nâng cao độ an toàn và giảm 

tiêu hao nhiên liệu. Có thể lựa chọn điều chỉnh 

bằng tay độ cao gầm xe. AIRMATIC bao gồm cài 

đặt độ cao, điều khiển độ cao và ADS PLUS (Hệ 

thống giảm chấn thích ứng có điều chỉnh giảm 

chấn liên tục).

Có thể cài đặt độ cao gầm xe bằng công tắc DYNA-

MIC SELECT (Y trang 163) hoặc nút điều khiển độ 

cao (Y trang 203). Cài đặt luôn tương ứng với 

chức năng được chọn gần nhất.

Lưu ý an toàn quan trọng

i Nếu một trong các cửa mở, xe sẽ không được 

hạ xuống.

Độ cao gầm xe

Cài đặt độ cao gầm xe nâng lên

Có thể chọn giữa các mức độ cao gầm xe "Normal" 

(Bình thường) và "Raised" (Nâng lên) ở tốc độ dưới 

80 km/h. Hãy chọn cài đặt "Normal" (Bình thường) 

dành cho các bề mặt đường thông thường và "Rai-

sed" (Nâng lên) khi lái bằng xích bọc lốp hoặc trên 

các bề mặt đường xấu. Lựa chọn của bạn sẽ được 

lưu ngay cả khi bạn rút chìa khóa khỏi khóa điện.

X Khởi động động cơ.

Nếu đèn báo ; không sáng:

X Ấn nút :.

AIRMATIC

G CẢNH BÁO

Chân hoặc tay có thể bị kẹt nếu nằm dưới gầm 

xe hoặc giữa thân xe và lốp khi xe đang hạ thấp. 

Có nguy cơ gây thương tích.

Khi hạ thấp xe, hãy đảm bảo không có ai nằm 

dưới gầm xe hoặc gần vòm bánh xe.



Các hệ thống lái204
L

á
i 

x
e

 v
à

 đ
ỗ

 x
e

Đèn báo ; sáng. Xe được nâng lên 25 mm so với 

độ cao bình thường.

Thông báo Vehicle rising (Đang nâng xe) xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

i Thông báo biến mất sau mười giây, không kể 

đã đạt được độ cao hay chưa. Nếu cần, có thể 

nâng xe cao hơn.

Cài đặt "Raised level" (Mức nâng) được hủy nếu 

bạn:

RLái xe với tốc độ trên 120 km/h
RLái xe trong khoảng ba phút ở tốc độ trên 80 

km/h

"Raised level" (Mức nâng) vẫn được lưu khi bạn 

không lái xe trong khoảng tốc độ này.

Cài đặt độ cao gầm xe bình thường

X Khởi động động cơ.

Nếu đèn báo ; sáng:

X Ấn nút :.

Xe có hộp số tự động: đèn báo ; tắt. Xe được 

điều chỉnh đến độ cao của chương trình lái đang 

được chọn (Y trang 170).

Xe có hộp số sàn: đèn báo ; tắt. Xe được điều 

chỉnh đến độ cao của chương trình lái đang được 

chọn (Y trang 170).

Cài đặt hệ thống treo

Lưu ý chung

Hệ thống giảm chấn thích ứng có tính năng điều 

chỉnh giảm chấn liên tục (ADS PLUS) sẽ tự động 

điều khiển quá trình hiệu chuẩn của các bộ giảm 

chấn.

Hệ thống giảm chấn được điều chỉnh cho mỗi bánh 

xe và phụ thuộc vào:

RPhong cách lái xe, ví dụ như thể thao

RTình trạng mặt đường, ví dụ như gồ ghề
RLựa chọn của bạn, phong cách thể thao hay 

thoải mái

Lựa chọn của bạn sẽ được lưu ngay cả khi bạn rút 

chìa khóa khỏi khóa điện.

Chế độ Sport

Ở chương trình lái S (Sport) và S+ (Sport Plus), 

điều chỉnh hệ thống treo cứng hơn đảm bảo xe tiếp 

xúc tốt hơn với đường. Chọn chế độ này khi lái xe 

theo phong cách thể thao, ví dụ trên đường quê 

quanh co.

X Xe có hộp số tự động: chọn chương trình lái S 

hoặc S+ bằng công tắc DYNAMIC SELECT 

(Y trang 170).

X Xe có hộp số sàn: chọn chương trình lái S hoặc 

S+ bằng công tắc DYNAMIC SELECT 

(Y trang 170).

Xe được hạ xuống 15 mm so với độ cao bình 

thường.

Chế độ Comfort

Ở chương trình lái E và C, các đặc điểm lái xe mang 

đến sự thoải mái hơn. Do đó, chọn chế độ này nếu 

bạn yêu thích phong cách lái xe thoải mái. Ngoài 

ra, chọn chế độ Tiện nghi khi lái xe ở tốc độ cao 

trên đường thẳng, như ở những đoạn thẳng trên 

đường cao tốc.

X Xe có hộp số tự động: chọn chương trình lái E 

hoặc C bằng công tắc DYNAMIC SELECT 

(Y trang 170).

X Xe có hộp số sàn: chọn chương trình lái E hoặc 

C bằng công tắc DYNAMIC SELECT 

(Y trang 170).

Xe được nâng lên đến độ cao bình thường.

Ở tốc độ trên 125 km/h, xe được tự động hạ xuống 

15 mm ở các chương trình lái E và C. Ở tốc độ dưới 

80 km/h, xe lại được nâng lên.

Lưu ý chung

Hệ thống giảm chấn được điều khiển điện tử hoạt 

động liên tục. Hệ thống giúp tăng độ an toàn và 

thoải mái khi lái xe.

AMG RIDE CONTROL



Các hệ thống lái 205

L
á

i 
x

e
 v

à
 đ
ỗ

 x
e

Hệ thống giảm chấn được điều chỉnh cho mỗi bánh 

xe và phụ thuộc vào:

RPhong cách lái xe, ví dụ như thể thao
RTình trạng mặt đường, ví dụ như gồ ghề
RLựa chọn riêng của bạn, chế độ Sport, Sport + 

hoặc Comfort

Cài đặt hệ thống treo được điều chỉnh qua nút 

tương ứng trên bảng điều khiển trung tâm.

i Chế độ này cũng có thể được cài đặt bằng 

cách sử dụng công tắc DYNAMIC SELECT 

(Y trang 170).

Chỉ có thể thực hiện:

RVới nút hệ thống treo thể thao AMG RIDE CON-

TROL trên bảng điều khiển trung tâm, và
RVới công tắc DYNAMIC SELECT, chọn cùng chế 

độ cho khung xe - trường hợp này xảy ra khi cả 

hai đều được đặt ở chế độ Comfort

Nếu tắt khóa điện trong thời gian ít hơn bốn giờ, 

chương trình lái đã chọn trước đó sẽ được kích 

hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp theo. Nếu tắt 

khóa điện trong quá bốn giờ, chế độ Comfort sẽ 

được kích hoạt khi động cơ khởi động ở lần tiếp 

theo.

Chế độ Sport

Cài đặt điều chỉnh hệ thống treo chắc chắn hơn ở 

chế độ Sport giúp đảm bảo xe bám mặt đường tốt 

hơn. Chọn chế độ này khi lái xe theo phong cách 

thể thao, ví dụ trên đường quê quanh co.

X Ấn nút : một lần.

Đèn báo = sáng. Bạn đã chọn chế độ Sport.

Thông báo AMG Ride Control SPORT xuất hiện trên 

màn hình đa năng.

Chế độ Sport +

Cài đặt hệ thống treo đặc biệt chắc chắn ở chế độ 

Sport + giúp đảm bảo xe bám mặt đường tốt nhất. 

Chỉ chọn chế độ này khi lái xe trên các tuyến 

đường đua.

Nếu đèn báo ; và = tắt:

X Ấn nút : hai lần.

Đèn báo ; và = sáng. Bạn đã chọn chế độ 

Sport +.

Thông báo AMG Ride Control SPORT + xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

Nếu đèn báo = sáng:

X Ấn nút : một lần.

Đèn báo ; thứ hai sáng. Bạn đã chọn chế độ 

Sport +.

Thông báo AMG Ride Control SPORT + xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

Chế độ Comfort

Ở chế độ Comfort, các đặc điểm lái của xe cho cảm 

giác lái thoải mái hơn. Chọn chế độ này nếu bạn 

yêu thích phong cách lái xe thoải mái. Chế độ này 

cũng thích hợp khi lái xe ở tốc độ cao trên đường 

thẳng, như ở những đoạn thẳng trên đường cao 

tốc.

X Ấn nút : nhiều lần cho đến khi đèn báo ; và 

= tắt.

Bạn đã chọn chế độ Comfort.

Thông báo AMG Ride Control COMFORT xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

4MATIC đảm bảo cả bốn bánh được dẫn động 

không đổi. Cùng với ESP®, hệ thống nâng cao khả 

năng bám đường của xe bất kể khi nào xảy ra hiện 

tượng trượt bánh do phanh không đủ độ bám 

đường.

Nếu bạn không điều chỉnh phong cách lái xe của 

mình hoặc không chú ý, hệ thống dẫn động 2 cầu 

4MATIC không thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai 

hạn hoặc thắng được các định luật vật lý.

4MATIC không tính đến

RÐiều kiện đường và thời tiết
RTình hình giao thông

4MATIC (dẫn động bốn bánh toàn thời 
gian)
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4MATIC chỉ là công cụ hỗ trợ. Bạn phải chịu trách 

nhiệm điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước, 

tốc độ xe, phanh kịp thời và đi đúng làn đường.

Nếu xảy ra hiện tượng trượt bánh do độ bám không 

đủ:

RKhi chuyển bánh, chỉ nhấn bàn đạp ga ở mức 

cần thiết.
RHạn chế tăng tốc khi lái.

! Tuyệt đối không kéo xe với một trục được nâng 

lên. Điều này có thể làm hỏng hộp số phụ. Hư 

hỏng thuộc loại này không thuộc phạm vi bảo 

hành ngụ ý của Mercedes-Benz. Tất cả các bánh 

phải chạm mặt đất hoặc cùng được nâng lên. 

Tuân thủ các hướng dẫn về kéo xe với bốn bánh 

tiếp xúc với mặt đường.

i Khi lái xe trong mùa đông, chỉ có thể đạt được 

hiệu quả tối đa của hệ thống dẫn động 2 cầu 

4MATIC nếu bạn sử dụng lốp mùa đông (lốp 

M+S), có xích bọc lốp nếu cần.

Lưu ý chung

Parking Pilot là một công cụ hỗ trợ đỗ xe điện tử 

dùng hệ thống cảm biến siêu âm. Hệ thống đo mặt 

đường cả hai bên xe. Biểu tượng đỗ xe chỉ báo 

không gian đỗ phù hợp. Can thiệp lái chủ động và 

sử dụng phanh có thể hỗ trợ bạn trong quá trình đỗ 

xe và khi ra khỏi không gian đỗ. Bạn vẫn có thể sử 

dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC 

(Y trang 210).

Lưu ý an toàn quan trọng

Parking Pilot chỉ là công cụ hỗ trợ. Công cụ này 

không thay thế bạn quan sát môi trường xung 

quanh. Trách nhiệm của bạn là lái và đỗ xe an toàn. 

Hãy đảm bảo không có người, động vật hay các vật 

thể trong tầm hoạt động của xe.

Khi hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC bị vô hiệu, 

Parking Pilot cũng không khả dụng.

Đối với các xe có móc kéo rơ-moóc được duỗi ra, 

chiều dài tối thiểu của không gian đỗ xe sẽ lớn hơn.

Nếu bạn đã móc rơ-moóc vào xe của mình, bạn 

không được sử dụng tính năng Parking Pilot. Khi đã 

thiết lập xong kết nối điện giữa xe và rơ-moóc, tính 

năng Parking Pilot không khả dụng. Hệ thống hỗ 

trợ đỗ xe PARKTRONIC được vô hiệu ở khu vực 

phía sau.

! Nếu không thể tránh, bạn nên từ từ lái xe vượt 

lên chướng ngại vật như lề đường và không đi 

vào các góc nhọn. Nếu không bạn có thể làm 

hỏng lốp hoặc bánh xe.

Parking Pilot cũng có thể hiển thị không gian 

không phù hợp để đỗ xe, ví dụ:

RTrong khu vực cấm đỗ xe hoặc dừng xe
RTrước đường xe chạy hoặc lối vào và lối ra
RTrên bề mặt không phù hợp

Các chỉ dẫn đỗ xe:

RTrên các đường hẹp, hãy lái gần nhất có thể chỗ 

đỗ xe
RCó thể khó xác định hoặc tính toán chính xác đối 

với các chỗ đỗ xe có nhiều rác hoặc cỏ mọc cao
RCó thể khó xác định hoặc tính toán chính xác đối 

với các chỗ đỗ xe có các thanh kéo rơ-moóc
RCó thể tính toán không chính xác đối với chỗ đỗ 

xe có tuyết rơi hoặc mưa to
RChú ý đến các thông báo cảnh báo của hệ thống 

hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC (Y trang 211) trong 

quá trình đỗ xe
RBạn có thể can thiệp vào quá trình lái để hiệu 

chỉnh bất kỳ lúc nào – Sau đó hủy tính năng Park 

Pilot
RKhi vận chuyển tải nhô ra khỏi xe, bạn không 

nên sử dụng tính năng Parking Pilot
RTuyệt đối không sử dụng tính năng Parking Pilot 

khi lắp xích bọc lốp
RLuôn tuân thủ áp suất lốp quy định dành cho xe 

do điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến các đặc 

tính đỗ của xe.

Sử dụng tính năng Parking Pilot cho các khu vực 

đỗ, bao gồm:

RSong song hoặc vuông góc với hướng di chuyển
RTrên các đoạn đường thẳng, không quanh co

Parking Pilot

G CẢNH BÁO

Khi đỗ xe hoặc đi ra khỏi khu vực đỗ, xe lượn ra 

ngoài và đi lấn sang các khu vực của làn đi tới. 

Điều này có thể gây ra va chạm giữa xe bạn và 

những người tham gia giao thông khác. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Hãy chú ý đến những người tham gia giao thông 

khác. Dừng xe nếu cần thiết hoặc hủy bỏ quy 

trình đỗ xe Parking Pilot.
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RTrên tuyến đường có cùng độ cao, ví dụ không 

phải trên lề đường

Phát hiện chỗ đỗ xe

Parking Pilot không thể phát hiện các vật thể nằm 

ở phía trên khoảng phát hiện của hệ thống khi 

đánh giá chỗ đỗ xe. Các vật thể này không được 

xem xét khi tính toán quy trình đỗ xe, như các tải 

treo, phần đuôi hoặc thang chất tải của xe chở 

hàng.

Thông tin bổ sung về phạm vi phát hiện 

(Y trang 210).

Tính năng Parking Pilot không thể hỗ trợ bạn đỗ xe 

ở những chỗ vuông góc với hướng di chuyển nếu:

RHai chỗ đỗ xe nằm cạnh nhau
RChỗ đỗ xe nằm gần một vật cản thấp như lề 

đường thấp
RÐỗ quay đầu xe về phía trước

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot không 

thể hỗ trợ bạn đỗ xe ở những chỗ song song hoặc 

vuông góc với hướng di chuyển nếu:

RChỗ đỗ xe ở trên lề đường
RHệ thống đọc được chỗ đỗ xe bị chặn, như bị che 

bởi lá hoặc khối cỏ
RKhu vực quá nhỏ để điều khiển xe
RChỗ đỗ xe bị giới hạn bởi các vật cản như cây 

cối, trụ hoặc rơ-moóc

: Chỗ đỗ xe được phát hiện ở bên trái

; Biểu tượng đỗ xe

= Chỗ đỗ xe được phát hiện ở bên phải

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot được 

tự động kích hoạt khi lái xe tiến về trước. Hệ thống 

vận hành ở tốc độ tối đa gần 35 km/h. Khi đang 

hoạt động, hệ thống định vị và đánh giá chỗ đỗ xe 

ở cả hai bên xe một cách độc lập.

Parking Pilot chỉ có thể phát hiện các chỗ đỗ xe:

RSong song hoặc vuông góc với hướng di chuyển
RSong song với hướng di chuyển và rộng tối thiểu 

1.5 m
RSong song với hướng di chuyển và dài hơn xe 

của bạn tối thiểu 1.0 m
RVuông góc với hướng di chuyển và rộng hơn xe 

của bạn tối thiểu 1.0 m

i Lưu ý rằng tính năng Parking Pilot PARKTRO-

NIC không thể đo chiều dài chỗ đỗ xe nếu vuông 

góc với hướng di chuyển. Bạn cần đánh giá xem 

xe của bạn có phù hợp với chỗ đỗ xe không.

Khi lái xe ở tốc độ dưới 30 km/h, bạn sẽ nhìn thấy 

biểu tượng đỗ xe ; như một chỉ báo trạng thái 

trên cụm đồng hồ. Khi phát hiện chỗ đỗ xe, một 

mũi tên hướng sang bên phải hoặc bên trái cũng 

xuất hiện. Tính năng Parking Pilot chỉ hiển thị chỗ 

đỗ xe ở phía hành khách phía trước theo tiêu 

chuẩn. Các chỗ đỗ xe ở phía ghế lái được hiển thị 

khi xi nhan ở phía ghế lái được kích hoạt. Khi đỗ xe 

ở phía ghế lái, xi nhan phải được kích hoạt cho đến 

khi bạn xác nhận sử dụng tính năng Parking Pilot 

bằng cách ấn nút a trên vô lăng đa năng. Hệ 

thống tự động xác định xem chỗ đỗ xe song song 

hay vuông góc với hướng di chuyển.

Chỗ đỗ xe được hiển thị trong khi bạn lái qua và 

cho đến khi bạn cách xa vị trí đó khoảng 15 m.

G CẢNH BÁO

Nếu có vật thể nằm ngoài phạm vi phát hiện:

RParking Pilot có thể đánh lái quá sớm

RXe có thể không dừng trước các vật thể này

Do đó có thể gây ra va chạm. Có nguy cơ xảy ra 

tai nạn.

Nếu các vật thể nằm ở ngoài khoảng phát hiện, 

hãy dừng xe và vô hiệu tính năng Parking Pilot.
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Đỗ xe

i Xe có hộp số tự động: nếu PARKTRONIC phát 

hiện vật cản, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRO-

NIC phát hiện vật cản, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Par-

king Pilot sẽ tự động phanh khi xe đang vào chỗ 

đỗ xe. Bạn chịu trách nhiệm phanh đúng thời 

điểm.

X Dừng xe khi biểu tượng đỗ xe hiển thị chỗ đỗ xe 

mong muốn trên cụm đồng hồ.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí k.

X Xe có hộp số sàn: chuyển sang số lùi.

Thông báo Start Parking Pilot? Yes: OK No:% 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

XĐể hủy quy trình: ấn nút % trên vô lăng 

đa năng hoặc lăn bánh.

hoặc

XĐể đỗ xe sử dụng tính năng Parking Pilot: ấn 

nút a trên vô lăng đa năng.

Thông báo Parking Pilot active Accelerate and bra-

ke Observe surroundings xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

X Nhả vô lăng đa năng.

X Quay xe, chuẩn bị sẵn sàng để phanh bất kỳ lúc 

nào. Khi quay xe, lái xe ở tốc độ dưới 10 km/h. 

Nếu không, Parking Pilot sẽ bị hủy.

Xe có hộp số tự động: Tính năng Parking Pilot 

phanh xe đến khi dừng khi xe đến mép sau của chỗ 

đỗ xe.

Có thể cần điều khiển xe ở những chỗ đỗ xe hẹp.

X Xe có hộp số sàn: dừng ngay khi hệ thống hỗ 

trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động phát ra âm 

báo liên tục, nếu chưa dừng trước đó.

Có thể cần điều khiển xe ở những chỗ đỗ xe hẹp.

Xe có hộp số tự động: thông báo Parking Pilot ac-

tive Select D Observe surroundings xuất hiện trên 

màn hình đa năng.

Xe có hộp số sàn: thông báo Parking Pilot active 

Engage forward gear Observe surroundings xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí h 

khi xe dừng.

X Xe có hộp số sàn: chuyển sang số một trong 

khi xe dừng.

Parking Pilot lập tức đánh lái theo hướng khác.

Thông báo Parking Pilot active Accelerate and bra-

ke Observe surroundings xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

i Bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất bằng cách 

chờ quy trình đánh lái hoàn tất trước khi chuyển 

bánh.

X Lái xe tiến về trước và sẵn sàng để phanh bất kỳ 

lúc nào.

Xe có hộp số tự động: Tính năng Parking Pilot 

phanh xe đến khi dừng khi xe đến mép trước của 

chỗ đỗ xe.

Có thể cần điều khiển xe ở những chỗ đỗ xe hẹp.

X Xe có hộp số sàn: dừng ngay khi hệ thống hỗ 

trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động phát ra âm 

báo liên tục, nếu chưa dừng trước đó.

Xe có hộp số tự động: thông báo Parking Pilot ac-

tive Select R Observe surroundings xuất hiện trên 

màn hình đa năng.

Xe có hộp số sàn: thông báo Parking Pilot active 

Engage reverse gear Observe surroundings xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

Ngay khi quy trình đỗ xe hoàn tất, thông báo Park 

Assist ended xuất hiện và âm thanh cảnh báo được 

phát ra. Bây giờ xe đã được đỗ.

Xe có hộp số tự động: xe được duy trì đứng yên 

mà không cần người lái phải nhấn bàn đạp phanh. 

Tác dụng phanh được hủy bỏ khi bạn nhấn bàn đạp 

ga.

Tính năng Parking Pilot không còn hỗ trợ can thiệp 

lái và phanh. Khi tính năng Parking Pilot tắt, bạn 

G CẢNH BÁO

Nếu bạn rời đi trong khi chỉ phanh xe bằng tính 

năng Parking Pilot, xe có thể lăn bánh nếu:

RCó sự cố trong hệ thống hoặc trong nguồn 

cấp điện áp.

RHệ thống điện trong khoang động cơ, ắc-quy 

hoặc cầu chì gặp sự cố.

RẮc-quy bị ngắt kết nối

RXe tăng tốc, ví dụ do người ngồi trên xe.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước khi rời đi, phải luôn cố định để xe không 

lăn bánh.
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phải tự lái và phanh xe. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe 

PARKTRONIC vẫn khả dụng.

Các chỉ dẫn đỗ xe:

RCách định vị xe trong chỗ đỗ xe sau khi đỗ xe 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm vị trí và 

hình dạng của xe đỗ ở phía trước và phía sau và 

các điều kiện của vị trí đỗ xe. Tính năng hỗ trợ 

đỗ xe tự động Parking Pilot có thể hướng dẫn 

bạn vào quá sâu hoặc không đủ sâu trong chỗ 

đỗ xe. Trong một số trường hợp, hệ thống cũng 

có thể dẫn bạn chạy qua hoặc chạy lên lề đường. 

Hủy quy trình đỗ xe với Parking Pilot, nếu cần.
RXe có hộp số tự động: bạn cũng có thể chọn 

trước vị trí số h. Xe chuyển hướng và không lái 

quá sâu vào trong chỗ đỗ xe. Nếu sang số quá 

sớm, quy trình đỗ xe sẽ bị hủy. Bạn không thể 

đạt được vị trí đỗ xe đã phát hiện từ vị trí này.
RXe có hộp số sàn: bạn cũng có thể gài số tiến 

trước. Xe chuyển hướng và không lái quá sâu 

vào trong chỗ đỗ xe. Nếu sang số quá sớm, quy 

trình đỗ xe sẽ bị hủy. Bạn không thể đạt được vị 

trí đỗ xe đã phát hiện từ vị trí này.

Ra khỏi chỗ đỗ xe

Để tính năng Parking Pilot có thể hỗ trợ bạn khi ra 

khỏi chỗ đỗ xe:

RMép trước và sau của chỗ đỗ xe phải đủ cao - ví 

dụ lề đường quá nhỏ.
RMép của chỗ đỗ xe phải không quá rộng - xe có 

thể được lái đến vị trí tạo thành một góc tối đa 

45° so với vị trí ban đầu trong chỗ đỗ xe.
RPhải duy trì khoảng cách lái tối thiểu là 1,0 m

Tính năng Parking Pilot có thể hỗ trợ bạn ra khỏi 

chỗ đỗ xe chỉ khi bạn đỗ xe song song với hướng di 

chuyển bằng cách sử dụng tính năng Parking Pilot.

i Xe có hộp số tự động: nếu PARKTRONIC phát 

hiện vật cản, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRO-

NIC phát hiện vật cản, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Par-

king Pilot sẽ tự động phanh khi xe đang ra khỏi 

chỗ đỗ xe. Bạn chịu trách nhiệm phanh đúng 

thời điểm.

X Khởi động động cơ.

X Nhả phanh tay điện.

X Bật xi nhan ở hướng mà bạn muốn chuyển bánh.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí h 

hoặc k.

X Xe có hộp số sàn: chuyển sang số tiến hoặc số 

lùi.

Thông báo Start Parking Pilot? Yes: OK No:% 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

XĐể hủy quy trình: ấn nút % trên vô lăng 

đa năng hoặc lăn bánh.

hoặc

XĐể ra khỏi chỗ đỗ xe sử dụng tính năng Par-

king Pilot: ấn nút a trên vô lăng đa năng.

Thông báo Parking Pilot active Accelerate and bra-

ke Observe surroundings xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

X Nhả vô lăng đa năng.

X Chuyển bánh, chuẩn bị sẵn sàng để phanh bất 

kỳ lúc nào. Không lái xe quá tốc độ tối đa 10 

km/h khi ra khỏi chỗ đỗ xe. Nếu không, Parking 

Pilot sẽ bị hủy.

X Xe có hộp số tự động: tùy theo thông báo hoặc 

theo yêu cầu, chuyển số đến vị trí h hoặc k.

X Xe có hộp số sàn: tùy theo thông báo hoặc 

theo yêu cầu, gài số tiến hoặc số lùi.

Parking Pilot lập tức đánh lái theo hướng khác. 

Thông báo Parking Pilot active Accelerate and bra-

ke Observe surroundings xuất hiện trên màn hình 

đa năng.

i Bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất bằng cách 

chờ quy trình đánh lái hoàn tất trước khi chuyển 

bánh.

Nếu bạn lùi xe sau khi kích hoạt, vô lăng sẽ được 

chuyển đến vị trí thẳng về trước.

X Lái xe tiến và lùi như được nhắc trong màn hình 

cảnh báo của hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRO-

NIC vài lần nếu cần.

Khi bạn đã ra khỏi chỗ đỗ xe, vô lăng được chuyển 

đến vị trí thẳng về trước. Bạn sẽ nghe thấy âm báo 

và thông báo Park Assist ended xuất hiện trên màn 

hình đa năng. Sau đó, bạn phải tự đánh lái và lái xe. 

Tính năng Parking Pilot sẽ bị vô hiệu. Bạn có thể tự 

lái xe trước khi xe hoàn toàn ra khỏi chỗ đỗ xe. 

Thao tác này có thể hữu ích nếu bạn thấy rằng đã 

có thể đưa xe ra khỏi chỗ đỗ xe.

Hủy tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking 
Pilot chủ động

X Dừng chuyển động của vô lăng đa năng hoặc tự 

lái xe.
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Tính năng Parking Pilot lập tức bị hủy. Thông báo 

Parking Pilot cancelled xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

hoặc

X Ấn nút hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC 

(Y trang 212).

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC tắt và tính 

năng Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot được hủy 

ngay. Thông báo Parking Pilot cancelled xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

Tính năng Parking Pilot được tự động hủy khi:

RÐang gài phanh tay điện
RVị trí số j được chọn trong xe có hộp số tự 

động
RKhông thể đỗ xe bằng cách sử dụng tính năng 

Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot
RBạn đang lái xe với tốc độ trên 10 km/h
RMột bánh xe đảo và ESP® can thiệp hoặc gặp sự 

cố – trong trường hợp này, đèn cảnh báo ÷ 

sáng trên cụm đồng hồ

Một âm thanh cảnh báo phát ra. Biểu tượng đỗ xe 

biến mất và màn hình đa năng hiển thị thông báo 

Parking Pilot cancelled (Đã hủy tính năng Hỗ trợ đỗ 

xe tự động Parking Pilot).

Nếu tính năng Parking Pilot bị hủy, bạn phải tự lái 

và phanh xe.

Nếu xảy ra sự cố hệ thống, phải phanh để dừng xe. 

Để tiếp tục lái, nhấn lại bàn đạp ga.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC là một công cụ 

hỗ trợ đỗ xe điện tử dùng sóng siêu âm. Hệ thống 

giám sát khu vực xung quanh xe bằng sáu cảm 

biến ở cản trước và sáu cảm biến ở cản sau. Hệ 

thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC cảnh báo khoảng 

cách giữa xe của bạn và một chướng ngại vật bằng 

hình ảnh và âm thanh.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC chỉ là công cụ 

hỗ trợ. Công cụ này không thay thế bạn quan sát 

môi trường xung quanh. Trách nhiệm của bạn là lái 

và đỗ xe an toàn. Hãy đảm bảo không có người, 

động vật hay các vật thể trong tầm hoạt động khi 

xe đang hoạt động và vào/ra khỏi chỗ đỗ xe.

! Khi đỗ xe, đặc biệt lưu ý đến các vật nằm cao 

hơn hoặc thấp hơn cảm biến, như chậu hoa hay 

thanh kéo rơ-moóc. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe 

PARKTRONIC không phát hiện được các vật này 

khi chúng ở gần sát với xe. Bạn có thể làm hư 

hỏng xe hoặc những vật này.

Các cảm biến có thể không phát hiện được tuyết 

và các vật thể khác hấp thụ sóng siêu âm.

Các nguồn siêu âm, ví dụ như trạm rửa xe tự 

động, phanh khí nén của xe tải hay khoan khí 

động, có thể khiến hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARK-

TRONIC gặp sự cố.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC có thể hoạt 

động thiếu chính xác trên địa hình không bằng 

phẳng.

! Hãy gập khớp cầu vào nếu không cần móc 

kéo. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC có thể 

đo được khoảng phát hiện tối thiểu đến chướng 

ngại vật từ cản xe, nếu không có khớp cầu.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC được kích 

hoạt tự động khi bạn:

RBật khóa điện
RÐối với xe có hộp số tự động, chuyển số đến vị 

trí h, k hoặc i

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC được vô hiệu 

hóa ở tốc độ trên 18 km/h. Hệ thống được kích 

hoạt lại ở tốc độ thấp hơn.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC được vô hiệu 

cho khu vực phía sau khi bạn thiết lập kết nối điện 

giữa xe và rơ-moóc.

Tầm hoạt động của cảm biến

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC không phát 

hiện ra các chướng ngại vật nằm:

RDưới khoảng phát hiện, ví dụ người, động vật 

hoặc các vật thể
RTrên khoảng phát hiện, ví dụ tải treo, phần đuôi 

hoặc thang chất tải của xe chở hàng

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC
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: Ví dụ: các cảm biến trên cản trước, bên trái

: Khoảng 60 cm (góc)

; Khoảng 80 cm (góc)

= Khoảng 120 cm (giữa)

? Khoảng 100 cm (giữa)

Các cảm biến phải sạch bụi, băng và bùn. Nếu 

không, cảm biến có thể hoạt động không chính 

xác. Vệ sinh cảm biến thường xuyên, không làm 

xước hoặc làm hỏng cảm biến (Y trang 350).

Khoảng cách tối thiểu

Nếu có chướng ngại vật trong khoảng này, tất cả 

các đèn cảnh báo liên quan sẽ bật sáng và âm 

thanh cảnh báo phát ra. Nếu khoảng cách dưới 

mức tối thiểu, khoảng cách có thể không còn xuất 

hiện.

Màn hình cảnh báo

: Các đoạn ở bên trái xe

; Các đoạn ở bên phải xe

= Các đoạn cho biết trạng thái sẵn sàng hoạt 

động

Màn hình cảnh báo cho biết khoảng cách giữa các 

cảm biến và vật cản. Màn hình cảnh báo cho khu 

vực phía trước nằm trên cụm đồng hồ. Màn hình 

cảnh báo cho khu vực phía sau nằm trên đệm mui 

ở khoang sau.

Màn hình cảnh báo cho mỗi bên xe được chia 

thành năm đoạn màu vàng và hai đoạn màu đỏ. Hệ 

thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động nếu 

đèn báo sẵn sàng vận hành = sáng.

Vị trí cần số hoặc vị trí số của hộp số tự động và 

hướng lăn bánh của xe sẽ xác định màn hình cảnh 

báo nào hoạt động khi xe chạy.

Hộp số sàn:

Giữa Khoảng 20 cm

Góc Khoảng 15 cm

Vị trí cần số Màn hình cảnh báo

Số tiến

hoặc

Số trung gian

Khu vực phía trước 

được kích hoạt

Số lùi Khu vực phía sau và 

phía trước được kích 

hoạt
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Hộp số tự động:

Một hoặc nhiều đoạn sáng khi xe tiến đến gần vật 

cản, tùy theo khoảng cách của xe so với vật cản. 

Bên cạnh đó, âm thanh cảnh báo cũng được phát 

ra.

Khi khoảng cách với vật cản vừa đủ, bạn sẽ nghe 

thấy âm thanh cảnh báo phát ra theo từng đợt rời 

rạc. Khoảng cách so với vật cản càng ngắn, thì tần 

suất phát ra âm thanh cảnh báo càng dày. Khi đạt 

đến khoảng cách tối thiểu, thì bạn sẽ nghe thấy âm 

thanh cảnh báo liên tục.

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ đỗ xe 
PARKTRONIC

d Bật bảng đồng hồ

e Bật bảng điều khiển trung tâm

: Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ đỗ xe 

PARKTRONIC

; Đèn báo

Nếu đèn báo ; sáng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARK-

TRONIC được vô hiệu hóa. Sau đó tính năng Par-

king Pilot cũng không khả dụng.

i Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC được tự 

động kích hoạt khi bạn xoay chìa đến vị trí số 2 

trên khóa điện.

Vấn đề với hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC

Vị trí số Màn hình cảnh báo

h Khu vực phía trước 

được kích hoạt

k, i hoặc xe chạy 

lùi

Khu vực phía sau và 

phía trước được kích 

hoạt

j Không có khu vực nào 

được kích hoạt

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Chỉ các đoạn đỏ trên màn 

hình cảnh báo hệ thống 

hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC 

sáng. Bạn cũng nghe thấy 

âm thanh cảnh báo trong 

khoảng hai giây.

Sau đó hệ thống hỗ trợ đỗ 

xe PARKTRONIC được vô 

hiệu và đèn báo trên nút 

PARKTRONIC sáng.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC đã bị trục trặc và bị vô hiệu hóa.

X Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, cần kiểm tra hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKT-

RONIC tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Lưu ý chung

Camera lùi : là một công cụ hỗ trợ lái và đỗ xe 

quang học. Nó hiển thị khu vực sau xe với các 

hướng dẫn trên hệ thống đa phương tiện.

Khu vực sau xe được hiển thị như hình ảnh trong 

gương, có chức năng giống gương chiếu hậu.

i Phần chữ hiển thị trên hệ thống đa phương tiện 

phụ thuộc vào cài đặt ngôn ngữ. Sau đây là ví dụ 

về các hiển thị liên quan đến camera trên hệ 

thống đa phương tiện.

Lưu ý an toàn quan trọng

Camera lùi chỉ là một công cụ hỗ trợ. Công cụ này 

không thay thế bạn quan sát môi trường xung 

quanh. Trách nhiệm của bạn là lái và đỗ xe an toàn. 

Hãy đảm bảo không có người, động vật hay các vật 

thể trong tầm hoạt động khi xe đang hoạt động và 

đi vào chỗ đỗ xe.

Camera lùi sẽ không hoạt động hoặc hoạt động 

hạn chế:

RNếu nắp khoang hành lý mở
RTrong điều kiện trời mưa, tuyết hoặc sương
RÐêm tối hoặc tại các nơi rất tối

RNếu camera tiếp xúc với ánh sáng rất mạnh
RNếu khu vực được chiếu sáng bằng đèn huỳnh 

quang hoặc LED (màn hình có thể chập chờn)
RNếu nhiệt độ thay đổi đột ngột, như khi lái xe 

vào trong gara được sưởi ấm vào mùa đông
RNếu thấu kính camera bụi bẩn hoặc bị che 

khuất, tuân thủ các lưu ý về vệ sinh 

(Y trang 351)
RNếu phần sau của xe bị hỏng – trong trường hợp 

này, phải kiểm tra vị trí và cài đặt của camera tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn

Tầm quan sát và các chức năng khác của camera 

lùi có thể bị hạn chế do các phụ kiện bổ sung được 

lắp đặt sau xe (ví dụ khung gắn biển số, giá đỡ xe 

đạp gắn sau xe).

Camera lùi được bảo vệ tránh mưa và bụi bằng 

nắp. Khi kích hoạt camera lùi, nắp này sẽ mở.

Nắp đóng lại khi:

RBạn đã hoàn thành quá trình lái
RBạn tắt động cơ
RBạn mở khoang hành lý

Tuân thủ các lưu ý về vệ sinh (Y trang 351).

Vì các lý do kỹ thuật, nắp có thể vẫn mở nhanh sau 

khi camera lùi đã được vô hiệu.

Chỉ các đoạn đỏ trên màn 

hình cảnh báo hệ thống 

hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC 

sáng. Sau đó hệ thống hỗ 

trợ đỗ xe PARKTRONIC sẽ 

bị vô hiệu hóa.

Cảm biến hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC bị bẩn hoặc trục trặc.

X Vệ sinh cảm biến hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC (Y trang 350).

X Bật lại khóa điện.

Vấn đề có thể do nguồn sóng vô tuyến hoặc sóng siêu âm bên ngoài gây 

ra.

X Kiểm tra xem hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC có hoạt động ở vị trí 

khác không.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Camera lùi
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Kích hoạt/vô hiệu hóa camera lùi

X Kích hoạt: đảm bảo rằng chức năng Activation 

by R gear được lựa chọn trên hệ thống đa 

phương tiện (xem Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật 

số).

X Gài số lùi.

Camera mở nắp. Khu vực phía sau xe xuất hiện 

bằng các đường chuẩn trên hệ thống đa phương 

tiện.

Hình ảnh từ camera lùi luôn được hiển thị trong 

quá trình lái.

X Thay đổi chế độ chức năng cho xe có móc 

kéo rơ-moóc: sử dụng bộ điều khiển, chọn biểu 

tượng : dành cho chức năng "Reverse parking" 

(Đỗ xe lùi) hoặc biểu tượng ; dành cho "Cou-

pling up a trailer" (Nối rơ-moóc).

Biểu tượng của chức năng được chọn sáng.

XĐể vô hiệu hóa: Lái xe tiến với tốc độ trên 12 

km/h.

hoặc

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

Màn hình hệ thống đa phương tiện

Camera lùi có thể hiển thị hình ảnh biến dạng của 

chướng ngại vật, hiển thị không chính xác hoặc 

hoàn toàn không hiển thị. Camera lùi không hiển 

thị chướng ngại vật ở các vị trí sau:

RRất gần với cản sau
RDưới cản sau
RTrong khu vực ngay phía trên tay cầm gắn chìm 

trên nắp khoang hành lý

! Các vật thể không nằm trên mặt đất có thể 

xuất hiện xa hơn so với thực tế:

RCản xe của xe đang đỗ
RThanh kéo rơ-moóc

RKhớp cầu của móc kéo rơ-moóc
RPhần sau của HGV
RCột nghiêng

Chỉ sử dụng đường chuẩn để định hướng. Tiếp 

cận các vật thể bằng đường chuẩn dưới cùng.

: Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

4,0 m so với phía sau xe

; Đường chuẩn màu trắng không đánh lái, bề 

ngang xe bao gồm gương chiếu hậu ngoài xe 

(tĩnh)

= Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe, cho thông tin đánh 

lái hiện tại (động)

? Vạch phân làn màu vàng phần đường lốp xe 

sẽ đè lên cho thông tin đánh lái hiện tại 

(động)

A Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

1,0 m so với phía sau xe

B Trục giữa của xe (hỗ trợ định vị)

C Cản xe

D Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe



Các hệ thống lái 215

L
á

i 
x

e
 v

à
 đ
ỗ

 x
e

Nếu số được chuyển đến vị trí k, đường chuẩn sẽ 

xuất hiện trên hình ảnh camera.

Thông số khoảng cách chỉ áp dụng cho các vật ở 

trên mặt đất.

E Màn hình cảnh báo phía trước

F Màn hình cảnh báo phía sau

G Biểu tượng xe bổ sung là chỉ báo sẵn sàng 

hoạt động đo lường bổ sung của hệ thống hỗ 

trợ đỗ xe PARKTRONIC

Xe có hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC: khi 

hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động 

(Y trang 211), biểu tượng xe G sẽ xuất hiện trên 

màn hình hệ thống đa phương tiện. Nếu màn hình 

cảnh báo hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt 

động hoặc sáng lên, màn hình cảnh báo E và F 

cũng hoạt động hoặc sáng lên tương ứng trên màn 

hiển thị hệ thống đa phương tiện.

Chức năng "Đỗ xe lùi”

Chạy lùi thẳng vào trong chỗ đỗ xe mà không 

đánh lái

: Đường chuẩn màu trắng không đánh lái – bề 

ngang xe bao gồm gương chiếu hậu ngoài xe 

(tĩnh)

; Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe – động cho thông 

tin đánh lái hiện tại

= Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

1,0 m so với phía sau xe

? Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe

XĐảm bảo rằng camera lùi bật (Y trang 214).

Làn đường và đường chuẩn xuất hiện.

X Với sự hỗ trợ của đường chuẩn :, kiểm tra xem 

chỗ đỗ xe có phù hợp với xe không.

X Sử dụng đường chuẩn màu trắng : làm hướng 

dẫn, lùi cẩn thận cho đến khi bạn đến vị trí cuối.

Sau đó đường chuẩn màu đỏ ? nằm ở cuối chỗ đỗ 

xe. Xe gần như đỗ song song trong chỗ đỗ xe.

Đỗ xe lùi, vuông góc, có đánh lái

X Sau khi lái xe qua chỗ đỗ xe, dừng xe, để ý tới 

điều kiện đường và giao thông.

XĐảm bảo rằng camera lùi bật (Y trang 214).

Làn đường và đường chuẩn xuất hiện trên hình ảnh 

camera.

X Trong khi xe đang dừng, xoay vô lăng theo 

hướng của chỗ đỗ xe cho đến khi đường chuẩn 

màu vàng ; chạm đến vạch đỗ xe :.

Đường chuẩn màu vàng ; điều chỉnh linh hoạt 

theo thông tin đánh lái hiện tại.

X Duy trì mức đánh lái và lùi cẩn thận.
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X Dừng xe khi đã ở gần ngay phía trước chỗ đỗ xe.

: Vạch đỗ xe

= Đường chuẩn màu trắng – cho thông tin đánh 

lái hiện tại

Đường chuẩn màu trắng = phải gần song song với 

vạch đỗ xe : nhất có thể.

X Xoay vô lăng đến vị trí giữa cho đến khi xe dừng.

? Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe

A Đường chuẩn màu trắng – không có thông tin 

đánh lái

B Cuối chỗ đỗ xe

X Lùi cẩn thận cho đến khi bạn đến điểm cuối.

Khi đó đường chuẩn màu đỏ ? nằm ở cuối chỗ đỗ 

xe B. Xe gần như đỗ song song trong chỗ đỗ xe.

Chức năng "Nối rơ-moóc”

: Điểm giữa xe trên đường chuẩn màu vàng ở 

khoảng cách xấp xỉ 1,0 m so với phía sau xe

; Thanh kéo rơ-moóc

Chức năng này chỉ khả dụng trên xe có móc kéo rơ-

moóc.

X Trước khi nối rơ-moóc, cài đặt độ cao của thanh 

kéo rơ-moóc ; sao cho thanh kéo cao hơn 

khớp cầu một chút.

XĐặt xe ở trung tâm phía trước thanh kéo rơ-

moóc ;.

= Thiết bị hỗ trợ định vị thanh kéo rơ-moóc

? Biểu tượng của chức năng "Nối rơ-moóc"

A Khớp cầu

B Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với khớp cầu

X Chọn biểu tượng ? bằng núm điều khiển hệ 

thống đa phương tiện.
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Chức năng "Nối rơ-moóc" được chọn. Bây giờ 

thông số khoảng cách chỉ áp dụng cho đối tượng ở 

độ cao ngang với khớp cầu.

X Lùi cẩn thận, đảm bảo rằng thiết bị hỗ trợ định 

vị thanh kéo rơ-moóc = chỉ theo hướng thanh 

kéo rơ-moóc ;.

X Lùi cẩn thận cho đến khi thanh kéo rơ-moóc ; 

chạm đến đường chuẩn màu đỏ B.

Khoảng cách giữa thanh kéo rơ-moóc ; và đường 

chuẩn màu đỏ B bây giờ xấp xỉ 0,30 m.

X Nối rơ-moóc (Y trang 237).

Chức năng “góc nhìn rộng”

: Biểu tượng cho chức năng góc nhìn rộng

; Xe của bạn

= Màn hình cảnh báo dành cho hệ thống hỗ trợ 

đỗ xe PARKTRONIC

Bạn cũng có thể sử dụng camera lùi để chọn góc 

nhìn rộng.

Khi hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động 

(Y trang 211) biểu tượng dành cho xe của bạn sẽ 

xuất hiện trên màn hình hệ thống đa phương tiện. 

Nếu màn hình cảnh báo của hình cảnh báo hệ 

thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hiện hoạt, màn 

hình cảnh báo = sẽ sáng vàng hoặc đỏ trên màn 

hình hệ thống đa phương tiện.

Phát hiện vật thể

Camera lùi giúp phát hiện các vật chuyển động và 

đứng yên. Nếu phát hiện một vật thể (người, xe 

hoặc chướng ngại vật khác), vật thể này sẽ được 

đánh dấu bằng một vạch. Vật thể nằm cách xa xe 

sẽ được đánh dấu bằng vạch màu vàng. Nếu 

khoảng cách với vật thể rất gần, vạch được hiển thị 

màu đỏ.

Tính năng phát hiện vật thể chỉ hoạt động ở góc 

nhìn rộng.

Để sử dụng chức năng, phải bật chức năng qua hệ 

thống đa phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số).

Lưu ý chung

Camera 360° là hệ thống camera gồm bốn came-

ra.

Hệ thống đánh giá những hình ảnh từ các camera 

sau đây:

RCamera lùi
RCamera trước
RHai camera ở gương chiếu hậu ngoài xe

Các camera quan sát các khu vực xung quanh của 

xe. Hệ thống hỗ trợ bạn, ví dụ như khi đỗ xe hoặc 

tại các lối ra có tầm quan sát hạn chế.

Bạn có thể hiển thị các hình ảnh từ camera 360° ở 

chế độ toàn màn hình hoặc trong bảy góc nhìn 

khác nhau trên màn hình phân chia của hệ thống 

đa phương tiện. Hiển thị màn hình phân chia cũng 

bao gồm góc nhìn từ trên xuống của xe. Góc nhìn 

này được tính từ dữ liệu do các camera đã lắp cung 

cấp (camera ảo).

Bảy góc nhìn trên màn hình phân chia là:

RGóc nhìn từ trên xuống và hình ảnh từ camera lùi 

(góc quan sát 130°)
RGóc nhìn từ trên xuống và hình ảnh từ camera 

trước (góc quan sát 130° không hiển thị góc vô 

lăng tối đa)
RGóc nhìn từ trên xuống và góc nhìn từ phía sau 

được phóng đại
RGóc nhìn từ trên xuống và góc nhìn từ phía trước 

được phóng đại
RGóc nhìn từ trên xuống và góc nhìn rơ-moóc (các 

xe có móc kéo rơ-moóc)
RGóc nhìn từ trên xuống và các hình ảnh từ các 

camera chiếu hậu (góc nhìn từ bánh sau)
RGóc nhìn từ trên xuống và các hình ảnh từ các 

camera chiếu trước (góc nhìn từ bánh trước)

Xe có hộp số tự động: khi chức năng này hoạt 

động và bạn sang số từ vị trí h hoặc k sang i, 

các đường chuẩn trên hệ thống đa phương tiện 

được ẩn đi.

Camera 360°
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Khi bạn chuyển đổi các vị trí số h và k, bạn sẽ 

thấy các góc nhìn trước hoặc sau đã được chọn 

trước đó.

Xe có hộp số sàn: khi chức năng hoạt động và bạn 

gài số lùi, các đường chuẩn trên hệ thống đa 

phương tiện được ẩn đi.

Khi chuyển giữa số lùi và số tiến, bạn sẽ thấy các 

góc nhìn trước hoặc sau đã được chọn trước đó.

Khoảng cách được đo bằng hệ thống hỗ trợ đỗ xe 

PARKTRONIC cũng sẽ được hiển thị như sau:

RCác dấu ngoặc đỏ hoặc vàng xung quanh biểu 

tượng xe trong góc nhìn từ trên xuống ở chế độ 

màn hình phân chia hoặc
RCác dấu ngoặc màu đỏ hoặc vàng ở cuối bên 

phải xung quanh biểu tượng xe ở chế độ toàn 

màn hình

Độ dày của đường và màu của các dấu ngoặc thể 

hiện khoảng cách từ xe đến vật thể.

RDấu ngoặc màu vàng với các đường mỏng: Hệ 

thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC hoạt động
RDấu ngoặc màu vàng với các đường bình 

thường: một vật thể xuất hiện gần phạm vi xe
RÐường màu đỏ: một vật thể xuất hiện gần sát 

phạm vi xe

Lưu ý an toàn quan trọng

Camera 360° chỉ là công cụ hỗ trợ và có thể hiển 

thị hình ảnh biến dạng của chướng ngại vật, hiển 

thị không chính xác hoặc hoàn toàn không hiển thị. 

Camera 360° không thể thay thế được cho việc lái 

xe tập trung.

Trách nhiệm của bạn là lái và đỗ xe an toàn. Hãy 

đảm bảo không có người, động vật hay các vật thể 

trong tầm hoạt động khi xe đang hoạt động và đi 

vào chỗ đỗ xe.

Bạn phải luôn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và 

phải luôn chú ý đến các vật thể xung quanh khi đỗ 

xe hoặc lái xe. Đó là các khu vực phía sau, phía 

trước và phía bên xe. Nếu không, bạn có thể gây 

nguy hiểm cho chính bản thân và những người 

khác.

Camera 360° sẽ không hoạt động hoặc hoạt động 

hạn chế:

RNếu các cửa mở
RNếu gương chiếu hậu ngoài xe bị gập vào
RNếu nắp khoang hành lý mở
RTrong điều kiện trời mưa, tuyết hoặc sương
RÐêm tối hoặc tại các nơi rất tối

RNếu camera tiếp xúc với ánh sáng rất mạnh
RNếu khu vực được chiếu sáng bằng đèn huỳnh 

quang hoặc LED (màn hình có thể chập chờn)
RNếu thấu kính camera bị đọng sương, ví dụ khi 

lái xe từ trong gara được sưởi ẩm trong mùa 

đông, dẫn đến thay đổi nhiệt độ đột ngột
RNếu thấu kính camera bụi bẩn hoặc bị che khuất
RNếu các bộ phận xe có lắp camera bên trong bị 

hư hỏng: trong trường hợp này, phải kiểm tra vị 

trí và cài đặt của camera tại xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn

Không sử dụng camera 360° trong các trường hợp 

sau. Nếu không bạn có thể gây tổn thương cho 

người khác hoặc làm hỏng các vật thể khi đỗ xe.

Các đường chuẩn trên màn hình hệ thống đa 

phương tiện cho biết khoảng cách với xe. Các 

khoảng cách chỉ áp dụng cho độ cao đường.

Ở chế độ rơ-moóc, các đường chuẩn được hiển thị 

ở độ cao của móc kéo rơ-moóc.

Camera trong khu vực phía sau có nắp bảo vệ. Nắp 

này mở khi kích hoạt camera 360°. Tuân thủ các 

lưu ý về vệ sinh (Y trang 351). Vì các lý do kỹ 

thuật, nắp có thể vẫn mở nhanh sau khi camera 

360° đã được vô hiệu.

Tầm quan sát và các chức năng khác của hệ thống 

camera có thể bị hạn chế do các phụ kiện gắn kèm 

(ví dụ khung gắn biển số, giá đỡ xe đạp phía sau).

Trên xe có hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao, 

do các điều kiện kỹ thuật, việc không đạt độ cao 

chuẩn có thể dẫn đến:

RCác đường chuẩn không chính xác
RCác hình ảnh trên màn hình không chính xác 

(góc nhìn từ trên xuống)

Điều kiện kích hoạt

Có thể hiển thị hình ảnh camera 360° khi

RHệ thống đa phương tiện bật
RChức năng 360° camera (camera 360°) bật

Nếu bạn đang lái xe ở tốc độ trên trung bình và bật 

camera 360°, một thông báo cảnh báo sẽ xuất 

hiện.

Thông báo cảnh báo biến mất trong các trường 

hợp sau:

RBạn lái xe trở lại tốc độ trung bình, camera 360° 

có thể được kích hoạt
RXác nhận thông báo bằng nút %
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Bật/tắt camera 360° bằng nút chức năng

XĐể bật: ấn nút :.

Xe có hộp số tự động: tùy theo vị trí hộp số h 

hay k được chọn, màn hình sau đây sẽ hiển thị:

Xe có hộp số sàn: màn hình sau đây xuất hiện tùy 

theo số lùi có được chọn hay không

RMột màn hình phân chia với góc nhìn từ trên 

xuống và hình ảnh từ camera trước hoặc
RMột màn hình phân chia với góc nhìn từ trên 

xuống và hình ảnh từ camera lùi

XĐể tắt: ấn lại nút :.

Bật camera 360° bằng số lùi

Bạn có thể hiển thị tự động các hình ảnh từ camera 

360° bằng cách gài số lùi.

XĐảm bảo đã chọn chức năng Activation by R 

gear (Kích hoạt bằng số lùi) trên hệ thống đa 

phương tiện (xem Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật 

số).

XĐể hiển thị hình ảnh từ camera 360°: gài số 

lùi.

Hệ thống đa phương tiện hiển thị khu vực phía sau 

xe ở chế độ màn hình phân chia. Bạn thấy góc nhìn 

từ trên xuống của xe và hình ảnh từ camera lùi.

Bạn không thể dừng hiển thị camera 360° nếu gài 

số lùi.

Chọn các hiển thị màn hình phân chia hoặc 
chế độ toàn màn hình

Chuyển giữa các góc nhìn màn hình phân chia:

XĐể chuyển đến đường thẳng có các biểu tượng 

xe: trượt núm điều khiển 5.

XĐể chọn một biểu tượng xe: xoay núm điều 

khiển.

Chuyển sang chế độ toàn màn hình:

X Xoay và ấn 180° view (góc nhìn 180°) bằng núm 

điều khiển.

Tùy chọn toàn màn hình chỉ khả dụng ở các góc 

nhìn sau:

RGóc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ camera 

lùi
RGóc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ camera 

trước

Màn hình hệ thống đa phương tiện

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống camera có thể hiển thị hình ảnh biến 

dạng của chướng ngại vật, hiển thị không chính xác 

hoặc hoàn toàn không hiển thị. Hệ thống không 

thể phát hiện chướng ngại vật ở các vị trí sau:

RBên dưới cản trước và sau
RRất gần với cản trước và sau
RTrong khu vực ngay phía trên tay cầm gắn chìm 

trên nắp khoang hành lý
RRất gần với gương chiếu hậu ngoài xe
RTrong các khu vực chuyển tiếp giữa các camera 

khác nhau ở góc nhìn từ trên xuống ảo

! Các vật thể không nằm trên mặt đất có thể 

xuất hiện xa hơn so với thực tế:

RCản xe của xe đang đỗ
RThanh kéo rơ-moóc
RKhớp cầu của móc kéo rơ-moóc
RPhần sau của HGV
RCột nghiêng

Chỉ sử dụng đường chuẩn để định hướng. Tiếp 

cận các vật thể bằng đường chuẩn dưới cùng.

Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ camera 

lùi

: Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

4,0 m so với phía sau xe
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; Biểu tượng dành cho cài đặt màn hình phân 

chia có góc nhìn từ trên xuống và hình ảnh từ 

camera lùi

= Đường chuẩn dành cho mức đánh lái tối đa

? Vạch phân làn màu vàng phần đường lốp xe 

sẽ đè lên cho thông tin đánh lái hiện tại 

(động)

A Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe – động cho thông 

tin đánh lái hiện tại

B Trục giữa của xe (hỗ trợ định vị)

C Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

1,0 m so với phía sau xe

D Cản xe

E Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe

Khi chọn số lùi, đường chuẩn xuất hiện trên hình 

ảnh camera.

Thông số khoảng cách chỉ áp dụng cho các vật ở 

trên mặt đất.

Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ camera 

trước

: Biểu tượng dành cho cài đặt màn hình phân 

chia có góc nhìn từ trên xuống và hình ảnh từ 

camera trước

; Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

4,0 m so với phía trước xe

= Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe, cho thông tin đánh 

lái hiện tại (động)

? Vạch phân làn màu vàng phần đường lốp xe 

sẽ đè lên cho thông tin đánh lái hiện tại 

(động)

A Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía trước xe

B Đường chuẩn màu vàng ở khoảng cách xấp xỉ 

1,0 m so với phía trước xe

Góc nhìn từ trên xuống và góc nhìn từ phía sau 

được phóng đại

: Biểu tượng dành cho cài đặt màn hình phân 

chia có góc nhìn từ trên xuống và hình ảnh 

phóng to từ camera lùi

; Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe

Góc nhìn này sẽ hỗ trợ bạn khi ước tính khoảng 

cách với xe phía sau.

i Cài đặt này cũng có thể được chọn làm góc 

nhìn từ phía trước được phóng đại.
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Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ camera 

bên

: Ký hiệu dành cho cài đặt góc nhìn từ trên xu-

ống với hình ảnh camera bên chiếu trước

; Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe (bên phải xe)

= Đường chuẩn dành cho bề ngang xe bao gồm 

gương chiếu hậu ngoài xe (bên trái xe)

i Bạn cũng có thể chọn cài đặt camera bên cho 

góc nhìn phía sau.

Chức năng "Nối rơ-moóc"

: Điểm giữa xe trên đường chuẩn màu vàng ở 

khoảng cách xấp xỉ 1,0 m so với phía sau xe

; Thanh kéo rơ-moóc

= Đường chuẩn màu đỏ ở khoảng cách xấp xỉ 

0,30 m so với phía sau xe

X Cài đặt độ cao của thanh kéo rơ-moóc ; sao 

cho thanh kéo cao hơn khớp cầu một chút.

XĐặt xe ở trung tâm phía trước thanh kéo 

rơ-moóc ;.

Vì các lý do kỹ thuật, khớp cầu B của móc kéo rơ-

moóc trên màn hình hệ thống đa phương tiện chỉ 

hiện thị một phần hoặc hoàn toàn không được hiển 

thị.

X Chọn biểu tượng ? bằng núm điều khiển.

Chức năng "Nối rơ-moóc" được chọn. Bây giờ 

thông số khoảng cách chỉ áp dụng cho đối tượng ở 

độ cao ngang với khớp cầu.

X Lùi cẩn thận, đảm bảo rằng thiết bị hỗ trợ định 

vị thanh kéo rơ-moóc A chỉ theo hướng thanh 

kéo rơ-moóc.

X Lùi cẩn thận cho đến khi thanh kéo rơ-moóc 

chạm đến đường chuẩn màu đỏ C.

Khoảng cách giữa thanh kéo rơ-moóc và đường 

chuẩn màu đỏ C bây giờ xấp xỉ 0,30 m.

X Nối rơ-moóc (Y trang 237).

Các đường được hiển thị ngang với móc kéo rơ-

moóc.

Góc nhìn 180°

: Biểu tượng dành cho cài đặt toàn màn hình 

với hình ảnh từ camera lùi

; Xe của bạn

= Màn hình cảnh báo dành cho hệ thống hỗ trợ 
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đỗ xe PARKTRONIC

i Góc nhìn 180° cũng có thể được chọn làm góc 

nhìn từ phía trước.

Chọn góc nhìn này khi bạn lái xe ra khỏi một lối ra 

và hạn chế khả năng quan sát các xe chạy ngang 

qua.

Nếu bạn chọn biểu tượng % trên màn hình và 

xác nhận bằng núm điều khiển, góc nhìn trên màn 

hình phân chia sẽ xuất hiện.

Dừng hiển thị camera 360°

X Lái xe tiến với tốc độ trên 10 km/h.

hoặc

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

Camera 360° sẽ dừng hiển thị.

Góc nhìn kích hoạt trước khi camera 360° được 

hiển thị xuất hiện trên hệ thống đa phương tiện. 

Bạn có thể dừng hiển thị camera 360° khỏi hiển thị 

màn hình phân chia bằng cách chọn biểu tượng 

% trên màn hình và xác nhận bằng núm điều 

khiển.

Bạn không thể dừng hiển thị camera 360° nếu 

chọn vị trí số k.

Lưu ý chung

Hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST trợ giúp bạn trong các hành 

trình dài, buồn tẻ ví dụ như trên các xa lộ và đường 

cao tốc. Hệ thống này được kích hoạt trong 

khoảng vận tốc từ 60 km/h đến 200 km/h. Nếu hệ 

thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi điển hình hay mất 

tập trung vào phần của lái xe, hệ thống sẽ gợi ý tạm 

nghỉ.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST chỉ là công cụ hỗ trợ. Không 

phải lúc nào hệ thống cũng phát hiện được trạng 

thái mệt mỏi hoặc mất tập trung đến khi quá muộn 

hoặc hoàn toàn không phát hiện được gì. Hệ thống 

không thay thế cho việc lái xe được nghỉ ngơi đầy 

đủ và tập trung.

Chức năng của hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST là có hạn và các cảnh báo có 

thể chậm hoặc không xảy ra trong các trường hợp 

sau:

RÐộ dài hành trình dưới 30 phút
RNếu điều kiện đường kém, chẳng hạn bề mặt 

không bằng phẳng hoặc có ổ gà
RTrong trường hợp có gió tạt ngang mạnh
RNếu bạn áp dụng phong cách lái xe thể thao với 

tốc độ cua cao hoặc tăng tốc nhanh
RNếu bạn thường lái xe ở tốc độ dưới 60 km/h 

hoặc trên 200 km/h
RNếu bạn đang lái xe với tính năng Steering Pilot 

của hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC được kích hoạt
RNếu thời gian thiết lập không chính xác
RTrong các tình huống lái xe chủ động như khi 

bạn chuyển làn hoặc thay đổi tốc độ

Hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST xóa kết quả đánh giá và bắt 

đầu đánh giá lại tình trạng mệt mỏi khi bạn tiếp tục 

hành trình nếu:

RBạn tắt động cơ
RBạn tháo dây đai an toàn và mở cửa phía người 

lái, chẳng hạn khi thay người lái hoặc tạm nghỉ

Hiển thị mức độ tập trung

Trong menu Assistant (Hỗ trợ) (Y trang 254) của 

máy tính tích hợp, bạn có thể gọi ra thông tin trạng 

thái hiện tại.

X Chọn màn hình hỗ trợ cho hệ thống cảnh báo 

mất tập trung ATTENTION ASSIST bằng cách sử 

dụng máy tính tích hợp (Y trang 253).

Thông tin sau đây được hiển thị:

RChiều dài của hành trình kể từ lần nghỉ gần nhất

Hệ thống cảnh báo mấ?t tậ?p trung ATTEN-
TION ASSIST
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RMức độ tập trung được xác định bởi hệ thống 

cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

(Mức độ tập trung), được hiển thị theo dạng cột 

theo năm mức từ cao đến thấp
RNếu hệ thống cảnh báo tập trung ATTENTION 

ASSIST không thể xác định được mức độ tập 

trung và không thể đưa ra cảnh báo, thông báo 

System suspended (Hệ thống tạm dừng) xuất 

hiện. Hiển thị dạng cột khi đó thay đổi cách hiển 

thị, ví dụ như khi bạn lái xe ở tốc độ dưới 60 km/

h hoặc trên 200 km/h

Kích hoạt hệ thống cảnh báo mất tập trung 
ATTENTION ASSIST

X Kích hoạt hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST thông qua máy tính tích hợp 

(Y trang 256).

Hệ thống xác định mức độ tập trung của người lái 

xe theo thiết lập đã chọn:

Nếu chọn Standard (Tiêu chuẩn): độ nhạy của hệ 

thống xác định mức độ tập trung được thiết lập ở 

mức bình thường.

Nếu chọn Sensitive (Nhạy): độ nhạy được thiết lập 

cao hơn. Mức độ tập trung do hệ thống cảnh báo 

mất tập trung ATTENTION ASSIST phát hiện được 

điều chỉnh tương ứng và lái xe được cảnh báo sớm 

hơn.

Khi vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST, biểu tượng  xuất hiện 

trên màn hình đa năng trên màn hình hỗ trợ khi 

động cơ đang chạy.

Khi hệ thống cảnh báo mất tập trung 

ATTENTION ASSIST đã được vô hiệu hóa, hệ thống 

sẽ tự động kích hoạt lại sau khi động cơ đã tắt. Độ 

nhạy đã chọn tương ứng với lựa chọn gần nhất 

được kích hoạt (standard/sensitive) (tiêu chuẩn/

nhạy).

Cảnh báo trên màn hình đa năng

Nếu phát hiện lái xe mệt mỏi hoặc mắc nhiều lỗi 

mất tập trung hơn, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên 

màn hình đa năng: ATTENTION ASSIST Take a bre-

ak! (ATTENTION ASSIST Hãy nghỉ ngơi!).

Cùng với thông báo được hiển thị trên màn hình đa 

năng, bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cảnh báo.

X Nếu cần thiết, hãy nghỉ ngơi.

X Ấn nút a trên vô lăng để xác nhận cảnh báo.

Trên các hành trình dài, hãy nghỉ ngơi đều đặn để 

có đủ sức khỏe. Nếu bạn không nghỉ ngơi và hệ 

thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

vẫn phát hiện lỗi do thiếu tập trung tăng lên, bạn 

sẽ tiếp tục được cảnh báo lại trong thời gian sớm 

nhất 15 phút sau đó. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu hệ 

thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

vẫn phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi hoặc lỗi do 

thiếu tập trung tăng lên.

Xe có Hệ thống đa phương tiện COMAND On-

line: nếu cảnh báo xuất hiện trên màn hình đa 

năng, hệ thống đa phương tiện sẽ đề xuất tìm kiếm 

một trạm dịch vụ. Bạn có thể chọn một trạm dịch 

vụ và sau đó sẽ được hệ thống chỉ đường tới trạm 

dịch vụ này. Có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa 

chức năng này trong hệ thống đa phương tiện CO-

MAND Online (xem Hướng dẫn Sử dụng Kỹ thuật 

số).

Lưu ý chung

Hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông hiển 

thị tốc độ tối đa cho phép và các giới hạn vượt cho 

người lái trên cụm đồng hồ. Lái xe trên phần đường 

ngược chiều cũng sẽ được cảnh báo. Hệ thống hỗ 

trợ nhận diện tín hiệu giao thông phát hiện các 

biển báo giao thông bằng camera đa năng : được 

gắn ở cùng của kính chắn gió. Dữ liệu và các quy 

định giao thông chung được lưu trữ trong hệ thống 

dẫn đường cũng được sử dụng để xác định giới hạn 

tốc độ hiện hành.

Nếu bạn đi qua một biển báo giao thông liên quan 

đến xe của bạn, màn hình hiển thị các giới hạn tốc 

độ và giới hạn vượt sẽ được cập nhật.

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông
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Màn hình hiển thị cũng có thể được cập nhật mà 

không cần quan sát thấy biển báo giao thông trong 

các trường hợp:

RXe chuyển đường, ví dụ: lối ra khỏi đường cao 

tốc hoặc đường nối
RÐi qua ranh giới làng mạc hoặc thành phố đã 

được lưu vào bản đồ kỹ thuật số
RChưa lặp lại biển báo giao thông mới nhất do ca-

mera phát hiện được

Nếu một biển báo chỉ thị điểm cuối của giới hạn 

(giới hạn tốc độ hoặc giới hạn vượt) bị vượt quá, ký 

hiệu được hiển thị khoảng năm giây. Khi đó quy 

định giao thông áp dụng sẽ tiếp tục xuất hiện trên 

màn hình đồ họa hỗ trợ (Y trang 253).

Camera cũng phát hiện các biển báo giao thông có 

giới hạn được chỉ thị bằng một biển báo bổ sung (ví 

dụ trong điều kiện ẩm ướt).

Các biển báo giao thông chỉ được hiển thị trên cụm 

đồng hồ với các giới hạn trong các trường hợp sau:

RPhải tuân thủ quy định cùng với hạn chế hoặc
RHệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông 

không thể xác định được có áp dụng giới hạn 

hay không

Nếu hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông 

không thể xác định tốc độ tối đa cho phép từ bất 

kỳ nguồn dữ liệu nào hiện có, sẽ không có giới hạn 

tốc độ nào được hiển thị trên cụm đồng hồ.

Hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông 

không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Trong 

trường hợp này, hiển thị : được hiển thị trên đồng 

hồ tốc độ xe.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông chỉ 

là công cụ hỗ trợ và không thể hiển thị đúng các 

giới hạn tốc độ và các hạn chế vượt. Biển báo giao 

thông luôn được ưu tiên hơn hiển thị hỗ trợ nhận 

diện tín hiệu giao thông.

Hệ thống có thể bị hỏng chức năng hoặc tạm thời 

không khả dụng trong các trường hợp sau:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ như do tuyết, mưa, 

sương mù hoặc bụi nước
RBị chói, chẳng hạn khi mặt trời đang lặn
RCó bụi, băng giá hoặc hơi sương trên màn chắn 

gió gần camera
RBiển báo giao thông khó phát hiện, như bị bẩn, 

băng, tuyết phủ
RBiển báo giao thông không được chiếu sáng đủ 

vào ban đêm
RBiển báo gây nhầm lẫn, ví dụ: biển báo giao 

thông trên công trường xây dựng hoặc trên các 

làn đường lân cận
RThông tin trong bản đồ đường bộ kỹ thuật số của 

hệ thống dẫn hướng không chính xác hoặc đã lỗi 

thời

Bật/tắt chức năng thông báo

Nếu bạn đã kích hoạt chức năng thông báo của hệ 

thống Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông trong 

máy tính tích hợp, các quy định giao thông (các 

giới hạn tốc độ và giới hạn vượt) được hiển thị 

tương ứng trên cụm đồng hồ trong năm giây. Cảnh 

báo đi sai đường và hiển thị biển báo giao thông về 

các giới hạn tốc độ và hạn chế vượt vẫn hoạt động 

kể cả khi hiển thị đã ngừng kích hoạt.

X Bật chức năng thông báo của hệ thống hỗ trợ 

nhận diện tín hiệu giao thông qua máy tính tích 

hợp (Y trang 255).

Màn hình cụm đồng hồ

Hiển thị màn hình đồ họa hỗ trợ

X Gọi ra chức năng màn hình hỗ trợ qua máy tính 

tích hợp (Y trang 253).

Biển báo giao thông được phát hiện trên cụm đồng 

hồ.
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Giới hạn tốc độ có hạn chế chưa xác định

: Tốc độ cho phép tối đa

; Tốc độ cho phép tối đa đối với các xe có liên 

quan đến giới hạn trong biển báo bổ sung

= Biển báo bổ sung cho hạn chế chưa xác định

Áp dụng tốc độ cho phép tối đa 80 km/h (80 mph) 

và giới hạn tốc độ 60 km/h (60 mph) với giới hạn 

chưa xác định.

Đơn vị giới hạn tốc độ (km/h hoặc mph) tùy thuộc 

vào quốc gia sở tại. Đơn vị này thông thường không 

được ghi trên biển báo giao thông hoặc cụm đồng 

hồ nhưng phải được chú ý tới khi tuân thủ tốc độ 

cho phép tối đa.

Đường cấm (cảnh báo sai đường)

Thông báo cảnh báo : xuất hiện trên cụm đồng 

hồ nếu hệ thống Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao 

thông phát hiện bạn đang vượt qua một biển báo 

“cấm vào” và bạn đang đi sai chiều. Khi đó bạn 

cũng sẽ nghe thấy cả âm thanh cảnh báo. Bạn cần 

kiểm tra ngay chiều đi để tránh gây nguy hiểm cho 

bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Lưu ý chung

Gói hỗ trợ bám làn đường bao gồm hệ thống hỗ trợ 

điểm mù Blind Spot Assist (Y trang 229) và hệ 

thống duy trì làn đường (Y trang 232).

Hệ thống hỗ trợ điểm mù

Lưu ý chung

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist theo 

dõi các khu vực ở một trong hai bên xe mà người 

lái xe không thể quan sát được qua hai bộ cảm biến 

rađa hai bên phía sau. Một đèn cảnh báo sáng lên 

trên các gương chiếu hậu ngoài xe và giúp bạn 

theo dõi các xe được phát hiện trong khu vực được 

theo dõi. Nếu bạn bật đèn xi nhan tương ứng để 

chuyển làn, bạn cũng sẽ nhận được một cảnh báo 

bằng hình ảnh và âm thanh.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist hỗ trợ 

bạn từ tốc độ xấp xỉ 30 km/h trở lên.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist chỉ là 

công cụ hỗ trợ. Hệ thống có thể không phát hiện 

được một số xe và không thể thay thế cho việc lái 

xe tập trung. Luôn đảm bảo có đủ khoảng cách hai 

bên cho những người tham gia giao thông và 

chướng ngại vật khác.

Các bộ cảm biến rađa

Cảm biến rađa dành cho hệ thống hỗ trợ điểm mù 

Blind Spot Assist được tích hợp bên trong cản xe 

phía sau. Đảm bảo rằng cản xe không dính bẩn, 

băng tuyết hoặc bùn. Không che các bộ cảm biến, 

Gói hỗ trợ bám làn đường

G CẢNH BÁO

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist 

không phản ứng với các xe:

RVượt quá sát bên cạnh, dẫn đến chúng nằm 

trong vùng điểm mù

RKhi chênh lệch giữa tốc độ tiếp cận và tốc độ 

vượt quá lớn

Do đó, hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot As-

sist không thể cảnh báo lái xe trong những 

trường hợp này. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn chú ý tới tình hình giao thông và duy trì một 

khoảng cách an toàn ở bên sườn xe.
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chẳng hạn bằng các giá để xe đạp hoặc các vật 

nhô ra. Sau một va chạm mạnh hoặc trong trường 

hợp các thanh cản bị hư hỏng, hãy đem đến xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn để kiểm tra chức năng của 

các bộ cảm biến rađa. Hệ thống hỗ trợ điểm mù 

Blind Spot Assist có thể không hoạt động hiệu quả 

trong các trường hợp này.

Phạm vi quan sát

Đặc biệt, khả năng phát hiện chướng ngại vật có 

thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp sau:

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất
RTầm nhìn kém, ví dụ do sương mù, mưa to, tuyết 

hay bụi nước
RXe hẹp, như xe máy hoặc xe đạp
RLàn đường quá rộng
RLàn đường hẹp
RXe không chạy ở giữa làn đường
RRào chắn hoặc lề đường khác

Khi đó các xe trong phạm vi quan sát sẽ không 

được chỉ báo.

Ở khoảng cách xấp xỉ 0,5 m ; so với xe, hệ thống 

hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist theo dõi một khu 

vực lên đến 3,0 m về hai bên = và phía sau : xe, 

như minh họa trong hình.

Nếu các làn đường hẹp, có thể phát hiện được các 

xe đi trong làn đường cách xe của bạn một làn 

đường, đặc biệt là khi các xe không đi vào giữa làn 

đường của mình. Trường hợp này xảy ra nếu xe 

đang chạy ở phía trong của làn đường.

Do bản chất của hệ thống:

RHệ thống có thể phát cảnh báo nhầm khi lái xe 

gần các rào phân cách hoặc ranh giới làn đường 

cứng tương tự
RCác cảnh báo có thể bị gián đoạn khi lái xe dọc 

theo mặt bên của các xe thân dài trong thời gian 

dài, ví dụ như xe tải

Đèn cảnh báo

: Đèn cảnh báo

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist không 

hoạt động ở tốc độ dưới 30 km/h. Khi đó các xe 

trong phạm vi quan sát sẽ không được chỉ báo.

Nếu một xe được phát hiện nằm trong phạm vi 

quan sát điểm mù ở tốc độ trên 30 km/h, đèn cảnh 

báo : ở bên tương ứng sáng màu đỏ. Đèn cảnh 

báo này luôn sáng khi một xe đi vào phạm vi quan 

sát điểm mù từ phía sau hoặc từ phía bên. Khi bạn 

vượt một xe, cảnh báo này chỉ xuất hiện nếu chênh 

lệch tốc độ dưới 12 km/h.

Nếu bạn chọn số lùi, hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind 

Spot Assist không hoạt động.

Độ sáng của các đèn cảnh báo được tự động điều 

chỉnh theo độ sáng xung quanh.

Cảnh báo va chạm

Nếu phát hiện thấy xe trong phạm vi quan sát điểm 

mù và bạn bật xi nhan tương ứng, bạn sẽ nghe thấy 

một âm thanh cảnh báo kép. Đèn cảnh báo màu đỏ 

nhấp nháy trên gương chiếu hậu ngoài xe liên 

quan. Nếu xi nhan vẫn bật, các xe đã phát hiện 

được chỉ thị bằng tín hiệu nhấp nháy của đèn cảnh 

báo màu đỏ trên gương chiếu hậu ngoài xe. Không 

có thêm âm thanh cảnh báo.

Kích hoạt hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot 

Assist

XĐảm bảo rằng Hệ thống hỗ trợ điểm mù được 

kích hoạt trên máy tính tích hợp (Y trang 255).
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X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện.

Đèn cảnh báo màu đỏ trên gương chiếu hậu ngoài 

xe sáng cho đến khi khởi động động cơ.

Màn hình hỗ trợ

Khi Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist 

được kích hoạt, các sóng rađa màu xám truyền về 

phía sau xuất hiện ngay cạnh xe trên màn hình hỗ 

trợ của màn hình đa năng (Y trang 253). Ở tốc độ 

trên 30 km/h, màu của các sóng rađa trên màn 

hình hỗ trợ chuyển sang màu xanh lá :. Hệ thống 

hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist đã sẵn sàng để 

sử dụng.

Kéo rơ-moóc

Nếu bạn nối rơ-moóc, đảm bảo rằng bạn đã thiết 

lập các kết nối điện chính xác. Bạn có thể thực 

hiện công việc này bằng cách kiểm tra đèn rơ-

moóc. Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist 

sẽ được vô hiệu hóa. Thông báo Blind Spot Assist 

not available when towing a trailer See Owner's 

Manual xuất hiện trên màn hình đa năng.

Hệ thống duy trì làn đường

Lưu ý chung

Hệ thống duy trì làn đường giám sát khu vực phía 

trước của xe bằng hệ thống camera đa năng : 

gắn trên đỉnh kính chắn gió. Hệ thống duy trì làn 

đường phát hiện các vạch phân làn trên đường và 

có thể cảnh báo bạn trước khi bạn rời khỏi làn 

đường do sơ ý.

Chức năng này chỉ khả dụng trong khoảng tốc độ 

từ 60 km/h đến 200 km/h.

Có thể đưa ra cảnh báo nếu bánh trước đè lên một 

vạch phân làn. Hệ thống sẽ cảnh báo bạn bằng tín 

hiệu rung gián đoạn trên vô lăng trong tối đa 1.5 

giây.

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Không phải lúc nào hệ thống duy trì làn đường 

cũng luôn phát hiện được rõ các vạch phân làn.

Trong những trường hợp này, hệ thống duy trì làn 

đường có thể:

RÐưa ra cảnh báo không cần thiết

RKhông đưa ra cảnh báo

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đặc biệt chú ý đối với tình huống giao 

thông và duy trì đúng làn đường, đặc biệt là khi 

hệ thống duy trì làn đường cảnh báo cho bạn.

G CẢNH BÁO

Cảnh báo từ hệ thống duy trì làn đường không 

đưa xe về làn ban đầu. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn tự đánh lái, nhấn phanh hoặc tăng tốc xe, 

đặc biệt khi hệ thống duy trì làn đường cảnh báo 

bạn.
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Hệ thống duy trì làn đường không thể giảm nguy cơ 

tai nạn nếu bạn không điều chỉnh cách lái xe cũng 

như không thể vượt qua được các quy luật vật lý. 

Hệ thống duy trì làn đường không thể tính tới các 

điều kiện trên đường, thời tiết hoặc giao thông. Hệ 

thống duy trì làn đường chỉ là công cụ hỗ trợ. Bạn 

phải chịu trách nhiệm điều chỉnh khoảng cách với 

xe phía trước, tốc độ xe, phanh kịp thời và đi đúng 

làn đường.

Hệ thống duy trì làn đường không thể duy trì xe của 

bạn trong làn đường của mình.

Hệ thống có thể bị trục trặc hoặc không hoạt động 

trong các trường hợp sau:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ do cường độ chiếu sáng 

trên đường yếu, hoặc do tuyết, mưa, sương mù 

hoặc bụi nước
RCó ánh sáng chói, ví dụ từ phương tiện đang đi 

tới, mặt trời hoặc phản chiếu từ các xe khác (ví 

dụ, nếu mặt đường ướt)
RKính chắn gió bẩn, đóng sương, bị hỏng hoặc 

che khuất, ví dụ như do chất dính, gần khu vực 

camera
RKhông có vạch phân làn hoặc có một số vạch 

phân làn không rõ ràng cho một làn, ví dụ như 

trong khu vực thi công
RVạch phân làn bị mờ, tối hoặc bị che phủ, ví dụ, 

bởi đất hoặc tuyết
RKhoảng cách đến xe phía trước quá gần và vì thế 

không thể phát hiện vạch phân làn
RCác vạch phân làn thay đổi nhanh, ví dụ các làn 

phân nhánh, cắt làn khác hoặc nhập vào làn 

khác
RÐường hẹp và quanh co
RCó các điều kiện về vùng tối khác nhau trên mặt 

đường

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống duy trì làn 

đường

XĐể kích hoạt: ấn nút ;.

Đèn báo : sáng. Thông báo Lane Keeping Assist 

on xuất hiện trên màn hình đa năng. Nếu thỏa mãn 

tất cả các điều kiện, cảnh báo có thể xuất hiện.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên 60 km/h và phát hiện 

vạch phân làn, các đường trên màn hình đồ họa hỗ 

trợ (Y trang 253) sẽ hiển thị màu xanh lá. Hệ 

thống duy trì làn đường đã sẵn sàng để sử dụng.

XĐể vô hiệu hóa: ấn nút ;.

Đèn báo : tắt. Hệ thống duy trì làn đường đã được 

vô hiệu hóa. Thông báo Lane Keeping Assist off 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

Chọn thiết lập tiêu chuẩn hoặc thích ứng

X Trên menu Assistance (Hỗ trợ) trên máy tính 

tích hợp, chọn chức năng Lane Keeping Assist 

(Hệ thống duy trì làn đường)(Y trang 256).

X Chọn cài đặt Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Adap-

tive (Thích ứng).

Standard (Tiêu chuẩn)

Khi chọn Standard, cảnh báo rung sẽ không xuất 

hiện nếu:

RBạn đã bật đèn xi-nhan. Trong trường hợp này, 

cảnh báo bị chặn trong một khoảng thời gian 

nhất định.
RBệ thống an toàn lái như ABS, BAS hoặc ESP® 

can thiệp.

Adaptive (Thích ứng)

Khi chọn Adaptive, cảnh báo rung sẽ không xuất 

hiện nếu:

RBạn đã bật đèn xi-nhan – trong trường hợp này, 

cảnh báo bị chặn trong một khoảng thời gian 

nhất định.
RHệ thống an toàn lái như ABS, BAS hoặc ESP® 

can thiệp
RBạn tăng tốc nhanh, như ở chế độ chuyển số tự 

động
RBạn phanh gấp
RBạn chủ động đánh lái, ví dụ như lái chệch hướng 

để tránh chướng ngại vật hoặc chuyển làn nhanh
RBạn cua ở chỗ ngoặt gấp

Để đảm bảo bạn chỉ được cảnh báo khi cần thiết và 

đúng lúc nếu bạn vượt qua vạch phân làn, hệ thống 

sẽ phát hiện một số điều kiện nhất định và cảnh 

báo cho bạn.

Rung cảnh báo xuất hiện sớm hơn trong các trường 

hợp sau nếu:

RBạn tiến đến vạch phân làn bên ngoài ở một 

khúc ngoặt
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RÐường có làn đường rất rộng, như đường cao tốc
RHệ thống phát hiện vạch phân làn nét liền

Rung cảnh báo xuất hiện muộn hơn trong các 

trường hợp sau nếu:

RÐường có làn hẹp
RBạn cua ở chỗ ngoặt gấp

Lưu ý chung

Gói trang thiết bị hỗ trợ lái Driving Assistance Plus 

bao gồm hệ thống kiểm soát khoảng cách Distan-

ce Pilot DISTRONIC (Y trang 191), Hệ thống hỗ 

trợ điểm mù chủ động (Y trang 229) và Hệ thống 

hỗ trợ duy trì làn đường (Y trang 232).

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động

Lưu ý chung

Hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động theo dõi các 

khu vực ở một trong hai bên xe mà người lái xe 

không thể quan sát được bằng hai bộ cảm biến bên 

phía sau. Một đèn cảnh báo sáng trên các gương 

chiếu hậu ngoài xe và giúp bạn theo dõi các xe 

được phát hiện trong khu vực được theo dõi. Nếu 

bạn bật đèn xi nhan tương ứng để chuyển làn, bạn 

cũng sẽ nhận được một cảnh báo bằng hình ảnh và 

âm thanh. Nếu phát hiện nguy cơ va chạm ở bên 

sườn xe, việc hãm phanh điều chỉnh hướng đi có 

thể giúp bạn tránh được va chạm. Hệ thống hỗ trợ 

điểm mù chủ động đánh giá khoảng trống theo 

hướng di chuyển và tới bên sườn xe trước khi hãm 

phanh điều chỉnh hướng đi. Vì lý do này, hệ thống 

hỗ trợ điểm mù chủ động sử dụng các bộ cảm biến 

rađa hướng về phía trước.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động hỗ trợ bạn từ 

tốc độ xấp xỉ 30 km/h.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động chỉ là một công 

cụ hỗ trợ và không thể thay thế cho việc lái xe tập 

trung.

Các bộ cảm biến rađa

Các bộ cảm biến rađa của hệ thống Hỗ trợ điểm 

mù chủ động được tích hợp vào các cản trước và 

cản sau và sau nắp trong lưới tản nhiệt. Đảm bảo 

rằng các cản xe và nắp trong lưới tản nhiệt không 

dính bụi bẩn, băng giá hoặc bùn. Không che các bộ 

cảm biến sau, chẳng hạn bằng các giá để xe đạp 

hoặc các vật nhô ra. Sau một va chạm mạnh hoặc 

trong trường hợp các thanh cản bị hư hỏng, hãy 

đem đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để kiểm tra 

chức năng của các bộ cảm biến rađa. Nếu không, 

hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động có thể không 

hoạt động đúng chức năng.

Phạm vi quan sát

Gói trang thiết bị hỗ trợ lái Driving As-
sistance Plus

G CẢNH BÁO

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động không phản 

ứng với các xe:

RVượt quá sát về phía bên, dẫn đến chúng nằm 

trong vùng điểm mù

RNếu chênh lệch giữa tốc độ tiếp cận và tốc độ 

vượt quá lớn

Vì thế, hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động có thể 

không đưa ra cảnh báo hoặc không can thiệp 

trong các tình huống này. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Luôn chú ý tới tình hình giao thông và duy trì một 

khoảng cách an toàn ở bên sườn xe.

G CẢNH BÁO

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động không phát 

hiện được tất cả các tình huống giao thông và 

người đi đường. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đảm bảo có đủ khoảng cách phía bên cho 

các phương tiện giao thông hoặc các chướng 

ngại vật khác.
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Ở khoảng cách xấp xỉ 0,5 m ; so với xe, tính năng 

Hỗ trợ điểm mù chủ động theo dõi một khu vực lên 

đến 3,0 m về hai bên = và phía sau : xe, như 

minh họa trong hình.

Khả năng phát hiện các xe có thể bị suy giảm trong 

trường hợp sau:

RCảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất
RTầm quan sát kém, như do mưa, tuyết hoặc bụi 

nước

Khi đó các xe trong phạm vi quan sát sẽ không 

được chỉ báo.

Hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động không phát 

hiện được các xe khổ hẹp như xe môtô hoặc xe đạp 

hoặc chỉ có thể phát hiện được những phương tiện 

này khi đã quá muộn.

Nếu các làn đường hẹp, có thể phát hiện được các 

xe đi trong làn đường cách xe của bạn một làn 

đường, đặc biệt là khi các xe không đi vào giữa làn 

đường của mình. Trường hợp này xảy ra nếu xe 

đang chạy ở phía trong của làn đường.

Do bản chất của hệ thống:

RHệ thống có thể phát cảnh báo nhầm khi lái xe 

gần các rào phân cách hoặc ranh giới làn đường 

cứng tương tự
RCác cảnh báo có thể bị gián đoạn khi lái xe ở bên 

cạnh các xe dài, ví dụ như xe tải, trong thời gian 

dài

Đèn cảnh báo

: Đèn cảnh báo

Hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động không hoạt 

động ở tốc độ dưới 30 km/h. Khi đó các xe trong 

phạm vi quan sát sẽ không được chỉ báo.

Nếu một xe được phát hiện nằm trong phạm vi 

quan sát điểm mù ở tốc độ trên 30 km/h, đèn cảnh 

báo : ở bên tương ứng sáng màu đỏ. Đèn cảnh 

báo này luôn sáng khi một xe đi vào phạm vi quan 

sát điểm mù từ phía sau hoặc từ phía bên. Khi bạn 

vượt một xe, cảnh báo này chỉ xuất hiện nếu chênh 

lệch tốc độ dưới 12 km/h.

Nếu bạn chọn số lùi, hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ 

động không hoạt động.

Độ sáng của các đèn cảnh báo được tự động điều 

chỉnh theo độ sáng xung quanh.

Khi hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động được kích 

hoạt, các sóng rađa màu xám truyền về phía sau 

xuất hiện ngay cạnh xe trên màn hình hỗ trợ trên 

màn hình đa năng. Ở tốc độ trên 30 km/h, màu 

của các sóng rađa trên màn hình hỗ trợ chuyển 

sang màu xanh lá ;. Hệ thống Hỗ trợ điểm mù 

chủ động đã sẵn sàng để sử dụng.
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Cảnh báo va chạm bằng hình ảnh và âm thanh

Nếu bạn bật đèn xi nhan để thay đổi làn đường và 

một xe được phát hiện trong khoảng theo dõi bên, 

bạn nhận được một cảnh báo va chạm bằng hình 

ảnh và âm thanh. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy một âm 

thanh cảnh báo kép và thấy đèn cảnh báo màu đỏ 

: nhấp nháy. Nếu xi nhan vẫn sáng, các xe đã 

phát hiện được chỉ thị bằng tín hiệu nhấp nháy của 

đèn cảnh báo màu đỏ :. Không có thêm âm 

thanh cảnh báo.

Hãm phanh điều chỉnh hướng đi

Nếu hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động phát hiện 

nguy cơ va chạm trong phạm vi quan sát, thực hiện 

hãm phanh điều chỉnh hướng đi. Tính năng này 

được thiết kế để giúp bạn tránh va chạm.

Nếu hãm phanh điều chỉnh hướng đi, đèn cảnh báo 

màu đỏ : nhấp nháy trên gương chiếu hậu ngoài 

xe và có âm thanh cảnh báo kép phát ra. Ngoài ra, 

hiển thị báo hiệu nguy cơ va chạm bên thân xe xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

Trong các trường hợp hiếm gặp, hệ thống có thể 

phanh không chính xác. Chức năng hãm phanh 

điều chỉnh hướng đi có thể bị gián đoạn tại bất kỳ 

thời điểm nào nếu bạn lái hơi ngược chiều hoặc 

tăng tốc.

Chức năng hãm phanh điều chỉnh hướng đi khả 

dụng trong khoảng tốc độ từ 30 km/h đến 200 

km/h.

Chức năng hãm phanh điều chỉnh hướng đi phải 

phù hợp với tình huống lái xe, nếu không chức 

năng sẽ không hoạt động như trong các trường 

hợp sau:

RCó xe hoặc chướng ngại vật, ví dụ như rào phân 

cách, ở cả hai bên của xe
RXe tiếp cận quá sát về phía bên
RBạn lái xe theo phong cách thể thao với tốc độ 

cua cao

RBạn phanh hoặc tăng tốc nhanh
RCó sự can thiệp của một hệ thống lái xe an toàn 

như ESP® hoặc Phanh PRE-SAFE®

RESP® bị vô hiệu hóa
RPhát hiện tình trạng mất áp suất lốp hoặc lốp 

hỏng

Kích hoạt hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động

XĐảm bảo rằng hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ 

động được kích hoạt trên máy tính tích hợp 

(Y trang 255).

X Bật khóa điện.

Đèn cảnh báo : trên gương chiếu hậu ngoài xe 

sáng màu đỏ trong khoảng 1,5 giây.

Các sóng rađa màu xám truyền về phía sau ; xuất 

hiện ngay cạnh xe trên màn hình hỗ trợ trên màn 

hình đa năng.

Ở tốc độ trên 30 km/h, màu của các sóng rađa 

trên màn hình hỗ trợ chuyển sang màu xanh lá ;. 

Hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động đã sẵn sàng để 

sử dụng.

Kéo rơ-moóc

Nếu bạn nối rơ-moóc, đảm bảo rằng bạn đã thiết 

lập các kết nối điện chính xác. Bạn có thể thực 

hiện công việc này bằng cách kiểm tra đèn rơ-

moóc. Sau đó hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ động 

sẽ được vô hiệu. Sóng rađa ; gần xe bị ẩn trên 

màn hình hỗ trợ. Thông báo Active Blind Spot As-

sist not available when towing a trailer See Ow-

ner's Manual (Hỗ trợ điểm mù chủ động không khả 

dụng khi kéo rơ-moóc Xem Hướng dẫn sử dụng) 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

G CẢNH BÁO

Không phải lúc nào hãm phanh điều chỉnh hướng 

đi cũng có thể ngăn chặn được va chạm. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn luôn tự mình lái, phanh hoặc tăng tốc xe, 

đặc biệt là nếu hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ 

động cảnh báo bạn hoặc thực hiện hãm phanh 

điều chỉnh hướng đi. Luôn giữ một khoảng cách 

an toàn ở hai bên xe.
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Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường

Lưu ý chung

Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường giám sát khu vực 

phía trước của xe bằng hệ thống camera đa năng 

: trên đỉnh kính chắn gió. Các khu vực khác nhau 

ở phía trước, phía sau và phía bên của xe cũng 

được theo dõi bằng công cụ hỗ trợ của hệ thống bộ 

cảm biến rada. Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường 

phát hiện các vạch phân làn trên đường và có thể 

cảnh báo bạn trước khi bạn rời khỏi làn đường do 

sơ ý. Nếu bạn không phản ứng với cảnh báo, chức 

năng phanh hỗ trợ giữ làn đường có thể đưa xe trở 

lại đúng làn đường ban đầu.

Chức năng này chỉ khả dụng trong khoảng tốc độ 

từ 60 km/h đến 200 km/h.

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống Hỗ trợ duy trì làn đường không thể giảm 

nguy cơ tai nạn nếu bạn không điều chỉnh cách lái 

xe cũng như không thể vượt qua được các quy luật 

vật lý. Hệ thống Hỗ trợ duy trì làn đường không thể 

tính toán được các điều kiện đường và thời tiết. Hệ 

thống có thể không nhận biết được các tình huống 

giao thông. Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường chỉ là 

công cụ hỗ trợ. Bạn phải chịu trách nhiệm điều 

chỉnh khoảng cách với xe phía trước, tốc độ xe, 

phanh kịp thời và đi đúng làn đường.

Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường không thể liên 

tục duy trì xe của bạn trong làn đường của mình.

Hệ thống có thể bị trục trặc hoặc không hoạt động 

trong các trường hợp sau:

RTầm nhìn hạn chế, ví dụ do cường độ chiếu sáng 

trên đường yếu, hoặc do tuyết, mưa, sương mù 

hoặc bụi nước
RCó ánh sáng chói, ví dụ từ phương tiện đang đi 

tới, mặt trời hoặc phản chiếu từ các xe khác (ví 

dụ, nếu mặt đường ướt)
RKính chắn gió bẩn, đóng sương, bị hỏng hoặc 

che khuất, ví dụ như do chất dính, gần khu vực 

camera
RCác bộ cảm biến rada trên cản trước hoặc cản 

sau hoặc lưới tản nhiệt bị bẩn, ví dụ như bị tuyết 

che phủ
RKhông có vạch phân làn hoặc có một số vạch 

phân làn không rõ ràng cho một làn, ví dụ như 

trong khu vực thi công
RVạch phân làn bị mờ, tối hoặc bị che phủ, ví dụ, 

bởi đất hoặc tuyết
RKhoảng cách đến xe phía trước quá gần và vì thế 

không thể phát hiện vạch phân làn
RCác vạch phân làn thay đổi nhanh, ví dụ các làn 

phân nhánh, cắt làn khác hoặc nhập vào làn 

khác
RÐường hẹp và quanh co
RCó các điều kiện về vùng tối khác nhau trên mặt 

đường

Nếu không có xe nào được phát hiện trong làn 

đường gần kề và phát hiện có các vạch phân làn 

nét đứt, không thực hiện phanh hỗ trợ giữ làn 

đường.

G CẢNH BÁO

Không phải lúc nào hệ thống hỗ trợ duy trì làn 

đường cũng luôn phát hiện được rõ các vạch 

phân làn.

Trong những trường hợp này, hệ thống hỗ trợ 

duy trì làn đường chủ động có thể:

RÐưa ra cảnh báo không cần thiết và sau đó 

hãm phanh điều chỉnh hướng đi cho xe

RKhông đưa ra cảnh báo hay can thiệp

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn đặc biệt chú ý đối với tình huống giao 

thông và duy trì đúng làn đường, đặc biệt là khi 

hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường cảnh báo cho 

bạn. Chấm dứt can thiệp trong tình huống lái 

không nguy cấp.
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Rung cảnh báo trong vô lăng

Có thể đưa ra cảnh báo nếu bánh trước đè lên một 

vạch phân làn. Hệ thống sẽ cảnh báo bạn bằng tín 

hiệu rung gián đoạn trên vô lăng trong tối đa 1.5 

giây.

Phanh hỗ trợ giữ làn đường

Nếu bạn rời khỏi làn đường trong các trường hợp 

nhất định, xe sẽ phanh nhanh ở một bên. Điều này 

sẽ giúp bạn trả xe về đúng làn đường ban đầu.

Nếu sử dụng phanh hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị 

: xuất hiện trên màn hình đa năng. Việc hãm 

phanh cũng làm giảm nhẹ tốc độ lái.

Có thể thực hiện phanh hỗ trợ giữ làn đường sau 

khi lái qua một vạch phân làn được xác định là vạch 

liền hoặc vạch đứt quãng. Trước khi phanh, phải có 

một cảnh báo bằng tín hiệu rung ngắt quãng trong 

vô lăng. Ngoài ra, phải phát hiện được một làn 

đường với các vạch phân làn ở hai bên đường.

Trong trường hợp phát hiện một vạch phân làn đứt 

quãng, chỉ có thể tiến hành hãm phanh hỗ trợ giữ 

làn đường nếu xe đã phát hiện được nằm trong làn 

đường gần kề. Có thể phát hiện xe đang tới, xe vượt 

và xe chạy ở làn đường bên cạnh.

Chỉ có thể tiến hành phanh hỗ trợ giữ làn đường 

thêm một lần nữa sau khi xe của bạn đã trở về làn 

đường ban đầu.

Không xảy ra phanh hỗ trợ giữ làn đường trong các 

trường hợp sau:

RBạn lái, phanh hoặc tăng tốc một cách chủ động 

và dứt khoát
RBạn cua ở chỗ ngoặt gấp
RBạn đã bật đèn xi-nhan
RCó sự can thiệp của một hệ thống an toàn lái 

như ESP®, Phanh PRE-SAFE® hoặc hệ thống Hỗ 

trợ điểm mù chủ động
RBạn áp dụng phong cách lái xe thể thao với tốc 

độ cua cao hoặc tăng tốc nhanh
RESP® bị vô hiệu hóa
RSố không ở vị trí h
RTrên các xe có móc kéo rơ-moóc, kết nối điện 

với rơ-moóc đã được thiết lập một cách chính 

xác
RKhi mất áp suất lốp hoặc lốp bị lỗi được phát 

hiện và hiển thị
RPhát hiện chướng ngại vật trong làn đường mà 

bạn đang lái

Hệ thống Hỗ trợ duy trì làn đường có thể không 

phát hiện được những người đi đường khác hoặc 

các tình huống giao thông. Hãm phanh không 

thích hợp có thể bị gián đoạn tại bất kỳ thời điểm 

nào trong các trường hợp sau:

RBạn đánh lái hơi ngược chiều
RBạn bật đèn xi-nhan
RBạn phanh hoặc tăng tốc nhanh

Chức năng phanh hỗ trợ giữ làn đường tự động bị 

gián đoạn trong các trường hợp sau:

RCó sự can thiệp của một hệ thống an toàn lái 

như ESP®, Phanh PRE-SAFE® hoặc hệ thống Hỗ 

trợ điểm mù chủ động
RKhông phát hiện được các vạch phân làn

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống Hỗ trợ duy trì 

làn đường

XĐể kích hoạt: ấn nút ;.

G CẢNH BÁO

Không phải lúc nào chức năng phanh hỗ trợ giữ 

làn đường cũng có thể đưa xe trở lại làn đường 

ban đầu. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn tự đánh lái, phanh hoặc tăng tốc đặc biệt 

là khi hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường cảnh báo 

bạn hoặc thực hiện phanh hỗ trợ giữ làn đường.
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Đèn báo : sáng. Thông báo Lane Keeping Assist 

on xuất hiện trên màn hình đa năng. Nếu thỏa mãn 

tất cả các điều kiện, cảnh báo có thể phát ra hoặc 

thực hiện một can thiệp lái.

Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên 60 km/h và phát hiện 

vạch phân làn, các đường trên màn hình hỗ trợ 

(Y trang 253) sẽ hiển thị màu xanh. Hệ thống hỗ 

trợ duy trì làn đường đã sẵn sàng để sử dụng.

XĐể vô hiệu hóa: ấn nút ;.

Đèn báo : tắt. Hệ thống Hỗ trợ duy trì làn đường 

đã được vô hiệu. Thông báo Lane Keeping Assist 

off xuất hiện trên màn hình đa năng.

Chọn thiết lập tiêu chuẩn hoặc thích ứng

X Trên menu Assistance (Hỗ trợ) trên máy tính 

tích hợp, chọn chức năng Active Lane Keeping 

Assist (Hỗ trợ duy trì làn đường) (Y trang 256).

X Chọn cài đặt Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Adap-

tive (Thích ứng).

Khi chọn Standard, cảnh báo rung sẽ không xuất 

hiện nếu:

RBạn đã bật đèn xi-nhan – trong trường hợp này, 

cảnh báo bị chặn trong một khoảng thời gian 

nhất định.
RHệ thống an toàn lái như ABS, BAS hoặc ESP® 

can thiệp.

Khi chọn Adaptive, cảnh báo rung sẽ không xuất 

hiện nếu:

RBạn đã bật đèn xi-nhan – trong trường hợp này, 

cảnh báo bị chặn trong một khoảng thời gian 

nhất định.
RHệ thống an toàn lái như ABS, BAS hoặc ESP® 

can thiệp
RBạn tăng tốc nhanh, như ở chế độ chuyển số tự 

động
RBạn phanh gấp
RBạn chủ động đánh lái, ví dụ như lái chệch hướng 

để tránh chướng ngại vật hoặc chuyển làn nhanh
RBạn cua ở chỗ ngoặt gấp

Để đảm bảo bạn chỉ được cảnh báo khi cần thiết và 

đúng lúc nếu bạn vượt qua vạch phân làn, hệ thống 

sẽ phát hiện một số điều kiện nhất định và cảnh 

báo cho bạn.

Rung cảnh báo xuất hiện sớm hơn trong các trường 

hợp sau nếu:

RBạn tiến đến vạch phân làn bên ngoài ở một 

khúc ngoặt
RÐường có làn đường rất rộng, như đường cao tốc

RHệ thống phát hiện vạch phân làn nét liền

Rung cảnh báo xuất hiện muộn hơn trong các 

trường hợp sau nếu:

RÐường có làn hẹp
RBạn cua ở chỗ ngoặt gấp

Kéo rơ-moóc

Nếu bạn nối rơ-moóc, đảm bảo rằng bạn đã thiết 

lập các kết nối điện chính xác. Bạn có thể thực 

hiện công việc này bằng cách kiểm tra đèn rơ-

moóc.

! Nếu xe được trang bị móc kéo rơ-moóc, có thể 

cần thực hiện thay đổi đối với hệ thống làm mát 

động cơ, tùy theo loại xe.

Nếu xe được trang bị móc kéo rơ-moóc, hãy 

quan sát các điểm neo trên khung xe.

Chỉ cho phép trang bị móc kéo rơ-moóc nếu tải của 

rơ-moóc được nêu rõ trong tài liệu xe của bạn. Nếu 

không, xe không được phép kéo rơ-moóc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Vượt quá trọng lượng đứng ở tâm móc kéo tối đa 

cho phép của thanh kéo rơ-moóc trên khớp cầu có 

thể gây hư hỏng xe.

Kéo rơ-moóc

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Bạn có thể mất lái với tổ hợp xe/rơ-moóc nếu 

bắt đầu ngoặt. Tổ hợp xe/rơ-moóc thậm chí có 

thể bị lật. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Dù bất kỳ lý do gì, bạn cũng không được kéo 

thẳng tổ hợp xe/rơ-moóc bằng cách tăng tốc. 

Giảm tốc độ xe và không được trả lái. Phanh nếu 

cần thiết.

G CẢNH BÁO

Nếu vượt quá tải cho phép tối đa đối với một hệ 

thống tải, hệ thống tải có thể tuột khỏi xe và gây 

nguy hiểm cho những người tham gia giao thông 

khác. Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Tuyệt đối không vượt quá tải trọng cho phép tối 

đa khi sử một hệ thống tải.
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Các bộ phận sau có thể bị hư hỏng:

RXe kéo
RRơ-moóc
RKhớp cầu
RMóc kéo rơ-moóc

Tổ hợp xe/rơ-moóc có thể không ổn định.

Nếu trọng lượng đứng ở tâm móc kéo được sử dụng 

thấp hơn trọng lượng đứng ở tâm móc kéo tối đa 

cho phép, tổ hợp xe/rơ-moóc cũng có thể trở nên 

không ổn định.

Để tránh tình huống nguy hiểm xảy ra:

RÐảm bảo kiểm tra trọng lượng đứng ở tâm móc 

kéo trước khi lái xe
RTrọng lượng đứng ở tâm móc kéo phải gần với 

mức tối đa nhất có thể
RKhông vượt quá trọng lượng đứng ở tâm móc 

kéo tối đa cho phép
RTrọng lượng đứng ở tâm móc kéo phải không 

thấp hơn mức cho phép tối thiểu

Đảm bảo không vượt quá các giá trị sau:

RTrọng lượng đứng ở tâm móc kéo cho phép
RTải trọng rơ-moóc cho phép
RTải trọng cầu sau cho phép của xe kéo
RTổng trọng lượng tối đa cho phép của cả xe kéo 

và rơ-moóc

Các giá trị cho phép không được vượt quá có ở:

RTrong tài liệu về xe của bạn
RTrên các bảng loại xe của rơ-moóc
RTrên bảng số khung

Nếu có sự chênh lệch về các giá trị, áp dụng giá trị 

thấp nhất.

Bạn có thể tham khảo tải trọng rơ-moóc cho phép 

trong phần "Dữ liệu kỹ thuật" (Y trang 407).

Khi lùi xe kéo, đảm bảo rằng không có ai ở giữa rơ-

moóc và xe.

Nối và tháo rơ-moóc một cách cẩn thận. Nếu bạn 

không nối rơ-moóc với xe kéo đúng cách, rơ-moóc 

có thể bị tuột ra.

Khi kéo rơ-moóc, các đặc điểm xử lý xe của bạn sẽ 

khác với khi lái xe không có rơ-moóc.

Tổ hợp xe/rơ-moóc:

RNặng hơn
RBị hạn chế về khả năng tăng tốc và leo dốc
RCó quãng đường phanh tăng
RBị ảnh hưởng nhiều hơn bởi gió thổi ngang mạnh
RCần nhạy cảm hơn khi lái xe
RCó vòng cua lớn hơn

Điều này có thể làm ảnh hưởng đến các đặc điểm 

xử lý của xe. Điều chỉnh phong cách lái của bạn 

cho phù hợp. Duy trì khoảng cách an toàn. Cần lái 

xe cẩn thận.

Khi kéo rơ-moóc, luôn luôn điều chỉnh tốc độ theo 

các điều kiện đường xá và thời tiết hiện hành. 

Không được vượt quá tốc độ cho phép tối đa đối với 

tổ hợp xe/rơ-moóc.

Lưu ý chung

Khi kéo rơ-moóc, đặt áp suất lốp trên cầu sau của 

xe kéo đến mức dành cho tải trọng tối đa. Thông 

tin bổ sung về bảng áp suất lốp trên nắp khóa bình 

xăng (Y trang 380).

Bạn có thể tham khảo tải trọng rơ-moóc cho phép 

trong phần "Dữ liệu kỹ thuật" (Y trang 407).

Lời khuyên khi lái xe

Tuân thủ các thông tin về ổn định rơ-moóc ESP® 

(Y trang 80).

Tốc độ cho phép tối đa đối với tổ hợp xe/rơ-moóc 

phụ thuộc vào kiểu rơ-moóc. Trước khi bắt đầu 

hành trình, kiểm tra các tài liệu của rơ-moóc để 

xem tốc độ cho phép tối đa là bao nhiêu. Tuân thủ 

tốc độ tối đa do luật pháp quốc gia sở tại quy định.

Đối với một số loại xe của Mercedes-Benz, tải 

trọng cầu sau cho phép sẽ tăng lên khi kéo rơ-

moóc. Tham khảo phần "Dữ liệu kỹ thuật" để xem 

phần này có áp dụng đối với xe của bạn hay không 

(Y trang 408). Trong trường hợp tải trọng cầu sau 

tăng, tổ hợp xe/rơ-moóc không thể vượt quá tốc 

độ tối đa 100 km/h vì các lý do liên quan đến giấy 

G CẢNH BÁO

Nếu bạn nhả khớp cầu hoặc nó không khớp 

chính xác khi gấp vào, khớp cầu sẽ văng ra 

ngoài. Trong khoảng xoay của khớp cầu, nguy cơ 

xảy ra tai nạn và tổn thương cao hơn.

Chỉ nhả khớp cầu nếu khoảng xoay không bị cản 

trở. Luôn luôn đảm bảo rằng khớp cầu khớp chặt 

khi gập vào.

Lưu ý khi kéo rơ-moóc
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phép vận hành. Quy định này cũng áp dụng tại các 

quốc gia cho phép tốc độ tối đa đối với tổ hợp xe/

rơ-moóc trên 100 km/h.

Khi kéo rơ-moóc, các đặc điểm xử lý xe của bạn sẽ 

khác so với khi lái xe không có rơ-moóc và sẽ tiêu 

thụ nhiều nhiên liệu hơn.

Về số đúng lúc khi xuống dốc trên đoạn dài và rất 

dốc.

Điều này cũng áp dụng trong trường hợp:

RKích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Dis-

tance Pilot DISTRONIC
RHệ thống điều khiển hành trình đã kích hoạt

Thao tác này sẽ sử dụng tác dụng phanh của động 

cơ, vì thế ít cần phải phanh hơn để duy trì tốc độ 

xe. Việc về số thấp hơn cũng làm giảm được tải 

trọng lên hệ thống phanh và ngăn cho phanh 

không bị quá nhiệt hoặc mòn quá nhanh. Nếu bạn 

cần phanh thêm, hãy nhấn bàn đạp phanh nhiều 

lần thay vì nhấn liên tục.

Lời khuyên khi lái xe

RDuy trì một khoảng cách lớn hơn với xe phía 

trước so với khi lái xe không có rơ-moóc
RTránh phanh gấp và nếu có thể, lúc đầu phanh 

nhẹ để cho rơ-moóc tiếp tục chạy - sau đó tăng 

nhanh lực phanh
RCác giá trị về khả năng leo dốc đã cho từ chỗ 

đứng yên được so với mực nước biển, khi lái xe 

ở khu vực đồi núi, lưu ý rằng đầu ra công suất 

của động cơ và khả năng leo dốc của xe từ vị trí 

đứng yên sẽ giảm khi độ cao tăng

Nếu rơ-moóc lắc từ bên này sang bên kia:

X Không được tăng tốc trong mọi trường hợp.

X Không được trả lái.

X Phanh nếu cần thiết.

Gập khớp cầu ra ngoài

Trước khi kéo rơ-moóc, bạn phải gập khớp cầu ra 

ngoài.

XĐảm bảo xe đang ở trạng thái dừng.

X Mở nắp khoang hành lý.

X Kéo công tắc : cho đến khi khớp cầu được mở 

khóa.

Khớp cầu được gập ra từ bên dưới cản sau.

Đèn báo trên công tắc : nhấp nháy. Ổ cắm rơ-

moóc được tích hợp trong khớp cầu.

X Ấn khớp cầu theo chiều mũi tên cho đến khi 

khớp ở vị trí thẳng đứng.

Đèn báo trong công tắc nhả khớp cầu tắt.

Màn hình đa năng hiển thị thông báo Check trailer 

hitch lock (Kiểm tra khóa móc kéo rơ-moóc) cho 

đến khi khớp cầu ăn khớp.

Gập khớp cầu vào trong/ra ngoài

G CẢNH BÁO

Nếu khớp cầu không khớp chính xác, rơ-moóc 

có thể tuột ra. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn gài khớp cầu ăn khớp như được mô tả.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn nhả khớp cầu hoặc nó không khớp 

chính xác khi gấp vào, khớp cầu sẽ văng ra 

ngoài. Trong khoảng xoay của khớp cầu, nguy cơ 

xảy ra tai nạn và tổn thương cao hơn.

Chỉ nhả khớp cầu nếu khoảng xoay không bị cản 

trở. Luôn luôn đảm bảo rằng khớp cầu khớp chặt 

khi gập vào.
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X Tháo nắp bảo vệ khỏi khớp cầu và cất ở nơi an 

toàn.

Gập khớp cầu vào trong

i Gập khớp cầu vào trong nếu bạn không sử 

dụng móc kéo rơ-moóc.

XĐảm bảo rằng xe đứng yên và đã tháo cáp rơ-

moóc.

X Lắp nắp bảo vệ trên khớp cầu.

X Kéo công tắc : cho đến khi khớp cầu được mở 

khóa.

Khớp cầu được gập xuống từ bên dưới cản sau. 

Đèn báo trong công tắc : nhấp nháy.

X Ấn khớp cầu cho đến khi nghe thấy tiếng khớp 

phía sau cản xe.

Đèn báo trên công tắc : tắt và thông báo trên 

màn hình đa năng biến mất.

X Gài phanh tay điện thủ công.

X Xe có hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ 

và gài số một 1 hoặc số lùi k.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

XĐặt rơ-moóc trên bề mặt bằng phẳng phía sau 

xe.

X Nối rơ-moóc.

X Thiết lập kết nối điện giữa xe và rơ-moóc.

X Kiểm tra xem hệ thống chiếu sáng rơ-moóc có 

hoạt động hay không.

XĐẩy công tắc đa năng lên/xuống và kiểm tra 

xem xi nhan tương ứng trên rơ-moóc có nhấp 

nháy hay không.

Một rơ-moóc đã kết nối chỉ được nhận ra khi kết 

nối điện đã được thiết lập một cách chính xác và 

khi hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường. 

Chức năng của các hệ thống khác cũng phụ thuộc 

vào điều này, ví dụ như:

RESP®

RHệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC
RParking Pilot
RHỗ trợ điểm mù chủ động
RHỗ trợ duy trì làn đường

! Không được tháo rơ-moóc khi phanh quá tốc 

đã ăn khớp. Nếu không, xe của bạn có thể bị hư 

hỏng do sự bật lại của phanh quá tốc.

! Tháo cáp phích nối đã lắp trước khi gập khớp 

cầu vào trong. Nếu không, có thể gây hư hại đến 

cản sau và cáp phích nối.

X Gài phanh tay điện thủ công.

X Xe có hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ 

và gài số một 1 hoặc số lùi k.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Tắt động cơ.

X Cố định xe và rơ-moóc để xe không lăn bánh.

X Tháo cáp rơ-moóc và tháo rơ-moóc.

! Bạn có thể kết nối các phụ kiện với nguồn điện 

cố định có điện áp tối đa 240 W.

Bạn không thể sạc ắc-quy rơ-moóc bằng nguồn 

điện.

Khi xuất xưởng, ổ cắm rơ-moóc của xe bạn được 

trang bị một nguồn điện cố định và nguồn điện này 

được bật thông qua khóa điện.

Nguồn điện cố định được cấp điện qua chốt nối rơ-

moóc 9.

Nối rơ-moóc

Tháo rơ-moóc

G CẢNH BÁO

Nếu bạn tháo một rơ-moóc khi phanh quá tốc đã 

khớp, bạn có thể bị kẹp tay giữa xe và thanh kéo 

rơ-moóc. Có nguy cơ chấn thương.

Không được tháo rơ-moóc khi phanh quá tốc đã 

ăn khớp.

G CẢNH BÁO

Các xe có điều khiển độ cao gầm xe:

Nếu bạn ngắt cáp nối rơ-moóc, xe được hạ xu-

ống. Điều này có thể khiến bạn hoặc người khác 

bị kẹp vào giữa thân xe và lốp xe hoặc bên dưới 

xe. Có nguy cơ chấn thương.

Đảm bảo rằng không ai trong ở khu vực xung 

quanh vòm bánh xe hoặc bên dưới xe khi tháo 

cáp nối rơ-moóc.

Nguồn điện rơ-moóc
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Nguồn điện được bật qua khóa điện được cấp điện 

thông qua chốt nối rơ-moóc 10.

Nguồn điện cố định của rơ-moóc tắt trong trường 

hợp điện áp trên xe thấp hoặc muộn nhất sau sáu 

giờ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách lắp hệ 

thống điện cho rơ-moóc tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Để kích hoạt nguồn điện:

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop hai lần trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa (Y trang 156).

Để vô hiệu nguồn điện:

X Xoay chìa đến vị trí g trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop một lần trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa (Y trang 156).

Nếu rơ-moóc được lắp đèn LED, thông báo sự cố 

có thể hiển thị trên màn hình đa năng ngay cả khi 

không có lỗi. Nguyên nhân của thông báo lỗi có thể 

là do dòng điện giảm xuống dưới mức tối thiểu 50 

mA.

Để đảm bảo đèn báo lỗi hoạt động chính xác, phải 

đảm bảo dòng điện cung cấp mỗi chuỗi đèn LED 

trong hệ thống đèn rơ-moóc phải ở mức tối thiểu là 

50 mA.

Lưu ý chung

Rơ-moóc có giắc cắm 7 chân: bạn có thể kết nối 

với ổ cắm 13 chân trên khớp cầu bằng cách sử 

dụng phích nối hoặc cáp nối nếu cần. Có thể mua 

cả hai phụ kiện này tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Lắp phích nối

! Đảm bảo có đủ khe hở dây cáp sao cho cáp 

không bị tuột ra khi vào chỗ ngoặt.

! Tháo cáp phích nối đã lắp trước khi gập khớp 

cầu vào trong. Nếu không, có thể gây hư hại đến 

cản sau và cáp phích nối.

X Mở nắp ổ cắm.

X Lắp đầu nối có chốt : vào trong rãnh = trên ổ 

cắm.

X Xoay đầu nối kiểu lưỡi lê ; theo chiều kim đồng 

hồ cho đến khi dừng lại.

X Gài chốt nắp.

X Nếu bạn sử dụng cáp nối, cố định cáp với rơ-

moóc bằng dây buộc cáp.

Kiểm tra sự cố đối với các đèn LED

Rơ-moóc có giắc cắm 7 chân

Sự cố khi kéo rơ-moóc

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Không thể gài khớp cầu 

chưa được khóa.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Khi được gắn bằng kẹp trên khớp cầu trên móc kéo 

rơ-moóc, tải trọng tối đa là 75 kg. Bạn có thể vận 

chuyển tối đa ba xe đạp.

Tải trọng được tính từ trọng lượng giá đỡ xe đạp và 

tải trọng của giá đỡ xe đạp.

! Sử dụng giá đỡ xe đạp không thích hợp hoặc 

sử dụng chúng không đúng cách có thể gây hư 

hỏng hoặc gãy móc kéo rơ-moóc.

Chỉ sử dụng giá đỡ xe đạp được Mercedes-Benz 

phê duyệt.

Giá đỡ xe đạp làm thay đổi các đặc tính lái của xe 

bạn. Xe

RNặng hơn
RBị hạn chế về khả năng tăng tốc và leo dốc
RCó quãng đường phanh tăng

Điều này có thể làm ảnh hưởng đến các đặc điểm 

xử lý của xe. Điều chỉnh phong cách lái của bạn 

cho phù hợp. Duy trì khoảng cách an toàn và lái xe 

cẩn thận.

Khi sử dụng giá đỡ xe đạp, đặt áp suất lốp trên cầu 

sau của xe kéo đến mức dành cho tải trọng tối đa. 

Có thể tìm thấy thông tin về áp suất lốp trong bảng 

áp suất lốp (Y trang 380).

Khớp cầu không mở khóa 

ngay cả khi:

RXe đứng yên
RCáp rơ-moóc được kết 

nối
RCông tắc nhả khớp cầu 

đã được kéo trong hơn 

một giây

Điện áp trên xe quá thấp.

X Khởi động động cơ.

Nếu khớp cầu vẫn không mở khóa:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Giá đỡ xe đạp

Lưu ý chung

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Giá đỡ xe đạp có thể tách khỏi xe nếu bạn

RVượt quá tải trọng cho phép của móc kéo rơ-

moóc

RSử dụng giá đỡ xe đạp không đúng cách

RGắn giá đỡ xe đạp với khớp cầu bên dưới đầu 

tròn

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để đảm bảo an toàn cho bạn và người tham gia 

giao thông khác, tuân thủ các quy định sau:

RLuôn tuân thủ tải trọng cho phép của móc kéo 

rơ-moóc.

RChỉ sử dụng giá đỡ xe đạp để vận chuyển xe 

đạp.

RLuôn gắn giá đỡ xe đạp đúng cách bằng cách 

kẹp trên đầu tròn và vào chốt dẫn hướng trên 

khớp cầu, nếu có thể.

RĐể vận chuyển bốn xe đạp, luôn sử dụng giá 

đỡ xe đạp có giá đỡ bổ sung trên chốt dẫn 

hướng của khớp cầu.

RChỉ sử dụng giá đỡ xe đạp được Mercedes-

Benz phê duyệt.

RLuôn tuân thủ hướng dẫn vận hành của giá đỡ 

xe đạp.
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Khoảng cách giữa trọng tâm của tải và đầu tròn càng lớn thì tải trọng đặt lên móc kéo rơ-moóc càng cao.

Do đó, cần tuân thủ các lưu ý sau:

RGắn các xe đạp nặng gần với xe nhất có thể.
RLuôn phân bố tải trọng trên giá đỡ xe đạp một cách đối xứng nhất có thể với trục dọc của xe đạp.

Trước khi xếp tải lên giá đỡ xe đạp, Mercedes-Benz khuyên bạn nên tháo tất cả các bộ phận phụ trợ ra 

khỏi xe đạp, như giỏ xe, ghế trẻ em hoặc ắc-quy. Điều này cho phép bạn cải thiện sức cản khí động lực 

và trọng tâm của giá đỡ xe đạp.

Luôn cố định xe đạp để chống trượt và kiểm tra để đảm bảo chúng được đặt chắc chắn ở khoảng cách 

đều nhau.

Không sử dụng vải bạt hoặc tấm phủ khác. Nếu không có thể ảnh hưởng đến các đặc điểm lái xe và tầm 

nhìn phía sau. Sức cản khí động học cũng có thể tăng và tác động tải lên móc kéo rơ-moóc.

Phân bổ tải trên giá đỡ xe đạp

: Chiều cao giữa trọng tâm và khớp cầu

; Khoảng cách với phía sau giữa trọng tâm và khớp cầu

= Trọng tâm được đặt trên trục giữa của xe

Khi xếp tải lên giá đỡ xe đạp, tuân thủ các lưu ý sau:

Hướng dẫn xếp tải

Số lượng xe đạp Tổng trọng lượng giá 

đỡ xe đạp và tải trọng

Khoảng cách tối đa 

:
Khoảng cách tối đa 

;

3 lên tới 75 kg 420 mm 300 mm
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Lưu ý an toàn quan trọng

Các hiển thị và cách vận hành

Menu và menu con

Thông báo hiển thị

Đèn cảnh báo và đèn báo trên cụm đồng hồ
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Bạn phải tuân theo các quy định pháp luật tại quốc 

gia nơi bạn đang lái xe khi sử dụng máy tính tích 

hợp.

Nếu khả năng vận hành an toàn của xe bạn bị suy 

giảm, hãy dừng xe một cách an toàn ngay khi có 

thể. Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Máy tính tích hợp chỉ hiển thị các thông báo hiển 

thị hoặc cảnh báo từ các hệ thống nhất định trên 

màn hình đa năng. Do đó, hãy chắc chắn rằng xe 

của bạn luôn vận hành một cách an toàn.

Để nắm được thông tin tổng quan, xem hình ảnh 

minh họa cụm đồng hồ (Y trang 38).

Xe LAI: đảm bảo bạn đọ?c kỹ các hướng dẫn vận 

hành riêng. Nếu không, bạn có thể không phát 

hiện ra nguy hiểm.

Đèn trên cụm đồng hồ, trên màn hình và các nút 

điều khiển bên trong xe có thể được điều chỉnh 

bằng cách sử dụng núm điều chỉnh độ sáng :.

X Xoay núm điều khiển độ sáng : lên hoặc xu-

ống.

Nếu bạn chuyển công tắc đèn (Y trang 124) sang 

vị trí T, Ã hoặc L, độ sáng sẽ tùy thuộc 

vào độ sáng của ánh sáng xung quanh.

i Cảm biến ánh sáng trên cụm đồng hồ tự động 

điều chỉnh độ sáng của màn hình đa năng.

Ban ngày, các màn hình trên cụm đồng hồ đều 

sáng. Không thể sử dụng chức năng sáng mờ 

vào ban ngày.

Đồng hồ tốc độ xe được chia thành các phần tùy 

thuộc vào trang bị trên xe.

Các phân đoạn trên đồng hồ tốc độ xe cho thấy 

phạm vi tốc độ mà xe có thể đạt được.

RHệ thống điều khiển hành trình được kích hoạt 

(Y trang 188):

Các phân đoạn bắt đầu hiển thị từ tốc độ được 

lưu cho đến cuối thang tốc độ hoặc tới giới hạn 

tốc độ đã được cài đặt cố định.
RBộ giới hạn tốc độ được kích hoạt 

(Y trang 190):

Các phân đoạn từ điểm bắt đầu thang đo tới giới 

hạn tốc độ đã chọn sáng lên.
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC được kích hoạt (Y trang 194):

Một hoặc hai phân đoạn trong khoảng tốc độ đã 

lưu sáng lên.

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng thiết bị thông tin và liên lạc tích 

hợp trong xe khi đang lái xe thì bạn có thể bị mất 

tập trung vào tình hình giao thông. Điều này có 

thể dẫn tới mất kiểm soát phương tiện. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ sử dụng thiết bị này khi tình hình giao thông 

cho phép. Nếu bạn không thể chắc chắn về điều 

này, hãy dừng xe, chú ý tới điều kiện đường và 

giao thông và sử dụng thiết bị khi xe đứng yên.

G CẢNH BÁO

Nếu cụm đồng hồ bị lỗi hoặc bị trục trặc, bạn 

không thể biết được hạn chế về chức năng liên 

quan đến an toàn. Việc vận hành xe an toàn có 

thể bị ảnh hưởng. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cần lái xe cẩn thận. Lập tức đưa xe tới xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn để kiểm tra.

Các hiển thị và cách vận hành

Đèn nền cụm đồng hồ

Đồng hồ tốc độ xe có chia đoạn
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RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC phát hiện thấy xe phía trước di 

chuyển chậm hơn tốc độ đã lưu:

Các phân đoạn giữa tốc độ xe phía trước và tốc 

độ đã lưu sáng lên.

! Không lái xe trong khoảng vượt quá tốc độ. Lái 

xe quá tốc độ sẽ làm hỏng động cơ.

Dải màu đỏ trong đồng hồ tốc độ động cơ biểu thị 

khoảng vượt quá tốc độ của động cơ.

Nguồn cấp nhiên liệu sẽ bị ngắt để bảo vệ động cơ 

khi tốc độ chạm đến dải màu đỏ.

Bạn nên đặc biệt chú ý đến tình trạng đường khi 

nhiệt độ ở khoảng điểm đóng băng.

Lưu ý rằng giá trị nhiệt độ bên ngoài biểu thị nhiệt 

độ không khí đo được, chứ không phải nhiệt độ bề 

mặt đường.

Nhiệt độ bên ngoài hiển thị trên màn hình đa năng 

(Y trang 244).

Thay đổi nhiệt độ bên ngoài sẽ được hiển thị sau 

một thời gian trễ ngắn.

Màn hình nhiệt độ nước làm mát được hiển thị ở 

phần dưới của đồng hồ tốc độ động cơ 

(Y trang 38).

Khi nhiệt độ bên ngoài cao và khi lái xe trên địa 

hình đồi núi, nhiệt độ nước làm mát có thể tăng 

đến cuối thang đo.

Trong các điều kiện hoạt động bình thường và với 

mức nước làm mát chính xác, hiển thị nhiệt độ có 

thể tăng tới 120 °C.

: Màn hình đa năng

; Bảng điều khiển bên phải

= Bảng điều khiển bên trái

XĐể kích hoạt máy tính tích hợp: bật nguồn 

điện.

Xe có hộp số sàn: nếu bạn rút chìa khóa, sau đó 

nhanh chóng tra lại chìa khóa và xoay đến vị trí 1, 

thì cụm đồng hồ và máy tính tích hợp sẽ không 

hoạt động.

Bạn có thể điều khiển màn hình đa năng và các cài 

đặt trên máy tính tích hợp bằng cách sử dụng các 

nút trên vô lăng đa năng.

Đồng hồ tốc độ động cơ

Hiển thị nhiệt độ bên ngoài

Hiển thị nhiệt độ nước làm mát

G CẢNH BÁO

Nếu mở nắp ca pô trong khi động cơ đang quá 

nóng hoặc khi có lửa cháy trong khoang động 

cơ, bạn có thể tiếp xúc phải khí nóng hoặc các 

sản phẩm bảo dưỡng bị rò rỉ khác. Có nguy cơ 

gây thương tích.

Đợi cho đến khi động cơ đã nguội mới mở nắp ca 

pô. Nếu có lửa cháy trong khoang động cơ, để 

nắp ca pô đóng lại và thông báo cho đội cứu hỏa.

Vận hành máy tính tích hợp



Các hiển thị và cách vận hành244
M

á
y
 t

ín
h

 t
íc

h
 h
ợ

p
 v

à
 c

á
c
 h

iể
n

 t
h
ị

Bảng điều khiển bên trái

Bảng điều khiển bên phải

: Chương trình lái (Y trang 168)

; Vị trí số (Y trang 169)

= Đồng hồ tốc độ xe bổ sung

? Display

Ñ RMở danh mục menu

9

:

Ấn nhanh:

RCuộn qua các danh sách
RChọn một menu hoặc chức năng
RTrên menu Radio (Đài) hoặc Media 

(Đa phương tiện): mở danh sách bài 

nhạc hoặc danh sách đài và chọn 

một đài, một bài nhạc hoặc video
RTrên menu Telephone (Điện thoại): 

chuyển sang danh bạ và chọn một 

tên hoặc số điện thoại

9

:

Ấn và giữ:

RCuộn nhanh qua tất cả các danh 

sách
RTrên menu Radio (Đài) hoặc Media 

(Đa phương tiện): chọn một đài, một 

bài nhạc hoặc video bằng cách cuộn 

nhanh
RTrên menu Telephone (Điện thoại): 

bắt đầu cuộn nhanh nếu danh bạ mở

a RTrên tất cả các menu: xác nhận mục 

đã chọn trong danh sách
RTrên menu Radio (Đài) hoặc Media 

(Đa phương tiện): mở danh sách các 

nguồn radio hoặc đa phương tiện có 

sẵn
RTrên menu Telephone (Điện thoại): 

chuyển sang danh bạ và bắt đầu 

quay số đã chọn

RXe có hệ thống đa phương tiện Audio 

20:
RTắt điều hướng bằng giọng nói (xem 

hướng dẫn vận hành của nhà sản 

xuất)
RXe có hệ thống đa phương tiện CO-

MAND Online:

RTắt LINGUATRONIC (xem hướng dẫn 

vận hành riêng)

% Ấn nhanh:

RQuay lại
RTrên menu Radio (Đài) hoặc Media 

(Đa phương tiện): thoát danh sách 

bài nhạc hoặc danh sách kênh, hay 

danh sách các nguồn radio hoặc đa 

phương tiện có sẵn
RẨn thông báo hiển thị
RThoát danh bạ/bộ nhớ số vừa gọi

% Ấn và giữ:

RGọi ra màn hình tiêu chuẩn trên 

menu Trip (Hành trình)

~ RTừ chối hoặc kết thúc cuộc gọi
RThoát danh bạ/bộ nhớ số vừa gọi

6 RGọi hoặc nhận cuộc gọi
RChuyển sang bộ nhớ số vừa gọi

W 

X

RĐiều chỉnh âm lượng

8 RIm lặng

RXe có hệ thống đa phương tiện Audio 

20:

Bật điều hướng bằng giọng nói (xem 

hướng dẫn vận hành của nhà sản 

xuất)
RXe có hệ thống đa phương tiện CO-

MAND Online:

Bật LINGUATRONIC (xem hướng dẫn 

sử dụng riêng)

Màn hình đa năng
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A Giờ

B Nhiệt độ bên ngoài (Y trang 243)

Bảng hiển thị ? hiển thị menu hoặc menu con 

được chọn và các thông báo hiển thị.

XĐể mở danh sách menu: ấn Ñ trên vô lăng.

Danh sách menu xuất hiện trên bảng hiển thị ?.

Các chỉ số có thể xuất hiện trên màn hình đa 

năng:

RZ Khuyến nghị khi chuyển số dành cho hộp số 

sàn (Y trang 166) hoặc hộp số tự động (chuyển 

số thủ công) (Y trang 173)
Rj Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot 

(Y trang 206)
RÈ Bộ giới hạn (Y trang 244)
R¯ Hệ thống điều khiển hành trình 

(Y trang 187)
Ra Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC (Y trang 191)
R_ Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adapti-

ve Highbeam Assist (Y trang 127)
R_ Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adapti-

ve Highbeam Assist Plus (Y trang 128)
R  Chức năng ECO start/stop (Y trang 159)
Rë Chức năng HOLD (Y trang 200)
Rð Vượt quá tốc độ tối đa cho phép (chỉ dành 

cho các quốc gia nhất định)

Lưu ý chung

Màn hiển thị trên kính chắn gió chiếu các thông tin 

từ hệ thống điều hướng và hệ thống hỗ trợ người lái 

phía trên bảng điều khiển vào tầm nhìn của người 

lái. Chức năng này cho phép màn hiển thị trên kính 

chắn gió lấy được thông tin mà không cần bạn rời 

mắt khỏi đường lái.

Để hiển thị nội dung, xe của bạn phải sở hữu và bật 

các chức năng sau:

RHệ thống điều khiển hành trình
RBộ giới hạn tốc độ
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC
RHỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông
RÐiều hướng

Lưu ý an toàn quan trọng

Hiển thị trên kính chắn gió chỉ hỗ trợ chứ không 

thay thế cho việc lái xe tập trung.

Không phải lúc nào các biển báo giới hạn tốc độ và 

cấm vượt cũng được hiển thị chính xác. Biển báo 

giao thông luôn được ưu tiên hơn hiển thị hỗ trợ 

nhận diện tín hiệu giao thông.

Tầm nhìn Màn hiển thị trên kính chắn gió bị ảnh 

hưởng bởi các điều kiện sau:

RVị trí ghế lái
RVị trí ảnh màn hình
RÐiều kiện ánh sáng chung
RKính râm phân cực
RMặt đường bị ướt
RChùm tia bị che bởi các vật thể trên mặt màn 

hình

Trong trường hợp nắng gắt, các phần của màn hình 

có thể mờ. Có thể khắc phục điều này bằng cách 

tắt Màn hiển thị trên kính chắn gió và bật lại.

i Các xe có Hiển thị thông tin trên kính chắn gió 

được trang bị kính chắn gió đặc biệt. Nếu cần 

sửa chữa, hãy thay thế kính chắn gió ở xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Các hiển thị và cách vận hành

Bật/tắt hiển thị thông tin trên kính chắn gió

X Ấn nút :.

Khi bật hiển thị thông tin trên kính chắn gió, các 

thông tin hiển thị sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của 

người lái.

Hiển thị thông tin trên kính chắn gió
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Các thông tin hiển thị tiêu chuẩn trên kính 

chắn gió

: Chỉ dẫn điều hướng

; Tốc độ hiện tại

= Các chỉ dẫn và biển báo giao thông được phát 

hiện

? Hệ thống điều khiển hành trình, bộ giới hạn 

tốc độ hoặc hệ thống kiểm soát khoảng cách 

Distance Pilot DISTRONIC

Các thông tin hiển thị AMG trên kính chắn gió

: Bảo vệ tránh đạt đến khoảng vượt quá tốc độ

; Chu kỳ đếm RACE TIMER

= Thời gian đã đếm RACE TIMER

? Tốc độ hiện tại

A Số đang được chọn, tùy chọn chuyển số với 

chuyển số thủ công

B Tốc độ động cơ hiện tại

Tùy chọn cài đặt

Bạn có thể thực hiện các cài đặt sau trên menu con 

màn hiển thị trên kính chắn gió:

RÐiều chỉnh vị trí của thông tin hiển thị trên kính 

chắn gió (Y trang 257)

RÐiều chỉnh độ sáng của các thông tin hiển thị 

trên kính chắn gió (Y trang 257)
RChọn thông tin bạn muốn hiển thị trên kính chắn 

gió (Y trang 256)

Khi sử dụng chức năng Display content (Nội 

dung hiển thị), tùy vào trang bị trên xe của bạn, 

bạn có thể chọn một trong bốn thông tin hiển thị 

tiêu chuẩn. Sau đó, nội dung được chọn sẽ xuất 

hiện trên kính chắn gió.

Trong xe Mercedes-AMG, bạn có thể chọn giữa 

các thông tin hiển thị AMG ngoài các thông tin 

hiển thị tiêu chuẩn, tùy thuộc vào trang bị trên 

xe.

Nếu bạn chọn hiển thị biển báo giao thông, các 

biển báo giao thông mà hệ thống Hỗ trợ nhận 

diện tín hiệu giao thông phát hiện sẽ xuất hiện 

trên kính chắn gió.

Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

Vận hành máy tính tích hợp (Y trang 243).

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, bạn có thể chọn các 

menu sau:

RMenu Trip (Hành trình) (Y trang 247)
RMenu Navi (Điều hướng) (Y trang 248)
RMenu Radio (Đài) (Y trang 250)
RMenu Media (Đa phương tiện) (Y trang 250)
RMenu Telephone (Điện thoại) (Y trang 252)
RMenu Assistance graphic (Đồ họa hỗ trợ) 

(Y trang 253)
RMenu Service (Dịch vụ) (Y trang 254)
RMenu Settings (Cài đặt) (Y trang 254)
RMenu AMG trên xe Mercedes-AMG 

(Y trang 259)

Menu và menu con

Tổng quan về menu
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Hiển thị tiêu chuẩn

X Ấn và giữ nút % trên vô lăng cho đến khi 

menu Trip (Hành trình) với đồng hồ đo hành 

trình : và đồng hồ đo tổng quãng đường ; 

xuất hiện.

Hiển thị quãng đường đi được và mức tiêu 
thụ nhiên liệu hiện tại

: Khoảng nhiên liệu trong bình

; Mức tiêu thụ nhiên liệu hiện tại

= Hiển thị tình trạng phục hồi nhiên liệu

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Trip (Hành trình).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Sử dụng 9 hoặc :, chọn hiển thị.

Quãng đường gần đúng : có thể đi được được 

tính theo phong cách lái xe hiện tại của bạn và 

lượng nhiên liệu trong bình. Nếu chỉ còn ít nhiên 

liệu trong bình nhiên liệu, biểu tượng xe đang bơm 

xăng C sẽ xuất hiện thay vì quãng đường gần 

đúng :.

Hiển thị tình trạng phục hồi = cho biết năng lượng 

có được phục hồi từ động năng trong chế độ chạy 

vượt tốc và được giữ trong ắc-quy hay không. Hiển 

thị tình trạng phục hồi = phụ thuộc vào động cơ 

được lắp đặt và do đó không phải mọi xe đều được 

trang bị tính năng này.

Màn hình ECO

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Trip (Hành trình).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn màn hình ECO.

Nếu khóa điện bị tắt quá bốn tiếng, màn hình ECO 

sẽ tự động cài đặt lại.

Thông tin bổ sung về màn hình ECO 

(Y trang 183).

Máy tính hành trình “From start” hoặc 
“From reset”

: Quãng đường

; Thời gian lái

= Tốc độ trung bình

? Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Trip (Hành trình).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn From start (Từ khi 

khởi động) hoặc From reset (Từ khi cài đặt lại).

Các giá trị trên menu con From start (Từ khi khởi 

động) được tính từ khi bắt đầu hành trình, trong khi 

Menu Trip (Hành trình)
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các giá trị trên menu con From reset (Từ khi cài đặt 

lại) được tính từ lần gần nhất cài đặt lại menu con 

này (Y trang 248).

Máy tính hành trình tự động cài đặt lại trong các 

trường hợp sau From start (Từ khi khởi động):

RTắt khóa điện quá bốn tiếng
RĐã lái quá 999 tiếng
RĐã lái quá 9.999 km

Khi xe đã lái quá 9999 tiếng hoặc 99.999 km, máy 

tính hành trình sẽ tự động cài đặt lại thành From 

reset (Từ khi cài đặt lại).

Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Trip (Hành trình).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn đồng hồ tốc độ kỹ 

thuật số.

Đặt lại các giá trị

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Trip (Hành trình).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng bạn 

muốn đặt lại.

X Ấn nhanh nút a.

X Ấn : để chọn Yes (Có) và ấn a để xác 

nhận.

Bạn có thể đặt lại các giá trị của những chức năng 

sau:

RÐồng hồ đo hành trình
RMáy tính hành trình “From start”
RMáy tính hành trình “From reset”
RMàn hình ECO

Nếu bạn đặt lại các giá trị trên “màn hình ECO”, 

các giá trị trong máy tính hành trình “From start” 

cũng sẽ được đặt lại. Nếu bạn cài đặt lại các giá trị 

trên máy tính hành trình “Từ khi khởi động”, các 

giá trị trên “màn hình ECO” cũng sẽ được cài đặt 

lại.

Hiển thị các chỉ dẫn điều hướng

Trên menu Navi (Điều hướng), màn hình đa năng 

hiển thị các chỉ dẫn điều hướng. Bạn có thể tìm 

thấy thông tin bổ sung về các chỉ dẫn điều hướng 

trong Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số trong hệ 

thống đa phương tiện.

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Navi (Điều hướng).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

Chức năng chỉ đường không hoạt động

: Hướng đi

; Đường hiện tại

Chức năng chỉ đường hoạt động

Không có thông báo chuyển hướng

: Quãng đường tới điểm đến tiếp theo

; Thời gian tới ước tính

= Quãng đường đến đoạn chuyển hướng kế tiếp

Menu Navigation (Điều hướng)
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? Đường hiện tại

Thông báo chuyển hướng kèm theo đề xuất làn 

đường

: Mục tiêu chuyển hướng

; Quãng đường đến đoạn chuyển hướng

= Biểu tượng chuyển hướng

? Làn đường được khuyến nghị và làn đường 

mới trong khi chuyển hướng (màu trắng)

A Làn có thể

B Làn đường không khuyến nghị (màu xám 

đậm)

Trên đường nhiều làn, các đề xuất làn đường mới 

có thể được hiển thị cho lần chuyển hướng kế tiếp 

nếu bản đồ số hỗ trợ dữ liệu này. Trong quá trình 

chuyển hướng, các làn đường mới có thể được bổ 

sung.

Làn đường không khuyến nghị B: bạn không thể 

chuyển hướng ở đoạn kế tiếp nếu vẫn đi theo làn 

đường này.

Làn đường có thể đi A: ở làn đường này, bạn chỉ 

có thể chuyển hướng ở đoạn kế tiếp.

Làn đường được đề xuất ?: ở làn đường này, bạn 

có thể chuyển hướng ở đoạn kế tiếp và đoạn tiếp 

sau đó.

Chuyển hướng không kèm theo đề xuất làn 

đường

: Đường đến sau khi chuyển hướng

; Quãng đường đến đoạn chuyển hướng và 

hiển thị khoảng cách bằng hình ảnh

= Biểu tượng chuyển hướng

Khi cần chuyển hướng, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng 

= thể hiện chuyển hướng và cột thể hiện khoảng 

cách ;. Cột này sẽ ngắn dần lên phía trên khi bạn 

tiến tới điểm chuyển hướng được thông báo. Quá 

trình chuyển hướng bắt đầu khi khoảng cách hiển 

thị đạt giá trị 0.

Chuyển hướng kèm theo đề xuất làn đường

: Đường đến sau khi chuyển hướng

; Quãng đường đến đoạn chuyển hướng và 

hiển thị khoảng cách bằng hình ảnh

= Biểu tượng chuyển hướng

? Đề xuất làn đường
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Các đèn báo trạng thái khác của hệ thống 
dẫn đường

: Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung khác có thể hiển thị:

RNew route... hoặc Calculating route...

Lộ trình mới được tính toán.
RRoad not mapped

Vị trí của xe nằm trong phạm vi của bản đồ số, 

nhưng bản đồ không nhận diện được đường, ví 

dụ, đường mới, bãi đỗ xe hoặc khu đất tư.
RNo route

Không tính toán được lộ trình nào tới điểm đến 

đã chọn.
RBản đồ tắt

Bản đồ hiển thị vị trí xe hiện tại không khả dụng.
RO

Bạn đã tới điểm đến hoặc một điểm dừng trung 

gian.

: Băng tần

; Đài có vị trí thiết lập sẵn

= Tên nghệ sĩ

? Tên bài hát

Màn hình đa năng hiển thị đài ; với tần số của đài 

hoặc tên đài. Vị trí thiết lập sẵn chỉ được hiển thị 

cùng đài ; nếu vị trí này đã được lưu. Bạn có thể 

lưu các đài phát thanh trong hệ thống đa phương 

tiện.

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Radio (Đài).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

Đài đang được cài đặt ; sẽ xuất hiện trên màn 

hình đa năng.

XĐể mở danh sách kênh: ấn nhanh nút : 

hoặc 9.

XĐể chọn một đài trong danh sách đài: ấn 

nhanh nút : hoặc 9.

XĐể chọn một đài trong danh sách đài bằng 

cách cuộn nhanh: ấn và giữ nút : hoặc 

9.

XĐể chọn băng tần hoặc bộ nhớ đài: ấn nhanh 

nút a.

X Ấn : hoặc 9 để chọn băng tần hoặc bộ 

nhớ đài.

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.

i Chế độ radio DAB (Digital Audio Broadcasting 

- Phát thanh kỹ thuật số) là chuẩn truyền thanh 

kỹ thuật số tối ưu được thiết kế để nhận tín hiệu 

vô tuyến khi di chuyển.

Thay đổi nguồn đa phương tiện

Bạn có thể thay đổi nguồn đa phương tiện và chế 

độ phát lại (âm thanh, video hoặc TV) bất kỳ lúc 

nào trên menu Media (Đa phương tiện).

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Media (Đa phương tiện).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

XĐể mở danh sách nguồn đa phương tiện: ấn 

nhanh a.

Danh sách hiển thị các nguồn đa phương tiện sau, 

ví dụ:

Menu Radio (Đài)
Menu Media (Đa phương tiện)
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RCD hoặc DVD (DVD chỉ có trong hệ thống đa 

phương tiện COMAND Online)
RThẻ SD
RMedia register (chỉ có trong hệ thống đa phương 

tiện COMAND Online)
RThiết bị lưu trữ USB
RThiết bị âm thanh có Bluetooth®

Vui lòng xem thêm thông tin về hỗ trợ đa phương 

tiện và vận hành đa phương tiện trong hệ thống đa 

phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Vận hành trình phát nhạc hoặc phương tiện 
phát thanh

: Nguồn đa phương tiện, ví dụ, tên của thẻ nhớ 

USB

; Bài hiện tại

= Tên nghệ sĩ

? Tên album

A Tên thư mục

Bạn có thể chạy các tệp tin âm thanh từ nhiều trình 

phát nhạc hoặc phương tiện phát thanh khác nhau, 

tùy thuộc vào trang bị trên xe.

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Media (Đa phương tiện).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

XĐể chọn trình phát nhạc hoặc phương tiện 

phát thanh:  ấn nhanh a. Danh sách có 

chứa nguồn đa phương tiện sẽ xuất hiện.

X Ấn : hoặc 9 để chọn trình phát nhạc 

hoặc phương tiện phát thanh tương ứng.

X Ấn a để xác nhận.

XĐể mở danh sách bài nhạc: ấn nhanh nút : 

hoặc 9.

XĐể chọn bài tiếp theo hoặc trước đó trong 

danh sách bài nhạc: ấn nhanh nút : hoặc 

9.

XĐể chọn một bài nhạc từ danh sách bài nhạc 

bằng cách cuộn nhanh: ấn và giữ nút : 

hoặc 9 cho đến khi bài mong muốn hiển thị.

Nếu bạn ấn và giữ nút, tốc độ cuộn sẽ tăng lên. 

Không phải tất cả trình phát nhạc hoặc phương 

tiện phát thanh đều hỗ trợ tính năng này.

Nếu thông tin về bài nhạc tương ứng được lưu 

trong ổ đĩa âm thanh hoặc phương tiện phát thanh, 

các thông tin sau sẽ được hiển thị trên màn hình 

đa năng:

RSố thứ tự bài hát
RTên bài hát
RTên nghệ sĩ
RAlbum

Thông tin về bài hát không xuất hiện trong chế độ 

AUX (Chế độ âm thanh cổng phụ, nguồn âm thanh 

ngoài được kết nối).

Vận hành DVD-Video

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Media (Đa phương tiện).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

XĐể chọn ổ đĩa DVD hoặc phương tiện DVD: ấn 

nhanh nút a. Danh sách có chứa nguồn đa 

phương tiện sẽ xuất hiện.

X Ấn : hoặc 9 để chọn một ổ đĩa hoặc đĩa 

DVD tương ứng.

X Ấn a để xác nhận.

XĐể mở danh sách cảnh phim: ấn nhanh nút 

: hoặc 9.
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XĐể chọn cảnh phim tiếp theo hoặc trước đó 

trong danh sách cảnh phim: ấn nhanh nút 

: hoặc 9.

XĐể chọn một cảnh phim từ danh sách cảnh 

phim bằng cách cuộn nhanh: ấn và giữ nút 

: hoặc 9 cho đến khi cảnh : xuất hiện.

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.

Vận hành TV

: Kênh TV được cài đặt sẵn

; Thông tin chương trình, ví dụ tên phim

= Tên danh sách kênh

Vị trí thiết lập sẵn chỉ được hiển thị cùng kênh TV 

: nếu vị trí này đã được lưu. Bạn có thể lưu các 

kênh TV trong hệ thống đa phương tiện.

X Bật hệ thống đa phương tiện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Media (Đa phương tiện).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

XĐể chọn TV: ấn nhanh nút a. Danh sách có 

chứa nguồn đa phương tiện sẽ xuất hiện.

X Ấn : hoặc 9 để chọn TV.

X Ấn a để xác nhận.

XĐể mở danh sách kênh: ấn nhanh nút : 

hoặc 9.

XĐể chọn một kênh trong danh sách kênh: ấn 

nhanh nút : hoặc 9.

XĐể chọn một kênh trong danh sách kênh 

bằng cách cuộn nhanh: ấn và giữ nút : 

hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.

Giới thiệu

Khi sử dụng điện thoại, bạn phải tuân thủ các quy 

định pháp luật tại quốc gia nơi bạn đang lái xe.

X Bật điện thoại di động (xem hướng dẫn vận hành 

của nhà sản xuất).

X Bật hệ thống đa phương tiện.

XĐặt điện thoại di động vào giá đỡ.

hoặc

X Thiết lập kết nối Bluetooth® với hệ thống đa 

phương tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật 

số).

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Telephone (Điện thoại).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

Bạn sẽ thấy một trong những thông báo hiển thị 

sau trên màn hình đa năng:

RTelephone ready hoặc tên nhà mạng: điện thoại 

di động đã tìm thấy mạng và sẵn sàng nhận tín 

hiệu.
RTelephone No service: không có mạng hoặc 

điện thoại di động đang tìm kiếm mạng.

i Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các điện 

thoại di động phù hợp và việc kết nối di động 

qua Bluetooth®:

RTrên Internet tại địa chỉ http://www.mercedes-

benz.com/connect
RTại các Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz

Menu Telephone (Điện thoại)

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng thiết bị thông tin và liên lạc tích 

hợp trong xe khi đang lái xe thì bạn có thể bị mất 

tập trung vào tình hình giao thông. Điều này có 

thể dẫn tới mất kiểm soát phương tiện. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ sử dụng thiết bị này khi tình hình giao thông 

cho phép. Nếu bạn không thể chắc chắn về điều 

này, hãy dừng xe, chú ý tới điều kiện đường và 

giao thông và sử dụng thiết bị khi xe đứng yên.
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Nhận cuộc gọi

Nếu có cuộc gọi đến khi bạn đang sử dụng menu 

Telephone (Điện thoại), thông báo hiển thị sẽ xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

Bạn có thể nhận cuộc gọi bất cứ khi nào bất kể đã 

chọn menu nào.

X Ấn nút 6 trên vô lăng để nhận cuộc gọi 

đến.

Từ chối hoặc kết thúc cuộc gọi

X Ấn nút ~ trên vô lăng để từ chối hoặc kết 

thúc cuộc gọi.

Chọn một mục từ danh bạ

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Telephone (Điện thoại).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn :, 9 hoặc a để chuyển sang danh 

bạ.

X Ấn : hoặc 9 để chọn từng tên một.

hoặc

XĐể bắt đầu cuộn nhanh: ấn và giữ : hoặc 

9 lâu hơn một giây.

Tên lần lượt được hiển thị nhanh chóng trong danh 

bạ.

Nếu ấn và giữ nút : hoặc 9 lâu hơn năm 

giây, tên có chữ cái đầu tiên tiếp theo hoặc trước 

đó theo bảng chữ cái sẽ xuất hiện.

Thao tác cuộn nhanh sẽ dừng lại khi bạn nhả nút 

hoặc khi tới cuối danh sách.

X Nếu một tên liên lạc chỉ có một số điện thoại 

được lưu: ấn nút 6 hoặc a để bắt đầu 

quay số.

hoặc

X Nếu một tên liên lạc được lưu cho nhiều số 

điện thoại: ấn nút 6 hoặc a để hiển 

thị số.

X Ấn : hoặc 9 để chọn số bạn muốn gọi.

X Ấn nút 6 hoặc a để bắt đầu gọi.

hoặc

XĐể thoát danh bạ: ấn nhanh nút ~ hoặc 

%.

Gọi lại

Máy tính tích hợp lưu những tên hoặc số đã gọi gần 

nhất trong bộ nhớ số vừa gọi.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Telephone (Điện thoại).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn nút 6 để chuyển sang bộ nhớ số vừa 

gọi.

X Ấn : hoặc 9 để chọn tên hoặc số điện 

thoại muốn gọi.

X Ấn nút 6 hoặc a để bắt đầu gọi.

hoặc

XĐể thoát bộ nhớ?  số vừa gọi: ấn nhanh nút 

~ hoặc %.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Assistance graphic (Đồ họa hỗ trợ).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

Màn hình hỗ trợ hiển thị trạng thái và/hoặc thông 

tin từ các hệ thống lái hoặc hệ thống lái an toàn 

sau:

RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC (Y trang 197)
RHỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông 

(Y trang 224)
RChức năng cảnh báo khoảng cách và chức năng 

phanh tự động của Hệ thống hỗ trợ phanh chủ 

động Active Brake Assist (Y trang 74)
RActive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

(Y trang 81)

Menu Màn hình hỗ trợ
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RHệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist 

(Y trang 225) hoặc Hỗ trợ điểm mù chủ động 

(Y trang 229)
RHệ thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION 

ASSIST (Y trang 222)
RHệ thống duy trì làn đường (Y trang 227) hoặc 

Hỗ trợ duy trì làn đường (Y trang 232)

X Ấn : để hiển thị đánh giá của hệ thống cảnh 

báo mất tập trung ATTENTION ASSIST.

Giới thiệu

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, bạn sẽ có các tùy 

chọn sau trên menu Service (Dịch vụ):

RGọi ra thông báo hiển thị trong bộ nhớ thông báo 

(Y trang 263)
RKhởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp 

(Y trang 381) hoặc kiểm tra thông tin điện tử 

của hệ thống giám sát áp suất lốp 

(Y trang 383)
RGọi ra ngày hẹn bảo dưỡng (Y trang 345)
RHiển thị mức AdBlue® và quãng đường 

(Y trang 254)

Hiển thị mức AdBlue® và quãng đường

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Service (Dịch vụ).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con AdBlue.

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.

Quãng đường và mức AdBlue® được hiển thị trong 

biểu đồ hình cột trên màn hình đa năng.

Đọc thông tin và tuân thủ lưu ý trong phần “Tiếp 

nhiên liệu” (Y trang 177).

Giới thiệu

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, bạn sẽ có các tùy 

chọn sau trong menu Settings (Cài đặt):

RThay đổi cài đặt của hệ thống hỗ trợ 

(Y trang 254)

RThay đổi cài đặt thông tin hiển thị trên kính chắn 

gió (Y trang 256)
RThay đổi cài đặt của hệ thống đèn 

(Y trang 257)
RThay đổi cài đặt của cụm đồng hồ 

(Y trang 258)
RThay đổi cài đặt của xe (Y trang 258)
RKhôi phục cài đặt mặc định (Y trang 259)

Menu con Assistance (Hỗ trợ)

Vô hiệu hóa/kích hoạt ESP®

Xem mục “Lưu ý an toàn quan trọng” trong phần 

mô tả ESP® (Y trang 77).

Tốt nhất nên vô hiệu hóa ESP® trong các trường 

hợp sau:

RKhi sử dụng xích bọc lốp khi chạy đường tuyết
RLái xe trong đường tuyết dày
RLái xe trên cát hoặc đá sỏi

Vô hiệu hóa/kích hoạt lại ESP® trên xe Mercedes-

AMG (Y trang 79).

Thông tin bổ sung về ESP® (Y trang 77).

X Khởi động động cơ.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn ESP bằng cách ấn : hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn a lần nữa.

Nếu đèn cảnh báo å trên cụm đồng hồ sáng khi 

xe đã sẵn sàng chạy, ESP® sẽ bị vô hiệu hóa.

Nếu đèn cảnh báo ÷ và å sáng liên tục, 

ESP® sẽ không khả dụng do bị trục trặc.

Xem thông tin về đèn báo (Y trang 297).

Menu Service (Dịch vụ)

Menu Settings (Cài đặt)

G CẢNH BÁO

Nếu bạn vô hiệu hóa ESP®, ESP® sẽ không thể 

cân bằng xe. Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt 

bánh và xảy ra tai nạn.

Chỉ vô hiệu hóa ESP® trong các trường hợp được 

nêu dưới đây.



Menu và menu con 255

M
á

y
 t

ín
h

 t
íc

h
 h
ợ

p
 v

à
 c

á
c
 h

iể
n

 t
h
ị

Xem thông tin về thông báo hiển thị 

(Y trang 264).

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng 

cảnh báo của hệ thống Hỗ trợ nhận diện tín hiệu 

giao thông trên menu Traffic Sign Assist (Hỗ trợ 

nhận diện tín hiệu giao thông). Khi chức năng 

thông báo được kích hoạt, biển báo giao thông và 

thông tin được phát hiện sẽ xuất hiện trên màn 

hình đa năng trong năm giây.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Traffic Sign Assist (Hỗ trợ nhận diện tín 

hiệu giao thông) bằng cách ấn nút : hoặc 

9.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

X Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng cảnh 

báo: ấn a lần nữa.

Để biết thêm thông tin về Hỗ trợ nhận diện tín hiệu 

giao thông, xem (Y trang 223).

Kích hoạt/vô hiệu hóa tính năng hỗ trợ phanh 

chủ động

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Brake Assist (Hỗ trợ phanh) bằng cách ấn 

9 hoặc :.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn a lần nữa.

Khi đã vô hiệu hóa Hệ thống hỗ trợ phanh chủ 

động, biểu tượng  xuất hiện trên menu As-

sistance graphic (Đồ họa hỗ trợ) của màn hình đa 

năng.

Thông tin bổ sung về hệ thống hỗ trợ phanh chủ 

động (Y trang 74).

Kích hoạt/vô hiệu hóa Hệ thống hỗ trợ phanh 

chủ động với chức năng hỗ trợ giao thông đan 

xen

Hệ thống hỗ trợ phanh với chức năng hỗ trợ giao 

thông đan xen chỉ khả dụng trong xem có gói trang 

thiết bị hỗ trợ lái Driving Assistance.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Brake Assist (Hỗ trợ phanh) bằng cách ấn 

: hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn a lần nữa.

Khi đã vô hiệu hóa Active Brake Assist hỗ trợ giao 

thông đan xen, biểu tượng  xuất hiện trên 

menu Assistance graphic (Đồ họa hỗ trợ) của màn 

hình đa năng.

Thông tin bổ sung về tính năng Active Brake Assist 

hỗ trợ giao thông đan xen (Y trang 81).

Kích hoạt/vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ điểm 

mù Blind Spot Assist

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Blind Spot Assist (Hệ thống hỗ trợ điểm 

mù) bằng cách ấn : hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn a lần nữa.

Thông tin bổ sung về hệ thống hỗ trợ điểm mù 

Blind Spot Assist (Y trang 225).

Thông tin bổ sung về hệ thống Hỗ trợ điểm mù chủ 

động (Y trang 229).
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Cài đặt hệ thống cảnh báo mất tập trung AT-

TENTION ASSIST

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Attention Assist (Hiển thị nội dung) bằng 

cách ấn : hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn Deactivated (Vô 

hiệu hóa), Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Sensitive 

(Nhạy).

X Ấn nút a để xác nhận lựa chọn.

Khi hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION 

ASSIST được vô hiệu hóa, biểu tượng  xuất 

hiện trong menu Assistance graphic (Đồ họa hỗ 

trợ) trên màn hình đa năng.

Thông tin bổ sung về hệ thống cảnh báo mất tập 

trung ATTENTION ASSIST (Y trang 222).

Cài đặt hệ thống duy trì làn đường

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con As-

sistance (Hỗ trợ).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Lane Keeping Assist (Hệ thống duy trì làn 

đường) bằng cách ấn : hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

Lựa chọn hiện tại Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Ad-

aptive (Thích ứng) xuất hiện.

XĐể thay đổi cài đặt: ấn a lần nữa.

Thông tin bổ sung về Hệ thống duy trì làn đường 

(Y trang 227).

Thông tin bổ sung về hệ thống Hỗ trợ duy trì làn 

đường (Y trang 232).

Màn hiển thị trên kính chắn gió

Chọn các hiển thị khác

: Hiển thị tốc độ xe

; Hiển thị tốc độ xe và chỉ dẫn điều hướng

= Hiển thị tốc độ xe và Hỗ trợ nhận diện tín hiệu 

giao thông

Bạn có tới bốn tùy chọn hiển thị khác nhau với 

chức năng Display content (Nội dung hiển thị), tùy 

thuộc vào trang bị trên xe. Nội dung được chọn sẽ 

xuất hiện trên màn hiển thị trên kính chắn gió.

Ở xe Mercedes-AMG, bạn cũng có thể chọn một 

trong hai hiển thị AMG. Nếu chọn một hiển thị 

AMG, thông tin hiển thị trên kính chắn gió sẽ là nội 

dung AMG cụ thể.

Nếu bạn chọn hiển thị biển báo giao thông, các 

biển báo giao thông mà hệ thống Hỗ trợ nhận diện 

tín hiệu giao thông phát hiện sẽ xuất hiện trên kính 

chắn gió.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Head-up 

display (Hiển thị thông tin trên kính chắn gió).

X Ấn a để xác nhận.

X Chọn Display content (Hiển thị nội dung) bằng 

cách ấn : hoặc 9.

X Ấn a để xác nhận.

Danh sách lựa chọn bằng hình ảnh sẽ xuất hiện.

X Ấn : hoặc 9 để chọn thông tin hiển thị 

mong muốn.

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.
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Bạn có thể tìm thêm thông tin về các thông tin hiển 

thị điều hướng trong hệ thống đa phương tiện (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Thông tin về các hiển thị Hỗ trợ nhận diện tín hiệu 

giao thông (Y trang 223).

Cài đặt vị trí

Bạn có thể điều chỉnh vị trí của các thông tin hiển 

thị trên kính chắn gió. Ví dụ, bạn có thể điều chỉnh 

chênh lệch độ cao nếu vị trí ghế ngồi bị thay đổi.

X Bật chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn 

gió (Y trang 245).

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Head-up 

display (Hiển thị thông tin trên kính chắn gió).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Position 

(Vị trí).

X Ấn a để lưu cài đặt.

X Ấn : hoặc 9 để điều chỉnh vị trí đến một 

cấp từ Level +5 (Cấp +5) (lên) đến Level -5 (Cấp 

-5) (xuống).

X Ấn a hoặc % để lưu cài đặt.

Với chức năng Bộ nhớ, bạn có thể lưu và gọi ra vị 

trí đã cài đặt của màn hiển thị trên kính chắn gió 

như một cài đặt sẵn trong bộ nhớ (Y trang 122).

Điều chỉnh độ sáng

Độ sáng của thông tin hiển thị trên kính chắn gió 

tự động được điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng 

xung quanh. Bạn cũng có thể điều chỉnh tùy ý độ 

sáng của thông tin hiển thị trên kính chắn gió.

X Bật chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn 

gió (Y trang 245).

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Head-up 

display (Hiển thị thông tin trên kính chắn gió).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Bright-

ness (Độ sáng).

X Ấn a để lưu cài đặt.

X Ấn : hoặc 9 để điều chỉnh độ sáng đến 

một cấp từ Level +5 (Cấp +5) (sáng) đến Level -

5 (Cấp -5) (tối).

X Ấn a hoặc % để lưu cài đặt.

Menu con Light (Đèn)

Bật/tắt hệ thống đèn thông minh

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Lights 

(Đèn).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Intelli-

gent Light System (Hệ thống đèn thông minh).

Nếu chức năng Intelligent Light System (Hệ thống 

đèn thông minh) đã bật, chùm sáng hình nón sẽ 

hiển thị màu trắng và biểu tượng L màu vàng 

hiển thị trên màn hình đa năng.

X Ấn a để lưu cài đặt.

Nếu chức năng Intelligent Light System (Hệ thống 

đèn thông minh) được bật, các chức năng sau sẽ 

được kích hoạt:

RChế độ cao tốc
RChức năng chiếu sáng chủ động
RChức năng chiếu sáng khi vào cua
RÐèn sương mù góc rộng

Nếu bạn bật đèn cốt để lái xe bên phải/trái, màn 

hình đa năng sẽ hiển thị thông báo Inactive for left-

side traffic (Không hoạt động cho lái xe bên trái) 

hoặc Inactive for right-side traffic (Không hoạt 

động cho lái xe bên phải) trong menu con Lights 

(Đèn) thay vì chức năng Intelligent Light System 

(Hệ thống đèn thông minh) (Y trang 257). Thông 

báo hiển thị này sẽ chỉ xuất hiện nếu cài đặt lái bên 

trái/phải được cài đặt ngược với phiên bản xe ở 

nước bạn.

Thông tin bổ sung về hệ thống đèn thông minh 

(Y trang 126).

Cài đặt đèn cốt để lái xe bên trái/phải

Chức năng này chỉ khả dụng trên những xe có Hệ 

thống đèn thông minh.

Bạn có thể sử dụng chức năng này để chuyển giữa 

đèn cốt đối xứng và đèn cốt bất đối xứng 

(Y trang 124).
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X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Lights 

(Đèn).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Dipped 

beams Setting for (Đèn cốt Cài đặt cho).

Cài đặt đã chọn sẽ hiển thị, right-side traffic (lái xe 

bên phải) hoặc left-side traffic (lái xe bên trái).

X Ấn a để lưu cài đặt.

Nếu bạn thay đổi cài đặt, thay đổi sẽ được áp dụng 

khi dừng xe lần tiếp theo.

Nếu bạn cài đặt đèn cốt để lái bên phải/trái, chế 

độ cao tốc và đèn sương mù góc rộng sẽ không 

khả dụng. Các chức năng này sẽ chỉ vô hiệu hóa 

nếu cài đặt lái bên trái/phải được cài đặt ngược với 

phiên bản xe ở nước bạn.

Xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn có thể cài đặt đèn cốt 

cho lái xe bên trái/phải.

Menu con cụm đồng hồ

Chọn đơn vị đo khoảng cách

Chức năng Display unit Speed-/odometer (Đơn vị 

hiển thị Đồng hồ tốc độ xe/đồng hồ đo quãng 

đường đã đi) cho phép bạn chọn hiển thị đơn vị ki-

lomet hay dặm trên màn hình đa năng.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn Instrument cluster 

(Cụm đồng hồ).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Display 

unit Speed-/odometer (Đơn vị hiển thị Đồng hồ 

tốc độ xe/đồng hồ đo quãng đường đã đi).

Cài đặt hiện tại km hoặc Miles xuất hiện.

X Ấn a để lưu cài đặt.

Đơn vị đo khoảng cách đã chọn sẽ được áp dụng 

cho:

RÐồng hồ tốc độ kỹ thuật số trong menu Trip 

(Hành trình)
RÐồng hồ đo tổng quãng đường và đồng hồ đo 

hành trình

RMáy tính hành trình
RMức tiêu thụ hiện tại và quãng đường có thể đi 

được
RKhoảng phát hiện
RChỉ dẫn điều hướng trên menu Navi (Điều 

hướng)
RHệ thống điều khiển hành trình
RBộ giới hạn tốc độ
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC có tính năng Steering Pilot
RMàn hình hiển thị thời điểm bảo dưỡng kế tiếp 

ASSYST PLUS

Bật/tắt đồng hồ tốc độ xe bổ sung

Vương quốc Anh: chức năng này không khả dụng. 

Đồng hồ tốc độ xe bổ sung luôn bật.

Nếu đồng hồ tốc độ xe bổ sung bật, thanh trạng 

thái của màn hình đa năng sẽ hiển thị tốc độ xe 

thay vì hiển thị nhiệt độ bên ngoài.

Hiển thị tốc độ ngược với đồng hồ tốc độ xe.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn Instrument cluster 

(Cụm đồng hồ).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Digital 

speedo [km/h] (Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 

[km/h]).

Lựa chọn hiện tại xuất hiện.

XĐể kích hoạt/vô hiệu hóa: ấn a lần nữa.

Menu con Vehicle (Xe)

Cài đặt bộ giới hạn tốc độ

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Vehicle 

(Xe).

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để chọn chức năng Limit 

speed (winter tyres): (Tốc độ giới hạn (lốp mùa 

đông)).

Cài đặt hiện tại xuất hiện.

X Ấn a để xác nhận.
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X Ấn nút : hoặc 9 để điều chỉnh bộ giới 

hạn tốc độ theo gia số là 10 (160 km/h đến 240 

km/h). Cài đặt Off (Tắt) sẽ tắt bộ giới hạn tốc 

độ.

X Ấn a để lưu mục nhập.

Để biết thêm thông tin về bộ giới hạn tốc độ 

(Y trang 244).

Khôi phục cài đặt gốc

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

Settings (Cài đặt).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn menu con Factory 

settings (Cài đặt gốc).

X Ấn a để xác nhận.

Chức năng Reset all settings? (Đặt lại tất cả cài 

đặt?) sẽ xuất hiện.

X Ấn : hoặc 9 để chọn No (Không) hoặc 

Yes (Có).

X Ấn a để xác nhận lựa chọn.

Nếu chọn Yes (Có), màn hình đa năng sẽ hiển thị 

thông báo xác nhận.

Vì lý do an toàn, không phải chức năng nào cũng 

có thể đặt lại: chức năng bộ giới hạn tốc độ Limit 

speed (winter tyres) (Tốc độ giới hạn (lốp mùa 

đông)) chỉ có thể được thiết lập trên menu con Ve-

hicle (Xe).

Khởi động

: Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số

; Chỉ báo số

= Áp suất khí nạp

? Nhiệt độ dầu động cơ

A Nhiệt độ dầu hộp số

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

Nhiệt độ dầu động cơ và dầu hộp số: khi động 

cơ và hộp số ở nhiệt độ vận hành bình thường, 

nhiệt độ dầu ? và A được hiển thị màu trắng trên 

màn hình đa năng.

Nếu màn hình đa năng hiển thị dầu động cơ ? 

hoặc A màu xanh, động cơ hoặc hộp số chưa ở 

nhiệt độ vận hành bình thường. Lúc này, nên tránh 

sử dụng toàn bộ công suất của động cơ.

Màn hình Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao 
thông

X Bật chức năng hiển thị dành cho các lưu ý và 

biển báo giao thông (Y trang 255).

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn nút : hoặc 9 trên vô lăng để chọn 

menu AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn nút 9 nhiều lần cho đến khi màn hình hỗ 

trợ nhận diện tín hiệu giao thông xuất hiện.

Menu AMG (đối với các xe Mercedes-AMG)
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G-Meter

Trong khi xe đang di chuyển G-Meter sẽ hiển thị 

các lực tác động lên lái xe cả theo chiều ngang lẫn 

hướng đi.

Giá trị lớn nhất được chỉ báo màu đỏ trong hệ 

thống đường chuẩn.

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn nút 9 nhiều lần cho đến khi G-Meter xuất 

hiện.

X Giá trị tối đa của G-Meter được lưu.

XĐể cài đặt lại G-Meter: ấn a lần nữa.

X Dùng : hoặc 9 để chọn Yes (Có) trên vô 

lăng.

X Ấn a để xác nhận.

Giá trị tối đa của G-Meter được xóa.

Nếu khóa điện bị tắt quá bốn tiếng, G-Meter sẽ tự 

động cài đặt lại.

SETUP

Mercedes-AMG C 63/AMG C 63 S

(Ví dụ)

: Mercedes-AMG C 63: Hệ thống lái Comfort/

Sport/Sport+

Mercedes-AMG C 63 S: Hệ thống lái Com-

fort/Sport/Sport+/Race

; Hệ thống treo Comfort/Sport/Sport+

= Hộp số D/M

? Hệ thống xả Comfort/Sport+

A ESP® On/Off hoặc chế độ xử lý SPORT Sport

SETUP hiển thị các chức năng và cài đặt sau:

Rchỉ báo số
Rđồng hồ tốc độ kỹ thuật số
Rcài đặt hệ thống truyền động
Rchế độ treo
Rvị trí số
Rvị trí nắp van xả
RTrạng thái ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)

Mercedes-AMG C 43 4MATIC

(Ví dụ)

: Hệ thống lái Eco/Comfort/Sport /Sport +

; Hệ thống treo Comfort/Sport/Sport+

= Hệ thống lái Comfort/Sport

? ECO Start/Stop Active/Inactive/Off

A ESP® On/Off hoặc chế độ xử lý SPORT Sport

SETUP hiển thị các chức năng và cài đặt sau:

RChỉ báo số
RÐồng hồ tốc độ kỹ thuật số
RCài đặt hệ thống truyền động
RChế độ treo
RCài đặt hệ thống lái
RCài đặt của chức năng ECO start/stop
RTrạng thái ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)
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Chọn SETUP

X Sử dụng Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách 

menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn 9 nhiều lần cho đến khi SETUP xuất hiện.

RACE TIMER

Hiển thị và khởi động RACE TIMER

: Chu kỳ đếm

; RACE TIMER

RACE TIMER chỉ nhằm sử dụng cho đường đua 

được chỉ định. Không sử dụng chức năng này trên 

đường giao thông công cộng.

Nếu động cơ đang chạy hoặc khóa điện đang bật, 

bạn có thể khởi động RACE TIMER.

X Sử dụng Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách 

menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn nút : hoặc 9 nhiều lần cho đến khi 

RACE TIMER xuất hiện.

XĐể khởi động: ấn a để khởi động RACE TI-

MER.

Bắt đầu một chu kỳ đếm mới

: Chu kỳ đếm

; RACE TIMER

= Thời gian đã đếm nhanh nhất

X Ấn nút : hoặc 9 để chọn New Lap (Chu 

kỳ đếm mới).

X Ấn a để xác nhận.

Có thể lưu tối đa 32 chu kỳ đếm.

Dừng RACE TIMER

X Ấn : hoặc 9 để chọn Stop (Dừng).

X Ấn a để xác nhận.
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Tiếp tục RACE TIMER

X Ấn : hoặc 9 để chọn Continue (Tiếp 

tục).

X Ấn a để xác nhận.

Cài đặt lại RACE TIMER

X Ấn : hoặc 9 để chọn Stop (Dừng).

RACE TIMER đã dừng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn Reset (Cài đặt lại).

X Ấn a để xác nhận.

Tất cả các chu kỳ đều bị xóa.

Đánh giá chu kỳ đếm

: Chu kỳ đếm

; Thời gian đã đếm

= Tốc độ chu kỳ trung bình

? Độ dài chu kỳ đếm

Chức năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã lưu ít nhất 

hai chu kỳ đếm và đã dừng RACETIMER.

X Sử dụng Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách 

menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu 

AMG.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn nút : hoặc 9 để chọn Lap List (Danh 

sách chu kỳ đếm).

X Ấn a để xác nhận.

Đánh giá chu kỳ đếm xuất hiện.

X Ấn nút 9 hoặc : để chọn đánh giá chu kỳ 

đếm khác.

Chu kỳ đếm nhanh nhất được chỉ báo bằng biểu 

tượng nhấp nháy :.
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Lưu ý chung

Thông báo hiển thị xuất hiện trên màn hình đa năng.

Các thông báo hiển thị với các biểu tượng đồ họa được đơn giản hóa trong Hướng dẫn sử dụng và có thể 

khác với các biểu tượng trên màn hình đa năng.

Hãy phản ứng phù hợp với các thông báo hiển thị và làm theo các lưu ý bổ sung trong Hướng dẫn sử dụng 

này.

Với các thông báo hiển thị nhất định, bạn cũng sẽ nghe thấy một âm thanh cảnh báo.

Bạn có thể ẩn các thông báo hiển thị. Các thông báo hiển thị sau đó được lưu vào bộ nhớ thông báo. Khắc 

phục nguyên nhân của thông báo hiển thị trong thời gian sớm nhất.

Khi bạn dừng và đỗ xe, hãy tuân thủ các lưu ý về:

RChức năng HOLD (Y trang 200)
RĐỗ xe (Y trang 180)

Ẩn thông báo hiển thị

X Ấn nút a hoặc % trên vô lăng.

Màn hình đa năng ẩn thông báo hiển thị.

Thông báo hiển thị có mức ưu tiên cao được hiển thị màu đỏ trên màn hình đa năng. Không thể ẩn một 

số thông báo hiển thị có mức độ ưu tiên cao.

Màn hình đa năng hiển thị những thông báo này một cách liên tục cho đến khi khắc phục được nguyên 

nhân của các thông báo này.

Bộ nhớ thông báo

Máy tính tích hợp lưu các thông báo hiển thị nhất định vào bộ nhớ thông báo. Bạn có thể gọi ra các 

thông báo hiển thị:

X Ấn Ñ trên vô lăng để mở danh sách menu.

X Ấn : hoặc 9 trên vô lăng để chọn menu Service (Dịch vụ).

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Ấn : hoặc 9 để chọn bộ nhớ thông báo.

Nếu không có thông báo hiển thị, bạn sẽ thấy No messages (Không có thông báo) xuất hiện trên màn 

hình đa năng.

Khi có các thông báo hiển thị, số lượng các thông báo đã lưu được hiển thị.

X Ấn a để xác nhận.

X Ấn : hoặc 9 để cuộn qua các thông báo hiển thị.

Thông báo hiển thị

Giới thiệu
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Các hệ thống an toàn

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

! ÷

currently unavailable See 

Owner's Manual

ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) và ESP® (Hệ thống cân bằng điện 

tử) tạm thời không khả dụng.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục 

trặc.

Ngoài ra, các đèn cảnh báo ÷ và ! sáng trên cụm đồng hồ.

Chẳng hạn, có thể điện áp trên xe không đủ.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức 

năng được nêu ở trên. Do đó, các bánh xe có thể bị bó cứng, chẳng hạn 

như khi bạn phanh mạnh.

Khả năng lái và đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quãng 

đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lái xe một cách cẩn thận trên một quãng đường thích hợp, thực hiện 

các chuyển động đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ trên 20 km/h.

Nếu thông báo hiển thị không xuất hiện nữa, có thể sử dụng lại các chức 

năng đã nêu ở trên.

Nếu màn hình đa năng vẫn hiện thông báo hiển thị:

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! ÷

inoperative See Owner's 

Manual

ABS và ESP® đang bị trục trặc.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục 

trặc.

Ngoài ra, các đèn cảnh báo J, ÷ và ! có thể sáng trên cụm 

đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức 

năng được nêu ở trên. Do đó, các bánh xe có thể bị bó cứng, chẳng hạn 

như khi bạn phanh mạnh.

Khả năng lái và đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quãng 

đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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÷

inoperative See Owner's 

Manual

ESP® đang bị trục trặc.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục 

trặc.

Đèn cảnh báo ÷ cũng sáng trên cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức 

năng được nêu ở trên.

Do đó, quãng đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

÷

currently unavailable See 

Owner's Manual

ESP® tạm thời không khả dụng.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục 

trặc.

Đèn cảnh báo ÷ cũng sáng trên cụm đồng hồ.

Các chức năng ví dụ như chức năng tự chẩn đoán có thể chưa hoàn tất.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức 

năng được nêu ở trên. Do đó, các bánh xe có thể bị bó cứng, chẳng hạn 

như khi bạn phanh mạnh.

Do đó, quãng đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Lái xe một cách cẩn thận trên một quãng đường thích hợp, thực hiện 

các chuyển động đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ trên 20 km/h.

Nếu thông báo hiển thị không xuất hiện nữa, có thể sử dụng lại các chức 

năng đã nêu ở trên.

Nếu màn hình đa năng vẫn hiện thông báo hiển thị:

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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T ! ÷

inoperative See Owner's 

Manual

EBD (phân bổ lực phanh điện tử), ABS và ESP® bị lỗi.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục 

trặc.

Ngoài ra, các đèn cảnh báo ÷ và ! sáng trên cụm đồng hồ và âm 

cảnh báo được phát.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức 

năng được nêu ở trên. Do đó, các bánh trước và sau có thể bị bó cứng, 

chẳng hạn khi bạn phanh mạnh.

Khả năng lái và đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quãng 

đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

J

Brake immediately

Xe có hộp số sàn:

Xảy ra sự cố trong khi chức năng HOLD đã được kích hoạt.

Có thể phát ra âm báo theo chu kỳ. Nếu bạn cố gắng khóa xe, âm báo sẽ 

to hơn.

Bạn không thể khởi động động cơ.

X Chú ý đến tình hình giao thông, lập tức nhấn chắc bàn đạp phanh và giữ 

cho đến khi thông báo hiển thị biến mất.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

Bạn có thể khởi động lại động cơ.

!

Turn on the ignition to re-

lease the parking brake

Đèn báo ! màu đỏ sáng lên.

Bạn cố gắng nhả phanh tay điện khi khóa điện tắt.

X Bật khóa điện.

!

Release parking brake

Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy và có âm thanh cảnh báo. Không đáp 

ứng được một điều kiện để nhả phanh tay điện tự động (Y trang 182).

Bạn đang sử dụng phanh tay điện khi lái xe.

X Nhả phanh tay điện thủ công.

Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy và có âm thanh cảnh báo.

Bạn đã kích hoạt phanh khẩn cấp bằng phanh tay điện (Y trang 183).

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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!

Parking brake See Ow-

ner's Manual

Đèn cảnh báo ! màu vàng sáng lên.

Phanh tay điện đang bị trục trặc.

Để gài:

X Tắt khóa điện.

X Ấn cần phanh tay điện trong vòng ít nhất mười giây.

X Xe có hộp số sàn: gài số một.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn cảnh báo ! màu vàng và đèn báo ! màu đỏ sáng.

Phanh tay điện đang bị trục trặc.

Để nhả:

X Tắt khóa điện và bật lại.

X Nhả phanh tay điện thủ công.

hoặc

X Nhả phanh tay điện tự động (Y trang 182).

Nếu vẫn không thể nhả được phanh tay điện:

X Không được tiếp tục lái xe.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy và đèn cảnh báo ! màu vàng sáng 

lên.

Phanh tay điện đang bị trục trặc.

Để nhả:

X Tắt khóa điện và bật lại.

X Nhả phanh tay điện thủ công.

Để gài:

X Tắt khóa điện và bật lại.

X Gài phanh tay điện thủ công.

Nếu đèn báo ! màu đỏ tiếp tục nhấp nháy:

X Không được tiếp tục lái xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 386).

X Xe có hộp số sàn: gài số một.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Xoay bánh trước về phía lề đường.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Đèn cảnh báo ! màu vàng sáng lên. Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy 

trong khoảng mười giây sau khi gài hoặc nhả phanh tay điện. Sau đó đèn 

tắt hoặc vẫn sáng.

Phanh tay điện đang bị trục trặc.

X Tắt khóa điện và bật lại.

X Gài phanh tay điện.

Nếu bạn không thể gài phanh tay điện:

X Xe có hộp số sàn: gài số một.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu không thể nhả phanh tay điện thủ công:

X Nhả phanh tay điện tự động (Y trang 182).

Nếu vẫn không thể nhả được phanh tay điện:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn cảnh báo ! màu vàng sáng lên. Nếu gài hoặc nhả phanh tay điện 

thủ công, đèn báo ! màu đỏ sẽ nhấp nháy.

Phanh tay điện đang bị trục trặc. Không thể gài phanh tay điện thủ công.

X Xe có hộp số sàn: tắt khóa điện.

Phanh tay điện được gài tự động.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j khi phanh tay điện 

không được gài tự động.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu không thể nhả phanh tay điện thủ công:

X Nhả phanh tay điện tự động (Y trang 182).

Nếu bạn không muốn gài phanh tay điện, hãy để khóa điện bật, ví dụ như 

khi rửa xe trong trạm rửa xe tự động hoặc khi kéo xe. Trường hợp ngoại 

lệ: khi kéo xe với cầu sau được nâng lên.
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!

Parking brake inoperative

Đèn cảnh báo ! màu vàng sáng lên. Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy 

trong khoảng mười giây sau khi gài hoặc nhả phanh tay điện. Sau đó đèn 

tắt hoặc vẫn sáng.

Phanh tay điện đang bị trục trặc, ví dụ do quá áp hoặc thiếu áp.

X Khắc phục nguyên nhân gây quá áp hoặc thiếu áp, ví dụ bằng cách sạc 

ắc-quy hoặc khởi động lại động cơ.

X Gài hoặc nhả phanh tay điện.

Nếu vẫn không thể gài hoặc nhả được phanh tay điện:

X Tắt khóa điện và bật lại.

X Gài hoặc nhả phanh tay điện.

Nếu vẫn không thể nhả được phanh tay điện:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu vẫn không thể gài được phanh tay điện:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn báo ! màu đỏ nhấp nháy và đèn cảnh báo ! màu vàng sáng 

lên.

Không thể gài phanh tay điện thủ công.

X Xe có hộp số sàn: gài số một.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

J

Check brake fluid level

Không đủ dầu phanh trong bình dầu phanh.

Ngoài ra, đèn cảnh báo J màu đỏ sẽ sáng lên trên cụm đồng hồ và 

một âm thanh cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Hiệu quả phanh có thể bị giảm.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông. Không được tiếp tục lái xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Không đổ đầy dầu phanh. Điều này không khắc phục được sự cố.

#

Check brake pad wear

Đệm/má phanh đã đạt đến giới hạn mòn.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G

Inoperative

Xe có hệ thống đa phương tiện Audio 20:

Một hoặc nhiều tính năng chính của hệ thống Mercedes-Benz Contact 

đang bị trục trặc.

Một hoặc nhiều chức năng chính của hệ thống Mercedes me connect bị 

lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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G

Inoperative

Xe có hệ thống đa phương tiện COMAND Online:

Một hoặc nhiều chức năng chính của hệ thống Mercedes me connect bị 

lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Active Brake Assist Func-

tions currently limited See 

Owner's Manual

Tính năng hỗ trợ phanh chủ động tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RHệ thống cảm biến rađa tạm thời không hoạt động, ví dụ do bức xạ điện 

từ phát ra từ TV hoặc đài phát thanh ở gần đó hoặc các nguồn bức xạ 

điện từ khác
RHệ thống nằm ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động
RÐiện áp trên xe quá thấp

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Tính năng hỗ trợ phanh chủ động hoạt động trở lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Khởi động lại động cơ.

Active Brake Assist Func-

tions limited See Owner’s 

Manual

Tính năng hỗ trợ phanh chủ động không khả dụng do trục trặc. Hệ thống 

Hỗ trợ phanh thích ứng có thể cũng bị lỗi.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

PRE-SAFE inoperative See 

Owner's Manual

Các chức năng PRE-SAFE® quan trọng bị lỗi. Tất cả các hệ thống bảo vệ 

hành khách khác, ví dụ như túi khí, vẫn khả dụng.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Active Brake Assist Func-

tions currently limited See 

Owner's Manual

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RChức năng bị hỏng do mưa lớn hoặc tuyết
RHệ thống cảm biến rađa tạm thời không hoạt động, ví dụ do bức xạ điện 

từ phát ra từ TV hoặc đài phát thanh ở gần đó hoặc các nguồn bức xạ 

điện từ khác
RXe Mercedes-AMG: ESP® bị vô hiệu hóa
RHệ thống nằm ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động
RÐiện áp trên xe quá thấp

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen đã hoạt động trở lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Khởi động lại động cơ.

X Xe Mercedes-AMG: kích hoạt lại ESP® (Y trang 79).
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Active Brake Assist Func-

tions limited See Owner’s 

Manual

Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen không khả dụng do trục 

trặc.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Radar sensors dirty See 

Owner's Manual

Hệ thống cảm biến rađa đang bị trục trặc.

Nguyên nhân có thể:

RBụi bẩn trên cảm biến
RMưa lớn hoặc tuyết
RLái xe trên đường liên đô thị mà không có giao thông hoặc cơ sở hạ 

tầng, ví dụ trong vùng như sa mạc

Ít nhất một hệ thống lái hoặc hệ thống lái xe an toàn đang bị trục trặc hoặc 

tạm thời không khả dụng:

RActive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen
RHỗ trợ phanh chủ động
RHỗ trợ duy trì làn đường
RHỗ trợ điểm mù chủ động
RHệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC có tính 

năng Steering Pilot

Nếu cảm biến của hệ thống rađa phía trước bị bẩn, hệ thống Hỗ trợ điểm 

mù chủ động sẽ không thể hãm phanh điều chỉnh hướng đi.

Sau khi nguyên nhân của vấn đề đã được giải quyết, hệ thống dẫn động 

và hệ thống lái xe an toàn sẽ khả dụng trở lại. Thông báo hiển thị sẽ biến 

mất.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tắt động cơ.

X Vệ sinh tất cả cảm biến (Y trang 350).

X Khởi động lại động cơ.

Thông báo hiển thị sẽ biến mất.

6

Restraint sys. malfunction 

Consult workshop

Hệ thống an toàn đang bị trục trặc. Đèn cảnh báo 6 cũng sáng trên 

cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc có 

thể không được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông tin bổ sung về hệ thống an toàn (Y trang 46).
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6

Front left malfunction 

Consult workshop hoặc 

Front right malfunction 

Consult workshop

Hệ thống an toàn phía trước bên trái hoặc bên phải đang bị trục trặc. Đèn 

cảnh báo 6 cũng sáng trên cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc có 

thể không được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

6

Rear left malfunction 

Consult 

workshop hoặc Rear 

right malfunction Consult 

workshop

Hệ thống an toàn phía sau bên trái hoặc bên phải bị trục trặc. Đèn cảnh 

báo 6 cũng sáng trên cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc có 

thể không được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

6

Rear centre malfunction 

Consult workshop

Hệ thống an toàn giữa phía sau bị trục trặc. Đèn cảnh báo 6 cũng sáng 

trên cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc có 

thể không được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

6

Left windowbag malfunc-

tion Consult 

workshop hoặc Right 

windowbag malfunction 

Consult workshop

Túi khí phía cửa sổ bên trái hoặc bên phải bị trục trặc.

Đèn cảnh báo 6 cũng sáng trên cụm đồng hồ.

G CẢNH BÁO

Túi khí phía cửa sổ bên trái hoặc bên phải có thể vô tình bị kích hoạt hoặc 

có thể không được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Front-passenger airbag 

disabled See Owner's Ma-

nual

Túi khí phía trước của hành khách phía trước bị vô hiệu hóa trong khi đang 

lái xe, mặc dù:

RNgười lớn

hoặc
RNgười có tầm cao tương ứng đang ngồi ở ghế hành khách phía trước

Nếu tác động thêm lực vào ghế, trọng lượng mà hệ thống phát hiện thấy 

có thể quá thấp.

G CẢNH BÁO

Túi khí trước cho hành khách phía trước không bung ra trong trường hợp 

xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tắt khóa điện.

XĐưa hành khách ở ghế hành khách phía trước xuống xe.

XĐảm bảo ghế không có người ngồi, đóng cửa bên phía hành khách phía 

trước và bật khóa điện.

X Xem đèn báo PASSENGER AIR BAG trên bảng điều khiển trung tâm và 

màn hình đa năng và kiểm tra các thông tin sau:

Ghế không có người ngồi và khóa điện đã bật:

RÐã thực hiện quy trình tự chẩn đoán. Đèn báo PASSENGER AIR BAG 

OFF và PASSENGER AIR BAG ON phải sáng đồng thời trong khoảng sáu 

giây.
RÐèn báo PASSENGER AIR BAG OFF phải bật sáng và tiếp tục sáng sau 

khi tự chẩn đoán. Nếu đèn báo bật sáng, hệ thống tự động ngắt túi khí 

trước cho ghế hành khách phía trước đã vô hiệu hóa túi khí hành khách 

phía trước. (Y trang 55)
RThông báo hiển thị Front-passenger airbag enabled See Owner's Ma-

nual hoặc Front-passenger airbag disabled See Owner's Manual phải 

không xuất hiện trên màn hình đa năng.

XĐợi ít nhất 60 giây đến khi hoàn tất các kiểm tra hệ thống cần thiết.

XĐảm bảo thông báo hiển thị không xuất hiện trên màn hình đa năng.

Nếu các điều kiện này đã được đáp ứng, hành khách có thể tiếp tục ngồi 

vào ghế hành khách phía trước. Đèn cảnh báo PASSENGER AIR BAG OFF 

vẫn sáng hay tắt tùy theo cách hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho 

hành khách phía trước phân loại người ngồi trên xe.

Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, hệ thống sẽ không hoạt động 

chuẩn xác.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông tin bổ sung về hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách 

phía trước (Y trang 54).
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Front-passenger airbag 

enabled See Owner's Ma-

nual

Túi khí phía trước của hành khách phía trước được kích hoạt trong khi đang 

lái xe, mặc dù:
RTrẻ nhỏ, người nhẹ cân hoặc vật thể có trọng lượng nhẹ hơn ngưỡng trọng 

lượng của hệ thống ở ghế hành khách phía trước

hoặc
RGhế hành khách phía trước không có người ngồi

Hệ thống có thể phát hiện những vật thể hay lực làm tăng thêm trọng lượng 

lên ghế.

G CẢNH BÁO

Túi khí trước cho hành khách phía trước có thể vô tình bung ra.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện đường 

và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tắt khóa điện.

X Mở cửa bên phía hành khách phía trước.

X Đưa trẻ em ra và tháo ghế trẻ em khỏi ghế hành khách phía trước.

X Đảm bảo không có vật nào làm tăng thêm trọng lượng lên ghế.

Nếu không, hệ thống có thể sẽ phát hiện trọng lượng tăng thêm và cho rằng 

trọng lượng của người ngồi trên xe nặng hơn thực tế.

X Đảm bảo ghế không có người ngồi, đóng cửa bên phía hành khách phía 

trước và bật khóa điện.

X Xem đèn báo PASSENGER AIR BAG trên bảng điều khiển trung tâm và màn 

hình đa năng và kiểm tra các thông tin sau:

Ghế không có người ngồi và khóa điện đã bật:
RÐã thực hiện quy trình tự chẩn đoán. Đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF 

và PASSENGER AIR BAG ON phải sáng đồng thời trong khoảng sáu giây.
RÐèn báo PASSENGER AIR BAG OFF phải bật sáng và tiếp tục sáng sau khi 

tự chẩn đoán. Nếu đèn báo bật sáng, hệ thống tự động ngắt túi khí trước 

cho ghế hành khách phía trước đã vô hiệu hóa túi khí hành khách phía 

trước. (Y trang 55)
RThông báo hiển thị Front-passenger airbag enabled See Owner's Manual 

hoặc Front-passenger airbag disabled See Owner's Manual phải không 

xuất hiện trên màn hình đa năng.

X Đợi ít nhất 60 giây đến khi hoàn tất các kiểm tra hệ thống cần thiết.

X Đảm bảo thông báo hiển thị không xuất hiện trên màn hình đa năng.

Nếu các điều kiện này đã được đáp ứng, hành khách có thể tiếp tục ngồi vào 

ghế hành khách phía trước. Đèn cảnh báo PASSENGER AIR BAG OFF vẫn sáng 

hay tắt tùy theo cách hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước phân loại người ngồi trên xe.

Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, hệ thống sẽ không hoạt động 

chuẩn xác.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông tin bổ sung về hệ thống tự động ngắt túi khí trước cho hành khách phía 

trước (Y trang 54).

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Đèn

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

b

Left dipped beam (Ví dụ)

Bóng đèn tương ứng bị hỏng.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

hoặc

X Kiểm tra xem bạn có được phép tự thay bóng đèn không (Y trang 130).

i Bóng đèn LED: Thông báo hiển thị cho đèn tương ứng chỉ xuất hiện 

khi tất cả đèn LED trong đèn đều bị hỏng.

b

Active Light System in-

operative

Hệ thống chiếu sáng chủ động đang bị trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

b

Intell. Light System inope-

rative

Hệ thống đèn thông minh đang bị trục trặc. Hệ thống chiếu sáng vẫn hoạt 

động bình thường mà không cần chức năng của Hệ thống đèn thông minh.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

b

Malfunction See Owner's 

Manual

Hệ thống chiếu sáng ngoài xe bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe có móc kéo rơ-moóc: có thể có một cầu chì đã bị nổ.

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Kiểm tra cầu chì (Y trang 373).

X Nếu cần, thay thế cầu chì bị nổ. Tuân thủ các lưu ý cảnh báo khi thay 

cầu chì.

Nếu thông báo hiển thị vẫn xuất hiện:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

b

AUTO lights inoperative

Cảm biến ánh sáng đang bị trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

b

Switch off lights

Bạn rời khỏi xe và đèn vẫn bật. Âm cảnh báo phát ra.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí Ã.

b

Switch on headlamps

Bạn đang lái mà không có đèn cốt.

X Xoay công tắc đèn đến vị trí L hoặc Ã.

Adaptive Main-beam As-

sist currently unavailable 

See Owner's Manual

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist đã tắt và 

tạm thời không hoạt động. Nguyên nhân có thể:

RKính chắn gió bị bẩn trong tầm nhìn của camera
RTầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa lớn, tuyết hoặc sương mù

X Vệ sinh kính chắn gió.

Nếu hệ thống phát hiện thấy camera hoạt động hoàn toàn bình thường, 

thông báo hiển thị Adaptive Main-beam Assist available again sẽ xuất 

hiện.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist đã hoạt 

động trở lại.
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Adaptive Main-beam As-

sist inoperative

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động đang bị trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Adaptive Highbeam Assist 

Plus currently unavailable 

See Owner's Manual

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist Plus đã tắt 

và tạm thời không hoạt động. Nguyên nhân có thể:

RKính chắn gió bị bẩn trong tầm nhìn của camera
RTầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa lớn, tuyết hoặc sương mù

X Vệ sinh kính chắn gió.

Nếu hệ thống phát hiện thấy camera hoạt động bình thường trở lại, thông 

báo Adaptive Highbeam Assist Plus available again sẽ xuất hiện.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động Adaptive Highbeam Assist Plus đã hoạt 

động trở lại.

Adaptive Highbeam Assist 

Plus inoperative

Hệ thống hỗ trợ đèn pha chủ động đang bị trục trặc.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Động cơ

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

+

Top up coolant See Ow-

ner’s Manual

Mức nước làm mát quá thấp.

! Tránh đi đường dài với quá ít nước làm mát trong hệ thống làm mát 

động cơ. Nếu không, động cơ sẽ bị hỏng.

XĐổ đầy nước làm mát, đảm bảo tuân thủ các lưu ý cảnh báo 

(Y trang 344).

Nếu thường xuyên phải đổ đầy nước làm mát:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn và kiểm tra hệ thống làm mát 

động cơ.

? Động cơ quạt bị lỗi.

X Nếu nhiệt độ nước làm mát dưới 120 °C, hãy lái tới xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn gần nhất.

X Trong khi đó, tránh tải nặng lên động cơ, ví dụ, lái trên đường núi và 

trong điều kiện giao thông phải dừng đỗ nhiều lần.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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?

Coolant Stop vehicle 

Switch engine off

Nước làm mát quá nóng.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Tuyệt đối không được lái xe khi động cơ quá nóng. Lái xe khi động cơ của 

bạn quá nóng có thể làm cho một số loại dầu rò rỉ vào buồng động cơ và 

gây cháy.

Ngoài ra, hơi từ động cơ quá nóng có thể gây bỏng nặng khi mở nắp ca pô.

Có nguy cơ gây thương tích.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và 

tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

XĐợi đến khi động cơ đã nguội.

XĐảm bảo rằng nguồn khí tới két nước làm mát động cơ không bị chặn, 

ví dụ như do bùn đông.

X Không khởi động lại động cơ cho đến khi thông báo hiển thị biến mất 

và nhiệt độ nước làm mát dưới 120 °C. Nếu không, động cơ có thể bị 

hỏng.

X Chú ý tới đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát.

Nếu nhiệt độ tăng trở lại:

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Trong các điều kiện hoạt động bình thường và với mức nước làm mát chính 

xác, hiển thị nhiệt độ có thể tăng tới 120 °C.

#

See Owner's Manual

Ắc-quy không còn được sạc.

Âm cảnh báo phát ra.

Nguyên nhân có thể:

RMáy phát điện bị lỗi
RDây đai chữ V rãnh dọc bị rách
RHệ thống điện tử bị trục trặc

! Không được tiếp tục lái xe. Nếu không, động cơ có thể quá nhiệt.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và 

tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

#

Stop vehicle See Owner's 

Manual

Ắc-quy không còn được sạc và mức ắc-quy quá thấp.

Âm cảnh báo phát ra.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và 

tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Xem hướng dẫn trên thông báo hiển thị # See Owner's Manual.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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#

Stop vehicle Leave engine 

running

Mức ắc-quy quá thấp.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông. Không được tiếp tục lái xe.

X Khởi động động cơ.

XĐợi đến khi thông báo hiển thị biến mất trước khi tiếp tục lái xe.

#

Start engine See Owner's 

Manual

Động cơ đã tắt và trạng thái sạc quá thấp.

X Tắt bất kỳ hệ thống tiêu thụ điện nào không cần thiết, như hệ thống sưởi 

kính sau và hệ thống chiếu sáng trong xe.

XĐể động cơ chạy trong vài phút, hoặc lái thêm một lúc.

Ắc-quy được sạc.

4

Check eng. oil lev. when 

next refuelling

Mức dầu động cơ đã giảm xuống mức tối thiểu.

Âm cảnh báo phát ra.

! Tránh đi đường dài khi có quá ít nước làm mát trong hệ thống làm mát. 

Nếu không, động cơ sẽ bị hỏng.

X Kiểm tra mức dầu động cơ ngay trong lần nạp dầu tới (Y trang 343).

X Nếu cần, đổ đầy dầu động cơ (Y trang 343).

Nếu thường xuyên phải đổ đầy dầu động cơ:

X Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn và kiểm tra động cơ.

Thông tin về dầu động cơ đã được phê duyệt có tại bất kỳ xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn nào hoặc trên mạng Internet tại http://bevo.mercedes-

benz.com.

4

Add 1 litre engine oil 

when next refuelling

Xe Mercedes-AMG C 63:

Mức dầu động cơ đã giảm xuống mức tối thiểu.

! Tránh đi đường dài khi có quá ít nước làm mát trong hệ thống làm mát. 

Nếu không, động cơ sẽ bị hỏng.

X Kiểm tra mức dầu động cơ ngay trong lần nạp dầu tới (Y trang 343).

X Nếu cần, đổ đầy dầu động cơ (Y trang 343).

Nếu thường xuyên phải đổ đầy dầu động cơ:

X Liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn và kiểm tra động cơ.

Thông tin về dầu động cơ đã được phê duyệt có tại bất kỳ xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn nào hoặc trên mạng Internet tại http://bevo.mercedes-

benz.com.

4

Engine oil level Stop ve-

hicle Switch engine off

Xe Mercedes-AMG C 63:

Mức dầu động cơ quá thấp. Có nguy cơ hỏng động cơ.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và 

tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Kiểm tra mức dầu động cơ (Y trang 343).

X Nếu cần, đổ đầy dầu động cơ (Y trang 343).

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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8

Reserve fuel level

Mức nhiên liệu đã giảm xuống khoảng dự trữ.

Hoạt động của hệ thống sưởi phụ trợ bị vô hiệu hóa nếu mức nhiên liệu 

giảm xuống khoảng dự trữ.

X Nạp nhiên liệu tại trạm xăng gần nhất.

C Còn rất ít nhiên liệu trong bình nhiên liệu.

Hoạt động của hệ thống sưởi phụ trợ bị vô hiệu hóa.

X Bạn phải tiếp nhiên liệu tại trạm xăng gần nhất.

¸

Replace air cleaner

Xe có động cơ diesel:

Bộ lọc khí động cơ bị bẩn và phải thay thế.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

!

Clean the fuel filter

Xe có động cơ diesel:

Có nước trong bộ lọc nhiên liệu. Phải xả sạch nước.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Refill AdBlue See Owner’s 

Manual

Mức AdBlue® đã giảm xuống dưới khoảng dự trữ. Âm cảnh báo phát ra.

X Nạp AdBlue® ngay khi có thể (Y trang 177).

Refill AdBlue No start in ... 

mi

Mức AdBlue® chỉ đủ để đi trong quãng đường chỉ báo. Âm cảnh báo phát 

ra.

X Nạp AdBlue® ngay lập tức (Y trang 177).

i Nếu bạn lái xe ở tốc độ trên 15 km/h, thông báo Refill AdBlue No 

start in ... mi sẽ tắt sau khoảng một phút.

Refill AdBlue Eng. start 

not possible

Bình AdBlue® đã cạn. Âm cảnh báo phát ra. Bạn không thể khởi động 

động cơ nữa.

XĐổ thêm ít nhất 4,0 l AdBlue® (Y trang 177).

X Bật khóa điện trong khoảng một phút.

Hệ thống cần khoảng một phút sau khi nạp đầy để phát hiện mức AdBlue® 

đã thay đổi.

X Khởi động động cơ.

Check AdBlue See Ow-

ner’s Manual

Hệ thống AdBlue® đang bị trục trặc. Âm cảnh báo phát ra.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Eng. start not possible in 

... mi

Hệ thống AdBlue® đang bị trục trặc. Âm cảnh báo phát ra.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Eng. start not possible Hệ thống AdBlue® đang bị trục trặc. Âm cảnh báo phát ra. Bạn không thể 

khởi động động cơ nữa.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Các hệ thống lái

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

À

ATTENTION ASSIST: Take 

a break!

Dựa trên các tiêu chí nhất định, hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTEN-

TION ASSIST đã nhận thấy sự mệt mỏi hoặc mất tập trung ngày càng tăng 

ở người lái. Âm cảnh báo phát ra.

X Nếu cần thiết, hãy nghỉ ngơi.

Khi đi đường dài, hãy thường xuyên nghỉ ở những thời điểm thích hợp để 

nghỉ ngơi đủ.

À

ATTENTION ASSIST in-

operative

Hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST không hoạt động.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

¨

Vehicle rising

Xe nâng lên đến mức đã chọn.

¨

Vehicle rising Please wait

Độ cao gầm xe quá thấp khi xe đứng yên. Âm cảnh báo phát ra.

X Không được chạy xe.

Độ cao gầm xe được thiết lập khi thông báo hiển thị biến mất.

¨

Stop vehicle Vehicle too 

low

Xe chạy khi độ cao gầm xe quá thấp.

AIRMATIC thiết lập xe tới mức đã chọn sau một khoảng thời gian ngắn.

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

XĐợi đến khi thông báo hiển thị biến mất trước khi di chuyển.

AIRMATIC bị lỗi. Âm cảnh báo phát ra.

X Không lái xe với tốc độ trên 80 km/h.

X Chỉ thực hiện các chuyển động đánh lái nhẹ nhàng. Nếu không, nếu 

chuyển động đánh lái quá lớn, vè bánh trước hoặc lốp có thể bị hỏng.

X Nghe xem có tiếng kèn kẹt không.

X Dừng xe, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và thiết lập độ cao 

gầm xe cao hơn.

Tùy vào lỗi, bạn có thể nâng cao xe.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

¨

Malfunction

Chức năng AIRMATIC bị giới hạn. Đặc điểm xử lý của xe có thể bị ảnh 

hưởng.

X Không lái xe với tốc độ trên 80 km/h.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
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Lane Keeping Assist cur-

rently unavailable See 

Owner's Manual  

hoặc Active Lane 

Keeping Assist currently 

unavailable See Owner's 

Manual

Hệ thống duy trì làn đường hoặc Hỗ trợ duy trì làn đường đã tắt và tạm 

thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RKính chắn gió bị bẩn trong tầm nhìn của camera
RTầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa lớn, tuyết hoặc sương mù
RKhông có vạch phân làn nào trong một thời gian dài
RVạch phân làn bị mờ, tối hoặc bị che phủ, ví dụ, bởi đất hoặc tuyết

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Hệ thống duy trì làn đường hoặc hỗ trợ duy trì làn đường đã hoạt động trở 

lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Vệ sinh kính chắn gió.

Lane Keeping Assist 

inoperative hoặc Active 

Lane Keeping Assist in-

operative

Hệ thống duy trì làn đường hoặc Hỗ trợ duy trì làn đường bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Blind Spot Assist current-

ly unavailable See Ow-

ner's Manual hoặc Active 

Blind Spot Assist current-

ly unavailable See Ow-

ner's Manual

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist hoặc Hỗ trợ điểm mù chủ động 

tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RHệ thống cảm biến rađa nằm ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động
RHệ thống cảm biến rađa tạm thời không hoạt động, ví dụ do bức xạ điện 

từ phát ra từ TV hoặc đài phát thanh ở gần đó hoặc các nguồn bức xạ 

điện từ khác

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist hoặc Hỗ trợ điểm mù chủ động 

đã hoạt động trở lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Khởi động lại động cơ.

Blind Spot Assist not avai-

lable when towing a trailer 

See Owner's 

Manual hoặc Active 

Blind Spot Assist not avai-

lable when towing a trailer 

See Owner's Manual

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist hoặc Hỗ trợ điểm mù chủ động 

bị vô hiệu khi kéo rơ-moóc.

Bạn đã thiết lập kết nối điện giữa rơ-moóc và xe.

X Ấn a trên vô lăng để xác nhận thông báo hiển thị.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Blind Spot Assist 

inoperative hoặc Active 

Blind Spot Assist inopera-

tive

Hệ thống hỗ trợ điểm mù Blind Spot Assist hoặc Hỗ trợ điểm mù chủ động 

bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Parking Pilot cancelled Cửa phía người lái đang mở.

X Lặp lại quy trình đo chỗ đỗ xe và thao tác đỗ xe sau khi đóng cửa phía 

người lái.

Bạn đã chạm vào vô lăng đa năng khi chức năng can thiệp lái đang hoạt 

động.

X Khi chức năng can thiệp lái hoạt động, hãy chắc chắn không chạm vào 

vô lăng đa năng.

Xe bắt đầu trượt bánh và ESP® đã can thiệp.

X Sử dụng lại Parking Pilot sau (Y trang 206).

Parking Pilot inoperative Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot đang bị trục trặc hoặc bị lỗi.

X Làm theo hướng dẫn và lời khuyên hữu ích trong phần "Vấn đề với hệ 

thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC" (Y trang 212).

Nếu màn hình đa năng vẫn hiện thông báo hiển thị:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot không khả dụng hoặc bị trục 

trặc.

X Tắt công tắc và khởi động lại động cơ.

Nếu tính năng Parking Pilot vẫn không khả dụng (biểu tượng j không 

xuất hiện trên màn hình đa năng):

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Park Assist ended Xe đã được đỗ. Âm cảnh báo phát ra.

Thông báo hiển thị sẽ tự động biến mất.

Traffic Sign Assist cur-

rently unavailable See 

Owner's Manual

Hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

Rkính chắn gió bị bẩn trong tầm nhìn của camera
Rtầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa lớn, tuyết hoặc sương mù

X Vệ sinh kính chắn gió.

Nếu hệ thống phát hiện thấy camera đã hoạt động bình thường, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại.

Traffic Sign Assist inope-

rative

Hệ thống hỗ trợ nhận diện tín hiệu giao thông bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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ë
Off

Chức năng HOLD được vô hiệu hóa. Xe bắt đầu trượt bánh.

Âm cảnh báo phát ra.

X Bật lại chức năng HOLD sau (Y trang 201).

Chức năng HOLD được vô hiệu hóa. Khi nhấn chắc bàn đạp phanh, điều 

kiện kích hoạt không còn được đáp ứng.

Âm cảnh báo phát ra.

X Kiểm tra điều kiện kích hoạt dành cho chức năng HOLD (Y trang 201).

Distance Pilot off Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC bị vô hiệu hóa 

(Y trang 198).

Nếu lái xe chưa tắt hệ thống, còi cảnh báo sẽ được phát.

Distance Pilot available 

again

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC đã hoạt động 

trở lại sau khi tạm thời không khả dụng. Lúc này bạn có thể kích hoạt lại 

hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC 

(Y trang 194).

Distance Pilot currently 

unavailable See Owner's 

Manual

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC tạm thời 

không hoạt động.

Steering Pilot cũng tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RHệ thống cảm biến rađa tạm thời không hoạt động, ví dụ do bức xạ điện 

từ phát ra từ TV hoặc đài phát thanh ở gần đó hoặc các nguồn bức xạ 

điện từ khác
RHệ thống nằm ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động
RÐiện áp trên xe quá thấp

Âm cảnh báo phát ra.

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC đã hoạt động 

trở lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 191).

X Khởi động lại động cơ.

Distance Pilot inoperative Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC bị lỗi.

Các chức năng sau có thể cũng bị lỗi:

RActive Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen
RSteering Pilot

Âm cảnh báo phát ra.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Distance Pilot passive Bạn đã nhấn bàn đạp ga. Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC không còn kiểm soát tốc độ xe.

X Nhấc chân khỏi bàn đạp ga.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Distance Pilot - - - mph Một điều kiện kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC chưa được đáp ứng.

X Kiểm tra điều kiện kích hoạt hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC (Y trang 194).

Distance Pilot and Limiter 

inoperative

Hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot DISTRONIC và bộ giới hạn 

tốc độ bị lỗi. Âm cảnh báo phát ra.

Nghĩa là Steering Pilot cũng không khả dụng.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Steering Pilot currently 

unavailable See Owner's 

Manual

Steering Pilot tạm thời không hoạt động.

Nguyên nhân có thể:

RKính chắn gió bị bẩn trong tầm nhìn của camera
RTầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa lớn, tuyết hoặc sương mù
RKhông có vạch phân làn nào trong một thời gian dài
RVạch phân làn bị mờ, tối hoặc bị che phủ, ví dụ, bởi đất hoặc tuyết

Sau khi các nguyên nhân được liệt kê bên trên không còn nữa, thông báo 

hiển thị sẽ biến mất.

Steering Pilot sẽ hoạt động trở lại.

Nếu thông báo hiển thị không biến mất:

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Vệ sinh kính chắn gió.

Steering Pilot inoperative Steering Pilot đang bị trục trặc.

Tuy nhiên, các chức năng của hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance 

Pilot DISTRONIC vẫn khả dụng.

Âm cảnh báo phát ra.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Cruise control and Limiter 

inoperative

Hệ thống điều khiển hành trình và bộ giới hạn tốc độ bị lỗi.

Âm cảnh báo phát ra.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Speed limit (winter tyres) 

XXX mph

Bạn đã đạt đến giới hạn tốc độ đã lưu cho lốp mùa đông. Không thể vượt 

quá tốc độ này. Bạn có thể tắt thông báo hiển thị này bằng cách ấn nút 

a. Thông báo hiển thị sẽ không xuất hiện lại cho đến khi công tắc được 

bật trở lại.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp



Thông báo hiển thị 285

M
á

y
 t

ín
h

 t
íc

h
 h
ợ

p
 v

à
 c

á
c
 h

iể
n

 t
h
ị

Limiter passive Khi bạn nhấn bàn đạp ga vượt quá điểm cảm thấy lực cản (chế độ chuyển 

số tự động), bộ giới hạn sẽ chuyển sang chế độ thụ động.

Khả năng giới hạn tốc độ không hiện hoạt.

X Lái xe chậm hơn tốc độ đã lưu mà không chuyển số tự động.

hoặc

X Thiết lập tốc độ mới.

hoặc

X Gọi ra tốc độ được lưu gần nhất một lần nữa.

Khi thông báo hiển thị biến mất, khả năng giới hạn tốc độ sẽ hiện hoạt.

Limiter - - - mph Không thể kích hoạt bộ giới hạn tốc độ, do tất cả các điều kiện kích hoạt 

chưa được đáp ứng đầy đủ.

X Kiểm tra điều kiện kích hoạt bộ giới hạn tốc độ (Y trang 189).

Cruise control - - - mph RMột điều kiện kích hoạt hệ thống điều khiển hành trình chưa được đáp 

ứng

Ví dụ, bạn đã cố lưu tốc độ dưới 30 km/h
RESP® đã được vô hiệu hóa Đèn cảnh báo ESP® OFF màu vàng sáng.

X Nếu các điều kiện cho phép, lái ở tốc độ trên 30 km/h và lưu lại tốc độ.

hoặc

X Kiểm tra điều kiện kích hoạt hệ thống điều khiển hành trình 

(Y trang 187).

hoặc

X Kích hoạt lại ESP® (Y trang 254).

hoặc

X Kích hoạt lại ESP® trên xe Mercedes-AMG (Y trang 79).

Cruise control off Hệ thống điều khiển hành trình đã tắt.

Nếu có cả âm cảnh báo, hệ thống điều khiển hành trình đã tự động tắt 

(Y trang 187).

ð

Maximum speed excee-

ded

Chỉ áp dụng cho một số quốc gia nhất định: vượt quá tốc độ tối đa.

X Lái xe chậm lại.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Lốp

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Tyre pressure Check tyres Hệ thống cảnh báo áp suất lốp đã phát hiện sụt giảm áp suất đáng kể.

Âm cảnh báo phát ra.

Nguyên nhân có thể:

RBạn đã thay đổi vị trí bánh xe và lốp hoặc đã lắp bánh xe và lốp mới
RÁp suất lốp của một hoặc nhiều lốp bị sụt giảm

G CẢNH BÁO

Lốp non có thể dẫn đến các nguy cơ sau:

RNổ lốp, nhất là khi tăng tải trọng hoặc tăng tốc độ
RLốp bị mòn nghiêm trọng và/hoặc không đều, ảnh hưởng xấu đến độ 

bám đường
RÐặc tính lái cũng như việc đánh lái và phanh có thể bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe mà không đánh lái hoặc phanh đột ngột. Chú ý tới các điều 

kiện giao thông khi dừng xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Kiểm tra các lốp và tuân thủ các chỉ dẫn đối với lốp bị xẹp nếu cần thiết 

(Y trang 359).

X Kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp, nếu cần.

X Khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp khi áp suất lốp đã đúng 

(Y trang 381).

Check tyre pressures 

then restart Run Flat Indi-

cator

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp đã tạo thông báo hiển thị và vẫn chưa khởi 

động lại.

X Thiết lập áp suất lốp chính xác trong cả bốn lốp.

X Khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp (Y trang 381).

Run Flat Indicator inope-

rative

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Rectify tyre pressure Áp suất lốp của ít nhất một lốp quá thấp, hoặc độ chênh lệch áp suất lốp 

giữa các bánh xe quá lớn.

X Kiểm tra áp suất lốp khi có cơ hội (Y trang 383).

X Nếu cần, điều chỉnh áp suất lốp.

X Khởi động lại thiết bị giám sát áp suất lốp (Y trang 383).
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Check tyre(s) Áp suất lốp của một hoặc nhiều bánh xe đã giảm đáng kể. Vị trí bánh được 

hiển thị trên màn hình đa năng.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Lốp non có thể dẫn đến các nguy cơ sau:

RNổ lốp, nhất là khi tăng tải trọng hoặc tăng tốc độ
RLốp bị mòn nghiêm trọng và/hoặc không đều, ảnh hưởng xấu đến độ 

bám đường
RÐặc tính lái cũng như việc đánh lái và phanh có thể bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe mà không đánh lái hoặc phanh đột ngột. Chú ý tới các điều 

kiện giao thông khi dừng xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Kiểm tra các lốp và tuân thủ các chỉ dẫn đối với lốp bị xẹp nếu cần thiết 

(Y trang 359).

X Kiểm tra áp suất lốp (Y trang 383).

X Nếu cần, điều chỉnh áp suất lốp.

Warning tyre defect Áp suất lốp của một hoặc nhiều lốp đã giảm đột ngột. Vị trí bánh được hiển 

thị trên màn hình đa năng.

G CẢNH BÁO

Lái xe với một lốp xẹp có thể gặp các nguy hiểm sau đây:

RLốp xẹp ảnh hưởng đến khả năng lái hoặc phanh xe
RBạn có thể mất kiểm soát xe
RViệc tiếp tục lái xe với một lốp xẹp có thể làm tăng nhiệt quá mức và có 

thể dẫn đến cháy

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe mà không đánh lái hoặc phanh đột ngột. Chú ý tới các điều 

kiện giao thông khi dừng xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Kiểm tra các lốp và tuân thủ các chỉ dẫn đối với lốp bị xẹp nếu cần thiết 

(Y trang 359).

Tyre press. monitor cur-

rently unavailable

Không có tín hiệu nào từ bộ cảm biến áp suất lốp do nhiễu tần số vô tuyến 

quá mạnh. Thiết bị giám sát áp suất lốp tạm thời bị trục trặc.

X Tiếp tục lái.

Bộ giám sát áp suất lốp tự động khởi động ngay khi khắc phục được 

nguyên nhân.

Wheel sensor(s) missing Không có tín hiệu từ bộ cảm biến áp suất lốp của một hoặc nhiều lốp xe. 

Áp suất của lốp bị ảnh hưởng không được hiển thị trên màn hình đa năng.

X Thay thế cảm biến áp suất lốp bị lỗi tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Tyre press. monitor inope-

rative No wheel sensors

Bánh xe đã lắp không có cảm biến áp suất lốp phù hợp. Thiết bị giám sát 

áp suất lốp đã tắt.

X Lắp bánh xe với cảm biến áp suất lốp phù hợp.

Thiết bị giám sát áp suất lốp được kích hoạt sau khi lái xe vài phút.

Tyre press. monitor inope-

rative

Thiết bị giám sát áp suất lốp bị lỗi.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Tyre(s) overheated (Lốp bị 

quá nhiệt)

Chức năng giám sát nhiệt độ lốp không khả dụng ở tất cả các xe.

Có ít nhất một lốp bị quá nhiệt. Lốp bị ảnh hưởng được hiển thị màu đỏ. 

Ở nhiệt độ gần đến giá trị giới hạn, lốp được hiển thị màu vàng.

X Lái xe chậm lại.

Tyre(s) overheated Re-

duce speed

Chức năng giám sát nhiệt độ lốp không khả dụng ở tất cả các xe.

Có ít nhất một lốp bị quá nhiệt.

G CẢNH BÁO

Lốp bị quá nhiệt có thể phát nổ, chú ý ở tốc độ cao.

X Giảm tốc độ để giảm nhiệt độ lốp xe.

Xe

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

To start engine, shift to 

either P or N

Bạn đã cố khởi động động cơ khi hộp số ở vị trí k hoặc h.

X Chuyển số đến vị trí j hoặc i.

Apply brake to deselect 

Park (P) position

Bạn đã cố chuyển số đến vị trí h, k hoặc i

 mà không nhấn bàn đạp phanh.

X Nhấn bàn đạp phanh.

To shift out of P or N, de-

press brake and start en-

gine

Bạn đã cố chuyển số từ vị trí j hoặc i sang vị trí số khác khi động cơ 

đã tắt.

X Nhấn bàn đạp phanh.

X Khởi động động cơ.

Apply brake to select R Bạn đã cố chuyển số từ vị trí h sang vị trí k.

X Nhấn bàn đạp phanh.

X Chuyển số đến vị trí k.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Risk of vehicle rolling Dri-

ver door open and trans-

mission not in P

Cửa phía người lái mở hoặc chưa đóng hoàn toàn và số ở vị trí k, i hoặc 

h.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Xe có thể lăn bánh.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Chuyển số đến vị trí j.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

XĐóng chặt cửa phía người lái.

Only select Park (P) when 

vehicle is stationary

Xe đang di chuyển.

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Chuyển số đến vị trí j.

Without changing gear, 

consult workshop

Bạn không thể chuyển số do có trục trặc.

Âm cảnh báo phát ra.

Nếu chọn vị trí số h:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn mà không cần chuyển số khỏi vị 

trí h.

Nếu chọn vị trí số k, i hoặc j

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Reversing not poss. 

Consult workshop

Bạn không thể chuyển sang vị trí số k nữa do có trục trặc.

Các vị trí số j, i hoặc h vẫn khả dụng.

Âm cảnh báo phát ra.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Transmission Malfuncti-

on Stop

Xảy ra trục trặc trong các bộ phận của hộp số cơ.

Âm cảnh báo phát ra. Số tự động chuyển sang vị trí i.

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Chuyển số đến vị trí j.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Stop vehicle Leave engine 

running Wait Transmissi-

on cooling

Hộp số bị quá nhiệt. Việc chạy xe có thể tạm thời bị ảnh hưởng hoặc 

không thể chạy xe.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông. Không được tiếp tục lái xe.

XĐể động cơ chạy.

XĐợi đến khi thông báo hiển thị biến mất trước khi tiếp tục lái xe.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Depress clutch fully to 

start engine

Bạn đã cố khởi động động cơ mà không nhấn bàn đạp ly hợp.

X Nhấn bàn đạp ly hợp.

X Khởi động lại động cơ.

Động cơ bị chết máy khi chuyển bánh, ví dụ do nhả bàn đạp ly hợp quá 

nhanh.

X Nhấn lại bàn đạp ly hợp.

Động cơ tự khởi động.

X Nhả bàn đạp ly hợp từ từ để chuyển bánh.

Clutch overheated Avoid 

pulling away Engage/di-

sengage clutch quickly if 

req.

Ly hợp chịu tải lớn và vượt quá nhiệt độ vận hành cho phép. Âm cảnh báo 

phát ra.

Tránh chuyển bánh thường xuyên và lái xe ở tốc độ đi bộ trên quãng đường 

dài.

X Dừng xe, chý ý đến điều kiện đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

XĐể động cơ chạy.

Ly hợp sẽ nguội nhanh hơn khi để động cơ chạy.

hoặc

X Nếu có thể, lái xe với tốc độ không đổi.

X Nhấc chân khỏi bàn đạp ly hợp và không để ly hợp bị trượt.

Ly hợp cũng nguội dần trong khi lái xe.

Ly hợp có thể mất vài phút để nguội. Khi ly hợp nguội, thông báo hiển thị 

sẽ biến mất. Ly hợp sẽ hoạt động trở lại.

N Nắp khoang hành lý đang mở.

XĐóng nắp khoang hành lý.

M Nắp ca pô đang mở. Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Nắp ca pô mở có thể làm khuất tầm nhìn của bạn khi xe đang chuyển 

động.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

XĐóng nắp ca pô.

Active bonnet malfuncti-

on See Owner's Manual

Nắp ca pô chủ động (bảo vệ người đi bộ) không hoạt động do có trục trặc 

hoặc do đã được kích hoạt.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

C Có ít nhất một cửa xe đang mở. Âm cảnh báo phát ra.

XĐóng tất cả cửa xe.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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_

Rear left seat backrest 

not locked hoặc Rear 

right seat backrest not lo-

cked

Xe có tính năng thông khoang hành lý ở băng ghế sau:

Lưng ghế ở khoang phía sau chưa được gài ở bên trái hoặc bên phải.

XĐẩy lưng ghế ra sau cho đến khi khớp vào.

_

Rear centre backrest not 

locked

Xe có tính năng thông khoang hành lý ở băng ghế sau:

Lưng ghế giữa phía sau chưa ăn khớp.

XĐẩy lưng ghế ra sau cho đến khi khớp vào.

j

Check trailer hitch lock

Móc kéo rơ-moóc không được gài chính xác.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Nếu khớp cầu chưa gài đúng, rơ-moóc có thể bị lỏng. Có nguy cơ xảy ra 

tai nạn.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và 

tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Gài khớp cầu của móc kéo rơ-moóc vào vị trí cuối (Y trang 236).

&

inoperative Battery low

Điện áp trên xe quá thấp

Hệ thống sưởi phụ trợ (Y trang 147) đã tự tắt. Không thể bật hệ thống 

sưởi phụ trợ hoặc chức năng kích hoạt từ xa hệ thống sưởi và thông gió.

X Lái xe một quãng đường đáng kể.

Ắc-quy được sạc. Hệ thống sưởi ấm phụ trợ hoặc chức năng kích hoạt từ 

xa hệ thống sưởi và thông gió sẽ hoạt động trở lại ngay khi hệ thống điện 

trên xe có đủ điện áp.

&

inoperative Refuel vehicle

Còn quá ít nhiên liệu trong bình nhiên liệu. Không thể bật hệ thống sưởi 

phụ trợ (Y trang 147).

X Nạp nhiên liệu tại trạm xăng gần nhất.

&

inoperative See Owner's 

Man.

Hệ thống sưởi phụ trợ tạm thời trục trặc hoặc bị lỗi.

X Khi xe chạy trên bề mặt bằng phẳng và động cơ đã nguội, thử bật hệ 

thống sưởi phụ trợ 4 lần, chờ vài phút giữa các lần thử (Y trang 147).

Nếu không thể bật hệ thống sưởi phụ trợ:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Ð

Power steering malfuncti-

on See Owner's Manual

Hệ thống trợ lực lái bị lỗi.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Bạn sẽ phải lái xe tốn sức hơn.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Kiểm tra xem bạn có thể tác động thêm lực lái cần thiết hay không.

Nếu bạn có thể lái một cách an toàn:

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu bạn không thể lái một cách an toàn:

X Không được tiếp tục lái xe.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Ð

Steering malfunction See 

Owner's Manual

Xe có hộp số sàn:

Khóa vô lăng điện bị trục trặc.

G CẢNH BÁO

Hệ thống lái có thể bị khóa bởi khóa vô lăng điện.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Không được tiếp tục lái xe.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

_

Before starting the engi-

ne, turn the steering 

wheel.

Xe có hộp số sàn:

Khóa vô lăng điện bị trục trặc.

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

XĐể mở khóa hệ thống lái, di chuyển nhẹ vô lăng.

X Tra chìa khóa vào khóa điện lần nữa.

Telephone No service Xe của bạn đang nằm ngoài tầm phủ sóng của nhà mạng di động.

X Chờ đến khi biểu tượng điện thoại di động sẵn sàng hoạt động xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

¥

Top up washer fluid

Mực nước rửa kính trong bình nước rửa kính đã giảm xuống dưới mức tối 

thiểu.

XĐổ đầy nước rửa kính (Y trang 345).

Chìa khóa

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Â

Key does not belong to ve-

hicle

Bạn đã cắm nhầm chìa khóa vào khóa điện.

X Sử dụng đúng chìa khóa.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Â

Replace key

Cần phải thay chìa khóa.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Â

Change key batteries

Chìa khóa đã hết pin.

X Thay pin (Y trang 91).

Â

Key not detected (thông 

báo hiển thị màu trắng)

Hiện không dò thấy chìa khóa.

XĐổi vị trí chìa khóa trên xe.

Nếu vẫn không dò thấy chìa khóa:

X Tra chìa vào khóa điện và xoay đến vị trí mong muốn.

Â

Key not detected (thông 

báo hiển thị màu đỏ)

Chìa khóa không ở trong xe.

Âm cảnh báo phát ra.

Nếu động cơ tắt, bạn không thể khóa trung tâm xe hay khởi động động cơ.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tìm chìa khóa.

X Ấn a trên vô lăng để xác nhận thông báo hiển thị.

Do có sự can thiệp của một nguồn sóng vô tuyến mạnh, không thể dò thấy 

chìa khóa khi động cơ đang chạy.

Âm cảnh báo phát ra.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện 

đường và giao thông.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Cắm chìa vào khóa điện và vào chế độ chìa khóa.

Â

Remove starting button, 

then insert key

Vẫn không dò thấy chìa khóa.

Chức năng dò tìm chìa khóa tạm thời bị trục trặc hoặc bị lỗi. Âm cảnh báo 

phát ra.

X Tra chìa vào khóa điện và xoay đến vị trí mong muốn.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông báo hiển thị Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Một số hệ thống tự chẩn đoán khi khóa điện đã bật. Trong quá trình này, một vài đèn cảnh báo và đèn 

chỉ báo có thể tạm thời sáng hoặc nhấp nháy. Đây không phải là tín hiệu chỉ báo sự cố. Đèn cảnh báo và 

đèn báo này chỉ báo hiệu có trục trặc nếu sáng hoặc nhấp nháy sau khi khởi động động cơ hoặc trong 

khi lái xe.

Dây đai an toàn

Đèn cảnh báo và đèn báo trên cụm đồng hồ

Lưu ý chung

An toàn

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

ü N Chỉ dành cho các quốc gia nhất định: đèn cảnh báo dây đai an toàn màu đỏ sẽ sáng 

lên trong sáu giây sau khi khởi động động cơ.

Đèn cảnh báo dây đai an toàn nhắc người lái và hành khách phía trước thắt dây đai an 

toàn.

X Thắt dây đai an toàn (Y trang 50).

ü N Chỉ dành cho các quốc gia nhất định: đèn cảnh báo dây đai an toàn màu đỏ bật sáng 

sau khi khởi động động cơ. Ngoài ra, âm cảnh báo phát ra tới sáu giây.

Dây đai an toàn của người lái chưa được thắt.

X Thắt dây đai an toàn (Y trang 50).

Âm cảnh báo ngừng phát.

ü N Đèn cảnh báo dây đai an toàn màu đỏ sáng lên sau khi khởi động động cơ, ngay sau 

khi cửa phía người lái hoặc cửa phía hành khách phía trước đóng lại.

Người lái hoặc hành khách chưa thắt dây đai an toàn.

X Thắt dây đai an toàn (Y trang 50).

Đèn cảnh báo tắt.

Có đồ vật trên ghế hành khách phía trước.

X Bỏ các đồ vật ra khỏi ghế hành khách phía trước và xếp chúng vào một nơi an toàn.

Đèn cảnh báo tắt.
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Hệ thống an toàn

ü N Đèn cảnh báo dây đai an toàn màu đỏ nhấp nháy và có âm thanh cảnh báo ngắt 

quãng phát ra.

Người lái hoặc hành khách chưa thắt dây đai an toàn. Đồng thời, bạn đang lái xe ở tốc 

độ trên 25 km/h hoặc vừa tăng nhanh tốc độ lên quá 25 km/h.

X Thắt dây đai an toàn (Y trang 50).

Đèn cảnh báo tắt và âm thanh cảnh báo ngắt quãng ngừng.

Có đồ vật trên ghế hành khách phía trước. Đồng thời, bạn đang lái xe ở tốc độ trên 25 

km/h hoặc vừa tăng nhanh tốc độ lên quá 25 km/h.

X Bỏ các đồ vật ra khỏi ghế hành khách phía trước và xếp chúng vào một nơi an toàn.

Đèn cảnh báo tắt và âm thanh cảnh báo ngắt quãng ngừng.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

J N Đèn cảnh báo hệ thống phanh màu vàng sáng lên trong khi động cơ đang chạy hoặc 

chức năng ECO start/stop bật.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh đang bị trục trặc và các đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Nếu màn hình đa năng xuất hiện một thông báo hiển thị, hãy làm theo thông báo này.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

J N Đèn cảnh báo hệ thống phanh màu đỏ sáng lên trong khi động cơ đang chạy.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Tác dụng trợ lực phanh đang bị trục trặc và các đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện đường và giao 

thông. Không được tiếp tục lái xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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J N Đèn cảnh báo hệ thống phanh màu đỏ sáng lên trong khi động cơ đang chạy.

Âm cảnh báo phát ra.

Không đủ dầu phanh trong bình dầu phanh.

G CẢNH BÁO

Hiệu quả phanh có thể bị giảm.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe một cách an toàn ngay khi có thể, chú ý tới các điều kiện đường và giao 

thông. Không được tiếp tục lái xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Không đổ đầy dầu phanh. Việc đổ đầy sẽ không khắc phục được sự cố.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

! N Đèn cảnh báo ABS màu vàng sáng lên khi động cơ đang chạy.

ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) đang bị trục trặc.

Âm cảnh báo phụ báo hiệu EBD (phân bổ lực phanh điện tử) đang bị trục trặc.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục trặc.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức năng được nêu 

ở trên. Do đó, các bánh trước và sau có thể bị bó cứng, chẳng hạn khi bạn phanh mạnh.

Khả năng lái và đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quãng đường phanh 

có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu bộ điều khiển ABS bị hỏng, cũng có khả năng các hệ thống khác như hệ thống dẫn 

đường hoặc hộp số tự động sẽ không khả dụng.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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J÷

!

N Đèn cảnh báo hệ thống phanh màu đỏ và đèn cảnh báo ESP® và ABS màu vàng sáng 

lên khi động cơ đang chạy.

ABS và ESP® đang bị trục trặc.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục trặc.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức năng được nêu 

ở trên. Do đó, các bánh trước và sau có thể bị bó cứng, chẳng hạn khi bạn phanh mạnh.

Khả năng lái và đặc tính phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quãng đường phanh 

có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

÷ N Đèn cảnh báo ESP® màu vàng nhấp nháy khi xe di chuyển.

ESP® hoặc hệ thống kiểm soát độ bám đường đã can thiệp do có nguy cơ trượt hoặc 

do ít nhất một bánh xe đã bắt đầu trượt bánh.

Hệ thống điều khiển hành trình hoặc hệ thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC đã bị vô hiệu hóa.

X Chỉ nhấn bàn đạp ga nếu cần khi chuyển bánh.

X Tăng tốc nhẹ nhàng hơn khi xe đang chuyển động.

XĐiều chỉnh phong cách lái xe của bạn để phù hợp với điều kiện đường và thời tiết.

X Không tắt ESP®.

Trong các trường hợp hiếm hoi, tốt hơn nên tắt ESP® trong những tình huống sau:

RKhi sử dụng xích bọc lốp khi chạy đường tuyết
RLái xe trong đường tuyết dày
RLái xe trên cát hoặc đá sỏi

X Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng về ESP® (Y trang 77).

÷ N Đèn cảnh báo ESP® màu vàng sáng lên khi động cơ đang chạy.

ESP® đang bị trục trặc.

Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể đang bị trục trặc.

G CẢNH BÁO

Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động bình thường nhưng không có chức năng được nêu 

ở trên.

Do đó, quãng đường phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.

Nếu ESP® không hoạt động, ESP® không thể cân bằng xe được.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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å N Đèn cảnh báo ESP® OFF màu vàng sáng lên khi động cơ đang chạy hoặc chức năng 

ECO start/stop bật.

ESP® bị vô hiệu hóa.

G CẢNH BÁO

Nếu ESP® bị vô hiệu hóa, ESP® sẽ không thể cân bằng xe được.

Do đó các hệ thống dẫn động hoặc hệ thống an toàn lái xe cũng bị hạn chế, chẳng hạn: 

Hỗ trợ điểm mù chủ động. Hệ thống không thực hiện được các hoạt động phanh.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Kích hoạt lại ESP®.

Trong các trường hợp hiếm hoi, tốt hơn nên tắt ESP® trong những tình huống sau:

RKhi sử dụng xích bọc lốp khi chạy đường tuyết
RLái xe trong đường tuyết dày
RLái xe trên cát hoặc đá sỏi

X Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng về ESP® (Y trang 77).

XĐiều chỉnh phong cách lái xe của bạn để phù hợp với điều kiện đường và thời tiết.

Nếu không thể kích hoạt được ESP®:

X Cần lái xe cẩn thận.

X Tham vấn ngay và cho kiểm tra hệ thống ESP® ở một xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

M N Xe Mercedes-AMG:

Đèn cảnh báo chế độ xử lý SPORT màu vàng sáng lên khi động cơ đang chạy.

Chế độ xử lý SPORT được kích hoạt.

G CẢNH BÁO

Khi chế độ xử lý SPORT được kích hoạt, ESP® không thể cân bằng xe.

Điều này làm tăng nguy cơ bị trượt bánh và/hoặc xảy ra tai nạn.

X Kích hoạt chế độ xử lý SPORT phù hợp với các điều kiện được mô tả trong phần "Kích 

hoạt/vô hiệu hóa ESP®" (Y trang 79).

! N Đèn báo phanh tay điện màu đỏ nhấp nháy hoặc sáng lên và/hoặc đèn cảnh báo 

phanh tay điện màu vàng sáng lên.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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6 N Đèn cảnh báo hệ thống an toàn màu đỏ sáng lên khi động cơ đang chạy.

Hệ thống an toàn đang bị trục trặc.

G CẢNH BÁO

Túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn có thể vô tình bị kích hoạt hoặc có thể không được 

kích hoạt trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Cần lái xe cẩn thận.

X Tham vấn ngay và cho kiểm tra hệ thống an toàn ở một xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thông tin bổ sung về hệ thống an toàn (Y trang 46).

Động cơ

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

; N Đèn cảnh báo hệ thống chẩn đoán động cơ màu vàng sáng lên khi động cơ đang 

chạy.

Có thể xảy ra lỗi ở các bộ phận sau:

RHệ thống quản lý động cơ
RHệ thống phun nhiên liệu
RHệ thống xả
RHệ thống đánh lửa (cho các xe có động cơ xăng)
RHệ thống nhiên liệu

Các giá trị giới hạn phát thải có thể bị vượt quá và động cơ có thể chạy trong chế độ 

khẩn cấp.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe có động cơ diesel: bình nhiên liệu đã cạn kiệt (Y trang 177).

X Khởi động động cơ ba đến bốn lần sau khi nạp nhiên liệu.

Nếu đèn cảnh báo chẩn đoán động cơ màu vàng tắt, chế độ khẩn cấp đã được hủy. 

Không cần kiểm tra xe.

8 N Đèn cảnh báo nhiên liệu dự trữ màu vàng sáng lên khi động cơ đang chạy.

Mức nhiên liệu đã giảm xuống khoảng dự trữ.

Hoạt động của hệ thống sưởi phụ trợ bị vô hiệu hóa nếu mức nhiên liệu giảm xuống 

khoảng dự trữ.

X Nạp nhiên liệu tại trạm xăng gần nhất.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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? N Đèn cảnh báo nước làm mát màu đỏ sáng lên khi động cơ đang chạy và màn hình 

hiển thị nhiệt độ nước làm mát ở điểm đầu thang đo.

Cảm biến nhiệt độ cho hiển thị nhiệt độ nước làm mát đang bị trục trặc.

Nhiệt độ nước làm mát không còn được đo. Động cơ có thể bị hỏng nếu nhiệt độ nước 

làm mát quá cao.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và tắt động cơ. 

Không được tiếp tục lái xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

? N Đèn cảnh báo nước làm mát màu đỏ sáng lên khi động cơ đang chạy.

Mức nước làm mát quá thấp.

Nếu mức nước làm mát phù hợp, luồng khí tới két nước làm mát động cơ có thể bị chặn 

hoặc quạt két nước làm mát động cơ điện có thể đang bị trục trặc.

Nước làm mát quá nóng và động cơ chưa được làm mát đủ.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Rời xe và giữ một khoảng cách an toàn so với xe cho đến khi động cơ đã nguội.

X Kiểm tra mức nước làm mát và nạp thêm nước làm mát, đảm bảo tuân thủ các lưu ý 

cảnh báo (Y trang 344).

X Nếu bạn phải nạp nước làm mát thường xuyên, hãy kiểm tra hệ thống làm mát động 

cơ.

XĐảm bảo rằng nguồn khí tới két nước làm mát động cơ không bị chặn, ví dụ như do 

bùn đông.

X Không khởi động lại động cơ cho đến khi nhiệt độ nước làm mát xuống dưới 120 °C. 

Nếu không, động cơ có thể bị hỏng.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn gần nhất.

X Trong khi đó, tránh tải nặng lên động cơ, ví dụ, lái trên đường núi và trong điều kiện 

giao thông phải dừng đỗ nhiều lần.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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? N Đèn cảnh báo nước làm mát màu đỏ sáng lên khi động cơ đang chạy. Âm cảnh báo 

phát ra.

Nhiệt độ nước làm mát vượt quá 120 °C. Luồng khí tới két nước làm mát động cơ có 

thể bị chặn hoặc mức nước làm mát có thể quá thấp.

G CẢNH BÁO

Động cơ không được làm mát đủ và có thể bị hỏng.

Tuyệt đối không được lái xe khi động cơ quá nóng. Lái xe khi động cơ của bạn quá nóng 

có thể làm cho một số loại dầu rò rỉ vào buồng động cơ và gây cháy.

Ngoài ra, hơi từ động cơ quá nóng có thể gây bỏng nặng khi mở nắp ca pô.

Có nguy cơ gây thương tích.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Dừng xe ngay lập tức, chú ý tới các điều kiện đường và giao thông và tắt động cơ.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Rời xe và giữ một khoảng cách an toàn so với xe cho đến khi động cơ đã nguội.

X Kiểm tra mức nước làm mát và nạp thêm nước làm mát, đảm bảo tuân thủ các lưu ý 

cảnh báo (Y trang 344).

X Nếu bạn phải nạp nước làm mát thường xuyên, hãy kiểm tra hệ thống làm mát động 

cơ.

XĐảm bảo rằng nguồn khí tới két nước làm mát động cơ không bị chặn, ví dụ như do 

bùn đông.

X Nếu nhiệt độ nước làm mát dưới 120 °C, hãy lái tới xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn gần 

nhất.

X Trong khi đó, tránh tải nặng lên động cơ, ví dụ, lái trên đường núi và trong điều kiện 

giao thông phải dừng đỗ nhiều lần.

Các hệ thống lái

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

· N Đèn cảnh báo khoảng cách màu đỏ nhấp nháy khi xe di chuyển.

Khoảng cách tới xe phía trước quá gần đối với tốc độ đã chọn.

X Tăng khoảng cách.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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· N Đèn cảnh báo khoảng cách màu đỏ nhấp nháy khi xe di chuyển. Âm cảnh báo phát 

ra.

Bạn đang tiến gần đến một xe, người đi bộ hoặc một chướng ngại vật cố định trên làn 

di chuyển của mình ở một tốc độ quá cao.

X Sẵn sàng phanh khẩn cấp.

X Chú ý tới tình hình giao thông. Bạn có thể phải phanh hoặc có hành động tránh.

Thông tin bổ sung về tính năng Active Brake Assist hỗ trợ giao thông đan xen 

(Y trang 81).

Để biết thêm thông tin về chức năng cảnh báo khoảng cách của tính năng Hỗ trợ phanh 

chủ động (Y trang 74).

Lốp

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

h N Đèn cảnh báo của thiết bị giám sát áp suất lốp màu vàng (sụt giảm áp suất/trục 

trặc) sáng.

Thiết bị giám sát áp suất lốp đã phát hiện hao hụt áp suất ở ít nhất một trong các lốp.

G CẢNH BÁO

Lốp non có thể dẫn đến các nguy cơ sau:

RNổ lốp, nhất là khi tăng tải trọng hoặc tăng tốc độ
RLốp bị mòn nghiêm trọng và/hoặc không đều, ảnh hưởng xấu đến độ bám đường
RÐặc tính lái cũng như việc đánh lái và phanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng

RCó nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Dừng xe mà không đánh lái hoặc phanh đột ngột. Chú ý tới các điều kiện giao thông 

khi dừng xe.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Kiểm tra các lốp và tuân thủ các chỉ dẫn đối với lốp bị xẹp nếu cần thiết 

(Y trang 359).

X Kiểm tra áp suất lốp (Y trang 383).

X Nếu cần, điều chỉnh áp suất lốp.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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h N Đèn cảnh báo của thiết bị giám sát áp suất lốp xe (sụt giảm áp suất/trục trặc) nhấp 

nháy khoảng một phút và sau đó vẫn sáng.

Thiết bị giám sát áp suất lốp bị lỗi.

G CẢNH BÁO

Hệ thống không thể phát hiện hoặc ghi áp suất lốp xe thấp.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Quan sát các thông báo hiển thị bổ sung trên màn hình đa năng.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Ð N Đèn cảnh báo hệ thống trợ lực lái màu đỏ bật sáng trong khi động cơ đang chạy.

Hệ thống trợ lực lái bị lỗi.

Âm cảnh báo phát ra.

G CẢNH BÁO

Bạn sẽ phải lái xe tốn sức hơn.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

X Kiểm tra xem bạn có thể tác động thêm lực cần thiết hay không.

Nếu bạn có thể lái một cách an toàn:

X Cần lái xe cẩn thận.

X Lập tức tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nếu bạn không thể lái một cách an toàn:

X Không được tiếp tục lái xe.

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đèn cảnh 

báo/đèn 

báo

N Loại tín hiệu

Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp
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Lưu ý chung

Lưu ý an toàn quan trọng

Hạn chế chức năng

Hệ thống vận hành
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Phần về hệ thống đa phương tiện trong hướng dẫn 

này mô tả các nguyên tắc cơ bản để vận hành. Có 

thể tìm thêm thông tin trong Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số.

Bạn phải tuân theo các quy định pháp luật tại quốc 

gia nơi bạn sử dụng hệ thống đa phương tiện trong 

khi đang lái xe.

Hệ thống đa phương tiện tính toán lộ trình đến đích 

mà không tính đến những điều sau đây, ví dụ:

RÐèn giao thông
RBiển báo dừng và nhường đường
RHạn chế đỗ xe hoặc dừng xe
RÐường hẹp
RCác quy tắc và quy định về đường bộ và giao 

thông khác

Hệ thống đa phương tiện có thể đưa ra các khuyến 

cáo lái xe không chính xác nếu tình hình đường 

bộ/giao thông thực tế không tương ứng với dữ liệu 

bản đồ số.

Ví dụ:

RLộ trình chuyển hướng
RBố trí đường đi hoặc hướng đường một chiều 

thay đổi

Do đó, bạn phải luôn tuân thủ các quy tắc và quy 

định về đường bộ và giao thông trong suốt hành 

trình. Các quy tắc và quy định về đường bộ và giao 

thông luôn mang tính ưu tiên so với các khuyến 

cáo lái xe của hệ thống đa phương tiện.

Nếu thay đổi bất kỳ bộ phận điện tử nào trên xe, 

giấy phép lưu hành xe sẽ mất hiệu lực.

Vì lý do an toàn, một số chức năng bị hạn chế hoặc 

không khả dụng khi xe đang chuyển động. Bạn sẽ 

nhận thấy điều này, chẳng hạn vì bạn sẽ không thể 

chọn một số mục menu nhất định hoặc một thông 

báo sẽ xuất hiện.

Lưu ý chung

Đeo kính râm phân cực có thể làm giảm khả năng 

đọc màn hình của bạn.

Màn hình có tính năng tắt tự động điều khiển bằng 

nhiệt độ. Độ sáng sẽ tự động giảm nếu nhiệt độ 

quá cao. Nếu cần, màn hình có thể tạm thời tắt 

hoàn toàn.

Hướng dẫn vệ sinh

! Không chạm vào màn hình. Màn hình có bề 

mặt bóng rất nhạy; có nguy cơ bị xước. Tuy 

nhiên, nếu bạn phải vệ sinh màn hình thì hãy sử 

dụng chất tẩy rửa nhẹ và vải mềm chống bụi.

Lưu ý chung

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng thiết bị thông tin và liên lạc tích 

hợp trong xe khi đang lái xe thì bạn có thể bị mất 

tập trung vào tình hình giao thông. Điều này có 

thể dẫn tới mất kiểm soát phương tiện. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ sử dụng thiết bị này khi tình hình giao thông 

cho phép. Nếu bạn không thể chắc chắn về điều 

này, hãy dừng xe, chú ý tới điều kiện đường và 

giao thông và sử dụng thiết bị khi xe đứng yên.

G CẢNH BÁO

Việc chỉnh sửa các bộ phận điện tử, phần mềm 

cũng như dây điện có thể ảnh hưởng đến chức 

năng và/hoặc hoạt động của các bộ phận khác 

trong cả hệ thống. Đặc biệt, điều này cũng có 

thể tác động đến các hệ thống liên quan đến an 

toàn. Các hệ thống này có thể không còn hoạt 

động tốt và/hoặc gây ảnh hưởng tới sự an toàn 

khi vận hành xe. Điều này làm tăng nguy cơ xảy 

ra tai nạn và thương tích.

Không cố gắng chỉnh sửa hệ thống dây điện 

cũng như các bộ phận điện tử hoặc phần mềm 

của các bộ phận này. Luôn để xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn thực hiện các công việc với các bộ 

phận điện và điện tử.

Hạn chế chức năng

Hệ thống vận hành

Tổng quan
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Màn hình phải được tắt và để nguội trước khi bạn 

bắt đầu vệ sinh. Không tác dụng lực lên bề mặt 

màn hình khi vệ sinh màn hình vì điều này có thể 

gây hư hại không thể phục hồi được cho màn hình.

Bật/tắt hệ thống đa phương tiện

X Ấn nút Ü trên bảng điều khiển trung tâm về 

phía bên phải núm điều khiển.

XĐối với xe Mercedes-AMG có hệ thống xả 

AMG Performance lựa chọn được: nhấn núm 

điều chỉnh vặn tay sang bên phải núm điều 

khiển.

Điều chỉnh âm lượng

X Xoay núm điều chỉnh ở bên phải núm điều khiển.

Âm lượng thay đổi:

RÐối với nguồn phương tiện cài đặt hiện tại
RKhi thông báo tình hình giao thông hoặc điều 

hướng
RỞ chế độ rảnh tay khi cuộc gọi đang diễn ra

Bật/tắt âm thanh

Đối với xe Mercedes-AMG có hệ thống xả AMG 

Performance lựa chọn được, chức năng này chỉ khả 

dụng trên vô lăng đa năng.

X Nhấn núm điều chỉnh sang bên phải núm điều 

khiển.

hoặc

X Ấn nút 8 trên vô lăng đa năng.

Nếu tắt ngõ ra âm thanh thì dòng trạng thái sẽ hiển 

thị biểu tượng 8. Nếu bạn chuyển đổi nguồn 

phương tiện hoặc thay đổi âm lượng thì âm thanh 

sẽ tự động bật.

i Bạn sẽ nghe thấy thông báo điều hướng ngay 

cả khi âm thanh được để ở chế độ im lặng.

Chức năng

Hệ thống đa phương tiện có các chức năng sau:

RChế độ nghe đài
RChế độ phương tiện có tìm kiếm phương tiện
RHệ thống âm thanh
RHệ thống dẫn đường
RCOMAND Online: điều hướng sử dụng ổ cứng
RAudio 20: điều hướng sử dụng thẻ nhớ SD
RChức năng giao tiếp
RChức năng xe với cài đặt hệ thống

RChức năng ưa thích

Núm điều khiển

Núm điều khiển trong bảng điều khiển trung tâm 

cho phép bạn:

RChọn các mục menu trên màn hình
RNhập ký tự
RChọn một điểm đến trên bản đồ
RLưu mục nhập

Có thể sử dụng núm điều khiển bằng cách:

RXoay 3
RTrượt sang trái hoặc phải 1
RTrượt về phía trước hoặc sau 4
RTrượt theo đường chéo 2
RẤn nhanh hoặc ấn và giữ 7

Nút quay lại

Bạn có thể dùng nút % để thoát trình đơn 

hoặc gọi ra màn hình hiển thị của chế độ vận hành 

hiện tại.

XĐể thoát menu: ấn nhanh nút %.

Hệ thống đa phương tiện chuyển sang mức menu 

cao hơn tiếp theo trong chế độ vận hành hiện tại.

XĐể gọi ra trình đơn cao nhất: ấn nút % 

lâu hơn hai giây.

Bật/tắt touchpad điều khiển cảm ứng

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn VehicleQSystem settingsQTouch-

padQActivate touchpad.

Touchpad điều khiển cảm ứng được kích hoạt O 

hoặc vô hiệu hóa ª.

Touchpad điều khiển cảm ứng
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Vận hành touchpad điều khiển cảm ứng

: Bề mặt nhạy tiếp xúc

; Nút ưa thích

= Gọi ra chức năng truy cập nhanh hệ thống 

phát thanh

? Nút quay lại

Bạn có thể điều hướng trong các menu và danh 

sách thông qua bề mặt nhạy tiếp xúc : bằng cách 

sử dụng thao tác vuốt một ngón tay.

XĐể chọn mục menu: vuốt lên, xuống, sang trái 

hoặc phải.

X Ấn touchpad điều khiển cảm ứng.

XĐể di chuyển bản đồ số: vuột theo tất cả các 

hướng.

Sử dụng thao tác vuốt hai ngón tay, ví dụ để sử 

dụng các chức năng này:

XĐể hiện hoặc ẩn menu Audio: vuốt lên hoặc 

xuống bằng hai ngón tay.

XĐể tăng hoặc giảm cài đặt xe và cài đặt âm 

thanh: xoay hai ngón tay theo chiều kim đồng 

hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

XĐể phóng to và thu nhỏ bản đồ: di chuyển hai 

ngón tay lại gần nhau hoặc rời nhau.

Nhập ký tự bằng chức năng nhận biết chữ 
viết tay

Nhập ký tự

X Dùng một ngón tay để viết các ký tự lên bề mặt.

Ký tự được nhập vào dòng nhập. Nếu có thể diễn 

giải ký tự bạn đã nhập theo các cách khác nhau thì 

các ký tự gợi ý sẽ được hiển thị.

X Nếu gợi ý ký tự được hiển thị thì xoay và ấn núm 

điều khiển.

X Tiếp tục nhập ký tự vào touchpad điều khiển 

cảm ứng

Nhận biết chữ viết tay

Ví dụ: COMAND Online

: Dòng nhập hoạt động

; Để nhập dấu cách

= Nhập ký tự vào touchpad điều khiển cảm ứng

? Đê xóa ký tự

XĐể hiển thị menu: ấn touchpad điều khiển cảm 

ứng.

Ví dụ: COMAND Online

: Để thoát trình đơn

; Để trở lại chức năng nhận biết chữ viết tay

= Để sử dụng danh bạ điện thoại hoạc mẫu văn 

bản

? Để chọn dòng nhập hoặc để thay đổi vị trí của 

con trỏ

A Để chuyển đổi ngôn ngữ

B Để kết thúc nhập ký tự

XĐể chọn dòng nhập: chọn p.

X Vuốt lên hoặc xuống.

XĐể di chuyển con trỏ trong dòng nhập: chọn 

p.

X Vuốt sang trái hoặc phải.

XĐể xóa ký tự: vuốt sang trái nếu dòng nhập 

được chọn.
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XĐể xác nhận nhập: ấn vào touchpad điều khiển 

cảm ứng.

Bật và tắt chức năng đọc to nhận biết chữ viết 

tay

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn VehicleQSystem settingsQTouch-

padQRead out handwriting recognition.

Chức năng đọc to được bật O hoặc tắt ª.

Truy cập nhanh hệ thống phát thanh

Thay đổi đài phát thanh/bản nhạc

Tùy thuộc vào nguồn phát thanh hiện đang được 

kích hoạt, bạn có thể sử dụng chức năng này để 

chọn đài phát thanh hoặc bản nhạc tiếp theo.

X Vuốt lên trên bằng hai ngón tay trên touchpad 

điều khiển cảm ứng.

Nguồn phát thanh hiện tại được hiển thị.

XĐể chọn đài/bản nhạc trước hoặc sau: vuốt 

sang trái hoặc phải.

Đài phát thanh/bản nhạc đã chọn được phát.

Chuyển đổi nhập ký tự giữa touchpad điều 
khiển cảm ứng và núm điều khiển

Yêu cầu: đã chọn dòng nhập của văn bản, số hoặc 

ký tự.

XĐể chuyển sang núm điều khiển: ấn núm điều 

khiển.

Chức năng nhập ký tự sử dụng núm điều khiển 

được kích hoạt.

XĐể chuyển sang touchpad điều khiển cảm 

ứng: ấn touchpad điều khiển cảm ứng bằng 

ngón tay.

Chức năng nhận biết chữ viết tay trên touchpad 

điều khiển cảm ứng được kích hoạt.

Gọi ra và thoát các mục ưa thích

XĐể gọi ra: ấn nút g trên núm điều khiển 

hoặc trên touchpad điều khiển cảm ứng.

X Chọn một mục ưa thích, ví dụ Vehicle.

Các mục ưa thích được hiển thị.

XĐể thoát:  ấn lại nút g.

Thêm các mục ưa thích

Thêm mục ưa thích định sẵn

Ví dụ: các mục ưa thích được bố trí trên một dòng

: Để thêm mục ưa thích mới

; Để đổi tên mục ưa thích được chọn

= Để di chuyển mục ưa thích được chọn

? Để xóa mục ưa thích được chọn

X Ấn nút g.

Các mục ưa thích được hiển thị.

Các mục ưa thích này được bố trí trên một hoặc hai 

dòng, mỗi dòng có năm kiểu xếp cạnh nhau.

X Các mục ưa thích được bố trí trên một dòng: 

trượt núm điều khiển 6.

Thanh menu được hiển thị.

X Chọn Reassign (Gán lại).

Các danh mục được hiển thị.

X Chọn một danh mục.

Các mục ưa thích được hiển thị.

X Chọn một mục ưa thích.

X Thêm một mục ưa thích tại vị trí mong muốn.

Nếu một mục ưa thích đã được thêm tại vị trí này 

thì mục đó sẽ bị ghi đè.

X Các mục ưa thích được bố trí trên hai dòng: 

trượt núm điều khiển 6 hoặc 5.

XĐể chọn WAdd: xoay và ấn núm điều khiển.

Các mục ưa thích
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Các danh mục và mục ưa thích định sẵn được hiển 

thị.

X Chọn một danh mục.

Các mục ưa thích được hiển thị.

X Chọn một mục ưa thích.

X Thêm một mục ưa thích tại vị trí mong muốn.

Nếu một mục ưa thích đã được thêm tại vị trí này 

thì mục đó sẽ bị ghi đè.

Thêm mục ưa thích của riêng bạn

X Chọn VehicleQClimate control.

X Ấn và giữ nút g cho đến khi các mục ưa 

thích được hiển thị.

X Thêm một mục ưa thích tại vị trí mong muốn.

Nếu một mục ưa thích đã được thêm tại vị trí này 

thì mục đó sẽ bị ghi đè.

Lưu ý chung

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt điều hòa bằng 

thanh điều hòa hoặc menu hệ thống điều hòa.

Có thể cài đặt các chức năng điều hòa quan trọng 

trong thanh điều hòa:

RNhiệt độ
RLuồng khí
RChế độ gió

Thanh điều hòa hiện rõ trong hầu hết các hiển thị.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các chức năng điều hòa 

trong menu điều hòa. Bạn có thể sử dụng thanh 

điều hòa để chuyển đổi sang menu điều hòa.

Tổng quan

Thanh điều hòa (COMAND Online)

: Điều chỉnh nhiệt độ, chế độ gió ở bên trái và 

luồng khí, hiển thị các cài đặt hiện tại

; Gọi ra menu hệ thống điều hòa, hiển thị cài 

đặt chế độ làm mát và chế độ điều hòa hiện 

tại

= Điều chỉnh nhiệt độ và chế độ gió ở bên phải, 

hiển thị các cài đặt hiện tại

Có thể có ít cài đặt hơn hoặc không có cài đặt nào, 

tùy vào các thiết bị của xe bạn.

Gọi ra thanh điều hòa

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Vehicle.

Menu Vehicle (Xe) xuất hiện.

X Trượt núm điều khiển 6 nhiều lần cho đến khi 

thanh điều hòa được kích hoạt.

Gọi ra menu hệ thống điều hòa

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Vehicle.

Menu Vehicle (Xe) xuất hiện.

X Trượt núm điều khiển 6 nhiều lần cho đến khi 

thanh điều hòa được kích hoạt.

XĐể chọn ; từ thanh điều hòa: xoay và ấn núm 

điều khiển.

Menu để chọn các chức năng điều hòa được kích 

hoạt.

XĐể chọn chức năng điều hòa: xoay và ấn núm 

điều khiển.

Chức năng điều hòa được chọn xuất hiện.

Các cài đặt trong menu hệ thống điều hòa

Cài đặt chế độ điều hòa

Chế độ điều hòa quyết định kiểu luồng khí. Cài đặt 

được kích hoạt khi đặt hệ thống điều hòa không khí 

được cài đặt là Ã (Y trang 141).

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

XĐể chọn Climate mode (Chế độ điều hòa): xoay 

và ấn núm điều khiển.

XĐể thay đổi cài đặt: xoay núm điều khiển.

XĐể thoát menu: ấn nút %.

Thanh chế độ điều hòa hiển thị cài đặt luồng khí 

hiện tại: DIFFUSE, MEDIUM hoặc FOCUS.

Cài đặt điều hòa
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Khởi động/dừng bình xịt nước hoa

Bình xịt nước hoa cho phép không khí bên trong xe 

có mùi thơm theo yêu cầu cá nhân. Để biết thêm 

thông tin, xem (Y trang 146).

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

XĐể chọn Air freshener (Máy làm sạch không 

khí): xoay và ấn núm điều khiển.

Bộ phận cài đặt được kích hoạt.

XĐể khởi động/dừng bình xịt nước hoa: ấn núm 

điều khiển.

XĐể đặt cường độ: xoay núm điều khiển khi bật 

bình xịt.

XĐể thoát menu: ấn nút %.

Bật/tắt hệ thống ion hóa

Hệ thống ion hóa có tác dụng làm sạch không khí 

bên trong các bộ phận của xe. Để biết thêm thông 

tin, xem (Y trang 147).

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

XĐể chọn Ionisation (Hệ thống ion hóa): xoay và 

ấn núm điều khiển.

Bộ phận cài đặt được kích hoạt.

XĐể bật hoặc tắt hệ thống ion hóa: xoay núm điều 

khiển.

XĐể thoát menu: ấn nút %.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hệ thống điều hòa nhập 

sẵn thông qua phím

Chức năng này khả dụng đối với các xe lai và xe lai 

sạc điện.

HYBRID: trước khi lên xe, khu vực ghế người lái 

được làm nóng hoặc thông gió nhanh. Không khí từ 

lỗ thông khí được làm mát trước.

Plug-in hybrid: trước khi lên xe, khu vực ghế lái 

hoặc toàn bộ các bộ phận bên trong xe được làm 

ấm hoặc thông gió nhanh. Không khí từ lỗ thông 

khí được làm mát trước.

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

XĐể chọn Hệ thống điều hòa nhập sẵn thông qua 

phím: xoay và ấn núm điều khiển.

XĐể kích hoạt hoặc vô hiệu: xoay núm điều 

khiển.

XĐể thoát menu: ấn nút %.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hệ thống điều hòa nhập 

sẵn tại thời gian khởi hành

Chức năng này khả dụng đối với các xe lai sạc điện.

Ghế người lái và bộ phận bên trong xe được làm ấm 

hoặc làm mát trước thời gian khởi hành đã đặt.

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

XĐể chọn Hệ thống điều hòa nhập sẵn tại thời 

gian khởi hành: xoay và ấn núm điều khiển.

Trình đơn xoay xuất hiện.

XĐể chọn cài đặt: xoay núm điều khiển.

XĐể thoát menu: ấn nút %.

Các cài đặt ở thanh dưới cùng của menu hệ 
thống điều hòa

Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng làm mát 

bằng cách khử ẩm không khí

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

X Trượt 6 núm điều khiển nhiều lần cho đến khi 

thanh dưới cùng được kích hoạt.

XĐể chọn O A/C: xoay và ấn núm điều khiển.

Bật O hoặc tắt ª chức năng làm mát bằng 

cách khử ẩm không khí.

i Trạng thái hiện tại của chức năng làm mát 

được hiển thị trong thanh hệ thống điều hòa: A/

C ON – được kích hoạt, A/C OFF – được vô hiệu.

i Vô hiệu chức năng làm mát bằng cách khử ẩm 

không khí làm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Đồng bộ hóa các cài đặt hệ thống điều hòa

Sử dụng O Sync. (đồng bộ hóa) để chọn cài đặt 

hệ thống điều hòa cho tất cả các vùng cùng nhau 

O hoặc riêng ª.

X Gọi ra menu hệ thống điều hòa (Y trang 310).

X Trượt 6 núm điều khiển nhiều lần cho đến khi 

thanh dưới cùng được kích hoạt.

XĐể chọn O Sync.: xoay và ấn núm điều khiển.

Bật O hoặc tắt ª chức năng đồng bộ hóa.

Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa các cài đặt 

của hệ thống điều hòa, xem (Y trang 143).
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Lưu ý an toàn quan trọng

Khi sử dụng hệ thống dẫn đường, bạn phải tuân 

theo các quy định pháp luật tại quốc gia nơi bạn 

đang lái xe.

Lưu ý chung

Một trong những yếu tố quyết định hệ thống dẫn 

đường hoạt động đúng cách hay không là khả năng 

tiếp nhận GPS. Trong một số trường hợp nhất định, 

khả năng tiếp nhận GPS có thể bị giảm, có thể có 

nhiễu hoặc không tiếp nhận được, ví dụ trong hầm 

hoặc bãi đậu xe nhiều tầng.

Audio 20 được trang bị Garmin® MAP PILOT (xem 

hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất). Hướng dẫn 

vận hành Garmin® MAP PILOT được lưu trên thẻ 

SD dưới dạng file PDF. Hộp thẻ SD có hướng dẫn 

nhanh.

Thông tin sau áp dụng cho điều hướng bằng 

COMAND Online. Có thể tìm thêm thông tin trong 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chọn loại lộ trình và các tùy chọn lộ trình

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn NaviQNavigation.

X Chọn OptionsQRoute settings.

i Nếu tính năng chỉ đường hoạt động, trước tiên 

trượt 6 núm điều khiển và hiển thị menu.

X Chọn loại lộ trình.

Lưu ý về loại lộ trình:

REco route
RTính toán một lộ trình tiết kiệm.

RDynamic route (Tính năng chỉ đường thông 

minh) (không khả dụng ở mọi quốc gia)
RCác báo cáo tình trạng giao thông trên lộ trình 

để phục vụ chỉ đường được xem xét.
RCalculate alternative routes

RCác lộ trình khác nhau đang được tính toán. 

Thay vì Start (Khởi động), chọn mục menu 

Continue (Tiếp tục).

XĐể không sử dụng/sử dụng các tùy chọn lộ 

trình: chọn Avoid options.

X Chọn một tùy chọn lộ trình.

Lưu ý về các tùy chọn lộ trình:

RUse toll roads

Tính toán lộ trình bao gồm các đường đòi hỏi 

bạn phải trả phí sử dụng (lệ phí).
RUse vignette roads (không khả dụng ở mọi quốc 

gia)

Tính toán lộ trình bao gồm các đường đòi hỏi 

bạn phải trả phí theo thời gian (vignette). Phí 

vignette cho phép sử dụng tạm thời mạng lưới lộ 

trình, chẳng hạn 10 ngày hoặc 1 năm.

Nhập địa chỉ

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn NaviQNavigation.

X Chọn DestinationQAddress entry.

i Nếu tính năng chỉ đường hoạt động, trước tiên 

trượt 6 núm điều khiển và hiển thị menu.

Nhập địa chỉ, chẳng hạn như sau:

RThành phố hoặc mã bưu điện, đường, số nhà
RQuốc gia, thành phố hoặc mã bưu điện
RThành phố hoặc mã bưu điện, trung tâm
RÐường, thành phố hoặc mã bưu điện, ngã ba

X Chọn Town.

Thành phố nơi xe đang được định vị (vị trí xe hiện 

tại) xuất hiện trên đầu. Bên dưới, bạn sẽ thấy các 

vị trí đã được thực hiện chỉ đường.

X Nhập thành phố.

Biểu tượng G: vị trí có trong bản đồ số nhiều lần.

XĐể chuyển sang danh sách: trượt núm điều 

khiển 5.

X Chọn vị trí.

Nếu có, mã bưu điện được hiển thị. Nếu có các mã 

bưu điện khác nhau đối với địa điểm thì các số 

tương ứng được hiển thị với X.

X Nhập đường và số nhà.

Chế độ điều hướng

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng thiết bị thông tin và liên lạc tích 

hợp trong xe khi đang lái xe thì bạn có thể bị mất 

tập trung vào tình hình giao thông. Điều này có 

thể dẫn tới mất kiểm soát phương tiện. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ sử dụng thiết bị này khi tình hình giao thông 

cho phép. Nếu bạn không thể chắc chắn về điều 

này, hãy dừng xe, chú ý tới điều kiện đường và 

giao thông và sử dụng thiết bị khi xe đứng yên.
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Địa chỉ ở trong menu.

Các tùy chọn nhập điểm đến bổ sung:

RTìm kiếm bằng từ khóa
RChức năng tìm kiếm từ khóa sẽ tiến hành tìm 

kiếm các điểm đến bằng cách sử dụng các phân 

đoạn của từ.
RChọn điểm đến cuối cùng
RChọn địa chỉ liên hệ
RChọn POI
RBạn có thể tìm kiếm POI theo vị trí, tên hoặc số 

điện thoại.
RChọn điểm đến trên bản đồ
RNhập điểm đến trung gian
RBạn có thể tự sắp xếp lộ trình tới điểm đến với 

tối đa bốn điểm đến trung gian.
RChọn điểm đến hướng dẫn du lịch (chỉ khả dụng 

đối với các quốc gia châu Âu được chọn)
RChọn điểm đến từ Ứng dụng Mercedes-Benz
RChọn tọa độ địa lý

Tính toán lộ trình

Yêu cầu: địa chỉ đã được nhập và nằm trong menu.

X Chọn Start hoặc Continue.

Lộ trình được tính toán với loại lộ trình và các tùy 

chọn lộ trình đã chọn.

Nếu đã kích hoạt chức năng chỉ đường, lời nhắc sẽ 

xuất hiện hỏi xem bạn có muốn kết thúc tiến trình 

chỉ đường hiện tại không.

X Chọn Yes hoặc Set as intermediate destination.

Yes sẽ hủy tiến trình chỉ đường hiện tại và bắt đầu 

tính toán đường đi đến điểm đến mới.

Set as intermediate destination sẽ thêm điểm đến 

mới ngoài điểm đến hiện có và mở danh sách các 

điểm đến trung gian.

Yêu cầu

Lưu ý: Đoạn này mô tả việc kết nối điện thoại di 

động có COMAND Online. Để kết nối điện thoại di 

động có Audio 20 (xem Hướng dẫn Sử dụng Kỹ 

thuật số).

Để sử dụng điện thoại qua cổng kết nối Bluetoo-

th®, bạn phải có điện thoại di động hỗ trợ Bluetoo-

th®. Điện thoại di động phải hỗ trợ Cấu hình rảnh 

tay 1.0 trở lên.

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn VehicleQSystem settingsQActivate 

Bluetooth.

X Kích hoạt Bluetooth® O.

Điện thoại di động:

X Kích hoạt Bluetooth® và, nếu cần thiết, khả 

năng hiển thị Bluetooth® cho các thiết bị khác 

(xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).

Tên của thiết bị Bluetooth® cho tất cả các sản 

phẩm của một nhà sản xuất có thể giống nhau. Để 

có thể nhận dạng rõ ràng điện thoại di động của 

bạn, hãy đổi tên thiết bị (xem hướng dẫn sử dụng 

của nhà sản xuất).

Nếu điện thoại di động hỗ trợ các cấu hình 

Bluetooth® PBAP (Phone Book Access Profile 

(Cấu hình truy cập danh bạ)) và MAP (Message 

Access Profile (Cấu hình truy cập tin nhắn)), các 

thông tin sau sẽ được truyền sau khi bạn kết nối:

RDanh bạ
RDanh sách cuộc gọi
RThông báo

i Có thể tìm hiểu thêm thông tin về điện thoại di 

động thích hợp trên Internet tại: http://

www.mercedes-benz.com/connect

Tìm kiếm và xác thực một điện thoại di động

Trước khi sử dụng điện thoại di động có hệ thống 

đa phương tiện lần đầu tiên, bạn sẽ cần tìm kiếm 

điện thoại và sau đó xác thực (kết nối) điện thoại. 

Tùy vào loại điện thoại di động, việc xác thực được 

thực hiện bằng Secure Simple Pairing (Ghép cặp 

đơn giản an toàn) hoặc bằng cách nhập khóa bảo 

mật. Hệ thống đa phương tiện sẽ tự động thực hiện 

quy trình thích hợp với điện thoại di động sẵn có 

của bạn. Điện thoại di động sẽ luôn được kết nối tự 

động sau khi xác thực. Thông tin bổ sung về sử 

dụng điện thoại di động có hệ thống đa phương 

tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Nếu hệ thống đa phương tiện không tìm thấy điện 

thoại di động của bạn thì điều này có thể là do các 

thiết lập bảo mật đặc biệt trên điện thoại di động 

của bạn (xem hướng dẫn vận hành của nhà sản xu-

ất).

Mỗi lần chỉ có thể kết nối một điện thoại di động 

với hệ thống đa phương tiện.

Tìm kiếm điện thoại di động

Hệ thống đa phương tiện:

Kết nối điện thoại di động
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X Chọn TelephoneQConnect device QSearch 

for phones QStart search

Các điện thoại di động khả dụng được hiển thị.

Các biểu tượng trong danh sách thiết bị

Kết nối điện thoại di động

Xác thực bằng Secure Simple Pairing:

X Chọn điện thoại di động.

Mã số được hiển thị trong hệ thống đa phương tiện 

và trên điện thoại di động.

X Nếu các mã khớp nhau: chọn Yes trên hệ 

thống đa phương tiện.

X Xác nhận mã trên điện thoại di động. Tùy vào 

điện thoại di động sử dụng, xác nhận kết nối với 

hệ thống đa phương tiện và đối với cấu hình 

Bluetooth® PBAP và MAP. Có thể mất tới hai 

phút để hiển thị lời nhắc xác nhận (xem hướng 

dẫn sử dụng của nhà sản xuất).

X Nếu các mã khác nhau: chọn No trên hệ thống 

đa phương tiện.

Quá trình này được hủy bỏ.

Lặp lại xác thực.

Xác thực bằng cách nhập khóa bảo mật (mã bảo 

mật):

X Chọn tên Bluetooth® của điện thoại di động.

Menu nhập khóa bảo mật được hiển thị.

X Khóa bảo mật là một tổ hợp số có từ một đến 

mười sáu chữ số mà bạn có thể tự chọn.

X Nhập khóa bảo mật trên hệ thống đa phương 

tiện.

X Nhấn ¬ để xác nhận.

X Nhập và xác nhận khóa bảo mật trên điện thoại 

di động. Tùy vào điện thoại di động sử dụng, xác 

nhận kết nối với hệ thống đa phương tiện và đối 

với cấu hình Bluetooth® PBAP và MAP. Có thể 

mất tới hai phút để hiển thị lời nhắc xác nhận 

(xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).

i Điện thoại di động được kết nối với mô-đun 

điện thoại khả dụng tùy chọn có Bluetooth® 

(cấu hình SAP) được hiển thị riêng trong danh 

sách thiết bị. Chúng được tìm thấy dưới mục 

nhập MB SAP module phones.

Chuyển đổi giữa các điện thoại di động

Nếu bạn đã xác thực nhiều điện thoại di động thì 

bạn có thể chuyển đổi giữa các điện thoại cá nhân.

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn TelephoneQConnect device.

X Chọn điện thoại di động từ danh sách thiết bị.

Giới thiệu

Lưu ý: đoạn này mô tả việc sử dụng mô-đun điện 

thoại có COMAND Online. Để kết nối điện thoại di 

động có Audio 20 (xem Hướng dẫn Sử dụng Kỹ 

thuật số).

Có thể sử dụng mô-đun này như một điện thoại 

được cài đặt cố định có thẻ SIM riêng 

(Y trang 315) hoặc kết hợp với một điện thoại di 

động (Y trang 316).

Nếu bạn muốn sử dụng mô-đun chung với điện 

thoại di động của bạn thì điện thoại di động phải hỗ 

trợ cấu hình Bluetooth® SAP (SIM Access Profile 

(Cấu hình truy cập SIM)).

Các chức năng sau khả dụng khi sử dụng mô-đun:

RChế độ modem dữ liệu (Y trang 316)
RGửi và nhận tin nhắn văn bản (Y trang 317)
RTruy cập danh bạ của điện thoại di động 

(Y trang 316)
RSạc điện thoại di động thông qua cổng USB 

(Y trang 317)

Có thể tìm danh sách các điện thoại di động tương 

thích tại:

http://www.mercedes-benz.com/connect

i Mô-đun không khả dụng ở tất cả các xe, tùy 

thuộc vào trang bị trên xe.

Biểu 

tượng

Giải thích

Ï Tìm thấy điện thoại di động mới 

nhưng chưa xác thực.

Ñ Điện thoại di động được xác thực, 

nhưng chưa được kết nối.

# Điện thoại di động được xác thực và 

được kết nối.

Mô-đun điện thoại có Bluetooth® (cấu 
hình SAP)
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Cài đặt mô-đun

Lắp mô-đun vào ngăn để đồ của bảng điều khiển 

trung tâm

XĐẩy mô-đun ; vào giá đỡ : cho đến khi có 

tiếng ăn khớp.

Kết nối mô-đun bằng cáp USB

Lắp mô-đun vào ngăn để đồ của bảng điều khiển 

trung tâm

X Cắm cáp USB : vào mô-đun.

XĐẩy mô-đun vào giá đỡ cho đến khi có tiếng ăn 

khớp.

X Kết nối cáp USB với cổng USB.

Kích hoạt và kết nối mô-đun

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Telephone.

X Mô-đun: cài đặt (Y trang 315).

X Ấn và giữ nút ;.

X Ngay khi đèn báo : bắt đầu nhấp nháy màu 

vàng thì nhả nút.

Đèn báo tiếp tục nhấp nháy màu vàng.

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Connect deviceQConnect MB SAP 

moduleQStart search.

Mô-đun được tìm kiếm và kết nối.

XĐể xác thực điện thoại di động: chọn Start 

search và làm theo hướng dẫn của hệ thống đa 

phương tiện. Để biết thêm thông tin về xác thực 

và kết nối các điện thoại di động (Y trang 313).

Chế độ thẻ SIM

Lắp thẻ SIM

X Với bề mặt tiếp xúc hướng xuống, lắp thẻ SIM : 

vào khe cắm thẻ SIM cho đến khi khớp vào.

Sau khi lắp thẻ SIM vào mô-đun, không thể kết nối 

Bluetooth® với điện thoại di động khác nữa. Mọi 
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kết nối Bluetooth® hiện có đều bị dừng khi cho thẻ 

SIM vào.

Kết nối điện thoại di động với mô-đun điện 
thoại

Lưu ý chung

Trước khi sử dụng điện thoại di động có mô-đun và 

hệ thống đa phương tiện lần đầu tiên, bạn sẽ cần 

tìm kiếm điện thoại và sau đó xác thực điện thoại.

Yêu cầu

Có thể xác thực và kết nối điện thoại di động với 

mô-đun nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

RMô-đun được cài đặt (Y trang 315) và kích hoạt 

trong hệ thống đa phương tiện (Y trang 315).
RKhông lắp thẻ SIM vào mô-đun.
RĐiện thoại di động không có kết nối Bluetooth® 

hoạt động tới thiết bị khác.

Tùy vào loại điện thoại di động, phải thay đổi các 

cài đặt khác nhau trên điện thoại di động (xem 

hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).

RBluetooth® phải được kích hoạt trên điện thoại 

di động và phải được cấu hình để các thiết bị 

khác có thể nhận ra được
RCấu hình truy cập SIM Bluetooth® của điện 

thoại di động phải được kích hoạt

Xác thực và kết nối điện thoại di động

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Connect deviceQSearch for phones-

QSAP phoneQStart searchQMB SAP mo-

dule phones.

X Chọn điện thoại di động.

X Nhập và xác nhận bất kỳ số PIN có 16 chữ số 

nào.

X Nhập và xác nhận số PIN đó trên điện thoại di 

động.

X Khi cần, nhập số PIN của thẻ SIM vào hệ thống 

đa phương tiện và xác nhận.

i Vui lòng tuân thủ các thông báo trong điện 

thoại di động. Nếu cần, bạn sẽ được yêu cầu xác 

nhận các yêu cầu cấu hình bổ sung.

Chuyển đổi giữa các điện thoại di động

Nếu bạn đã xác thực nhiều điện thoại di động trên 

mô-đun thì bạn có thể chuyển đổi giữa các điện 

thoại cá nhân.

X Chọn điện thoại di động trong mục MB SAP mo-

dule phones.

X Xác nhận yêu cầu kết nối; xem hướng dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất.

X Khi cần, nhập số PIN của thẻ SIM vào hệ thống 

đa phương tiện và xác nhận.

Chế độ modem dữ liệu

X Kết nối điện thoại di động với mô-đun 

(Y trang 316).

hoặc

X Lắp thẻ SIM vào khe cắm thẻ SIM trên mô-đun 

(Y trang 315).

X Trước khi kết nối lần đầu, kích hoạt mô-đun để 

truy cập Internet và chọn nhà cung cấp mạng 

điện thoại di động trong hệ thống đa phương 

tiện (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Chế độ sử dụng như modem dữ liệu được kích hoạt 

tự động.

X Kích hoạt/vô hiệu hóa chuyển vùng dữ liệu (xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Để biết thêm thông tin về chế độ modem dữ liệu 

không có hệ thống điện thoại bằng COMAND 

Online (xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số).

Cài đặt

Lưu/xóa số PIN của thẻ SIM

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn Connect deviceQMB SAP module 

phones.

X Tô sáng điện thoại di động.

XĐể chọn           sang phải.

X Kích hoạt O hoặc vô hiệu hóa ª Store PIN.

Để biết thêm thông tin về các cài đặt khác; xem 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Chuyển danh bạ

Để sử dụng danh bạ của điện thoại di động thông 

qua hệ thống đa phương tiện, phải chuyển danh bạ 

bằng cách sử dụng mô-đun.

Việc truyền dữ liệu có thế mất đến mười phút.

Quá trình truyền xảy ra tự động sau khi kết nối 

Bluetooth® được thiết lập tự động.
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Tin nhắn văn bản

Yêu cầu

Mô-đun được kết nối với điện thoại di động 

(Y trang 316) hoặc đang được sử dụng trong chế 

độ thẻ SIM (Y trang 315).

Kích hoạt/vô hiệu hóa chức năng tải tin nhắn 

văn bản từ điện thoại di động

Để biết thêm thông tin về nhận tin nhắn văn bản 

khi sử dụng mô-đun điện thoại (xem Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số).

Sạc điện thoại di động

X Trượt nắp ; trên mô-đun theo hướng mũi tên 

và tháo nắp ra.

X Kết nối điện thoại di động thông qua cáp dữ liệu 

USB với cổng USB :.

Lưu ý chung

Nếu bạn muốn phát các nguồn phương tiện bên 

ngoài thì chế độ phương tiện thích hợp phải được 

bật trước. Để biết thêm thông tin về chế độ phương 

tiện; xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

Có thể sử dụng các nguồn phương tiện bên ngoài 

sau:

RThiết bị Apple® (ví dụ: iPhone®)
RThiết bị USB (chẳng hạn thẻ USB, máy nghe 

nhạc MP3)
RCD
RDVD (COMAND Online)
RThẻ SD
RThông qua thiết bị được kết nối bởi Bluetooth®

i Thông tin về ổ đĩa DVD đơn (xem Hướng dẫn sử 

dụng Kỹ thuật số).

Kích hoạt chế độ phương tiện

Hệ thống đa phương tiện:

X Chọn MediaQDevices.

Các nguồn phương tiện sẵn có sẽ được hiển thị.

X Chọn nguồn phương tiện.

Các tệp có thể phát sẽ được phát lại.

Lắp và tháo thẻ SD

Lưu ý an toàn quan trọng

! Nếu bạn không sử dụng thẻ SD nữa thì bạn 

nên tháo thẻ SD ra và bảo quản thẻ bên ngoài 

xe. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thẻ.

Lắp thẻ SD

Khe cắm thẻ SD nằm ở ngăn để đồ dưới tựa tay.

X Lắp thẻ SD vào khe cắm thẻ SD cho đến khi thẻ 

SD khớp vào. Mặt có các điểm tiếp xúc phải 

hướng xuống dưới.

X Chọn nguồn phương tiện (Y trang 317).

Tháo thẻ SD

X Ấn thẻ SD.

Thẻ SD được đẩy ra.

X Tháo thẻ nhớ.

Số quay Chức năng

00080 Chức năng tải tin nhắn 

văn bản bị vô hiệu hóa.

00081 Chức năng tải tin nhắn 

văn bản được kích hoạt.

Chế độ phương tiện

G CẢNH BÁO

Thẻ SD là bộ phận nhỏ. Có thể nuốt phải thẻ và 

gây nghẹn. Điều này làm tăng nguy cơ bị thương 

hoặc thậm chí tử vong.

Để thẻ SD xa tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải 

thẻ SD, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.
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Kết nối thiết bị USB

Cổng USB chẳng hạn như khi được trang bị hệ 
thống điều hướng.

Có hai cổng USB trong ngăn đựng đồ phía dưới tựa 

tay.

X Kết nối thiết bị USB với cổng USB.

X Chọn nguồn phương tiện (Y trang 317).
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Khu vực để đồ

Các tính năng
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Các đặc điểm xử lý xe có tải phụ thuộc vào sự phân 

phối tải trọng trong xe. Vì lý do này, bạn cần lưu ý 

những điều sau đây khi vận chuyển một tải trọng:

RTuyệt đối không vượt quá tổng trọng lượng xe tối 

đa hoặc tải trọng cho phép tác dụng lên cầu xe 

(bao gồm cả người ngồi trên xe).
RNên để các đồ vật trong khoang hành lý.
RÐặt các tải trọng nặng gần về phía trước nhất có 

thể và thấp xuống trong khoang hành lý nhất có 

thể.
RVật nặng không được nhô quá mép trên của lưng 

ghế.

RLuôn đặt tải trọng phía sau các ghế không có 

người ngồi nếu có thể.
RCố định tải bằng vật liệu buộc đủ khỏe và có thể 

chịu mòn. Bọc các cạnh sắc để bảo vệ.

i Vật Liệu buộc có tại bất kỳ xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn nào.

Lưu ý an toàn quan trọng

Đọc các hướng dẫn chất tải (Y trang 320).

Khu vực để đồ

Hướng dẫn chất tải

G CẢNH BÁO

Động cơ đốt trong thải các khí độc như cacbon 

monoxit. Các loại khí thải có thể xâm nhập vào 

bên trong xe nếu nắp khoang hành lý mở khi 

động cơ đang chạy, đặc biệt nếu xe đang chuyển 

động. Có nguy cơ bị ngộ độc.

Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp khoang hành 

lý. Tuyệt đối không lái xe khi nắp khoang hành lý 

vẫn mở.

G CẢNH BÁO

Nếu các đồ vật, hành lý hoặc vật nặng không 

được chằng buộc hoặc chằng buộc không đủ 

chặt, chúng có thể trượt, lật ngược hoặc văng ra 

và va vào những người ngồi trên xe. Điều này dẫn 

đến nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh 

hoặc chuyển hướng đột ngột.

Luôn sắp xếp các đồ vật sao cho chúng không 

văng ra xung quanh. Trước khi lái xe, chằng buộc 

các đồ vật, hành lý hoặc vật nặng để tránh bị 

trượt hoặc lật.

G CẢNH BÁO

Ống xả và ốp ống xả có thể trở nên rất nóng. Nếu 

chạm phải những bộ phận này của xe, bạn có thể 

bị bỏng. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn đặc biệt cẩn thận khi đứng gần ống xả và 

ốp ống xả. Để những bộ phận này nguội trước 

khi chạm vào chúng.

Ngăn để đồ

G CẢNH BÁO

Nếu không sắp xếp các đồ vật một cách phù hợp 

trong khoang hành khách, chúng có thể trượt 

hoặc văng ra xung quanh, dẫn đến va đập vào 

những người ngồi trên xe. Ngoài ra, giá đựng 

cốc, các ngăn đựng đồ mở và giá đỡ điện thoại 

không thể luôn giữ được tất cả các vật đựng bên 

trong. Có nguy cơ bị thương, đặc biệt khi phanh 

hoặc chuyển hướng đột ngột.

RLuôn sắp xếp các đồ vật sao cho chúng không 

thể văng ra xung quanh trong những tình 

huống này.

RLuôn đảm bảo rằng các đồ vật không nhô ra 

khỏi các ngăn đựng đồ, các lưới để kiện hàng 

hoặc lưới để đồ.

RĐóng các ngăn để đồ có thể khóa được trước 

khi bắt đầu hành trình.

RLuôn xếp và buộc các đồ vật nặng, cứng, 

nhọn, sắc cạnh, dễ vỡ hoặc quá lớn trong kho-

ang hành lý.
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Ngăn để đồ phía trước

Hộp đựng găng tay

XĐể mở: kéo tay cầm : và mở nắp hộp đựng 

găng tay ;.

XĐể đóng: gập nắp hộp đựng găng tay ; lên 

trên cho đến khi nắp khớp vào.

Có thể bảo quản các vật có kích thước bằng khổ 

giấy A4 hoặc ví dụ như iPad® trong hộp đựng găng 

tay. Đối với xe có bình xịt nước hoa (Y trang 146), 

không gian bảo quản trong hộp đựng găng tay bị 

hạn chế.

Chỉ có thể khóa và mở khóa hộp đựng găng tay 

bằng cách sử dụng chìa khóa khẩn cấp 

(Y trang 90).

XĐể khóa: cho chìa khóa khẩn cấp vào khóa và 

xoay 90° theo chiều kim đồng hồ đến vị trí 2.

XĐể mở: cho chìa khóa khẩn cấp vào khóa và 

xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ về vị trí 1.

Hộc đựng kính

XĐể mở: nhấn vào vị trí dấu :.

Hộc đựng kính mở về phía dưới.

Đảm bảo rằng hộc đựng kính luôn đóng khi xe 

đang di chuyển.

Ngăn để đồ trong bảng điều khiển trung tâm 

phía trước

Ngăn để đồ (ví dụ)

X Ấn nhanh chi tiết của ốp gỗ ; theo hướng mũi 

tên.

Nắp : xoay lên trên.



Khu vực để đồ322
X
ế

p
 đ
ồ

 v
à

 c
á

c
 t

ín
h

 n
ă

n
g

Ngăn để đồ/ngăn để điện thoại dưới tựa tay

Ngăn để đồ (ví dụ)

XĐể mở: ấn nút : ở phía trước.

Ngăn đựng đồ mở ra.

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, ngăn đựng đồ có 

thể gồm:

RKhe cắm thẻ SD
RBộ đầu nối đa phương tiện có hai cổng USB, ví 

dụ cho iPod®, iPhone® hoặc máy nghe nhạc 

MP3 (xem Hướng dẫn Sử? dụng Kỹ thuật số)
RGiá đỡ điện thoại
RKhông gian để đồ nhỏ ở phần trên phía trước

Ngăn đựng đồ ở cửa

Trong ngăn để đồ : ở cửa, bạn có thể để các vật 

dụng như áo phản quang cuộn lại (cửa phía ghế lái) 

và ví đựng tài liệu xe (cửa ghế hành khách phía 

trước).

Trong các cửa ;, bạn có thể để chai có dung tích 

đến 1,0 l.

Ngăn để đồ phía sau

Ngăn để đồ ở tựa tay ghế sau

XĐể mở: gập tựa tay ghế xuống.

X Ấn vào phía trước cơ cấu nhả khớp : và gập 

nắp tựa tay lên.

Tùy vào trang bị trên xe, có các khu vực để đồ phụ 

dưới đây trong xe:

RKhay kẹp thẻ và tiền xu trong bảng đồng hồ trên 

công tắc đèn (không thích hợp để các đồ vật 

mỏng như phiếu mua sắm)
RMở ngăn để đồ trên bảng điều khiển trung tâm
RLưới để đồ ở chỗ để chân của ghế hành khách 

phía trước
RTúi lưới ở phía sau ghế lái và ghế hành khách 

phía trước
RLưới để hành lý ở bên trái và bên phải trong kho-

ang hành lý

Tuân thủ các hướng dẫn chất tải (Y trang 320) và 

lưu ý an toàn liên quan đến các ngăn đựng đồ 

(Y trang 320).

Khu vực để đồ phụ
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Lưu ý an toàn quan trọng

Có thể đựng tối đa bốn đôi ván trượt tuyết hoặc hai 

tấm trượt tuyết trong túi đựng ván/tấm trượt tuyết.

Cố định túi đựng ván/tấm trượt tuyết trong 
khoang hành lý

X Gập lưng ghế sau ở giữa về phía trước 

(Y trang 324).

X Trượt túi đựng ván/tấm trượt tuyết giữa hai tựa 

lưng ghế sau ở ngoài. Đảm bảo rằng các bánh xe 

của túi đựng ván/tấm trượt tuyết ở trong kho-

ang hành lý.

X Mở túi đựng ván/tấm trượt tuyết bằng khóa kéo 

: và để ván trượt tuyết hoặc tấm trượt tuyết 

vào trong túi.

XĐóng túi đựng ván/tấm trượt tuyết.

X Kéo chặt dây căng ; từ phía đầu lỏng cho đến 

khi ván trượt tuyết hoặc tấm trượt tuyết được giữ 

chắc chắn bên trong túi đựng ván/tấm trượt 

tuyết.

X Gắn dây căng = theo kiểu đường chéo vào móc 

? Trong lỗ buộc A như hình minh họa.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Khi gập lưng ghế sau ra phía trước, đảm bảo 

rằng không có đồ vật gì ở trên đệm lót ghế. Nếu 

không, các đồ vật này có thể bị hỏng hoặc 

chúng có thể làm hỏng ghế sau.

Tuân thủ các hướng dẫn chất tải (Y trang 320).

Túi đựng ván/tấm trượt tuyết

G CẢNH BÁO

Túi đựng ván trượt tuyết cùng các dây buộc 

không thể cố định bất kỳ đồ vật nào khác ngoài 

ván trượt.

Người ngồi trên xe có thể bị va đập trong trường 

hợp phanh gấp hoặc tai nạn nếu bạn:

RÐể các vật nặng hoặc có cạnh sắc khác trong 

túi đựng ván trượt tuyết

RKhông cố định túi đựng ván trượt tuyết bằng 

dây buộc

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Chỉ để ván trượt trong túi đựng ván trượt tuyết. 

Luôn cố định túi đựng ván trượt tuyết bằng dây 

buộc để túi không bị dịch chuyển.

Thiết bị thông khoang hành lý trên băng 
ghế sau

G CẢNH BÁO

Nếu băng ghế sau/ghế sau và lưng ghế không 

khớp vào thì chúng có thể gập về phía trước 

chẳng hạn như khi phanh đột ngột hoặc trong 

trường hợp xảy ra tai nạn.

RDo đó người ngồi trong xe sẽ bị băng ghế 

sau/ghế sau hoặc lưng ghế đẩy vào dây an 

toàn. Dây đai an toàn không thể bảo vệ như 

dự định và có thể dẫn đến bị chấn thương 

thêm.

RLưng ghế không thể giữ chặt được đồ vật hoặc 

tải trong khoang hành lý.

Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.

Đảm bảo rằng lưng ghế và băng ghế sau/ghế 

sau khớp vào nhau trước mỗi chuyến đi.
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Có thể gập riêng lưng ghế sau bên ngoài và ở giữa 

xuống để tăng thể tích chứa của khoang hành lý. 

Tỷ lệ phân chia là 40/20/40.

Gập lưng ghế sau ra trước

X Xe không có chức năng ghi nhớ: nếu cần, di 

chuyển ghế lái hoặc ghế hành khách phía trước 

về phía trước.

X Xe có chức năng ghi nhớ: khi gập một hoặc cả 

hai bộ phận của lưng ghế sau ra trước, ghế trước 

tương ứng hơi di chuyển về phía trước, khi cần, 

để tránh tiếp xúc.

X Mở khoang hành lý.

X Cho tựa đầu của lưng ghế sau vào hoàn toàn.

Lưng ghế bên trái và phải

X Kéo cần nhả lưng ghế sau bên phải hoặc trái :.

Lưng ghế sau tương ứng được nhả ra.

Lưng ghế sau ở giữa

X Kéo cần nhả = về phía trước.

Lưng ghế sau ; được nhả.

X Gập lưng ghế sau tương ứng ; ra trước.

X Di chuyển ghế lái hoặc ghế hành khách phía 

trước ra phía sau nếu cần.

Gập tựa lưng ghế sau ra sau

! Đảm bảo rằng dây đai an toàn không bị kẹt khi 

gập lưng ghế sau ra sau. Nếu không, dây đai an 

toàn có thể bị hư hại.

Lưng ghế bên trái và phải

X Di chuyển ghế lái hoặc ghế hành khách phía 

trước về phía trước nếu cần.

X Gập lưng ghế sau : ra sau cho đến khi khớp 

vào.

Nếu lưng ghế sau không được cài và khóa, trạng 

thái này sẽ được hiển thị trên màn hình đa năng 

trong cụm đồng hồ. Âm cảnh báo phát ra.
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Lưng ghế sau ở giữa

X Di chuyển ghế lái hoặc ghế hành khách phía 

trước về phía trước nếu cần.

X Gập lưng ghế : ra sau cho đến khi khớp vào.

Đèn báo trạng thái khóa màu đỏ ; không còn 

sáng.

XĐiều chỉnh tựa đầu nếu cần thiết (Y trang 114).

X Di chuyển ghế lái hoặc ghế hành khách phía 

trước ra phía sau nếu cần.

Nếu bạn không cần tính năng thông khoang hành 

lý thì bạn cần luôn luôn gài lưng ghế sau. Việc này 

sẽ ngăn chặn việc tiếp cận trái phép khoang hành 

lý từ bên trong xe.

Khóa lưng ghế sau ở giữa

Để ngăn chặn người không được phép tiếp cận 

khoang hành lý, có thể khóa lưng ghế giữa bằng 

chốt. Chỉ có thể gập lưng ghế giữa ra trước cùng 

với lưng ghế trái.

XĐể khóa: gập tựa lưng ghế trái và giữa ra trước. 

Đảm bảo rằng lưng ghế giữa và trái khớp vào và 

ghép vào với nhau.

X Trượt chốt : lên trên.

XĐể mở khóa: gập tựa lưng ghế trái và giữa ra 

trước.

X Trượt chốt : xuống dưới.

Lỗ buộc

Tuân thủ các lưu ý sau về cố định tải:

RTuân thủ các hướng dẫn chất tải (Y trang 320).
RCố định tải sử dụng các lỗ buộc.
RPhân bố đều tải trên các lỗ buộc.
RKhông sử dụng dây đàn hồi hoặc lưới để cố định 

một tải trọng. Chúng chỉ nhằm mục đích bảo vệ 

chống trượt đối với tải trọng nhẹ.
RKhông chằng vật liệu buộc qua cạnh hoặc góc 

sắc.
RBọc các cạnh sắc để bảo vệ.

Xe có tính năng thông khoang hành lý ở băng ghế 

sau:

X Gập thảm cạnh lưng ghế sau lên.

X Gập lỗ buộc phía trước lên và đưa chúng qua các 

khe trên thảm.

Móc treo túi

Cố định tải

G CẢNH BÁO

Các móc treo túi không thể giữ được các đồ vật 

hoặc đồ đạc hành lý nặng. Các đồ vật hoặc đồ 

đạc hành lý có thể bị văng ra xung quanh và va 

vào người ngồi trên xe khi phanh hoặc chuyển 

hướng gấp. Có nguy cơ gây thương tích.

Chỉ được treo các vật nhẹ lên móc treo túi. Tuyệt 

đối không treo vật cứng, sắc cạnh hoặc dễ vỡ lên 

móc treo túi.
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! Móc treo túi có thể chịu được tải trọng tối đa 

3 kg. Không sử dụng móc treo túi để cố định 

một tải trọng.

: Móc treo túi

Lưu ý an toàn quan trọng

Tuân thủ các lưu ý sau:

RThực hiện theo các hướng dẫn chất tải 

(Y trang 320).

Gắn lưới để hành lý

X Xe có thiết bị thông khoang hành lý băng 

ghế sau: gập lỗ buộc phía trước lên và đưa 

chúng qua các khe trên thảm.

X Gắn lưới để hành lý : vào lỗ buộc phía trước và 

sau.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Khi kéo hộp khoang hành lý EASY-PACK ra, 

không thể để các đồ vật lên khung của hộp hoặc 

ấn chúng từ trên xuống vào khung. Nếu không, 

hộp có thể bị hư hại.

! Vật có cạnh sắc, nhọn hoặc dễ vỡ có thể làm 

hư hại hộp khoang hành lý EASY-PACK và có thể 

văng ra. Có nguy cơ gây thương tích.

Không để vật có cạnh sắc, nhọn hoặc dễ vỡ 

trong hộp khoang hành lý EASY-PACK. Luôn để 

và cố định các vật này hoặc vật tương tự trong 

khoang hành lý, bên ngoài hộp khoang hành lý 

EASY-PACK.

Lưới để hành lý

G CẢNH BÁO

Nếu không sắp xếp các đồ vật một cách phù hợp 

trong khoang hành khách, chúng có thể trượt 

hoặc văng ra xung quanh, dẫn đến va đập vào 

những người ngồi trên xe. Ngoài ra, giá đựng 

cốc, các ngăn đựng đồ mở và giá đỡ điện thoại 

không thể luôn giữ được tất cả các vật đựng bên 

trong. Có nguy cơ bị thương, đặc biệt khi phanh 

hoặc chuyển hướng đột ngột.

RLuôn sắp xếp các đồ vật sao cho chúng không 

thể văng ra xung quanh trong những tình 

huống này.

RLuôn đảm bảo rằng các đồ vật không nhô ra 

khỏi các ngăn đựng đồ, các lưới để kiện hàng 

hoặc lưới để đồ.

RĐóng các ngăn để đồ có thể khóa được trước 

khi bắt đầu hành trình.

RLuôn xếp và buộc các đồ vật nặng, cứng, 

nhọn, sắc cạnh, dễ vỡ hoặc quá lớn trong kho-

ang hành lý.

Hộp khoang hành lý EASY-PACK

G CẢNH BÁO

Khi sàn khoang bật lên, tay bạn có thể bị kẹt 

trên khung của hộp đựng hành lý EASY-PACK và 

đồ vật có thể bị văng ra phía trước Có nguy cơ 

gây thương tích.

Khi sàn khoang bật lên, đảm bảo tay bạn không 

ở trong phạm vi dịch chuyển của sàn khoang. 

Nếu ai đó bị mắc vào, hãy cẩn thận đẩy tâm của 

sàn khoang xuống dưới. Trước khi sàn khoang di 

chuyển lên, hãy di chuyển tất cả đồ vật ra khỏi 

sàn khoang.
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! Nếu bạn vượt quá tải trọng tối đa cho phép của 

hộp khoang hành lý EASY-PACK, các vật trong 

hộp khoang hành lý EASY-PACK có thể văng ra 

và va đập vào người ngồi trên xe. Có nguy cơ bị 

thương, đặc biệt khi phanh hoặc chuyển hướng 

đột ngột.

Luôn tuân thủ tải trọng tối đa cho phép của hộp 

khoang hành lý EASY-PACK. Luôn để và cố định 

các vật nặng trong khoang hành lý, bên ngoài 

hộp khoang hành lý EASY-PACK.

Tải trọng tối đa cho phép của hộp đựng hành lý 

EASY-PACK là 10 kg. Với tải trọng trên khoảng 

5 kg, đáy của hộp sẽ di chuyển xuống dưới cho đến 

khi chạm thảm của sàn khoang hành lý. Điều này 

ngăn hộp bị quá tải.

Điều chỉnh độ cao đến mọi vị trí

Hộp đựng hành lý EASY-PACK (ví dụ)

X Kéo hộp ra hết cỡ bằng tay cầm : theo hướng 

mũi tên.

XĐể hạ thấp bề mặt tải: dùng tay đẩy tâm của 

bề mặt tải ; xuống theo hướng mũi tên cho 

đến khi bề mặt tải ; chạm đến vị trí mong 

muốn.

XĐể nâng bề mặt tải: ấn công tắc =.

Bề mặt tải ; của hộp di chuyển lên tự động.

XĐể xếp hộp: đẩy hộp vào hết cỡ bằng tay cầm 

:.

Tháo và lắp

XĐể lắp: cho ngàm ; của hộp : vào khe =.

X Nâng hộp : và ấn móc A vào neo ? hết cỡ. 

X Xoay chốt xoay bên trái B sang trái và chốt 

xoay bên phải B sang phải 90°.

XĐể tháo: xoay chốt xoay bên trái B sang phải 

và chốt xoay bên phải B sang trái 90°.

X Di chuyển hộp : xuống dưới và kéo hộp ra khỏi 

neo ?.

Để hộp đựng hành lý EASY-PACK nằm ngang sau 

khi tháo, ví dụ trên giá thích hợp.

Các đồ vật sau được để phía dưới sàn khoang hành 

lý:

RHộp xếp
RBộ dụng cụ thay lốp
RBộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT

! Tháo tay cầm một lần nữa trước khi đóng nắp 

khoang hành lý và đóng tay cầm chặt vào đến 

khi có tiếng tách để nắp không lồi ra. Nếu 

không, bạn có thể làm hỏng tay cầm.

Ngăn đựng đồ dưới sàn khoang hành lý
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XĐể mở: kéo tay nắm : lên.

X Móc tay cầm : vào máng hứng nước mưa ;.

Lưu ý an toàn quan trọng

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về tải trọng nóc xe tối đa 

trong phần "Dữ liệu kỹ thuật" (Y trang 406).

! Mercedes-Benz khuyến nghị chỉ nên sử dụng 

ba ga nóc đã được kiểm tra và phê duyệt cho xe 

Mercedes-Benz. Điều này giúp ngăn ngừa hư hại 

cho xe.

Định vị tải trên ba ga nóc sao cho xe không bị hư 

hại ngay cả khi đang di chuyển.

! Tùy thuộc vào trang bị trên xe, đảm bảo rằng 

khi lắp ba ga nóc bạn có thể:

RNâng cửa sổ trời/cửa sổ trời toàn cảnh lên hoàn 

toàn
RMở nắp khoang hành lý hoàn toàn

! Để tránh làm hư hại hoặc xước các nắp che, 

không sử dụng vật kim loại hoặc cứng để mở 

chúng.

Ba ga nóc hoặc tải trọng nóc xe được cố định 

không đúng cách có thể rơi ra khỏi xe. Vì vậy, phải 

đảm bảo rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt 

của nhà sản xuất ba ga nóc.

Xe có cửa sổ trời toàn cảnh: nếu xe lắp ba ga nóc 

thì không thể mở cửa sổ trời toàn cảnh. Để thông 

gió bên trong xe, bạn vẫn có thể nâng cửa sổ trời 

toàn cảnh lên. Nếu ba ga nóc được Mercedes-Benz 

phê duyệt tiếp xúc với cửa sổ trời toàn cảnh thì cửa 

sổ trời sẽ hơi hạ xuống nhưng phía sau vẫn được 

nâng lên.

Gắn ba ga nóc

X Cẩn thận mở nắp : theo hướng mũi tên và gập 

lên.

X Chỉ cố định ba ga nóc vào các điểm neo dưới 

nắp :.

X Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xu-

ất.

Ba ga nóc

G CẢNH BÁO

Khi vận chuyển tải trên nóc, trọng tâm của xe sẽ 

cao lên và khả năng kiểm soát tay lái thay đổi. 

Nếu bạn để vượt quá tải trọng nóc xe tối đa thì 

các đặc tính kiểm soát tay lái cũng như đặc tính 

lái và phanh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn tuân thủ tải trọng nóc xe tối đa và điều 

chỉnh phong cách lái xe của bạn.
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Lưu ý an toàn quan trọng

! Chỉ sử dụng giá để cốc cho đồ chứa có kích 

thước phù hợp và có nắp. Nếu không, đồ uống 

có thể bị đổ.

! Không để các chai đồ uống trong giá để cốc ở 

bảng điều khiển trung tâm tiếp xúc với ánh nắng 

mặt trời liên tục, mạnh và trực tiếp. Nếu không, 

khoang hành khách trong khu vực của bảng điều 

khiển trung tâm có thể bị hư hại do ánh nắng 

mặt trời tập trung và phản chiếu.

Tuân thủ các hướng dẫn chất tải (Y trang 320).

Giá để cốc ở bảng điều khiển trung tâm phía 
trước

Giá để cốc (xe có hộp số sàn)

Nếu bạn tháo khay lót cốc thì bạn có thể sử dụng 

ngăn đó để đựng đồ.

XĐể lấy ra: cẩn thận kéo phần trên của giá để cốc 

: ở phía ghế lái và phía ghế hành khách phía 

trước cho đến khi chúng nhả ra.

XĐẩy nhẹ giá để cốc về phía trước rồi đẩy lên để 

tháo ;.

Giá để cốc (xe có hộp số sàn)

XĐể lắp lại: lắp phần trước của giá để cốc và đẩy 

vào đến gờ = ở bên dưới ngăn đựng đồ. Lắp giá 

để cốc sao cho nêm của phần trên giá để cốc 

hướng về phía trước.

Các tính năng

Giá để cốc

G CẢNH BÁO

Giá để cốc không thể cố định chặt vật đựng đồ 

uống vào vị trí trong khi lái xe. Nếu bạn sử dụng 

giá để cốc trong khi lái xe thì vật đựng đồ uống 

có thể bị văng ra xung quanh và đồ uống có thể 

bị đổ ra ngoài. Người ngồi trên xe có thể bị đồ 

uống bắn vào và đặc biệt là có thể bị bỏng do đồ 

uống nóng. Bạn có thể bị mất tập trung vào tình 

hình giao thông và mất kiểm soát xe. Có nguy cơ 

gây tai nạn và thương tích.

Chỉ sử dụng giá để cốc khi xe đang dừng. Chỉ để 

đồ đựng có kích thước phù hợp vào giá để cốc. 

Đậy kín đồ đựng, đặc biệt là khi đựng đồ uống 

nóng.

G CẢNH BÁO

Nếu không sắp xếp các đồ vật một cách phù hợp 

trong khoang hành khách, chúng có thể trượt 

hoặc văng ra xung quanh, dẫn đến va đập vào 

những người ngồi trên xe. Ngoài ra, giá đựng 

cốc, các ngăn đựng đồ mở và giá đỡ điện thoại 

không thể luôn giữ được tất cả các vật đựng bên 

trong. Có nguy cơ bị thương, đặc biệt khi phanh 

hoặc chuyển hướng đột ngột.

RLuôn sắp xếp các đồ vật sao cho chúng không 

thể văng ra xung quanh trong những tình 

huống này.

RLuôn đảm bảo rằng các đồ vật không nhô ra 

khỏi các ngăn đựng đồ, các lưới để kiện hàng 

hoặc lưới để đồ.

RĐóng các ngăn để đồ có thể khóa được trước 

khi bắt đầu hành trình.

RLuôn xếp và buộc các đồ vật nặng, cứng, 

nhọn, sắc cạnh, dễ vỡ hoặc quá lớn trong 

khoang hành lý.
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XĐẩy phần trên của giá để cốc : ở phía ghế lái 

và phía ghế hành khách phía trước ra ngoài, cho 

đến khi cả bên trái và phải ; khớp vào.

Giá để cốc (xe có hộp số tự động)

Nếu bạn tháo khay lót cốc thì bạn có thể sử dụng 

ngăn đó để đựng đồ.

XĐể mở: mở ngăn đựng đồ (Y trang 321).

XĐể tháo: trượt chốt = về phía trước và kéo giá 

để cốc ; ra.

XĐể lắp: lắp giá để cốc ; vào và trượt chốt = 

ngược lại.

XĐể đóng: đẩy nắp : của ngăn đựng đồ đã 

đóng.

Bạn có thể tháo tấm lót cao su của giá để cốc để 

vệ sinh. Chỉ rửa tấm lót bằng nước sạch, hơi ấm.

Giá để cốc ở tựa tay ghế sau

! Không ngồi lên hoặc dồn trọng lượng cơ thể 

bạn lên tựa tay ghế sau khi gập tựa tay xuống, 

nếu không, bạn có thể làm hỏng tựa tay.

! Đóng giá để cốc trước khi gập tựa tay ghế sau 

lên. Nếu không, giá để cốc có thể bị hỏng.

X Gập tựa tay ghế sau xuống.

XĐể mở: ấn vào phía trước giá để cốc : hoặc 

;.

Giá để cốc : hoặc ; tự động mở ra.

XĐể gập ra ngoài: đặt đồ chứa vào giá để cốc.

Giá để cốc : hoặc ; tự động gập xuống.

XĐể gập vào: lấy đồ chứa ra.

Giá để cốc : hoặc ; tự động gập vào.

XĐể đóng: trượt giá để cốc : hoặc ; về phía 

sau cho đến khi khớp vào.

Tổng quan

: Đèn trên gương

; Chốt giữ

= Kẹp giữ, ví dụ dùng để kẹp vé gửi xe

? Gương trang điểm

A Miếng che gương

Gương trang điểm trong tấm che nắng

Đèn trên gương soi : chỉ sáng khi tấm che nắng 

được kẹp vào móc gài ; và miếng che gương A 
được mở lên.

Tấm che nắng
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Che nắng chiếu từ bên hông

X Gập tấm che nắng xuống.

X Kéo tấm che nắng : ra khỏi móc gài ;.

X Xoay tấm che nắng : sang bên.

X Trượt tấm che nắng : sang ngang theo yêu 

cầu.

! Luôn chỉnh hướng rèm che nắng bằng tay. 

Không để rèm bật lại đột ngột vì việc này sẽ làm 

hỏng cơ cấu cuộn tự động.

! Không lái xe khi móc rèm che nắng vào và mở 

kính bên cùng lúc. Rèm che nắng có thể bật ra 

khỏi chốt giữ và bật mạnh trở lại đột ngột khi 

chạy ở tốc độ cao, chẳng hạn như khi chạy trên 

đường cao tốc. Điều này có thể làm hỏng dây đai 

quán tính. Do đó, đóng kính bên hoặc thu rèm 

che nắng lại trước khi chạy ở tốc độ cao.

XĐể mở ra: kéo rèm che nắng ra bằng chốt đóng 

mở : và móc rèm vào chốt giữ ; ở phía trên 

kính cửa.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Đảm bảo rằng rèm che nắng có thể di chuyển 

dễ dàng. Nếu không, rèm che nắng hoặc các vật 

khác có thể đã bị hỏng.

Thu lại hoặc mở rèm che nắng

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể mở ra hoặc thu lại: ấn nhanh nút :.

Rèm che nắng sẽ mở ra hoàn toàn hoặc thu vào 

hoàn toàn.

XĐể dừng: ấn nhanh nút : lần nữa.

Rèm che nắng sẽ dừng một lúc và thu vào vị trí 

không sử dụng.

Rèm che nắng kính bên phía sau

Rèm che nắng kính sau

G CẢNH BÁO

Khi mở ra hoặc thu lại, các bộ phận của cơ thể 

có thể bị mắc vào phạm vi di chuyển của rèm 

che nắng. Có nguy cơ gây thương tích.

Khi mở ra hoặc thu lại, đảm bảo rằng không ai 

có bất kỳ bộ phận nào của cơ thể nằm trong 

phạm vi di chuyển của rèm che nắng. Nếu ai đó 

bị mắc vào, ấn nhanh nút lần nữa. Quá trình mở 

hoặc đóng sẽ bị dừng ngay. Sau đó rèm che 

nắng sẽ trở về vị trí ban đầu.
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Gạt tàn phía trước

! Không gian để đồ dưới gạt tàn không chịu 

được nhiệt. Trước khi để điếu thuốc đang cháy 

vào gạt tàn, đảm bảo rằng gạt tàn khớp vào 

đúng cách. Nếu không, không gian để đồ có thể 

bị hỏng.

XĐể mở: mở ngăn để đồ (Y trang 321).

XĐẩy nắp gạt tàn lên trên từ phía bên phải =.

XĐể tháo khay gạt: giữ chặt ở các cạnh của khay 

gạt ?, đẩy khay gạt hơi hướng về phía trước, 

nâng khay lên ; và tháo ra ngoài.

XĐể lắp lại khay gạt: ấn khay gạt ? vào giá đỡ 

đến khi ăn khớp.

XĐể đóng: đóng nắp của gạt tàn.

XĐẩy nắp : của ngăn để đồ đã đóng.

i Bạn có thể tháo khay gạt tàn và sử dụng ngăn 

đó để đựng đồ.

Gạt tàn khoang sau

XĐể mở: kéo nắp ; ra bằng cạnh trên cùng của 

tay cầm.

XĐể tháo khay gạt: đẩy phần gờ = từ bên trái, 

kéo khay gạt : lên và tháo ra ngoài.

XĐể lắp khay gạt: lắp khay gạt : vào giá đỡ từ 

phía trên và ấn vào giá đỡ cho đến khi khớp vào.

Bạn phải luôn chú ý tập trung vào điều kiện giao 

thông. Chỉ sử dụng đầu mồi thuốc khi điều kiện 

đường sá và giao thông cho phép.

Đầu mồi thuốc (ví dụ)

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

XĐể mở: mở ngăn để đồ (Y trang 321).

X Ấn vào đầu mồi thuốc ;.

Đầu mồi thuốc ; sẽ tự động bung ra khi đầu mồi 

đã nóng đỏ.

XĐể đóng: đẩy nắp : của ngăn để đồ đã đóng.

Gạt tàn

Đầu mồi thuốc

G CẢNH BÁO

Bạn có thể bị bỏng nếu chạm vào đầu mồi đang 

nóng hoặc ổ cắm đầu mồi thuốc.

Ngoài ra, vật liệu dễ cháy có thể bốc cháy nếu:

RÐầu mồi thuốc đang nóng bị rơi

RChẳng hạn như trẻ cầm đầu mồi thuốc dí vào 

đồ đạc

Có nguy cơ hỏa hoạn và bị thương.

Luôn cầm đầu mồi thuốc bằng núm vặn. Luôn 

đảm bảo rằng đầu mồi thuốc nằm ngoài tầm với 

của trẻ em. Tuyệt đối không để trẻ em trên xe 

mà không giám sát.
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Lưu ý chung

X Xoay chìa đến vị trí số 1 trên khóa điện 

(Y trang 155).

Có thể sử dụng ổ cắm cho phụ kiện có dòng tối đa 

bằng 180 W (15 A). Phụ kiện bao gồm các vật dụng 

như sạc điện thoại di động.

Nếu bạn sử dụng ổ cắm trong thời gian dài khi đã 

tắt động cơ, ắc-quy có thể phóng điện.

Việc ngắt khẩn cấp đảm bảo rằng điện áp trên xe 

không giảm quá thấp. Nếu điện áp trên xe quá thấp 

thì nguồn điện cho ổ cắm sẽ tự động ngắt. Điều này 

nhằm đảm bảo có đủ điện để khởi động động cơ.

Nếu bạn đã kết nối một thiết bị với ổ cắm 12 V thì 

hãy để nắp ngăn để đồ mở. Việc này ngăn ngừa 

nắp không bị kẹt lại.

Ổ cắm ở bảng điều khiển trung tâm phía 
trước

Ổ cắm 12 V (ví dụ)

XĐể mở: mở ngăn để đồ (Y trang 321).

X Nhấc nắp ổ cắm ; lên.

XĐể đóng: đẩy nắp : của ngăn để đồ đã đóng.

Ổ cắm ở bảng điều khiển trung tâm khoang 
phía sau

X Kéo nắp ; ra bằng cạnh trên cùng của tay cầm.

X Nhấc nắp ổ cắm : lên.

Lưu ý an toàn quan trọng

Ổ cắm 12 V

Ổ cắm 230 V

G NGUY HIỂM

Khi kết nối thiết bị phù hợp, ổ cắm điện 230 V sẽ 

mang điện áp cao. Bạn có thể bị điện giật nếu 

cáp đầu nối hoặc ổ cắm 230 V bị bung ra khỏi 

ốp hoặc bị hỏng hay bị ẩm. Có nguy cơ bị thương 

nguy hiểm đến tính mạng.

RChỉ sử dụng cáp đầu nối khô và không hư 

hỏng.

RKhi tắt khóa điện, đảm bảo rằng ổ cắm 230 V 

khô.

RNgay lập tức kiểm tra hoặc thay ổ cắm 230 V 

tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn nếu ổ cắm bị 

hỏng hoặc bung ra khỏi ốp.

RTuyệt đối không cắm cáp đầu nối vào ổ cắm 

230 V đã bị hỏng hoặc bung ra khỏi ốp.

G NGUY HIỂM

Nếu bạn chạm vào ổ cắm hoặc cắm thiết bị 

không phù hợp vào ổ cắm thì bạn có thể bị điện 

giật. Có nguy cơ bị thương nguy hiểm đến tính 

mạng.

Chỉ gắn thiết bị phù hợp vào ổ cắm điện.
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! Lưu ý rằng công việc và sửa chữa thực hiện đối 

với ổ cắm 230 V chỉ nên được thực hiện bởi nhân 

viên chuyên môn đủ trình độ.

Lưu ý chung

Ổ cắm 230 V cung cấp điện áp xoay chiều 230 V 

để có thể kết nối các thiết bị điện tử nhỏ. Các thiết 

bị này, chẳng hạn như tay cầm chơi game, sạc và 

máy tính xách tay, không được tiêu thụ nhiều hơn 

tổng cộng tối đa 150 watt.

Không kết nối bất kỳ ổ cắm nhiều lỗ nào với ổ cắm 

230 V.

Yêu cầu để vận hành các thiết bị này:

RThiết bị điện tử mà bạn kết nối có giắc nối phù 

hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn riêng của quốc 

gia bạn đang sinh sống
RCắm giắc nối của thiết bị điện tử vào ổ cắm 230 

V
RCông suất tối đa của thiết bị cần kết nối không 

được vượt quá 150 watt
RÐiện áp trên xe nằm trong khoảng điện áp cho 

phép

RỔ cắm 12 V ở bảng điều khiển trung tâm đang 

hoạt động đúng cách (Y trang 333)

Sử dụng ổ cắm 230 V

XĐể bật: bật khóa điện.

X Mở nắp =.

X Cắm giắc nối của thiết bị điện tử vào ổ cắm 230 

V :.

Đèn báo ; sáng.

XĐể tắt: rút giắc nối khỏi ổ cắm 230 V :.

XĐảm bảo không cầm cáp để kéo.

Sự cố với ổ cắm 230 V

Vấn đề Nguyên nhân/hậu quả có thể và M Giải pháp

Đèn cảnh báo trên ổ cắm 

điện 230 V không sáng.

Điện áp trên xe quá thấp vì ắc quy quá yếu.

X Khởi động động cơ.

hoặc

X Nạp ắc-quy (Y trang 365).

Nếu đèn báo vẫn không sáng:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nhiệt độ của bộ chuyển đổi DC/AC tạm thời quá cao.

X Tháo giắc nối thiết bị điện tử khỏi ổ cắm 230 V.

XĐể bộ chuyển đổi DC/AC nguội.

Nếu đèn báo vẫn không sáng sau khi bộ chuyển đổi nguội:

X Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Bạn đã kết nối thiết bị điện tử có công suất danh định không đổi thấp hơn 

150 watt, nhưng có dòng khởi động rất cao. Thiết bị này sẽ không hoạt 

động. Nếu bạn kết nối một thiết bị như vậy thì ổ cắm 230 V sẽ không cung 

cấp điện cho thiết bị.

X Kết nối thiết bị điện tử phù hợp.
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Có thể tìm thông tin về các yêu cầu này trong 

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.

XĐể mở: ấn nắp :.

XĐể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp: ấn nhanh nút 

SOS ;.

Đèn báo trên nút SOS ; nhấp nháy cho đến khi 

thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

XĐợi để được kết nối giọng nói với trung tâm cuộc 

gọi khẩn cấp Mercedes-Benz.

X Sau cuộc gọi khẩn cấp, đóng nắp :.

Bạn sẽ thấy thông báo nếu:

RKhông thể thực hiện kết nối với trung tâm cuộc 

gọi khẩn cấp Mercedes-Benz
RCuộc gọi không được tự động chuyển đến trung 

tâm cuộc gọi khẩn cấp công cộng

X Trong trường hợp này, quay số khẩn cấp 112 

trên điện thoại di động của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về hệ thống gọi khẩn 

cấp Mercedes-Benz trong Hướng dẫn sử dụng kỹ 

thuật số.

Lưu ý chung

Xe có hệ thống đa phương tiện Audio 20: 

Mercedes-Benz Contact/Mercedes me connect 

cung cấp hỗ trợ nhanh chóng chỉ bằng một nút 

bấm – 24/24. Đối với bất kỳ thắc mắc nào về xe, 

Mercedes-Benz Contact/Mercedes me connect 

cung cấp cuộc gọi kết nối nhanh và thuận tiện tới 

Trung tâm Khách hàng Mercedes-Benz. Ví dụ bạn 

có thể yêu cầu hẹn gặp hoặc kêu gọi sự giúp đỡ 

trong trường hợp hỏng hóc.

Xe có hệ thống đa phương tiện COMAND On-

line: Mercedes me connect cung cấp hỗ trợ nhanh 

chóng chỉ bằng một nút bấm – 24/24. Đối với bất 

kỳ thắc mắc nào về xe, Mercedes me connect 

cung cấp cuộc gọi kết nối nhanh và thuận tiện tới 

Trung tâm Khách hàng Mercedes-Benz. Ví dụ bạn 

có thể yêu cầu hẹn gặp hoặc kêu gọi sự giúp đỡ 

trong trường hợp hỏng hóc.

Màn hình hệ thống đa phương tiện thông báo cuộc 

gọi đang diễn ra. Trong quá trình gọi, ví dụ bạn có 

thể đổi sang menu điều hướng bằng cách ấn nút 

Ø trên hệ thống đa phương tiện. Ngõ ra thoại 

không khả dụng trong trường hợp này.

Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số có thêm thông tin 

về:

RXe có hệ thống đa phương tiện Audio 20: 

Mercedes-Benz Contact/Mercedes me connect
RXe có Hệ thống đa phương tiện COMAND On-

line: Dịch vụ Mercedes me connect

Nút gọi hỗ trợ khi gặp sự cố

XĐể gọi: ấn nút : để hỗ trợ khi gặp sự cố.

Cuộc gọi được kích hoạt.

Thông báo Connecting call (Đang kết nối cuộc gọi) 

xuất hiện trên màn hình đa năng. Hệ thống âm 

thanh bị tắt tiếng.

Chỉ đối với một số quốc gia nhất định: thông báo 

bằng giọng nói nhắc bạn xác nhận việc truyền dữ 

liệu. Sau khi xác nhận, các dữ liệu xe cần thiết sẽ 

được truyền đi. Trong quá trình truyền dữ liệu, bạn 

sẽ thấy biểu tượng tương ứng trên màn hình. Quá 

trình này có thể mất một lúc. Sau đó bạn sẽ được 

kết nối với nhân viên.

XĐể kết thúc cuộc gọi: ấn nút ~ trên vô 

lăng đa năng.

Hệ thống gọi hỗ trợ khẩn cấp Mercedes-
Benz

Mercedes-Benz Contact/Mercedes me 
connect
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hoặc

X Ấn nút hệ thống đa phương tiện tương ứng để 

kết thúc cuộc gọi.

Nút gọi thông tin

Chức năng này không khả dụng ở tất cả các quốc 

gia.

XĐể gọi: ấn nút gọi Info :.

Cuộc gọi được kích hoạt.

Thông báo Connecting call (Đang kết nối cuộc gọi) 

xuất hiện trên màn hình đa năng. Hệ thống âm 

thanh bị tắt tiếng.

Chỉ đối với một số quốc gia nhất định: thông báo 

bằng giọng nói nhắc bạn xác nhận việc truyền dữ 

liệu. Sau khi xác nhận, các dữ liệu xe cần thiết sẽ 

được truyền đi. Trong quá trình truyền dữ liệu, bạn 

sẽ thấy biểu tượng tương ứng trên màn hình. Quá 

trình này có thể mất một lúc. Sau đó bạn sẽ được 

kết nối với nhân viên.

XĐể kết thúc cuộc gọi: ấn nút ~ trên vô 

lăng đa năng.

hoặc

X Ấn nút hệ thống đa phương tiện tương ứng để 

kết thúc cuộc gọi.

Lưu ý an toàn quan trọng

Khi sử dụng thiết bị liên lạc di động trong xe, bạn 

phải tìm hiểu các quy định pháp luật tại quốc gia 

nơi bạn đang sử dụng xe.

Nếu pháp luật cho phép sử dụng thiết bị liên lạc di 

động trong khi điều khiển phương tiện giao thông, 

chỉ nên sử dụng khi tình hình giao thông cho phép. 

Nếu không có thể dẫn đến mất tập trung vào điều 

kiện giao thông và gây tai nạn cho chính mình cũng 

như người khác.

Mức độ bức xạ điện từ quá cao có thể gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của bạn và của người khác. 

Việc sử dụng ăng-ten ngoài phải tham khảo những 

ý kiến khoa học về khả năng ảnh hưởng của trường 

điện từ đối với sức khỏe.

Mercedes-Benz khuyến nghị nên sử dụng ăng-ten 

ngoài đã được kiểm duyệt. Điều này đảm bảo:

RTối ưu hóa chất lượng thu tín hiệu điện thoại di 

động trong xe
RHạn chế tối thiểu nhiễu tương hỗ giữa các linh 

kiện điện tử của xe và điện thoại di động

Ăng-ten ngoài có những ưu điểm sau:

RPhát trường điện từ tạo ra bởi một thiết bị không 

dây ra bên ngoài
RCường độ trường điện từ bên trong xe thấp hơn 

so với những xe không có ăng-ten ngoài

Thông tin về radio hai chiều lắp chìm và điện thoại 

di động (máy phát RF) (Y trang 396).

Lưu ý chung

Tùy thuộc vào trang bị trên xe, có nhiều loại giá 

kẹp giữ điện thoại có thể lắp vừa vào xe của bạn; 

một số trường hợp có thể được trang bị theo từng 

quốc gia.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về loại điện thoại di 

động phù hợp, giá đỡ điện thoại và điện thoại di 

Điện thoại di động

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng thiết bị thông tin di động khi 

đang lái xe thì bạn có thể bị mất tập trung vào 

tình hình giao thông. Điều này có thể dẫn tới mất 

kiểm soát phương tiện. Có nguy cơ xảy ra tai 

nạn.

Chỉ sử dụng thiết bị này khi xe đang dừng.
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động có khả năng kết nối Bluetooth® với hệ thống 

đa phương tiện:

RTại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn
RTrên internet tại địa chỉ http://www.mercedes-

benz.com/connect

Các chức năng và dịch vụ sẵn có khi bạn sử dụng 

điện thoại phụ thuộc vào loại điện thoại di động và 

nhà cung cấp dịch vụ.

Sử dụng điện thoại di động

Để kết nối điện thoại di động với ăng-ten ngoài và 

sạc điện thoại, để điện thoại vào giá đỡ.

X Mở ngăn để điện thoại (Y trang 322).

XĐặt giá đỡ điện thoại vào vị trí đã được thiết kế 

riêng; xem hướng dẫn lắp đặt riêng cho điện 

thoại di động.

XĐưa điện thoại vào giá đỡ điện thoại; xem hướng 

dẫn lắp đặt riêng cho điện thoại di động.

i Điện thoại di động vẫn có thể hoạt động kể cả 

khi không nằm trên giá đỡ. Tuy vậy, chức năng 

sạc và ăng ten sẽ không khả dụng.

Để có thể sử dụng Bluetooth® (cấu hình SAP) trên 

điện thoại, đầu tiên bạn phải đặt điện thoại vào vị 

trí đã được thiết kế riêng. Việc này nhằm giúp kết 

nối điện thoại với ăng-ten ngoài. Nếu bạn muốn 

sạc điện thoại di động thì phải kết nối với cổng 

USB.

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về điện thoại có 

Bluetooth® (cấu hình SAP) trong Hướng dẫn sử 

dụng kỹ thuật số.

Sử dụng điện thoại di động

Bạn có thể sử dụng điện thoại bằng cách sử dụng 

nút 6 và ~ trên vô lăng đa năng. Bạn có 

thể sử dụng các chức năng khác của điện thoại di 

động thông qua máy tính tích hợp sẵn trên xe 

(Y trang 252).

Khi bạn rút chìa khỏi khóa điện thì điện thoại di 

động sẽ ngắt kết nối với xe. Sau đó bạn không thể 

thực hiện cuộc gọi sử dụng hệ thống rảnh tay nữa.

Nếu bạn rút chìa khỏi khóa điện trong khi đang 

thực hiện cuộc gọi thì cuộc trò chuyện sẽ được 

chuyển sang điện thoại di động. Sau đó có thể tiếp 

tục trò chuyện trên điện thoại di động.

X Trượt ghế tại chỗ lắp thảm về phía sau.

XĐể lắp: trải thảm lót sàn ở chỗ để chân.

X Ấn khuy bấm : vào nút chặn ;.

XĐể tháo: kéo thảm lót sàn ra khỏi nút chặn ;.

X Gỡ thảm lót sàn ra.

Phim chống chói dán thêm bên trong kính cửa có 

thể cản trở việc thu sóng radio/điện thoại di động. 

Đặc biệt là các phim tráng phủ kim loại hoặc phim 

dẫn nhiệt. Bạn có thể tìm thêm thông tin về phim 

chống chói tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thảm lót sàn

G CẢNH BÁO

Vật nặng trên chỗ để chân của lái xe có thể hạn 

chế không gian xung quanh bàn đạp hoặc làm 

kẹt bàn đạp. Điều này có thể gây nguy hiểm cho 

quá trình vận hành xe và lưu thông an toàn. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xếp tất cả các đồ vật trong xe một cách chắc 

chắn để chúng không choán chỗ để chân của 

người lái. Luôn lắp thảm lót sàn một cách chắc 

chắn theo khuyến nghị để luôn đảm bảo đủ chỗ 

cho bàn đạp. Không dùng thảm lót sàn bị lỏng và 

không để nhiều thảm chồng lên nhau.

Phim chống chói dán thêm
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Khoang động cơ

ASSYST PLUS (Hệ thống hiển thị thời điểm bảo 

dưỡng kế tiếp)

Chăm sóc



Khoang động cơ340
B
ả

o
 d
ư
ỡ

n
g

 v
à

 c
h
ă

m
 s

ó
c

Lưu ý an toàn quan trọng Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong hướng dẫn 

bổ sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện 

ra nguy hiểm.

Nắp ca pô chủ động (bảo vệ người đi bộ)

Nguyên tắc vận hành

! Chỉ được phép sửa nắp ca pô chủ động đã kích 

hoạt tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Sau đó 

chức năng nắp ca pô chủ động sẽ lại hoạt động 

được. Tác dụng bảo vệ người đi đường của nắp 

ca pô chủ động từ đó cũng sẽ được phục hồi.

Nắp ca pô chủ động chỉ có sẵn tại một số thị 

trường nhất định.

Nắp ca pô chủ động không có sẵn đối với các mo-

del Mercedes-AMG C 63 và Mercedes-AMG C 63 

S.

Nắp ca pô chủ động có thể giúp giảm nguy cơ bị 

thương cho người đi bộ trong một số trường hợp tai 

nạn nhất định. Việc nâng nắp ca pô chủ động lên 

sẽ giúp tạo thêm khoảng trống giữa nắp ca pô và 

các bộ phận cứng như động cơ.

Nếu nắp ca pô chủ động đã được kích hoạt, phần 

phía sau trong phạm vi xấp xỉ 80 mm quanh bản lề 

trên nắp ca pô sẽ nâng cao. Nắp ca pô chủ động 

được kích hoạt bằng các cơ cấu nổ đẩy.

Để lái được đến xưởng dịch vụ, bạn có thể tự cài 

đặt lại nắp ca pô chủ động đã kích hoạt. Nếu nắp 

ca pô chủ động đã được kích hoạt, khả năng bảo 

vệ người đi bộ có thể bị hạn chế.

Cài đặt lại

Khoang động cơ

Nắp ca pô

G CẢNH BÁO

Nắp ca pô không khóa có thể sẽ mở ra trong quá 

trình lái xe và cản trở tầm nhìn của bạn. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Tuyệt đối không để nắp ca pô mở trong khi lái 

xe. Trước mỗi chuyến đi, đảm bảo rằng nắp ca 

pô được khóa.

G CẢNH BÁO

Khi đang mở hoặc đóng, nắp ca pô có thể đột 

ngột sập xuống. Có nguy cơ gây nguy hiểm cho 

người đứng trong phạm vi di chuyển của nắp ca 

pô.

Chỉ mở hoặc đóng nắp ca pô khi không có ai 

đứng trong phạm vi di chuyển của nắp ca pô.

G CẢNH BÁO

Nếu mở nắp ca pô trong khi động cơ đang quá 

nóng hoặc khi có lửa cháy trong khoang động 

cơ, bạn có thể tiếp xúc phải khí nóng hoặc các 

sản phẩm bảo dưỡng bị rò rỉ khác. Có nguy cơ 

gây thương tích.

Đợi cho đến khi động cơ đã nguội mới mở nắp ca 

pô. Nếu có lửa cháy trong khoang động cơ, để 

nắp ca pô đóng lại và thông báo cho đội cứu hỏa.

G CẢNH BÁO

Khoang động cơ có các bộ phận chuyển động. 

Một số bộ phận có thể vẫn chuyển động hoặc 

bất ngờ chuyển động trở lại ngay cả khi đã tắt 

khóa điện, ví dụ như quạt két nước làm mát. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Nếu phải làm việc trong khoang động cơ, bạn 

cần phải:

RTắt khóa điện

RTuyệt đối không chạm vào những vùng nguy 

hiểm xung quanh các bộ phận chuyển động, 

ví dụ như vùng quay của quạt

RTháo trang sức và đồng hồ đeo tay

RGiữ quần áo, tóc v.v... tránh xa các bộ phận 

chuyển động.

G CẢNH BÁO

Một số bộ phận trong khoang động cơ có thể rất 

nóng, ví dụ như động cơ, két nước làm mát và 

các bộ phận trong hệ thống xả. Do đó bạn có 

nguy cơ bị thương khi tiếp cận khoang động cơ.

Tốt nhất hãy để động cơ nguội đi và chỉ chạm 

vào những bộ phận được mô tả dưới đây.
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X Xòe rộng bàn tay ép nắp ca pô chủ động : ở vị 

trí gần bản lề xuống đều cả hai bên (hình mũi 

tên).

Thực hiện cho đến khi bạn cảm nhận được nắp ca 

pô chủ động : khớp vào.

Nếu bạn có thể nâng phần nắp ca pô chủ động phía 

sau gần bản lề lên một chút thì nắp ca pô vẫn chưa 

hoàn toàn ăn khớp. Trường hợp này phải thực hiện 

lại.

Mở nắp ca pô

! Đảm bảo rằng cần gạt mưa không bị ngửa ra 

khỏi kính chắn gió. Nếu không có thể làm hỏng 

cần gạt mưa hoặc nắp ca pô.

XĐảm bảo rằng cần gạt mưa đã tắt.

X Kéo cần nhả : trên nắp ca pô.

Nắp ca pô sẽ được nhả khớp.

X Luồn tay vào khe hở, kéo tay cầm nắp ca pô ; 

lên và nhấc nắp ca pô lên.

Khi bạn nâng nắp ca pô lên khoảng 40 cm, nắp 

ca pô sẽ được tự động giữ nguyên trạng thái mở 

nhờ thanh chống đệm khí.

Đóng nắp ca pô

X Hạ nắp ca pô và để nắp ca pô hạ xuống từ độ cao 

khoảng 20 cm.

X Kiểm tra đảm bảo nắp ca pô đã khớp hoàn toàn.

Nếu có thể nâng nhẹ nắp ca pô lên có nghĩa nắp ca 

pô vẫn chưa khớp đúng. Mở lại nắp ca pô và đóng 

xuống mạnh hơn một chút.

Không được bọc kín két nước làm mát. Không được 

dùng tấm lót chịu nhiệt, màng chắn côn trùng hay 

bất kỳ vật gì tương tự. Nếu không, hệ thống chẩn 

đoán tích hợp theo tiêu chuẩn châu Âu có thể bị 

G CẢNH BÁO

Một số bộ phận trong khoang động cơ có thể rất 

nóng, ví dụ như động cơ, két nước làm mát và 

các bộ phận trong hệ thống xả. Do đó bạn có 

nguy cơ bị thương khi tiếp cận khoang động cơ.

Tốt nhất hãy để động cơ nguội đi và chỉ chạm 

vào những bộ phận được mô tả dưới đây.

G CẢNH BÁO

Khi nắp ca pô mở và cần gạt mưa đang hoạt 

động, bạn có thể bị thương khi tiếp xúc với thanh 

nối của cần gạt. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn tắt cần gạt mưa và khóa điện trước khi mở 

nắp ca pô.

Két nước
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ảnh hưởng. Một số giá trị trong đó là thông tin 

pháp lý bắt buộc và phải luôn chính xác.

Lưu ý an toàn quan trọng

Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong hướng dẫn 

bổ sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện 

ra nguy hiểm.

Lưu ý chung

Tùy vào cách bạn lái xe, xe có thể tiêu thụ lên đến 

0,8 l dầu trên mỗi 1000 km. Lượng dầu tiêu thụ có 

thể nhiều hơn đối với xe mới hoặc nếu bạn thường 

xuyên lái ở tốc độ cao.

Tùy vào động cơ, que thăm dầu có thể được gắn 

vào nhiều vị trí khác nhau.

Để kiểm tra mức dầu:

RÐỗ xe trên bề mặt bằng phẳng

RTắt động cơ trong khoảng năm phút nếu động cơ 

ở nhiệt độ hoạt động bình thường

RTất cả các xe (trừ Mercedes-AMG C 63 và 

Mercedes-AMG C 63 S): nếu động cơ không ở 

nhiệt độ vận hành thông thường, ví dụ như khi 

động cơ chỉ vừa được khởi động, đợi khoảng 30 

phút trước khi tiến hành đo

Mercedes-AMG C 63 và Mercedes-AMG C 63 S: 

Chỉ được kiểm tra mức dầu khi động cơ ở nhiệt độ 

vận hành thông thường.

Dầu động cơ

G CẢNH BÁO

Một số bộ phận trong khoang động cơ có thể rất 

nóng, ví dụ như động cơ, két nước làm mát và 

các bộ phận trong hệ thống xả. Do đó bạn có 

nguy cơ bị thương khi tiếp cận khoang động cơ.

Tốt nhất hãy để động cơ nguội đi và chỉ chạm 

vào những bộ phận được mô tả dưới đây.

G CẢNH BÁO

Khoang động cơ có các bộ phận chuyển động. 

Một số bộ phận có thể vẫn chuyển động hoặc 

bất ngờ chuyển động trở lại ngay cả khi đã tắt 

khóa điện, ví dụ như quạt két nước làm mát. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Nếu phải làm việc trong khoang động cơ, bạn 

cần phải:

RTắt khóa điện

RTuyệt đối không chạm vào những vùng nguy 

hiểm xung quanh các bộ phận chuyển động, 

ví dụ như vùng quay của quạt

RTháo trang sức và đồng hồ đeo tay

RGiữ quần áo, tóc v.v... tránh xa các bộ phận 

chuyển động.

G CẢNH BÁO

Nếu dầu động cơ tiếp xúc với các bộ phận đang 

nóng trong khoang động cơ sẽ có thể gây cháy. 

Có nguy cơ hỏa hoạn và bị thương.

Đảm bảo rằng dầu động cơ không bị tràn ra khỏi 

cổ miệng rót. Để động cơ nguội và lau kỹ các bộ 

phận đã tiếp xúc với dầu động cơ trước khi khởi 

động.

G CẢNH BÁO

Nếu mở nắp ca pô trong khi động cơ đang quá 

nóng hoặc khi có lửa cháy trong khoang động 

cơ, bạn có thể tiếp xúc phải khí nóng hoặc các 

sản phẩm bảo dưỡng bị rò rỉ khác. Có nguy cơ 

gây thương tích.

Đợi cho đến khi động cơ đã nguội mới mở nắp ca 

pô. Nếu có lửa cháy trong khoang động cơ, để 

nắp ca pô đóng lại và thông báo cho đội cứu hỏa.
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Kiểm tra mức dầu bằng que thăm dầu

Kiểm tra mức dầu bằng que thăm dầu (ví dụ)

X Lấy que thăm dầu : ra khỏi ống đựng.

X Lau sạch que thăm dầu :.

X Từ từ đưa que thăm dầu : vào ống dẫn cho đến 

khi dừng lại và lại rút que thăm dầu ra sau 

khoảng ba giây.

Nếu mức dầu nằm giữa vạch MIN = và vạch MAX 

;, thì mức dầu là bình thường.

X Nếu mức dầu chạm vạch MIN = hoặc thấp hơn 

thì bổ sung thêm 1,0 l dầu động cơ.

Bổ sung dầu động cơ

! Chỉ sử dụng các loại dầu động cơ và bộ lọc dầu 

đã được phê duyệt dành cho xe có hệ thống bảo 

dưỡng. Danh sách các loại dầu động cơ và các 

bộ lọc dầu đã được kiểm định và phê duyệt theo 

Thông số kỹ thuật của Mercedes-Benz đối với 

các Sản phẩm bảo dưỡng có tại bất kỳ Trung 

tâm dịch vụ Mercedes-Benz nào.

! Động cơ bị hỏng hay hệ thống xả bị hư hại do 

các nguyên nhân sau:

RSử dụng dầu động cơ và bộ lọc dầu chưa được 

phê duyệt dành cho hệ thống bảo dưỡng

RThay dầu động cơ và bộ lọc dầu khi đã qua thời 

điểm thay dầu định kỳ quy định bởi hệ thống bảo 

dưỡng

RSử dụng phụ gia dầu động cơ

! Không bổ sung thêm quá nhiều dầu. Đổ quá 

nhiều dầu có thể gây hư hại đến động cơ hoặc 

bộ chuyển đổi xúc tác. Phải hút phần dầu dư 

thừa ra.

Đổ đầy dầu động cơ (ví dụ)

X Xoay nắp : ngược chiều kim đồng hồ và mở ra.

XĐổ đầy dầu động cơ.

Nếu mức dầu bằng hoặc dưới vạch MIN trên que 

thăm dầu thì bổ sung 1,0 l dầu.

XĐặt nắp : lên cổ miệng rót và xoay theo chiều 

kim đồng hồ.

Đảm bảo nắp được khóa chặt.

X Kiểm tra lại mức dầu bằng que thăm dầu 

(Y trang 343).

Thông tin bổ sung về dầu động cơ (Y trang 403).

Lưu ý an toàn quan trọng

H Lưu ý về môi trường

Khi đổ đầy dầu, cẩn thận để tránh làm dầu tràn 

ra ngoài. Nếu dầu thấm vào đất hoặc chảy vào 

sông ngòi, có thể gây hại đến môi trường.

Các sản phẩm bảo dưỡng khác

G CẢNH BÁO

Một số bộ phận trong khoang động cơ có thể rất 

nóng, ví dụ như động cơ, két nước làm mát và 

các bộ phận trong hệ thống xả. Do đó bạn có 

nguy cơ bị thương khi tiếp cận khoang động cơ.

Tốt nhất hãy để động cơ nguội đi và chỉ chạm 

vào những bộ phận được mô tả dưới đây.
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Kiểm tra mức nước làm mát

Ví dụ: kiểm tra mức nước làm mát

XĐỗ xe trên bề mặt bằng phẳng.

Chỉ kiểm tra mức nước làm mát khi xe được đỗ 

trên bề mặt bằng phẳng và khi động cơ đã 

nguội.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop hai lần trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa (Y trang 156).

X Kiểm tra hiển thị nhiệt độ nước làm mát trên 

cụm đồng hồ (Y trang 38).

Nhiệt độ nước làm mát phải dưới 70 °C.

X Xoay chìa đến vị trí g trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop một lần trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa (Y trang 156).

X Từ từ xoay nắp : ngược chiều kim đồng hồ nửa 

vòng và để áp suất dư thoát ra.

X Tiếp tục xoay nắp : ngược chiều kim đồng hồ 

và mở ra.

Nếu nước làm mát khi đã nguội ở vạch đánh dấu 

= tại cổ miệng rót có nghĩa là bình giãn nở chứa 

nước làm mát ; có đủ nước làm mát.

Nếu mức nước làm mát khi nóng cao hơn khoảng 

1,5 cm so với vạch đánh dấu = tại cổ miệng rót 

có nghĩa là bình giãn nở chứa nước làm mát ; có 

đủ nước làm mát.

X Nếu cần, bổ sung thêm nước làm mát đã được 

Mercedes-Benz kiểm nghiệm và phê duyệt.

G CẢNH BÁO

Khoang động cơ có các bộ phận chuyển động. 

Một số bộ phận có thể vẫn chuyển động hoặc 

bất ngờ chuyển động trở lại ngay cả khi đã tắt 

khóa điện, ví dụ như quạt két nước làm mát. Có 

nguy cơ gây thương tích.

Nếu phải làm việc trong khoang động cơ, bạn 

cần phải:

RTắt khóa điện

RTuyệt đối không chạm vào những vùng nguy 

hiểm xung quanh các bộ phận chuyển động, 

ví dụ như vùng quay của quạt

RTháo trang sức và đồng hồ đeo tay

RGiữ quần áo, tóc v.v... tránh xa các bộ phận 

chuyển động.

G CẢNH BÁO

Hệ thống làm mát động cơ phải chịu áp suất cao, 

nhất là khi động cơ đang nóng. Nếu mở nắp, bạn 

có thể bị bỏng nếu nước làm mát đang nóng bắn 

ra. Có nguy cơ gây thương tích.

Hãy để động cơ nguội rồi mới mở nắp. Đeo găng 

tay và kính bảo hộ khi mở. Từ từ xoay nắp ra để 

áp suất thoát dần ra ngoài.

G CẢNH BÁO

Nếu mở nắp ca pô trong khi động cơ đang quá 

nóng hoặc khi có lửa cháy trong khoang động 

cơ, bạn có thể tiếp xúc phải khí nóng hoặc các 

sản phẩm bảo dưỡng bị rò rỉ khác. Có nguy cơ 

gây thương tích.

Đợi cho đến khi động cơ đã nguội mới mở nắp ca 

pô. Nếu có lửa cháy trong khoang động cơ, để 

nắp ca pô đóng lại và thông báo cho đội cứu hỏa.
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XĐậy nắp lại : và xoay chặt hết cỡ theo chiều 

kim đồng hồ.

Thông tin bổ sung về nước làm mát (Y trang 405).

Nạp thêm cho hệ thống nước rửa kính chắn 
gió

Ví dụ: đổ đầy hệ thống nước rửa kính chắn gió

XĐể mở: kéo nắp : lên bằng chốt và mở ra.

XĐổ đầy nước rửa kính đã trộn đều trước đó.

XĐể đóng: ấn nắp : lên cổ miệng rót cho đến 

khi nắp vào khớp.

Nếu mức nước rửa kính giảm xuống dưới mức tối 

thiểu cho phép là 1,0 l, thông báo sẽ xuất hiện trên 

màn hình đa năng nhắc bạn đổ đầy nước rửa kính 

(Y trang 292).

Thông tin bổ sung về nước rửa kính (Y trang 405).

Màn hình hiển thị thời điểm bảo dưỡng ASSYST 

PLUS báo cho bạn biết về ngày đến hạn bảo dưỡng 

tiếp theo.

Thông tin về loại bảo dưỡng và thời gian bảo dưỡng 

(xem Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng riêng).

Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn, ví dụ Trung tâm dịch vụ Mercedes-

Benz.

i Màn hình hiển thị thời điểm bảo dưỡng AS-

SYST PLUS không hiển thị bất kỳ thông tin nào 

về mức dầu động cơ. Tuân thủ các lưu ý về mức 

dầu động cơ (Y trang 342).

Màn hình đa năng hiển thị thông báo bảo dưỡng 

trong vài giây, ví dụ:

RService A in XX days 

RService A due

RService A overdue by XX days

Tùy vào điều kiện hoạt động của xe, thời gian hoặc 

quãng đường còn lại cho đến ngày đến hạn bảo 

dưỡng tiếp theo sẽ được hiển thị.

Chữ cái cho biết dịch vụ nào đến hạn. A là viết tắt 

của bảo dưỡng cấp nhỏ và B là viết tắt của bảo 

dưỡng cấp lớn. Một con số hoặc một chữ cái khác 

có thể được hiển thị sau chữ cái này.

Chỉ ở một số quốc gia nhất định: vị trí sau chữ A 

hoặc B chỉ ra bất kỳ công tác bảo dưỡng bổ sung 

cần thiết nào. Nếu bạn thông báo cho xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn về hiển thị này thì bạn sẽ nhận 

được thông báo về chi phí liên quan.

Màn hình hiển thị thời điểm bảo dưỡng ASSYST 

PLUS không tính đến bất kỳ khoảng thời gian nào 

ắc-quy được ngắt kết nối.

Duy trì lịch bảo dưỡng theo thời gian:

X Ghi lại ngày đến hạn bảo dưỡng hiển thị trên 

màn hình đa năng trước khi ngắt kết nối ắc-quy.

hoặc

X Sau khi kết nối lại ắc-quy, hãy trừ đi khoảng thời 

gian ngắt kết nối ắc-quy vào ngày bảo dưỡng 

hiển thị trên màn hình.

X Ấn nút a hoặc % trên vô lăng.

X Bật khóa điện.

X Sử dụng Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách 

menu.

G CẢNH BÁO

Nước rửa kính chắn gió đã cô đặc có thể sẽ bốc 

cháy khi tiếp xúc với các bộ phận nóng của động 

cơ hoặc hệ thống xả. Có nguy cơ hỏa hoạn và bị 

thương.

Đảm bảo nước rửa kính chắn gió cô đặc không 

tiếp xúc với cổ miệng rót.

ASSYST PLUS

Thông báo dịch vụ

Ẩn thông báo bảo dưỡng

Hiển thị thông báo bảo dưỡng
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X Ấn 9 hoặc : trên vô lăng để chọn menu 

Service (Dịch vụ) và xác nhận bằng a.

X Ấn 9 hoặc : trên vô lăng để chọn menu 

con ASSYST PLUS và xác nhận bằng a.

Ngày đến hạn bảo dưỡng xuất hiện trong màn hình 

đa năng.

Cài đặt lại hệ thống hiển thị thời điểm bảo 
dưỡng ASSYST PLUS

! Nếu đã vô tình cài đặt lại màn hình hiển thị thời 

điểm bảo dưỡng ASSYST PLUS thì có thể sửa cài 

đặt này tại một xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Thực hiện công tác bảo dưỡng như mô tả trong 

Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng. Điều này có thể 

dẫn đến sự gia tăng độ mòn và hư hại đối với các 

cụm chi tiết chính hoặc xe.

Xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn, ví dụ Trung tâm dịch 

vụ Mercedes-Benz, sẽ cài đặt lại màn hình hiển thị 

thời điểm bảo dưỡng ASSYST PLUS sau khi đã thực 

hiện công tác bảo dưỡng. Bạn cũng có thể tìm hiểu 

thêm thông tin về công tác bảo dưỡng.

Yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt

Thời gian bảo dưỡng quy định căn cứ vào hoạt 

động bình thường của xe. Công tác bảo dưỡng sẽ 

cần được thực hiện thường xuyên hơn nếu xe hoạt 

động dưới điều kiện khó khăn hoặc tải trọng tăng, 

ví dụ:

RLái xe thường xuyên trong thành phố và thường 

phải dừng giữa chừng

RNếu xe chủ yếu được sử dụng để di chuyển 

quãng đường ngắn

RĐể hoạt động thường xuyên ở địa hình núi hoặc 

trên bề mặt đường xấu

RNếu thường để động cơ chạy cầm chừng trong 

khoảng thời gian dài

Trong điều kiện hoạt động này hoặc tương tự như 

vậy, hãy thay thường xuyên hơn các bộ phận như 

bộ lọc không khí, dầu động cơ và bộ lọc dầu. Lốp 

xe phải được kiểm tra thường xuyên hơn nếu xe 

hoạt động trong tình trạng tải trọng tăng. Có thể 

tìm hiểu thêm thông tin tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn, ví dụ Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Lái xe ở nước ngoài

Mạng lưới Dịch vụ Mercedes-Benz mở rộng cũng 

có ở các quốc gia khác. Bạn có thể tìm hiểu thông 

tin chi tiết tại các Trung tâm dịch vụ Mercedes-

Benz.

! Khi vệ sinh xe, không sử dụng các vật liệu sau:

RVải thô, khô hoặc cứng

RChất tẩy rửa có tính ăn mòn

RDung môi

RChất tẩy rửa có chứa dung môi

Không được chà xát.

Không để các vật cứng chạm vào bề mặt xe 

hoặc các tấm bảo vệ, ví dụ như nhẫn hay dụng 

cụ nạo băng. Nếu không có thể làm hỏng bề mặt 

xe hoặc các tấm bảo vệ.

! Không được để xe đứng yên một thời gian dài 

ngay sau khi vệ sinh xe, nhất là sau khi vệ sinh 

la-zăng bánh xe bằng dung dịch tẩy rửa bánh xe. 

Dung dịch tẩy rửa bánh xe có thể làm tăng hiện 

tượng ăn mòn đĩa phanh và đệm phanh. Vì thế, 

bạn nên lái xe vài phút sau khi vệ sinh xe. Bằng 

cách gia nhiệt cho phanh, đĩa phanh và đệm 

phanh sẽ được làm khô. Sau đó có thể đỗ xe ở 

yên một chỗ trong một thời gian dài.

Thường xuyên chăm sóc xe là một điều kiện giúp 

duy trì chất lượng xe trong thời gian dài.

Dùng các sản phẩm chăm sóc và chất tẩy rửa được 

Mercedes-Benz khuyến nghị và phê duyệt.

Thông tin về bảo dưỡng

Chăm sóc

Lưu ý chung

H Lưu ý về môi trường

Loại bỏ các kiện hàng rỗng và vải lau một cách 

có trách nhiệm với môi trường.
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Rửa xe tự động

! Khi chức năng Hỗ trợ phanh chủ động, hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distaance Pilot 

DISTRONIC hoặc chức năng HOLD được kích 

hoạt, xe sẽ tự động phanh trong một số trường 

hợp.

! Để tránh gây hại cho xe, tắt các hệ thống này 

trong các trường hợp sau:

RKhi kéo xe đi

RKhi rửa xe

! Đảm bảo rằng:

RCửa bên và cửa sổ trời đóng hoàn toàn

RQuạt gió tắt

RCông tắc cần gạt mưa ở vị trí số 0

RCamera 360° hoặc camera lùi đã tắt

Nếu không, xe có thể bị hư hại.

! Nếu chìa khóa nằm trong khoảng phát hiện 

phía sau của KEYLESS-GO, các tình huống sau 

có thể dẫn đến vô tình mở nắp khoang hành lý:

RSử dụng trạm rửa xe

RSử dụng thiết bị rửa cao áp

Đảm bảo rằng chìa khóa ở cách xe tối thiểu 3 m.

! Đảm bảo rằng hộp số tự động ở vị trí số trung 

gian i khi rửa xe trong trạm rửa. Nếu không, 

xe có thể bị hư hại.

RDùng chìa khóa:

RKhông được rút chìa khóa ra khỏi khóa điện. 

Không được mở cửa phía người lái khi động cơ 

đã tắt hoặc ở tốc độ rất thấp. Nếu không, khi 

hộp số đang gài số h hoặc k, hộp số tự động 

sẽ tự chuyển sang số dừng j và hãm bánh xe 

lại.

RDùng nút Start/Stop:

RKhông được mở cửa phía người lái khi động cơ 

đã tắt hoặc ở tốc độ rất thấp. Nếu không, khi 

hộp số đang gài số h hoặc k, hộp số tự động 

sẽ tự chuyển sang số dừng j và hãm bánh xe 

lại.

Đọc phần dưới đây để đảm bảo hộp số tự động ở vị 

trí số trung gian i:

Dùng phím và nút Start/Stop:

XĐảm bảo rằng đã bật khóa điện.

XĐảm bảo xe đang ở trạng thái dừng.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

Chỉ dùng nút Start/Stop:

X Gài số ở vị trí dừng j.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Gỡ nút Start/Stop khỏi ổ khóa điện 

(Y trang 156).

X Tra chìa khóa vào khóa điện.

X Bật khóa điện.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

Dùng phím và nút Start/Stop:

X Gài số trung gian i.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Nhả phanh tay điện, nếu cần thiết.

X Tắt khóa điện và để nguyên chìa khóa trong 

khóa điện.

Bạn có thể rửa xe tại trạm rửa xe tự động ngay từ 

đầu.

Nếu xe bẩn, rửa qua xe trước khi vệ sinh xe trong 

trạm rửa xe tự động.

Sau khi rửa xe trong trạm tự động, lau sạch sáp 

còn sót lại trên kính chắn gió và lưỡi gạt mưa. Điều 

này giúp ngăn ngừa vết ố trên xe và giảm tiếng ồn 

khi gạt gây ra bởi cặn bám trên kính chắn gió.

Rửa bằng tay

Ở một số quốc gia, chỉ được phép rửa bằng tay tại 

khu vực rửa được trang bị đặc biệt. Tuân thủ các 

yêu cầu pháp lý đối với từng quốc gia.

X Không sử dụng nước nóng và không rửa xe dưới 

ánh nắng mặt trời trực tiếp.

X Sử dụng miếng bọt biển mềm để lau.

X Sử dụng chất tẩy nhẹ, như dầu rửa xe được 

Mercedes-Benz chấp thuận.

X Phun kỹ bằng ống có tia nước nhẹ.

Rửa xe và vệ sinh bề MẶT sơn

G CẢNH BÁO

Hiệu quả phanh sẽ giảm sau khi rửa xe. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Sau khi rửa xe, phanh cẩn thận đồng thời chú ý 

đến điều kiện giao thông để khôi phục hoàn toàn 

hiệu quả phanh.
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X Không hướng tia nước trực tiếp về phía cửa nạp 

khí.

X Sử dụng nhiều nước và giặt miếng bọt biển 

thường xuyên.

X Tráng xe bằng nước sạch và lau khô hoàn toàn 

bằng da thuộc.

X Không để chất tẩy rửa khô trên bề mặt sơn.

Khi sử dụng xe trong mùa đông, loại bỏ kỹ mọi vết 

cặn muối làm tan băng ngay khi có thể.

Thiết bị rửa cao áp

! Luôn duy trì khoảng cách giữa xe và miệng kim 

phun của thiết bị rửa cao áp ít nhất là 30 cm. 

Thông tin về khoảng cách chính xác có sẵn từ 

nhà sản xuất thiết bị.

Di chuyển miệng kim phun của thiết bị rửa cao 

áp khi rửa xe.

! Không hướng trực tiếp vào bất kỳ bộ phận nào 

trong các bộ phận sau:

RLốp xe

RKhe hở mép cửa, khe hở nóc, khớp nối v.v...

RBộ phận điện

RẮc-quy

RÐầu nối phích cắm

RÐèn

RGioăng

RChi tiết của ốp gỗ

RLỗ thông gió

Hư hại gioăng hoặc các bộ phận điện có thể dẫn 

đến rò rỉ hoặc trục trặc.

! Xe có màng trang trí: các bộ phận của xe được 

che bằng màng trang trí. Duy trì khoảng cách ít 

nhất là 70 cm giữa các bộ phận của xe được che 

bằng màng và miệng kim phun của thiết bị rửa 

cao áp.

Thông tin về khoảng cách chính xác có sẵn từ 

nhà sản xuất thiết bị.

Di chuyển miệng kim phun của thiết bị rửa cao 

áp xung quanh trong khi rửa.

! Nếu chìa khóa nằm trong khoảng phát hiện 

phía sau của KEYLESS-GO, các tình huống sau 

có thể dẫn đến vô tình mở nắp khoang hành lý:

RSử dụng trạm rửa xe

RSử dụng thiết bị rửa cao áp

Đảm bảo rằng chìa khóa ở cách xe tối thiểu 3 m.

Vệ sinh bề mặt sơn

! Không gắn:

RNhãn dán

RMàng

RTấm từ hoặc vật dụng tương tự vào bề mặt được 

sơn. Nếu không bạn có thể làm hỏng bề mặt 

sơn.

Không phải lúc nào cũng chữa được hoàn toàn các 

vết trầy xước, cặn ăn mòn, các khu vực bị ảnh 

hưởng bởi ăn mòn và hư hại do việc chăm sóc 

không đầy đủ gây ra. Trong các trường hợp này, 

hãy đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Loại bỏ ngay tạp chất, nếu có thể, trong khi 

tránh chà xát quá mạnh.

X Nhúng chất tẩy côn trùng vào phần xác côn 

trùng và sau đó chà sạch các khu vực đã xử lý.

X Nhúng nước vào các vệt phân chim và sau đó 

chà sạch các khu vực đã xử lý.

X Loại bỏ nước làm mát, dầu phanh, nhựa cây, 

dầu, nhiên liệu và mỡ bằng cách cọ nhẹ bằng vải 

thấm ê te dầu mỏ hoặc chất lỏng nhẹ hơn.

X Dùng chất tẩy nhựa đường để loại bỏ vết nhựa 

đường.

X Dùng chất tẩy silicon để loại bỏ sáp.

Chăm sóc và xử lý bề mặt sơn mờ

! Tuyệt đối không đánh bóng xe hoặc bánh xe 

làm bằng hợp kim nhẹ. Đánh bóng sẽ làm lớp 

sơn sáng bóng.

G CẢNH BÁO

Tia nước của miệng kim phun dạng tròn (máy 

nghiền bụi) có thể gây ra hư hại không nhìn thấy 

từ bên ngoài đối với lốp hay các bộ phận khung 

xe. Các bộ phận bị hư hại theo cách này có thể 

bất ngờ bị trục trặc. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không dùng thiết bị rửa cao áp có miệng kim 

phun dạng tròn để rửa xe. Thay ngay lốp hoặc 

các bộ phận khung xe bị hỏng.
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! Các việc làm sau có thể làm cho lớp sơn trở 

nên sáng bóng và do đó làm giảm hiệu ứng mờ:

RChà xát mạnh bằng vật liệu không phù hợp

RThường xuyên sử dụng trạm rửa xe

RRửa xe dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp

! Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa sơn, sản 

phẩm mài bóng hoặc đánh bóng sơn, hoặc chất 

giữ bóng, ví dụ: sáp, để chăm sóc bề mặt sơn. 

Các sản phẩm này chỉ thích hợp với bề mặt có 

độ bóng cao. Sử dụng các sản phẩm này trên xe 

có bề mặt sơn mờ sẽ dẫn đến hư hại đáng kể cho 

bề mặt hoặc cụ thể hơn là dẫn đến các khu vực 

sáng bóng, lốm đốm.

Luôn thực hiện các công việc sửa chữa bề mặt 

sơn tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! Trong mọi trường hợp, không sử dụng chương 

trình rửa có xử lý bằng sáp nóng.

Tuân theo các lưu ý này nếu xe của bạn có lớp sơn 

hoàn thiện mờ trong. Điều này sẽ giúp bạn tránh 

hư hại cho lớp sơn do xử lý không đúng cách.

Các lưu ý này cũng áp dụng đối với bánh xe làm 

bằng hợp kim nhẹ có lớp sơn hoàn thiện mờ trong.

Tốt nhất là nên rửa xe bằng tay sử dụng miếng bọt 

biển mềm, dầu rửa xe và thật nhiều nước.

Chỉ sử dụng chất tẩy côn trùng và dầu rửa xe nằm 

trong phạm vi các sản phẩm chăm sóc được 

Mercedes-Benz phê duyệt.

Cọ rửa bánh xe

! Không dùng sản phẩm vệ sinh bánh xe có tính 

axit để loại bỏ bụi phanh. Điều này có thể làm 

hỏng bu-lông bánh xe và các bộ phận phanh.

! Không được để xe đứng yên một thời gian dài 

ngay sau khi vệ sinh xe, nhất là sau khi vệ sinh 

la-zăng bánh xe bằng dung dịch tẩy rửa bánh xe. 

Dung dịch tẩy rửa bánh xe có thể làm tăng hiện 

tượng ăn mòn đĩa phanh và đệm phanh. Vì thế, 

bạn nên lái xe vài phút sau khi vệ sinh xe. Bằng 

cách gia nhiệt cho phanh, đĩa phanh và đệm 

phanh sẽ được làm khô. Sau đó có thể đỗ xe ở 

yên một chỗ trong một thời gian dài.

Vệ sinh kính cửa

! Không dùng giẻ khô, chất tẩy rửa có tính ăn 

mòn, dung môi hoặc chất tẩy rửa gốc dung môi 

để vệ sinh bên trong kính cửa/kính chắn gió. 

Không để vật cứng như dụng cụ nạo băng hoặc 

nhẫn chạm vào bên trong kính cửa/kính chắn 

gió. Nếu không, kính cửa/kính chắn gió có thể 

bị hư hại.

! Thường xuyên vệ sinh kênh tháo nước của kính 

chắn gió và kính sau. Trong những trường hợp 

nhất định, cặn bám như lá cây, cánh hoa và phấn 

hoa có thể ngăn thoát nước. Điều này có thể dẫn 

đến hỏng do ăn mòn và hư hại cho các linh kiện 

điện tử.

X Vệ sinh bên trong và bên ngoài kính cửa bằng 

vải ẩm và chất tẩy rửa được Mercedes-Benz 

khuyến nghị và phê duyệt.

Cọ rửa các cần gạt nước

! Không kéo lưỡi gạt mưa lên. Nếu không, lưỡi 

gạt mưa có thể bị hỏng.

Vệ sinh các bộ phận xe

G CẢNH BÁO

Tia nước của miệng kim phun dạng tròn (máy 

nghiền bụi) có thể gây ra hư hại không nhìn thấy 

từ bên ngoài đối với lốp hay các bộ phận khung 

xe. Các bộ phận bị hư hại theo cách này có thể 

bất ngờ bị trục trặc. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không dùng thiết bị rửa cao áp có miệng kim 

phun dạng tròn để rửa xe. Thay ngay lốp hoặc 

các bộ phận khung xe bị hỏng.

G CẢNH BÁO

Khi vệ sinh kính chắn gió hoặc lưỡi gạt mưa, nếu 

cần gạt mưa đang chuyển động thì bạn có thể bị 

kẹp tay. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn tắt cần gạt mưa và khóa điện trước khi vệ 

sinh kính chắn gió hoặc lưỡi gạt mưa.

G CẢNH BÁO

Khi vệ sinh kính chắn gió hoặc lưỡi gạt mưa, nếu 

cần gạt mưa đang chuyển động thì bạn có thể bị 

kẹp tay. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn tắt cần gạt mưa và khóa điện trước khi vệ 

sinh kính chắn gió hoặc lưỡi gạt mưa.
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! Không vệ sinh lưỡi gạt mưa quá thường xuyên 

và không chà xát chúng quá mạnh. Nếu không, 

lớp phủ graphit có thể bị hỏng. Điều này có thể 

khiến cần gạt phát ra tiếng ồn.

! Giữ chắc tay gạt mưa khi gập lại. Kính chắn gió 

có thể bị hư hại nếu tay gạt mưa đập vào kính 

một cách đột ngột.

X Lật tay gạt mưa ra xa khỏi kính chắn gió 

(Y trang 133).

X Lau lưỡi gạt mưa cẩn thận bằng vải ẩm.

X Gập cần gạt mưa lại trước khi bật khóa điện.

Vệ sinh đèn chiếu sáng ngoài xe

! Chỉ sử dụng chất tẩy rửa hoặc vải lau thích hợp 

dành cho thấu kính nhựa. Chất tẩy rửa hoặc vải 

lau không thích hợp có thể làm xước hoặc hư hại 

thấu kính nhựa của đèn chiếu sáng ngoài xe.

X Lau thấu kính nhựa của đèn chiếu sáng ngoài xe 

sử dụng miếng bọt biển ẩm và chất tẩy rửa nhẹ, 

ví dụ dầu rửa xe hoặc vải lau của Mercedes-

Benz.

Vệ sinh đèn xi nhan trên gương

! Chỉ sử dụng chất tẩy rửa hoặc vải lau thích hợp 

dành cho thấu kính nhựa. Chất tẩy rửa hoặc vải 

lau không thích hợp có thể làm xước hoặc hư hại 

thấu kính nhựa của đèn xi nhan trên gương.

X Lau thấu kính nhựa của đèn xi nhan trên gương 

trong vỏ gương chiếu hậu ngoài xe sử dụng 

miếng bọt biển ẩm và chất tẩy rửa nhẹ, ví dụ dầu 

rửa xe hoặc vải lau của Mercedes-Benz.

Vệ sinh BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA

! Nếu bạn vệ sinh cảm biến bằng thiết bị rửa cao 

áp thì hãy đảm bảo rằng bạn giữ khoảng cách 

giữa xe và miệng kim phun của thiết bị rửa cao 

áp ít nhất là 30 cm. Thông tin về khoảng cách 

chính xác có sẵn từ nhà sản xuất thiết bị.

Xe có BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA có các cửa 

chớp trên tấm ốp két nước. Nếu xe rất bụi, khoảng 

điều chỉnh cửa chớp có thể bị hạn chế. Cơ cấu 

chấp hành của tấm ốp két nước phải được vệ sinh 

bằng thiết bị rửa cao áp.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop hai lần trên xe có KEYLESS-

GO hoặc chức năng khởi động không cần chìa 

khóa (Y trang 156).

Cửa chớp : mở tự động sau khoảng 120 giây.

X Vệ sinh các điểm tựa của cửa chớp ; trên tấm 

ốp két nước bằng thiết bị rửa cao áp.

Vệ sinh cảm biến

! Nếu bạn vệ sinh cảm biến bằng thiết bị rửa cao 

áp thì hãy đảm bảo rằng bạn giữ khoảng cách 

giữa xe và miệng kim phun của thiết bị rửa cao 

áp ít nhất là 30 cm. Thông tin về khoảng cách 

chính xác có sẵn từ nhà sản xuất thiết bị.

X Vệ sinh cảm biến : của các hệ thống lái bằng 

nước, dầu rửa xe và vải mềm.
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Vệ sinh camera lùi và camera 360° 

! Không vệ sinh ống kính camera và khu vực 

xung quanh camera lùi hoặc camera 360° bằng 

thiết bị rửa cao áp.

XĐảm bảo xe đang ở trạng thái dừng.

X Xoay chìa đến vị trí 1 hoặc 2 trên khóa điện 

(Y trang 155).

hoặc

X Ấn nút Start/Stop một lần hoặc hai lần trên xe 

có KEYLESS-GO hoặc chức năng khởi động 

không cần chìa khóa (Y trang 156).

X Mở nắp camera để vệ sinh, thông qua hệ thống 

đa phương tiện; xem Hướng dẫn Sử dụng Kỹ 

thuật số.

XĐể vệ sinh camera: dùng nước sạch và vải 

mềm lau thấu kính camera :.

Khi bạn tắt khóa điện, nắp camera sẽ tự động 

đóng.

Vệ sinh ống đuôi xả

! Không vệ sinh ống xả bằng chất tẩy rửa gốc 

axit như chất tẩy vệ sinh hay dung dịch tẩy rửa 

bánh xe.

! Mercedes-AMG C 63 và Mercedes-AMG C 63 

S có ống xả màu đen: Không được đánh bóng 

tấm ốp bằng crôm đen bằng chất đánh bóng 

crôm vì điều này sẽ khiến các tấm ốp mất độ 

bóng màu đen. Để đảm bảo chăm sóc tối ưu, 

cần lau tấm ốp bằng vải thấm ít dầu sau mỗi lần 

rửa xe. Dầu động cơ và dầu bảo dưỡng có bán 

trên thị trường thích hợp để sử dụng làm dầu lau 

xe.

Trong trường hợp dính bẩn nhiều, bạn có thể lau 

bằng sơn đánh bóng mịn bằng vải sợi nhỏ. Loại 

bỏ mọi phần chất đánh bóng dính vào sau khi 

đánh bóng.

Các tạp chất kết hợp với ảnh hưởng của đá mạt 

trên đường và các yếu tố môi trường có tính ăn 

mòn có thể khiến gỉ sét hình thành trên bề mặt. 

Bạn có thể khôi phục độ bóng ban đầu của ống xả 

bằng cách vệ sinh ống thường xuyên, đặc biệt là 

vào mùa đông và sau khi rửa xe.

X Vệ sinh ống xả bằng sản phẩm chăm sóc được 

Mercedes-Benz kiểm nghiệm và phê duyệt.

Vệ sinh móc kéo rơ-moóc

! Không vệ sinh khớp cầu bằng thiết bị rửa cao 

áp. Không sử dụng dung môi.

Phải vệ sinh khớp cầu nếu khớp cầu bẩn hoặc bị ăn 

mòn.

X Loại bỏ gỉ sét trên bi, ví dụ như bằng bàn chải 

sắt.

X Loại bỏ bụi bẩn bằng vải sạch chống bụi hoặc 

chổi than.

X Sau khi vệ sinh, tra một lớp nhẹ dầu hoặc mỡ 

cho khớp cầu.

X Kiểm tra đảm bảo móc kéo rơ-moóc hoạt động 

đúng.

Bạn cũng có thể thực hiện công tác bảo dưỡng trên 

khớp cầu và móc kéo rơ-moóc tại xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Ống xả và ốp ống xả có thể trở nên rất nóng. Nếu 

chạm phải những bộ phận này của xe, bạn có thể 

bị bỏng. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn đặc biệt cẩn thận khi đứng gần ống xả và 

ốp ống xả. Để những bộ phận này nguội trước 

khi chạm vào chúng.

H Lưu ý về môi trường

Tiêu hủy vải dính dầu mỡ một cách có trách 

nhiệm với môi trường.
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Vệ sinh màn hình hiển thị

! Khi vệ sinh, không sử dụng các vật liệu sau:

RChất pha loãng gốc cồn, hoặc xăng

RChất tẩy rửa có tính ăn mòn

RChất tẩy rửa gia dụng có bán trên thị trường

Các chất này có thể làm hư hại bề mặt màn hình. 

Không ép lên bề mặt màn hình khi vệ sinh. Việc 

này có thể dẫn đến hư hại không thể khắc phục 

được đối với màn hình.

X Trước khi vệ sinh màn hình, đảm bảo rằng màn 

hình đã tắt và đã nguội.

X Vệ sinh bề mặt màn hình bằng vải sợi nhỏ có 

bán trên thị trường và chất tẩy rửa màn hình 

TFT/LCD.

X Làm khô bề mặt màn hình bằng vải sợi nhỏ khô.

Vệ sinh ốp nhựa

! Tuyệt đối không gắn các vật sau lên bề mặt 

nhựa:

RNhãn dán

RMàng

RBình chứa dầu thơm hoặc tương tự

Nếu không, bạn có thể làm hỏng phần nhựa.

! Không để mỹ phẩm, thuốc chống côn trùng 

hoặc kem chống nắng tiếp xúc với ốp nhựa. Điều 

này giúp duy trì vẻ ngoài cao cấp cho các bề 

mặt.

X Lau ốp nhựa bằng vải ẩm chống bụi, ví dụ như 

vải sợi nhỏ.

X Dính bẩn nhiều: sử dụng các sản phẩm chăm 

sóc và tẩy rửa được Mercedes-Benz khuyến nghị 

và phê duyệt.

Bề mặt có thể tạm thời đổi màu. Đợi cho đến khi 

bề mặt khô lại.

Vệ sinh vô lăng và cần số hoặc cần chọn số

X Lau kỹ bằng vải ẩm hoặc sử dụng chất dưỡng và 

bảo quản da đã được Mercedes-Benz khuyến 

nghị và phê duyệt.

Vệ sinh ốp gỗ nội thất và chi tiết của ốp gỗ

! Không sử dụng chất tẩy rửa gốc dung môi như 

chất tẩy nhựa đường, dung dịch tẩy rửa bánh xe, 

chất đánh bóng hoặc sáp. Nếu không, bề mặt sẽ 

có nguy cơ bị hư hại.

X Lau ốp gỗ nội thất và chi tiết của ốp gỗ bằng vải 

ẩm chống bụi, ví dụ vải sợi nhỏ.

X Chi tiết của ốp gỗ có lớp sơn hoàn thiện màu 

đen: lau bằng vải cotton mềm, ẩm. Sử dụng 

nước sạch.

X Dính bẩn nhiều: sử dụng các sản phẩm chăm 

sóc và tẩy rửa được Mercedes-Benz khuyến nghị 

và phê duyệt.

Vệ sinh bọc ghế

Lưu ý chung

! Không dùng vải sợi nhỏ để lau bọc ghế làm 

bằng da thật, da giả hoặc DINAMICA. Nếu dùng 

vải này thường xuyên có thể làm hỏng lớp bọc 

ghế.

Lưu ý rằng chăm sóc thường xuyên là điều cần 

thiết để đảm bảo bề ngoài và độ êm của bọc ghế 

được duy trì theo thời gian.

Bọc ghế bằng da thật

! Để giữ được bề ngoài tự nhiên của da, hãy tuân 

thủ các hướng dẫn vệ sinh sau:

RVệ sinh kỹ bọc ghế bằng da thật bằng vải ẩm rồi 

lau bọc ghế bằng vải khô.

RĐảm bảo da không bị ướt đẫm. Nếu không, da sẽ 

có thể bị sần sùi và nứt.

RChỉ sử dụng chất chăm sóc da đã được Merce-

des-Benz kiểm nghiệm và phê duyệt. Bạn có thể 

mua chúng tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Da là sản phẩm tự nhiên.

Do đó có các đặc tính bề mặt tự nhiên, ví dụ:

RCấu trúc không đồng đều

Chăm sóc nội thất xe

G CẢNH BÁO

Sản phẩm chăm sóc và chất tẩy rửa chứa dung 

môi có thể khiến các bề mặt trong cabin bị rỗ. 

Điều này có thể khiến các bộ phận nhựa bị rời ra 

khi bung túi khí. Có nguy cơ gây thương tích.

Không sử dụng sản phẩm chăm sóc và chất tẩy 

rửa chứa dung môi để vệ sinh cabin.
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RCác vết do sự tăng trưởng và thương tích gây ra

RHơi khác nhau về màu sắc

Đây là đặc tính của da và không phải là lỗi nghiêm 

trọng.

Bọc ghế làm bằng vật liệu khác

! Tuân thủ các điểm dưới đây khi tiến hành vệ 

sinh:

RVệ sinh bọc ghế làm bằng da giả với vải nhúng 

dung dịch chứa 1% chất tẩy rửa (ví dụ nước rửa 

chén).

RVệ sinh bọc ghế làm bằng vải bằng vải sợi nhỏ 

nhúng dung dịch chứa 1% chất tẩy rửa (ví dụ 

nước rửa chén). Chà xát cẩn thận, và luôn lau 

toàn bộ các phần ghế để tránh để lại các vệt dễ 

nhìn thấy. Sau đó để ghế khô. Kết quả vệ sinh 

phụ thuộc vào loại vết bẩn và thời gian vết bẩn 

có trên ghế là bao lâu.

RVệ sinh bọc ghế làm bằng DINAMICA bằng vải 

ẩm. Đảm bảo rằng bạn lau toàn bộ các phần ghế 

để tránh để lại các vệt dễ nhìn thấy.

Vệ sinh dây đai an toàn

! Không vệ sinh dây đai an toàn bằng hóa chất 

tẩy rửa. Không làm khô dây đai an toàn ở nhiệt 

độ trên 80 °C hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực 

tiếp.

X Sử dụng nước sạch, hơi ấm và dung dịch xà 

phòng.

Vệ sinh tấm ốp trần và thảm

X Tấm ốp trần: nếu tấm ốp trần quá bẩn, sử dụng 

bàn chải mềm hoặc dầu gội khô.

X Thảm: sử dụng chất tẩy rửa thảm và vải dệt 

được Mercedes-Benz khuyến nghị và phê duyệt.

G CẢNH BÁO

Dây đai an toàn có thể bị yếu đi nhiều nếu được 

tẩy trắng hoặc nhuộm màu. Điều này có thể dẫn 

đến các sự cố như dây đai an toàn bị rách hoặc 

không hoạt động khi xảy ra tai nạn. Điều này làm 

tăng nguy cơ chấn thương, thậm chí tử vong.

Tuyệt đối không tẩy hoặc nhuộm dây đai an 

toàn.
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Có thể tìm... ở đâu?

Lốp bị xẹp

Ắc-quy (xe)

Câu bình để khởi động

Kéo xe đi và kéo để khởi động

Cầu chì
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Cởi và xếp gọn áo khoác phản quang

Áo khoác phản quang nằm ở ngăn để áo khoác 

phản quang trong ngăn để đồ của cửa trước. Trong 

ngăn để đồ của cửa sau cũng có ngăn để áo khoác 

phản quang, trong đó có thể xếp áo khoác phản 

quang.

XĐể lấy ra: kéo túi đựng áo khoác : chứa áo 

khoác phản quang ra bằng móc ;.

X Mở túi : và lấy áo khoác phản quang.

XĐể xếp vào: gập áo khoác phản quang, cuộn áo 

lại và xếp vào túi đựng áo khoác :.

X Trượt túi đựng áo khoác : dọc cạnh dưới của 

tựa tay vào ngăn để áo khoác. Đồng thời, đảm 

bảo rằng móc ; thõng xuống trong tầm với.

X Tuân thủ các yêu cầu pháp lý về việc sử dụng áo 

khoác phản quang ở từng quốc gia.

i Lấy áo khoác phản quang mới ra khỏi bao bì 

trước khi cất áo vào ngăn để áo khoác. Bao bì có 

thể khiến áo bị tuột ra hoặc làm cho việc lấy áo 

khó khăn.

Lưu ý về áo khoác phản quang

: Số lần giặt tối đa

; Nhiệt độ giặt tối đa

= Không tẩy trắng

? Không là ủi

A Không sử dụng máy sấy quần áo

B Không giặt khô

C Đây là áo khoác hạng 2

RÁo khoác phản quang chỉ đáp ứng các yêu cầu 

quy định bởi tiêu chuẩn pháp lý:

- Nếu sử dụng đúng kích cỡ

- Nếu áo khoác phản quang được cài đóng 

đúng cách
RTrước khi sử dụng, hãy đảm bảo áo khoác phản 

quang sạch sẽ và nguyên vẹn. Nếu không, các 

đặc tính đặc biệt có thể bị tổn hại.
RCần bảo quản áo khoác phản quang trong bao 

bì gốc ở nơi khô ráo xa nguồn nhiệt và ánh sáng.
RSố lần giặt tối đa quy định không phải là yếu tố 

duy nhất ảnh hưởng đến tuổi thọ của áo khoác 

phản quang. Tuổi thọ của chúng còn phụ thuộc 

vào việc sử dụng, giữ gìn, bảo quản v.v...
RÁo khoác phản quang cần được tiêu hủy và thay 

thế:

- Sau 15 lần giặt, và/hoặc

- Nếu các dải phản quang đã bị xước, và/hoặc

- Nếu vật liệu lót và/hoặc dải phản quang đã bị 

dính bẩn không thể lau sạch, và/hoặc

- Huỳnh quang của áo mờ dần ví dụ như do ảnh 

hưởng của ánh nắng mặt trời
RTiêu hủy áo khoác phản quang theo cách thức 

có trách nhiệm với môi trường. Để làm được điều 

đó, hãy liên hệ với công ty xử lý rác thải địa 

phương.

Có thể tìm... ở đâu?

Áo khoác phản quang
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Lấy biển báo tam giác ra

X Mở nắp khoang hành lý.

X Ấn vào giá giữ biển báo tam giác : ở cả hai bên 

theo chiều mũi tên và mở.

XĐẩy mấu khớp giữ lên trên ở giữa biển tam giác 

báo nguy hiểm ; và lấy biển tam giác ; ra.

Dựng biển báo tam giác

X Gấp các chân = ra phía bên.

X Gấp các dải phản quang bên ; lên trên để tạo 

thành một tam giác và khóa chúng tại đỉnh bằng 

cách sử dụng chốt ấn :.

Bộ dụng cụ sơ cứu : ở trong khoang hành lý trong 

lưới để đồ bên trái.

X Mở nắp khoang hành lý.

X Lấy bộ dụng cụ sơ cứu : ra.

Kiểm tra ngày hết hạn trên bộ dụng cụ sơ cứu ít 

nhất một năm một lần. Thay thế các dụng cụ bên 

trong nếu cần thiết, và thay những dụng cụ thiếu.

Bình cứu hỏa được bố trí phía trước bên dưới ghế 

lái.

X Kéo chốt : lên.

X Lấy bình cứu hỏa ; ra.

Nạp lại bình cứu hỏa sau mỗi lần sử dụng và kiểm 

tra từ một đến hai năm một lần. Nếu không bình 

cứu hỏa có thể không hoạt động được trong trường 

hợp khẩn cấp.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với từng quốc gia.

Biển báo tam giác Bộ dụng cụ sơ cứu

Bình cứu hỏa
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Móc kéo nằm ở ngăn đựng đồ dưới sàn khoang 

hành lý.

XĐể lấy ra: mở nắp khoang hành lý.

X Nâng sàn khoang hành lý lên trên 

(Y trang 327).

X Tháo móc kéo :.

Trên xe có lốp MOExtended (lốp có đặc tính run-

flat), móc kéo nằm ở giá đỡ dưới khay để đồ cốp 

sau.

XĐể lấy ra: mở nắp khoang hành lý.

X Kéo móc kéo : sang trái và tháo ra.

XĐể thay thế: trượt móc kéo : với phần ren vào 

đầu sau của giá đỡ.

XĐẩy móc kéo : trên lỗ buộc sang phải cho đến 

khi khớp vào giá đỡ.

Lưu ý chung

Tùy vào loại nguồn (LK), máy bơm lốp có trọng 

lượng như sau:

RLK1 – 12 V/10 A, 120 W: 0,8 kg
RLK2 – 12 V/15 A, 180 W: 0,9 kg

Bạn có thể tìm thông tin về loại nguồn và/hoặc 

thông tin chi tiết về điện ở phía sau máy bơm 

lốp.

Máy bơm lốp không phải bảo dưỡng. Nếu có trục 

trặc, vui lòng liên hệ xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Lấy bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT ra

: Máy bơm lốp

; Lọ keo vá lốp

Bộ vá lốp khẩn cấp TYREFIT nằm ở ngăn đựng đồ 

dưới sàn khoang hành lý.

XĐể lấy ra: mở nắp khoang hành lý.

X Xoay sàn khoang hành lý lên trên 

(Y trang 327).

X Sử dụng bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT 

(Y trang 360).

Lưu ý chung

Ngoại trừ một số phiên bản riêng cho quốc gia cụ 

thể, xe không được trang bị bộ dụng cụ thay lốp xe.

Một số dụng cụ thay bánh xe được thiết kế riêng 

cho từng xe. Để biết thêm thông tin về những dụng 

cụ thay lốp cần thiết và đã được phê duyệt cho xe 

của bạn, vui lòng liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Ví dụ, các dụng cụ thay bánh xe cần thiết có thể 

gồm:

RCon đội
RMiếng chêm bánh xe
RCờ lê tháo lắp bánh xe

Móc kéo

Xe có bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT

Xe có bộ công cụ thay lốp
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RChốt định tâm

i Con đội có trọng lượng khoảng 2,1 kg.

Thông tin về khả năng chịu tải tối đa của con đội 

có thể được tìm thấy ở nhãn dính trên con đội.

Con đội không phải bảo dưỡng. Nếu có trục trặc, 

vui lòng liên hệ xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Lấy bộ dụng cụ thay lốp ra

Ví dụ

: Cờ lê tháo lắp bánh xe

; Miếng chêm bánh xe

= Con đội

Bộ dụng cụ thay lốp ở trong khay trong hộc để đồ 

phía dưới sàn khoang hành lý.

Trên xe có nắp may-ơ bằng nhôm, bộ dụng cụ thay 

lốp cũng có một đầu tuýp. Tùy thuộc vào trang bị 

trên xe, bộ dụng cụ thay lốp được đặt trong lưới để 

đồ bên trái hoặc dưới sàn khoang hành lý.

XĐể lấy ra: mở nắp khoang hành lý.

X Nâng sàn khoang hành lý lên trên 

(Y trang 327).

Xe có thể được trang bị:

RLốp MOExtended (lốp có đặc tính run-flat) 

(Y trang 359)
RViệc trang bị thêm cho xe dùng lốp MOExtended 

là không cần thiết.
RBộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT (Y trang 358)
RBánh xe dự phòng khẩn cấp (chỉ có ở một số 

quốc gia nhất định) (Y trang 391)

Các xe có lốp MOExtended không được trang bị 

sẵn bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT tại nhà máy. Do vậy 

khuyến cáo bạn nên trang bị thêm bộ vá lốp khẩn 

cấp TIREFIT nếu bạn lắp các lốp xe không có đặc 

tính run-flat, chẳng hạn: các lốp xe mùa đông. Có 

thể mua bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT từ một xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe có hệ thống gọi khẩn cấp Mercedes-Benz 

không được trang bị bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT: 

trong trường hợp lốp bị xẹp, hãy liên hệ với Trung 

tâm hỗ trợ khách hàng để biết hệ thống gọi khẩn 

cấp Mercedes-Benz (Y trang 335).

Thông tin về thay và lắp bánh xe (Y trang 386).

X Dừng xe cách xa luồng giao thông trên nền đất 

cứng, bằng phẳng và không trơn trượt.

X Bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

X Nếu có thể, hãy đưa bánh xe trước về vị trí 

thẳng.

X Tắt động cơ.

X Rút chìa khóa khỏi khóa điện.

hoặc trên xe có chức năng khởi động không cần

chìa khóa hoặc KEYLESS-GO:

X Mở cửa phía người lái.

Lúc này hệ thống điện tử trên xe ở vị trí u. Trạng 

thái này tương tự khi đã rút chìa khóa.

X Gỡ nút Start/Stop khỏi ổ khóa điện 

(Y trang 156).

X Hãy đảm bảo rằng hành khách không gặp nguy 

hiểm khi ra khỏi xe. Hãy đảm bảo rằng không 

một ai đang đứng gần nơi nguy hiểm trong lúc 

thay bánh xe. Những ai không trực tiếp tham gia 

giúp đỡ nên đứng đằng sau dải ngăn cách.

X Ra khỏi xe. Hãy chú ý nhìn đường khi ra khỏi xe.

XĐóng cửa phía người lái.

XĐặt biển báo tam giác ở khoảng cách hợp lý 

(Y trang 357). Tuân thủ các quy định pháp luật.

Lưu ý chung

Với lốp MOExtended (lốp có đặc tính run-flat), bạn 

có thể tiếp tục chạy xe ngay cả khi một hay nhiều 

Lốp bị xẹp

Chuẩn bị xe

Xe có lốp MOExtended (lốp có đặc tính 
run-flat)
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lốp đã xẹp hoàn toàn. Bánh xe bị xẹp phải không 

chịu bất kỳ hư hại nào có thể nhìn thấy được.

Bạn có thể nhận biết lốp MOExtended qua chữ 

"MOExtended" in trên lốp. Bạn sẽ thấy nhãn này 

bên cạnh chỉ số về kích thước, khả năng chịu tải và 

tốc độ.

Lốp MOExtended chỉ có thể được sử dụng khi kết 

hợp với hệ thống cảnh báo áp suất lốp hoặc hệ 

thống giám sát áp suất lốp.

Nếu thông báo cảnh báo áp suất lốp xuất hiện 

trên màn hình đa năng:

RHãy tuân theo các chỉ dẫn hiển thị trên màn hình 

(Y trang 286)
RKiểm tra xem lốp có bị hư hại không
RNếu tiếp tục lái xe, cần tuân thủ các lưu ý sau 

đây

Quãng đường tối đa mà xe có thể đi tiếp là khoảng 

80 km nếu xe chất tải một phần và khoảng 30 km 

nếu xe đầy tải.

Ngoài tải trọng xe, quãng đường tối đa mà xe có 

thể đi tiếp ở chế độ run-flat còn có thể phụ thuộc 

vào:

RTốc độ
RÐiều kiện đường
RNhiệt độ bên ngoài

Quãng đường tối đa xe có thể chạy khi ở chế độ 

run-flat sẽ giảm đi do điều kiện/thao tác lái xe bất 

lợi, hoặc có thể tăng lên với cách lái xe hợp lý.

Đoạn đường tối đa cho phép mà xe có thể tiếp tục 

chạy ở chế độ run-flat được tính từ thời điểm cảnh 

báo áp suất lốp giảm xuất hiện trên màn hình đa 

năng.

Không được phép lái xe vượt quá tốc độ tối đa 80 

km/h.

Khi thay thế một hoặc tất cả các lốp, hãy tuân theo 

các thông số kỹ thuật sau đây của lốp xe:

RKích cỡ
RChủng loại
RNhãn "MOExtended"

Nếu một bánh xe đã bị xẹp lốp và không thể thay 

thế được bằng lốp MOExtended, lốp xe thông 

thường có thể được sử dụng như một phương án 

tạm thời. Hãy đảm bảo sử dụng đúng kích cỡ và 

chủng loại lốp (lốp dùng cho mùa hè hay mùa 

đông).

Các xe có lốp MOExtended không được trang bị 

sẵn bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT tại nhà máy. Do vậy 

khuyến cáo bạn nên trang bị thêm bộ vá lốp khẩn 

cấp TIREFIT nếu bạn lắp các lốp xe không có đặc 

tính run-flat, chẳng hạn: các lốp xe mùa đông. Có 

thể mua bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT từ một xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý an toàn quan trọng

Lưu ý an toàn quan trọng

Bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT chỉ gồm keo vá lốp.

Có thể sử dụng bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT để vá lỗ 

thủng lớn tới 4 mm, nhất là những lỗ nằm trên ta-

lông lốp xe. Có thể sử dụng bộ vá lốp khẩn cấp 

TIREFIT khi nhiệt độ bên ngoài xuống tới Ò20 °C.

G CẢNH BÁO

Khi lái xe ở chế độ khẩn cấp, các đặc tính điều 

khiển xe sẽ bị thuyên giảm, ví dụ như nên tăng 

tốc nhanh khi vào khúc cua hoặc những lúc sử 

dụng phanh. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không được lái xe vượt quá tốc độ tối đa đã đưa 

ra ở trên. Tránh các thao tác lái và điều khiển đột 

ngột, tránh đi trên các chướng ngại vật (vỉa hè, ổ 

gà, đường lầy). Điều này áp dụng đặc biệt là đối 

với xe đang chất tải.

Hãy ngừng lái xe ở chế độ khẩn cấp nếu:

RNghe thấy tiếng nổ.

RXe có dấu hiệu rung lắc.

RThấy có khói và mùi cao su cháy.

RESP® liên tục can thiệp.

RCó vết rách trên thành lốp.

Sau khi lái xe ở chế độ khẩn cấp, kiểm tra la-

zăng tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn về khả 

năng sử dụng về sau. Lốp xe bị hỏng phải được 

thay thế.

Bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT
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! Sau khi vá, keo vá lốp thừa có thể sẽ tràn ra 

khỏi ống bơm. Điều này có thể tạo vết bẩn.

Do vậy, đặt bình vá keo có ống bơm vào túi nhựa 

đựng bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT.

! Không được chạy bơm lốp liên tục quá mười 

phút. Nếu không, bơm sẽ bị quá nhiệt.

Có thể khởi động lại máy bơm lốp sau khi đã để 

nguội.

Tuân thủ hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất trên 

nhãn của máy bơm lốp.

Sử dụng bộ vá lốp xe mini TIREFIT

X Không được rút các vật đã đâm vào lốp như ốc 

vít hoặc đinh ra khỏi lốp.

X Lấy bình keo vá lốp, nhãn TIREFIT đi kèm và máy 

bơm lốp ra khỏi ngăn đựng đồ phía dưới sàn kho-

ang hành lý (Y trang 358).

X Dán một phần : nhãn TIREFIT vào cụm đồng 

hồ trong tầm nhìn của người lái xe.

X Dán nhãn TIREFIT ; gần van của bánh xe bị xẹp 

lốp.

X Tháo ống bơm B và giắc nối = khỏi phần dưới 

của vỏ máy bơm lốp ;.

X Trượt giắc nối ống bơm màu vàng vào lỗ lắp trên 

nắp màu vàng A của bình keo vá lốp : cho 

đến khi giắc nối ăn khớp.

X Khi các vòng làm kín ở phía trước, trượt nắp màu 

vàng A của bình keo vá lốp : vào giá đỡ của 

máy bơm lốp ;. Nắp phải khớp vào cả hai móc.

G CẢNH BÁO

Trong những trường hợp sau, keo vá lốp sẽ 

không đủ tác dụng hỗ trợ khắc phục sự cố do 

không thể vá lốp một cách triệt để:

RCó vết cắt hoặc lỗ thủng trên lốp lớn hơn kích 

thước nói trên.

RLa-zăng bị hư hại.

RBạn đã lái một quãng đường với lốp xe rất non 

hoặc xẹp hoàn toàn.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không được tiếp tục lái xe. Liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Keo vá lốp rất có hại và gây kích ứng. Không 

được để tiếp xúc với da, mắt, quần áo và không 

được nuốt. Không được hít mùi keo vá lốp khẩn 

cấp TIREFIT. Để keo vá lốp tránh xa tầm tay trẻ 

em. Có nguy cơ gây thương tích.

Nếu tiếp xúc với keo vá lốp, hãy làm theo những 

chỉ dẫn sau:

RNếu keo vá lốp bị dính lên da, lập tức rửa sạch 

bằng nước.

RNếu keo vá lốp bị dính vào mắt, lập tức rửa kỹ 

bằng nước sạch.

RNếu nuốt phải keo vá lốp, lập tức súc miệng 

thật kỹ với nhiều nước. Không gây nôn, lập tức 

tìm kiếm trợ giúp y tế.

RLập tức thay quần áo bị dính keo vá lốp.

RNếu bị dị ứng, lập tức tìm kiếm trợ giúp y tế.

H Lưu ý về môi trường

Tiêu hủy bình keo vá lốp một cách chuyên 

nghiệp, ví dụ như đem đến xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.
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X Mở nắp van C trên bánh xe bị xẹp lốp.

X Vặn ống bơm D vào van C.

X Cắm phích cắm = vào ổ cắm đầu mồi thuốc 

(Y trang 332) hoặc vào ổ cắm 12 V khác trong 

xe (Y trang 333).

X Xoay chìa đến vị trí số 1 trên khóa điện 

(Y trang 155).

X Ấn công tắc bật/tắt ? trên máy bơm lốp đến vị 

trí ON.

Máy bơm lốp sẽ bật. Lốp được bơm.

Đầu tiên, keo vá lốp sẽ được bơm vào lốp xe. Áp 

suất có thể tăng nhanh lên khoảng 500 kPa (5 

bar/73 psi).

Không được tắt máy bơm lốp trong giai đoạn 

này.

XĐể máy bơm lốp hoạt động trong mười phút. Sau 

đó lốp sẽ đạt tới áp suất tối thiểu 200 kPa (2,0 

bar/29 psi).

Nếu áp suất đạt 200 kPa (2,0 bar/29 psi) sau mười 

phút, xem phần "Đạt áp suất lốp" (Y trang 362).

Nếu áp suất chưa đạt 200 kPa (2,0 bar/29 psi) sau 

mười phút, xem phần "Chưa đạt áp suất lốp" 

(Y trang 362).

Nếu keo vá lốp rò rỉ ra ngoài, hãy đảm bảo khu vực 

rò rỉ được làm sạch nhanh nhất có thể. Bạn nên sử 

dụng nước sạch.

Nếu keo vá lốp tiếp xúc với quần áo, lập tức tẩy 

sạch bằng perchloroethylene.

Chưa đạt áp suất lốp

Nếu áp suất lốp chưa đạt 200 kPa (2,0 bar/29 psi) 

sau mười phút:

X Tắt máy bơm lốp.

X Tháo ống bơm khỏi van bánh xe.

Lưu ý keo vá lốp có thể rò rỉ ra ngoài khi tháo ống 

bơm.

X Lái thật chậm lên phía trước hoặc lùi lại phía sau 

khoảng 10 m.

X Bơm lốp lại.

X Tối đa sau mười phút, áp suất lốp phải đạt ít nhất 

200 kPa (2,0 bar/29 psi).

Quốc gia có dịch vụ Mercedes-Benz Ser-

vice24h: bạn sẽ tìm thấy miếng dán có ghi số điện 

thoại, ví dụ như ở trên trụ B bên ghế lái.

Đạt áp suất lốp

Tốc độ tối đa cho phép đối với lốp xe đã được vá 

bằng keo vá lốp là 80 km/h. Phần phía trên của 

nhãn TIREFIT phải được dán trên cụm đồng hồ để 

người lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nếu áp suất lốp đã đạt 200 kPa (2,0 bar/29 psi) 

sau mười phút:

X Tắt máy bơm lốp.

X Tháo ống bơm khỏi van bánh xe.

Lưu ý keo vá lốp có thể rò rỉ ra ngoài khi tháo ống 

bơm.

X Cất bình keo vá lốp, máy bơm lốp và biển báo 

tam giác.

X Lập tức cho xe chuyển bánh.

G CẢNH BÁO

Nếu áp suất lốp vẫn chưa đạt sau khoảng thời 

gian nói trên thì có nghĩa lốp đã bị hư hại nặng. 

Keo vá lốp không có tác dụng trong trường hợp 

này. Lốp xe bị hư hại và áp suất lốp xe quá thấp 

sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe cũng như phanh xe. 

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không được tiếp tục lái xe. Liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Lốp được vá tạm bằng keo vá lốp vẫn có thể ảnh 

hưởng đến khả năng điều khiển xe và không 

thích hợp cho việc lái ở tốc độ cao. Có nguy cơ 

xảy ra tai nạn.

Do đó cần phải áp dụng cách lái phù hợp và cẩn 

thận. Không được chạy xe vượt quá tốc độ cho 

phép đối với lốp xe đã được vá bằng keo vá lốp.
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X Dừng lại sau khi lái được khoảng mười phút và 

kiểm tra lại áp suất lốp bằng máy bơm lốp.

Áp suất lốp lúc này phải đạt ít nhất 130 kPa (1,3 

bar/19 psi).

Quốc gia có dịch vụ Mercedes-Benz Ser-

vice24h: bạn sẽ tìm thấy miếng dán có ghi số điện 

thoại, ví dụ như ở trên trụ B bên ghế lái.

XĐiều chỉnh áp suất lốp nếu áp suất vẫn ở mức 

130 kPa (1,3 bar/19 psi). Xem giá trị áp suất 

trên nắp khóa bình xăng.

XĐể tăng áp suất lốp: bật máy bơm lốp.

XĐể giảm áp suất lốp: ấn nút xả áp : bên cạnh 

đồng hồ áp suất ;.

X Khi áp suất lốp về mức chuẩn, rút ống bơm khỏi 

van bánh xe.

Lưu ý keo vá lốp có thể rò rỉ ra ngoài khi tháo ống 

bơm.

X Vặn nắp van lại.

XĐể tháo bình keo vá lốp khỏi máy bơm lốp, ấn 

đồng thời các vấu khóa trên nắp màu vàng.

X Tháo bình keo vá lốp ra khỏi máy bơm lốp.

XỐng bơm vẫn gắn vào bình keo vá lốp.

X Lái xe đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn gần nhất 

để thay lốp.

X Thay bình keo vá lốp và ống bơm sớm nhất có 

thể tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

X Thay bình keo vá lốp bốn năm một lần tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe lai: đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn vận hành 

riêng. Nếu không bạn có thể không nhận biết được 

nguy hiểm, ví dụ do điện áp cao.

Các thao tác đối với ắc-quy như tháo hay lắp yêu 

cầu phải có kiến thức chuyên môn và phải sử dụng 

các dụng cụ chuyên dụng. Do đó, các thao tác đối 

với ắc-quy phải được thực hiện tại xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Nếu áp suất lốp vẫn chưa đạt yêu cầu sau khi lái 

một đoạn ngắn có nghĩa lốp đã bị hư hại quá 

nặng. Keo vá lốp không có tác dụng trong trường 

hợp này. Lốp xe bị hư hại và áp suất lốp xe quá 

thấp sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe cũng như 

phanh xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Không được tiếp tục lái xe. Liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Ắc-quy (xe)

Ắc-quy 12 V – lưu ý an toàn quan trọng



Ắc-quy (xe)364
H
ỗ

 t
rợ

 k
h
ắ

c
 p

h
ụ

c
 s
ự

 c
ố Thông tin bổ sung về ABS (Y trang 74) và ESP® 

(Y trang 77).

Tất cả các xe trừ xe có ắc-quy lithi-ion:

Hỗn hợp khí dễ cháy được tạo ra khi ắc-quy đang 

được sạc và khi được mồi để khởi động.

Phải luôn đảm bảo rằng cả bạn và ắc-quy đều 

không nhiễm tĩnh điện. Tĩnh điện thường hình 

thành do:

RMặc quần áo làm từ sợi tổng hợp
RCọ xát giữa quần áo với ghế ngồi
RKhi kéo hoặc đẩy ắc-quy trên bề mặt thảm hoặc 

các vật liệu tổng hợp khác
RKhi cọ ắc-quy bằng vải

Tất cả các xe:

! Kiểm tra ắc-quy thường xuyên tại xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Thực hiện thao tác sai đối với ắc-quy có thể dẫn 

đến đoản mạch và theo đó làm hư hỏng hệ thống 

điện tử của xe. Điều này dẫn đến hạn chế chức 

năng của các hệ thống an toàn, ví dụ như hệ 

thống đèn, ABS (hệ thống chống bó cứng phanh) 

hoặc ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử). Việc 

vận hành xe an toàn do vậy sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn có thể mất khả năng kiểm soát xe, ví dụ:

RKhi phanh

RKhi đánh lái đột ngột và/hoặc lái xe ở tốc độ 

không phù hợp với điều kiện đường

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp xảy ra đoản mạch hoặc các 

tình huống tương tự, thông báo ngay cho xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Không được tiếp tục lái 

xe. Tất cả các thao tác liên quan đến ắc-quy phải 

được thực hiện tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Trường hợp hình thành tĩnh điện có thể tạo tia 

lửa điện, có thể kích nổ các khí dễ cháy của ắc-

quy. Có nguy cơ gây nổ.

Trước khi kiểm tra ắc-quy, chạm vào thân xe để 

giải phóng lượng tĩnh điện tích tụ.

G CẢNH BÁO

Trong quá trình sạc ắc-quy sẽ sản sinh khí 

hyđrô. Nếu xảy ra đoản mạch hoặc xuất hiện tia 

lửa điện, khí hyđrô có thể bắt cháy. Có nguy cơ 

gây nổ.

RPhải đảm bảo rằng cực dương của ắc-quy 

không tiếp xúc với các bộ phận của xe.

RTuyệt đối không đặt đồ vật hoặc dụng cụ bằng 

kim loại lên ắc-quy.

RViệc tuân thủ trình tự đấu nối và ngắt bộ dây 

nối ắc-quy là quan trọng.

RKhi câu bình để khởi động, phải đảm bảo đấu 

nối các cực có cùng phân cực với nhau.

RViệc tuân thủ trình tự đấu nối và ngắt bộ dây 

nối ắc-quy là đặc biệt quan trọng.

RTuyệt đối không nối hay ngắt đầu nối ắc-quy 

khi động cơ đang chạy.

G CẢNH BÁO

Axít của ắc-quy có tính ăn da. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Tránh để tiếp xúc với da, mắt hay quần áo. 

Không được hít khí do ắc-quy sinh ra. Không 

được tựa lên ắc-quy. Để ắc-quy tránh xa tầm tay 

trẻ em. Nếu tiếp xúc với axít của ắc-quy, phải rửa 

ngay bằng nước và tìm kiếm trợ giúp y tế.

H Lưu ý về môi trường

 Pin có chứa các chất gây ô nhiễm. 

Việc tiêu hủy pin cùng rác thải sinh 

hoạt là phạm pháp. Chúng phải 

được thu gom và tiêu hủy riêng 

trong hệ thống tái chế thân thiện 

với môi trường.

 Việc tiêu hủy pin phải được thực 

hiện theo cách an toàn với môi 

trường. Đem pin đã hết tới xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn hoặc tới điểm 

thu gom pin đã qua sử dụng.
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Tuân thủ thời gian bảo dưỡng trong Sổ tay 

hướng dẫn bảo dưỡng xe hoặc liên hệ với xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn để biết thêm thông tin.

! Các thao tác đối với ắc-quy phải được thực 

hiện tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! Nếu cần tự tay tháo ắc-quy 12 V ra, cần tuân 

thủ những lưu ý sau:

RCố định xe, không để xe lăn bánh tự do
RTắt khóa điện
RTrước tiên tháo đầu kẹp cực âm sau đó đầu kẹp 

cực dương

Xe có hộp số tự động: hộp số xe được khóa ở vị 

trí j sau khi ngắt ắc-quy.

Sau khi hoàn tất, lắp lại chắc chắn ắc-quy và nắp 

kẹp cực dương.

Tuân thủ những lưu ý về an toàn và sử dụng các 

biện pháp an toàn khi xử lý ắc-quy.

 Nguy cơ nổ.

 Việc hút thuốc và hiện hữu của lửa bị 

nghiêm cấm khi xử lý ắc-quy. Tránh 

tạo tia lửa điện.

 Chất điện phân hoặc axit ắc-quy có 

tính ăn mòn. Tránh để tiếp xúc với da, 

mắt và quần áo.

Mặc đồ bảo hộ phù hợp; cụ thể là 

găng tay, tạp dề và mặt nạ.

Lập tức rửa sạch chất điện phân hoặc 

axit bị bắn vào người bằng nước sạch. 

Hỏi ý kiến bác sỹ nếu cần thiết.

 Đeo kính bảo hộ.

 Giữ trẻ em ở khoảng cách an toàn.

 Tuân thủ Hướng dẫn sử dụng.

Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyến nghị bạn 

chỉ nên sử dụng ắc-quy đã được Mercedes-Benz 

kiểm duyệt dành cho xe của bạn. Những loại ắc-

quy này sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ hành khách 

khỏi bị bỏng axít nếu ắc-quy bị hỏng trong trường 

hợp xảy ra tai nạn.

Ắc-quy luôn phải được sạc đầy để có thể đạt vòng 

đời tối đa.

Ắc-quy của xe, cũng giống như các loại ắc-quy 

khác, sẽ xả điện dần nếu bạn không sử dụng xe. 

Trong trường hợp đó, hãy đến xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn để ngắt ắc-quy. Tuy nhiên, bạn cũng có 

thể sạc ắc-quy bằng bộ sạc được Mercedes-Benz 

khuyến nghị. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên 

hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Kiểm tra việc sạc ắc-quy thường xuyên hơn nếu 

bạn chỉ dùng xe cho những hành trình ngắn hoặc 

để nổ máy mà không chạy xe trong một thời gian 

dài. Tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn nếu 

không muốn sử dụng xe trong một thời gian dài.

Khi không sử dụng xe, rút chìa khóa ra nếu bạn 

không muốn xe tiêu thụ điện năng. Lúc đó xe sẽ 

tiêu thụ rất ít năng lượng, do đó bảo toàn được 

năng lượng trong ắc-quy.

Xe có ắc-quy lithi-ion:

! Chỉ sử dụng các bộ sạc ắc-quy ở mức điện áp 

tối đa 14,4 V.

Tất cả các xe trừ xe có ắc-quy lithi-ion:

! Chỉ sử dụng các bộ sạc ắc-quy ở mức điện áp 

tối đa 14,8 V.

Sạc ắc-quy 12 V

G CẢNH BÁO

Trong quá trình sạc hoặc câu bình để khởi động, 

khí có thể thoát ra từ ắc-quy. Có nguy cơ gây nổ.

Đặc biệt tránh tạo ngọn lửa trần, tia lửa điện và 

khói. Đảm bảo rằng khu vực xung quanh thoáng 

khí trong quá trình sạc hoặc câu bình để khởi 

động ắc-quy. Không được tựa lên ắc-quy.
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Tất cả các xe:

! Chỉ được sạc ắc-quy bằng cách sử dụng đầu 

nối để đấu nối ắc-quy.

Đầu nối câu bình để khởi động ắc-quy nằm trong 

khoang động cơ (Y trang 366).

X Mở nắp ca pô.

X Kết nối bộ nạp ắc-quy theo trình tự giống như khi 

kết nối ắc-quy cho điện trong quá trình câu bình 

để khởi động: với kẹp cực dương và điểm nối đất 

(Y trang 366).

Tránh xa lửa và ngọn lửa trần. Không được tựa lên 

ắc-quy. Không được sạc ắc-quy nếu vẫn chưa tháo 

ắc-quy ra khỏi xe, trừ khi bạn sử dụng bộ sạc đã 

được Mercedes-Benz kiểm duyệt. Có thể mua bộ 

sạc ắc-quy dành riêng cho xe Mercedes-Benz đã 

được Mercedes-Benz kiểm duyệt và bán sẵn như 

một phụ tùng. Thiết bị này cho phép sạc ắc-quy tại 

chỗ. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz 

để biết thêm thông tin. Đọc hướng dẫn vận hành 

thiết bị sạc ắc-quy trước khi tiến hành sạc.

Tất cả các xe trừ xe có ắc-quy lithi-ion: nếu đèn 

cảnh báo và chỉ báo trên cụm đồng hồ không sáng 

lên khi ở nhiệt độ thấp thì có thể ắc-quy đã xả hết 

rất có thể đã bị đóng băng. Trong trường hợp này 

bạn không thể câu bình để khởi động cũng như sạc 

ắc-quy. Vòng đời của ắc-quy khi đã hết đông có thể 

bị giảm. Đặc tính khởi động có thể bị kém đi, nhất 

là khi ở nhiệt độ thấp. Cần đem ắc-quy đã hết đông 

đến kiểm tra tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Xe có ắc-quy lithi-ion: không sạc ắc-quy đã tháo 

ở nhiệt độ thấp bằng cách sử dụng bộ sạc ắc-quy. 

Trước hết, làm ắc-quy ấm lên đều nếu cần thiết. 

Nếu không, tuổi thọ của ắc-quy có thể bị giảm và 

các đặc tính khởi động có thể bị kém đi, đặc biệt là 

ở nhiệt độ thấp.

Xe lai: đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn vận hành riêng. Nếu không bạn có thể không nhận biết được 

nguy hiểm, ví dụ do điện áp cao.

Theo quy trình câu bình để khởi động, chỉ sử dụng điểm tiếp nối câu bình để khởi động, gồm một cực 

dương và một điểm nối đất trong khoang động cơ.

Tất cả các xe trừ xe có ắc-quy lithi-ion:

G CẢNH BÁO

Axít của ắc-quy có tính ăn da. Có nguy cơ gây 

thương tích.

Tránh để tiếp xúc với da, mắt hay quần áo. 

Không được hít khí do ắc-quy sinh ra. Không 

được tựa lên ắc-quy. Để ắc-quy tránh xa tầm tay 

trẻ em. Nếu tiếp xúc với axít của ắc-quy, phải rửa 

ngay bằng nước và tìm kiếm trợ giúp y tế.

G CẢNH BÁO

Ắc-quy đã xả hết điện có thể bị đóng băng nếu 

nhiệt độ bên ngoài dưới điểm đóng băng. Khi câu 

bình để khởi động xe hoặc khi sạc ắc-quy, khí có 

thể thoát ra từ ắc-quy. Có nguy cơ gây nổ.

Để ắc-quy hết đóng băng trước khi sạc hay câu 

bình để khởi động.

Câu bình để khởi động

G CẢNH BÁO

Axít của ắc-quy có tính ăn da. Có nguy cơ gây thương tích.

Tránh để tiếp xúc với da, mắt hay quần áo. Không được hít khí do ắc-quy sinh ra. Không được tựa lên 

ắc-quy. Để ắc-quy tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu tiếp xúc với axít của ắc-quy, phải rửa ngay bằng nước 

và tìm kiếm trợ giúp y tế.
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Nếu đèn cảnh báo và chỉ báo không sáng lên trong cụm đồng hồ khi nhiệt độ thấp thì có thể là do ắc-quy 

xả hết điện đã bị đóng băng. Trong trường hợp này bạn không thể câu bình để khởi động cũng như sạc 

ắc-quy. Vòng đời của ắc-quy khi đã hết đông có thể bị giảm. Đặc tính khởi động có thể bị kém đi, nhất là 

khi ở nhiệt độ thấp. Cần đem ắc-quy đã hết đông đến kiểm tra tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Tất cả các xe:

! Đối với xe sử dụng động cơ xăng: tránh khởi động nhiều lần hoặc kéo dài. Nếu không, nhiên liệu 

chưa cháy sẽ làm hư hại bộ chuyển đổi xúc tác.

Không được sử dụng thiết bị sạc nhanh để khởi động xe. Nếu ắc-quy của xe đã bị xả hết điện, động cơ 

vẫn có thể câu bình để khởi động từ xe hoặc ắc-quy khác nhờ bộ dây đấu nối. Lưu ý các điểm sau:

RKhông phải lúc nào cũng có thể tiếp cận ắc-quy ở tất cả các xe. Nếu ắc-quy của chiếc xe còn lại cũng 

khó tiếp cận, hãy câu bình để khởi động nhờ ắc-quy phụ hoặc bằng một thiết bị câu bình để khởi động.
RĐối với xe sử dụng động cơ xăng: chỉ câu bình để khởi động khi động cơ và hệ thống xả đã nguội.
RĐối với tất cả các xe trừ xe có ắc-quy lithi-ion: không khởi động động cơ nếu ắc-quy đóng băng. 

Trước tiên hãy làm ắc-quy hết đóng băng.
RCâu bình để khởi động chỉ có thể được thực hiện khi sử dụng ắc-quy với mức điện áp tối thiểu 12 V.
RChỉ sử dụng dây câu bình có tiết diện chuẩn và có đầu kẹp cách điện.
RNếu ắc-quy đã xả kiệt, để nguyên cho ắc-quy được dùng để câu bình để khởi động được sạc trong vài 

phút để có đủ năng lượng cho việc khởi động. Việc này sẽ nạp một chút cho ắc-quy hết điện.
RĐảm bảo rằng hai xe không chạm nhau.

Đảm bảo rằng:

RBộ dây đấu nối không bị hư hại
RNhững phần không cách điện của đầu kẹp không tiếp xúc với các bộ phận kim loại khi bộ dây đấu nối 

được đấu với ắc-quy

G CẢNH BÁO

Trong quá trình sạc hoặc câu bình để khởi động, khí có thể thoát ra từ ắc-quy. Có nguy cơ gây nổ.

Đặc biệt tránh tạo ngọn lửa trần, tia lửa điện và khói. Đảm bảo rằng khu vực xung quanh thoáng khí 

trong quá trình sạc hoặc câu bình để khởi động ắc-quy. Không được tựa lên ắc-quy.

G CẢNH BÁO

Trong quá trình sạc ắc-quy sẽ sản sinh khí hyđrô. Nếu xảy ra đoản mạch hoặc xuất hiện tia lửa điện, 

khí hyđrô có thể bắt cháy. Có nguy cơ gây nổ.

RPhải đảm bảo rằng cực dương của ắc-quy không tiếp xúc với các bộ phận của xe.

RTuyệt đối không đặt đồ vật hoặc dụng cụ bằng kim loại lên ắc-quy.

RViệc tuân thủ trình tự đấu nối và ngắt bộ dây nối ắc-quy là quan trọng.

RKhi câu bình để khởi động, phải đảm bảo đấu nối các cực có cùng phân cực với nhau.

RViệc tuân thủ trình tự đấu nối và ngắt bộ dây nối ắc-quy là đặc biệt quan trọng.

RTuyệt đối không nối hay ngắt đầu nối ắc-quy khi động cơ đang chạy.

G CẢNH BÁO

Ắc-quy đã xả hết điện có thể bị đóng băng nếu nhiệt độ bên ngoài dưới điểm đóng băng. Khi câu bình 

để khởi động xe hoặc khi sạc ắc-quy, khí có thể thoát ra từ ắc-quy. Có nguy cơ gây nổ.

Để ắc-quy hết đóng băng trước khi sạc hay câu bình để khởi động.
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RBộ dây đấu nối không được tiếp xúc với những bộ phận chuyển động khi động cơ đang chạy, ví dụ như 

puli tăng đưa dây curoa hình chữ V hay quạt

X Dùng phanh tay điện để dừng xe.

X Hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

X Hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ và chuyển về số trung gian.

XĐảm bảo đã tắt máy. Tất cả đèn báo trên cụm đồng hồ đều đã tắt. Khi sử dụng chìa khóa trong ổ khóa 

điện, hãy xoay chìa đến vị trí u và rút chìa ra (Y trang 155).

X Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện như hệ thống sưởi kính sau, đèn, v.v…

X Mở nắp ca pô.

Số vị trí C nhận biết ắc-quy đã sạc của xe khác hay thiết bị câu bình để khởi động tương đương.

X Nâng panel B lên.

X Trượt nắp A của cực dương : theo hướng mũi tên.

XĐấu cực dương : của ắc-quy trên xe của bạn với cực dương ; của ắc-quy cho điện C bằng bộ dây 

câu bình. Luôn bắt đầu bằng cực dương : trên xe của bạn.

X Nổ máy xe cho điện và chạy ở tốc độ cầm chừng.

XĐấu cực âm = của ắc-quy cho điện C với điểm nối đất ? của xe bạn bằng dây câu bình, đấu dây 

câu bình với ắc-quy cho điện C trước 

X Khởi động động cơ.

X Trước khi tháo dây câu bình, để động cơ chạy trong vài phút.

X Trước tiên, tháo dây câu bình khỏi điểm nối đất ? và cực âm =, sau đó là cực dương : và cực dương 

;. Luôn bắt đầu với những điểm tiếp xúc ở trên xe của bạn.

XĐóng nắp A của cực dương : sau khi tháo dây câu bình.

X Gập panel B đóng lại.

X Kiểm tra ắc-quy tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Việc câu bình để khởi động không được xem như điều kiện hoạt động bình thường.

i Dây câu bình và các thông tin chi tiết về câu bình để khởi động có thể được tư vấn tại mọi xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.
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Xe lai: đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn vận hành 

riêng. Nếu không bạn có thể không nhận biết được 

nguy hiểm, ví dụ do điện áp cao.

Chi tiết về tổng trọng lượng cho phép đối với xe của 

bạn được ghi trên bảng số khung (Y trang 397).

! Khi chức năng Hỗ trợ phanh chủ động, hệ 

thống kiểm soát khoảng cách Distance Pilot 

DISTRONIC hoặc chức năng HOLD được kích 

hoạt, xe sẽ tự động phanh trong một số trường 

hợp.

! Để tránh gây hại cho xe, tắt các hệ thống này 

trong các trường hợp sau:

RKhi kéo xe đi
RKhi rửa xe

! Đảm bảo rằng phanh tay điện đã được nhả. 

Nếu phanh tay điện bị lỗi, hãy đến xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.

! Chỉ gắn cáp kéo hoặc đòn kéo vào móc kéo, 

hoặc móc kéo rơ-moóc (nếu có). Nếu không, có 

thể gây hại cho xe.

! Tuân thủ những lưu ý dưới đây khi kéo bằng 

dây kéo:

RBuộc chặt dây kéo vào cùng một bên ở cả hai xe.
RĐảm bảo độ dài của dây kéo nằm trong phạm vi 

cho phép. Đánh dấu ở giữa đoạn dây, ví dụ như 

bằng một miếng vải trắng (30 x 30 cm). Để 

người đi đường biết xe đang được kéo đi.
RChỉ gắn cáp kéo vào móc kéo, hoặc móc kéo rơ-

moóc (nếu có).
RQuan sát đèn phanh của xe kéo. Luôn duy trì 

khoảng cách hợp lý để dây kéo không bị chùng 

xuống.
RKhông được dùng dây thép hoặc xích để kéo xe. 

Nếu không, có thể gây hại cho xe.

! Không sử dụng móc kéo rơ-moóc để cứu hộ 

hoặc kéo. Không sử dụng móc kéo để cứu hộ. 

Điều này có thể làm hỏng xe. Nếu không chắc 

chắn, dùng cần trục để cứu hộ xe.

! Kéo nhẹ nhàng khi kéo xe đi hoặc khởi động xe 

bằng dây kéo. Nếu lực kéo quá lớn, xe có thể bị 

hư hại.

! Chuyển số trên hộp số tự động sang vị trí i 

và không được mở cửa phía ghế lái hoặc ghế 

hành khách phía trước trong quá trình kéo xe đi. 

Nếu không, số trên hộp số tự động có thể 

chuyển sang vị trí j và điều này có thể gây hư 

hại cho hộp số.

! Bạn chỉ có thể kéo xe đi với quãng đường tối 

đa là 50km. Tốc độ kéo không được vượt quá 50 

km/h.

Nếu kéo xe đi quá 50 km, phải nâng toàn bộ xe 

lên và chuyển đi.

Kéo xe đi và kéo để khởi động

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Chức năng an toàn bị giới hạn hoặc không còn 

sẵn sàng hoạt động nếu:

RÐộng cơ không chạy

RHệ thống phanh hoặc hệ thống trợ lực lái gặp 

trục trặc

RNguồn điện áp hoặc hệ thống điện trên xe gặp 

trục trặc

Khi kéo xe đi hoặc khởi động xe bằng dây kéo, 

bạn có thể cần lực nhiều hơn đáng kể để lái và 

phanh. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp đó, hãy sử dụng thanh kéo. 

Trước khi kéo xe đi hoặc khởi động xe bằng dây 

kéo, đảm bảo hệ thống lái di chuyển tự do.

G CẢNH BÁO

Nếu gài khóa vô lăng thì không thể điều khiển xe 

được nữa. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn bật khóa điện lên khi kéo bằng dây kéo 

hoặc thanh kéo.

G CẢNH BÁO

Khi kéo đi hoặc kéo để khởi động một chiếc xe 

khác có trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng 

cho phép đối với xe của bạn:

RMóc kéo có thể bị giật ra

RXe/rơ-moóc có thể bị chệch hướng hoặc lật

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi kéo xe đi hoặc kéo để khởi động xe khác, 

trọng lượng của xe đó không được lớn hơn tổng 

trọng lượng cho phép đối với xe của bạn.
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Tuân thủ các quy định pháp luật ở từng quốc gia 

khi tiến hành kéo xe.

Chở xe đi sẽ tốt hơn kéo xe đi.

Nếu hộp số của xe đã hỏng, cần phải chở xe đi 

bằng xe chuyên dụng hoặc bằng rơ-moóc.

Xe có hộp số tự động: khi đang kéo xe, số phải ở 

vị trí i. Nếu số trên hộp số tự động không thể 

chuyển sang vị trí i, thì buộc phải sử dụng xe 

chuyên dụng hoặc rơ-moóc để chở đi.

Phải đấu nối và sạc ắc-quy. Nếu không, bạn sẽ:

RKhông thể xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa 

điện
RKhông thể nhả phanh tay điện
RKhông thể chuyển số sang vị trí i trên xe có 

hộp số tự động

Tắt chức năng khóa tự động trước khi xe được kéo 

đi (Y trang 95). Nếu không, cửa sẽ bị khóa khi bạn 

đang đẩy hoặc kéo xe.

Tắt chức năng bảo vệ chống xe bị kéo đi 

(Y trang 85) trước khi kéo xe đi.

Lắp móc kéo

Giá đỡ của móc kéo vặn vào được bố trí ở cản xe. 

Chúng nằm ở phía sau và ở phía trước, bên dưới 

nắp đậy :.

X Tháo móc kéo khỏi giá đỡ (Y trang 358).

X Ấn vạch trên nắp : vào trong và tháo ra.

X Xoay móc kéo vào theo chiều kim đồng hồ cho 

đến khi thật chặt.

Những xe có một móc kéo rơ-moóc thì không có 

giá đỡ ở phía sau móc kéo. Nối thanh kéo vào móc 

kéo rơ-moóc (Y trang 236).

Tháo móc kéo

X Nới lỏng và tháo móc kéo.

X Gắn nắp : vào cản xe và ấn vào cho đến khi ăn 

khớp.

Khi kéo xe có cầu sau được nâng lên, bạn cần tuân 

thủ các hướng dẫn an toàn (Y trang 369).

Chỉ có thể kéo xe không có 4MATIC khi cầu sau 

được nâng lên.

! Xe có 4MATIC không được kéo với cầu trước 

hoặc cầu sau được nâng lên; nếu không có thể 

làm hỏng hộp số.

Có thể kéo xe có hệ thống 4MATIC khi cả hai cầu 

đều nằm trên mặt đất hoặc vận chuyển bằng xe 

chuyên dụng.

Lắp/tháo móc kéo

G CẢNH BÁO

Ống xả đuôi có thể cực kỳ nóng. Có nguy cơ bị 

bỏng khi tháo nắp sau.

Không chạm vào ống xả đuôi. Cực kỳ thận trọng 

khi tháo nắp sau.

Kéo xe đi khi cầu sau được nâng lên



Kéo xe đi và kéo để khởi động 371

H
ỗ

 t
rợ

 k
h
ắ

c
 p

h
ụ

c
 s
ự

 c
ố

! Không được kéo xe có hộp số tự động khi cầu 

sau được nâng lên. Nếu không tổ hợp xe/rơ-

moóc có thể bị chệch hướng hoặc lật.

! Phải tắt khóa điện nếu bạn đang kéo xe khi 

cầu sau được nâng lên. Nếu không, sự can thiệp 

của hệ thống ESP® có thể làm hỏng hệ thống 

phanh.

X Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (Y trang 126).

XĐưa các bánh trước vào vị trí hướng thẳng về 

phía trước.

X Nếu cần, xoay chìa khóa đến vị trí u trên khóa 

điện và rút chìa khóa khỏi khóa điện.

X Khi rời khỏi xe, rút chìa khóa ra.

Xe có hộp số tự động: Hộp số tự động sẽ tự động 

chuyển số sang số j khi cửa phía ghế lái và ghế 

hành khách phía trước của xe được mở hoặc khi rút 

chìa khóa khỏi khóa điện. Để đảm bảo hộp số tự 

động giữ nguyên vị trí số i khi kéo xe, bạn cần 

tuân thủ những điều sau:

XĐảm bảo xe đang ở trạng thái dừng.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Chuyển số về vị trí i trên hộp số tự động.

Xe có hộp số sàn:

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ và chuyển về số 

trung gian.

Tất cả các xe:

XĐể chìa khóa ở vị trí số 2 trên khóa điện.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Nhả phanh tay điện.

X Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (Y trang 126).

Để có thể báo xi nhan khi kéo xe với đèn cảnh báo 

nguy hiểm đang bật, dùng công tắc đa năng như 

bình thường. Trong trường hợp này, chỉ đèn xi nhan 

sáng. Khi đặt lại công tắc đa năng, đèn cảnh báo 

nguy hiểm sẽ lại sáng.

Xe 4MATIC/xe có hộp số tự động

! Khi xe được đưa lên phương tiện khác để chở 

đi, cầu trước và cầu sau phải cố định và cùng 

nằm trên một xe vận chuyển. Không được điều 

chỉnh điểm nối của xe vận chuyển. Nếu không 

hệ thống truyền động có thể bị hỏng.

Xe có hệ thống giảm chấn thích ứng ADS 
PLUS (Adaptive Damping System PLUS)

! Sau khi đưa lên phương tiện vận chuyển, xe 

phải được cố định tại cả bốn bánh. Nếu không, 

xe có thể bị hỏng.

Phải duy trì khoảng cách tối thiểu với bệ vận 

chuyển 20 cm về phía trên và 10 cm về phía 

dưới.

Kéo xe khi tất cả các bánh xe đều nằm 
trên mặt đất

Chở xe đi

G CẢNH BÁO

Các lực giảm chấn thấp hơn của xe cần vận 

chuyển có thể khiến tổ hợp xe/rơ-moóc bị rung 

lắc.

Do đó, khi vận chuyển xe có hệ thống giảm chấn 

thích ứng ADS PLUS, tổ hợp xe/rơ-moóc có thể 

bắt đầu trượt. Khi đó, bạn có thể mất kiểm soát 

xe.

Có nguy cơ gây tai nạn và thương tích.

Khi vận chuyển, đảm bảo rằng:

RXe đã được chuyển đúng cách lên phương tiện 

vận chuyển

RXe được cố định ở cả bốn bánh bằng dây căng 

thích hợp

RKhông vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 60 

km/h
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X Cố định cả bốn bánh sau khi đưa xe lên phương 

tiện vận chuyển.

Tất cả các xe

! Bạn chỉ được cố định xe tại các bánh chứ 

không phải các bộ phận của xe như cầu xe hoặc 

bộ phận lái. Nếu không, xe có thể bị hỏng.

Móc kéo hoặc móc kéo rơ-moóc có thể sử dụng để 

kéo xe lên một rơ-moóc hoặc xe chuyên dụng nếu 

bạn cần chở xe.

X Xe có hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ 

và chuyển về số trung gian.

X Xe có hộp số tự động: xoay chìa đến vị trí số 

2 trên khóa điện.

X Chuyển số về vị trí i trên hộp số tự động.

Ngay khi xe đã được đặt lên xe chuyên dụng:

X Gài phanh tay điện để cố định để xe không lăn 

bánh.

X Xe có hộp số sàn: nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ 

và gài số một hoặc số lùi.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số sang vị trí j.

X Xoay chìa đến vị trí u trên khóa điện rồi rút 

chìa khóa ra.

X Cố định xe.

! Xe có 4MATIC không được kéo với cầu trước 

hoặc cầu sau được nâng lên; nếu không có thể 

làm hỏng hộp số.

Có thể kéo xe có hệ thống 4MATIC khi để cả hai 

cầu đều nằm trên mặt đất hoặc đặt lên xe chuyên 

dụng để chở đi.

Nếu hộp số của xe hoặc cầu trước hoặc cầu sau bị 

hỏng, phải sử dụng xe chuyên dụng hoặc rơ-moóc 

để chở xe đi.

Trong trường hợp hệ thống điện bị hư hại: nếu 

ắc-quy bị lỗi, hộp số tự động sẽ bị khóa ở vị trí số 

P. Để chuyển hộp số tự động sang vị trí N, phải cấp 

điện cho xe tương tự như cách câu bình để khởi 

động (Y trang 366).

Dùng xe chuyên dụng hoặc rơ-moóc để chở xe đi.

! Không được kéo để khởi động đối với xe có 

hộp số tự động. Nếu không, sẽ làm hỏng hộp số 

tự động.

i Bạn có thể tìm thông tin về "Câu bình để khởi 

động" trong (Y trang 366).

Trước khi kéo để khởi động, phải hoàn thành các 

điều kiện sau:

RKết nối ắc-quy
RÐộng cơ đã nguội
RHệ thống xả đã nguội

Khi kéo để khởi động, bạn cần tuân thủ các lưu ý 

an toàn (Y trang 369) và các yêu cầu pháp lý ở 

từng quốc gia.

X Bật đèn cảnh báo nguy hiểm (Y trang 126).

X Lắp móc kéo (Y trang 370).

X Cố định thanh kéo cứng hoặc dây kéo.

X Nhấn giữ bàn đạp phanh.

X Xoay chìa đến vị trí số 2 trên khóa điện.

X Nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ, gài số hai và tiếp 

tục giữ bàn đạp ly hợp được nhấn hết cỡ.

X Nhả bàn đạp phanh.

X Kéo xe để khởi động.

X Từ từ nhả bàn đạp ly hợp ra; không nhấn bàn đạp 

ga khi đang nhả bàn đạp ly hợp.

X Khi động cơ đã được khởi động, ngay lập tức 

nhấn bàn đạp ly hợp hết cỡ và chuyển về số 

trung gian.

X Tấp vào lề ở nơi thích hợp và dừng xe an toàn, 

chú ý đến tình trạng đường và giao thông.

X Dùng phanh tay điện để cố định xe và ngăn xe 

không lăn bánh.

X Tháo thanh kéo cứng hoặc dây kéo.

X Tháo móc kéo (Y trang 370).

X Tắt đèn cảnh báo nguy hiểm.

Lưu ý đối với xe có hệ thống 4MATIC

Khởi động bằng dây kéo (khởi động khẩn 
cấp)
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Chỉ được thay thế cầu chì bị nổ bằng cầu chì mới 

cùng định mức, có thể nhận biết qua màu hoặc chỉ 

số trên cầu chì. Chỉ số cầu chì được liệt kê trong 

bảng bố trí biểu đồ phân phối cầu chì.

Biểu đồ phân phối cầu chì nằm trong hộp cầu chì 

trong khoang hành lý (Y trang 374).

Nếu cầu chì mới lắp vẫn bị nổ, đến xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn, như Trung tâm dịch vụ Mercedes-

Benz, để tìm hiểu nguyên nhân và sửa chữa.

! Chỉ sử dụng cầu chì đã được kiểm duyệt cho xe 

Mercedes-Benz và có chỉ số phù hợp với hệ 

thống. Nếu không, các bộ phận hoặc hệ thống 

của xe có thể bị hư hại.

! Đảm bảo hơi ẩm không lọt vào hộp cầu chì 

trong lúc nắp đang mở.

! Khi đóng nắp, đảm bảo nắp được khớp chặt 

vào hộp cầu chì. Bụi hoặc hơi ẩm thấm qua có 

thể ảnh hưởng đến chức năng của cầu chì.

Cầu chì dùng để ngắt mạch bị lỗi. Nếu cầu chì nổ, 

tất cả các chi tiết trên mạch và chức năng của các 

chi tiết đó sẽ không hoạt động được.

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng 

(Y trang 373)

X Tắt động cơ.

X Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện.

XĐảm bảo rằng đã tắt khóa điện (Y trang 156).

hoặc

X Khi dùng chìa khóa, vặn chìa khóa sang vị trí số 

u trên khóa điện rồi rút chìa khóa ra 

(Y trang 155).

X Cố định để xe không lăn bánh (Y trang 180).

Tất cả đèn báo trên cụm đồng hồ đều đã tắt.

Cầu chì được đặt trong các hộp cầu chì khác nhau:

RHộp cầu chì nằm ở bảng đồng hồ phía người lái
RHộp cầu chì ở chỗ để chân của ghế hành khách 

phía trước
RHộp cầu chì trong khoang động cơ ở phía ghế lái
RHộp cầu chì dưới sàn khoang hành lý bên tay 

phải của xe nhìn theo hướng di chuyển

Hộp cầu chì ở dưới nắp phía bảng đồng hồ. Bạn có 

thể có thêm thông tin từ Trung tâm dịch vụ Merce-

des-Benz.

X Mở cửa bên phía hành khách phía trước.

XĐể mở: gập nắp : ra về phía sau và tháo nắp 

ra.

XĐể đóng: kẹp vào phía sau nắp :.

X Gập nắp : về phía trước cho đến khi khớp vào.

Cầu chì

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu bạn tự động thay đổi, nối hoặc thay thế cầu 

chì hỏng bằng cầu chì sử dụng cường độ dòng 

điện lớn hơn, cáp điện có thể sẽ bị quá tải. Điều 

này có thể gây ra hỏa hoạn. Có nguy cơ gây tai 

nạn và thương tích.

Chỉ được thay thế cầu chì đã hỏng bằng một cầu 

chì mới với mức cường độ dòng điện như cũ.

Trước khi thay cầu chì

Hộp cầu chì ở bảng đồng hồ

Hộp cầu chì ở chỗ để chân của ghế hành 
khách phía trước
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X Mở nắp ca pô (Y trang 341).

XĐể mở: vặn vít ; trên nắp : hết cỡ ngược 

chiều kim đồng hồ.

X Tháo nắp hộp cầu chì : về phía trên.

X Dùng vải khô lau sạch toàn bộ hơi ẩm đọng bên 

trong hộp cầu chì.

X Nới lỏng vít =, gập nắp hộp cầu chì ? lên và 

tháo nắp ra.

XĐóng nắp: kiểm tra xem vòng đệm đã khớp với 

nắp ? chưa.

X Cho nắp ? vào giá đỡ ở phía sau hộp cầu chì.

X Gập nắp ? của hộp cầu chì xuống và siết vít =.

X Cho nắp : vào và vặn vít ; hết cỡ theo chiều 

kim đồng hồ.

XĐóng nắp ca pô.

Để mở

X Mở nắp khoang hành lý.

X Nâng sàn khoang hành lý lên trên 

(Y trang 327).

X Nâng nắp : lên trên tấm lỗ rỗng của khoang 

hành lý theo chiều mũi tên.

Để đóng

X Gập nắp : lại theo chiều ngược với chiều mũi 

tên.

Đảm bảo rằng nắp : nằm trong hốc của tấm lỗ 

rỗng được thiết kế cho nắp.

i Biểu đồ phân phối cầu chì nằm trong hốc ở 

mặt bên hộp cầu chì. Bạn có thể thấy định mức 

cầu chì và loại cầu chì tương ứng trên biểu đồ 

phân phối cầu chì.

Hộp cầu chì trong khoang động cơ

G CẢNH BÁO

Khi nắp ca pô mở và cần gạt mưa đang hoạt 

động, bạn có thể bị thương khi tiếp xúc với thanh 

nối của cần gạt. Có nguy cơ gây thương tích.

Luôn tắt cần gạt mưa và khóa điện trước khi mở 

nắp ca pô.

Hộp cầu chì trong khoang hành lý
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Lưu ý an toàn quan trọng

Vận hành

Vận hành vào mùa đông

Áp suất lốp

Thay bánh xe

Cụm bánh xe/lốp xe

Bánh xe dự phòng khẩn cấp
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Các phụ kiện không được Mercedes-Benz phê 

duyệt dành cho xe của bạn hoặc được sử dụng 

không đúng có thể ảnh hưởng đến an toàn khi vận 

hành.

Trước khi mua và sử dụng phụ kiện chưa được phê 

duyệt, hãy tới xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn và tham 

khảo về:

RÐộ phù hợp

RQuy định pháp lý

RKhuyến nghị của nhà máy

Có thể tìm thêm thông tin về bánh xe và lốp xe ở 

phần "Cụm bánh xe/lốp xe" (Y trang 391).

Bạn có thể hỏi thông tin về cụm bánh xe/lốp xe 

được phép tại Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

Có thể tìm thấy thông tin về áp suất lốp:

RTrong bảng áp suất lốp trên nắp khóa bình xăng 

(Y trang 176)

RTrong phần "Áp suất lốp" (Y trang 380)

Không được phép thay đổi hệ thống phanh và bánh 

xe. Không được sử dụng miếng đệm hoặc đĩa 

chống bụi phanh. Việc sử dụng các phụ tùng trên 

làm vô hiệu giấy phép lưu hành chung của xe.

i Có thể tìm hiểu thêm thông tin về bánh và lốp 

xe tại bất kỳ xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn nào.

Kiểm tra áp suất lốp khi xe phải chịu tải trọng nặng 

và điều chỉnh trước khi khởi hành.

Trong khi lái xe, chú ý đến các rung lắc, tiếng ồn và 

các đặc điểm xử lý bất thường, ví dụ như xe bị kéo 

về một bên. Điều này có thể là do bánh hoặc lốp xe 

bị hư hại. Nếu nghi ngờ lốp xe có vấn đề, lập tức 

giảm tốc độ. Dừng xe lại ngay khi có thể để kiểm 

tra bánh và lốp xe xem có bị hư hại không. Những 

hư hại không nhìn thấy bằng mắt thường vẫn có 

thể gây ra các đặc điểm xử lý xe bất thường. Nếu 

bạn không tìm thấy dấu hiệu hư hại nào, hãy đến 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để kiểm tra lốp và 

bánh xe.

Khi đỗ xe, đảm bảo không ép vào thành lốp. Nếu 

không thể tránh khỏi việc lái xe qua chướng ngại 

vật, ví dụ như vỉa hè, thì lái xe từ từ và chỉ lái theo 

góc tù. Nếu không, bạn có thể làm hư hại la-zăng 

bánh xe và lốp xe.

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Nếu bánh xe và lốp xe đang sử dụng có kích 

thước không phù hợp, phanh bánh xe hoặc các 

bộ phận của hệ thống treo có thể bị hư hại. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Luôn thay bằng các bánh và lốp xe đáp ứng 

thông số kỹ thuật của bánh và lốp xe ban đầu.

Khi thay bánh xe, phải đảm bảo phù hợp với các 

yêu cầu về:

RThiết kế

RChủng loại

Khi thay lốp, phải đảm bảo phù hợp với các yêu 

cầu về:

RThiết kế

RNhà sản xuất

RChủng loại

G CẢNH BÁO

Lốp bị xẹp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đặc 

tính lái xe, điều khiển xe và phanh. Có nguy cơ 

xảy ra tai nạn.

Đối với lốp không có đặc tính run-flat:

RKhông được lái xe khi lốp bị xẹp.

RNgay lập tức thay lốp bị xẹp bằng lốp dự 

phòng khẩn cấp hoặc lốp dự phòng, hoặc 

tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Đối với lốp có đặc tính run-flat:

RChú ý đến thông tin và cảnh báo trên lốp MO-

Extended (lốp có đặc tính run-flat).

Vận hành

Thông tin về lái xe



Vận hành 377

B
á

n
h

 x
e

 v
à

 l
ố

p
 x

e

i Cách lái xe khác nhau có thể dẫn đến mức độ 

mòn lốp cao hơn, nghĩa là lốp có thể bị mòn đến 

độ sâu ta-lông lốp tối thiểu sau quãng đường 

ngắn hơn.

Kiểm tra bánh và lốp xe xem có bị hư hại không ít 

nhất một tháng một lần. Kiểm tra bánh và lốp xe 

sau khi lái xe vượt địa hình hoặc trên đường gồ ghề. 

Bánh xe hư hại có thể gây sụt giảm áp suất lốp.

Đặc biệt chú ý đến các hư hại như:

RCác vết cắt trên lốp

RVết thủng

RVết rách trên lốp

RChỗ phình trên lốp

RBiến dạng hoặc phần bị mòn nhiều trên bánh xe

Thường xuyên kiểm tra độ sâu ta-lông lốp xe và 

tình trạng ta-lông trên toàn bộ bề ngang của lốp 

(Y trang 377). Nếu cần, xoay bánh trước đến góc 

khóa tối đa để dễ dàng kiểm tra mặt trong của lốp 

hơn.

Tất cả bánh xe đều phải có nắp van để chống bụi 

và hơi ẩm cho van. Không được lắp bất kỳ thứ gì 

khác vào van, ngoài nắp van chuẩn hoặc những 

loại nắp van khác đã được Mercedes-Benz phê 

duyệt riêng cho xe của bạn. Không được lắp thêm 

bất kỳ nắp van hoặc hệ thống nào khác, như thiết 

bị giám sát áp suất lốp.

Thường xuyên kiểm tra áp suất của tất cả các lốp 

xe, đặc biệt là trước những chuyến đi dài. Điều 

chỉnh áp suất lốp xe nếu cần thiết (Y trang 380).

Tuân thủ các lưu ý đối với bánh xe dự phòng khẩn 

cấp (Y trang 391).

Vòng đời của lốp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm:

RCách lái xe

RÁp suất lốp

RTổng quãng đường đi được

Lưu ý về lốp xe thể thao

G CẢNH BÁO

Do ta-lông lốp đặc biệt kết hợp với hợp chất cao 

su tối ưu hóa nên làm tăng nguy cơ trượt nước 

và trượt trên mặt đường ẩm ướt. Độ bám đường 

của lốp cũng giảm đáng kể khi nhiệt độ bên 

ngoài thấp và nhiệt độ vận hành lốp thấp. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bật ESP® và điều chỉnh phong cách lái của bạn 

cho phù hợp. Khi nhiệt độ bên ngoài xuống dưới 

10 °C, sử dụng lốp M+S.

Kiểm tra thường xuyên bánh xe và lốp xe

G CẢNH BÁO

Lốp bị hư hại có thể dẫn đến sụt giảm áp suất 

lốp. Khi đó, bạn có thể mất kiểm soát xe. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Kiểm tra lốp xe thường xuyên để phát hiện các 

dấu hiệu hư hại và thay ngay nếu lốp bị hỏng.

Lưu ý đối với ta-lông lốp xe

G CẢNH BÁO

Ta-lông lốp không đảm bảo sẽ làm giảm lực bám 

của lốp. Lốp xe khi đó sẽ không còn khả năng 

tản nước. Điều đó có nghĩa là trên bề mặt đường 

ướt, xe sẽ dễ bị trượt nước, nhất là khi lái với tốc 

độ không phù hợp với điều kiện thực tế. Có nguy 

cơ xảy ra tai nạn.

Nếu áp suất lốp xe quá cao hoặc quá thấp, lốp 

xe có thể bị mòn ở các mức độ khác nhau tại các 

vị trí khác nhau trên ta-lông lốp. Do vậy, bạn nên 

thường xuyên kiểm tra độ sâu ta-lông lốp và tình 

trạng ta-lông lốp trên toàn bộ bề rộng của tất cả 

lốp xe.

Độ sâu rãnh ta-lông tối thiểu đối với:

RLốp mùa hè: 3 mm

RLốp M+S: 4 mm

Vì lý do an toàn, hãy thay lốp trước khi ta-lông bị 

mòn đến giới hạn độ sâu tối thiểu theo quy định 

của pháp luật.
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Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu của quốc gia sở tại 

đối với việc kiểm duyệt lốp xe. Các yêu cầu này có 

thể áp dụng đối với loại lốp dành riêng cho xe của 

bạn. Thêm vào đó, việc sử dụng loại lốp nhất định 

tại từng vùng và khu vực vận hành cụ thể sẽ rất có 

lợi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về lốp xe tại 

địa điểm bán lẻ lốp xe, tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn hoặc tại bất kỳ Trung tâm dịch vụ Mercedes-

Benz nào.

RChỉ lắp bánh xe và lốp cùng kiểu và cùng nhà 

sản xuất

RNgoại lệ: có thể lắp lốp khác kiểu hoặc nhà sản 

xuất trong trường hợp bị xẹp lốp, xem phần “Lốp 

MOExtended (lốp có đặc tính run-flat)” 

(Y trang 359)

RChỉ được lắp lốp đúng kích thước vào bánh xe

RChạy rà lốp mới với tốc độ trung bình trong 100 

km đầu tiên, lốp xe chỉ thật sự đạt hiệu quả tối 

ưu sau quãng đường này

RKhông được lái xe khi rãnh ta-lông quá nông, 

điều này sẽ làm giảm đáng kể độ bám trên 

đường ướt (hiện tượng trượt)

RÍt nhất sau sáu năm phải thay lốp xe, bất kể độ 

mòn như thế nào

Tuân thủ các lưu ý đối với bánh xe dự phòng khẩn 

cấp (Y trang 391).

Với lốp MOExtended (lốp có đặc tính run-flat), bạn 

có thể tiếp tục chạy xe ngay cả khi một hay nhiều 

lốp đã xẹp hoàn toàn.

Lốp MOExtended chỉ có thể được sử dụng khi hệ 

thống cảnh báo áp suất lốp hoặc thiết bị giám sát 

áp suất lốp được kích hoạt, và với bánh xe đã được 

Mercedes-Benz đặc biệt thử nghiệm.

Lưu ý về lái xe với lốp MOExtended khi một lốp bị 

xẹp (Y trang 359).

Các xe có lốp MOExtended không được trang bị 

sẵn bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT tại nhà máy. Do vậy 

khuyến cáo bạn nên trang bị thêm bộ vá lốp khẩn 

cấp TIREFIT nếu bạn lắp các lốp xe không có đặc 

tính run-flat, chẳng hạn: các lốp xe mùa đông. Có 

thể mua bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT từ một xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Khi mùa đông tới, đưa xe đến xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn để trang bị cho xe nhằm chống chịu với thời 

tiết mùa đông.

Tuân theo các lưu ý trong phần "Thay bánh xe" 

(Y trang 385).

Ở nhiệt độ dưới +7 °C, lốp mùa hè mất tính đàn hồi 

và dẫn đến mất độ bám và lực phanh. Thay lốp xe 

của bạn bằng lốp M+S. Dùng lốp mùa hè ở nhiệt độ 

cực thấp có thể làm rách và hỏng lốp vĩnh viễn. 

Mercedes-Benz sẽ không chịu trách nhiệm về 

những hư hại như vậy.

Chọn, lắp và thay lốp xe

G CẢNH BÁO

Vượt quá khả năng chịu tải của lốp đã nêu và tốc 

độ tối đa cho phép có thể gây hư hại lốp hoặc nổ 

lốp. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Do đó, chỉ sử dụng lốp có kích thước và chủng 

loại được phê duyệt cho mẫu xe của bạn. Tuân 

thủ quy định mức tải cho lốp và tốc độ tối đa quy 

định đối với xe của bạn.

Lốp MOExtended (lốp có đặc tính run-flat)

Vận hành vào mùa đông

Lưu ý chung

Dùng lốp xe mùa hè

G CẢNH BÁO

Lốp bị hư hại có thể dẫn đến sụt giảm áp suất 

lốp. Khi đó, bạn có thể mất kiểm soát xe. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Kiểm tra lốp xe thường xuyên để phát hiện các 

dấu hiệu hư hại và thay ngay nếu lốp bị hỏng.

Lốp M+S

G CẢNH BÁO

Lốp M+S có rãnh ta-lông chưa đến 4 mm không 

phù hợp để vận hành vào mùa đông vì không 

cung cấp đủ lực bám. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phải thay những lốp M+S có rãnh ta-lông chưa 

đến 4 mm.
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Ở nhiệt độ dưới +7 °C, sử dụng lốp mùa đông hoặc 

lốp bốn mùa. Nhận biết cả hai loại lốp bằng dấu 

M+S.

Chỉ lốp mùa đông có biểu tượng bông tuyết i 

bên cạnh dấu M+S mới có độ bám đường tốt nhất 

trong điều kiện đường lạnh giá. Chỉ những loại lốp 

này cho phép các hệ thống hỗ trợ lái an toàn như 

ABS và ESP® hoạt động một cách tối ưu trong mùa 

đông. Các loại lốp này được chế tạo đặc biệt để lái 

xe trong điều kiện có tuyết.

Sử dụng lốp M+S có cùng nhà sản xuất và ta-lông 

trên tất cả các bánh nhằm duy trì khả năng xử lý an 

toàn.

Luôn tuân theo tốc độ tối đa cho phép quy định đối 

với lốp M+S mà bạn sử dụng.

Nếu bạn sử dụng lốp M+S có tốc độ tối đa cho 

phép thấp hơn tốc độ tối đa cho phép của xe thì 

hãy gắn nhãn cảnh báo thích hợp trong tầm nhìn 

của người lái. Có thể mua nhãn này tại xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn.

Trong những trường hợp này, bạn cũng cần hạn 

chế tốc độ thiết kế tối đa của xe bằng cách sử dụng 

bộ giới hạn vĩnh viễn sao cho không vượt quá tốc 

độ tối đa cho phép đối với lốp M+S (Y trang 191).

Khi bạn đã lắp lốp M+S:

X Kiểm tra áp suất lốp (Y trang 380).

X Khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp 

(Y trang 381).

X Khởi động lại thiết bị giám sát áp suất lốp 

(Y trang 383).

Thông tin về điều khiển xe có bánh xe dự phòng 

khẩn cấp (Y trang 391).

! Xe có bánh xe bằng thép: nếu bạn lắp xích 

bọc lốp lên bánh xe bằng thép thì bạn có thể làm 

hỏng nắp may-ơ. Tháo nắp may-ơ khỏi bánh xe 

tương ứng trước khi lắp xích bọc lốp.

Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyến cáo bạn 

chỉ nên sử dụng xích bọc lốp đã được Mercedes-

Benz chấp thuận hoặc chỉ sử dụng xích bọc lốp có 

tiêu chuẩn chất lượng tương đương. Để biết thêm 

thông tin, vui lòng liên hệ với xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Nếu bạn muốn lắp xích bọc lốp thì hãy ghi nhớ 

những điểm sau:

RKhông thể lắp xích bọc lốp vào tất cả các cụm 

bánh xe/lốp xe, tuân thủ các lưu ý về cụm bánh 

xe/lốp xe được phép (Y trang 391)

RChỉ sử dụng xích bọc lốp nếu mặt đường bị tuyết 

bao phủ hoàn toàn và tháo xích bọc lốp ngay khi 

có thể khi bạn đi vào đường không có tuyết bao 

phủ

RCác quy định trong nước có thể hạn chế việc sử 

dụng xích bọc lốp, hãy tuân theo quy định thích 

hợp nếu bạn muốn lắp xích bọc lốp

RKhông vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 50 

km/h

RTrên xe có AIRMATIC, bạn phải luôn lái xe với độ 

cao gầm xe được nâng lên nếu đã lắp xích bọc 

lốp (Y trang 203)

RBạn tuyệt đối không được sử dụng tính năng Par-

king Pilot (Y trang 206) khi lắp xích bọc lốp

Bạn có thể muốn vô hiệu hóa hệ thống cân bằng 

thân xe điện tử ESP® khi chuyển bánh có lắp xích 

bọc lốp:

RTất cả các xe (trừ xe Mercedes-AMG) 

(Y trang 78)

RXe Mercedes-AMG (Y trang 79)

Cách này cho phép bánh xe quay có kiểm soát, làm 

tăng lực đẩy (hành động cắt).

Thông tin về điều khiển xe có bánh xe dự phòng 

khẩn cấp (Y trang 391).

Xích phá tuyết

G CẢNH BÁO

Nếu sử dụng xích bọc lốp cho bánh trước, xích 

có thể va đập vào thân xe hoặc các bộ phận ở 

khung xe. Điều này có thể gây hư hại cho xe 

hoặc lốp. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để tránh tình huống nguy hiểm xảy ra:

RTuyệt đối không lắp xích bọc lốp vào bánh 

trước

RLắp xích bọc lốp vào cả hai bánh sau.
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Có thể tham khảo bảng áp suất lốp khuyến nghị 

cho các điều kiện vận hành khác nhau ở nắp khóa 

chỗ đổ xăng (Y trang 176).

Vận hành với bánh xe dự phòng khẩn cấp: có 

thể tìm hiểu thông tin về vận hành với bánh xe dự 

phòng khẩn cấp ở phần "Bánh xe dự phòng khẩn 

cấp" (Y trang 392).

Vận hành với rơ-moóc: giá trị áp dụng cho cầu 

sau là giá trị áp suất lốp tối đa ghi trên bảng bên 

trong nắp khóa bình xăng.

Bảng áp suất lốp có thể đưa ra các giá trị áp suất 

lốp khác nhau cho các điều kiện tải trọng khác 

nhau. Các giá trị này được thể hiện qua số người và 

lượng hành lý khác nhau trên xe. Số ghế ngồi thực 

tế có thể khác so với bảng này.

Nếu không ghi rõ kích thước lốp, áp suất lốp ghi 

trong bảng áp suất lốp sẽ áp dụng cho tất cả các 

loại lốp được phê duyệt tại nhà máy cho xe này.

Nếu một hoặc nhiều kích thước lốp được ghi phía 

trước áp suất lốp thì giá trị áp suất đó chỉ áp dụng 

cho loại lốp có kích thước đã ghi.

Nếu kích thước lốp theo sau bởi biểu tượng + 

thì thông tin về áp suất lốp theo sau sẽ thể hiện áp 

suất lốp thay thế. Các áp suất lốp này có thể cải 

thiện độ thoải mái khi lái xe. Sau đó mức tiêu thụ 

nhiên liệu có thể tăng một chút.

Sử dụng đồng hồ đo áp suất phù hợp để kiểm tra 

áp suất lốp. Hình thức bên ngoài của lốp không thể 

hiện được mức áp suất lốp. Đối với xe sử dụng thiết 

bị giám sát áp suất lốp điện tử, có thể kiểm tra áp 

suất lốp bằng máy tính tích hợp trên xe.

Áp suất lốp

Quy chuẩn về áp suất lốp

G CẢNH BÁO

Lốp bơm quá non hoặc quá căng có thể dẫn đến 

những rủi ro sau:

RNổ lốp, nhất là khi tăng tải trọng hoặc tăng 

tốc độ.

RLốp bị mòn nghiêm trọng và/hoặc không đều, 

ảnh hưởng xấu đến độ bám đường.

RÐặc tính lái cũng như việc đánh lái và phanh 

có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tuân thủ mức áp suất lốp được khuyến nghị và 

kiểm tra áp suất lốp của tất cả các bánh xe kể 

cả bánh xe dự phòng:

RÍt nhất hai tuần một lần

RKhi thay đổi tải trọng

RTrước khi bắt đầu chuyến đi dài

RKhi thay đổi điều kiện vận hành, ví dụ như khi 

lái xe vượt địa hình

Nếu cần, điều chỉnh áp suất lốp.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn lắp phụ kiện không phù hợp lên van lốp, 

van lốp có thể bị quá tải và bị hỏng, có thể dẫn 

đến sụt giảm áp suất lốp. Do thiết kế, các thiết 

bị giám sát áp suất lốp được lắp thêm sẽ làm hở 

van lốp. Việc này cũng có thể dẫn đến sụt giảm 

áp suất lốp. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Chỉ lắp vào van lốp nắp van chuẩn hoặc nắp van 

được Mercedes-Benz cung cấp riêng cho xe của 

bạn.

G CẢNH BÁO

Nếu áp suất lốp liên tục giảm, bánh xe, van lốp 

hoặc bản thân lốp có thể bị hư hại. Lốp quá non 

có thể gây ra nổ lốp. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

RKiểm tra lốp xem có vật lạ găm vào không.

RKiểm tra xem lốp có bị xẹp hay van lốp có bị 

hở hay không.

Nếu bạn không thể khắc phục hư hại, hãy liên hệ 

với xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

H Lưu ý về môi trường

Kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, ít nhất 14 

ngày một lần.
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Nếu có thể, chỉ điều chỉnh mức áp suất khi lốp 

nguội.

Lốp nguội:

RNếu xe đã đỗ trong bóng râm ít nhất ba giờ đồng 

hồ và

RNếu xe chưa chạy quá quãng đường 1,6 km

Tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh, tốc độ xe và 

tải trọng tác dụng lên lốp, nhiệt độ và do đó là áp 

suất lốp có thể thay đổi khoảng 10 kPa (0,1 bar/

1,5 psi) mỗi 10 °C. Phải xét đến điều này khi kiểm 

tra áp suất lốp lúc còn ấm. Chỉ điều chỉnh áp suất 

lốp khi quá thấp so với điều kiện vận hành hiện tại.

Lái xe khi áp suất lốp quá cao hoặc quá thấp có 

thể:

RLàm giảm vòng đời của lốp

RTăng nguy cơ hỏng lốp

RẢnh hưởng không tốt đến các đặc tính xử lý và 

an toàn khi lái xe (ví dụ như hiện tượng trượt)

Giá trị áp suất lốp quy định cho tải trọng thấp là giá 

trị tối thiểu cho phép bạn lái xe thoải mái.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể áp dụng các giá trị áp 

suất dành cho tải trọng lớn hơn. Các giá trị này 

được cho phép và sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến 

việc lái xe.

Lưu ý chung

Khi xe đang chuyển động, hệ thống cảnh báo áp 

suất lốp theo dõi áp suất lốp ban đầu thông qua 

tốc độ quay của bánh xe. Điều này cho phép hệ 

thống phát hiện sự sụt giảm áp suất lớn trong lốp. 

Nếu tốc độ quay của bánh xe thay đổi do sụt giảm 

áp suất lốp, thông tin cảnh báo tương ứng sẽ xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

Bạn có thể nhận ra cảnh báo sụt giảm áp suất lốp 

qua thông báo Run Flat Indicator active Restart 

with OK xuất hiện trên menu Service trên màn hình 

đa năng. Có thể tham khảo thông tin về việc hiển 

thị thông báo trong phần "Khởi động lại hệ thống 

cảnh báo áp suất lốp" (Y trang 381).

Lưu ý an toàn quan trọng

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ không cảnh báo 

bạn về việc đặt áp suất ban đầu không chính xác. 

Tuân thủ các lưu ý về áp suất lốp được khuyến nghị 

(Y trang 380).

Hệ thống cảnh báo sụt giảm áp suất lốp không 

thay thế được việc thường xuyên kiểm tra áp suất 

lốp. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp không phát 

hiện được sự sụt giảm áp suất đều xảy ra đồng thời 

trên nhiều lốp xe.

Hệ thống cảnh báo sụt áp suất lốp không thể cảnh 

báo trường hợp không khí giảm đột ngột, ví dụ như 

lốp bị thủng do dị vật. Trong trường hợp này, hãy 

phanh cẩn thận để dừng xe lại. Tránh đánh lái đột 

ngột.

Chức năng của hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ 

bị hạn chế hoặc tạm dừng nếu:

RXe của bạn có lắp xích bọc lốp

RBạn đang lái xe trong điều kiện đường lạnh giá

RBạn đang lái xe trên bề mặt rời rạc (ví dụ cát 

hoặc sỏi)

RBạn đang lái xe theo phong cách thể thao (cua ở 

tốc độ cao hoặc lái xe với mức độ tăng tốc cao)

RBạn đang kéo rơ-moóc rất nặng hoặc rất lớn

RBạn đang lái xe với tải trọng lớn (trong xe hoặc 

trên nóc xe)

Khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp nếu 

bạn đã:

RThay đổi áp suất lốp

RThay bánh xe hoặc lốp xe

RLắp bánh xe hoặc lốp xe mới

X Trước khi khởi động lại, đảm bảo thiết lập áp 

suất lốp ở cả bốn bánh phù hợp với các điều kiện 

vận hành tương ứng. Có thể tham khảo các mức 

áp suất lốp khuyến cáo trong bảng áp suất lốp 

trên nắp khóa bình xăng.

X Hệ thống cảnh báo áp suất lốp chỉ có thể cảnh 

báo chính xác khi bạn thiết lập áp suất lốp chính 

xác. Thiết lập áp suất lốp không chính xác sẽ 

dẫn đến giá trị theo dõi không chính xác.

X Tuân thủ các lưu ý trong phần áp suất lốp 

(Y trang 380).

XĐảm bảo chìa khóa đang ở vị trí số 2 trên khóa 

điện (Y trang 155).

X Ấn Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách menu.

X Ấn 9 hoặc : trên vô lăng để chọn menu 

Service.

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp
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X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Chọn Tyre pressure (Áp suất lốp) bằng cách ấn 

9 hoặc :.

X Ấn a để xác nhận.

Thông báo Run Flat Indicator active sẽ xuất hiện 

trên màn hình đa năng Restart with OK.

Nếu bạn muốn xác nhận khởi động lại:

X Ấn nút a.

Thông báo Tyre pressure now OK? sẽ xuất hiện 

trên màn hình đa năng.

X Chọn Yes (Có) bằng cách ấn 9 hoặc :.

X Ấn a để xác nhận.

Thông báo Run Flat Indicator restarted sẽ xuất 

hiện trên màn hình đa năng.

Sau thời gian báo trước, hệ thống cảnh báo áp suất 

lốp sẽ theo dõi áp suất lốp đã thiết lập của cả bốn 

lốp xe.

Nếu bạn muốn hủy khởi động lại:

X Ấn nút %.

hoặc

X Nếu xuất hiện thông báo Tyre pressure now 

OK?, ấn 9 hoặc : để chọn Cancel.

X Ấn a để xác nhận.

Các giá trị áp suất lốp đã lưu ở lần khởi động lại gần 

nhất sẽ tiếp tục được giám sát.

Lưu ý chung

Nếu xe được lắp thiết bị giám sát áp suất lốp, cảm 

biến giám sát áp suất lốp sẽ được lắp ở cả bốn 

bánh. Thiết bị giám sát áp suất lốp sẽ cảnh báo bạn 

nếu áp suất lốp bị sụt giảm tại một hay nhiều lốp. 

Thiết bị giám sát áp suất lốp chỉ hoạt động khi lắp 

cảm biến tương ứng vào tất cả các bánh.

Thông tin về áp suất lốp được hiển thị trên màn 

hình đa năng. Sau một vài phút lái xe, áp suất lốp 

hiện tại của từng lốp sẽ được hiển thị trong menu 

Service trên màn hình đa năng; xem hình minh họa 

(ví dụ).

Để biết thêm thông tin về việc hiển thị thông báo 

này, xem phần "Kiểm tra áp suất lốp bằng hệ thống 

điện tử" (Y trang 383).

Lưu ý an toàn quan trọng

Người điều khiển xe có trách nhiệm đặt áp suất lốp 

ở mức áp suất lốp nguội được khuyến nghị phù hợp 

với tình trạng vận hành (Y trang 380). Lưu ý rằng 

áp suất lốp chính xác trong điều kiện vận hành 

hiện tại phải được ghi nhớ trước bởi thiết bị giám 

sát áp suất lốp. Nếu áp suất lốp bị sụt giảm đáng 

kể, màn hình sẽ hiển thị ngưỡng cảnh báo nằm 

ngang hàng với giá trị áp suất tham chiếu đã ghi 

nhớ. Khởi động lại thiết bị giám sát áp suất lốp sau 

khi điều chỉnh về áp suất lốp khi nguội 

(Y trang 383). Giá trị áp suất hiện tại sẽ được lưu 

lại thành giá trị tham chiếu mới. Điều này nhằm 

đảm bảo thông tin cảnh báo chỉ xuất hiện khi áp 

suất lốp bị sụt giảm đáng kể.

Thiết bị giám sát áp suất lốp sẽ không cảnh báo 

trường hợp áp suất lốp được thiết lập không chính 

xác. Tuân thủ các lưu ý về áp suất lốp được khuyến 

nghị (Y trang 380).

Thiết bị giám sát áp suất lốp không thể cảnh báo 

trường hợp áp suất giảm đột ngột, ví dụ như lốp bị 

thủng do dị vật. Trong trường hợp này, hãy phanh 

cẩn thận để dừng xe lại. Tránh đánh lái đột ngột.

Thiết bị giám sát áp suất lốp có đèn cảnh báo màu 

vàng nằm trên cụm đồng hồ, dùng để báo áp suất 

sụt giảm hoặc báo lỗi. Tùy vào việc đèn cảnh báo 

sáng lên liên tục hay nhấp nháy mà bạn sẽ biết 

được áp suất lốp quá thấp hay thiết bị giám sát áp 

suất lốp bị lỗi:

RNếu đèn cảnh báo sáng liên tục, áp suất của một 

hoặc nhiều lốp đã xuống quá thấp, thiết bị giám 

sát áp suất lốp không bị lỗi

Thiết bị giám sát áp suất lốp
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RNếu đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục trong 

khoảng một phút và sau đó sáng liên tục thì 

thiết bị giám sát áp suất lốp đang bị lỗi

Ngoài đèn cảnh báo, sẽ có thông báo xuất hiện 

trên màn hình đa năng. Xem thông tin về thông 

báo hiển thị (Y trang 286).

Nếu thiết bị giám sát áp suất lốp bị lỗi, có thể mất 

đến mười phút để chỉ báo. Lỗi thiết bị sẽ được cảnh 

báo bằng đèn nháy sáng trong khoảng một phút 

đầu tiên và sau đó sáng liên tục. Khi lỗi đã được 

khắc phục, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ tắt sau khi 

lái xe khoảng vài phút.

Giá trị áp suất lốp hiển thị trên máy tính tích hợp 

có thể sẽ khác với giá trị hiển thị trên đồng hồ của 

trạm bơm lốp. Áp suất lốp hiển thị trên máy tính 

tích hợp thể hiện áp suất ở độ cao bằng mực nước 

biển. Ở độ cao lớn hơn, các giá trị áp suất lốp hiển 

thị trên đồng hồ đo sẽ lớn hơn so với trên máy tính 

tích hợp. Trong trường hợp này, không được giảm 

áp suất lốp.

Khả năng vận hành của thiết bị giám sát áp suất 

lốp có thể bị ảnh hưởng bởi các thiết bị truyền sóng 

vô tuyến (ví dụ tai nghe không dây, radio hai chiều) 

đang hoạt động trong hoặc gần xe.

Kiểm tra áp suất lốp bằng hệ thống điện tử

XĐảm bảo chìa khóa đang ở vị trí số 

2 (Y trang 155) trên khóa điện.

X Ấn Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách menu.

X Ấn 9 hoặc : trên vô lăng để chọn menu 

Service.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Chọn Tyre pressure (Áp suất lốp) bằng cách ấn 

9 hoặc :.

X Ấn a để xác nhận.

Màn hình đa năng hiển thị áp suất lốp hiện tại của 

từng bánh xe.

Nếu xe đã dừng hơn 20 phút, thông báo sau sẽ 

xuất hiện: Tyre pressures will be displayed after a 

few minutes of driving.

Sau thời gian báo trước, thiết bị giám sát áp suất 

lốp sẽ tự động phát hiện bánh xe mới hoặc cảm 

biến mới. Khi không thể hiển thị rõ giá trị áp suất 

lốp cho từng bánh xe, thông báo Tyre pressure mo-

nitor active sẽ được hiển thị thay cho giá trị áp suất 

lốp. Áp suất lốp lúc đó đang được giám sát.

Nếu sử dụng bánh xe dự phòng khẩn cấp, có thể 

trong một vài phút sau hệ thống vẫn tiếp tục hiển 

thị giá trị áp suất của lốp xe trước đó. Trong trường 

hợp này, lưu ý giá trị hiển thị tại vị trí lắp bánh xe 

dự phòng khẩn cấp không đúng với giá trị áp suất 

lốp hiện tại của bánh xe dự phòng khẩn cấp.

Thông tin cảnh báo của thiết bị giám sát áp 
suất lốp

Nếu thiết bị giám sát áp suất lốp phát hiện sụt 

giảm áp suất ở một hoặc nhiều lốp xe, thông tin 

cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình đa năng. Sau 

đó đèn cảnh báo áp suất lốp màu vàng sẽ sáng:

RNếu thông báo Please correct tyre pressure 

xuất hiện trên màn hình đa năng, ít nhất một lốp 

xe có áp suất giảm xuống mức quá thấp. Cần 

phải điều chỉnh áp suất lốp ngay khi có thể.

RNếu thông báo Check tyre(s) xuất hiện trên màn 

hình đa năng, áp suất ở ít nhất một lốp xe đã sụt 

giảm đáng kể. Cần phải kiểm tra các lốp.

RNếu thông báo Warning tyre defect xuất hiện 

trên màn hình đa năng, áp suất ở ít nhất một lốp 

xe đã giảm đột ngột. Cần phải kiểm tra các lốp.

Tuân thủ hướng dẫn và lưu ý về an toàn trong các 

thông báo hiển thị trong phần "Lốp xe" 

(Y trang 286).

Nếu thay đổi vị trí các bánh xe, áp suất lốp có thể 

hiển thị sai vị trí trong một thời gian ngắn. Sau một 

vài phút lái xe, tình trạng này sẽ được khắc phục và 

màn hình sẽ lại hiển thị giá trị áp suất đúng vị trí.

Khởi động lại thiết bị giám sát áp suất lốp

Khi bạn khởi động lại thiết bị giám sát áp suất lốp, 

tất cả các thông báo cảnh báo hiện có sẽ bị xóa đi 

và đèn cảnh báo sẽ tắt. Thiết bị giám sát sẽ lấy giá 

trị áp suất đang được thiết lập làm giá trị chuẩn để 

giám sát. Trong hầu hết các trường hợp, thiết bị 

giám sát áp suất lốp sẽ tự động dò giá trị chuẩn 

mới sau khi bạn điều chỉnh áp suất lốp. Tuy nhiên, 

bạn cũng có thể thiết lập giá trị chuẩn bằng cách 

thủ công theo hướng dẫn bên dưới. Sau đó, thiết bị 

giám sát áp suất lốp sẽ giám sát các giá trị áp suất 

lốp mới này.

X Xem bảng bên trong nắp khóa bình xăng để đảm 

bảo thiết lập áp suất lốp chính xác cho cả bốn 

bánh trong điều kiện vận hành hiện tại.

XĐồng thời tuân thủ các lưu ý trong phần áp suất 

lốp (Y trang 380).
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XĐảm bảo chìa khóa đang ở vị trí số 2 trên khóa 

điện (Y trang 155).

X Ấn Ñ trên vô lăng để gọi ra danh sách menu.

X Ấn 9 hoặc : trên vô lăng để chọn menu 

Service.

X Xác nhận bằng cách ấn a trên vô lăng.

X Chọn Tyre pressure (Áp suất lốp) bằng cách ấn 

9 hoặc :.

X Ấn a để xác nhận.

Màn hình đa năng sẽ hiển thị áp suất lốp hiện tại 

của từng bánh xe hoặc hiển thị thông báo Tyre 

pressures will be displayed after a few minutes of 

driving.

X Ấn nút :.

Thông báo Use current pressures as new referen-

ce values hiển thị trên màn hình đa năng.

Nếu bạn muốn xác nhận khởi động lại:

X Ấn nút a.

Thông báo Tyre press. monitor restarted hiển thị 

trên màn hình đa năng.

Sau khi bạn đã lái xe được một vài phút, hệ thống 

sẽ kiểm tra xem áp suất lốp hiện tại có nằm trong 

khoảng quy định hay không. Sau đó áp suất mới sẽ 

trở thành giá trị chuẩn và được giám sát.

Nếu bạn muốn hủy khởi động lại:

X Ấn nút %.

Các giá trị áp suất lốp đã lưu ở lần khởi động lại gần 

nhất sẽ tiếp tục được giám sát.

Phê duyệt kiểu đối với thiết bị giám sát áp 
suất lốp

Quốc gia Số phê duyệt kiểu

Abu Dhabi,

Dubai,

Các tiểu 

vương quốc 

Ả Rập thống 

nhất

TRA

SỐ ĐĂNG KÝ: ER0099792/12.

MÃ ĐẠI LÝ: DA0047074/10

Argentina Schrader GG4

Numero de Registro CNC: H-

12338

Brazil xem bên dưới

Liên minh 

châu Âu

Schrader Electronics Ltd., tuyên 

bố rằng TPMS này phù hợp với 

các yêu cầu thiết yếu và các quy 

định khác của chỉ thị 1999/5/

EC. Có thể tham khảo công bố 

hợp chuẩn tại emcteam@ 

schrader.co.uk

Jordan Vương quốc Jordan

Phê duyệt kiểu cho Cảm biến áp 

suất lốp.

Nhà sản xuất: Schrader Electro-

nics Ltd.

Model: GG4

Số phê duyệt kiểu: TRC/LPD/

2012/190

Model: MC34MA4

Số phê duyệt kiểu: TRC/LPD/

2011/158

Malaysia RAQP/26A/0313S/S(13-0323)

Morocco AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numero d'agrement: MR 10216 

ANRT 2012

Date d'agrement: 23/11/2012

Mexico IFT: RLVSCMR14-0815

IFT: RCPSCMR14-0621

Moldova

Philippines

NTC

Đã phê duyệt kiểu.

Số: ESD-1306871C

Serbia

Singapore Phù hợp với Tiêu chuẩn IDA DA 

103365

Quốc gia Số phê duyệt kiểu



Thay bánh xe 385

B
á

n
h

 x
e

 v
à

 l
ố

p
 x

e

Brazil 

Este equipamento opera em caráter secundário, 

isto é, não tem direito à proteção contra inter-

ferência prejudicial, mesmo de estações do mes-

mo tipo, e não pode causar interferência a 

sistemas operando em caráter primário.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin về những thao tác 

cần thiết trong trường hợp xẹp lốp trong phần "Hỗ 

trợ khắc phục sự cố" (Y trang 359). Ngoài ra cũng 

có thể tìm hiểu thông tin về lái xe với các loại lốp 

MOExtended trong trường hợp xẹp lốp trong phần 

"Hỗ trợ khắc phục sự cố" (Y trang 359).

Xe có bánh xe dự phòng khẩn cấp: trong trường 

hợp xẹp lốp, hãy lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp 

theo mô tả ở phần "Lắp bánh xe" (Y trang 386).

! Đối với xe có lắp thiết bị giám sát áp suất lốp, 

các linh kiện điện tử được đặt ở bánh xe.

Không để các dụng cụ lắp lốp xe tác dụng lực lên 

phần van, vì như vậy có thể làm hỏng các linh 

kiện điện tử.

Chỉ thay lốp xe ở xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Nam Phi

TA-2012/1540 Đã 

phê duyệt

TA-2011/1370 Đã 

phê duyệt

Ukraina

Schrader 
Electronics  цім 
стверджує, що 

обладнання Радіопередавач 
моделі GG4 системи контролю 
тиску в шині автомобіля  
відповідає вимогам Технічного 
регламенту радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого 
(термінального) обладнання 
(Постанова КМУ № 679 від  24 
червня 2009 р.) Декларація 
відповідності знаходиться на 
сайті Schrader Electronics та 
надається за запитом на 
електрону адресу 
emcteam@schrader.co.uk
Schrader Electronics  цім 
стверджує, що обладнання 
Радіопередавач моделі MC34-
MA4 системи контролю тиску в 
шині автомобіля  відповідає 
вимогам Технічного 
регламенту радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого 
(термінального) обладнання 
(Постанова КМУ № 679 від  24 
червня 2009 р.) Декларація 
відповідності знаходиться на 
сайті Schrader Electronics та 
надається за запитом на 
електрону адресу 
emcteam@schrader.co.uk

Quốc gia Số phê duyệt kiểu

Thay bánh xe

Lốp bị xẹp

Đảo bánh xe

G CẢNH BÁO

Đảo bánh trước và bánh sau cho nhau có thể gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đặc tính khi lái 

xe nếu các bánh hoặc lốp xe có kích thước khác 

nhau. Phanh bánh xe hoặc các bộ phận của hệ 

thống treo cũng có thể bị hư hỏng. Có nguy cơ 

xảy ra tai nạn.

Chỉ đảo bánh trước và bánh sau khi các bánh xe 

và lốp xe có cùng kích thước.
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Việc đảo bánh sau và bánh trước có kích thước 

khác nhau có thể làm mất hiệu lực giấy phép lưu 

hành chung.

Đọc kỹ các hướng dẫn và lưu ý về an toàn trong 

phần "Lắp bánh xe" (Y trang 386).

Vết mòn trên lốp trước và lốp sau khác nhau tùy 

thuộc vào các điều kiện vận hành xe. Đảo các bánh 

xe với nhau trước khi vết mòn hình thành rõ trên 

lốp xe. Lốp trước thường mòn ở phần vai lốp nhiều 

hơn trong khi lốp sau mòn ở phần giữa nhiều hơn.

Với xe có bánh trước và bánh sau cùng kích cỡ, bạn 

có thể đảo các bánh xe sau mỗi 5.000 đến 10.000 

km tùy thuộc vào độ mòn của lốp xe. Đảm bảo vẫn 

giữ được chiều quay như trước.

Vệ sinh kỹ bề mặt tiếp xúc của bánh xe và đĩa 

phanh vào mỗi lần đảo bánh xe. Kiểm tra áp suất 

lốp và khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp 

(Y trang 381) hoặc thiết bị giám sát áp suất lốp 

(Y trang 383) nếu cần thiết.

Lốp xe có chiều quay theo quy định đem lại nhiều 

lợi ích khác, ví dụ như trong trường hợp có nguy cơ 

xảy ra hiện tượng trượt. Bạn chỉ có được những lợi 

ích này nếu lốp được lắp tương ứng theo chiều 

quay.

Mũi tên trên thành lốp cho biết chiều quay đúng.

Bảo quản bánh xe ở nơi khô ráo, thoáng mát và 

tránh ánh sáng nếu không sử dụng. Bảo vệ lốp khỏi 

dầu, mỡ, xăng và dầu diesel.

Chuẩn bị xe

X Dừng xe trên nền cứng, không trơn trượt và bằng 

phẳng.

X Gài phanh tay điện thủ công.

XĐưa các bánh trước vào vị trí hướng thẳng về 

phía trước.

X Xe có hộp số sàn: gài số một hoặc số lùi k.

X Xe có hộp số tự động: chuyển số đến vị trí j.

XĐảm bảo đặt độ cao gầm xe về "Normal" trên xe 

có AIRMATIC (Y trang 204).

X Tắt động cơ.

X Xe không có KEYLESS-GO: rút chìa khóa khỏi 

ổ khóa điện.

X Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa hoặc KEYLESS-GO: mở cửa phía ghế lái.

Lúc này hệ thống điện tử trên xe ở vị trí u. Trạng 

thái này tương tự khi đã rút chìa khóa.

X Xe có chức năng khởi động không cần chìa 

khóa hoặc KEYLESS-GO: gỡ nút Start/Stop 

khỏi khóa điện (Y trang 156).

X Tháo bộ dụng cụ thay lốp ra khỏi xe nếu có.

X Cố định để xe không lăn bánh.

i Ngoại trừ một số phiên bản riêng cho quốc gia 

cụ thể, xe không được trang bị bộ dụng cụ thay 

lốp xe. Một số dụng cụ thay bánh xe được thiết 

kế riêng cho từng xe. Để biết thêm thông tin về 

những dụng cụ cần thiết để thay bánh cho xe 

của bạn, hãy tham vấn xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Ví dụ, các dụng cụ thay bánh xe cần thiết có thể 

gồm:

RCon đội

RMiếng chêm bánh xe

RCờ lê tháo lắp bánh xe

RChốt định tâm

Cố định để xe không lăn bánh

Nếu xe của bạn có trang bị miếng chêm bánh xe, 

miếng chêm có thể được đặt trong bộ dụng cụ thay 

lốp xe (Y trang 358).

Miếng chêm bánh xe là biện pháp chèn chặn bổ 

sung để tránh cho xe không bị lăn đi, ví dụ như khi 

thay bánh xe.

Chiều quay

Bảo quản bánh xe

Lắp bánh xe
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X Gấp cả hai tấm lên :.

X Gập tấm dưới ra ngoài ;.

XĐưa các chốt trên tấm dưới khớp hoàn toàn vào 

các lỗ trên tấm đáy =.

XĐặt các miếng chêm hoặc vật dụng phù hợp 

khác ở dưới phía trước và phía sau bánh xe đối 

diện chéo với bánh xe bạn muốn thay.

Nâng xe lên

Đọc kỹ các lưu ý dưới đây khi nâng xe lên:

RChỉ sử dụng con đội cho xe đã được kiểm 

nghiệm và phê duyệt bởi Mercedes-Benz để 

nâng xe lên. Nếu không sử dụng đúng cách, con 

đội có thể bị lật khi nâng xe.

RCon đội chỉ được thiết kế để nâng xe lên và giữ 

xe trong thời gian ngắn khi thay bánh xe. Không 

được phép sử dụng để thực hiện công việc bảo 

dưỡng bên dưới xe.

RKhông thay bánh xe trên đường dốc lên hoặc 

dốc xuống.

RTrước khi nâng xe lên, đảm bảo xe không lăn 

bằng cách kéo phanh tay và đặt các miếng 

chêm bánh xe. Không nhả phanh tay khi nâng xe 

lên.

RPhải đặt con đội trên bề mặt chắc chắn, phẳng 

và không trượt. Phải dùng tấm lót chịu tải phẳng, 

rộng khi đậu xe trên bề mặt xốp. Phải dùng tấm 

lót chống trượt ví dụ như đệm cao su khi đậu xe 

trên bề mặt trơn.

RKhông sử dụng các khối gỗ hoặc vật tương tự 

làm tấm lót con đội. Nếu không, con đội sẽ 

không đạt khả năng chịu tải do chiều cao bị hạn 

chế.

RÐảm bảo khoảng cách giữa phía dưới các lốp xe 

và nền không vượt quá 3 cm.

RKhông đặt tay hoặc chân bên dưới xe khi nâng 

lên.

RKhông nằm bên dưới xe.

RKhông khởi động động cơ khi nâng xe lên.

RKhông mở hoặc đóng cửa hoặc nắp khoang 

hành lý khi nâng xe lên.

RÐảm bảo không có người trong xe khi nâng xe 

lên.

Xe có bánh xe bằng thép và tấm ốp la-zăng: tấm 

ốp la-zăng che bu-lông bánh xe. Trước khi có thể 

tháo bu-lông bánh xe, bạn phải tháo tấm ốp la-

zăng.

X Cẩn thận chạm vào hai lỗ của tấm ốp la-zăng 

bằng hai tay và tháo tấm ốp la-zăng.

Xe có bánh xe và nắp may-ơ bằng hợp kim nhẹ: 

bu-lông bánh xe được che bằng nắp may-ơ. Trước 

khi có thể tháo bu-lông bánh xe, bạn phải tháo nắp 

may-ơ. Có thể lắp hai cách khác nhau.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn không đặt con đội vào đúng điểm kích 

lên phù hợp, con đội sẽ bị lật khi xe được nâng 

lên. Có nguy cơ gây thương tích.

Chỉ đặt con đội tại điểm kích lên phù hợp. Đế 

của con đội phải được đặt thẳng đứng, ngay dưới 

điểm kích lên.
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Xe có nắp may-ơ bằng nhựa:

XĐể tháo: xoay vỏ giữa của nắp may-ơ : ngược 

chiều kim đồng hồ rồi tháo ra.

XĐể lắp: trước khi lắp, đảm bảo nắp may-ơ : ở 

vị trí mở. Để làm vậy, xoay vỏ giữa ngược chiều 

kim đồng hồ.

XĐịnh vị lắp may-ơ : và xoay vỏ giữa theo chiều 

kim đồng hồ cho đến khi bạn cảm nhận được và 

nghe được tiếng nắp may-ơ : khớp vào.

XĐảm bảo rằng nắp may-ơ : được lắp chắc 

chắn.

Xe có nắp may-ơ bằng nhôm:

XĐể tháo: lấy đầu tuýp ; và cờ lê tháo lắp bánh 

xe = từ bộ dụng cụ thay lốp trên xe 

(Y trang 358).

XĐịnh vị đầu tuýp ; trên nắp may-ơ :.

XĐịnh vị cờ lê tháo lắp bánh xe = trên đầu tuýp 

;.

X Sử dụng cờ lê tháo lắp bánh xe =, xoay nắp 

may-ơ : ngược chiều kim đồng hồ rồi tháo ra.

XĐể lắp: trước khi lắp, kiểm tra nắp may-ơ : và 

khu vực bánh xe xem có bẩn không và vệ sinh 

nếu cần.

XĐịnh vị nắp may-ơ : và xoay nắp cho đến khi 

nắp vào đúng vị trí.

XĐịnh vị đầu tuýp ; trên nắp may-ơ :.

XĐịnh vị cờ lê tháo lắp bánh xe = trên đầu tuýp 

; và siết nắp may-ơ :.

X Lực siết phải là 25 Nm.

i Lưu ý rằng phải siết nắp may-ơ đến lực siết 

quy định là 25 Nm. Mercedes-Benz khuyến nghị 

bạn nên lắp nắp may-ơ tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

X Sử dụng cờ lê tháo lắp bánh xe =, nới lỏng các 

bu-lông trên bánh xe bạn muốn thay bằng 

khoảng một vòng xoay. Không tháo bu-lông 

hoàn toàn.

Các điểm kích lên nằm ngay phía sau hai vòm bánh 

xe trước và ngay phía trước hai vòm bánh xe sau 

(mũi tên).

Xe Mercedes-AMG và xe có thiết bị AMG: để 

bảo vệ thân xe, xe được lắp nắp cạnh các điểm 

nâng trên ngưỡng cửa ngoài.
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X Xe Mercedes-AMG và xe có thiết bị AMG: gập 

nắp ? lên trên.

XĐặt con đội B vào điểm kích lên A.

XĐảm bảo rằng đế của con đội đặt thẳng đứng 

bên dưới điểm kích lên.

X Quay tay quay C theo chiều kim đồng hồ cho 

đến khi con đội B nằm hoàn toàn vào điểm kích 

lên A. Đế của con đội được đặt bằng ở trên nền.

X Xoay tay quay C đến khi lốp nâng lên tối đa 3 

cm so với nền.

Tháo bánh xe

! Xe Mercedes AMG có đĩa phanh bằng gốm: 

trong quá trình tháo và định vị lại bánh xe, la-

zăng bánh xe có thể va vào đĩa phanh bằng gốm 

và làm hỏng đĩa phanh. Do đó, thực hiện các 

biện pháp an toàn và cần có người thứ hai trợ 

giúp bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chốt định 

tâm thứ hai.

! Không được đặt các bu-lông lên cát hoặc bụi 

bẩn. Nếu không có thể làm hỏng ren của bu-lông 

bánh xe và may-ơ bánh xe khi siết các bu-lông.

Khi lắp/tháo bánh xe, và cho đến khi tháo bánh xe, 

tránh tác dụng ngoại lực lên đĩa phanh. Việc này có 

thể ảnh hưởng đến mức độ thoải mái khi phanh.

X Tháo hoàn toàn bu-lông bánh xe trên cùng.

X Lắp trục định tâm : vào phần ren thay cho bu-

lông bánh xe.

X Tháo hoàn toàn các bu-lông bánh xe còn lại.

X Tháo bánh xe.

Lắp bánh xe mới

G CẢNH BÁO

Bu-lông bánh xe dính dầu hoặc mỡ hay ren bu-

lông/may-ơ bánh xe bị hỏng có thể làm các bu-

lông bánh xe bị lỏng. Vì thế, bánh xe có thể bị 

long ra khi lái xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tuyệt đối không bôi dầu hoặc mỡ lên các bu-

lông bánh xe. Trong trường hợp phần ren bị 

hỏng, phải liên hệ ngay với xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn. Thay ren bu-lông hoặc ren may-ơ bánh xe 

bị hư hỏng. Không được tiếp tục lái xe.
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Đọc kỹ các chỉ dẫn và lưu ý an toàn trong phần 

"Thay bánh xe" (Y trang 385).

Chỉ sử dụng các bu-lông bánh xe được thiết kế cho 

bánh xe và xe. Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz 

khuyến cáo bạn chỉ sử dụng các bu-lông bánh xe 

đã được phê duyệt cho xe của Mercedes-Benz và 

bánh xe tương ứng.

! Xe Mercedes AMG có đĩa phanh bằng gốm: 

trong quá trình tháo và định vị lại bánh xe, la-

zăng bánh xe có thể va vào đĩa phanh bằng gốm 

và làm hỏng đĩa phanh. Do đó, thực hiện các 

biện pháp an toàn và cần có người thứ hai trợ 

giúp bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chốt định 

tâm thứ hai.

X Vệ sinh bánh xe và các bề mặt tiếp xúc của may-

ơ bánh xe.

X Trượt bánh xe cần lắp lên trục định tâm và đẩy 

vào.

X Siết các bu-lông bánh xe đến khi các bu-lông 

được siết chặt.

X Tháo chốt định tâm.

X Siết bu-lông bánh xe cuối cùng đến khi bu-lông 

được siết chặt.

X Xe có bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được: 

bơm bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được 

(Y trang 392).

X Sau đó hạ xe xuống.

Hạ xe xuống

! Xe có bánh xe dự phòng khẩn cấp gập 

được: Bơm bánh xe dự phòng khẩn cấp gập 

được sử dụng máy bơm lốp trước khi hạ xe xu-

ống. Nếu không có thể làm hư hại la-zăng bánh 

xe.

X Xoay tay quay của con đội ngược chiều kim 

đồng hồ cho đến khi xe đứng vững trên mặt đất 

một lần nữa.

XĐặt con đội vào một bên.

X Siết đều các bu-lông bánh xe theo kiểu chéo 

theo thứ tự được minh họa (: đến A). Lực siết 

phải là 150 Nm.

X Xoay con đội trở về vị trí ban đầu.

X Xếp con đội và phần còn lại của bộ dụng cụ thay 

lốp xe trở về khoang hành lý.

X Xe Mercedes-AMG và xe có thiết bị AMG: sử 

dụng nắp của ngưỡng cửa ngoài.

X Kiểm tra áp suất khí của bánh xe mới lắp và điều 

chỉnh cho hợp lý.

X Tuân thủ áp suất lốp khuyến cáo (Y trang 380).

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp hoặc thiết bị giám 

sát áp suất lốp sẽ không hoạt động chính xác nếu 

bạn đang lái xe có lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp. 

Chỉ khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp 

hoặc thiết bị giám sát áp suất lốp khi đã thay bánh 

xe bị hỏng bằng bánh xe mới.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn siết các bu-lông hoặc đai ốc bánh xe 

khi xe đang được nâng lên, con đội có thể bị lật. 

Có nguy cơ gây thương tích.

Chỉ siết các bu-lông hoặc đai ốc bánh xe khi xe 

nằm trên nền.

G CẢNH BÁO

Bánh xe có thể bị lỏng ra nếu không siết các đai 

ốc và bu-lông bánh xe đến lực siết quy định. Có 

nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay lập tức kiểm tra lực siết tại xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn sau khi thay bánh xe.
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Xe có thiết bị giám sát áp suất lốp: tất cả các 

bánh xe được lắp đều phải được trang bị cảm biến 

vận hành.

Bạn có thể hỏi thông tin về cụm bánh xe/lốp xe 

được phép tại Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

! Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyến cáo 

chỉ nên sử dụng các lốp xe và bánh xe đã được 

Mercedes-Benz phê duyệt riêng cho xe của bạn.

! Lốp xe và bánh xe nói trên đặc biệt thích hợp 

với các hệ thống hỗ trợ điều khiển xe, như ABS 

hoặc ESP® và được ký hiệu như sau:

RMO = Mercedes-Benz Original

RMOE = Mercedes-Benz Original Extended (lốp 

có đặc tính run-flat)

RMO1 = Mercedes-Benz Original (chỉ loại lốp 

AMG nhất định)

Lốp Mercedes-Benz Original Extended chỉ có 

thể được sử dụng cho bánh xe đã được phê 

duyệt riêng bởi Mercedes-Benz.

Chỉ sử dụng lốp xe, bánh xe hoặc phụ tùng đã 

được kiểm định và phê duyệt bởi Mercedes-

Benz. Nếu không, các đặc tính nhất định, như 

khả năng điều khiển xe, tiếng ồn phát ra hay tiêu 

thụ nhiên liệu có thể bị ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, 

khi lái xe có tải, những khác biệt về kích thước 

lốp có thể làm lốp tiếp xúc với thân xe và các bộ 

phận của cầu xe. Điều này có thể làm hỏng lốp 

xe hoặc xe.

Mercedes-Benz không chịu trách nhiệm cho bất 

cứ hỏng hóc nào do sử dụng lốp xe, bánh xe 

hoặc phụ tùng không được kiểm định và phê 

duyệt.

Có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về bánh xe, lốp 

xe và cụm bánh xe và lốp xe đã được phê duyệt 

tại các xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! Mercedes-Benz không kiểm nghiệm hay 

khuyến cáo sử dụng lốp đắp lại, vì không phải 

lúc nào cũng có thể phát hiện được hư hại trước 

đó trên lốp đắp lại. Do đó, Mercedes-Benz 

không thể đảm bảo được sự an toàn của xe nếu 

lắp lốp đắp lại. Không lắp lốp đã qua sử dụng 

nếu bạn không có thông tin gì về việc sử dụng 

trước đó.

! Bánh xe lớn: với kích thước bánh xe cho trước, 

chiều rộng tiết diện càng nhỏ thì độ êm của lốp 

trên mặt đường xấu càng thấp. Độ êm khi quay 

và độ êm của hệ thống treo cũng bị giảm và tăng 

nguy cơ hỏng bánh xe và lốp xe khi lái xe chạy 

qua các chướng ngại vật.

Có thể tham khảo bảng áp suất lốp khuyến nghị 

cho các điều kiện vận hành khác nhau ở nắp khóa 

bình xăng. Để biết thêm thông tin về áp suất lốp, 

xem (Y trang 380). Kiểm tra áp suất lốp thường 

xuyên và chỉ kiểm tra khi lốp đã nguội.

Các lưu ý về thiết bị dùng cho xe – luôn lắp cho xe:

RLốp có cùng kích thước trên mỗi cầu xe (trái/

phải)

RCùng loại lốp tại thời điểm nhất định (lốp mùa 

hè, lốp mùa đông, lốp MOExtended)

RNgoại lệ: có thể lắp lốp khác kiểu hoặc nhà sản 

xuất trong trường hợp bị xẹp lốp. Xem phần "Lốp 

MOExtended (lốp có đặc tính run-flat)" 

(Y trang 359).

Các xe có lốp MOExtended không được trang bị 

sẵn bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT tại nhà máy. Do vậy 

khuyến cáo bạn nên trang bị thêm bộ vá lốp khẩn 

cấp TIREFIT nếu bạn lắp các lốp xe không có đặc 

tính run-flat, chẳng hạn: các lốp xe mùa đông. Có 

thể mua bộ vá lốp khẩn cấp TIREFIT từ một xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Cụm bánh xe và lốp xe

Bánh xe dự phòng khẩn cấp

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Kích thước bánh xe/lốp xe và loại lốp của bánh 

xe dự phòng/bánh xe dự phòng khẩn cấp và 

bánh xe cần thay thế có thể khác nhau. Lắp 

bánh xe dự phòng/bánh xe dự phòng khẩn cấp 

có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đặc 

tính lái xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để tránh những trường hợp nguy hiểm:

RÁp dụng cách lái xe phù hợp và lái xe cẩn 

thận.

RTuyệt đối không lắp nhiều hơn một bánh xe dự 

phòng/bánh xe dự phòng khẩn cấp nếu có 

kích thước khác với kích thước của bánh được 

thay.
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Khi sử dụng bánh xe dự phòng khẩn cấp hoặc bánh 

xe dự phòng có kích thước khác, không được lái xe 

quá tốc độ 80 km/h.

Không được lắp xích bọc lốp cho bánh xe dự phòng 

khẩn cấp.

Bạn có thể hỏi thông tin về bánh xe dự phòng khẩn 

cấp được phép tại Trung tâm dịch vụ Mercedes-

Benz.

Bạn phải thường xuyên kiểm tra áp suất của tất cả 

các bánh xe, bao gồm bánh xe dự phòng khẩn cấp, 

đặc biệt là trước những chuyến đi dài, và điều 

chỉnh áp suất nếu cần thiết (Y trang 380). Giá trị 

áp suất quy định được ghi trên bánh xe.

Cũng có thể lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp ngược 

chiều quay. Chú ý giới hạn thời gian sử dụng cũng 

như giới hạn tốc độ được quy định cho bánh xe dự 

phòng khẩn cấp.

Ít nhất sau sáu năm phải thay lốp xe, bất kể độ 

mòn như thế nào. Việc này cũng áp dụng với bánh 

xe dự phòng khẩn cấp.

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp hoặc thiết bị giám 

sát áp suất lốp sẽ không hoạt động chính xác nếu 

bạn đang lái xe có lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp. 

Chỉ khởi động lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp 

hoặc thiết bị giám sát áp suất lốp khi đã thay bánh 

xe bị hỏng bằng bánh xe mới.

Xe có thiết bị giám sát áp suất lốp: sau khi đã 

lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp, hệ thống có thể 

vẫn hiển thị áp suất lốp của bánh xe đã được tháo 

ra trong một vài phút. Giá trị hiển thị cho vị trí lắp 

bánh xe dự phòng khẩn cấp không giống với áp 

suất lốp hiện tại của bánh xe dự phòng khẩn cấp.

Bánh xe dự phòng khẩn cấp được cố định trong túi 

đựng bánh xe dự phòng khẩn cấp trong khoang 

hành lý.

X Mở khoang hành lý.

X Tháo dây buộc.

X Tháo móc lò xo của dây buộc khỏi chốt giữ.

X Lấy túi đựng bánh xe dự phòng khẩn cấp có 

bánh xe dự phòng khẩn cấp ra.

X Mở túi đựng bánh xe dự phòng khẩn cấp và lấy 

bánh xe dự phòng khẩn cấp ra.

Luôn chú ý đến các chỉ dẫn và lưu ý an toàn trong 

phần "Thay bánh xe" (Y trang 386).

! Bơm bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được sử 

dụng máy bơm lốp trước khi hạ xe xuống. Nếu 

không la-zăng có thể bị hư hại.

! Không được chạy bơm lốp liên tục quá tám 

phút. Nếu không, bơm sẽ bị quá nhiệt.

Có thể khởi động lại máy bơm lốp sau khi đã để 

nguội.

Tuân thủ hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất trên 

nhãn máy bơm lốp và trên bình keo vá lốp.

X Lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được theo 

mô tả (Y trang 385).

X Phải lắp bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được 

trước khi bơm.

X Tháo máy bơm lốp khỏi ngăn đựng đồ phía dưới 

sàn khoang hành lý (Y trang 358).

X Kéo phích cắm A và ống bơm ra khỏi vỏ.

RChỉ sử dụng bánh xe dự phòng/bánh xe dự 

phòng khẩn cấp trong thời gian ngắn nếu có 

kích thước khác với kích thước của bánh xe 

được thay.

RTuyệt đối không tắt ESP®.

RThay bánh xe dự phòng/bánh xe dự phòng 

khẩn cấp đã lắp tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn. Đảm bảo dùng đúng kích thước bánh 

xe/lốp xe và loại lốp.

Lưu ý chung

Tháo bánh xe dự phòng khẩn cấp

Bơm bánh xe dự phòng khẩn cấp gập được
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X Tháo nắp van trên bánh xe dự phòng khẩn cấp 

gập được.

X Vặn đai ốc nối : trên ống bơm vào van.

X Nếu cần, tháo đầu nối kiểu phích cắm ra khỏi đai 

ốc nối trước.

XĐảm bảo rằng công tắc máy bơm lốp ; được 

đặt ở 0.

X Cắm giắc nối A vào ổ cắm trong xe bạn.

XỔ cắm đầu mồi thuốc: (Y trang 332)

XỔ cắm 12 V: (Y trang 333)

X Tuân thủ các lưu ý về đầu mồi thuốc 

(Y trang 332). Tuân thủ các lưu ý về ổ cắm 

(Y trang 333).

X Xoay chìa đến vị trí số 1 trên khóa điện.

X Ấn công tắc máy bơm lốp ; sang I.

Máy bơm lốp sẽ bật. Lốp được bơm. Áp suất lốp 

được hiển thị trên đồng hồ đo áp suất =.

X Bơm lốp đến áp suất lốp quy định.

X Áp suất lốp quy định được in trên nhãn màu 

vàng của bánh xe dự phòng khẩn cấp.

X Khi đạt được áp suất lốp quy định, ấn công tắc 

; trên máy bơm lốp điện đến 0.

Máy bơm lốp sẽ tắt.

X Xoay chìa khóa sang vị trí số u trên khóa điện.

X Nếu áp suất lốp cao hơn mức áp suất quy định 

thì hãy ấn vào nút van xả áp suất ? cho đến khi 

đạt được mức áp suất lốp chính xác.

X Tháo đai ốc nối : trên ống bơm khỏi van.

X Nếu cần, vít lại đầu nối kiểu phích cắm vào đai 

ốc nối.

X Vặn lại nắp van vào van bánh xe dự phòng khẩn 

cấp gập được.

X Xếp phích cắm A và ống bơm vào phần dưới 

của vỏ máy bơm lốp.

X Cất máy bơm lốp vào xe.
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Thông tin về dữ liệu kỹ thuật

Hệ thống điện tử trên xe

Bảng số khung

Sản phẩm bảo dưỡng và thông số về dung tích

Dữ liệu xe

Móc kéo rơ-moóc
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Xe lai: đảm bảo tuân thủ các lưu ý trong phần bổ 

sung. Nếu không, bạn có thể không phát hiện ra 

nguy hiểm.

i Dữ liệu kỹ thuật được xác định theo Chỉ thị của 

EU. Toàn bộ dữ liệu áp dụng với trang bị tiêu 

chuẩn cho xe. Vì thế, dữ liệu có thể khác đối với 

xe có trang bị tùy chọn. Bạn có thể có thêm 

thông tin từ Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz.

! Chỉ thực hiện các công việc trên hệ thống điện 

tử của động cơ và các bộ phận liên quan như các 

bộ điều khiển, cảm biến, các bộ phận dẫn động 

và các giắc cắm tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn. 

Nếu không, các bộ phận của xe có thể bị mòn 

nhanh hơn và có thể làm mất hiệu lực giấy phép 

lưu hành xe.

! Giấy phép lưu hành xe có thể bị mất hiệu lực 

nếu không đọc kỹ các hướng dẫn lắp đặt và sử 

dụng radio hai chiều.

! Cụ thể, phải tuân thủ những điều kiện sau:

RChỉ sử dụng các băng tần đã phê duyệt
RTuân thủ công suất tối đa cho phép đối với 

những băng tần đó
RChỉ sử dụng các vị trí đặt ăng-ten đã phê duyệt

Mức độ bức xạ điện từ quá cao có thể gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của bạn và của người khác. 

Việc sử dụng ăng-ten ngoài phải tham khảo những 

ý kiến khoa học về khả năng ảnh hưởng của trường 

điện từ đối với sức khỏe.

Các vị trí đặt ăng-ten được phê duyệt

: Trên mui trước

; Trên mui sau

= Vè bánh sau

? Nắp khoang hành lý

Thông tin về dữ liệu kỹ thuật

Hệ thống điện tử trên xe

Can thiệp vào hệ thống điện tử của động 
cơ

Lắp radio hai chiều và điện thoại di động

G CẢNH BÁO

Bức xạ điện từ từ radio hai chiều có thể gây ảnh 

hưởng đến hệ thống điện tử trên xe nếu chúng 

được thao tác hoặc lắp thêm không đúng cách. 

Điều này có thể gây ảnh hưởng tới an toàn hoạt 

động của xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bạn phải đảm bảo tất cả các công việc liên quan 

tới các bộ phận điện và điện tử được thực hiện 

tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn sử dụng radio hai chiều trong xe không 

đúng cách, bức xạ điện từ của chúng có thể làm 

nhiễu hệ thống điện tử trên xe, ví dụ như khi:

RRadio hai chiều không được kết nối với ăng-

ten ngoài

RĂng-ten ngoài không được lắp đúng cách 

hoặc không phải là loại ăng-ten phản xạ yếu

Điều này có thể gây ảnh hưởng tới an toàn hoạt 

động của xe. Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hãy đến xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để lắp loại 

ăng-ten ngoài phản xạ yếu. Khi sử dụng radio hai 

chiều trong xe, phải luôn kết nối chúng với ăng-

ten ngoài có phản xạ yếu.
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Xe có cửa sổ trời toàn cảnh: không được lắp 

ăng-ten lên vùng trên mui trước hoặc mui sau.

Trên vè bánh sau, vị trí lắp ăng-ten khuyến cáo là 

phía xe gần tâm đường hơn.

Áp dụng Tiêu chuẩn Kỹ thuật ISO/TS 21609 

(Phương tiện đường bộ – "Hướng dẫn EMC về lắp 

thiết bị phát sóng vô tuyến không chính hãng") khi 

lắp thêm radio hai chiều. Hãy tuân thủ các yêu cầu 

pháp lý dành cho các phụ tùng bổ sung.

Nếu xe của bạn có các chi tiết cố định cho thiết bị 

radio hai chiều, hãy sử dụng nguồn điện hoặc dây 

nối ăng-ten được thiết kế cho các chi tiết cố định 

cơ bản. Phải tuân thủ các hướng dẫn bổ sung của 

nhà sản xuất khi lắp đặt.

Sai khác về băng tần, công suất phát tối đa hoặc vị 

trí đặt ăng-ten phải được phê duyệt bởi Mercedes-

Benz.

Công suất phát tối đa (ĐỈNH) tại đế của ăng-ten 

không được vượt quá các giá trị sau:

Có thể sử dụng những thiết bị sau trong xe mà 

không bị hạn chế:

RRadio hai chiều có công suất phát tối đa lên đến 

100 mW
RRadio hai chiều có tần số phát trong băng tần 

380 - 410 MHz và công suất phát tối đa lên đến 

2 W (hệ thống vô tuyến trung kế/Tetra)
RÐiện thoại di động (2G/3G/4G)

Đối với những băng tần sau đây, sẽ không bị hạn 

chế khi đặt ăng-ten bên ngoài xe:

RHệ thống vô tuyến trung kế/Tetra
RBăng tần 70 cm
R2G/3G/4G

X Mở cửa trước bên phải xe.

Bạn sẽ thấy bảng số khung :.

Ví dụ: bảng số khung (Kuwait)

: Nhà sản xuất xe

; Nơi sản xuất

= Ngày sản xuất

? Model xe

A VIN

Băng tần Công suất phát 

tối đa

Sóng ngắn

3–54 MHz

100 W

Băng tần 4 m

74 - 88 MHz

30 W

Băng tần 2 m

144-174 MHz

50 W

Hệ thống vô tuyến trung 

kế/Tetra

380-460 MHz

10 W

Băng tần 70 cm

400-460 MHz

35 W

Kết nối di động (2G/3G/

4G)

10 W

Bảng số khung

Bảng số khung có số khung (VIN)
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Ví dụ: bảng số khung (xe có móc kéo rơ-moóc 

– mọi quốc gia khác)

: Nhà sản xuất xe

; Số phê duyệt kiểu theo EU (chỉ có ở một số 

quốc gia nhất định)

= VIN

? Tổng trọng lượng xe tối đa (kg)

A Tổng trọng lượng tối đa của cả xe (kg) (chỉ có 

ở một số quốc gia nhất định)

B Tải trọng cầu trước cho phép (kg)

C Tải trọng cầu sau cho phép (kg)

D Mã màu sơn

i Dữ liệu ghi trên bảng số khung là dữ liệu mẫu. 

Dữ liệu này khác nhau giữa các xe và có thể 

khác với dữ liệu được trình bày ở đây. Bạn có thể 

tìm thấy dữ liệu áp dụng cho xe của bạn trên 

bảng số khung của xe.

X Trượt ghế trước bên phải đến vị trí xa nhất về 

phía sau.

X Gập tấm phủ sàn ; lên.

Số VIN : hiện ra.

Số VIN cũng có thể được ghi trên bảng số khung 

(Y trang 397).

Ở một số quốc gia nhất định: số VIN cũng có thể 

được ghi ở cạnh dưới của kính chắn gió.

Số máy được dập trên hộp trục khuỷu. Bạn có thể 

tìm hiểu thêm thông tin tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn bất kỳ.

Các sản phẩm bảo dưỡng bao gồm:

RNhiên liệu
RPhụ gia sau xử lý khí xả, ví dụ AdBlue®

RDầu bôi trơn (ví dụ dầu động cơ, dầu hộp số)
RNước làm mát
RDầu phanh
RNước rửa kính chắn gió
RMôi chất lạnh hệ thống điều hòa

Các bộ phận và sản phẩm bảo dưỡng phải phù hợp 

với nhau. Chỉ sử dụng các sản phẩm được Merce-

des-Benz khuyên dùng. Hư hại do sử dụng các sản 

phẩm không được Mercedes-Benz khuyên dùng 

gây ra sẽ không được Mercedes-Benz bảo hành 

hay bảo hành thiện chí. Các sản phẩm này được 

Số khung (VIN)

Số máy

Sản phẩm bảo dưỡng và thông số về dung 
tích

Lưu ý an toàn quan trọng

G CẢNH BÁO

Sản phẩm bảo dưỡng có thể độc hại và nguy 

hiểm tới sức khỏe. Có nguy cơ gây thương tích.

Đọc kỹ hướng dẫn trên bình chứa gốc tương ứng 

khi sử dụng, bảo quản và tiêu hủy các sản phẩm 

bảo dưỡng. Luôn bảo quản các sản phẩm bảo 

dưỡng trong bình chứa ban đầu được đóng kín. 

Luôn để các sản phẩm bảo dưỡng tránh xa tầm 

tay trẻ em.

H Lưu ý về môi trường

Tiêu hủy các sản phẩm bảo dưỡng một cách có 

trách nhiệm với môi trường.
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liệt kê trong phần tương ứng của Hướng dẫn sử 

dụng của Mercedes-Benz.

Có thể nhận diện các sản phẩm bảo dưỡng được 

Mercedes-Benz phê duyệt qua thông tin sau trên 

bình chứa:

RMB-Freigabe (ví dụ MB-Freigabe 229.51)
RMB-Approval (ví dụ MB-Approval 229.51)

Những ký hiệu hay khuyến nghị khác cho biết mức 

chất lượng hay thông số kỹ thuật theo Số phiếu MB 

(ví dụ MB 229.5). Những sản phẩm đó không nhất 

thiết phải được Mercedes-Benz phê duyệt.

Ví dụ các ký hiệu khác:

R0W-30
R5W-30
R5W-40

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn bất kỳ hoặc trên mạng internet tại 

http://bevo.mercedes-benz.com.

Lưu ý an toàn quan trọng

Dung tích bình nhiên liệu

Xăng

Loại nhiên liệu

! Không sử dụng dầu diesel để tiếp nhiên liệu 

cho xe có động cơ xăng. Không bật khóa điện 

nếu bạn vô tình tiếp nhầm loại nhiên liệu. Nếu 

không, nhiên liệu sẽ chảy vào hệ thống nhiên 

liệu. Thậm chí một lượng nhỏ nhiên liệu không 

đúng cũng có thể làm hỏng hệ thống nhiên liệu 

và động cơ. Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ đủ 

tiêu chuẩn và xả hoàn toàn bình nhiên liệu cũng 

như các đường ống dẫn nhiên liệu.

! Chỉ tiếp nhiên liệu bằng xăng không chì, tối 

thiểu là 95 RON, loại xăng này tuân thủ tiêu 

chuẩn Châu Âu EN 228 hoặc E DIN hoặc thông 

số kỹ thuật tương đương.

Nhiên liệu có thông số kỹ thuật này có thể chứa 

hàm lượng etanol lên đến 10%. Xe của bạn thích 

hợp sử dụng nhiên liệu E10. Bạn có thể tiếp 

nhiên liệu cho xe bằng nhiên liệu E10.

Nhiên liệu

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu có khả năng bắt cháy cao. Nếu bạn xử 

lý nhiên liệu không đúng quy cách, có thể xảy ra 

nguy cơ cháy nổ.

Bạn phải tránh lửa, ngọn lửa trần, tạo tia lửa và 

hút thuốc. Hãy tắt động cơ và hệ thống sưởi phụ 

trợ nếu có trước khi tiếp nhiên liệu.

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu độc và có hại cho sức khỏe. Có nguy 

cơ gây thương tích.

Không nuốt nhiên liệu hoặc để nhiên liệu tiếp 

xúc với da, mắt hoặc quần áo. Không hít hơi 

nhiên liệu. Để nhiên liệu tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác tiếp xúc với nhiên liệu, 

hãy tuân thủ những điều sau:

RLập tức rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiên 

liệu bằng nước và xà phòng.

RNếu nhiên liệu dính vào mắt, lập tức rửa kỹ 

bằng nước sạch. Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay.

RNếu nuốt phải nhiên liệu, tìm kiếm trợ giúp y 

tế ngay. Không gây nôn.

RThay ngay quần áo tiếp xúc với nhiên liệu.

Model Tổng dung tích

C 300

C 400 4MATIC

Xe Mercedes-AMG

66,0 l

C 220 d

C 220 d 4MATIC

C 250

C 250 d

C 250 d 4MATIC

50,0 l

hoặc

66,0 l

Tất cả các model khác 41,0 l

hoặc

66,0 l

Model Nhiên liệu dự 

trữ

Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG C 63 S

Xấp xỉ 10,0 l

Tất cả các model khác Xấp xỉ 7,0 l
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Nhiên liệu không tuân thủ EN 228 có thể dẫn 

đến mài mòn nhanh và gây hư hại hệ thống 

nhiên liệu, động cơ và hệ thống xả.

! Chỉ sử dụng nhiên liệu được khuyên dùng. Vận 

hành xe với các loại nhiên liệu khác có thể gây 

hỏng hóc hệ thống nhiên liệu, động cơ và hệ 

thống xả.

! Không sử dụng các nhiên liệu sau:

RXăng có hơn 10% etanol
RE100 (100% etanol)
RXăng có metanol
RM100 (100% metanol)
RXăng có các phụ gia chứa kim loại
RDầu diesel

Không trộn những nhiên liệu trên với nhiên liệu 

được khuyên dùng cho xe của bạn.

Thông thường bạn sẽ thấy thông tin về loại nhiên 

liệu trên cột bơm xăng. Nếu bạn không thấy nhãn 

trên cột bơm xăng, hãy hỏi nhân viên trạm xăng.

C 180, C 250: nếu không có sẵn nhiên liệu được 

khuyên dùng, biện pháp tạm thời là có thể sử dụng 

xăng không chì loại thường với chỉ số octan 93 

RON.

Tất cả các model khác: nếu không có sẵn nhiên 

liệu được khuyên dùng, biện pháp tạm thời là có 

thể sử dụng xăng không chì loại thường với chỉ số 

octan 91 RON. Điều này có thể làm giảm hiệu suất 

của động cơ và tăng tiêu thụ nhiên liệu. Tránh lái 

xe khi bướm ga mở hoàn toàn và tăng tốc đột ngột. 

Tuyệt đối không tiếp nhiên liệu xăng có RON thấp 

hơn.

i Ở một số nước, lượng lưu huỳnh có trong xăng 

sẵn bán có thể không đủ thấp. Loại xăng này có 

thể tạm thời gây mùi khó chịu, đặc biệt trong 

những hành trình ngắn. Ngay khi sử dụng nhiên 

liệu không chứa lưu huỳnh (hàm lượng lưu huỳnh 

< 10 ppm) thì sẽ bớt mùi khó chịu.

Các loại nhiên liệu bạn có thể sử dụng trong xe có 

thể khác với thông tin trong Hướng dẫn sử dụng 

tùy vào quốc gia. Có thể tìm các loại nhiên liệu đã 

được phê duyệt cho xe của bạn trên nhãn hướng 

dẫn ở bên trong nắp khóa bình xăng.

Thông tin về tiếp nhiên liệu (Y trang 176).

Xe Mercedes-AMG

! Chỉ tiếp nhiên liệu là xăng không chì cao cấp, 

tối thiểu là 98 ROZ, tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu 

EN 228 hoặc thông số kỹ thuật tương đương.

Nếu không bạn có thể làm giảm công suất động 

cơ hoặc làm hư hại động cơ.

Nhiên liệu có thông số kỹ thuật này có thể chứa 

hàm lượng etanol lên đến 10%. Xe của bạn thích 

hợp sử dụng nhiên liệu E10. Bạn có thể tiếp 

nhiên liệu cho xe bằng nhiên liệu E10.

! Nếu không có sẵn nhiên liệu được khuyên 

dùng, biện pháp tạm thời là sử dụng xăng không 

chì với chỉ số octan 95 RON. Điều này có thể làm 

giảm hiệu suất của động cơ và tăng tiêu thụ 

nhiên liệu. Tránh lái xe khi bướm ga mở hoàn 

toàn hết mức có thể.

! Nếu không có sẵn nhiên liệu được khuyên 

dùng, biện pháp tạm thời là sử dụng xăng không 

chì trong trường hợp khẩn cấp với chỉ số octan 

91 RON.

Điều này dẫn đến tăng mức tiêu thụ nhiên liệu 

và làm giảm đáng kể hiệu suất của động cơ. 

Tránh lái xe khi bướm ga mở hoàn toàn.

Nếu không sẵn có nhiên liệu khác ngoài xăng 91 

RON hoặc thấp hơn thì bạn nên điều chỉnh xe tại 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn để chạy bằng nhiên 

liệu này.

C 200, C 250

! Chỉ tiếp nhiên liệu bằng xăng không chì không 

chứa lưu huỳnh, tối thiểu là 95 ROZ, loại xăng 

này tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu EN 228 hoặc E 

DIN hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Nếu không, bạn có thể làm giảm công suất động 

cơ hoặc làm hỏng hệ thống kiểm soát khí thải.

i Xăng có ở một số quốc gia có thể có hàm 

lượng lưu huỳnh không đủ thấp. Loại xăng này 

có thể tạm thời gây mùi khó chịu, đặc biệt trong 

những hành trình ngắn. Ngay khi sử dụng nhiên 

liệu không chứa lưu huỳnh (hàm lượng lưu huỳnh 

< 10 ppm) thì sẽ bớt mùi khó chịu.

C 300, Mercedes-AMG C 43 4MATIC

! Chỉ tiếp nhiên liệu là xăng không chì cao cấp 

tối thiểu là 98 ROZ nếu bạn muốn hiệu suất tối 

đa từ động cơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử 

dụng xăng không chì tối thiểu là 95 ROZ.
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Nếu không có sẵn nhiên liệu được khuyên dùng, 

biện pháp tạm thời là sử dụng xăng không chì 

loại thường với chỉ số octan 91 ROZ. Điều này sẽ 

dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn và hiệu 

suất giảm đáng kể. Tuyệt đối không tiếp nhiên 

liệu có RON thấp hơn.

Nhiên liệu có thông số kỹ thuật này có thể chứa 

hàm lượng etanol lên đến 10%.

Nhiên liệu không tuân thủ EN 228 hoặc E DIN 

51626–1 có thể dẫn tới mài mòn nhanh cũng 

như hư hỏng cho động cơ và hệ thống xả.

Chất phụ gia

! Việc vận hành động cơ được thêm phụ gia 

nhiên liệu có thể làm hỏng động cơ. Không trộn 

các phụ gia nhiên liệu vào nhiên liệu. Tuy nhiên, 

không kể các phụ gia giúp loại bỏ và tránh tích 

tụ cặn bẩn. Chỉ trộn xăng với các loại phụ gia 

được Mercedes-Benz khuyên dùng. Đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trong phần mô tả sản phẩm. 

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về các loại phụ 

gia khuyên dùng tại Trung tâm dịch vụ Merce-

des-Benz bất kỳ.

Mercedes-Benz khuyến cáo nên sử dụng các 

thương hiệu nhiên liệu có chứa phụ gia.

Chất lượng của nhiên liệu sẵn bán ở một số quốc 

gia có thể không đáp ứng yêu cầu. Do đó có thể 

tích tụ cặn trong hệ thống phun nhiên liệu. Trong 

trường hợp này, cần trộn xăng với phụ gia làm sạch 

được Mercedes-Benz khuyên dùng nhưng cần hỏi 

ý kiến Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz. Luôn 

tuân thủ các lưu ý và tỉ lệ phối trộn quy định trên 

bình chứa.

Diesel

Loại nhiên liệu

! Khi tiếp nhiên liệu, chỉ sử dụng nhiên liệu die-

sel tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu EN 590 hoặc 

nhiên liệu diesel có chất lượng tương đương. 

Nhiên liệu không tuân thủ EN 590 có thể dẫn tới 

mài mòn nhanh cũng như hư hỏng cho động cơ 

và hệ thống xả.

! Không sử dụng các nhiên liệu sau:

RDiesel dùng cho tàu thủy
RDầu đốt
RDiesel sinh học
RDầu thực vật
RXăng
RParafin
RDầu hỏa

Không được trộn những nhiên liệu này với nhiên 

liệu diesel và không được sử dụng bất cứ phụ gia 

đặc biệt nào. Nếu không, có thể dẫn đến hỏng 

động cơ.

! Xe có bộ lọc hạt diesel: Ở những nước không 

thuộc EU, chỉ sử dụng diesel Euro có hàm lượng 

lưu huỳnh thấp dưới 50 ppm. Nếu không, hệ 

thống kiểm soát khí thải có thể bị hỏng.

! Xe không có bộ lọc hạt diesel: ở những nước 

chỉ bán nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 

cao, bạn sẽ cần thực hiện thay dầu cho xe với 

định kỳ ngắn hơn. Có thể tìm hiểu thêm thông 

tin về định kỳ thay dầu tại xưởng dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn.

Thông thường bạn sẽ tìm thấy thông tin về loại 

nhiên liệu trên cột bơm xăng. Nếu bạn không thấy 

nhãn trên cột bơm xăng, hãy hỏi nhân viên trạm 

xăng.

Thông tin về tiếp nhiên liệu (Y trang 176).

Nhiệt độ bên ngoài thấp

Vào những tháng mùa đông, loại nhiên liệu diesel 

có chất lượng chảy cao hơn trong điều kiện lạnh sẽ 

được bán ra. Tại Châu Âu, tiêu chuẩn EN 590 đã 

xác định các nhóm nhiệt độ theo khí hậu khác 

nhau. Có thể tránh hỏng hóc bằng cách tiếp nhiên 

liệu diesel tương ứng với các thông số kỹ thuật 

theo khí hậu được nêu trong EN 590. Trường hợp 

nhiệt độ bên ngoài thấp bất thường, các đặc điểm 

chảy của nhiên liệu diesel có thể sẽ không đủ đáp 

ứng yêu cầu. Do đó, nhiên liệu diesel từ các vùng 

ấm hơn có thể sẽ không phù hợp để vận hành ở các 

điều kiện khí hậu lạnh hơn.

G CẢNH BÁO

Nếu bạn trộn nhiên liệu diesel với xăng, điểm 

bốc cháy của hỗn hợp nhiên liệu này sẽ thấp hơn 

điểm bốc cháy của nhiên liệu diesel. Khi động cơ 

hoạt động, các bộ phận trong hệ thống xả có thể 

quá nhiệt mà bạn không để ý. Có nguy cơ xảy ra 

hỏa hoạn.

Tuyệt đối không được tiếp thêm xăng. Tuyệt đối 

không pha xăng vào nhiên liệu diesel.
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i Có thể tìm hiểu thêm thông tin về các đặc tính 

nhiên liệu theo từng quốc gia và các loại nhiên 

liệu có tính bền nhiệt thấp từ các công ty dầu, ví 

dụ như tại các trạm bơm nhiên liệu.

Xe chạy nhiên liệu linh hoạt

Lưu ý an toàn quan trọng

Có thể đổ các loại xăng sau cho xe chạy nhiên liệu 

linh hoạt:

RXăng không chì
RXăng E85
RHỗn hợp xăng E85 và xăng không chì

i Các xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt có thể 

được nhận dạng bằng nhãn dán Ethanol up to 

E85 ở bên trong nắp khóa bình xăng.

Các loại nhiên liệu bạn có thể sử dụng trong xe có 

thể khác với thông tin trong Hướng dẫn sử dụng 

tùy vào quốc gia. Có thể tìm các loại nhiên liệu đã 

được phê duyệt cho xe của bạn trên nhãn hướng 

dẫn ở bên trong nắp khóa bình xăng.

Mức tiêu thụ nhiên liệu

Hàm lượng năng lượng của xăng E85 thấp hơn hàm 

lượng năng lượng của xăng không chì với lượng 

bằng nhau. Do đó, mức tiêu thụ nhiên liệu xăng 

E85 cao hơn xăng không chì.

Dịch vụ

Thông báo cho Trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz 

nếu bạn chạy xe hoặc đã chạy xe sử dụng xăng 

E85.

Nhiệt độ bên ngoài thấp

Nếu nhiệt độ bên ngoài dưới 0 °C thì quy trình khởi 

động có thể mất nhiều thời gian hơn đáng kể khi 

dùng xăng E85.

Xăng E85 không thích hợp để sử dụng ở nhiệt độ 

ngoài trời dưới -20 °C.

Lưu ý an toàn quan trọng

Tuân thủ các lưu ý an toàn quan trọng đối với các 

sản phẩm bảo dưỡng khi sử dụng AdBlue® 

(Y trang 398).

AdBlue® là chất lỏng tan trong nước dùng sau khi 

xử lý khí xả của động cơ diesel. Chất này:

RKhông độc
RKhông màu và không mùi
RKhông bắt cháy

Nếu bạn mở bình AdBlue®, một lượng nhỏ hơi 

amoniac có thể thoát ra.

Hơi amoniac có mùi hăng và đặc biệt gây kích ứng 

da, niêm mạc và mắt. Bạn có thể cảm thấy nóng 

rát trong mắt, mũi và cổ họng. Bạn cũng có thể ho 

và chảy nước mắt.

Không hít hơi ammoniac bay ra. Chỉ nạp bình Ad-

Blue® tại khu vực thoáng khí.

Nhiệt độ bên ngoài thấp

AdBlue® đóng băng ở nhiệt độ xấp xỉ -11 °C. Xe 

xuất xưởng được trang bị hệ thống gia nhiệt trước 

AdBlue® . Nhờ đó có thể đảm bảo vận hành được 

vào mùa đông ngay cả khi nhiệt độ dưới -11 °C.

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu có khả năng bắt cháy cao. Nếu bạn xử 

lý nhiên liệu không đúng quy cách, có thể xảy ra 

nguy cơ cháy nổ.

Bạn phải tránh lửa, ngọn lửa trần, tạo tia lửa và 

hút thuốc. Hãy tắt động cơ và hệ thống sưởi phụ 

trợ nếu có trước khi tiếp nhiên liệu.

G CẢNH BÁO

Nhiên liệu độc và có hại cho sức khỏe. Có nguy 

cơ gây thương tích.

Không nuốt nhiên liệu hoặc để nhiên liệu tiếp 

xúc với da, mắt hoặc quần áo. Không hít hơi 

nhiên liệu. Để nhiên liệu tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác tiếp xúc với nhiên liệu, 

hãy tuân thủ những điều sau:

RLập tức rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiên 

liệu bằng nước và xà phòng.

RNếu nhiên liệu dính vào mắt, lập tức rửa kỹ 

bằng nước sạch. Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay.

RNếu nuốt phải nhiên liệu, tìm kiếm trợ giúp y 

tế ngay. Không gây nôn.

RThay ngay quần áo tiếp xúc với nhiên liệu.

AdBlue®
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Chất phụ gia

! Chỉ sử dụng AdBlue® theo ISO 22241. Không 

sử dụng các phụ gia khác cùng với AdBlue® và 

không pha loãng AdBlue® với nước. Điều này có 

thể phá hủy hệ thống xử lý khí thải BlueTEC.

Độ tinh khiết

! Các tạp chất trong AdBlue® (ví dụ: các sản 

phẩm bảo dưỡng khác, chất tẩy rửa hoặc gỉ sét) 

làm:

RTăng lượng khí thải
RHư hại bộ chuyển đổi xúc tác
RHỏng động cơ
RTrục trặc hệ thống xử lý khí thải BlueTEC®

Đảm bảo độ tinh khiết của AdBlue® là điều đặc 

biệt quan trọng để tránh gây trục trặc hệ thống xử 

lý khí xả BlueTEC.

Nếu AdBlue® được bơm ra khỏi bình AdBlue®, ví 

dụ như khi sửa chữa, thì không được dùng chất 

lỏng này để nạp vào bình. Độ tinh khiết của chất 

lỏng sẽ không còn được đảm bảo.

Dung tích

Tổng dung tích của bình AdBlue® có thể khác 

nhau, tùy vào trang bị trên xe.

Lưu ý chung

Khi thao tác với dầu động cơ, tuân thủ các lưu ý an 

toàn quan trọng đối với các sản phẩm bảo dưỡng 

(Y trang 398).

Chất lượng dầu động cơ là yếu tố quyết định chức 

năng và vòng đời của động cơ. Sau các thử nghiệm 

toàn diện, Mercedes-Benz đã phê duyệt các loại 

dầu động cơ tương ứng với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành.

Do đó, chỉ có thể sử dụng các loại dầu động cơ đã 

được Mercedes-Benz phê duyệt cho động cơ của 

Mercedes-Benz.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về các loại dầu 

động cơ đã được thử nghiệm và phê duyệt tại Trung 

tâm dịch vụ Mercedes-Benz bất kỳ. Mercedes-

Benz khuyến nghị nên tiến hành thay dầu tại xưởng 

dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Phê duyệt của Mercedes-

Benz được thể hiện trên bình chứa dầu với dòng 

chữ "MB-Freigabe" hoặc "MB-Approval" cùng số 

hiệu tương ứng, ví dụ: MB-Freigabe hoặc MB-

Approval 229.51.

Có thể tìm hiểu thông tin tổng quan về dầu động 

cơ được phê duyệt trên internet theo địa chỉ http:/

/bevo.mercedes-benz.com bằng cách nhập số 

hiệu của loại dầu đó, ví dụ như 229.5.

Bảng này trình bày các loại dầu động cơ đã được 

phê duyệt dành cho xe của bạn.

Động cơ xăng: đối với một số quốc gia nhất định, 

có thể dùng các loại dầu động cơ khác nhau với 

điều kiện chu kì bảo dưỡng được rút ngắn. Để biết 

Model Tổng dung tích

Tất cả các model 8,5 l

hoặc

25,0 l

Dầu động cơ
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thêm thông tin, vui lòng liên hệ với xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn.

Chỉ sử dụng dầu động cơ SAE 0W-40 hoặc SAE 5W-

40 cho xe Mercedes-AMG.

Nếu không sẵn có các loại dầu động cơ được liệt 

kê trong bảng này, bạn có thể tra thêm các loại 

dầu động cơ sau đây cho đến lần thay dầu tiếp 

theo:

RĐộng cơ xăng: MB-Freigabe hoặc MB-Approval 

229.3 hoặc ACEA A3/B3
RĐộng cơ diesel: MB-Freigabe hoặc MB-Approval 

229.3, 229.5 hoặc ACEA C3

Chỉ có thể sử dụng loại dầu này một lần và lượng 

tra thêm không được vượt quá 1,0 l.

Dung tích

Các giá trị sau đây cho biết thông tin về thay dầu, 

bao gồm cả lọc dầu.

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Các giá trị còn thiếu không có tại thời điểm in tài 

liệu.

Chất phụ gia

! Không sử dụng bất cứ phụ gia nào cùng với 

dầu động cơ. Điều này có thể làm hỏng động cơ.

Khi thao tác với dầu phanh, chú ý các lưu ý an toàn 

quan trọng dành cho các sản phẩm bảo dưỡng 

(Y trang 398).

Có thể tìm hiểu chu kỳ thay dầu phanh trong Sổ tay 

hướng dẫn bảo dưỡng xe.

Chỉ sử dụng dầu phanh được Mercedes-Benz phê 

duyệt theo MB-Freigabe hoặc MB-Approval 331.0.

Có thể tìm hiểu thông tin về dầu phanh được phê 

duyệt tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn bất kỳ hoặc 

trên Internet tại địa chỉ http://bevo.mercedes-

benz.com.

i Thường xuyên thay dầu phanh tại xưởng dịch 

vụ đủ tiêu chuẩn theo định kỳ thay dầu và xác 

nhận vào Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng xe.

Động cơ xăng MB-Freigabe 

hoặc MB-Appro-

val

Tất cả các model 229,5, 229,6

Động cơ diesel MB-Freigabe 

hoặc MB-Appro-

val

C 180 d

C 200 d (205.037)

226.51, 229.31, 

229.51, 229.52

Tất cả các model khác 228.51, 229.31, 

229.51, 229.52

Model Lượng dầu thay

C 180 d

C 200 4MATIC

C 200 d (205.037)

C 400 4MATIC

Mercedes-AMG C 43 

4MATIC

6,5 l

C 200 d (205.007)

C 220 d 

C 220 d 4MATIC

C 250 d

C 250 d 4MATIC

6,0 l

Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG C 63 

S

9,0 l

Tất cả các model 

khác

7,0 l

Dầu phanh

G CẢNH BÁO

Dầu phanh liên tục hút ẩm từ không khí. Điều 

này dẫn tới điểm sôi của dầu phanh bị giảm dần. 

Nếu điểm sôi của dầu phanh quá thấp, các bóng 

hơi có thể hình thành khi phanh phải chịu tải 

nặng. Điều này có thể làm giảm hiệu quả phanh. 

Có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thay dầu phanh theo chu kỳ quy định.

Model Lượng dầu thay
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Lưu ý an toàn quan trọng

! Chỉ thêm nước làm mát đã được trộn trước với 

chất chống đông mong muốn. Nếu không, bạn 

có thể làm hỏng động cơ.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về nước làm mát 

trong Tiêu chuẩn kỹ thuật của Mercedes-Benz 

cho các Sản phẩm bảo dưỡng, ví dụ như Tiêu 

chuẩn kỹ thuật của MB cho các Sản phẩm bảo 

dưỡng 310.1 trên Internet tại http://

bevo.mercedes-benz.com. Hoặc liên hệ với 

xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

! Luôn sử dụng hỗn hợp nước làm mát phù hợp, 

kể cả ở những quốc gia thường có nhiệt độ cao.

Nếu không, hệ thống làm mát động cơ sẽ không 

được bảo vệ đủ để tránh bị ăn mòn và quá nhiệt.

i Thay nước làm mát định kỳ tại xưởng dịch vụ 

đủ tiêu chuẩn và xác nhận vào Sổ tay hướng dẫn 

bảo dưỡng xe.

Tuân thủ những điểm cần chú ý về an toàn đối với 

các sản phẩm bảo dưỡng khi xử lý nước làm mát 

(Y trang 398).

Nước làm mát là hỗn hợp của nước và chất chống 

đông/chất phụ gia chống ăn mòn. Nước làm mát 

có vai trò:

RBảo vệ chống ăn mòn
RBảo vệ chống đông
RTăng điểm sôi

Nếu phụ gia chống đông/chống ăn mòn đạt nồng 

độ chính xác, điểm sôi của nước làm mát trong quá 

trình vận hành sẽ xấp xỉ 130 °C.

Nồng độ chất chống đông/chất phụ gia chống ăn 

mòn trong hệ thống làm mát động cơ phải:

RÍt nhất là 50%. Điều này giúp bảo vệ hệ thống 

làm mát động cơ không bị đóng băng khi xuống 

tới nhiệt độ xấp xỉ -37 °C.
RKhông được vượt quá 55% (bảo vệ chống đông 

tới -45 °C). Nếu không, hiệu quả tản nhiệt sẽ 

giảm.

Mercedes-Benz khuyến cáo nồng độ phụ gia chống 

đông/chống ăn mòn theo Tiêu chuẩn kỹ thuật của 

MB cho các Sản phẩm bảo dưỡng 310.1.

i Khi xuất kho lần đầu, xe được nạp hỗn hợp 

nước làm mát đảm bảo khả năng bảo vệ chống 

đông và chống ăn mòn hợp lý.

i Kiểm tra nước làm mát vào mỗi đợt bảo dưỡng 

định kỳ tại xưởng dịch vụ đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý an toàn quan trọng

! Chỉ sử dụng nước rửa kính thích hợp đối với 

thấu kính đèn bằng nhựa, ví dụ MB SummerFit 

hoặc MB WinterFit. Nước rửa kính không thích 

hợp có thể làm hỏng thấu kính nhựa của đèn 

trước xe.

! Chỉ được trộn nước rửa kính SummerFit và 

WinterFit. Nếu không, các vòi xịt có thể bị tắc.

Không sử dụng nước cất hoặc nước khử ion, nếu 

không cảm biến mực nước có thể đưa ra chỉ số sai.

Khi phải thao tác với nước rửa kính, chú ý các lưu 

ý an toàn quan trọng dành cho các sản phẩm bảo 

dưỡng (Y trang 398).

Ở nhiệt độ trên nhiệt độ đóng băng:

X Nạp hỗn hợp nước và nước rửa kính, ví dụ như 

MB SummerFit, vào bình nước rửa kính.

Trộn MB SummerFit với nước theo tỉ lệ 1:100.

Ở nhiệt độ dưới nhiệt độ đóng băng:

Nước làm mát

G CẢNH BÁO

Chất chống đông có thể bốc cháy khi tiếp xúc 

với các bộ phận nóng trong khoang động cơ. Có 

nguy cơ hỏa hoạn và bị thương.

Để động cơ nguội trước khi nạp chất chống 

đông. Đảm bảo rằng chất chống đông không bị 

đổ ra cạnh cổ miệng rót. Lau sạch chất chống 

đông khỏi các bộ phận trước khi khởi động động 

cơ.

Hệ thống rửa kính chắn gió

G CẢNH BÁO

Nước rửa kính chắn gió đã cô đặc có thể sẽ bốc 

cháy khi tiếp xúc với các bộ phận nóng của động 

cơ hoặc hệ thống xả. Có nguy cơ hỏa hoạn và bị 

thương.

Đảm bảo nước rửa kính chắn gió cô đặc không 

tiếp xúc với cổ miệng rót.
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X Nạp hỗn hợp nước và nước rửa kính, ví dụ như 

MB WinterFit, vào bình nước rửa kính.

X Tham khảo thông tin trên bình chất chống đông 

để biết tỉ lệ trộn chính xác.

i Thêm nước rửa kính cô đặc, ví dụ như MB Sum-

merFit hoặc MB WinterFit vào nước rửa kính 

quanh năm.

Lưu ý rằng đối với các dữ liệu về xe quy định:

RChiều cao quy định có thể thay đổi do:

- Lốp xe

- Tải trọng

- Tình trạng của hệ thống treo

- Thiết bị tùy chọn
RThiết bị tùy chọn làm giảm tải trọng
RCó thể tìm hiểu thông tin về khối lượng cụ thể 

của từng xe trên bảng số khung (Y trang 397)
RChỉ ở một số quốc gia nhất định: bạn có thể tìm 

hiểu dữ liệu cụ thể cho từng xe trong các tài liệu 

COC (CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN), những tài 

liệu này được cấp kèm theo xe.

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Dữ liệu xe

Lưu ý chung

Kích thước và trọng lượng

Model :

Chiều cao khi mở

C 180 d

C 200 d (205.037)

1766 mm

C 200 4MATIC

C 220 d 4MATIC

C 250 d 4MATIC

C 400 4MATIC

1774 mm

C 300 1768 mm

Mercedes-AMG C 43 

4MATIC

1751 mm

Mercedes AMG C 63

Mercedes AMG C 63 S

1748 mm

Tất cả các model khác 1763 mm

Mercedes-AMG C 43 4MATIC

Chiều dài xe 4702 mm

Chiều rộng xe tính cả gương 

chiếu hậu ngoài xe

2020 mm

Chiều rộng xe không tính 

gương chiếu hậu ngoài xe

1810 mm

Chiều cao xe 1429 mm

Chiều dài cơ sở 2840 mm

Tải trọng nóc xe tối đa 75 kg

Mercedes AMG C 63

Mercedes AMG C 63 S

Chiều dài xe 4756 mm

Chiều rộng xe tính cả gương 

chiếu hậu ngoài xe

2020 mm

Chiều rộng xe không tính 

gương chiếu hậu ngoài xe

1839 mm

Chiều cao xe 1426 mm

Chiều dài cơ sở 2840 mm

Tải trọng nóc xe tối đa 75 kg
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khả năng leo dốc tối thiểu là 12% tính từ lúc 
đứng yên)

Không phải tất cả các model đều có thể kéo rơ-

moóc. Thông tin bổ sung (Y trang 235).

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Tải trọng rơ-moóc cho phép, không phanh

Không phải tất cả các model đều có thể kéo rơ-

moóc. Thông tin bổ sung (Y trang 235).

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Tải trọng thanh kéo tối đa

! Sử dụng giá trị trọng lượng đứng ở tâm móc 

kéo sao cho càng gần giá trị tối đa cho phép 

càng tốt. Không sử dụng giá trị trọng lượng đứng 

ở tâm móc kéo dưới 50kg, nếu không rơ-moóc 

có thể bị lỏng.

Lưu ý rằng tải trọng xe và tải trọng cầu sau giảm 

do tải trọng xe thực tế.

Không phải tất cả các model đều có thể kéo rơ-

moóc. Thông tin bổ sung (Y trang 235).

Tải trọng thanh kéo làm giảm tổng tải trọng cho 

phép và tải trọng cầu sau.

Tải trọng thanh kéo tác dụng từ phía trên lên đầu 

tròn trên móc kéo rơ-moóc.

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Tải trọng thanh kéo không được tính vào tải trọng 

rơ-moóc.

Bạn có thể gắn hệ thống mang tải, ví dụ như giá đỡ 

xe đạp hoặc thiết bị chịu tải, tại khớp cầu. Tải trọng 

tối đa 75 kg áp dụng khi gắn các hệ thống tải vào 

khớp cầu.

Tất cả các model khác

Chiều dài xe 4686 mm

Chiều rộng xe tính cả gương 

chiếu hậu ngoài xe

2020 mm

Chiều rộng xe không tính 

gương chiếu hậu ngoài xe

1810 mm

Chiều dài cơ sở 2840 mm

Tải trọng nóc xe tối đa 75 kg

Model Chiều cao xe

C 180 d

C 200 d

1445 mm

C 200 4MATIC

C 220 d 4MATIC

C 250 d 4MATIC

C 400 4MATIC

1452 mm

C 300 1447 mm

Tất cả các model khác 1442 mm

Móc kéo rơ-moóc

Tải trọng rơ-moóc

Model Hộp số 

sàn

Hộp số 

tự động

C 160

C 180

1400 kg 1800 kg

C 180 d

C 200 d (205.037)

1600 kg 1600 kg

C 200 1600 kg 1800 kg

Tất cả các model khác 1800 kg 1800 kg

Model Hộp số 

sàn

Hộp số 

tự động

C 160

C 180

695 kg 710 kg

C 180 d

C 200 d

740 kg 750 kg

C 200 725 kg 730 kg

C 250 — 740 kg

Tất cả các model khác 750 kg 750 kg

Model

Tất cả các model 75 

kg
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Không phải tất cả các model đều có thể kéo 

rơ-moóc. Thông tin bổ sung (Y trang 235).

Bạn có thể tìm các giá trị đúng dành cho model xe 

của bạn với sự trợ giúp của mã VIN trên bảng số 

khung (Y trang 397).

Tải trọng cầu sau cho phép khi kéo rơ-
moóc

Model Hộp số 

sàn

Hộp số 

tự động

C 160

C 180

1170 kg 1175 kg

C 180 d

C 200

C 200 d (205.037)

1195 kg 1195 kg

C 200 4MATIC — 1205 kg

C 250 — 1205 kg

C 250 d (205.006) — 1225 kg

C 250 d (205.008)

C 250 d 4MATIC

C 300

— 1235 kg

C 400 4MATIC

Mercedes-AMG C 43 

4MATIC

— 1240 kg

Tất cả các model khác 1215 kg 1215 kg



Biểu tượng
Trong tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ thấy các biểu 
tượng sau:

! Lưu ý về thiệt hại nghiêm trọng sẽ cảnh báo về 
những mối nguy hiểm có thể dẫn đến hư hỏng xe 
của bạn.

i Các biểu tượng này chỉ ra các hướng dẫn hữu 
ích hoặc thông tin chi tiết có thể hữu ích cho 
bạn.

 � Biểu tượng này chỉ định một chỉ dẫn 
mà bạn phải tuân theo.

 � Nhiều biểu tượng liên tiếp thể hiện 
một chỉ dẫn có nhiều bước.

(� trang) Biểu tượng này cho biết nơi bạn có thể 
tìm thêm thông tin về một chủ đề.

 �� Biểu tượng này cho biết cảnh báo 
hoặc hướng dẫn được tiếp tục ở trang 
tiếp theo.

Màn hình  Nội dung này chỉ một thông báo trên
hiển thị màn hình đa năng/màn hình đa 

phương tiện.

G CẢNH BÁO
Lưu ý cảnh báo giúp bạn nhận thức được những 
mối nguy hiểm có thể đe dọa đến sức khoẻ hoặc 
tính mạng của bạn hoặc của người khác.

H Lưu ý về môi trường
Lưu ý về môi trường cung cấp cho bạn thông tin 
về các hành động hoặc biện pháp tiêu hủy có 
trách nhiệm với môi trường.

Thông tin chi tiết về ấn phẩm

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về xe Mercedes-
Benz và Daimler AG trên các trang web sau:
 http://www.mercedes-benz.com
 http://www.daimler.com

Chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi hoặc 
góp ý liên quan đến Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng này 
để chuyển tới nhóm tài liệu kỹ thuật. Mọi câu hỏi 
và góp ý vui lòng gửi đến địa chỉ sau:
Daimler AG, HPC: CAC, Dịch vụ khách hàng, 
70546 Stuttgart, Đức
©Daimler AG: không được phép in lại, dịch hoặc 
sao chép dưới bất kỳ hình thức nào khác một phần 
hoặc toàn bộ ấn phẩm này khi chưa được sự đồng 
ý bằng văn bản của Daimler AG.

Daimler AG
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
Đức

Mạng Internet

Phòng biên tập

Nhà sản xuất xe
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Bild in der Größe
153x145 mm einfügen
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Hướng dẫn sử dụng của bạn

Dạng kỹ thuật số - trong xe
Trực tiếp làm quen với nội dung của Hướng dẫn sử dụng thông qua hệ 
thống da phương tiện của xe (Mục menu "Xe").

Dạng bản in hướng dẫn sử dụng - trong xe
Ngoài hướng dẫn sử dụng của xe, bạn có thể nhận được phần bổ sung 
hoàn chỉnh của Hệ thống đa phương tiện từ Trung tâm Dịch vụ của 
Mercedes-Benz.

Dạng kỹ thuật số - trên Internet
Bạn có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ của 
Mercedes-Benz.

Dạng kỹ thuật số - như một Ứng dụng
Ứng dụng Hướng dẫn của Mercedes-benz luôn có sẵn miễn phí trên cửa 
hàng ứng dụng Apple® hoặc Google Play.

Apple® iOS Android™

C-Class
Hướng dẫn sử dụng


