


Chào mừng bạn đến với thế giới Mercedes-
Benz
Hãy đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này và làm quen
với xe của bạn trước lần lăn bánh đầu tiên. Tuân
thủ các biện pháp an toàn riêng của mình và để
sử dụng xe được bền hơn, hãy tuân thủ các
hướng dẫn cũng như chỉ dẫn cảnh báo trong tài
liệu Hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân
thủ có thể dẫn đến thiệt hại về người và xe.
Xe của bạn có thể có trang thiết bị hoặc mô tả
về sản phẩm khác tùy theo:
R Model
R Đơn đặt hàng
R Quy định của quốc gia sở tại
R Tính sẵn có

Các hình ảnh minh họa trong Hướng dẫn sử dụng
này minh họa cho xe với tay lái bên trái. Với xe
có tay lái bên phải, trật tự của các bộ phận trong
xe và các chi tiết vận hành sẽ có sự khác biệt
tương ứng.
Mercedes-Benz thường xuyên cập nhật những
kiến thức khoa học và kỹ thuật mới nhất được áp
dụng.

Mercedes-Benz giữ quyền thay đổi về những
điểm sau đây:
R Hình dáng
R Trang thiết bị
R Kỹ thuật

Do đó, mô tả trong những trường hợp cụ thể của
xe có thể có sự khác biệt.
Các chi tiết đi kèm của xe:
R Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số
R Hướng dẫn sử dụng bản in
R Sổ bảo dưỡng
R Các hướng dẫn bổ sung tuỳ theo từng trang

bị

Luôn mang theo những giấy tờ này trong xe.
Chuyển giao tất cả giấy tờ cho chủ sở hữu mới
khi bán xe.
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6 Tổng quan – Bảng điều khiển trên xe



1 Cần gạt số trên tay lái → 197
2 Công tắc tổ hợp → 157
3 Cần chọn số DIRECT SELECT → 195
4 Đèn chỉ báo PASSENGER AIRBAG (TÚI KHÍ

HÀNH KHÁCH)
→ , 44,

5 Màn hiển thị (hệ thống đa phương tiện) → 317
6 Nút start/stop → 185
7 Các hệ thống điều hòa nhiệt độ → 173
8 Hộp chứa đồ → 130
9 Ngăn để đồ vặt → 130
A Giá giữ cốc → 142
B Hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm → 158
C Nhấc gối tựa đầu của ghế sau lên → 113
D Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC → 251
E Công tắc điều khiển hệ thống đa phương tiện → 317
F Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động → 260
G Chỉnh cốt xe → 243

H Công tắc DYNAMIC SELECT → 194
I Chức năng Start/Stop ECO → 191
J Bảng điều khiển hệ thống đa phương tiện → 291
K Điều chỉnh tay lái → 121
L Bảng điều khiển cho:

Máy tính trên xe → 291
Điều khiển TEMPOMAT hoặc bộ giới hạn biến
thiên

→ 226

Điều khiển hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC

→ 230

M Mở khóa nắp ca-pô → 441
N Phanh tay điện tử → 210
O Công tắc đèn → 156
P Bảng điều khiển cho:

Hệ thống trợ lái chủ động → 236
Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động → 281
Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm → 275

Tổng quan – Bảng điều khiển trên xe 7



Màn hình hiển thị Head up Display → 301 Rèm cuốn chống nắng cửa sổ sau → 85

8 Tổng quan – Bảng điều khiển trên xe





Mặt đồng hồ trong buồng lái màn hình rộng

10 Tổng quan – Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo



1 Đồng hồ tốc độ → 290
2 AIR BODY CONTROL trục trặc → 579
3 #! Đèn xi nhan → 157
4 Màn hình hiển thị đa chức năng → 293
5 Đồng hồ đo tốc độ vòng quay → 290
6 å Hệ thống ESP® TẮT → 572

÷ Hệ thống ESP® → 572

7 K Đèn chiếu xa → 157
L Đèn chiếu gần → 156
T Đèn đậu xe → 156

8 ? Dung dịch làm mát quá nóng/lạnh → 581
9 Hiển thị nhiệt độ dung dịch làm mát → 290
A · Cảnh báo khoảng cách → 579
B Ð Hỗ trợ tay lái trục trặc → 580
C # Lỗi điện → 581
D J Phanh (màu đỏ) → 572

E ü Chưa cài dây đai an toàn → 578
F Hiển thị mức nhiên liệu
G 8 Hiển thị lượng nhiên liệu còn trên vị trí nắp

che bình nhiên liệu
→ 581

H R Đèn sương mù sau → 157
I 6 Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
J % Động cơ diesel: làm nóng trước
K ; Chẩn đoán động cơ → 581
L J Phanh (màu vàng) → 572
M ! Phanh tay điện tử đã khóa (màu đỏ) → 572
N h Hệ thống kiểm soát áp suất lốp → 585
O ! Hệ thống ABS trục trặc → 572
P ! Phanh tay điện tử (màu vàng) → 572
Q j Móc kéo rơ moóc không được chốt đúng

hoặc lung lay
→ 580

Tổng quan – Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo 11



12 Tổng quan – Bộ điều khiển trên trần xe



1 Tấm che nắng → 170
2 F Nút bấm gọi khi xe gặp sự cố (Mercedes

me connect)
→ 382

3 p Bật/tắt đèn đọc sách bên trái → 163
4 | Bật/tắt điều khiển đèn tự động → 163
5 G Hệ thống gọi khẩn cấp SOS ((Hệ thống gọi

khẩn cấp của Mercedes-Benz)
6 c Bật/tắt hệ thống đèn nội thất phía trước → 163
7 u Bật/tắt hệ thống đèn nội thất phía sau → 163

8 p Bật/tắt đèn đọc sách bên phải → 163
9 ï Nút bấm gọi MB-Info (Mercedes me

connect)
→ 381

A Hộp cất kính → 131
B 3 Mở/đóng cửa sổ trời trượt toàn cảnh → 89

Mở/đóng rèm cuốn chống nắng → 89
C Điều khiển MAGIC SKY CONTROL → 94
D Gương nội thất

Tổng quan – Bộ điều khiển trên trần xe 13



14 Tổng quan – Cụm công tắc điều khiển cửa và điều chỉnh ghế ngồi



1 Chỉnh ghế ngồi bằng điện → 100
2 Bật/tắt thiết bị sưởi ghế → 118
3 Bật/ tắt chức năng ghế thông gió → 120
4 Điều chỉnh ghế trước cạnh lái xe từ ghế người lái → 102
5 Điều chỉnh chức năng nhớ → 123
6 W Mở/đóng cửa sổ khoang sau bên trái → 86
7 W Mở/đóng cửa sổ hông bên trái → 86
8 Điều chỉnh và đóng/mở gương ngoại thất bằng

điện
→ 167

9 Mở/đóng nắp cốp → 79

A W Mở/đóng cửa sổ hông bên phải → 86
B W Mở/đóng cửa sổ khoang sau bên phải → 86
C Cơ cấu an toàn cho trẻ cho cửa sổ hông ở

khoang sau
→ 68

D Mở cửa → 74
E & Khóa xe → 75
F % Mở khóa xe → 75
G Điều chỉnh ghế ngồi với hệ thống đa phương tiện → 116
H Chỉnh gối tựa đầu → 112

Tổng quan – Cụm công tắc điều khiển cửa và điều chỉnh ghế ngồi 15



Xe có ghế sau có thể ngả ra

16 Tổng quan – Cài đặt vận hành ở khoang sau



1 Đầu Blu-ray/DVD
2 Mồi lửa thuốc lá → 146

Ổ cắm → 147
3 Giá giữ cốc → 143
4 Ngăn để đồ vặt ở tựa tay ghế sau → 131
5 Hộp chứa đồ ở tựa ghế → 132

Hộp lạnh → 150
Tấm che cho túi đựng ván trượt tuyết cố định → 134

6 Chọn ghế trước cạnh người lái → 103
7 Bật/tắt thiết bị sưởi ghế khoang sau → 118
8 Bật/tắt chức năng ghế thông gió khoang sau → 120

9 Điều chỉnh gối tựa đầu theo chiều dọc → 105
A Điều chỉnh độ cao gối tựa đầu → 105
B Độ ngả lưng ghế → 105
C Điều chỉnh độ nghiêng và độ sâu mặt ghế kết

hợp
→ 105

D Điều chỉnh độ nghiêng và độ sâu mặt ghế kết
hợp

→ 105

E Độ nghiêng bục để chân → 105
F Trượt dọc bục để chân → 105
G Chức năng nhớ ở khoang sau → 125
H Điều chỉnh vị trí ghế nằm → 106

Tổng quan – Cài đặt vận hành ở khoang sau 17



18 Tổng quan – Tình huống khẩn cấp và trường hợp sự cố



Xử lý sau tai nạn
1 Mã QR để xác định bản đồ cứu hộ → 29
2 Áo phản quang → 456
3 Nút bật hệ thống gọi khẩn cấp SOS và gọi báo

sự cố
4 Kiểm tra và nạp thêm nhiên liệu vận hành → 502
5 Khởi động bằng trớn xe và kéo xe → 469
6 Thủng lốp → 458
7 Hỗ trợ khởi động → 465

8 Hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm → 158
9 Bình chữa cháy → 457
A Nắp che chỗ đổ nhiên liệu với các nhãn hướng

dẫn về áp suất lốp, loại nhiên liệu và mã QR để
xác định bản đồ cứu hộ

→ 199

B Khởi động bằng trớn xe và kéo xe → 469
C Bộ dụng cụ cấp cứu → 457
D Bộ TIREFIT KIT → 460
E Biển cảnh báo hình tam giác → 456

Tổng quan – Tình huống khẩn cấp và trường hợp sự cố 19



Mở Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .Õ Hướng dẫn sử dụng

# Chọn mục menu.

Bạn còn có thể mở Hướng dẫn sử dụng trong
menu Chức năng chính (ví dụ qua Thông tin về
hệ thống định vị).
Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số mô tả chức năng
và cách vận hành:
R xe
R hệ thống đa phương tiện

Vì lý do an toàn, hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số
sẽ bị vô hiệu hóa trong khi xe đang chạy.
Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số có các mục
menu sau đây:
R Tìm kiếm: Ở đây bạn có thể tìm theo từ khóa.
R Khởi động nhanh: Ở đây bạn sẽ tìm thấy

những thông tin quan trọng để khởi động xe
ngay lập tức.
R Lời khuyên: Ở đây bạn sẽ nhận được các lời

khuyên cho xe của bạn trong những tình
huống nhất định.
R Các thông báo: Ở đây bạn sẽ nhận được các

thông tin bổ sung qua các thông báo trên
cụm đồng hồ.
R Đánh dấu trang: Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả

các đánh dấu trang đã được lưu của cá nhân
bạn.

1 Hình ảnh
2 Menu
3 Khu vực điều hướng

Một số đoạn trong hướng dẫn sử dụng kỹ thuật
số, ví dụ các chỉ dẫn cảnh báo, có thể nhìn thấy
bằng cách đánh dấu và bấm vào.
% Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng

trong Ứng dụng Mercedes-Benz Guides tại
App Stores thông dụng.

20 Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số



Bảo vệ môi trường
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng
tới môi trường do các điều kiện vận hành
và cách lái xe của cá nhân

Các phát thải chất gây ô nhiễm từ xe của bạn
phụ thuộc trực tiếp việc vận hành xe.
Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng
cách vận hành xe của bạn một cách thân
thiện với môi trường. Bạn phải lưu ý các
khuyến nghị sau về các điều kiện vận hành
và cách lái xe cá nhân.
Các điều kiện vận hành:
# Chú ý đến áp suất lốp chuẩn.
# Không chở những tải trọng không cần

thiết (ví dụ giá hành lý trên nóc xe
không cần thiết nữa).

# Tuân thủ chu kỳ bảo dưỡng xe.
Một chiếc xe được bảo dưỡng thường
xuyên sẽ thân thiện với môi trường.

# Luôn tiến hành bảo trì xe tại xưởng dịch
vụ được ủy quyền.

Cách lái xe cá nhân:
# Ban đầu không nên tăng ga quá.
# Không để động cơ chạy không tải.
# Lái xe phải chú ý đằng trước và giữ đủ

khoảng cách giữa các xe.
# Tránh tăng tốc và phanh thường xuyên

và mạnh.
# Chuyển số đúng lúc và chỉ rời số đến

Ô.
# Tắt động cơ trong thời gian chờ do điều

kiện giao thông, ví dụ sử dụng chức
năng Start/Stop ECO.

# Lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

Thu hồi xe ô tô đã hết hạn sử dụng
Chỉ áp dụng đối với các nước thuộc khối EU:
Mercedes-Benz nhận lại xe ô tô đã hết hạn sử
dụng để xử lý thân thiện môi trường theo chỉ thị
về tái chế xe sau khi hết thời gian sử dụng của
Liên minh Châu Âu (EU).
Để thu hồi xe ô tô cũ của bạn, chúng tôi có một
mạng lưới các điểm thu hồi xe cũ và các xưởng
tháo dỡ sẵn sàng phục vụ. Các bạn có thể trả lại
xe miễn phí tại các cơ sở này. Nhờ vậy, bạn sẽ
đóng góp một phần quý giá vào việc kết thúc
vòng tái chế và bảo tồn các nguồn tài nguyên.
Để biết thêm thông tin về việc tái chế xe ô tô đã
hết hạn sử dụng, đánh giá và các điều kiện thu
hồi xe, hãy truy cập trang chủ của
Mercedes-Benz của nước sở tại.
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Phụ tùng chính hãng Mercedes-Benz

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Các tổn hại
đến môi trường do không sử dụng các bộ
phận thay thế được tái chế

Daimler AG cung cấp các cụm chi tiết và bộ
phận thay thế tái chế với chất lượng tương
đương các chi tiết mới. Do đó việc khiếu kiện
trách nhiệm pháp lý đối với sự sai hỏng của
vật liệu cũng được áp dụng tương tự như với
các chi tiết mới.
# Sử dụng các bộ phận và cụm chi tiết

thay thế tái chế của Daimler AG.

* CHỈ DẪN Làm ảnh hưởng đến khả năng
hoạt động của các hệ thống dây đai an
toàn và túi khí do lắp đặt các phụ kiện,
do sửa chữa hoặc hàn.

Trong các phần sau đây của xe, có thể đã lắp
sẵn túi khí, dây căng dây đai an toàn cũng
như các bộ điều khiển và cảm biến dành cho
hệ thống dây đai an toàn và túi khí:
R Cửa
R Trụ cửa
R Bậu cửa
R Ghế ngồi
R Bảng điều khiển trên xe
R Cụm đồng hồ
R Hộp giữa
# Không lắp ráp các phụ kiện, chẳng hạn

như hệ thống âm thanh, ở những khu
vực này.

# Không tiến hành hàn hay sửa chữa.

# Thực hiện việc lắp đặt thêm các phụ
kiện tại một Xưởng dịch vụ được ủy
quyền.

Nếu bạn không sử dụng các bộ phận, lốp và
bánh xe cũng như các phụ kiện liên quan đến an
toàn được cung cấp bởi Mercedes-Benz, thì độ
an toàn khi vận hành xe có thể bị đe dọa. Chức
năng của các hệ thống liên quan đến an toàn,
chẳng hạn như hệ thống phanh, có thể gặp trục
trặc. Chỉ sử dụng duy nhất các phụ tùng chính
hãng Mercedes-Benz hoặc các bộ phận có chất
lượng tương đương. Chỉ sử dụng lốp và bánh xe
cũng như các phụ kiện được cung cấp cho dòng
xe của bạn.
Mercedes-Benz kiểm tra độ tin cậy, an toàn và
phù hợp của các phụ tùng chính hãng và các phụ
kiện cũng như những bộ phận cải tiến được cung
cấp cho dòng xe của bạn. Mercedes-Benz không
thể đánh giá các phụ tùng khác mặc dù được
giám sát thường xuyên trên thị trường. Ngay cả
nếu trong trường hợp cụ thể, các phụ tùng này
được công nhận bởi một cơ sở kiểm tra kỹ thuật
hay có giấy phép của nhà chức trách, Mercedes-
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Benz cũng không chịu trách nhiệm đối với việc
sử dụng trong các xe ô tô của Mercedes-Benz.
Một số bộ phận chỉ được phép lắp đặt thêm
hoặc cải tiến khi chúng phù hợp với các quy định
pháp luật có hiệu lực. Tất cả các phụ tùng chính
hãng Mercedes-Benz tuân thủ điều kiện cho
phép sử dụng. Việc sử dụng những phụ tùng
không được cho phép có thể dẫn đến việc giấy
phép hoạt động bị vô hiệu hóa.
Đó là các tình huống như sau:
R Kiểu dáng xe được phép sản xuất theo giấy

phép hoạt động có sự thay đổi.
R Người tham gia giao thông có khả năng gặp

nguy hiểm.
R Hiệu suất khí xả hay tiếng ồn bị kém đi.

Khi đặt hàng các phụ tùng chính hãng Mercedes-
Benz, luôn cung cấp số khung của xe (FIN)
(→ Trang 500).

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng này mô tả tất cả các đời xe,
các trang thiết bị tiêu chuẩn và trang thiết bị tùy

chọn của xe đang lưu hành tại thời điểm phát
hành tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Có thể sẽ
có thay đổi tại từng quốc gia. Lưu ý rằng có thể
xe của bạn không được trang bị tất cả các chức
năng như được mô tả ở đây. Các hệ thống và
chức năng liên quan tới an toàn cũng có thể sẽ
không được trang bị. Bởi vậy, trang thiết bị của
xe bạn có thể khác với một số mô tả và hình
minh họa.
Trong hợp đồng mua bán gốc của xe, tất cả các
hệ thống được lắp đặt trong xe đều được liệt kê.
Nếu có câu hỏi về các trang bị và sự vận hành,
bạn có thể tìm hiểu ở các trung tâm bảo dưỡng
của Mercedes-Benz.
Hướng dẫn sử dụng và sổ bảo hành là những tài
liệu quan trọng và cần được giữ trong xe.

An toàn khi vận hành
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do hỏng các
chức năng hoặc hỏng hệ thống

Nếu bạn không tiến hành việc bảo trì/bảo
dưỡng theo quy định hoặc những sửa chữa
cần thiết, có thể dẫn đến trục trặc chức năng
hoặc hư hỏng hệ thống.
# Việc tiến hành bảo trì / bảo dưỡng theo

qui định cũng như các sửa chữa cần
thiết phải luôn được tiến hành tại một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn‑ và nguy cơ
bị thương do những thay đổi không phù
hợp ở các chi tiết điện tử.

Với việc thay đổi các chi tiết điện tử, phần
mềm cũng như hệ thống cáp của các chi tiết
này, chức năng của chúng và/hoặc chức
năng của các bộ phận được kết nối khác có
thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt, cả những hệ
thống liên quan đến an toàn cũng có thể bị
ảnh hưởng.
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Vì thế, những hệ thống này có thể không còn
hoạt động theo đúng quy định và/hoặc gây
nguy hiểm đến an toàn khi vận hành xe.
# Không can thiệp vào hệ thống cáp cũng

như các chi tiết điện tử hoặc phần mềm
của chúng.

# Luôn tiến hành các công việc liên quan
đến các thiết bị điện và điện tử tại một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Nếu bạn thực hiện các thay đổi đối với phần điện
tử của xe, giấy phép hoạt động sẽ hết hiệu lực.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy do các vật liệu
dễ cháy ở các bộ phận nóng của hệ
thống xả khí

Nếu các vật liệu dễ cháy, ví dụ như lá cây, cỏ
hoặc củi khô, tiếp xúc với các bộ phận nóng
của hệ thống xả khí, chúng có thể bốc cháy.
# Khi lái xe trên những con đường chưa

trải nhựa hoặc đường có địa hình xấu
phải thường xuyên kiểm tra gầm xe.

# Loại bỏ các cành cây bị kẹp hoặc vật
liệu dễ cháy khác.

# Khi có hư hại hãy báo ngay cho một
trạm dịch vụ được ủy quyền.

* CHỈ DẪN Hư hỏng xe

Xe có thể bị hư hỏng trong các trường hợp
sau:
R Xe nẩy lên, ví dụ đi lên vỉa hè cao hoặc

đường không bám.
R Xe chạy quá nhanh qua chướng ngại vật,

ví dụ như vỉa hè, vạch giảm tốc hoặc ổ gà.
R Vật nặng va chạm vào phần gầm xe hoặc

khung xe.

Thân xe, gầm xe, các bộ phận của khung
gầm, bánh xe hay lốp xe cũng có thể bị hư
hại trong những tình huống như thế hoặc tình
huống tương tự mà mắt thường không nhận
thấy. Những linh kiện hư hại theo cách này
có thể gặp những trục trặc đột ngột, hoặc
nếu có tai nạn xảy ra, những linh kiện này,

mặc dù được thiết kể để chống lại những vấn
đề đó, sẽ không thể chịu được.
Nếu phủ gầm xe bị hư hỏng, các vật liệu dễ
cháy ví dụ như lá, cỏ hoặc cành cây có thể
lọt vào giữa gầm và miếng lót phủ gầm xe.
Nếu những vật liệu này tiếp xúc với các chi
tiết nóng của hệ thống xả khí, chúng có thể
bốc cháy.
# Kiểm tra và sửa chữa xe ngay ở xưởng

dịch vụ được ủy quyền.
Hoặc
# Khi chức năng an toàn xe bị ảnh hưởng

trong khi đang lái xe, hãy dừng xe ngay
một cách an toàn và thông báo với một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Tuyên bố về sự phù hợp
Tính tương hợp điện từ EMC
Tính tương hợp điện từ EMC của các bộ phận
của xe đã được kiểm tra và chứng nhận theo quy
định ECE-R 10 trong phiên bản có hiệu lực ở thời
điểm hiện tại.
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Các bộ phận của xe sử dụng sóng radio
Các hướng dẫn sau đây có giá trị đối với tất cả
các bộ phận của xe sử dụng sóng radio và các
hệ thống thông tin và thiết bị liên lạc được tích
hợp trong xe:
Các bộ phận của xe sử dụng sóng radio tuân thủ
các yêu cầu cơ bản và các quy định hiện hành
khác của chỉ thị 2014/53/EU. Bạn có thể xem
thêm thông tin chi tiết tại một trung tâm bảo
dưỡng của Mercedes-Benz.

Kích
Sao chép và dịch từ Tuyên bố về sự phù hợp gốc:
Tuyên bố về sự phù hợp của EU
1.
Người ký, là người đại diện
Nhà sản xuất:
BRANO a.s.
74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,
Cộng hòa Séc
Số ID: 64-387-5933

Mã số thuế GTGT: CZ64-387-5933
tuyên bố chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
về sản phẩm:
2. a)
Tên gọi:
Kích
Loại, Số:
A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18
B) A 240 580 00 18
C) A 639 580 02 18
Năm sản xuất: 2015
Đáp ứng tất cả các quy định liên quan
Chỉ thị số 2006/42/EG
b)
Mô tả và mục đích sử dụng:
Kích được quy định chuyên để nâng những loại
xe chỉ định theo hướng dẫn sử dụng được dán
trên kích.
3.
Tham khảo các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ
thuật đã được thống nhất

A) ISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL 7382.20,
MBN 10435, AS 2693
B) ISO 4063, ISO 14341-A, DBL 7392.10, MBN
10435
C) DBL 7392.10, DBL 8230.10
Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm được lưu trữ tại
nhà máy sản xuất. Người có thẩm quyền biên
soạn tài liệu kỹ thuật: Trưởng phòng kỹ thuật của
Brano a.s.
4.
Hradec nad Moravicí
Địa điểm
5.
05.05.2015
Ngày tháng
Được ký bởi:
Giám đốc chất lượng

Bộ TIREFIT Kit
Sao chép và dịch từ Tuyên bố về sự phù hợp gốc:
CE
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Tuyên bố về sự phù hợp của EU
theo tinh thần các chỉ thị của EU
về máy móc 2006/42/EG, Phụ lục II B
Hệ thống / Máy móc
Nhãn hiệu: Bộ kit tổng hợp
Loại/Model: 10-300-0002
Số xêri:

Năm sản xuất:

được phát triển, thiết kế và hoàn thiện theo đúng
các chỉ thị của EU
về máy móc 2006/42/EG và tính tương hợp
điện từ EMC 2004/108/EG
thuộc trách nhiệm của riêng
active Tools Europe GmbH

Otto-Hahn-Str. 72
32108 Bad Salzuflen
Đức
Các tiêu chuẩn hài hoà sau đây đã được áp
dụng:

Ký hiệu Tiêu đề Phiên bản

IEC 61000-1 Tính tương hợp điện từ (EMV), Miễn trừ tạp nhiễu 2005

IEC 61000-2 Tính tương hợp điện từ (EMV), Phát thải tạp nhiễu 2005

EN ISO 12100-1 An toàn máy móc 2009

DIN EN 1012-1 Máy nén và bơm chân không - Yêu cầu về an toàn - Phần 1: Máy nén 2010

DIN EN 894-1 An toàn máy móc - Các yêu cầu về công thái học trong việc thiết kế các hiển thị và cơ cấu chấp hành -
Phần 1: Nguyên tắc chung

2008

DIN EN 894-2 An toàn máy móc - Các yêu cầu về công thái học trong việc thiết kế các hiển thị và cơ cấu chấp hành -
Phần 2: Hiển thị

2008
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Ký hiệu Tiêu đề Phiên bản

DIN EN 55014-1 Tính tương hợp điện từ - Yêu cầu về thiết bị gia dụng, dụng cụ chạy điện và các thiết bị điện tương tự -
Phần 1: Phát thải tạp nhiễu

2011

DIN EN 55014-2 Tính tương hợp điện từ - Yêu cầu về thiết bị gia dụng, dụng cụ chạy điện và các thiết bị điện tương tự -
Phần 2: Miễn trừ tạp nhiễu

2008

Các yêu cầu về an toàn và sức khoẻ liên quan
đối với hoạt động thiết kế và chế tạo máy theo
Phụ lục I của chỉ thị về máy móc được tuân thủ.
Tài liệu kỹ thuật luôn sẵn sàng đầy đủ.
1 Bản gốc

Hướng dẫn sử dụng đi kèm máy/chi tiết máy
luôn có sẵn
1 bằng ngôn ngữ của người sử dụng: tiếng

Đức

Việc thay đổi máy móc / hệ thống sau khi bàn
giao mà không được thống nhất với active Tools
Europe GmbH sẽ làm mất hiệu lực của tuyên bố
này.

Người uỷ quyền đối với việc tổng hợp tài liệu kỹ thuật này, Người được uỷ quyền về CE

22.6.2015 [Tên người ký] [Dấu]

Ngày tháng Người ký tên và thông tin về người ký tên Chữ ký
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Giao diện kết nối thiết bị chẩn đoán
Giao diện kết nối thiết bị chẩn đoán có tác dụng
làm cổng kết nối cho các thiết bị chẩn đoán tại
một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
kết nối thiết bị vào giao diện kết nối thiết
bị chẩn đoán

Nếu bạn kết nối thiết bị với một giao diện kết
nối thiết bị chẩn đoán của xe, chức năng của
các hệ thống trong xe có thể bị ảnh hưởng.
Do đó, có thể ảnh hưởng đến độ an toàn khi
vận hành của xe.
# Chỉ kết nối những thiết bị do Mercedes-

Benz cung cấp cho xe với giao diện kết
nối thiết bị chẩn đoán.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
các đồ vật trong khoang để chân của
người lái

Đồ vật trong khoang để chân của người lái có
thể hạn chế hành trình của bàn đạp hoặc cản
trở bàn đạp đã nhấn.

Điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn vận
hành‑ và an toàn giao thông của xe.
# Xếp gọn gàng chắc chắn các đồ vật

trong xe, để chúng không thể rơi vào
khoang để chân của người lái.

# Luôn lắp ráp thảm lót sàn chắc chắn và
đúng quy định để đảm bảo đủ không
gian cho các bàn đạp hoạt động.

# Không sử dụng thảm lót sàn lỏng lẻo và
không đặt nhiều thảm chồng lên nhau.

* CHỈ DẪN Ắc quy bị tháo điện do sử dụng
các thiết bị cắm vào giao diện kết nối
thiết bị chẩn đoán

Việc cắm các thiết bị vào giao diện kết nối
thiết bị chẩn đoán làm quá tải ắc quy.
# Kiểm tra dung lượng của ắc quy.
# Nạp ắc quy khi dung lượng còn thấp,

chẳng hạn bằng cách chạy một chặng
đường dài hơn.

Việc kết nối các thiết bị với giao diện kết nối
thiết bị chẩn đoán có thể dẫn đến, ví dụ, các

thông tin kiểm soát khí xả sẽ bị thiết lập lại. Do
đó sẽ xảy ra khả năng, xe không đáp ứng được
các yêu cầu của lần kiểm định phát thải tiếp
theo khi kiểm định đăng kiểm.

Xưởng dịch vụ được ủy quyền
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.
Một xưởng dịch vụ được ủy quyền sẽ có kiến
thức chuyên môn, công cụ và nhân viên có trình
độ cần thiết để thực hiện các hoạt động theo
yêu cầu đối với xe một cách phù hợp. Điều này
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những
hoạt động liên quan đến an toàn.
Luôn thực hiện những hoạt động sau đây đối với
xe tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền:
R Các hoạt động liên quan đến an toàn
R Các hoạt động bảo trì‑ và bảo dưỡng
R Các hoạt động sửa chữa
R Các thay đổi cũng như hoạt động lắp ráp‑ và

cải tiến
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R Các hoạt động can thiệp đến các chi tiết điện
tử
R Xe có hệ thống điện 48V (Công nghệ EQ

Boost): Làm việc với hệ thống dẫn động
hybrid

Mercedes‑Benz khuyên các bạn nên đến một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes‑Benz.

Đăng ký xe
Có thể xảy ra trường hợp, Mercedes-Benz chỉ thị
các trung tâm bảo dưỡng của mình thực hiện
việc kiểm tra kỹ thuật đối với các xe cụ thể. Nhờ
việc kiểm tra, chất lượng hoặc độ an toàn của xe
sẽ được cải thiện.
Chỉ khi Mercedes-Benz có các dữ liệu đăng ký
của bạn, Mercedes-Benz mới có thể thông báo
cho bạn về việc kiểm tra xe.
Trong những trường hợp sau đây, có thể xe của
bạn vẫn chưa được đăng ký theo tên của bạn:
R Nếu bạn không mua xe tại một đại lý ủy

quyền.

R Nếu xe của bạn chưa được kiểm tra tại một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Tốt nhất bạn nên đăng ký xe của mình tại một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
Thông báo cho Mercedes-Benz càng sớm càng
tốt khi có sự thay đổi địa chỉ hay người sở hữu
xe. Bạn có thể thực hiện việc này, chẳng hạn tại
một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Sử dụng xe đúng cách
Khi bạn gỡ các nhãn cảnh báo, bạn hoặc người
khác có thể không nhận biết được những nguy
hiểm. Giữ nguyên các nhãn cảnh báo tại vị trí
của chúng.
Nếu bạn sử dụng xe, xin lưu ý các thông tin sau
đây:
R Các hướng dẫn an toàn trong cuốn sổ hướng

dẫn này
R Thông số kỹ thuật của xe
R Luật giao thông và các quy định
R Các điều luật về phương tiện cơ giới và các

tiêu chuẩn về an toàn

Trách nhiệm pháp lý đối với các sai hỏng

* CHỈ DẪN Các hư hỏng của xe do vi phạm
cố ý các chỉ dẫn của Hướng dẫn sử dụng
này

Xe của bạn có thể bị hư hỏng do vi phạm cố
ý các chỉ dẫn của Hướng dẫn sử dụng này.
Những hư hỏng đó không được bao gồm
trong trách nhiệm đối với những sai sót của
sản phẩm của Mercedes-Benz hoặc trong
phiếu bảo hành xe mới hoặc xe đã qua sử
dụng.
# Chú ý tuân theo các chỉ dẫn của Hướng

dẫn sử dụng này để vận hành xe của
bạn đúng cách cũng như để biết các hư
hỏng có thể xảy ra đối với xe.

Mã QR dành cho bản đồ cứu hộ
Mã QR được gắn ở nắp che nơi đổ nhiên liệu và
trên mặt đối diện của trụ chống B. Trong trường
hợp tai nạn, dịch vụ cứu hộ có thể nhanh chóng
xác định được bản đồ cứu hộ phù hợp cho xe của
bạn nhờ sự giúp đỡ của mã QR. Bản đồ cứu hộ
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hiện tại chứa các thông tin quan trọng nhất về xe
của bạn dưới dạng ngắn gọn, ví dụ đường đi của
hệ thống dây điện.
Bạn có thể lấy thêm thông tin tại http://
www.mercedes-benz.de/qr-code.

Lưu các dữ liệu về xe
Các thông tin từ các thiết bị điều khiển điện
tử
Trong xe của bạn có lắp các thiết bị điều khiển
điện tử. Một số trong đó rất cần để hoạt động an
toàn máy của bạn, một số hỗ trợ khi lái (Hệ
thống hỗ trợ người lái). Ngoài ra xe của bạn còn
có các chức năng tiện nghi hoặc chức năng giải
trí, mà cũng có thể hoạt động thông qua các
thiết bị điều khiển điện tử.
Các thiết bị điều khiển điện tử chứa bộ nhớ dữ
liệu, mà có thể lưu các thông tin kỹ thuật về tình
trạng xe, yêu cầu chi tiết, nhu cầu bảo dưỡng
cũng như các biến cố về kỹ thuật và lỗi tạm thời
hoặc lâu dài.

Các thông tin sẽ ghi lại tình trạng của chi tiết,
của mô-đun, của hệ thống hoặc của môi trường
xung quanh, ví dụ
R Các tình trạng vận hành của các bộ phận hệ

thống (ví dụ mức nạp, trạng thái ắc quy, áp
suất lốp)
R Các thông báo trạng thái của xe và của từng

bộ phận của nó (ví dụ số vòng quay bánh
xe/tốc độ, trễ chuyển động, lực gia tốc bên,
hiển thị dây đai an toàn đã đóng)
R Các lỗi và hỏng hóc trong các bộ phận hệ

thống quan trọng (ví dụ đèn, phanh)
R Các thông tin về các sự cố làm hư hỏng xe
R Các phản ứng của các hệ thống trong các

tình huống lái cụ thể (ví dụ kích hoạt túi khí,
sử dụng hệ thống kiểm soát độ ổn định)
R Các tình trạng môi trường xung quanh (ví dụ

nhiệt độ, cảm biến mưa)

Bên cạnh việc vận hành chức năng thiết bị điều
khiển thực sự, các dữ liệu này được dùng để
nhận diện và xử lý các lỗi cũng như tối ưu hóa
các chức năng xe thông qua nhà sản xuất xe.
Phần lớn các dữ liệu này không chính xác và chỉ

được xử lý trong xe. Chỉ một phần nhỏ các dữ
liệu được lưu trong các bộ nhớ lỗi hoặc bộ nhớ
sự cố.
Nếu bạn sử dụng các dịch vụ, thì các dữ liệu kỹ
thuật từ xe có thể được đọc bởi các nhân viên
của mạng lưới dịch vụ hoặc các bên thứ ba. Chất
lượng dịch vụ chẳng hạn như các dịch vụ sửa
chữa, các quá trình bảo dưỡng, các trường hợp
bảo hành và các phương pháp đảm bảo chất
lượng. Việc đọc được thực hiện qua kết nối do
pháp luật quy định đối với OBD ("On-Board
Diagnostics") trong xe. Các phòng tương ứng của
mạng lưới dịch vụ hoặc bên thứ ba sẽ thu thập,
xử lý và sử dụng dữ liệu. Các dữ liệu ghi lại tình
trạng kỹ thuật của xe, trợ giúp khi tìm kiếm lỗi và
khi cải thiện chất lượng và được truyền đến nhà
sản xuất xe nếu cần. Ngoài ra, nhà sản xuất
cũng phải chịu trách nhiệm về sản phẩm. Do đó
nhà sản xuất cần dữ liệu kỹ thuật từ xe.
Bộ nhớ lỗi trong xe có thể được thiết lập lại trong
khuôn khổ bảo dưỡng và sửa chữa bởi một chế
độ dịch vụ.
Trong phạm vi trang thiết bị được chọn, bạn có
thể nhập dữ liệu vào các chức năng thông tin giải
trí và tiện nghi của xe.
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Chẳng hạn như
R Các dữ liệu đa phương tiện, như nhạc, phim

hoặc ảnh để phát trong một hệ thống đa
phương tiện tích hợp
R Dữ liệu danh bạ để sử dụng cùng với thiết bị

rảnh tay tích hợp hoặc một hệ thống dẫn
đường tích hợp
R Đích đến dẫn đường được nhập
R Các dữ liệu qua sử dụng các dịch vụ internet.

Các dữ liệu này có thể được lưu nội bộ trong xe,
hoặc chúng ở trên một thiết bị, mà bạn đã kết
nối với xe. Nếu các dữ liệu này được lưu trong xe,
bạn có thể xóa vào bất cứ lúc nào. Việc truyền
các dữ liệu này đến bên thứ ba chỉ được thực
hiện theo mong muốn riêng của bạn: đặc biệt là
trong phạm vi sử dụng các dịch vụ trực tuyến
tương ứng với các thiết lập đã chọn bởi bạn.
Bạn có thể lưu các thiết lập tiện nghi/các thiết
lập riêng trong xe và có thể thay đổi bất cứ lúc
nào.
Điều này sẽ phục thuộc vào từng trang thiết bị
tương ứng, ví dụ.
R Các thiết lập của các vị trí ghế và vị trí tay lái

R Các thiết lập điều hòa không khí và các thiết
lập khung gầm
R Các thiết lập riêng như đèn chiếu sáng nội

thất

Nếu xe của bạn được trang bị tương ứng, bạn có
thể kết nối Smartphone hoặc thiết bị đầu cuối di
động khác với xe. Bạn có thể điều khiển thiết bị
này bằng phần tử điều khiển tích hợp trong xe.
Khi đó ảnh và âm thanh của Smartphone có thể
được cung cấp qua hệ thống đa phương tiện.
Đồng thời các thông tin nhất định sẽ được truyền
đến Smartphone.
Trong đó – tùy thuộc vào kiểu tích hợp tương
ứng, ví dụ
R Các thông tin xe chung
R Dữ liệu về vị trí

Điều này cho phép sử dụng các ứng dụng đã
chọn của Smartphone, ví dụ dẫn đường hoặc
phát nhạc. Một tương tác tiếp theo giữa
Smartphone và xe, đặc biệt là một sự truy cập
chủ động vào dữ liệu xe, không được thực hiện.
Nhà cung cấp ứng dụng dùng tương ứng sẽ xác
định kiểu xử lý dữ liệu tiếp theo để xem liệu các

thiết lập có thể thực hiện không và các thiết lập
nào bạn có thể thực hiện, tùy thuộc vào ứng
dụng tương ứng và hệ điều hành của
Smartphone.

Nhà cung cấp dịch vụ
Kết nối mạng vô tuyến
Nếu xe của bạn có kết nối mạng vô tuyến, kết
nối này cho phép trao đổi dữ liệu giữa xe của bạn
và các hệ thống khác. Kết nối mạng vô tuyến có
thể được thực hiện nhờ bộ phát và nhận tín hiệu
riêng của xe hoặc qua thiết bị di động đầu cuối
mà bạn cài đặt (ví dụ điện thoại smartphones).
Nhờ kết nối mạng vô tuyến này, bạn có thể sử
dụng các chức năng trực tuyến. Trong số đó có
các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng/apps
được nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp khác
cung cấp.
Dịch vụ của riêng nhà sản xuất
Đối với các dịch vụ trực tuyến của nhà sản xuất,
nhà sản xuất mô tả các chức năng tương ứng ở
một vị trí phù hợp và các thông tin liên quan đến
luật bảo vệ dữ liệu được đi kèm. Các dữ liệu liên
quan đến cá nhân có thể được sử dụng để cung
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cấp các dịch vụ trực tuyến. Việc trao đổi dữ liệu
được thực hiện thông qua một kết nối được bảo
mật, chẳng hạn với các hệ thống IT chuyên dụng
của nhà sản xuất. Việc thu thập, xử lý và sử dụng
các dữ liệu cá nhân thông qua các dịch vụ được
cung cấp sẵn diễn ra trên cơ sở được luật pháp
cho phép hoặc trên cơ sở tự nguyện.
Thông thường, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu
hóa các dịch vụ (một số phải trả phí) và các chức
năng. Trong một số trường hợp, điều này cũng
áp dụng đối với toàn bộ kết nối dữ liệu của xe.
Điều này không áp dụng đối với các chức năng
và dịch vụ được đặc biệt quy định theo luật
pháp.
Dịch vụ bên thứ ba
Nếu có khả năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến
của nhà cung cấp khác, các dịch vụ này nằm
trong phạm vi trách nhiệm cũng như các điều
khoản bảo vệ dữ liệu và điều khoản sử dụng của
nhà cung cấp tương ứng. Nhà sản xuất không có
bất kỳ ảnh hưởng nào đến nội dung được trao
đổi ở đây.
Do đó, xin vui lòng tìm hiểu thông tin về cách
thức, phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử

dụng các dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ các
dịch vụ của bên thứ ba với nhà cung cấp dịch vụ
đó.

Bản quyền
Thông tin về giấy phép sử dụng các phần mềm
sử dụng tự do và nguồn mở được lưu trong đĩa ở
túi đựng tài liệu trên xe với bản cập nhật trên
Internet tại địa chỉ:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
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Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
Khả năng bảo vệ của hệ thống dây đai an
toàn và túi khí
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí bao gồm:
R Hệ thống dây đai an toàn
R Các túi khí
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em
R Hệ thống cố định ghế cho trẻ em

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí có thể giảm
thiểu rủi ro bị va đập vào các chi tiết nội thất xe
cho người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn. Ngoài
ra, hệ thống dây đai an toàn và túi khí có thể
giảm bớt thiệt hại cho những người ngồi trong xe
khi xảy ra tai nạn.
Chỉ khi dây đai an toàn được đeo một cách thích
hợp mới có khả năng bảo vệ. Phụ thuộc vào tình
huống tai nạn được phát hiện mà bộ căng đai
khẩn cấp và/hoặc túi khí bổ sung thêm cho dây
đai an toàn được thắt thích hợp. Không phải ở
mọi tai nạn bộ căng đai khẩn cấp và/hoặc túi
khí cũng được kích hoạt.

Mỗi người ngồi trong xe phải chú ý tuân thủ các
hướng dẫn sau đây để hệ thống dây đai an toàn
và túi khí có thể phát huy được khả năng bảo vệ
của nó:
R Cài dây đai an toàn đúng cách.
R Giữ tư thế ngồi gần như thẳng đứng với lưng

dựa vào tựa ghế.
R Ngồi thoải mái sao cho chân đặt trên sàn.
R Luôn sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi

khí phụ phù hợp với xe của Mercedes-Benz
cho người thấp hơn 1,50 m.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có sẵn hệ thống nào có
thể hoàn toàn loại trừ được thương tích và
trường hợp tử vong trong mỗi tình huống tai nạn.
Đặc biệt là dây đai an toàn và túi khí nói chung
không thể bảo vệ khỏi các đồ vật lọt vào xe từ
bên ngoài. Ngay cả rủi ro về thương tích do túi
khí bung gây ra cũng không thể được loại bỏ
hoàn toàn.

Giới hạn của Khả năng Bảo vệ của Hệ thống
dây đai an toàn và túi khí

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do thay đổi Hệ
thống dây đai an toàn và túi khí

Khi sửa đổi hệ thống dây đai an toàn và túi
khí, cơ cấu này có thể không hoạt động đúng
tiêu chuẩn nữa.
Khi ấy, hệ thống dây đai an toàn và túi khí có
thể không bảo vệ được những người ngồi
trong xe như thiết kế và gặp trục trặc khi xảy
ra tai nạn hoặc bị kích hoạt ngoài dự kiến
chẳng hạn.
# Không bao giờ được thay đổi các bộ

phận của hệ thống dây đai an toàn và
túi khí.

# Không can thiệp vào hệ thống cáp cũng
như các chi tiết điện tử hoặc phần mềm
của chúng.

Nếu xe cần được điều chỉnh cho phù hợp với
người tàn tật, hãy liên hệ với xưởng dịch vụ được
uỷ quyền.
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Mercedes-Benz khuyên bạn nên sử dụng các
thiết bị hỗ trợ được Mercedes-Benz chấp thuận
cho xe của bạn.

Sẵn sàng hoạt động của hệ thống dây an
toàn và túi khí
Khi điện khởi động được bật, đèn cảnh báo hệ
thống dây đai an toàn và túi khí sẽ chiếu sáng
6 trong lúc tự kiểm tra hệ thống. Nó sẽ tắt
chậm nhất là vài giây sau khi khởi động xe. Sau
đó các bộ phận của hệ thống dây đai an toàn và
túi khí sẽ sẵn sàng.

Chức năng của hệ thống dây đai an toàn và
túi khí bị trục trặc
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị trục trặc
trong các trường hợp sau đây:
R Khi bật điện khởi động, đèn cảnh báo của hệ

thống dây đai an toàn và túi khí 6 không
bật sáng.
R Khi lái xe, đèn cảnh báo của hệ thống dây đai

an toàn và túi khí 6 thường xuyên sáng
hoặc nhấp nháy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do trục trặc Hệ
thống dây đai an toàn và túi khí

Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị
trục trặc, các bộ phận của hệ thống này có
thể vô tình bị kích hoạt hoặc không bung ra
như thiết kế khi xảy ra tai nạn. Điều này có
thể liên quan đến bộ căng dây đai an toàn
hoặc túi khí.
# Hãy cho kiểm tra và sửa chữa ngay hệ

thống dây đai an toàn và túi khí tại một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Chức năng của hệ thống dây đai an toàn và
túi khí khi xảy ra tai nạn
Nguyên lý hoạt động của hệ thống dây đai an
toàn và túi khí được xác định bằng lực tác động
được tính toán của cú va chạm và kiểu tai nạn
xảy ra:
R Va chạm đầu xe
R Va chạm đuôi xe
R Va chạm hông xe

R Lật xe

Việc quyết định ngưỡng kích hoạt cho các bộ
phận của hệ thống dây đai an toàn và túi khí sẽ
được thực hiện thông qua đánh giá các thông số
do cảm biến đo được tại các vị trí khác nhau trên
xe. Quá trình này có các dấu hiệu có thể thấy
trước. Việc kích hoạt các bộ phận của hệ thống
dây đai an toàn và túi khí phải xảy ra đúng lúc,
ngay từ thời điểm bắt đầu va chạm.
Các yếu tố chỉ có thể đo đạc hoặc nhìn thấy sau
khi xảy ra va chạm có thể không quyết định được
việc bung túi khí. Chúng cũng không phải là dấu
hiệu để kích hoạt.
Xe có thể bị biến dạng lớn mà không hề bung túi
khí. Trường hợp này xảy ra chỉ khi liên quan đến
những bộ phận tương đối dễ bị biến dạng và
không buộc xe phải giảm tốc lớn. Ngược lại, một
túi khí có thể đã được kích hoạt, mặc dù xe chỉ
có dấu hiệu móp nhẹ. Nếu, ví dụ, các bộ phận
rất cứng của xe như cấu kiện dọc bị va chạm, thì
việc giảm tốc của xe có thể đủ lớn.
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Các bộ phận của hệ thống dây đai an toàn và
túi khí có thể được kích hoạt hoặc bung ra
độc lập với nhau:
Các bộ phận Tình huống bung túi

khí được phát hiện

Bộ căng dây đai an
toàn

Va chạm đầu xe, va
chạm đuôi xe, va
chạm hông xe, lật xe

Túi khí cho lái xe, túi
khí hành khách phía
trước

Va chạm đầu xe

Túi khí bên hông Va chạm hông xe

Túi khí cửa sổ Va chạm hông xe, lật
xe, va chạm đầu xe

Túi hơi cho đai an
toàn

Va chạm đầu xe

Cushionbag Va chạm đầu xe

Chỉ khi nào đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG
OFF tắt hẳn, thì túi khí cho hành khách ghế trước
mới có thể được kích hoạt khi xảy ra tai nạn.

Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy đảm bảo
tình trạng hoạt động tốt của túi khí hành khách
ghế trước nếu ghế này có người ngồi
(→ Trang 44).

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng do những
bộ phận nóng của túi khí

Sau khi kích hoạt một túi khí, các bộ phận
của túi khí sẽ rất nóng.
# Không chạm vào các bộ phận của túi

khí.
# Cho lắp lại ngay túi khí đã bị kích hoạt

tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Mercedes-Benz khuyên bạn nên cho kéo xe tới
một xưởng dịch vụ được ủy quyền sau khi xảy ra
tai nạn. Đặc biệt chú ý điều này sau khi một bộ
căng dây đai an toàn hoặc túi khí đã bị kích
hoạt.
Khi bộ căng dây đai an toàn hoặc túi khí đã kích
hoạt, bạn sẽ nghe thấy một tiếng nổ và có thể
bụi phấn sẽ bắn ra:
R Thông thường, tiếng nổ không ảnh hưởng đến

thính lực.

R Bụi phấn bị bắn ra nói chung không gây hại
cho sức khỏe, tuy nhiên ở một số người bị dị
ứng hoặc chứng khó thở có thể xảy ra hiện
tượng khó thở tạm thời.
Nếu có thể mà không bị nguy hiểm, hãy rời
khỏi xe ngay lập tức hoặc mở cửa sổ để tránh
tình trạng khó thở.

Dây đai an toàn
Khả năng bảo vệ của dây đai an toàn
Đeo dây đai an toàn một cách thích hợp trước
khi xe khởi hành. Chỉ khi dây đai an toàn được
đeo một cách thích hợp mới có khả năng bảo vệ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy cơ tử vong do dây đai an toàn bị cài
sai

Nếu dây đai an toàn bị cài sai, nó có thể
không có tác dụng bảo vệ như dự kiến.
Ngoài ra, một dây đai an toàn cài sai có thể
gây chấn thương, ví dụ khi xảy ra tai nạn, khi
thao tác phanh hoặc chuyển hướng đột ngột.
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# Luôn đảm bảo tất cả mọi người ngồi
trong xe đã thắt dây an toàn và ngồi
đúng quy cách.

Mọi người ngồi trong xe phải chú ý tuân thủ các
hướng dẫn sau đây để dây đai an toàn đã cài
đúng cách có thể phát huy được khả năng bảo
vệ của nó:
R Dây đai an toàn không được xoắn vặn và phải

căng, ôm sát vào cơ thể.
R Dây đai an toàn phải vòng qua chính giữa vai

và nằm càng sát háng càng tốt.
R Phần đai đeo vai không được chạm vào cổ và

không được mang dưới cánh tay hoặc sau
lưng.
R Tránh quần áo đặt lên, ví dụ áo khoác mùa

đông.
R Ấn dây an toàn thắt ngang bụng sâu hết mức

vào khớp háng và kéo căng bằng phần đai
đeo vai. Dây an toàn thắt ngang bụng không
được phép vắt qua bụng hoặc bụng dưới.
R Không được vắt dây đai an toàn qua các đồ

vật sắc, nhọn, có tính mài mòn hoặc dễ vỡ.

R Chỉ gài mỗi dây đai an toàn cho một người.
Không được đặt trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ vào
trong lòng của người ngồi trên xe.
R Không cài các đồ vật cùng với người. Tuân

thủ chỉ dẫn về tải trọng của xe để giữ an toàn
các đồ vật, gói hàng hoặc hàng hóa
(→ Trang 128).
Đồng thời đảm bảo rằng không bao giờ để đồ
vật nằm giữa người và ghế, ví dụ gối.

Nếu bạn mang theo trẻ trong xe, hãy tuân thủ
các chỉ dẫn và lưu ý an toàn về "Trẻ em trong xe"
(→ Trang 48).

Giới hạn của khả năng bảo vệ của dây đai an
toàn

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do sai vị trí ghế
ngồi

Nếu tựa ghế không ở tư thế gần như thẳng
đứng, dây đai an toàn sẽ không có tác dụng
bảo vệ theo đúng tiêu chuẩn.

Trong trường hợp này, bạn có thể bị trượt
khỏi dây đai an toàn khi phanh hoặc khi xảy
ra tai nạn, và khi ấy có thể bị chấn thương
phần thân dưới hoặc cổ chẳng hạn.
# Chỉnh ghế ngồi cho đúng trước khi khởi

hành.
# Luôn luôn lưu ý giữ tựa ghế ở tư thế gần

như thẳng đứng và phần dây đai ở vai
vắt qua chính giữa vai.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng khi không có hệ
thống dây đai an toàn và túi khí phụ cho
người vóc dáng nhỏ.

Những người có chiều cao dưới 1,50 m có
thể không cài được dây đai an toàn đúng
chuẩn mà không có hệ thống dây đai an toàn
và túi khí phụ phù hợp.
Nếu dây đai an toàn bị cài sai, nó có thể
không có tác dụng bảo vệ như dự kiến. Ngoài
ra, một dây đai an toàn cài sai có thể gây
chấn thương, ví dụ khi xảy ra tai nạn, khi thao
tác phanh hoặc chuyển hướng đột ngột.
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# Luôn sử dụng cho những người dưới
1,50 m hệ thống dây đai an toàn và túi
khí phụ phù hợp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do chốt khoá dây
đai an toàn và chốt giữ dây đai an toàn bị
kẹt

Nếu những đồ vật bên cạnh ghế trước làm
vướng chốt khoá dây đai an toàn hoặc chốt
giữ dây đai an toàn cơ động ở ghế trước,
chức năng của bộ căng dây đai an toàn sẽ bị
ảnh hưởng.
Khi ấy, bộ căng dây đai an toàn có thể không
hoạt động theo đúng thiết kế và dây đai an
toàn có thể không còn tác dụng bảo vệ như
thiết kế.
# Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo rằng

không có vật gì nằm trong khu vực chốt
khoá dây đai an toàn hoặc nằm giữa
ghế trước và cánh cửa.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do dây đai an toàn
bị hư hỏng hoặc bị thay đổi

Dây đai an toàn có thể không bảo vệ được
trong những tình huống sau:
R Khi dây đai an toàn bị hư hỏng, thay đổi,

bị bẩn nặng, bị tẩy màu hoặc nhuộm màu
R Chốt khoá dây đai an toàn bị hư hỏng

hoặc bị bẩn nặng
R Bộ căng dây đai an toàn, chốt giữ dây đai

an toàn hoặc thiết bị cuộn dây đai an
toàn bị thay đổi

Dây đai an toàn có thể bị hư hỏng mà mắt
thường không thể nhìn thấy khi xảy ra tai
nạn, chẳng hạn do những mảnh kính vỡ.
Những bộ dây đai an toàn bị thay đổi hoặc hư
hỏng có thể bị đứt hoặc rách, ví dụ khi xảy ra
tai nạn.
Bộ căng dây đai an toàn bị thay đổi có thể bị
kích hoạt ngoài ý muốn hoặc không hoạt
động theo đúng thiết kế.

# Không bao giờ được thay đổi các dây
đai an toàn, bộ căng dây đai an toàn,
chốt giữ dây đai an toàn và thiết bị cuộn
dây đai an toàn.

# Đảm bảo dây đai an toàn không bị hư
hỏng, không bị quá mòn và luôn sạch
sẽ.

# Cho kiểm tra ngay dây đai an toàn tại
một xưởng dịch vụ được ủy quyền sau
một tai nạn.

Mercedes-Benz khuyên bạn nên sử dụng dây đai
an toàn được Mercedes-Benz chấp thuận cho xe
của bạn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do bộ căng dây đai
an toàn bị bung ra bằng công nghệ pyro

Bộ căng dây đai an toàn đã bị bung ra bằng
công nghệ pyro sẽ không thể hoạt động tiếp
và do đó, không thể có tác dụng bảo vệ như
thiết kế.
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# Cho lắp lại ngay bộ căng dây đai an
toàn đã bị bung ra bằng công nghệ pyro
tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Mercedes-Benz khuyên bạn nên cho kéo xe tới
một xưởng dịch vụ được ủy quyền sau khi xảy ra
tai nạn.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do dây đai an toàn bị
kẹt

Nếu dây đai an toàn không sử dụng không
được thu về hoàn toàn, nó có thể bị kẹt ở cửa
hoặc cơ cấu ghế ngồi.
# Luôn đảm bảo dây đai an toàn không sử

dụng được thu về hoàn toàn.

Thông tin về Túi hơi cho đai an toàn trong
Dây đai an toàn ở khoang sau
Bạn có thể nhận biết một dây đai an toàn ở
khoang sau có túi hơi cho đai an toàn nhờ ký
hiệu BELTBAG.

Túi hơi cho đai an toàn tăng diện tích chống đỡ ở
lồng ngực của người ngồi trong xe khi được kích
hoạt.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do sử dụng hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em không được phép

Túi hơi cho đai an toàn có thể làm hư hỏng
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em không được phép hoặc không được chấp
thuận dùng cho túi hơi đai an toàn khi xảy ra
tai nạn.
Do đó, hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em có thể sẽ không có tác dụng bảo
vệ như thiết kế.
Vì lý do an toàn, Mercedes-Benz khuyên bạn
chỉ nên sử dụng một hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em mà Mercedes-Benz
đã kiểm tra và chấp thuận kết hợp với một
túi khí cho đai an toàn.

Thông tin về Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
(→ Trang 64).

Cài và chỉnh dây đai an toàn
Nếu dây đai an toàn được kéo nhanh và dứt
khoát, thiết bị cuộn dây an toàn sẽ khóa lại. Dây
đai sẽ không thể kéo tiếp được.

# Luôn gài lưỡi khoá dây đai an toàn2 vào
chốt khoá dây đai an toàn1 tại chỗ ngồi.
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# Đẩy điểm kéo dây đai an toàn ra tới vị trí
mong muốn bằng cách bấm lẫy khoá nằm
trên đó.

# Thả lẫy khoá và đảm bảo chắc chắn điểm kéo
dây đai an toàn ra đã được gài chặt.

Xe có PRE-SAFE®: Nếu dây đai an toàn trước
không ôm sát vào cơ thể, dây sẽ tự động điều
chỉnh bằng một lực rút nhất định. Lúc này, đừng
giữ chắc dây đai an toàn. Bạn có thể bật hoặc tắt
chức năng điều chỉnh đai an toàn qua hệ thống
đa phương tiện
Xe có tính năng tự động tắt túi khí hành
khách ghế trước:

* CHỈ DẪN Bộ căng dây đai an toàn và túi
khí bên hông sẽ bị bung ra khi ghế trước
cạnh lái xe không có người ngồi

Nếu lưỡi khóa của dây đai an toàn được cài
vào chốt khóa dây đai an toàn của ghế trước
cạnh lái xe không có người ngồi, thì ngoài
các hệ thống khác, bộ căng dây đai an toàn
và túi khí bên hông có thể bung ra khi gặp tai
nạn.

# Chỉ gài mỗi dây đai an toàn cho một
người.

Xe không có tính năng tự động tắt túi khí
hành khách ghế trước:

* CHỈ DẪN Bộ căng dây đai an toàn sẽ
bung ra khi ghế trước cạnh lái xe không
có người ngồi

Nếu lưỡi khóa của dây đai an toàn được cài
vào chốt khóa dây đai an toàn của ghế trước
cạnh lái xe không có người ngồi, thì ngoài
các hệ thống khác, bộ căng dây đai an toàn
có thể bung ra khi gặp tai nạn.
# Chỉ gài mỗi dây đai an toàn cho một

người.

Thông tin về đai an toàn mở rộng có khoá ở
khoang hành khách phía sau
Đai an toàn mở rộng có khoá cho các chỗ ngồi ở
khoang sau phía ngoài giúp việc cài dây đai an
toàn dễ dàng hơn. Luôn lưu ý sao cho chốt khoá
dây đai an toàn có thể đóng mở trơn tru.

Sau khi khoá dây đai an toàn, chốt khoá dây đai
an toàn sẽ thu trở về ví trí bình thường. Nhờ đó,
dây đai an toàn sẽ nằm ở vùng hông và ngực.

Cất gọn dây đai an toàn
# Nhấn nút nhả trong khóa dây dai và rút dây

đai an toàn bằng lưỡi khóa dây đai.

Bật hoặc tắt chức năng điều chỉnh đai an
toàn qua hệ thống đa phương tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Chỉnh đai an toàn
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Chức năng cảnh báo cài dây an toàn cho
người lái và hành khách ghế trước
Đèn cảnh báo dây đai an toàn ü trên màn
hình cụm đồng hồ giúp bạn chú ý rằng tất cả
những người ngồi trong xe phải cài dây đai an
toàn đúng cách.
Ngoài ra có thể thêm một âm thanh cảnh báo.
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Cảnh báo cài dây an toàn tắt ngay sau khi người
lái và hành khách ghế trước đã cài dây an toàn.

Chức năng của hiển thị trạng thái dây đai an
toàn ghế sau
Hiển thị trạng thái dây đai an toàn khoang ghế
sau chỉ được trang bị ở một số nước nhất định.

Hiển thị trạng thái dây đai an toàn khoang ghế
sau cho biết dây đai an toàn khoang ghế sau nào
không được đeo.
Bạn có thể ẩn hiển thị trạng thái dây đai an toàn
khoang ghế sau ngay lập tức bằng nút quay lại ở
bên trái tay lái (→ Trang 291).

Các túi khí
Tổng quan về túi khí

1 Túi khí cho lái xe
2 Túi khí hành khách phía trước
3 Túi khí cửa sổ
4 Túi khí bên hông

Bạn có thể nhận biết vị trí lắp túi khí nhờ dấu
hiệu AIRBAG.

Một túi khí có thể làm tăng khả năng bảo vệ
cho người ngồi trong xe khi được kích hoạt.
TÚI KHÍ Khả năng bảo vệ cho …

Túi khí cho lái xe,
túi khí hành
khách phía trước

Đầu và vòm ngực

Túi khí cửa sổ Đầu

Túi khí bên hông Vòm ngực, túi khí phía
trước còn bảo vệ phần
hông

Chỉ khi nào đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG
OFF tắt hẳn, thì túi khí cho hành khách ghế trước
mới có thể được kích hoạt khi xảy ra tai nạn.
Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy đảm bảo
tình trạng hoạt động tốt của túi khí hành khách
ghế trước nếu ghế này có người ngồi
(→ Trang 44).
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* CHỈ DẪN Khi ghế trước cạnh lái xe
không có người ngồi, phải chú ý

Khi xảy ra tai nạn, bên phía ghế hành khách
trước, các bộ phận của hệ thống dây đai an
toàn và túi khí có thể bung ra bất ngờ:
R Để vật nặng trên ghế trước cạnh lái xe.
R Lưỡi khóa dây đai an toàn đã được gài

vào khóa dây đai an toàn trên ghế hành
khách trước trống.

# Cất đồ ở chỗ phù hợp.
# Chỉ gài mỗi dây đai an toàn cho một

người.

Cushionbag ở ghế sau có thể ngả ra
Khi ghế ngả nhiều, Cushionbag sẽ tăng cường
thêm bảo vệ cho người ngồi trong xe trong
những tình huống va chạm đầu xe. Khi kích hoạt,
Cushionbag sẽ mở ra ở bên dưới đệm ghế. Nhờ
thế, nó có tác dụng ngăn không để người ngồi
trên xe trượt khỏi đệm ghế.
Nếu bạn lắp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em trên ghế sau có thể ngả ra, hãy chú ý
tuân thủ hướng dẫn phụ (→ Trang 48).

Khả năng bảo vệ của túi khí
Tuỳ thuộc vào tình huống tai nạn, túi khí có thể
tăng thêm khả năng bảo vệ cho dây đai an toàn
được cài đúng cách.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do chỉnh sai vị trí
ghế ngồi

Nếu bạn làm sai lệch vị trí ghế chuẩn, túi khí
có thể không có tác dụng bảo vệ như dự kiến
và thậm chí có thể gây thêm thương tích khi
được kích hoạt.
Để tránh nguy cơ, hãy luôn đảm bảo tất cả
người ngồi trong xe:
R được cài dây đai an toàn đúng cách, kể cả

phụ nữ có thai.
R ngồi đúng tư thế và cách túi khí một

khoảng cách càng xa càng tốt
R tuân thủ những hướng dẫn sau đây.
# Luôn đảm bảo không có vật nằm chắn

giữa túi khí và người ngồi trong xe.

Mọi người ngồi trong xe phải chú ý tuân thủ các
hướng dẫn sau để tránh rủi ro khi túi khí nổ:
R Chỉnh đúng vị trí ghế trước khi khởi hành, ghế

người lái và ghế trước cạnh lái xe càng lùi xa
về phía sau càng tốt.
Hãy luôn chú ý các thông tin về vị trí chuẩn
của ghế người lái (→ Trang 100).
R Khi cầm tay lái, chỉ nắm vào viền tay lái. Như

vậy túi khí sẽ không bị cản trở khi bung ra.
R Trong khi xe chạy, luôn dựa người vào tựa

ghế. Không cúi về phía trước hay dựa người
vào cửa hoặc cửa sổ hông. Nếu không, bạn
sẽ làm vướng khu vực bung ra của túi khí.
R Chân luôn để trên sàn xe. Không gác chân

lên ví dụ như bảng điều khiển trên xe. Nếu
không, chân của bạn sẽ làm vướng khu vực
bung ra của túi khí.
R Nếu chở trẻ em đi trên xe, hãy luôn chú ý

tuân thủ hướng dẫn bổ sung (→ Trang 48).
R Luôn cất đồ đạc đúng cách và đảm bảo đồ

được cố định chắc chắn.
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Các đồ vật trong nội thất xe có thể hạn chế chức
năng tiêu chuẩn của túi khí. Mọi người ngồi trong
xe phải luôn đảm bảo các điểm sau đây:
R Không có người, động vật hay đồ vật nào

khác ở giữa người ngồi trong xe và túi khí.
R Không đặt đồ vật kẹp giữa ghế ngồi và cửa

cũng như trụ cửa (trụ B).
R Không treo những vật cứng ví dụ như mắc

quần áo vào tay nắm cửa hay móc treo quần
áo.
R Không gắn các phụ kiện như giá giữ cốc

trong khu vực túi khí sẽ bung ra, chẳng hạn
như cạnh cửa, cửa sổ hông hoặc ốp thành xe.
R Không để đồ vật nặng, có cạnh sắc hoặc dễ

vỡ trong túi quần áo. Để gọn những đồ vật đó
vào chỗ phù hợp.

Giới hạn của khả năng bảo vệ của túi khí

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do thay
đổi nắp che túi khí

Nếu bạn thay đổi nắp che của túi khí hoặc
gắn đồ vậtchẳng hạn như nhãn dán lên đó,
túi khí có thể không hoạt động đúng tiêu
chuẩn nữa.
# Không bao giờ sửa đổi nắp che túi khí

và không gắn đồ vật lên.

Bạn có thể nhận biết vị trí lắp túi khí nhờ dấu
hiệu AIRBAG (→ Trang 40).

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do dùng bọc ghế
không phù hợp

Bọc ghế không phù hợp có thể cản trở hoặc
ngăn cản túi khí tích hợp bên trong ghế ngồi
bung ra.
Túi khí có thể không còn tác dụng bảo vệ
những người ngồi trong xe như dự kiến. Ngoài
ra, chức năng tự động tắt túi khí hành khách
ghế trước có thể bị ảnh hưởng.

# Chỉ sử dụng bọc ghế được Mercedes-
Benz chấp thuận cho từng ghế ngồi
tương ứng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do chức
năng của cảm biến phía trong ốp cửa bị
trục trặc

Các cảm biến điều khiển túi khí nằm ở các
cánh cửa. Khi thay đổi hay can thiệp không
thích hợp đến cánh cửa hoặc ốp cửa cũng
như khi cánh cửa bị hư hại, chức năng của
những cảm biến này sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy,
túi khí không thể hoạt động đúng tiêu chuẩn
nữa.
Túi khí có thể không còn tác dụng bảo vệ
những người ngồi trong xe như dự kiến.
# Không bao giờ được thay đổi cánh cửa

hoặc các chi tiết của cánh cửa.
# Hãy để một xưởng dịch vụ được ủy

quyền tiến hành các công việc đối với
cửa hoặc ốp cửa.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do túi khí
đã bung ra

Một túi khi đã bung ra không còn tác dụng
bảo vệ nữa và có thể không bảo vệ được như
thiết kế khi xảy ra tai nạn.
# Để lắp lại túi khí đã bị bung ra, hãy cho

kéo xe đến một xưởng dịch vụ được uỷ
quyền.

Cho lắp lại ngay túi khí đã bị bung ra.

Trạng thái của túi khí hành khách phía trước
Chức năng tắt túi khí hành khách ghế trước
Chức năng tự động tắt túi khí hành khách ghế
trước có thể nhận biết ghế trước cạnh lái xe có
người ngồi hay có lắp hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em hay không. Theo đó, túi khí
hành khách ghế trước sẽ được kích hoạt hoặc vô
hiệu hoá.

Khi lắp ráp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe, luôn đảm
bảo những điểm sau:
R Chú ý đặt hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em đúng vị trí (→ Trang 57).
R Luôn chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của

nhà sản xuất hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em.
R Không bao giờ để đồ vật bên dưới hoặc phía

sau hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em, chẳng hạn như gối bông.
R Thu cần điều chỉnh độ sâu đệm ghế về hết

cỡ.
R Đế của hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em phải nằm hoàn toàn trên mặt ghế
trước cạnh lái xe.
R Tựa lưng của hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em lắp xuôi chiều phải áp sát vào
tựa lưng của ghế trước cạnh lái xe càng thẳng
càng tốt.
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em không được phép chạm vào trần xe hay bị
gối tựa đầu ép vào. Do đó, hãy điều chỉnh độ

ngả của tựa ghế cũng như tư thế của gối tựa
đầu sao cho phù hợp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do có vật nằm giữa
mặt ghế và hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em

Đồ vật nằm giữa mặt ghế và hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em có thể gây trục
trặc chức năng tự động tắt túi khí hành
khách ghế trước.
Do đó, túi khí hành khách ghế trước có thể
không hoạt động như thiết kế khi xảy ra tai
nạn.
# Không đặt đồ vật kẹp giữa mặt ghế và

hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em.

# Đế của hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em phải nằm hoàn toàn trên
mặt ghế hành khách trước.

# Tựa lưng của hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em lắp xuôi chiều phải
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áp sát vào tựa lưng của ghế hành khách
trước càng thẳng càng tốt.

# Phải chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp
của nhà sản xuất hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.

Một người ngồi trên ghế trước cạnh lái xe phải
chú ý các hướng dẫn sau:
R Cài dây đai an toàn đúng cách.
R Giữ tư thế ngồi gần như thẳng đứng với lưng

dựa vào tựa ghế.
R Ngồi thoải mái sao cho chân đặt trên sàn.

Nếu không, túi khí hành khách phía trước có thể
bị tắt không đúng cách, ví dụ trong các trường
hợp sau:
R Người lái tì trọng lượng cả người vào tựa tay

trên xe.
R Người lái ngồi ở tư thế tì quá nhẹ vào mặt

ghế.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng khi túi khí hành
khách phía trước bị tắt.

Nếu đèn báo PASSENGER AIR BAG OFF sáng,
túi khí hành khách ghế trước đang tắt. Túi khí
này sẽ không được kích hoạt khi xảy ra tai
nạn và có thể không có tác dụng bảo vệ như
dự kiến.
Khi ấy, người ngồi trên ghế hành khách trước
có thể tiếp xúc với những chi tiết nội thất xe,
đặc biệt khi người đó ngồi quá gần bảng điều
khiển trên xe.
Khi ghế trước cạnh lái xe có người ngồi, hãy
luôn đảm bảo rằng:
R phân loại đúng người trên ghế trước cạnh

lái xe và vô hiệu hoá hoặc kích hoạt túi
khí hành khách ghế trước phù hợp với
người ngồi trên ghế này.
R ghế trước cạnh lái xe được đặt lùi về phía

sau càng xa càng tốt.
R người ngồi đúng tư thế.

# Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy
đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của
túi khí hành khách ghế trước.

Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG (TÚI KHÍ
HÀNH KHÁCH)
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Hệ thống tự tiến hành kiểm tra
Khi bật điện khởi động, cả hai đèn báo
PASSENGER AIR BAG ON và OFF đều cùng bật
sáng trong lúc hệ thống tiến hành tự kiểm tra.
Sau khi hệ thống tự kiểm tra xong, trạng thái của
túi khí hành khách phía trước hiển thị:
R PASSENGER AIR BAG ON sáng trong 60

giây, sau đó, cả hai đèn chỉ báo PASSENGER
AIR BAG ON và OFF đều tắt: Túi khí hành
khách phía trước có thể bung ra khi xảy ra tai
nạn.
R PASSENGER AIR BAG OFF sáng liên tục: Túi

khí hành khách phía trước đã tắt. Khi xảy ra
tai nạn, nó sẽ không bung ra.

Nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG ON tắt,
chỉ có đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF
hiển thị trạng thái của túi khí hành khách phía
trước. Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF có
thể sáng liên tục hoặc tắt hẳn.
Nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF và
đèn cảnh báo hệ thống dây đai an toàn và túi khí
6 cùng sáng đồng thời, không được phép sử
dụng ghế cạnh lái xe. Trong trường hợp này cũng
không lắp hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe. Hãy yêu
cầu kiểm tra và sửa chữa ngay chức năng tắt tự
động túi khí hành khách phía trước tại một
xưởng dịch vụ được uỷ quyền.
Hiển thị trạng thái
Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy đảm bảo
tình trạng hoạt động tốt của túi khí hành khách
phía trước tuỳ thuộc tình huống nếu ghế này có
người ngồi.
Sau khi lắp đặt hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em ngược chiều trên ghế
trước cạnh lái xe: PASSENGER AIR BAG OFF
phải sáng liên tục.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương‑ hoặc
nguy hiểm tính mạng do lắp hệ thống dây
đai an toàn và túi khí cho trẻ em ngược
chiều khi túi khí hành khách phía trước
đang bật

Nếu bạn bảo vệ trẻ bằng hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ngược chiều trên
ghế trước và đèn báo PASSENGER AIR BAG
OFF đang tắt, túi khí hành khách ghế trước
có thể được kích hoạt khi xảy ra tai nạn.

Trẻ có thể bị túi khí đập phải.
Luôn đảm bảo túi khí hành khách phía trước
đã tắt. Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG
OFF phải sáng.
KHÔNG BAO GIỜ sử dụng hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em được lắp quay
ngược về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ
TRƯỚC ĐÃ KÍCH HOẠT; việc này có thể dẫn
đến CHẾT NGƯỜI hoặc THƯƠNG TÍCH
NGHIÊM TRỌNG cho trẻ.

Khi lắp ráp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe, luôn chú ý
tuân thủ các hướng dẫn cho từng xe cụ thể trong
Hướng dẫn sử dụng.
Tuỳ thuộc vào hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em và vóc dáng của trẻ, đèn chỉ báo
PASSENGER AIR BAG OFF có thể tắt. Trong
trường hợp này, hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em ngược chiều không được phép lắp
đặt trên ghế trước cạnh lái xe.
Thay vào đó, hãy lắp đặt hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ngược chiều trên một
ghế sau phù hợp.
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Sau khi lắp đặt hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em xuôi chiều trên ghế trước
cạnh lái xe: PASSENGER AIR BAG OFF có thể
sáng liên tục hoặc tắt, phụ thuộc vào hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em và vóc dáng
của trẻ. Luôn tuân thủ những hướng dẫn sau
đây.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do đặt sai vị trí của
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em xuôi chiều

Nếu bạn bảo vệ trẻ bằng hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em xuôi chiều trên ghế
trước cạnh lái xe và ghế này được chỉnh sát
với bảng điều khiển trên xe, khi tai nạn xảy
ra, trẻ có thể:
R ví dụ,. va phải các chi tiết nội thất trên xe,

nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG
OFF sáng.
R va phải túi khí nếu đèn báo PASSENGER

AIR BAG OFF tắt.
# Luôn đặt ghế trước cạnh lái xe lùi về

phía sau càng xa càng tốt và điều chỉnh

độ sâu đệm ghế về cỡ nhỏ nhất. Luôn
chú ý tuân thủ hành trình đúng của dây
đai an toàn ở phần vai chạy từ điểm rút
dây đai trên thành xe đến điểm dẫn
hướng dây đai phần vai của hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.
Dây đai ở phần vai phải chạy từ điểm
kéo dây đai an toàn ra hướng về phía
trước và chúc xuống dưới. Điều chỉnh
điểm rút dây đai an toàn ra và ghế hành
khách trước sao cho phù hợp với nhu
cầu sử dụng.

# Luôn chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp
của nhà sản xuất hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.

Khi lắp ráp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe, luôn chú ý
tuân thủ các hướng dẫn cho từng xe cụ thể trong
Hướng dẫn sử dụng.
Một người ngồi trên ghế trước cạnh lái xe:
PASSENGER AIR BAG OFF có thể sáng liên tục
hoặc tắt hẳn, tuỳ thuộc vào vóc dáng của người
đó.

Một người ngồi trên ghế trước cạnh lái xe phải
chú ý các hướng dẫn sau:
R Nếu ghế trước cạnh lái xe có người ngồi là

người lớn hoặc một người có vóc dáng tương
tự, đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF
phải tắt. Điều này thể hiện túi khí hành khách
phía trước đã được kích hoạt.
Nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF
sáng liên tục, một người trưởng thành hoặc
một người có vóc dáng tương đương không
được sử dụng ghế trước cạnh lái xe. Thay vào
đó, hãy sử dụng ghế sau.
R Nếu ghế trước cạnh lái xe có người ngồi là

một người có vóc dáng nhỏ (ví dụ một thiếu
niên hoặc người lớn nhỏ con), đèn chỉ báo
PASENGER AIR BAG OFF sẽ sáng liên tục
hoặc tắt tùy thuộc vào kết quả phân loại.
- PASSENGER AIRBAG OFF tắt: Chỉnh ghế

trước cạnh lái xe càng lùi về sau càng tốt,
hoặc để người có vóc dáng nhỏ sử dụng
ghế sau.

- PASSENGER AIRBAG OFF sáng liên tục:
Một người có vóc dáng nhỏ không nên sử
dụng ghế trước cạnh lái xe.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng khi đèn chỉ báo
PASSENGER AIR BAG OFF sáng

Nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF
tiếp tục sáng sau khi hệ thống tự kiểm tra,
túi khí hành khách phía trước đang tắt. Nó sẽ
không bung ra khi xảy ra tai nạn. Trong
trường hợp này, túi khí hành khách phía trước
có thể không bảo vệ được như thiết kế, nếu
có một người ngồi trên ghế trước cạnh lái xe.
Người đó có thể va phải những chi tiết nội
thất xe, đặc biệt khi người đó ngồi quá gần
bảng điều khiển trên xe.
Khi ghế trước cạnh lái xe có người ngồi, hãy
luôn đảm bảo rằng:
R Phân loại đúng người trên ghế trước cạnh

lái xe và vô hiệu hoá hoặc kích hoạt túi
khí hành khách phía trước phù hợp với
người ngồi trên ghế này.
R Người ngồi đúng tư thế và thắt dây đai an

toàn đúng quy cách.
R Ghế trước cạnh lái xe được đặt lùi về phía

sau càng xa càng tốt.

Các đề tài liên quan:
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em trên ghế trước cạnh lái xe (→ Trang 55).
R Vị trí phù hợp cho hệ thống dây đai an toàn

và túi khí cho trẻ em (→ Trang 57).

Hệ thống PRE-SAFE®

Thông tin về PRE-SAFE® (Bảo vệ phòng bị cho
người ngồi trong xe)
PRE-SAFE® có thể nhận biết một số tình huống
lái xe nguy cấp và khởi tạo các phương án dự
phòng để bảo vệ người ngồi trong xe.
PRE-SAFE® có thể khởi tạo các phương án sau
đây độc lập với nhau:
R Gài sẵn dây đai an toàn ở ghế người lái và

ghế trước cạnh người lái.
R Đóng cửa sổ hông.
R Xe có cửa sổ trời trượt: Đóng cửa sổ trời

trượt.
R Xe có chức năng Memory: Chỉnh vị trí ghế

ngồi thuận tiện cho ghế trước cạnh lái xe.

R Xe có chức năng Memory ở khoang sau:
Chỉnh vị trí ghế ngồi thuận tiện cho các ghế
sau ở phía ngoài.
R Xe có ghế chỉnh đa hướng: Tăng áp suất

không khí trong đệm của tựa ghế.
R Xe có đai an toàn mở rộng có khoá ở

khoang sau: Cài sẵn dây đai an toàn ở ghế
sau phía ngoài.
R PRE-SAFE® Sound: Có thể kích hoạt cơ chế

bảo vệ thính giác nhờ một tín hiệu âm thanh
ngắn khi bật hệ thống đa phương tiện.

* CHỈ DẪN Bị thương do đồ đạc để trong
không gian để chân hoặc phía sau ghế
ngồi

Do tính năng tự động chỉnh vị trí ghế ngồi,
ghế và/hoặc đồ đạc có thể bị hư hại.
# Cất đồ ở chỗ phù hợp.

Huỷ các Phương án của Hệ thống PRE-SAFE®

Nếu không xảy ra tai nạn, các phương án dự
phòng đã được khởi tạo sẽ bị huỷ.
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Bạn phải tự thực hiện một số cài đặt.
# Nếu độ căng của dây đai không giảm bớt,

hãy đẩy tựa ghế trở lại một chút.
Độ căng dây đai sẽ giảm.

Thông tin về PRE-SAFE® PLUS (Bảo vệ phòng
bị cho người ngồi trong xe Plus)
PRE-SAFE® PLUS có thể phát hiện một số tình
huống va chạm nhất định, đặc biệt là một va
chạm từ phía sau sắp xảy ra, và triển khai các
biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người ngồi
trong xe. Những biện pháp này có thể không
ngăn chặn được một va chạm sắp xảy ra.
Những biện pháp sau đây có thể triển khai PRE-
SAFE® PLUS không phụ thuộc lẫn nhau:
R Gài sẵn dây đai an toàn ở ghế người lái và

ghế trước cạnh người lái.
R Xe có ghế sau điều khiển bằng điện: Căng

dây đai an toàn vào ghế sau phía ngoài.
R Bật hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm phía

sau với tần suất tăng nhanh hơn.

R Lực phanh tăng khi xe dừng đỗ. Hoạt động
phanh này sẽ tự động kết thúc khi xe khởi
hành.

Nếu không xảy ra tai nạn, các phương án dự
phòng đã được khởi tạo sẽ bị huỷ.
Giới hạn của hệ thống
Hệ thống không đưa ra giải pháp trong các tình
huống sau:
R khi lùi xe

hoặc
R khi lái xe kéo rơ moóc và có khả năng xảy ra

một va chạm phía đuôi xe

Hệ thống không can thiệp phanh trong các tình
huống sau:
R trong khi xe chạy

hoặc
R khi đánh xe vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ xe bằng

hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động

Chở trẻ em trên xe
Hướng dẫn về việc chuyên chở trẻ nhỏ an
toàn

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi trẻ em ở trên xe không
có người trông chừng

Nếu bạn để trẻ em trong xe mà không có
người trông chừng, chúng có thể làm xe
chuyển động ví dụ bằng cách:
R Nhả phanh đỗ xe.
R Chuyển cần số khỏi vị trí đỗj.
R Khởi động động cơ.

Ngoài ra chúng có thể điều khiển các thiết bị
của xe.
# Không bao giờ để trẻ em và động vật

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
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năng „Chìa khóa xe điện tử trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

& CẢNH BÁO Nguy hiểm tính mạng do
nhiệt độ trong xe quá nóng hoặc quá
lạnh

Nếu người, đặc biệt là trẻ nhỏ, bị đặt ở nơi
nhiệt độ cao, hoặc tiếp xúc với môi trường
lạnh quá lâu, sẽ có nguy cơ bị thương hoặc
thậm chí nguy hiểm tính mạng!
# Không bao giờ để người, đặc biệt là trẻ

nhỏ, trong xe mà không trông chừng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng do ánh
nắng mặt trời trực tiếp chiếu lên ghế trẻ
em

Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị
phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, các bộ
phận có thể rất nóng.
Trẻ em có thể bị bỏng nếu sờ vào những bộ
phận này, đặc biệt là những bộ phận bằng

kim loại của hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em.
# Luôn lưu ý không để hệ thống dây đai

an toàn và túi khí cho trẻ em trực tiếp
dưới ánh nắng mặt trời.

# Bảo vệ nó bằng một tấm che nắng
chẳng hạn.

# Trước khi cho trẻ ngồi vào, hãy để hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em nguội đi, nếu nó bị phơi trực tiếp
dưới nắng mặt trời.

# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà
không có người giám sát.

Mercedes-Benz khuyến cáo để bảo vệ tốt hơn
cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,50 m, nhất
định phải chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau:
R Chỉ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em thích hợp, được khuyến cáo
cho xe của Mercedes-Benz và phù hợp với độ
tuổi, cân nặng cũng như kích thước của trẻ.
Chú ý tuân thủ ứng dụng của hệ thống dây
đai an toàn và túi khí cho trẻ em.

R Lắp hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em trên ghế sau nếu có thể.
R Chỉ sử dụng hệ thống cố định sau đây cho hệ

thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em:
- hệ thống dây đai an toàn
- giá kẹp cố định hình chữ U ISOFIX hoặc i-

Size
- neo Top Tether
R Hướng dẫn lắp ráp của nhà sản xuất hệ thống

dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.
R Biển cảnh báo dán trong xe và trên hệ thống

dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do lắp đặt sai hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em.‑

Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em bị lắp ráp sai trên vị trí ghế ngồi tương
ứng, thì hệ thống này có thể không có tác
dụng bảo vệ như dự kiến.
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Khi ấy, trẻ có thể không được giữ chắc khi
xảy ra tai nạn, khi phanh hoặc chuyển hướng
đột ngột.
# Phải chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp

của nhà sản xuất hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em cũng như ứng
dụng của hệ thống.

# Hãy đảm bảo toàn bộ đáy của hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
nằm trên bề mặt ngồi của ghế.

# Không bao giờ để đồ vật bên dưới hoặc
phía sau hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em, chẳng hạn như gối
bông.

# Chỉ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em với lớp bọc chính
hãng được thiết kế riêng.

# Chỉ thay lớp bọc đã hư hỏng bằng bọc
chính hãng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do hệ thống dây đai
an toàn và túi khí bị lắp đặt sai

Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị lắp
ráp sai quy cách hoặc không đảm bảo, nó có
thể bị bung ra khi xảy ra tai nạn, khi phanh
hoặc chuyển hướng đột ngột.
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em có thể rung lắc và va vào những người
ngồi trong xe.
# Luôn lắp đặt đúng kể cả những hệ

thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em không sử dụng đến.

# Phải chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp
của nhà sản xuất hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do sử dụng hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em bị hư hỏng

Những hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em hoặc hệ thống cố định của chúng
đã bị hư hỏng hoặc kéo căng trong một tại
nạn có thể không có tác dụng bảo vệ như dự
kiến.
Khi ấy, trẻ có thể không được giữ chắc khi
xảy ra tai nạn, khi phanh hoặc chuyển hướng
đột ngột.
# Lập tức thay các hệ thống dây đai an

toàn và túi khí cho trẻ em bị hư hỏng
hoặc đã bị kéo căng trong một tai nạn.

# Cho kiểm tra ngay hệ thống cố định của
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em tại một xưởng dịch vụ được ủy
quyền, trước khi lắp ráp lại một hệ
thống như thế.
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% Hãy sử dụng sản phẩm chăm sóc của
Mercedes-Benz để vệ sinh hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em được khuyến
cáo bởi Mercedes-Benz. Hãy lấy thêm thông
tin tại một xưởng dịch vụ được uỷ quyền.

Xe có đai an toàn mở rộng có khoá: Nếu bạn
bảo vệ trẻ bằng hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em ở ghế sau, hãy chú ý tuân thủ các
hướng dẫn sau:
R Hãy lưu ý sao cho dây đai an toàn được gài

cho trẻ như mô tả trong hướng dẫn lắp ráp
của nhà sản xuất hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em.
R Ở hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em có kẹp đai: Trước tiên, hãy cắm lưỡi khoá
dây đai an toàn vào chốt khoá, trước khi cố
định dây đai an toàn bằng kẹp đai.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do tựa
ghế được ngả bằng

Nếu khi lắp hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em, tựa ghế được ngả bằng xuống
thì khi xảy ra tai nạn, Cushionbag có thể bị
bung ra không đúng cách.

# Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em luôn lưu ý sao cho
ghế được điều chỉnh đúng cách và tựa
ghế dựng gần như thẳng đứng.

Xe có ghế sau có thể ngả ra: Chỉnh tựa của
ghế sau có thể ngả ra về tư thế gần như thẳng
đứng khi lắp đặt hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em. Tựa ghế của ghế sau có thể ngả
ra phải nằm sát vào hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em. Chú ý tuân thủ hướng dẫn về
Cushionbag (→ Trang 40).
Xe có ghế sau có thể ngả ra: Nếu bạn lắp hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em trên
ghế sau có thể ngả ra, nhất thiết phải chú ý
hướng dẫn lắp ráp của nhà sản xuất hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.
Ngoài ra, phải tuân thủ những hướng dẫn sau
đây:
R Hướng dẫn về lắp đặt hệ thống dây đai an

toàn và túi khí cho trẻ em trên ghế trước
cạnh người lái khi lắp đặt hệ thống này trên
ghế trước cạnh người lái(→ Trang 55).

R Hướng dẫn về việc cố định hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em phù hợp
(→ Trang 57).
R Hướng dẫn về hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em được khuyên dùng
(→ Trang 64).
R Hướng dẫn sử dụng và chỉ dẫn an toàn cho

tính năng tự động tắt túi khí hành khách ghế
trước (→ Trang 43).
R Chỉ dẫn an toàn cho dây đai an toàn

(→ Trang 35).
R Để sử dụng dây đai an toàn đúng cách

(→ Trang 39) .
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Lắp đặt bộ phận ghế trẻ em ISOFIX và i-Size
Chỉ dẫn về hệ thống cố định ghế trẻ em
ISOFIX và i-Size

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương‑ hoặc
nguy hiểm tính mạng khi sử dụng hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX‑ hoặc i‑Size vượt quá trọng
lượng cho phép

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX hoặc i-Size không đủ tác dụng
bảo vệ cho trẻ em nặng trên 22 kg, đang thắt
dây đai an toàn của hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em dạng tích hợp.
Ví dụ, trẻ có thể không được giữ lại ghế khi
xảy ra tai nạn.
# Nếu trẻ nặng hơn 22 kg, chỉ sử dụng hệ

thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX‑ hoặc i‑Size, cài thêm dây
đai an toàn có sẵn của ghế xe.

# Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em phải được bảo đảm thêm với đai
Top Tether nếu có.

Nhất định phải lưu ý khu vực sử dụng của hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em cũng
như hướng dẫn lắp đặt và sử dụng của nhà sản
xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em mà bạn đang dùng.
ISOFIX và i-Size là các hệ thống cố định được chỉ
định chuyên dùng cho hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em. Hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em ISOFIX được cấp phép theo
tiêu chuẩn ECE R44, hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em i‑Size được cấp phép theo tiêu
chuẩn ECE R129.
Chỉ được phép cố định hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em vào giá kẹp cố định hình
chữ U ISOFIX phù hợp với tiêu chuẩn ECE R44.
Các hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em sau đây có thể gắn vào giá kẹp cố định hình
chữ U i-Size:
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em ISOFIX được cấp phép theo tiêu chuẩn
ECE R44.
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em i-Size được cấp phép theo tiêu chuẩn ECE
R129.

1 Biểu tượng lắp hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em ISOFIX

2 Biểu tượng lắp hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em i-Size
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Lắp đặt hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX
và i-Size

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương‑ hoặc
nguy hiểm tính mạng khi sử dụng hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX‑ hoặc i‑Size vượt quá trọng
lượng cho phép

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX hoặc i-Size không đủ tác dụng
bảo vệ cho trẻ em nặng trên 22 kg, đang thắt
dây đai an toàn của hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em dạng tích hợp.
Ví dụ, trẻ có thể không được giữ lại ghế khi
xảy ra tai nạn.
# Nếu trẻ nặng hơn 22 kg, chỉ sử dụng hệ

thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em ISOFIX‑ hoặc i‑Size, cài thêm dây
đai an toàn có sẵn của ghế xe.

# Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em phải được bảo đảm thêm với đai
Top Tether nếu có.

Nhất định phải lưu ý khu vực sử dụng của hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em cũng
như hướng dẫn lắp đặt và sử dụng của nhà sản
xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em mà bạn đang dùng.
Bạn phải đảm bảo trước khi cho xe chạy, hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
ISOFIX hoặc hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em i-Size được gắn khớp với giá kẹp cố
định hình chữ U ISOFIX hoặc i‑Size.

* CHỈ DẪN Hư hại đai an toàn của ghế
trung tâm

Đai an toàn của ghế trung tâm có thể bị hư
hại khi lắp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.
# Phải đảm bảo rằng đai an toàn không bị

kẹt.
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# Xe với ghế sau có thể ngả ra: Điều chỉnh
tựa ghế của ghế sau có thể ngả ra thẳng lên
một chút trước khi lắp đặt hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em ISOFIX hoặc i-
Size.

# Tháo tấm nẹp đệm ghế1 ra.
# Xe không có ghế sau có thể ngả ra: Lật

tấm nẹp đệm1 về phía trên.
# Xoay mặt tựa vào mặt sau của tấm nẹp đệm
1 một góc 90°.
Tấm nẹp đệm1 ở vị trí lật lên.

# Lắp ráp hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em ISOFIX vào giá kẹp cố định hình
chữ U ISOFIX2 hoặc i‑Size2.

hoặc
# Lắp ráp hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em i‑Size vào giá kẹp cố định hình
chữ U i‑Size2.

# Xe với ghế sau có thể ngả ra: Điều chỉnh
tựa ghế của ghế sau có thể ngả ra về lại vị trí
thẳng đứng.
Tựa ghế của ghế sau có thể ngả ra phải nằm
sát vào hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.

Nối neo Top Tether

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do điều chỉnh ghế
‑sau khi lắp đặt hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em

Xe với ghế sau có thể điều chỉnh bằng điện:
Nếu bạn điều chỉnh ghế, sau khi đã lắp đặt
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em, các vấn đề sau có thể xảy ra:
R Dây đai an toàn có thể quá lỏng hoặc quá

chặt.
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho

trẻ em có thể quá lỏng, sai vị trí hoặc bị
hư hại.

Do đó hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em có thể không có tác dụng bảo vệ như
dự kiến.
# Không bao giờ điều chỉnh ghế sau khi

đã lắp hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em.

Nguy cơ bị thương có thể giảm bớt nhờ Top
Tether, vì có thêm một kết nối bổ sung giữa hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em được
cố định bằng ISOFIX hoặc i-Size và xe.
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
phải được trang bị đai Top Tether.

# Nếu cần thiết, hãy đẩy gối tựa đầu1 lên
(→ Trang 115).
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# Lật nắp che2 neo Top Tether3 lên.
# Lắp hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho

trẻ em ISOFIX hoặc i-Size với Top Tether. Chú
ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà sản
xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em.

# Luồn đai Top Tether4 dưới gối tựa đầu1
giữa hai thanh chống.

# Gài móc Top Tether5 của dây đai Top
Tether4 vào neo Top Tether3 mà không
làm xoắn dây.

# Căng dây đai Top Tether4. Chú ý tuân thủ
hướng dẫn lắp ráp của nhà sản xuất hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.

# Gạt nắp che2 neo Top Tether3 xuống.
# Nếu cần thiết, hãy đẩy gối tựa đầu1 xuống

(→ Trang 115). Lưu ý sao cho hành trình của
dây đai Top Tether4 không bị ảnh hưởng.

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em trên ghế trước cạnh lái xe
Hướng dẫn về hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe
Kết quả từ các thống kê về tai nạn cho biết, trẻ
em được thắt dây an toàn ở ghế sau sẽ an toàn
hơn trẻ được thắt dây an toàn ở ghế trước. Do
đó, Mercedes-Benz khuyên bạn nên lắp ráp hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em ở ghế
sau.
Nếu do hoàn cảnh bạn cần lắp đặt một hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em ở ghế trước
cạnh lái xe, bạn nhất thiết phải tuân thủ hướng
dẫn về tính năng tự động tắt túi khí hành khách
ghế trước (→ Trang 43).

Như vậy bạn sẽ tránh được rủi ro do:
R tính năng tự động tắt túi khí hành khách ghế

trước không nhận biết được hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em.
R túi khí cho hành khách phía trước bị vô tình

tắt
R cách đặt vị trí không phù hợp cho hệ thống

dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.

Cảnh báo trên tấm che nắng phía trên ghế
trước cạnh lái xe
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương‑ hoặc
nguy hiểm tính mạng do lắp hệ thống dây
đai an toàn và túi khí cho trẻ em ngược
chiều khi túi khí hành khách phía trước
đang bật

Nếu bạn bảo vệ trẻ bằng hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ngược chiều trên
ghế trước và đèn báo PASSENGER AIR BAG
OFF đang tắt, túi khí hành khách ghế trước
có thể được kích hoạt khi xảy ra tai nạn.
Trẻ có thể bị túi khí đập phải.
Luôn đảm bảo túi khí hành khách phía trước
đã tắt. Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG
OFF phải sáng.
KHÔNG BAO GIỜ sử dụng hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em được lắp quay
ngược về phía sau trên ghế có TÚI KHÍ
TRƯỚC ĐÃ KÍCH HOẠT; việc này có thể dẫn
đến CHẾT NGƯỜI hoặc THƯƠNG TÍCH
NGHIÊM TRỌNG cho trẻ.

Nếu đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF đang
tắt, túi khí hành khách phía trước đã được kích
hoạt.

Nhất thiết phải chú ý tuân thủ hướng dẫn về
Chuyên trở trẻ em an toàn (→ Trang 48).
Xe không có tính năng tự động tắt túi khí
hành khách ghế trước
Những xe không có tính năng tự động tắt túi khí
hành khách ghế trước có một nhãn dãn chuyên
biệt ở cạnh bên bảng điều khiển bên phía ghế
hành khách trước.

Không bao giờ lắp đặt một hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ngược chiều trên ghế
trước cạnh lái xe.
Nhất thiết phải tuân thủ những hướng dẫn sau
đây:
R Về hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em lắp ngược chiều và xuôi chiều trên ghế
trước cạnh lái xe (→ Trang 56).
R Về cố định hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em phù hợp (→ Trang 57).
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí trẻ em
ngược chiều và xuôi chiều trên ghế trước
cạnh lái xe
Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em ngược chiều trên ghế trước cạnh lái
xe, túi khí hành khách ghế trước phải luôn luôn
tắt. Chỉ là trường hợp nếu đèn chỉ báo
PASSENGER AIR BAG OFF sáng liên tục
(→ Trang 44).
Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em trên ghế trước cạnh lái xe, nhất thiết
phải chú ý tuân thủ những điều sau:
R Đẩy ghế trước cạnh lái xe lùi về phía sau

càng xa càng tốt.
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R Chỉnh tựa ghế về vị trí gần như thẳng đứng.
R Thu chiều sâu mặt ghế về hết mức.
R Đế của hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em phải nằm hoàn toàn trên mặt ghế
trước cạnh lái xe.
R Tựa lưng của hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em lắp xuôi chiều phải áp sát vào
tựa lưng của ghế trước cạnh lái xe càng thẳng
càng tốt. Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em không được phép chạm vào trần
xe hay bị gối tựa đầu ép vào.
R Điều chỉnh độ nghiêng của tựa ghế và tựa

đầu sao cho phù hợp nếu cần thiết.
R Điều chỉnh độ nghiêng mặt ghế sao cho, mép

trước của mặt ghế ở vị trí cao nhất và mép
sau của mặt ghế ở vị trí thấp nhất.
R Luôn đảm bảo dây an toàn ở vai chạy từ điểm

kéo dây an toàn ra qua dẫn hướng ở vai của
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em đúng cách. Dây đai ở phần vai phải chạy
từ điểm kéo dây đai an toàn ra hướng về phía
trước và chúc xuống dưới.

R Nếu cần thiết, hãy chỉnh điểm kéo dây đai an
toàn ra và ghế trước cạnh lái xe sao cho phù
hợp.
R Không bao giờ để đồ vật, ví dụ gối dưới hoặc

sau hệ thống dây đai an toàn và túi khí.

Nhất thiết phải chú ý tuân thủ hướng dẫn sử
dụng và lắp đặt của nhà sản xuất loại hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em được sử
dụng và hướng dẫn cố định hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em phù hợp (→ Trang 57).

Độ dốc của chỗ ngồi dành cho hệ thống dây
đai an toàn và túi khí cho trẻ em
Hướng dẫn về cố định hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em phù hợp
Chỉ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em với những tiêu chuẩn ECE sau đây
trong xe:
R ECE R44
R ECE R129 (hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em i-Size)

Ví dụ về nhãn cho phép dán trên hệ thống dây
đai an toàn và túi khí cho trẻ em:

Nhãn cho hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em theo chuẩn ECE R44

An toàn cho người ngồi trong xe 57



Nhãn cho hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em theo chuẩn ECE R129

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
ISOFIX hoặc i-Size thuộc danh mục "Universal"
có thể được sử dụng trên các chỗ ngồi được
đánh dấu U, UF, IUF hoặc i-U theo bảng mô tả về
chỗ ngồi phù hợp để lắp hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí bán phổ
thông được ký hiệu bằng chữ "semi-universal"
trên nhãn đăng ký. Chúng chỉ được phép sử
dụng nếu xe và chỗ ngồi có tên trong danh mục
các loại xe của nhà sản xuất hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.
Chỗ ngồi phù hợp để lắp đặt hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em
Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:
R Khi sử dụng ghế trẻ sơ sinh thuộc

nhóm 0/0+ và một hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em lắp ngược
chiều trên ghế sau: Hãy điều chỉnh ghế lái
xe và ghế trước cạnh lái xe sao cho chúng
không chạm vào hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em.
R Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và

túi khí cho trẻ em lắp xuôi chiều thuộc
nhóm I: Nếu có thể, hãy tháo bỏ gối tựa đầu
của ghế tương ứng. Ngoài ra, tựa lưng của hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
phải áp sát vào tựa lưng của ghế xe càng
thẳng càng tốt.

R Sau khi tháo hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em, hãy lắp lại gối tựa đầu ngay
lập tức và chỉnh tất cả các gối tựa đầu đúng
vị trí.
R Ở một số hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em thuộc nhóm cân nặng II hoặc III,
có thể có các giới hạn về điều chỉnh kích
thước tối đa, ví dụ thông qua khả năng tiếp
xúc với trần xe.
R Đảm bảo rằng chân của trẻ không chạm vào

ghế trước. Nếu cần thiết, hãy đẩy ghế trước
lên phía trước một chút.
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em không được phép chạm vào trần xe hay bị
gối tựa đầu ép vào. Chỉnh gối tựa đầu phù
hợp.
R Chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà

sản xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.
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Chú thích của bảng:
X Không phù hợp với trẻ thuộc nhóm cân

nặng này.

U Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em thuộc hạng mục
"Universal" trong nhóm cân nặng này.

UF Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em lắp xuôi chiều thuộc
hạng mục "Universal" trong nhóm cân
nặng này.

L Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em bán phổ thông theo
bảng "Hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em được khuyên dùng",
hoặc nếu xe và chỗ ngồi có tên trong
danh mục các loại xe của nhà sản xuất
hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em.

Ghế trước cạnh lái xe:

Nhóm cân nặng Túi khí hành khách phía trước
đã kích hoạt

Túi khí hành khách phía trước tắt1

Nhóm 0: đến 10 kg X U, L

Nhóm 0+: đến 13 kg X U, L

Nhóm I: 9 đến 18 kg UF, L U, L

Nhóm II: 15 đến 25 kg UF, L U, L

Nhóm III: 22 đến 36 kg UF, L U, L
1 Xe được trang bị tính năng tự động tắt túi khí hành khách phía trước: Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG OFF phải sáng.
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Ghế sau không có túi hơi cho đai an toàn:

Nhóm cân nặng trái, phải Ở giữa1

Nhóm 0: đến 10 kg U U

Nhóm 0+: đến 13 kg U U

Nhóm I: 9 đến 18 kg U U

Nhóm II: 15 đến 25 kg U U

Nhóm III: 22 đến 36 kg U U
1 Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em có chân không phù hợp với chỗ ngồi này.

Ghế sau có túi hơi cho đai an toàn:

Nhóm cân nặng trái, phải

Nhóm 0: đến 10 kg X

Nhóm 0+: đến 13 kg X

Nhóm I: 9 đến 18 kg X

Nhóm II: 15 đến 25 kg L1
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Nhóm cân nặng trái, phải

Nhóm III: 22 đến 36 kg L1

1 Chỉ sử dụng ghế trẻ em KIDFIX hoặc KIDFIX XP được cho phép.

Xe có túi khí cho đai an toàn: Nếu bạn bảo vệ
trẻ bằng hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em trên ghế sau phía ngoài, nhất thiết phải
tuân thủ các hướng dẫn sau:
R Chỉ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em được Mercedes-Benz cho
phép.
R Chú ý tuân thủ hướng dẫn trong "Tổng quan

về hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ
em được khuyên dùng" (→ Trang 64).
R Cố định một hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em lắp ngược chiều bằng bộ cố
định ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size.
R Cố định một hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em lắp xuôi chiều bằng bộ cố
định ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size và trong
trường hợp có sẵn neo Top Tether.

Xe có ghế sau có thể ngả ra: Mặt dưới và mặt
bên của hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em lắp xuôi chiều phải khít hoàn toàn vào
mặt ghế và tựa ghế của ghế sau có thể ngả ra.
Đồng thời, hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em không được sát vào trần xe. Điều
chỉnh độ ngả lưng ghế cho phù hợp. Chú ý tuân
thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà sản xuất hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.
Chỗ ngồi phù hợp để lắp hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ISOFIX
Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:
R Khi sử dụng ghế trẻ sơ sinh thuộc nhóm

0/0+ và một hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em lắp ngược chiều thuộc
nhóm I trên ghế sau: Hãy điều chỉnh ghế lái
xe và ghế trước cạnh lái xe sao cho chúng

không chạm vào hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em.
R Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và

túi khí cho trẻ em thuộc nhóm I: Nếu có
thể, hãy tháo gối tựa đầu của chỗ ngồi tương
ứng và đặt lưng của hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em càng sát với lưng ghế xe
càng tốt.
R Sau khi tháo hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em, hãy lắp lại gối tựa đầu ngay
lập tức và chỉnh tất cả các gối tựa đầu đúng
vị trí.
R Ở một số hệ thống dây đai an toàn và túi khí

cho trẻ em thuộc nhóm cân nặng II hoặc III,
có thể có các giới hạn về điều chỉnh kích
thước tối đa, ví dụ thông qua khả năng tiếp
xúc với trần xe.
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R Đảm bảo rằng chân của trẻ không chạm vào
ghế trước. Nếu cần thiết, hãy đẩy ghế trước
lên phía trước một chút.
R Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ

em không được phép chạm vào trần xe hay bị
gối tựa đầu ép vào. Chỉnh gối tựa đầu phù
hợp.
R Chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà

sản xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.

Chú thích của bảng:
X Không phù hợp với hệ thống dây đai an

toàn và túi khí cho trẻ em ISOFIX trong
nhóm cân cặng và/hoặc loại kích thước
này.

IUF Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em lắp xuôi chiều thuộc
hạng mục "Universal" trong nhóm cân
nặng này.

IL Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí cho trẻ em ISOFIX theo bảng
"Tổng quan về Hệ thống dây đai an toàn
và túi khí cho trẻ em được khuyên
dùng", hoặc nếu xe và chỗ ngồi có tên
trong danh mục các loại xe của nhà sản
xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.

Nhóm cân nặng Loại kích thước Thiết bị Ghế sau
trái, phải

Túi địu trẻ em F
G

ISO/L1
ISO/L2

X
X

Nhóm 0: đến 10 kg và đến khoảng 6 tháng E ISO/R1 IL
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Nhóm cân nặng Loại kích thước Thiết bị Ghế sau
trái, phải

Nhóm 0+: đến 13 kg và khoảng 15 tháng E
D
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

IL
IL
IL1

Nhóm I: 9 đến 18 kg và khoảng 9 tháng đến 4 tuổi D
C
B
B1
A

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

IL
IL1

IUF
IUF
IUF

1 Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em thuộc cỡ C (ISO/R3), hãy chỉnh ghế trước ở vị trí cao nhất. Đảm bảo rằng tựa ghế của ghế
trước không ôm sát hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em.

Xe với ghế sau có thể ngả ra: Chú ý tuân thủ
"Hướng dẫn về bộ cố định ghế trẻ em ISOFIX và
i-Size" (→ Trang 52). Tựa ghế của ghế sau có thể
ngả ra phải nằm sát vào hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em.

Chỗ ngồi phù hợp để lắp đặt hệ thống dây đai
an toàn và túi khí cho trẻ em i‑‑Size
Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:
R Khi sử dụng một hệ thống dây đai an

toàn và túi khí cho trẻ em lắp ngược
chiều: Chỉnh ghế trước sao cho ghế không

chạm vào hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.
R Khi sử dụng hệ thống dây đai an toàn và

túi khí cho trẻ lắp xuôi chiều: Nếu có thể,
tháo gối tựa đầu của ghế định lắp. Ngoài ra,
tựa lưng của hệ thống dây đai an toàn và túi
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khí cho trẻ em phải áp sát vào tựa lưng của
ghế xe càng thẳng càng tốt.
R Sau khi tháo hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em, hãy lắp lại gối tựa đầu ngay
lập tức và chỉnh tất cả các gối tựa đầu đúng
vị trí.
R Đảm bảo rằng chân của trẻ không chạm vào

ghế trước. Nếu cần thiết, hãy đẩy ghế trước
lên phía trước một chút.

R Chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà
sản xuất hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em.

Chú thích của bảng:
X Không phù hợp với hệ thống dây đai an

toàn và túi khí i-Size dành cho trẻ thuộc
hạng mục "Universal".

i-U Phù hợp với hệ thống dây đai an toàn và
túi khí i-Size lắp xuôi và ngược chiều
dành cho trẻ thuộc hạng mục
"Universal".

Ghế trước cạnh người lái Ghế sau bên trái Ghế sau ở giữa Ghế sau bên phải

Hệ thống dây đai an toàn và
túi khí i-Size dành cho trẻ

X i-U X i-U

Tổng quan về hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em được khuyên dùng
Xe có túi khí cho đai an toàn: Nếu bạn bảo vệ
trẻ bằng hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em trên ghế sau phía ngoài, nhất thiết phải
tuân thủ các hướng dẫn sau:

R Chỉ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em được Mercedes-Benz cho
phép.
- Nhóm cân nặng 0 0, 0+ hoặc 1: Nhất

thiết phải lắp đặt hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em vào bộ cố định
ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size.

- Nhóm cân nặng II/III: Chỉ sử dụng ghế trẻ
em KIDFIX hoặc KIDFIX XP được phép.

R Cố định một hệ thống dây đai an toàn và túi
khí cho trẻ em lắp ngược chiều bằng bộ cố
định ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size.
R Cố định một hệ thống dây đai an toàn và túi

khí cho trẻ em lắp xuôi chiều bằng bộ cố
định ghế trẻ em ISOFIX hoặc i-Size và trong
trường hợp có sẵn neo Top Tether.
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R Chú ý tuân thủ hướng dẫn trong "Túi hơi
trong dây đai an toàn khoang sau"
(→ Trang 38).

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em được khuyên dùng có thể cố định bằng dây đai an toàn của ghế ngồi trên xe

Nhóm cân nặng Nhà sản xuất Chủng loại Số giấy phép (E1 …) Số đặt hàng (A 000
…) với mã màu
9H95

Nhóm 0:
đến 10 kg
đến khoảng 6 tháng

Britax Römer BABY SAFE plus II 04 301 146 970 36 00
970 57 00

Nhóm 0+:
đến 13 kg
đến khoảng 15 tháng

Britax Römer BABY SAFE plus II 04 301 146 970 36 00
970 57 00

Nhóm I:
9 đến 18 kg
từ khoảng 9 tháng đến 4 tuổi

Britax Römer DUO plus 04 301 133 970 37 00
970 58 00
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Nhóm cân nặng Nhà sản xuất Chủng loại Số giấy phép (E1 …) Số đặt hàng (A 000
…) với mã màu
9H95

Nhóm II/III:
15 đến 36 kg
từ khoảng 4 tuổi đến 12 tuổi

Britax Römer KIDFIX 04 301 198 970 38 00
970 59 00

Britax Römer KIDFIX XP 04 301 304 970 61 00

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em ISOFIX được khuyên dùng thuộc hạng mục "Universal" và "Semi-Universal"

Nhóm cân nặng Loại kích thước Nhà sản xuất Chủng loại Số giấy phép (E1 …) Số đặt hàng (Mã
màu 9H95)

Nhóm 0+:
đến 13 kg
đến khoảng 15 tháng

E Britax Römer BABY SAFE plus 04 301 146 B6 6 86 8224

Nhóm I:
9 đến 18 kg

B1 Britax Römer DUO plus 04 301 133 A 000 970 37 00
A 000 970 58 00

% Xem thêm thông tin về hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em đúng loại tại một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Cơ cấu an toàn cho trẻ
Bật/tắt cơ cấu an toàn cho trẻ ở cửa khoang
sau
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& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi trẻ em ở trên xe không
có người trông chừng

Nếu bạn để trẻ em trong xe mà không có
người trông chừng, chúng có thể làm xe
chuyển động ví dụ bằng cách:
R Nhả phanh đỗ xe.
R Chuyển cần số khỏi vị trí đỗj.
R Khởi động động cơ.

Ngoài ra chúng có thể điều khiển các thiết bị
của xe.
# Không bao giờ để trẻ em và động vật

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa xe điện tử trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

& CẢNH BÁO Nguy hiểm tính mạng do
nhiệt độ trong xe quá nóng hoặc quá
lạnh

Nếu người, đặc biệt là trẻ nhỏ, bị đặt ở nơi
nhiệt độ cao, hoặc tiếp xúc với môi trường
lạnh quá lâu, sẽ có nguy cơ bị thương hoặc
thậm chí nguy hiểm tính mạng!
# Không bao giờ để người, đặc biệt là trẻ

nhỏ, trong xe mà không trông chừng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi để trẻ nhỏ ở trong xe mà
không có người trông chừng

Khi đi cùng trẻ em, chúng có thể:
R mở cửa và như vậy sẽ gây nguy hiểm cho

những người và phương tiện tham gia giao
thông khác
R trèo ra khỏi xe và bị xe khác đâm vào.
R vận hành các thiết bị trên xe và ví dụ bị

kẹt.

# Khi có trẻ em đi cùng, luôn kích hoạt cơ
cấu an toàn cho trẻ có sẵn.

# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà
không có người giám sát.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

Cơ cấu an toàn cho trẻ có sẵn cho các cửa
khoang sau và cửa sổ hông ở khoang sau.
Cơ cấu an toàn của cửa khoang sau bảo vệ từng
cửa riêng. Bạn sẽ không thể mở cửa từ bên trong
được nữa.
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# Ấn chốt gạt theo hướng mũi tên1 (khóa)
hoặc2 (mở khóa).

# Sau đó, kiểm tra khả năng hoạt động của cơ
cấu an toàn ở mỗi cửa.

Bật/tắt cơ cấu an toàn cho trẻ của cửa sổ
hông khoang sau

# Bật/tắt: Ấn nút2.
Có thể mở/đóng cửa sổ hông ở khoang sau
khi:
R Đèn chỉ báo1 bật: Bằng công tắc cạnh

cửa bên phía người lái.

R Đèn chỉ báo1 tắt: Bằng công tắc cạnh
cửa khoang sau hoặc cửa bên phía người
lái.

Khi cơ cấu an toàn cho trẻ đang hoạt động, điều
khiển khoang sau sẽ bị khóa đối với:
R cửa sổ hông ở khoang sau
R điều chỉnh ghế hành khách trước từ khoang

sau tắt
R rèm cuốn chống nắng

- cửa sổ hông ở khoang sau
- cửa sau
- trên nóc xe

Hướng dẫn về chở vật nuôi trên xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn và nguy cơ
bị thương khi để vật nuôi không chắc
chắn hoặc không được giám sát trong xe

Khi bạn không giám sát hoặc không cố định
chắc chắn vật nuôi trong xe, nó có thể ví dụ
chạm vào nút ấn hoặc công tắc.
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Qua đó vật nuôi có thể:
R Kích hoạt các thiết bị của xe và ví dụ bị

kẹp.
R Bật hoặc tắt hệ thống và qua đó gây nguy

hiểm đến các thành viên tham gia giao
thông khác.

Và hơn nữa có thể vật nuôi không được đảm
bảo có thể bị văng xuống khi gặp tai nạn
hoặc do tay lái bị lạng và do phanh dẫn tới
người ngồi trong xe bị thương.
# Không bao giờ để vật nuôi trên xe mà

không có giám sát.
# Khi xe chạy, vật nuôi phải được đảm

bảo đúng cách, ví dụ bằng hộp vận
chuyển vật nuôi phù hợp.
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Chìa khóa
Tổng quan các chức năng của chìa khóa

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi để trẻ nhỏ ở trong xe mà
không có người giám sát

Nếu bạn để trẻ em ở trong xe mà không có
người giám sát, trẻ có thể
R mở cửa và như vậy sẽ gây nguy hiểm cho

những người và phương tiện tham gia giao
thông khác
R trèo ra khỏi xe và bị xe khác đâm vào.
R vận hành các thiết bị trên xe.

Ngoài ra, trẻ có thể khiến xe chuyển động
bằng cách, ví dụ như:
R nhả phanh đỗ xe.
R chuyển cần số khỏi vị trí đậu xej.
R khởi động động cơ.
# Không bao giờ để động vật và trẻ nhỏ ở

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, hãy luôn cầm theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng đối với điện thoại di động, nếu
chức năng "Chìa khoá xe kỹ thuật số
trên smartphone" được kích hoạt thông
qua ứng dụng web Mercedes me
connect.

# Bảo quản chìa khóa ngoài tầm với của
trẻ em. Điều này cũng áp dụng đối với
điện thoại di động, nếu chức năng "Chìa
khoá xe kỹ thuật số trên smartphone"
được kích hoạt thông qua ứng dụng web
Mercedes me connect.

* CHỈ DẪN Hư hỏng chìa khóa do từ
trường

# Giữ chìa khóa cách xa từ trường mạnh.

1 Khóa
2 Đèn chỉ báo pin
3 Mở khóa
4 Mở/đóng nắp cốp

Chìa khóa có chức năng khóa và mở các bộ phận
sau đây:
R Các cửa
R Nắp cốp xe
R Nắp che chỗ đổ nhiên liệu

Nếu bạn không mở cửa xe trong vòng 40 giây
sau khi mở khóa:
R xe sẽ bị khóa lại.
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R bảo vệ chống trộm sẽ được kích hoạt.

Không để chung chìa khóa cùng với các thiết bị
điện tử hoặc các đồ vật kim loại. Việc này có thể
ảnh hưởng đến chức năng của chìa khóa xe.
Không để chìa khóa trong giá để cốc giữ nhiệt.
Nếu không chìa khóa sẽ không chính xác.
% Nếu đèn chỉ báo pin2 không sáng khi ấn

nút% hoặc&, chìa khoá đã hết pin.

Bật hoặc tắt tín hiệu xác nhận khóa xe bằng
âm thanh
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . T.hiệu x.nhận khóa xe
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Kích hoạt/bỏ kích hoạt báo động khi có đe
dọa
Các điều kiện
R Điện khởi động đã tắt.

# Kích hoạt: Ấn nút1 khoảng một giây.
Báo động bằng hình ảnh và âm thanh sẽ
được kích hoạt.

# Bỏ kích hoạt: Nhấn nhanh nút1 một lần
nữa.

hoặc
# Bấm nút start/stop ở bảng điều khiển trên xe

(bằng chìa khóa trong xe).

Thay đổi các cài đặt mở khóa
Các chức năng mở khóa của chìa khóa:
R Mở trung tâm.

R Mở cửa bên phía người lái và nắp che chỗ đổ
nhiên liệu.

# Chuyển đổi giữa các cài đặt: Ấn giữ đồng
thời hai nút% và& trên chìa khóa
khoảng sáu giây, đến khi đèn chỉ báo pin của
chìa khóa nháy hai lần.

Khi chọn chức năng mở khóa, cửa bên phía
người lái và nắp che chỗ đổ nhiên liệu:
R Nhấn lần thứ hai lên nút% sẽ mở khóa xe

ở trung tâm.
R Xe có KEYLESS-GO: Nếu bạn chạm vào mặt

trong tay nắm cửa bên phía người lái, thì chỉ
có cửa bên phía người lái và nắp che chỗ đổ
nhiên liệu được mở.

Giảm mức tiêu thụ dòng của chìa khóa
Tất cả các xe:Nếu bạn không sử dụng xe hoặc
chìa khóa trong một thời gian dài, bạn có thể
giảm mức tiêu thụ dòng của chìa khóa đó. Vô
hiệu hóa các chức năng của chìa khóa.
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# Vô hiệu hóa: Bấm nhanh nút& của chìa
khóa hai lần liên tiếp.
Đèn chỉ báo pin của chìa khóa nháy sáng hai
lần nhanh và một lần lâu.

# Kích hoạt: Bấm nút bất kỳ của chìa khóa.
% Khi khởi động xe bằng chìa khóa ở ngăn của

hộp giữa, các chức năng của chìa khóa sẽ tự
động được kích hoạt (→ Trang 187).

Tháo/lắp chìa khóa khẩn cấp

# Tháo: Bấm nút nhả khóa1.
Chìa khóa khẩn cấp2 sẽ hơi bị đẩy ra
ngoài.

# Rút chìa khóa khẩn cấp ra2, cho đến khi
nó khớp vào vị trí giữa.

% Bạn có thể sử dụng vị trí giữa của chìa khóa
khẩn cấp2 để gắn chìa khóa vào móc
khóa.

# Bấm núm nhả khóa một lần nữa1 để rút
chìa khóa khẩn cấp2 ra hoàn toàn.

# Lắp: Ấn nút nhả khóa1.
# Đẩy chìa khóa khẩn cấp2 đến vị trí giữa

hoặc đẩy hết cỡ cho đến khi vào khớp.

Thay pin cho chìa khóa

& NGUY HIỂM Tổn thương sức khỏe
nghiêm trọng do nuốt phải pin

Pin có chứa các chất độc và chất ăn mòn.
Nếu nuốt phải pin, có thể dẫn đến các tổn
thương sức khỏe nghiêm trọng.
Có nguy cơ nguy hiểm tính mạng!
# Cất giữ pin tránh xa trẻ nhỏ.
# Nếu nuốt phải pin, tìm kiếm trợ giúp y

tế ngay.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Thiệt hại
môi trường do vứt bỏ pin không đúng quy
định

Pin có chứa chất độc hại. Theo luật
định, cấm vứt bỏ pin chung với các loại rác
thải sinh hoạt.
#

Vứt bỏ pin phù hợp với môi
trường. Gom pin đã hết điện tại một
xưởng dịch vụ ủy quyền hoặc một điểm
thu gom pin cũ.

Các điều kiện
R Bạn cần một pin khuy 3V loại CR 2032.

Mercedes-Benz khuyến cáo bạn thay pin tại một
xưởng dịch vụ ủy quyền.
# Tháo chìa khóa khẩn cấp (→ Trang 72).
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# Bấm nút mở2 hết cỡ và tháo nắp1.
# Rút khay đựng pin3 ra và tháo pin đã hết

điện.
# Lắp pin mới vào khay đựng pin3. Chú ý ký

hiệu của cực dương trong khay đựng pin và
ký hiệu trên pin.

# Đẩy khay đựng pin3 vào.
# Đậy nắp1 trở lại cho đến khi vào khớp.

Các vấn đề với chìa khóa xe

Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp

Bạn không thể mở hoặc khóa xe. Một số nguyên nhân có thể:
R Pin của chìa khóa yếu hoặc đã hết.
R Bị ảnh hưởng bởi sóng vô tuyến mạnh.
R Chìa khóa bị hỏng.
# Kiểm tra pin bằng đèn chỉ báo pin và thay pin nếu cần .
# Sử dụng chìa khóa khẩn cấp để mở khóa/khóa .
# Đem chìa khóa đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra.

Bạn đánh mất chìa khóa. # Đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền yêu cầu chặn khóa chìa khóa.
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Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp
# Nếu cần thiết thay thế chìa khóa cơ.

Cửa
Hướng dẫn về bộ khóa cửa phụ trợ
Bộ khóa cửa phụ trợ chỉ được trang bị ở những
xe xuất sang Anh.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương cho người
ngồi trong xe khi bộ khóa cửa phụ trợ
được kích hoạt

Khi chức năng khóa cửa phụ trợ được kích
hoạt, các cửa sẽ không mở được từ bên
trong.
Nếu có người ở trong xe, họ sẽ không thể rời
khỏi xe, ví dụ trong các tình huống nguy
hiểm.
# Bạn không nên để người, đặc biệt là trẻ

em, người già hoặc người cần có sự trợ
giúp ở trong xe mà không có sự giám
sát.

# Nếu có người đang ở trong xe, không
kích hoạt bộ khóa cửa phụ trợ.

Bộ khóa cửa phụ trợ sẽ được kích hoạt tự động
trong các trường hợp sau:
R Xe được khóa bằng chìa khóa.
R Xe được khóa bằng KEYLESS-GO.

% Sau khi khóa chúng có thể phát ra một tín
hiệu còi.

Khi chức năng khóa cửa phụ trợ được kích hoạt,
các cửa sẽ không mở được từ bên trong.
Bạn có thể vô hiệu hóa bộ khóa cửa phụ trợ
bằng cách tắt bảo vệ nội thất xe (→ Trang 99).

Mở khoá cửa và mở cửa từ bên trong
Chỉ đối với Vương quốc Anh: Hãy chú ý tuân
thủ các chỉ dẫn cho bộ khóa cửa phụ trợ
(→ Trang 74).

# Kéo tay nắm cửa2.
Khi mở khóa cửa, chốt an toàn1 bật lên.
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Khóa/mở khóa xe trung tâm từ bên trong

# Mở khóa: Nhấn nút1.
# Khóa: Nhấn nút2.

Nắp che chỗ đổ nhiên liệu sẽ không được khóa
hoặc mở.
Xe sẽ không mở khóa:
R Nếu bạn khóa xe bằng chìa khóa.

R Nếu bạn khóa xe bằng KEYLESS-GO.

Mở/khóa xe bằng điện thoại di động
Các điều kiện
R Xe được trang bị chức năng “Chìa khóa kỹ

thuật số”.
R Dịch vụ “Chìa khóa kỹ thuật số” được kích

hoạt qua ứng dụng web Mercedes me
connect: http://www.mercedes.me.
R Điện thoại di động riêng có ăng ten NFC

(Near Field Communication) và Secure
Element.
R Điện thoại di động đã sạc đầy. Ở một số

loại điện thoại di động, chức năng vẫn hoạt
động khi sắp hết pin.

Nếu xe đã đậu hơn hai tuần, ăng ten NFC ở tay
nắm cửa sẽ bị vô hiệu hóa. Kéo tay nắm cửa để
kích hoạt ăng ten NFC trở lại.
% Bạn có thể kiểm tra khả năng của điện thoại

di động của bạn bằng cách nhập số điện
thoại trên trang http://www.mercedes.me.
Hãy tìm thông tin về điện thoại di động phù
hợp tại trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-

Benz hoặc trên trang http://
www.mercedes-benz.com/connect.

% Mercedes-Benz khuyến cáo bạn mang theo
chìa khóa khẩn cấp khi lái xe để đề phòng
trường hợp các chức năng bị hạn chế.

% Chức năng chỉ sẵn sàng khi kết nối với
Mercedes me connect và chỉ ở một số quốc
gia nhất định.

% Bao điện thoại có thể ảnh hưởng đến hoạt
động của các chức năng.

# Hãy đảm bảo điện thoại di động có đủ pin.
Nếu cần, hãy sạc điện thoại di động trước khi
mở khóa xe.
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# Chạm khu vực ăng ten NFC trên điện thoại di
động vào khu vực ăng ten NFC1 trên tay
nắm cánh cửa bên phía người lái.
Xe sẽ lần lượt được khóa hoặc mở khóa.

Hãy vô hiệu hóa dịch vụ "Chìa khóa xe kỹ thuật
số" tại Mercedes me connect trên http://
www.mercedes.me khi bị mất chìa khóa.

% Mercedes-Benz khuyến cáo bạn mang theo
chìa khóa khẩn cấp khi lái xe để đề phòng
trường hợp các chức năng bị hạn chế.

Khóa và mở khóa xe có KEYLESS-GO
Các điều kiện
R Chìa khóa nằm bên ngoài xe.
R Khoảng cách giữa chìa khóa với xe không lớn

hơn 1 m.
R Cửa bên phía người lái và cửa mà tay nắm

cửa được điều khiển đang đóng.

# Mở khóa xe: Chạm vào mặt trong của tay
nắm cửa.

# Khóa xe: Chạm vào khu vực cảm biến1
hoặc2.

# Đóng cửa tiện nghi: Chạm lâu vào khu vực
cảm biến phía dưới2.

% Thông tin chi tiết về chức năng đóng cửa tiện
nghi (→ Trang 88).
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Nếu bạn mở nắp cốp xe từ bên ngoài, nó sẽ tự
động mở khóa.

Các vấn đề với KEYLESS-GO

Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp

Bạn không thể sử dụng chức năng
KEYLESS-GO để mở hoặc khóa xe.

Một số nguyên nhân có thể:
R Pin của chìa khóa yếu hoặc đã hết.
R Bị ảnh hưởng bởi sóng vô tuyến mạnh.
R Chìa khóa bị hỏng.
# Kiểm tra pin bằng đèn chỉ báo pin và thay pin nếu cần .
# Sử dụng chìa khóa cơ để khóa/mở khóa .
# Hãy cho kiểm tra xe và chìa khóa tại một xưởng bảo dưỡng được ủy quyền.

Bật/tắt khóa tự động
Khi điện khởi động đã bật và bánh xe quay
nhanh hơn tốc độ đi bộ, xe sẽ tự động khóa.
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# Tắt: Ấn giữ nút1 khoảng năm giây, cho đến
khi phát ra âm báo hiệu.

# Bật: Ấn giữ nút2 khoảng năm giây, cho đến
khi phát ra âm báo hiệu.

Trong các tình huống sau đây sẽ có nguy cơ bị
khóa khi chức năng đã bật:
R Xe được đẩy/kéo
R Xe đang trên một băng chuyền kiểm tra.

Thông tin về chức năng hít cửa điện của cửa
Khi bạn ấn cửa chạm đến vị trí chốt đầu tiên
trong ổ khóa, chức năng hít cửa điện sẽ tự động
kéo cửa vào ổ khóa.

Mở khóa/khóa cửa bên phía người lái bằng
chìa khóa khẩn cấp
% Nếu bạn muốn khóa xe hoàn toàn bằng chìa

khóa khẩn cấp, trước hết hãy ấn nút để khóa
từ bên trong khi cửa bên phía người lái mở.
Sau đó hãy khóa cửa bên phía người lái bằng
chìa khóa khẩn cấp.

# Cắm chìa khóa khẩn cấp vào lỗ1 của nắp
capô cho tới khi chạm vào cữ chặn.

# Kéo tay nắm cửa một chút và giữ nguyên
trạng thái đó.

# Kéo nắp capô ở chìa khóa khẩn cấp thẳng
hết mức ra khỏi xe cho đến khi nó được nới
lỏng.

# Nhả tay nắm cửa.
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# Mở khóa: Xoay chìa khóa khẩn cấp sang trái
đến vị trí1.

# Khóa: Xoay chìa khóa khẩn cấp sang phải
vào vị trí1.

# Ấn cẩn thận nắp capô lên xi lanh có chốt
định vị, cho đến khi nó vào khớp và khít chặt.

Cốp xe
Mở nắp cốp xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như
monoxit cacbon. Nếu nắp cốp xe không được
đóng kín khi động cơ đang hoạt động, đặc
biệt là khi xe đang chạy, thì khí độc có thể
bay vào trong xe.
# Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp cốp

xe.
# Không bao giờ được chạy xe khi nắp

cốp đang mở.

* CHỈ DẪN Hư hỏng nắp cốp do các
chướng ngại vật của xe

Nắp cốp xe bật lên trên khi mở ra.
# Hãy lưu ý đảm bảo có đủ không gian

phía trên nắp cốp xe.

Để mở nắp cốp xe, bạn có các phương án sau
đây:

# Kéo tay nắm của nắp cốp.
# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi:

Khi nắp cốp xe đang ở vị trí lưng chừng, kéo
nắp cốp lên và thả tay, ngay khi nắp cốp bắt
đầu tự mở.

# Bấm giữ lâu nútp trên chìa khoá.

# Kéo nút điều khiển từ xa dùng cho nắp cốp
xe1.
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# Xe có chức năng HANDS-FREE ACCESS:
Đá chân vào bên dưới cản xe (→ Trang 82).

Xe có chức năng đóng nắp cốp xe tiện nghi:
Nếu có vật cản trở nắp cốp xe trong khi đang tự
động mở, tính năng nhận biết chướng ngại vật sẽ
dừng nắp cốp xe lại. Tính năng nhận biết chướng
ngại vật chỉ là một phương tiện trợ giúp và không
thay thế được sự chú ý quan sát của bạn.
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn sử dụng bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.

Đóng nắp cốp xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do đồ vật
không được cất an toàn trong xe

Nếu đồ đạc, hành lý hoặc hàng hóa không
được cố định chắc chắn hoặc cố định không
đủ chắc chắn, chúng có thể bị tuột ra, bị đổ
hoặc rung lắc và do đó va đập vào những
người ngồi trong xe.
Có nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh
hay chuyển hướng đột ngột!

# Luôn cất gọn đồ vật sao cho chúng
không bị rung lắc.

# Cố định chắc chắn đồ đạc, hành lý hay
hàng hóa trước khi khởi hành để tránh
bị tuột hoặc bị đổ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi đóng nắp
cốp xe tự động

Khi tự động đóng nắp cốp xe, các bộ phận cơ
thể có thể bị kẹp. Ngoài ra, có thể còn có
người đang ở trong phạm vi đóng của nắp
cốp hoặc đi vào phạm vi đóng của nắp cốp, ví
dụ như trẻ em.
# Hãy đảm bảo rằng khi đóng cốp xe

không có ai ở gần phạm vi đóng của
nắp cốp.

# Hãy sử dụng một trong các cách sau
đây để tạm dừng quá trình đóng cốp xe:
R Bấm nútp trên chìa khoá.
R Kéo hoặc bấm nút điều khiển từ xa

trên cánh cửa bên phía người lái.
R Bấm nút đóng‑ hoặc nút khoá ở nắp

cốp xe.

R Kéo tay nắm của nắp cốp.

Xe có HANDS-FREE ACCESS: Bạn có thể dừng
quá trình đóng cửa bằng cách đá chân vào bên
dưới cản xe sau.
Để đóng nắp cốp xe, bạn có các phương án sau
đây:
# Nắm vào hốc vịn tay, kéo nắp cốp xe và ấn

xuống.

% Nếu bạn ấn nhẹ vào nắp cốp, chức năng hít
cửa điện sẽ kéo tự động kéo nắp cốp đóng
lại.

# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi:
Kéo nắp cốp xuống một chút và thả ra ngay
khi nó bắt đầu đóng lại.

# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi:
Bấm giữ lâu nútp trên chìa khoá (khi chìa
khoá nằm gần xe).
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# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi:
Bấm nút đóng1 trên nắp cốp xe.

# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi
và KEYLESS-GO: Bấm nút khóa2 trên nắp
cốp xe.
Nếu chìa khoá được phát hiện bên ngoài xe,
nắp cốp sẽ tự đóng và xe sẽ bị khoá.

# Xe có chức năng đóng nắp cốp tiện nghi:
Bấm nút điều khiển từ xa dành cho nắp cốp
xe1.

# Xe có chức năng HANDS-FREE ACCESS:
Đá chân vào bên dưới cản xe (→ Trang 82).

Chức năng đảo chiều tự động của nắp cốp
Trong quá trình đóng tự động, nếu nắp cốp bị
vướng vật cản, nó sẽ tự động mở ra. Chức năng

đảo chiều tự động chỉ là một phương tiện trợ
giúp và không thay thế được sự chú ý của bạn.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa không có

bộ phận cơ thể nào ở giữa khu vực đóng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp mặc dù có
chức năng đảo chiều

Chức năng đảo chiều không phản ứng:
R với những vật mềm, nhẹ và mỏng, chẳng

hạn như ngón tay.
R khi nằm trong khoảng 8 mm cuối cùng

của hành trình đóng.

Chức năng đảo chiều không thể giúp tránh bị
kẹp đặc biệt là trong những tình huống này.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa

không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực đóng.

# Nếu có người bị kẹp, hãy sử dụng các
phương án sau đây:
R Bấm nútp trên chìa khoá.
R Bấm nút điều khiển từ xa trên cánh

cửa bên phía người lái.
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R Bấm nút đóng‑ hoặc nút khoá ở nắp
cốp xe.
R Kéo tay nắm của nắp cốp.

Chức năng HANDS-FREE ACCESS

Với chức năng HANDS-FREE ACCESS bạn có thể
mở, đóng hoặc giữ nắp cốp xe bằng cách đá nhẹ
chân vào phía dưới cản xe.
Việc đá chân sẽ kích hoạt luân phiên quá trình
mở hoặc đóng.
Hãy lưu ý các hướng dẫn khi mở (→ Trang 79) và
đóng (→ Trang 80) nắp cốp xe.
% Khi nắp cốp xe mở ra hoặc đóng lại, bạn sẽ

nghe thấy một âm thanh cảnh báo.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bỏng do hệ thống
xả khí nóng

Hệ thống xả khí của xe có thể rất nóng. Khi
bạn sử dụng HANDS-FREE ACCESS, bạn có
thể bị bỏng khi chạm vào hệ thống xả khí.
# Do đó, hãy đảm bảo chỉ đá chân trong

phạm vi phát hiện của cảm biến.

* CHỈ DẪN Thiệt hại cho xe do vo tình mở
nắp cốp xe

R Khi sử dụng hệ thống rửa xe
R Khi sử dụng máy rửa xe áp lực cao

# Trong những tình huống này, hãy vô
hiệu hóa chức năng KEYLESS-GO hoặc
chú ý giữ chìa khóa cách xe tối thiểu
3 m.

Hãy chú ý khi đá chân, bạn phải đang ở tư thế
vững vàng, nếu không bạn có thể mất thăng
bằng, ví dụ như khi đường bị đóng băng.
Các điều kiện
R Chìa khóa ở phía sau xe.
R Khi đá chân phải đứng cách xe tối thiểu

30 cm.
R Khi sử dụng chân bạn không được chạm vào

cản xe.
R Không cử động chân quá chậm khi đá chân.
R Cần thực hiện đá chân vào xe rồi nhấc chân

ra.
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1 Khu vực nhận biết của cảm biến

Nếu có nhiều cú đá không thành công liên tiếp,
hãy đợi trong mười giây.
Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động:
R khi tuyết tích tụ hoặc bẩn do ví dụ muối rải

đường trong khu vực của cảm biến
R khi đá bằng chân giả

Nắp cốp xe có thể vô tình bị mở hoặc đóng trong
những tình huống sau:
R khi tay hoặc chân của người chuyển động

trong khu vực nhận biết, ví dụ khi đánh bóng
xe, ngồi trên thành cốp xe hoặc nhấc đồ vật
R khi đồ vật được kéo hoặc đặt dọc theo phía

sau xe, ví dụ cáp sạc, dây đeo hoặc hành lý
R khi làm việc với thiết bị nối rơ moóc với xe, rơ

moóc hoặc giá xe đạp phía sau

Hãy vô hiệu hóa chức năng KEYLESS-GO
(→ Trang 71) trong những tình huống này và các
tình huống tương tự hoặc bạn không mang theo
chìa khóa bên mình.

Bật/tắt khóa cốp xe độc lập
Nếu bạn mở khóa xe từ trung tâm khi chức năng
khoá độc lập đã bật, cốp xe vẫn khoá.

# Bật: Gạt công tắc sang vị trí2.
# Tắt: Gạt công tắc sang vị trí1.
% Khi phát hiện một tai nạn, cốp xe cũng được

khoá lại nếu chức năng khoá độc lập đã bật.
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Mở khóa nắp cốp xe bằng chìa khóa khẩn
cấp
# Rút chìa khóa khẩn cấp ra khỏi chìa khóa

(→ Trang 72).
# Cắm chìa khóa khẩn cấp vào ổ khóa của nắp

cốp xe cho đến cữ chặn.

# Xoay chìa khóa khẩn cấp từ vị trí1 sang trái
đến vị trí2.

# Xoay chìa khóa khẩn cấp trở về vị trí1 và
rút ra.

% Nếu bạn mở khóa nắp cốp xe bằng chìa khóa
khẩn cấp và mở nắp cốp, việc này sẽ kích
hoạt hệ thống báo động chống trộm và đột
nhập.

Bật hoặc tắt giới hạn nắp khoang
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Giới hạn mở nắp cốp
Nhờ bật chức năng này, bạn tránh được nắp cốp
xe bị va chạm, ví dụ, vào trần gara thấp.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Rèm cuốn chống nắng
Mở hoặc đóng rèm cuốn chống nắng cho cửa
sổ hông xe phía sau
Bạn có thể điều khiển rèm cuốn chống nắng cho
cửa sổ hông phía sau bằng các nút cho cửa sổ
hông.

1 Cửa sổ hông phía sau bên trái
2 Cửa sổ hông phía sau bên phải
# Đóng toàn bộ: Nhấn nút tương ứng khi đóng

cửa sổ hông xe.
# Mở toàn bộ: Nhấn nút tương ứng.
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Kéo hoặc đóng rèm cuốn chống nắng cho
cửa sổ hậu

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹt khi rèm cuốn
chống nắng mở ra‑ hoặc đóng vào

Khi rèm cuốn chống nắng mở ra‑ hoặc đóng
vào các bộ phận cơ thể trong vùng chuyển
động của rèm cuốn chống nắng có thể bị
kẹp.
# Khi rèm cuốn chống nắng mở ra‑ hoặc

đóng vào phải đảm bảo không có bộ
phận cơ thể nào trong vùng chuyển
động của rèm cuốn chống nắng.

# Nếu ai đó bị mắc kẹp, nhấn nhanh nút
một lần nữa.
Việc mở hoặc đóng rèm sẽ tạm dừng.
Sau đó rèm cuốn chống nắng sẽ hoạt
động theo hướng ngược lại.

Mở hoặc đóng từ ghế người lái

* CHỈ DẪN Hư hại do các vật thể
# Qua đó phải chú ý rằng rèm chống nắng

di chuyển được tự do.

# Nhấn nút1.
% Tùy theo model xe, nút bấm1 nằm ở cụm

phím điều khiển cửa bên phía người lái.
Mở hoặc đóng từ khoang sau

* CHỈ DẪN Hư hại do các vật thể
# Qua đó phải chú ý rằng rèm chống nắng

di chuyển được tự do.

# Mở ra: Kéo nút1.
# Đóng vào: Nhấn nút1.

Khi cơ cấu an toàn cho trẻ ở cửa sổ hông khoang
sau hoạt động thì nút1 được ngắt.
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Cửa sổ hông
Mở/đóng cửa sổ hông

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi mở cửa
sổ hông

Khi bạn mở cửa sổ hông, có khả năng các bộ
phận cơ thể bị kéo vào và kẹp giữa kính và
khung cửa.
# Khi mở, hãy đảm bảo không có ai chạm

vào cửa sổ hông.
# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút

ngay lập tức để đóng cửa sổ hông lại.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi đóng cửa
sổ hông

Khi bạn đóng cửa sổ hông, các bộ phận cơ
thể có thể bị kẹp giữa kính và khung cửa.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa

không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực đóng.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức để mở cửa sổ hông lại.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi trẻ em
điều khiển cửa sổ hông

Khi trẻ em sử dụng cửa sổ hông, chúng có
thể bị kẹp, nhất là khi không có sự giám sát
của bạn.
# Kích hoạt cơ cấu an toàn cho trẻ của

cửa sổ hông ở khoang sau.
# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa

khóa và khóa xe.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.

1 Đóng
2 Mở

Nút bấm trên cửa bên phía người lái được ưu
tiên.
# Bật chế độ tự động: Ấn/kéo nútW qua

điểm kháng.
# Dừng chế độ tự động: Ấn/kéo nútW

một lần nữa.
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% Xe có rèm cuốn chống nắng chạy điện ở
cửa bên trái và bên phải khoang sau Các
nút dùng để mở/đóng cửa sổ hông phía sau
cũng mở/đóng được rèm cuốn chống nắng
(→ Trang 84).

Chức năng đảo chiều tự động của cửa sổ
hông
Trong quá trình đóng, nếu cửa sổ hông bị vật cản
trở, nó sẽ tự động mở ra. Chức năng đảo chiều
tự động chỉ là một phương tiện trợ giúp và không
thay thế được sự chú ý của bạn.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa không có

bộ phận cơ thể nào ở giữa khu vực đóng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp dù cửa sổ
hông có chức năng đảo chiều

Chức năng đảo chiều không phản ứng:
R Với những vật mềm, nhẹ và mỏng, chẳng

hạn như ngón tay nhỏ.
R khi nằm trong khoảng 4 mm cuối cùng

của hành trình đóng.
R Trong quá trình điều chỉnh.

R khi đóng lại cửa sổ hông bằng tay trực
tiếp sau khi sử dụng chức năng đảo chiều
tự động.

Trong những trường hợp này, chức năng đảo
chiều sẽ không giúp tránh bị kẹp.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa

không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực đóng.

# Trong trường hợp có người bị kẹp, bấm
vào nútW để mở lại cửa sổ hông.

Thông khí cho xe trước khi khởi hành (chức
năng mở các cửa tiện nghi)

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi mở cửa
sổ hông

Khi bạn mở cửa sổ hông, có khả năng các bộ
phận cơ thể bị kéo vào và kẹp giữa cửa sổ
hông và khung cửa.
# Khi mở, hãy đảm bảo không có ai chạm

vào cửa sổ hông.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức.

# Bấm giữ nút% trên chìa khóa xe.
Các chức năng sau đây được thực hiện:
R Xe được mở khóa.
R Cửa sổ hông được mở.
R Cửa sổ trời trượt toàn cảnh được mở.
R Chức năng ghế thông gió của ghế người

lái được bật.

Nếu rèm cuốn chống nắng của cửa sổ trời trượt
toàn cảnh đang đóng, rèm cuốn chống nắng sẽ
mở trước tiên.
Nếu rèm cuốn chống nắng của cửa khoang sau
đang đóng, rèm cuốn chống nắng sẽ mở trước
tiên.
# Tiếp tục quá trình mở: Bấm lại nút%.
# Hủy chức năng mở các cửa tiện nghi Thả

nút%.
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Đóng cửa sổ hông từ bên ngoài (chức năng
đóng các cửa tiện nghi)

& CẢNH BÁO Nguy cơ kẹp tay khi vận
hành chức năng đóng cửa tiện nghi
không cẩn thận

Khi vận hành chức năng đóng cửa tiện nghi,
các bộ phận trên cơ thể có thể bị kẹt trong
khu vực đóng của cửa sổ hông và cửa sổ trời.

# Tuân thủ quy trình đóng khi đang vận
hành chức năng đóng các cửa tiện nghi.

# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa
không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực đóng.

# Bấm giữ nút& trên chìa khóa xe.
Các chức năng sau đây được thực hiện:
R Xe sẽ được khóa.

R Cửa sổ hông được đóng.
R Cửa sổ trời trượt toàn cảnh được đóng.

# Để đóng rèm cuốn chống nắng: Bấm nút
& một lần nữa.

# Hủy chức năng đóng các cửa tiện nghi Thả
nút&.

% Có thể điều khiển chức năng đóng các cửa
tiện nghi bằng KEYLESS-GO (→ Trang 76).

Các vấn đề với cửa sổ hông

Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp

Một cửa sổ hông không đóng lại và bạn
không rõ nguyên nhân.

# Kiểm tra xem có vật gì trong rãnh cửa sổ không.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp hoặc nguy hiểm đến tính mạng khi chức năng chống đảo chiều không
hoạt động

Khi đóng lại cửa sổ hông ngay lập tức sau khi chặn hoặc điều chỉnh thì cửa sổ đó sẽ đóng lại với một lực
mạnh hơn hoặc mạnh nhất. Chức năng đảo chiều do đó sẽ không hoạt động.
Do vậy các bộ phận cơ thể có thể bị kẹp lại trong khu vực đóng.
# Chú ý không để phần cơ thể nào ở giữa khu vực đóng.
# Để ngừng quá trình đóng, hãy nhả nút hoặc ấn vào nút một lần nữa để cửa sổ hông mở ra lại.
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Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp
Nếu một cửa sổ hông bị chặn lại khi đóng và mở ngược lại một chút:
# Ngay lập tức sau khi cửa sổ hông bị chặn hãy kéo nút tương ứng và giữ cho đến khi cửa sổ đóng hẳn, và

kéo giữ nút khoảng một giây nữa.
Cửa sổ hông sẽ được đóng với một lực đóng mạnh hơn.

Nếu một cửa sổ hông lại bị chặn một lần nữa khi đóng và mở ngược lại một chút:
# Lặp lại bước trước đó.

Cửa sổ hông sẽ đóng bỏ qua chức năng đảo chiều tự động.

Cửa sổ hông không mở hoặc đóng bằng
chức năng mở cửa tiện nghi.

Pin của chìa khóa yếu hoặc đã hết.
# Kiểm tra pin bằng đèn chỉ báo pin và thay pin nếu cần .

Cửa sổ trời trượt
Mở/đóng cửa sổ trời trượt

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi mở và
đóng cửa sổ trời trượt

Khi mở và đóng cửa sổ trời trượt, các bộ
phận cơ thể có thể bị kẹp trong khu vực
chuyển động của cửa.

# Hãy chắc chắn rằng, khi mở và đóng
cửa sổ trời trượt không có bộ phận cơ
thể nào ở giữa khu vực chuyển động
của cửa.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức.

hoặc
# Ấn nhanh nút ở chế độ tự động theo bất

kỳ hướng nào.
Quá trình mở hoặc đóng sẽ dừng lại.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi trẻ em
điều khiển cửa sổ trời trượt.

Nếu trẻ em điều khiển cửa sổ trời trượt,
chúng có thể bị kẹp, đặc biệt là khi chúng
không được giám sát.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.
# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa

khóa và khóa xe.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi mở và
đóng rèm cuốn chống nắng

Khi mở hoặc đóng cửa các bộ phận cơ thể có
thể bị kẹp giữa rèm cuốn chống nắng và
khung hoặc cửa sổ trời trượt.
# Hãy chắc chắn rằng, khi mở hoặc đóng

không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực chuyển động của rèm cuốn chống
nắng.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức.

hoặc
# Ấn nhanh nút ở chế độ tự động theo bất

kỳ hướng nào.
Quá trình mở hoặc đóng sẽ dừng lại.

* CHỈ DẪN Trục trặc chức năng do băng
và tuyết.

Băng và tuyết có thể làm các chức năng của
cửa sổ trời trượt bị trục trặc.
# Chỉ mở cửa sổ trời trượt khi xe không bị

bám băng và tuyết.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do các vật nhô ra

Các vật nhô ra ngoài cửa sổ trời trượt có thể
làm hư hỏng các nẹp bo viền.
# Không để bất kì vật gì nhô ra khỏi cửa

sổ trời trượt.

Các điều kiện
R Cửa sổ trời trượt chỉ điều khiển được khi rèm

cuốn chống nắng đã mở.
R Rèm cuốn chống nắng chỉ điều khiển được

khi cửa sổ trời trượt đã đóng.

% Khái niệm "Cửa sổ trời trượt" cũng để chỉ cửa
sổ trời trượt toàn cảnh.

1 Nâng lên
2 Mở
3 Đóng/Hạ xuống

Có thể điều khiển cửa sổ trời trượt và rèm cuốn
chống nắng phía trước bằng nút3.
# Bật chế độ tự động: Ấn/kéo nút3 qua

điểm kháng.
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# Dừng chế độ tự động: Ấn/kéo nút3
một lần nữa.

Các hạn chế:
R Nếu lắp thêm giá trên nóc xe, cửa sổ trời

trượt sẽ không mở. Khi đó, cửa sổ trời trượt
sẽ vướng phải vật cản khi chạy và tự động
đóng lại.

Điều khiển rèm cuốn chống nắng phía sau từ
khoang trước

# Mở hoặc đóng: Nhấn nút1.
# Dừng: Nhấn nút1 một lần nữa.

Để đổi hướng, trước tiên bạn phải mở hoặc đóng
hoàn toàn rèm cuốn chống nắng phía sau.

Điều khiển rèm cuốn chống nắng phía sau từ
khoang sau

# Mở hoặc đóng bằng tay: Nhấn hoặc kéo nút
1 tới điểm kháng cho đến khi rèm cuốn
chống nắng tới được vị trí mong muốn.

# Mở hoặc đóng hoàn toàn: Nhấn hoặc kéo
nút1 qua điểm kháng rồi thả tay.
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Chức năng đảo chiều tự động của cửa sổ trời
trượt
Trong quá trình đóng, nếu cửa sổ trời trượt bị vật
cản trở, nó sẽ tự động mở ra. Chức năng đảo
chiều tự động chỉ là một phương tiện trợ giúp và
không thay thế được sự chú ý của bạn.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa không có

bộ phận cơ thể nào ở giữa khu vực đóng.

& CẢNH BÁO Có nguy cơ bị kẹp mặc dù
chức năng tự động đảo chiều đang hoạt
động

Chức năng đảo chiều không phản ứng:
R Với những vật mềm, nhẹ và mỏng, chẳng

hạn như ngón tay nhỏ.
R Khi nằm trong khoảng 4 mm cuối cùng

của hành trình đóng cửa.
R Trong quá trình điều chỉnh.
R Khi đóng bằng tay cửa sổ trời trượt một

lần nữa ngay sau khi cửa sổ tự động đảo
chiều.

Trong những trường hợp này, chức năng đảo
chiều sẽ không giúp tránh bị kẹp.

# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng cửa
không có bộ phận cơ thể nào ở giữa khu
vực đóng.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức.

hoặc
# Ấn nhanh vào nút đóng tự động theo

hướng bất kì.
Quá trình đóng sẽ dừng lại.

Chức năng đảo chiều tự động của rèm cuốn
chống nắng
Trong quá trình đóng, nếu rèm cuốn chống nắng
bị vật cản trở, nó sẽ tự động mở ra. Chức năng
đảo chiều tự động chỉ là một phương tiện trợ
giúp và không thay thế được sự chú ý của bạn.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng rèm cuốn

chống nắng không có bộ phận cơ thể nào ở
giữa khu vực chuyển động của rèm.

& CẢNH BÁO Có nguy cơ bị kẹp mặc dù
chức năng tự động đảo chiều đang hoạt
động

Chức năng đảo chiều không phản ứng đặc
biệt với các vật mềm, nhẹ và mỏng, ví dụ
ngón tay nhỏ.
Do đó trong những tình huống này, chức
năng đảo chiều sẽ không giúp tránh bị kẹp.
# Hãy chắc chắn rằng, khi đóng rèm cuốn

chống nắng không có bộ phận cơ thể
nào ở giữa khu vực chuyển động của
rèm.

# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút
ngay lập tức.

hoặc
# Ấn nhanh vào nút đóng tự động theo

hướng bất kì.
Quá trình đóng sẽ dừng lại.

Chức năng tự động của cửa sổ trời trượt
% Khái niệm "Cửa sổ trời trượt" cũng có nghĩa

là cửa sổ trời trượt toàn cảnh.
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Khi bấm hoặc kéo nút3, bạn có thể hủy các
chức năng tự động "Đóng các cửa sổ khi trời
mưa trong khi xe chạy" và "Tự động hạ cửa".
Đóng cửa tự động khi xe đỗ
R khi trời mưa (nhận biết bằng cảm biến mưa

trên kính chắn gió)
R khi nhiệt độ bên ngoài khắc nghiệt
R sau sáu tiếng
R khi có sự cố trong bộ nguồn điện

Phần sau của cửa sổ trời trượt sẽ nâng lên.
Chức năng đóng các cửa sổ khi trời mưa
trong khi xe đang chạy
Nếu trời đổ mưa, cửa sổ trời trượt sẽ tự động hạ
xuống trong khi xe đang chạy.
Tự động hạ cửa
Nếu phía sau cửa sổ trời trượt nâng lên, khi xe
chạy tốc độ cao hơn, nó sẽ tự động hạ xuống
một phần. Khi xe chạy tốc độ thấp xuống, nó sẽ
lại tự động nâng lên.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do cửa sổ
trời trượt tự động hạ xuống

Cửa sổ trời trượt đang mở sẽ tự động hạ
xuống một chút ở phía sau khi xe chạy tốc độ
cao hơn.
Khi ấy, bạn hoặc những người khác có thể bị
kẹp.
# Xin lưu ý, không bao giờ bám vào khu

vực chuyển động của cửa sổ trời trượt
trong khi xe đang chạy.

# Nếu có người bị kẹp, ngay lập tức kéo
nút cửa sổ trời trượt về phía sau.
Cửa sổ trời trượt sẽ nâng lên khi mở.

MAGIC SKY CONTROL
Chức năng MAGIC SKY CONTROL
MAGIC SKY CONTROL là một chức năng giúp
bạn có thể tự thay đổi độ trong suốt của cửa sổ
trời trượt toàn cảnh. Bạn có thể chọn giữa trạng
thái tối mờ và nhìn xuyên thấu của phần trước và
sau của cửa sổ trời trượt toàn cảnh.

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng do
chạm phải các chi tiết có điện của
MAGIC SKY CONTROL

MAGIC SKY CONTROL hoạt động với điện áp
cao. Nếu lớp vỏ của mui xe bị hư hỏng hoặc
bị tháo ra, các chi tiết có điện sẽ lộ ra.
Nếu chạm phải những chi tiết này, bạn có thể
bị điện giật.
# Không bao giờ được tháo lớp vỏ của mui

xe.
# Khi lớp vỏ mui xe bị hư hỏng, không

được chạm vào bất kỳ chi tiết có điện
nào nằm bên dưới.

# Luôn thực hiện các công việc với
MAGIC SKY CONTROL tại một xưởng
dịch vụ được uỷ quyền.
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Điều khiển MAGIC SKY CONTROL
Điều khiển phần phía trước và phía sau từ
khoang trước

# Nhấn nút1.
Nếu phần phía sau có trạng thái khác với
phần phía trước: độ trong suốt của phần phía
trước đã thay đổi.

Nếu cả hai phần có trạng thái giống nhau: độ
trong suốt của cả hai đã thay đổi.

% Nếu tắt nguồn điện, cả hai phần sẽ tự động
tối đi.
Nếu bật nguồn điện hoặc bật điện khởi động,
cả hai phần sẽ chuyển sang trạng thái giống
như trước khi tắt điện.

Điều khiển phần phía sau từ khoang sau

# Nếu rèm cuốn chống nắng đóng hoàn toàn:
Kéo nút1.
Rèm cuốn chống nắng sẽ mở. Sau đó, độ
trong suốt của phần phía sau sẽ thay đổi.

# Nếu rèm cuốn chống nắng mở hoàn toàn:
Nhấn nút1.
Độ trong suốt của phần phía sau sẽ thay đổi.

% Nếu rèm cuốn chống nắng phía sau đóng,
phần phía sau sẽ tự động tối lại.

Các vấn đề với cửa sổ trời trượt
% Khái niệm "Cửa sổ trời trượt" cũng có nghĩa

là cửa sổ trời trượt toàn cảnh.
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Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp

Cửa sổ trời trượt không đóng và bạn
không rõ nguyên nhân.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp hoặc nguy hiểm tính mạng khi đóng cửa sổ trời trượt lại một lần nữa
Khi đóng cửa sổ trời trượt một lần nữa ngay sau khi chặn cửa hoặc điều chỉnh cửa thì cửa sổ trời trượt sẽ
đóng lại với một lực mạnh hơn hoặc mạnh nhất.
Chức năng đảo chiều do đó sẽ không hoạt động. Do vậy các bộ phận cơ thể có thể bị kẹp lại trong khu
vực đóng.
# Chú ý không để phần cơ thể nào ở giữa khu vực đóng.
# Nếu có người bị kẹp, thả tay khỏi nút ngay lập tức.
hoặc
# Ấn nhanh vào nút đóng tự động theo hướng bất kì.

Quá trình đóng sẽ dừng lại.

Nếu cửa sổ trời trượt bị chặn lại khi đóng và mở ngược lại một chút:
# Ngay sau khi cửa sổ tự động đảo chiều, kéo căng nút3 một lần nữa xuống tới điểm kháng cho đến

khi cửa sổ trời trượt đóng lại.
Cửa sổ trời trượt sẽ được đóng với một lực đóng mạnh hơn.

Nếu cửa sổ trời trượt bị chặn lại một lần nữa khi đóng và mở ngược lại một chút:
# Lặp lại bước trước đó.

Cửa sổ trời trượt sẽ được đóng lại một lần nữa với một lực đóng mạnh hơn.
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Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp

Cửa sổ trời trượt hoặc rèm cuốn chống
nắng phía trước chỉ chuyển động theo
kiểu đẩy lùi.

# Kéo căng nút3 xuống nhiều lần tới điểm kháng cho đến khi cửa sổ trời trượt đóng lại hoàn toàn.
# Kéo nút3 thêm một giây nữa.
# Kéo nút3 xuống cho tới khi rèm cuốn chống nắng đóng lại hoàn toàn.
# Kéo nút3 thêm một giây nữa.
# Mở cửa sổ trời trượt lên hết cỡ bằng chế độ tự động và sau đó đóng lại.

Rèm cuốn chống nắng phía sau chỉ
chuyển động theo kiểu đẩy lùi.
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Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả vàMM Giải pháp
# Kéo nút1 nhiều lần cho đến khi rèm cuốn chống nắng phía sau đóng lại hoàn toàn.
# Kéo nút1 thêm một giây nữa.
# Mở hết cỡ rèm cuốn chống nắng phía sau bằng chế độ tự động và sau đó đóng lại.

Bảo vệ chống trộm
Chức năng của hệ thống khởi động chống
trộm
Hệ thống khởi động chống trộm ngăn không cho
xe của bạn khởi động khi không có chìa khóa
đúng.
Hệ thống khởi động chống trộm được bật tự
động khi tắt điện khởi động và được tắt khi bật
điện khởi động.

EDW (Hệ thống báo động chống trộm và đột
nhập)
Chức năng của EDW (Hệ thống báo động
chống trộm và đột nhập)
Khi hệ thống EDW đang bật thì báo động bằng
hình ảnh và âm thanh sẽ kích hoạt trong các tình
huống sau:
R một cửa mở
R nắp cốp xe mở
R nắp ca-pô mở
R kích hoạt tính năng bảo vệ nội thất xe

(→ Trang 99)
R kích hoạt tính năng bảo vệ chống bị kéo đi

(→ Trang 98)

Hệ thống EDW sẽ tự động bật lên sau khoảng 10
giây :
R sau khi khóa bằng chìa khóa.
R sau khi khóa bằng KEYLESS-GO.
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Đèn chỉ báo nhấp nháy khi hệ thống EDW đang
bật1.
Hệ thống EDW sẽ tự động tắt:
R sau khi mở khóa bằng chìa khóa.
R sau khi ấn nút start/stop bằng chìa khóa

trong xe.
R sau khi mở khóa bằng KEYLESS-GO.

% Khi hệ thống gọi khẩn cấp Mercedes‑Benz
đang hoạt động, trung tâm khách hàng sẽ
được tự động thông báo khi báo động quá
30 giây (→ Trang 384).

Tắt báo động của EDW (Hệ thống báo động
chống trộm và đột nhập)
# Ấn nút%,& hoặcp trên chìa

khóa.
hoặc
# Bấm nút start/stop (bằng chìa khóa trong

xe).
Tắt báo động bằng KEYLESS-GO:
# Nắm tay nắm cửa ngoài (bằng chìa khóa ở

ngoài xe).

Chức năng của hệ thống bảo vệ chống bị kéo
đi
Nếu độ nghiêng của xe thay đổi, báo động bằng
hình ảnh và âm thanh sẽ kích hoạt khi đã bật
chức năng bảo vệ chống bị kéo đi.

Bảo vệ chống bị kéo đi sẽ được kích hoạt tự
động sau khoảng 60 giây:
R sau khi khóa bằng chìa khóa.
R sau khi khóa bằng KEYLESS-GO.

Bảo vệ chống bị kéo đi chỉ được kích hoạt, khi
các bộ phận sau đây đã đóng:
R Các cửa
R Nắp cốp xe

Bảo vệ chống bị kéo đi được tự động tắt:
R sau khi ấn nút% hoặcp trên chìa

khóa.
R sau khi ấn nút start/stop bằng chìa khóa

trong xe.
R sau khi mở khóa bằng KEYLESS-GO.
R khi sử dụng HANDS-FREE ACCESS.
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Bật hoặc tắt bảo vệ chống bị kéo đi
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . B. vệ chống bị kéo đi
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Bảo vệ chống bị kéo đi sẽ tắt cho đến khi
R xe được mở khóa một lần nữa
R một cửa được mở
R xe được khóa lại

Chức năng của hệ thống bảo vệ nội thất xe
Nếu phát hiện một chuyển động trong nội thất
xe khi bảo vệ nội thất xe đã bật, báo động bằng
hình ảnh và âm thanh sẽ được phát ra.
Bảo vệ nội thất xe sẽ tự động được kích hoạt sau
khoảng 10 giây:
R sau khi khóa bằng chìa khóa.
R sau khi khóa bằng KEYLESS-GO.

Bảo vệ nội thất xe chỉ có thể được kích hoạt khi
các bộ phận sau đây đã đóng:
R Các cửa
R Nắp cốp xe

Bảo vệ nội thất xe sẽ tự động tắt:
R sau khi ấn nút% hoặcp trên chìa

khóa.
R sau khi ấn nút start/stop bằng chìa khóa

trong xe.
R sau khi mở khóa bằng KEYLESS-GO.
R khi sử dụng HANDS-FREE ACCESS.

Trong các tình huống sau đây, có thể dẫn đến
báo động giả:
R do vật chuyển động, ví dụ vật lấy phước trong

xe.
R khi cửa sổ hông mở.
R khi cửa sổ trời trượt toàn cảnh mở.

Bật hoặc tắt bảo vệ nội thất xe
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Bảo vệ nội thất xe
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Bảo vệ nội thất xe sẽ tắt cho đến khi
R xe được mở khóa một lần nữa
R một cửa được mở
R xe được khóa lại

Mở và đóng 99



Hướng dẫn về vị trí ghế người lái chuẩn

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
điều chỉnh xe trong lúc xe đang chạy

Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi xe đang chạy bạn điều chỉnh ghế lái,

tựa đầu, tay lái hoặc gương.
R Khi xe đang chạy bạn cài dây đai an toàn.
# Trước khi động cơ khởi động: điều chỉnh

ghế lái, tựa đầu, tay lái hoặc gương và
cài dây đai an toàn.

Lưu ý các điều sau khi điều chỉnh tay lái1, dây
đai an toàn2 và ghế người lái3:
R Bạn ngồi cách xa túi khí cho lái xe nhất có

thể.
R Bạn ngồi ở vị trí thoải mái.
R Đùi trên của bạn tựa nhẹ trên đệm ghế.
R Chân của bạn không duỗi hẳn và bạn có thể

dẫm lên bàn đạp dễ dàng.

R Phần ót sau đầu sẽ chạm vào phần giữa của
gối tựa đầu ở vị trí ngang tầm mắt.
R Bạn có thể cầm vào tay lái với cánh tay cong

nhẹ.
R Bạn có thể di chuyển chân thoải mái.
R Bạn có thể quan sát tốt mọi hiển thị trên cụm

đồng hồ.
R Bạn có thể để ý dễ dàng tình hình giao thông.
R Dây đai an toàn ôm khít cơ thể và vắt ngang

qua vai và xuống đến vùng xương chậu.

Ghế ngồi
Điều chỉnh điện ghế trước

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi trẻ em tự
chỉnh ghế

Nếu trẻ em tự chỉnh ghế, trẻ có thể bị kẹp,
đặc biệt khi không được trông chừng.
# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa

khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
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Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà
không có người giám sát.

Có thể chỉnh ghế ngồi khi xe đang tắt điện khởi
động.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹt khi điều chỉnh
ghế

Khi bạn điều chỉnh ghế, bạn hoặc người ngồi
trong xe có thể bị kẹt, ví dụ. bị kẹt vào ray
dẫn hướng của ghế.
# Phải đảm bảo khi điều chỉnh ghế không

có bộ phận cơ thể nào nằm trong vùng
chuyển động của ghế.

Chú ý tuân thủ hướng dẫn an toàn về “Túi khí” và
“Chở trẻ em trên xe”.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
điều chỉnh xe trong lúc xe đang chạy

Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi xe đang chạy bạn điều chỉnh ghế lái,

tựa đầu, tay lái hoặc gương.
R Khi xe đang chạy bạn cài dây đai an toàn.
# Trước khi động cơ khởi động: điều chỉnh

ghế lái, tựa đầu, tay lái hoặc gương và
cài dây đai an toàn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi chỉnh độ
cao ghế mà không chú ý

Khi chỉnh độ cao ghế mà không chú ý, bạn
hoặc những người khác ở trong xe có thể bị
kẹp và bị thương.
Đặc biệt trẻ em có thể vô tình bấm các nút
chỉnh ghế bằng điện và bị kẹp.
# Hãy lưu ý không đưa tay hay các bộ

phận cơ thể khác vào bên dưới cơ cấu
nâng của hệ thống chỉnh ghế khi ghế
đang chuyển động.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do không
lắp hoặc chỉnh sai gối tựa đầu

Nếu không lắp hay không chỉnh đúng gối tựa
đầu, gối tựa đầu có thể không có tác dụng
bảo vệ như thiết kế.
Tăng nguy cơ bị thương ở vùng đầu và cổ, ‑ví
dụ khi xảy ra tai nạn hoặc khi phanh đột
ngột!
# Luôn lắp gối tựa đầu khi lái xe.
# Đối với mỗi người ngồi trên xe, trước khi

xe chạy, hãy đảm bảo là phần giữa của
gối tựa đầu tỳ vào phần ót.

Không được đổi gối tựa đầu của ghế trước và ghế
sau. Nếu không, bạn không thể chỉnh đúng độ
cao và độ ngả của gối tựa đầu.
Hãy chỉnh gối tựa đầu bằng tính năng tiến lùi của
gối tựa đầu sao cho gối tựa sát với phần ót nhất
có thể.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc
nguy hiểm tính mạng do sai vị trí ghế
ngồi

Nếu tựa ghế không ở tư thế gần như thẳng
đứng, dây đai an toàn sẽ không có tác dụng
bảo vệ theo đúng tiêu chuẩn.
Trong trường hợp này, bạn có thể bị trượt
khỏi dây đai an toàn khi phanh hoặc khi xảy
ra tai nạn, và khi ấy có thể bị chấn thương
phần thân dưới hoặc cổ chẳng hạn.
# Chỉnh ghế ngồi cho đúng trước khi khởi

hành.
# Luôn luôn lưu ý giữ tựa ghế ở tư thế gần

như thẳng đứng và phần dây đai ở vai
vắt qua chính giữa vai.

* CHỈ DẪN Hỏng ghế khi chỉnh lùi về vị trí
cũ

Ghế xe có thể bị hư hỏng khi chỉnh lùi về vị
trí cũ do vướng phải đồ vật.

# Hãy đảm bảo khi chỉnh lùi ghế, không
có đồ vật nào ở trong khoang để chân,
ở bên dưới hoặc phía sau ghế.

1 Độ cao gối tựa đầu/trượt gối tựa đầu (Xe với
gối tựa đầu tiện nghi EASY ADJUST)

2 Độ cao gối tựa đầu
3 Độ cao ghế
4 Độ nghiêng mặt ghế

5 Độ sâu mặt ghế
6 Trượt ghế
7 Độ ngả lưng ghế
# Lưu điều chỉnh bằng chức năng nhớ

(→ Trang 123).
% Khi bạn điều chỉnh độ cao ghế hoặc trượt

ghế, độ cao gối tựa đầu sẽ tự động điều
chỉnh về phía trước.

% Xe với gối tựa đầu tiện nghi EASY
ADJUST: Khi bạn chỉnh ngả lưng ghế, trượt
gối tựa đầu cũng tự động được điều chỉnh về
trước.

Điều chỉnh bằng điện ghế trước cạnh người
lái từ ghế người lái
Các điều kiện
R Để chọn ghế trước cạnh người lái: Bật nguồn

điện.
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Bạn có thể mở các chức năng sau đây cho ghế
trước cạnh người lái:
R Chỉnh ghế
R Chức năng sưởi ghế
R Chức năng ghế thông gió
R Chức năng nhớ

# Chọn ghế trước cạnh người lái: Nhấn nút
1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

# Chỉnh ghế trước cạnh người lái bằng nút trên
cụm nút điều khiển trên cửa bên phía người
lái.

Điều chỉnh bằng điện ghế trước cạnh người
lái từ khoang sau
Các điều kiện
R Để chọn ghế trước cạnh người lái: Bật nguồn

điện.

Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh bằng điện
1 Chọn ghế trước cạnh người lái
2 Độ cao gối tựa đầu
3 Độ ngả lưng ghế
4 Độ cao ghế
5 Trượt ghế
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Xe với gối tựa đầu tiện nghi EASY ADJUST
1 Chọn ghế trước cạnh người lái
2 Trượt gối tựa đầu
3 Độ cao gối tựa đầu
4 Độ ngả lưng ghế
5 Độ cao ghế
6 Trượt ghế

Xe có ghế cho chế độ tài xế và chiều dài cơ sở dài
1 Chọn ghế trước cạnh người lái
2 Trượt gối tựa đầu
3 Độ cao gối tựa đầu
4 Độ ngả lưng ghế
5 Độ cao ghế
6 Bục để chân
7 Trượt ghế

Điều chỉnh bục để chân chỉ khi có các điều kiện
sau:
R Di chuyển ghế cạnh người lái hoàn toàn về

phía trước.
R Ghế cạnh người lái ở vị trí để sử dụng chế độ

tài xế.
# Điều chỉnh ghế sau (→ Trang 105).
# Điều chỉnh ghế sau có thể ngả ra

(→ Trang 105).
# Chọn ghế trước cạnh người lái: Nhấn nút
1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

# Điều chỉnh ghế cạnh người lái nhờ các nút
trên bảng điều khiển trên cửa xe ở khoang
sau.

% Xe Mercedes-Maybach: Điều chỉnh bục để
chân khi ghế cạnh người lái được di chuyển
về vị trí giữa.

% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an
toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).
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Điều chỉnh bằng điện ghế sau
Bạn chỉ có thể điều chỉnh bằng điện cho ghế bên
ngoài ở khoang sau.

1 Độ cao gối tựa đầu/trượt gối tựa đầu (xe với
ghế chỉnh đa hướng chủ động)

2 Độ cao gối tựa đầu
3 Độ ngả lưng ghế
4 Độ sâu và độ nghiêng mặt ghế kết hợp

# Lưu các điều chỉnh bằng chức năng nhớ
(→ Trang 125).

Điều chỉnh bằng điện ghế sau có thể ngả ra
Ghế sau có thể ngả ra ở xe với chiều dài cơ sở
dài và trang bị "ghế Executive". Ở xe không có
ghế sau có thể ngả ra thì nút điều chỉnh độ
nghiêng và hướng trượt bục để chân không có
tác dụng.
Xe với chiều dài cơ sở dài: Ghế sau có thể ngả
ra ở bên phía ghế cạnh người lái.
Xe Mercedes-Maybach: Ghế sau có thể ngả ra
ở cả bên phía người lái và bên phía ghế cạnh
người lái.

1 Độ cao gối tựa đầu/trượt gối tựa đầu (xe với
ghế chỉnh đa hướng chủ động)

2 Độ cao gối tựa đầu
3 Độ ngả lưng ghế
4 Độ sâu và độ nghiêng mặt ghế kết hợp
5 Độ sâu và độ nghiêng mặt ghế kết hợp
6 Độ nghiêng bục để chân
7 Trượt dọc bục để chân
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# Lưu điều chỉnh bằng chức năng nhớ
(→ Trang 125).

% Bục để chân gập xuống dưới khi tải quá cao.
Trong trường hợp này hãy gập bục để chân
lại lên trên và ấn vào khớp.

% Xe với chiều dài cơ sở dài và trang bị thêm
„Gói chế độ ghế tài xế cho ghế sau/gói bộ
nhớ cho ghế sau“ có thêm bục để chân. Bục
này ở dưới phần sau lưng của ghế trước cạnh
người lái (→ Trang 103).

Điều chỉnh vị trí ghế nằm
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

Chức năng này ở xe với chiều dài cơ sở dài. # Điều chỉnh vị trí nằm: Nhấn nút1 và giữ
đến khi đạt được vị trí nằm.
R Ghế sau ngả đến vị trí nằm.
R Ghế trước cạnh người lái ngả về vị trí để

sử dụng chế độ tài xế.
R Bục để chân nhô ra dưới ghế trước cạnh

người lái.
R Bục để chân sẽ tự nâng lên nếu có.

# Điều chỉnh vị trí ghế: Điều chỉnh bằng tay vị
trí ghế mong muốn.

hoặc
# Điều chỉnh bằng cách sử dụng chức năng nhớ

(→ Trang 125).
% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an

toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).
% Bục để chân gập xuống dưới khi tải quá cao.

Trong trường hợp này hãy gập bục để chân
lại lên trên và ấn vào khớp.

Chế độ tài xế
Các thông tin về chế độ tài xế

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do không
lắp hoặc chỉnh sai gối tựa đầu

Nếu không lắp hay không chỉnh đúng gối tựa
đầu, gối tựa đầu có thể không có tác dụng
bảo vệ như thiết kế.
Tăng nguy cơ bị thương ở vùng đầu và cổ, ‑ví
dụ khi xảy ra tai nạn hoặc khi phanh đột
ngột!
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# Luôn lắp gối tựa đầu khi lái xe.
# Đối với mỗi người ngồi trên xe, trước khi

xe chạy, hãy đảm bảo là phần giữa của
gối tựa đầu tỳ vào phần ót.

Không được đổi gối tựa đầu của ghế trước và ghế
sau. Nếu không, bạn không thể chỉnh đúng độ
cao và độ ngả của gối tựa đầu.
Hãy chỉnh gối tựa đầu bằng tính năng tiến lùi của
gối tựa đầu sao cho gối tựa sát với phần ót nhất
có thể.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi gối tựa
đầu ghế cạnh người lái gập lại

Khi ghế cạnh người lái ở vị trí cho chế độ tài
xế và gối tựa đầu của nó gập lại, tầm nhìn
trên gương ngoại thất bên phía hành khách
ghế trước có thể bị hạn chế.
# Để quan sát gương ngoại thất được tốt,

tháo gối tựa đầu của ghế trước cạnh
người lái ra trước khi đi.

* CHỈ DẪN Hư hại đồ vật trong lưới bao
hành lý của khoang để chân hành khách
ghế trước khi điều chỉnh ghế ngồi cạnh
người lái tới vị trí ở chế độ tài xế

Đồ vật trong lưới bao hành lý của khoang để
chân hành khách ghế trước có thể bị hư hại
khi điều chỉnh ghế ngồi cạnh người lái tới vị
trí ở chế độ tài xế.
# Bỏ đồ vật ra khỏi lưới bao hành lý.

* CHỈ DẪN Hỏng ghế khi chỉnh lùi về vị trí
cũ

Ghế xe có thể bị hư hỏng khi chỉnh lùi về vị
trí cũ do vướng phải đồ vật.
# Hãy đảm bảo khi chỉnh lùi ghế, không

có đồ vật nào ở trong khoang để chân,
ở bên dưới hoặc phía sau ghế.

Bạn phải lưu ý các điểm sau:
R Điều chỉnh ghế cạnh người lái đến vị trí cho

chế độ tài xế trước khi đi.
R Trong khi lái xe không tháo gối tựa đầu ghế

cạnh người lái ra.

Có các điều chỉnh sau cho ghế cạnh người lái
cho chế độ tài xế:
R Ghế ngồi dịch chuyển về phía trước.
R Tựa ghế ngả về phía trước.
R Gối tựa đầu gập về phía trước.

Ghế cạnh người lái tự dịch chuyển về vị trí bình
thường từ chế độ tài xế‑ trong các tình huống
sau:
R Ghế cạnh người lái được điều chỉnh nhờ nút ở

bộ điều khiển trên cửa ở bên phía ghế cạnh
người lái.
R Chốt dây an toàn của ghế cạnh người lái

được cài vào.
R Ghế cạnh người lái được nhận biết là không

có người ngồi.
R Gối tựa đầu ghế cạnh người lái được cài vào

và nguồn điện đang bật.
R Gối tựa đầu ghế cạnh người lái được gập lại

từ ghế sau hoặc ghế người lái.
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Chỉnh ghế trước cạnh người lái để sử dụng
chế độ tài xế
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.
R Ghế trước cạnh người lái không có người

ngồi.
R Dây đai an toàn ở phía bên ghế cạnh người

lái không cài trong chốt dây an toàn.

# Chọn ghế trước cạnh người lái: Nhấn nút
1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

Điều chỉnh vị trí tài xế
# Nhấn và giữ nút2 về phía trước.

Ghế trước cạnh người lái chuyển động về
phía trước và dừng lại ở ranh giới của khu vực
cho chế độ tài xế.

# Nhả nút2 ra.
# Nhấn nút2 một lần nữa về phía trước và giữ

cho đến khi ghế trước cạnh người lái đến vị
trí cho chế độ tài xế.
Gối tựa đầu ghế cạnh người lái gập về trước.
Ghế cạnh người lái di chuyển về phía trước.
Trên màn hình hiển thị đa chức năng xuất
hiện thông báo Để quan sát tốt gương ngoại
thất, hãy chỉnh hoặc bỏ tựa đầu ghế hành
khách trước.

% Khi ghế cạnh người lái đã ở ranh giới của khu
vực cho chế độ tài xế, vị trí cho chế độ tài xế
được điều chỉnh ngay.

# Lưu các điều chỉnh bằng chức năng nhớ
(→ Trang 125).

% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an
toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).
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Gập xuống hoặc mở ra gối tựa đầu ghế trước
cạnh người lái (chế độ tài xế)
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.
R Ghế trước cạnh người lái không có người

ngồi.
R Dây đai an toàn ở phía bên ghế cạnh người

lái không cài trong chốt dây an toàn.

# Chọn ghế trước cạnh người lái: Nhấn nút
1.
Khi đèn kiểm soát sáng lên thì ghế cạnh
người lái đã được chọn.

Gập gối tựa đầu xuống
# Nhấn và giữ nút2 về phía trước.

Gối tựa đầu ghế cạnh người lái di chuyển về
phía trước và dừng lại.

# Nhả nút2 ra.
# Nhấn lại nút2 về phía trước.

Gối tựa đầu ghế cạnh người lái gập về trước.
# Mở gối tựa đầu ra: Nhấn nút2 về phía sau.

Gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái mở ra.
% Bạn có thể mở gối tựa đầu ghế trước cạnh

người lái từ ghế ngồi cạnh người lái. Nhấn
vào nút bất kỳ trên bảng điều khiển trên cửa
bên phía ghế trước cạnh người lái.

% Khi gối tựa đầu ghế cạnh người lái đã ở vị trí
xa nhất phía trước, gấp nó ngay về phía
trước.

% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an
toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).

Tháo ra hoặc lắp vào gối tựa đầu ghế trước
cạnh người lái (chế độ tài xế)
Các điều kiện
R Gập hoàn toàn gối tựa đầu ghế trước cạnh

người lái về trước.
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Tháo gối tựa đầu ra

# Gấp các tấm phủ2 cho thanh gối tựa đầu
về phía sau.

# Giữ chặt gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái
1.

# Kéo tay nắm3 về phía sau và giữ.
# Tháo gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái ra
1.

# Bỏ tay nắm3 ra.
Một chốt màu đỏ4 nhô ra khỏi tay nắm.

# Nhấn chốt màu đỏ4 xuống dưới.
# Gấp tấm phủ2 về phía trước và đóng.

Lắp gối tựa đầu

# Gấp các tấm phủ2 cho thanh gối tựa đầu
về phía sau.

# Kéo tay nắm3 về phía sau.
Một chốt màu đỏ4 nhô ra khỏi tay nắm.

# Cài gối tựa đầu ghế cạnh người lái1 vào.
Gối tựa đầu ghế cạnh người lái phải vào đúng
khớp ở cả hai bên.

# Nhấn chốt màu đỏ4 xuống dưới.
Khi nhấn chốt4 xuống dưới và sau đó
không nhìn thấy nữa thì gối tựa đầu ghế trước
cạnh người lái đã vào đúng vị trí.

# Gấp tấm phủ2 về phía trước và đóng.
Gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái tự động
mở ra.

Chỉnh ghế cạnh người lái về vị trí bình
thường (chế độ tài xế)
Các điều kiện
R Để chọn ghế trước cạnh người lái: Bật nguồn

điện.
R Gối tựa đầu ghế cạnh người lái đã được lắp.
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# Chọn ghế trước cạnh người lái: Nhấn nút
1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

Điều chỉnh vị trí bình thường
# Nhấn nút3 về phía sau và giữ.

Ghế trước cạnh người lái di chuyển đến ranh
giới của khu vực cho chế độ tài xế. Gối tựa
đầu ghế cạnh người lái mở ra.

Sau đó đẩy ghế trước cạnh người lái tiếp về
phía sau.

hoặc
# Nhấn nhanh nút2 về phía sau.

Ghế trước cạnh người lái di chuyển tự động
đến ranh giới của khu vực cho chế độ tài xế.
Gối tựa đầu ghế cạnh người lái mở ra.

% Bạn cũng có thể điều chỉnh ghế cạnh người
lái về vị trí bình thường. Nhấn vào nút bất kỳ
trên bảng điều khiển trên cửa bên phía ghế
trước cạnh người lái.

# Điều chỉnh bằng cách sử dụng chức năng nhớ
(→ Trang 125).

% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an
toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).

Điều chỉnh vị trí nằm mở rộng của ghế cạnh
người lái (chế độ tài xế)
Điều chỉnh vị trí nằm
Chức năng này có ở xe với các trang thiết bị sau
đây:
R Ghế sau có thể điều chỉnh bằng điện
R Ghế đơn ở phía sau không có bục để chân
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Với vị trí nằm mở rộng bạn có thể điều chỉnh ghế
trước cạnh người lái đến mức ngả phẳng hoàn
toàn. Nhờ đó tạo ra mặt phẳng từ ghế sau và ghế
trước cạnh người lái.
# Điều chỉnh đệm ghế của ghế sau giãn dài

hoàn toàn về phía sau (→ Trang 105).
# Điều chỉnh ghế trước cạnh người lái đến vị trí

cho chế độ tài xế (→ Trang 108).
# Tháo gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái ra

(→ Trang 109).
# Điều chỉnh ghế trước cạnh người lái sao cho

tựa ghế nằm phẳng hoàn toàn
(→ Trang 100).

Thoát khỏi vị trí nằm
# Chỉnh tựa ghế của ghế trước cạnh người lái

đến vị trí thích hợp.
# Lắp gối tựa đầu ghế trước cạnh người lái vào

(→ Trang 109).

Các gối tựa đầu
Điều chỉnh cơ khí gối tựa đầu của ghế trước

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
điều chỉnh xe trong lúc xe đang chạy

Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi xe đang chạy bạn điều chỉnh ghế lái,

tựa đầu, tay lái hoặc gương.
R Khi xe đang chạy bạn cài dây đai an toàn.
# Trước khi động cơ khởi động: điều chỉnh

ghế lái, tựa đầu, tay lái hoặc gương và
cài dây đai an toàn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do không
lắp hoặc chỉnh sai gối tựa đầu

Nếu không lắp hay không chỉnh đúng gối tựa
đầu, gối tựa đầu có thể không có tác dụng
bảo vệ như thiết kế.
Tăng nguy cơ bị thương ở vùng đầu và cổ, ‑ví
dụ khi xảy ra tai nạn hoặc khi phanh đột
ngột!

# Luôn lắp gối tựa đầu khi lái xe.
# Đối với mỗi người ngồi trên xe, trước khi

xe chạy, hãy đảm bảo là phần giữa của
gối tựa đầu tỳ vào phần ót.

Không được đổi gối tựa đầu của ghế trước và ghế
sau. Nếu không, bạn không thể chỉnh đúng độ
cao và độ ngả của gối tựa đầu.
Hãy chỉnh gối tựa đầu bằng tính năng tiến lùi của
gối tựa đầu sao cho gối tựa sát với phần ót nhất
có thể.

# Về phía trước: Kéo gối tựa đầu về phía
trước.
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# Về phía sau: Ấn lên núm nhả khóa1 và
nhấn gối tựa đầu về phía sau.

Điều chỉnh cơ khí gối tựa đầu tiện nghi của
ghế trước

# Điều chỉnh đệm tựa đầu hai bên: Kéo hoặc
ấn đệm tựa đầu hai bên ở bên phải và trái
2.

# Về phía trước: Kéo gối tựa đầu về phía
trước.

# Về phía sau: Ấn lên núm nhả khóa1 và
nhấn gối tựa đầu về phía sau.

Điều chỉnh cơ khí các gối tựa đầu tiện nghi
EASY ADJUST của ghế trước

# Điều chỉnh đệm tựa đầu hai bên: Kéo hoặc
ấn đệm tựa đầu hai bên ở bên phải và trái
1.

% Khi điều chỉnh ngả lưng ghế bằng các nút
trên bảng điều khiển trên cửa xe, trượt gối
tựa đầu sẽ tự động được điều chỉnh.

Điều chỉnh hạ bằng điện gối tựa đầu của ghế
sau từ khoang trước
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

# Nhấn nút1.
% Tùy theo model xe, nút bấm1 nằm ở cụm

phím điều khiển cửa bên phía người lái.

Ghế ngồi và cất gọn 113



% Khi tất cả gối tựa đầu sau đã ngả, di chuyển
tất cả gối tựa đầu sau bên ngoài bằng cách
nhấn lại nút1 đến vị trí đã lưu cuối cùng
(→ Trang 114).

Điều khiển bằng điện kéo gối tựa đầu ngoài
của ghế sau từ khoang trước
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

Chức năng này có sẵn trên xe với ghế sau có thể
điều chỉnh bằng điện.

# Ấn nút1 một lúc cho đến khi gối tựa đầu di
chuyển lên trên.

% Tùy theo model xe, nút bấm1 nằm ở cụm
phím điều khiển cửa bên phía người lái.

Đẩy gối tựa đầu bên ngoài của ghế sau đến vị
trí đã lưu cuối cùng
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

Chức năng này có sẵn trên xe với ghế sau có thể
điều chỉnh bằng điện.

# Ấn nhanh nút1.
Các gối tựa đầu được hạ xuống.

# Ấn nhanh nút1 một lần nữa.
Các gối tựa đầu di chuyển đến vị trí lưu cuối
cùng.
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% Tùy theo model xe, nút bấm1 nằm ở cụm
phím điều khiển cửa bên phía người lái.

Điều chỉnh cơ gối tựa đầu ngoài của ghế sau

# Về phía trước: Kéo gối tựa đầu về phía
trước.

# Về phía sau: Ấn núm nhả khóa1 và nhấn
gối tựa đầu về phía sau.

Điều chỉnh cơ gối tựa đầu ngoài tiện nghi của
ghế sau

# Điều chỉnh đệm tựa đầu hai bên: Kéo gối
tựa đầu hai bên ở bên phải và/hoặc bên trái
1 đến vị trí mong muốn.

# Điều chỉnh độ ngả gối tựa đầu: Kéo hoặc
đẩy gối tựa đầu theo hướng mũi tên2.

Gắn và tháo gối phụ của gối tựa đầu tiện ghi
ở khoang sau
Có sẵn gối phụ trong xe với ghế sau có thể điều
chỉnh bằng điện.

# Điều chỉnh gối tựa đầu về phía trước hoàn
toàn.

# Gắn gối phụ: Giữ gối phụ1 vào gối tựa đầu
và ấn các khuy bấm2 hai bên vào nhau.

# Tháo gối phụ: Cởi các khuy bấm2 và bỏ
gối phụ ra1.
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Điều chỉnh điện vào hoặc ra cho gối tựa đầu
giữa

# Nhấn nút1 lâu cho đến khi gối tựa đầu thụt
vào‑ hoặc nhô lên.

Chỉnh cơ khí cho gối tựa đầu giữa

# Kéo gối tựa đầu lên trên đến khi nó vào khớp.

Cài đặt cấu hình điều chỉnh ghế ngồi
Các điều kiện
R Điện khởi động đã bật.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .a Ghế ngồi
# Chọn Ghế người lái hoặc Ghế h.k. trước.
Điều chỉnh đệm tựa đầu hai bên
# Chọn Đệm cạnh ghế.

# Chọn cài đặt.
Điều chỉnh tựa lưng cong của ghế ở vùng thắt
lưng (phần hõm lưng)
# Chọn Thắt lưng.
# Điều chỉnh đệm hơi.
Điều chỉnh phần đỡ vai
# Chọn Vai.
# Chọn cài đặt.
Cài đặt cân bằng sưởi ghế
# Chọn Cân bằng sưởi ghế.
# Chọn cài đặt.
Chức năng nhớ
# Lưu các cài đặt ghế ngồi bằng chức năng nhớ

(→ Trang 123).
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Điều chỉnh độ khớp bên tự động (ghế chỉnh
đa hướng chủ động)
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .a Ghế ngồi
Với chức năng này tựa bên của ghế chỉnh đa
hướng chủ động sẽ tự động khớp với độ cua của
xe.

# Chọn Ghế người lái hoặc Ghế h.k. trước.
# Chọn Ghế chỉnh đa hướng.
# Chọn cài đặt: Tắt, Mức 1 hoặc Mức 2.

Tổng quan về các chương trình mát xa và Workout
Các chương trình mát xa như sau có thể cài đặt:

Chương trình mát xa cho ghế trước Chức năng

Tựa lưng Hot Relaxing Massage Chương trình mát xa thư giãn, bắt đầu ở vị trí xương chậu. Có thể cảm nhận được các điểm nhấn ấm, mát
xa toàn bộ lưng, kéo căng khu vực xương chậu. Phần cuối cùng là vỗ nhẹ nhàng.

Tựa vai Hot Relaxing Massage Chương trình mát xa thư giãn, bắt đầu ở vị trí vai. Có thể cảm nhận được các điểm nhấn ấm, mát xa hai trục
toàn bộ lưng, kéo căng khu vực vai. Phần cuối cùng là vỗ nhẹ nhàng.

Activating Massage Mát xa kích thích lưng bằng trục đôi tăng dần và chuyển động vỗ liên tục.

Classic Massage Mát xa bằng trục đôi tăng dần và chuyển động vỗ.

Mobilizing Massage Vận động cột sống và toàn cơ thể phía trên nhờ mát xa điểm áp lực lên phần ngang ngực.
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Chương trình Active Workout
Chương trình Active Workout đòi hỏi sự phối hợp
tích cực từ phía bạn: Bạn phải gắng hết sức, ví

dụ trong khi tắc đường, tập căng và thả lỏng có
chủ đích các cơ bụng và cơ lưng. Nhờ có sự
chuyển đổi từ việc căng và thả lỏng tạo cho bạn

lưu thông khí huyết trong các cơ. Ngay khi nhận
thấy vị trí có tác động thì bạn nên nhấn ngược
vào điểm này.

Các chương trình Active Workout sau có thể cài đặt:

Chương trình Workout Chức năng

Active Workout Kích thích cơ bụng và lưng: Ấn vào các điểm nhấn ở tựa lưng. Giữ lực ấn tương tự dưới chân bạn. Tiếp tục
thở tự nhiên, không ép buộc hơi thở.
Khi lực ở tựa ghế phản hồi lại, hãy nới lỏng lực và thư giãn tạm thời.

Chọn chương trình mát xa cho ghế trước
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .a Ghế ngồi
# Chọn Ghế người lái hoặc Ghế h.k. trước.
# Chọn Massage.
# Chọn chương trình mát xa.

Một chương trình mát xa chạy khoảng 8 đến
18 phút tùy theo cài đặt.

# Cài đặt cường độ mát xa: Cường độ cao bật
O hoặc tắt ª.

Thiết lập lại các cài đặt cho ghế và mát xa
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .a Ghế ngồi . Thiết
lập lại
# Chọn Có hoặc Không.

Tùy theo cài đặt được lựa chọn cho ghế người lái
hay ghế trước cạnh lái xe, chỉ ghế đã chọn mới
có thể được thiết lập lại.

Bật hoặc tắt sưởi ghế

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy do bật lại thiết
bị sưởi ghế

Nếu bật đi bật lại thiết bị sưởi ghế, có thể
đệm ghế và lớp đệm tựa lưng ghế sẽ rất
nóng.
Ở những người nhạy cảm với nhiệt độ hoặc
khả năng phản ứng với nhiệt độ cao bị hạn
chế, việc này có thể gây hại cho sức khỏe
hoặc thậm chí dẫn đến thương tích gần như
bỏng.
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# Không bật lại thiết bị sưởi ghế.

* CHỈ DẪN Hư hỏng ghế ngồi do để đồ vật
hoặc giấy tờ lên khi sưởi ghế đang bật

Nếu sưởi ghế đang bật, đồ vật hoặc giấy tờ
để trên ghế, ví dụ đệm ghế hoặc ghế trẻ em
sẽ gây ra hiện tượng gia tăng nhiệt. Do đó, bề
mặt ghế có thể bị hư hỏng.
# Hãy đảm bảo khi sưởi ghế đang bật,

không có đồ vật hay giấy tờ nào nằm
trên ghế.

Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

# Bật/nâng mức độ: Nhấn nút1 liên tục cho
đến khi đạt được mức sưởi ghế mong muốn.
Một cho tới ba đèn chỉ báo sẽ sáng tùy theo
mức sưởi ghế.

# Tắt/hạ mức độ: Nhấn nút1 liên tục cho
đến khi đạt dược mức sưởi ghế mong muốn.
Thiết bị sưởi ghế tắt khi tất cả các đèn chỉ
báo tắt.
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% Thiết bị sưởi ghế tự động tắt ba mức sưởi ghế
sau 8, 10 và 20 phút cho đến khi thiết bị
sưởi ghế tắt hẳn.

% Nếu bạn tắt nguồn điện trong khoảng 20
phút và bật lại, cài đặt gần nhất của thiết bị
sưởi ghế người lái sẽ được kích hoạt.

% Bạn có thể phân chia các khu vực được sưởi
trên đệm và tựa của ghế trước‑ và ghế sau
trên hệ thống đa phương tiện (→ Trang 120).

% Xe có gói nhiệt độ ấm dễ chịu: Bạn có thể
điều chỉnh thiết bị sưởi của tựa tay trên cửa
và hộp giữa trên hệ thống đa phương tiện.

Cài đặt sưởi nhiều vị trí
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Sưởi nhiều vị trí
Khi chức năng sưởi ghế bật, tựa tay trong xe
cũng như hộp giữa có thể được sưởi nhờ chức
năng này.
# Chọn Trước và sau, Riêng phía trước, Riêng

phía sau hoặc Tắt.

Bật hoặc tắt chức năng ghế thông gió
Các điều kiện
R Bộ nguồn điện đang bật.

# Bật/nâng mức độ: Nhấn nút1 liên tục cho
đến khi đạt được mức độ thông hơi mong
muốn.
Một đến ba đèn chỉ báo sẽ sáng tùy theo
mức độ thông hơi.
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# Tắt/giảm mức độ: Nhấn nút1 liên tục cho
đến khi đạt được mức độ thông hơi mong
muốn.
Chức năng ghế thông gió tắt khi tất cả các
đèn chỉ báo tắt.

% Nếu bạn tắt nguồn điện trong khoảng 20
phút và bật lại, cài đặt gần nhất của chức
năng ghế thông gió cho ghế người lái sẽ
được kích hoạt.

Tay lái
Chỉnh tay lái bằng điện

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
điều chỉnh xe trong lúc xe đang chạy

Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi xe đang chạy bạn điều chỉnh ghế lái,

tựa đầu, tay lái hoặc gương.
R Khi xe đang chạy bạn cài dây đai an toàn.

# Trước khi động cơ khởi động: điều chỉnh
ghế lái, tựa đầu, tay lái hoặc gương và
cài dây đai an toàn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp đối với trẻ
em khi điều chỉnh tay lái

Nếu trẻ em chỉnh tay lái, chúng có thể bị
kẹp.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.
# Luôn mang theo chìa khóa và khóa xe

lại khi rời khỏi xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

Có thể điều chỉnh tay lái khi điện nguồn đã tắt.

1 Điều chỉnh khoảng cách đến tay lái
2 Điều chỉnh độ cao
# Lưu các điều chỉnh bằng chức năng nhớ

(→ Trang 123).

Tổng quan sưởi tay lái
Thiết bị sưởi tay lái có thể được điều khiển khi
bật nguồn điện hoặc bật điện khởi động.
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1 Bật
2 Tắt
3 Đèn chỉ báo

Chức năng EASY - ENTRY/EXIT
Tính năng lên xuống xe thuận tiện

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi xuất
phát trong quá trình đang cài đặt chức
năng xuống xe thuận tiện

Nếu xuất phát trong khi đang cài đặt tính
năng lên xuống xe thuận tiện‑, bạn có thể
mất kiểm soát xe.
# Trước khi khởi hành, luôn chờ cho đến

khi quá trình cài đặt kết thúc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp trong quá
trình cài đặt tính năng lên xuống xe
thuận tiện‑

Khi tính năng lên‑ và xuống xe thuận tiện
điều chỉnh tay lái và ghế người lái, bạn và
người ngồi trên xe – đặc biệt là trẻ em – có
thể bị kẹt.
# Trong quá trình cài đặt tính năng lên‑ và

xuống xe thuận tiện phải đảm bảo
không bao giờ có bộ phận cơ thể nào

trong vùng chuyển động của tay lái và
ghế người lái.

Nguy cơ bị mắc kẹp do tay lái:
# Di chuyển cần điều chỉnh của tay lái.

Quá trình chỉnh sẽ bị dừng lại.

Khi có nguy cơ kẹp do ghế người lái:
# Nhấn vào công tắc để điều chỉnh ghế

ngồi.
Quá trình chỉnh sẽ bị dừng lại.

# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà
không có người giám sát.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

Xe với chức năng nhớ: Bạn có thể dừng quá trình
điều chỉnh nhờ ấn vào nút vị trí nhớ của chức
năng nhớ.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ mắc kẹt khi kích
hoạt tính năng lên‑ và xuống xe thuận
tiện do trẻ em

Khi trẻ em kích hoạt tính năng lên‑ và xuống
xe thuận tiện thì chúng có thể bị mắt kẹt, đặc
biệt khi không có người giám sát.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.
# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa

khóa và khóa xe.

Khi kích hoạt tính năng lên và xuống xe thuận
tiện, xoay tay lái ở các tình huống sau lên trên và
dịch chuyển ghế người lái về phía sau:
R Bạn tắt điện khởi động khi cửa bên phía

người lái đã mở.
R Bạn mở cửa bên phía người lái khi điện khởi

động đã tắt.

% Tay lái sẽ chỉ dịch chuyển lên trên, nếu chưa
ở vị trí cao nhất. Ghế người lái chỉ dịch
chuyển về phía sau khi nó chưa ở sẵn trong
vùng điều chỉnh ghế phía sau.

Tay lái và ghế người lái dịch chuyển về vị trí lái
cuối cùng trong các trường hợp sau:
R Bạn bật nguồn điện hoặc điện khởi động khi

cửa bên người lái đã đóng.
R Bạn đóng cửa bên phía người lái khi điện khởi

động đã bật.

Vị trí lái cuối cùng sẽ được lưu trong các trường
hợp sau:
R Bạn tắt điện khởi động.
R Bạn mở điều chỉnh vị trí ghế ngồi thông qua

chức năng nhớ.
R Bạn lưu vị trí ghế ngồi thông qua chức năng

nhớ.

Nếu bạn ấn vào một trong những nút vị trí nhớ
của chức năng nhớ, quá trình cài đặt sẽ được giữ
lại.
Điều chỉnh tính năng lên xuống xe thuận tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Hỗ trợ lên xuống xe
# Chọn Tay lái và ghế ngồi, Chỉ tay lái hoặc Tắt.

Điều khiển chức năng nhớ

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do sử
dụng chức năng nhớ trong khi đang lái xe

Nếu trong khi xe chạy, bạn sử dụng chức
năng nhớ bên phía người lái, bạn có thể mất
kiểm soát xe do động tác chỉnh gương.
# Chỉ sử dụng chức năng nhớ bên phía

người lái khi xe dừng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi điều
chỉnh ghế bằng chức năng nhớ

Nếu chức năng nhớ chỉnh ghế hoặc tay lái,
bạn và các người khác trong xe – đặc biệt là
trẻ nhỏ – có thể bị kẹp.
# Trong quá trình điều chỉnh của chức

năng nhớ, hãy đảm bảo không có bộ
phận cơ thể nào trong khu vực chuyển
động của ghế và tay lái.

# Nếu có người bị kẹp, hãy bỏ tay khỏi
các nút vị trí của chức năng nhớ ngay
lập tức.
Quá trình chỉnh sẽ bị dừng lại.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi trẻ em
kích hoạt chức năng nhớ

Nếu trẻ em kích hoạt chức năng nhớ, trẻ có
thể bị kẹp, đặc biệt khi trẻ không được giám
sát.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.
# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa

khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

Chức năng nhớ có thể được sử dụng khi điện
khởi động đã tắt.
Lưu
Chức năng nhớ chỉ sẵn sàng ở các xe có gói bộ
nhớ.
Điều chỉnh ghế ngồi có thể được lưu và mở ra
cho tới tối đa ba người bằng chức năng nhớ.

Có thể lưu các điều chỉnh ghế trước sau đây:
R Vị trí ghế, tựa ghế, gối tựa đầu và phần gồ lên

ở tựa ghế khu vực thắt lưng
R Ghế chỉnh đa hướng chủ động: Đệm tựa đầu

hai bên của tựa ghế, phần vai của tựa ghế,
phần gồ lên ở tựa ghế, các mức của chức
năng động
R Thiết bị sưởi ghế: Sự phân chia các bề mặt

được sưởi của đệm ghế và của tựa ghế
R Bên phía người lái: Vị trí tay lái, vị trí gương

ngoại thất bên phía người lái và bên phía ghế
hành khách trước
R Màn hình hiển thị Head up Display

# Chỉnh ghế trước, tay lái, màn hình hiển thị
HUD và gương ngoại thất vào vị trí mong
muốn.

# Ấn nút nhớ M và ấn một trong các nút vị trí
lưu 1, 2 hoặc 3 trong vòng ba giây.
Một tín hiệu âm thanh vang lên. Điều chỉnh
đã được lưu.

# Gọi chức năng: Bấm nút vị trí lưu 1, 2 hoặc
3 và giữ cho đến khi ghế trước, tay lái, màn
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hình hiển thị HUD và gương ngoại thất ở vị trí
đã lưu.

% Nếu bỏ tay khỏi các nút vị trí lưu, hoạt động
điều chỉnh ghế ngồi, tay lái và gương sẽ dừng
ngay lập tức.
Xe có gói ghế chỉnh đa hướng chủ động:
Quá trình chỉnh ghế ngồi đa hướng chủ động
hoặc đệm đỡ lưng điều chỉnh 4 chiều được
tiếp tục.
Xe có gói ghế chỉnh đa hướng chủ động:
Quá trình chỉnh đệm đỡ lưng điều chỉnh 4
chiều được tiếp tục.

Chức năng nhớ ở khoang sau
Điều khiển ghế sau bằng chức năng nhớ ở
khoang sau
Lưu
Điều chỉnh ghế ngồi cho ghế sau sẽ được lưu và
mở cho tới tối đa ba người bằng chức năng nhớ ở
khoang sau.
Có thể lưu các điều chỉnh ghế sau sau đây:
R Tư thế ghế, tựa lưng và gối tựa đầu

R Ghế chỉnh đa hướng chủ động: Các đệm cạnh
ghế của lưng ghế, tựa lưng cong của ghế
trong vùng thắt lưng và vùng vai
R Thiết bị sưởi ghế: Sự phân chia các bề mặt

được sưởi của đệm ghế và của tựa ghế

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo không sáng, ghế sau được
chọn.

# Điều chỉnh ghế sau bằng các nút trên cụm
nút điều khiển cửa (→ Trang 105).

Xe không có ghế sau có thể ngả ra (ví dụ)

# Ấn nút nhớ M và ấn một trong các nút vị trí
lưu 1, 2 hoặc 3 trong vòng ba giây.
Lưu các điều chỉnh cho ghế sau vào vị trí lưu
đã chọn.
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% Xe có ghế sau có thể ngả ra: Trên nút điều
chỉnh tư thế ngả ghế bạn không thể lưu các
thiết lập.

Gọi chức năng

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo không sáng, ghế sau được
chọn.

Xe không có ghế sau có thể ngả ra (ví dụ)

# Bấm các nút vị trí lưu tương ứng 1, 2 hoặc 3
và bấm giữ cho đến khi ghế sau ở vị trí đã
lưu.

% Nếu bỏ tay khỏi các nút vị trí lưu, hoạt động
chỉnh ghế sẽ dừng ngay lập tức.
Việc điều chỉnh ghế chỉnh đa hướng chủ
động tiếp tục được thực hiện.

Điều khiển ghế trước cạnh người lái và ghế
sau qua chức năng nhớ trong khoang ghế
sau
Các điều kiện
R Để chọn ghế trước cạnh người lái: Bật nguồn

điện.
Lưu
Các thiết lập ghế của ghế trước cạnh người lái và
ghế sau cho tới tối đa ba người có thể được lưu
và khôi phục qua chức năng nhớ trong khoang
ghế sau.
Các thiết lập sau đây của ghế trước cạnh người
lái có thể được lưu:
R Tư thế ghế, tựa lưng và gối tựa đầu

Có thể lưu các điều chỉnh ghế sau sau đây:
R Tư thế ghế, tựa lưng và gối tựa đầu
R Ghế chỉnh đa hướng chủ động: Các đệm cạnh

ghế của lưng ghế, tựa lưng cong của ghế
trong vùng thắt lưng và vùng vai
R Thiết bị sưởi ghế: Sự phân chia các bề mặt

được sưởi của đệm ghế và của tựa ghế
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Nếu đèn chỉ báo của nútv bật sáng, thì các
thiết lập sau đây sẽ được lưu bổ sung trên một
rãnh nhớ:
R Vị trí của chỗ để chân ở ghế trước cạnh người

lái, nếu có
R Vị trí của màn hình, nếu có

Với các nút vị trí lưu, bạn luôn lưu được thiết lập
hiện tại của các ghế trên từng vị trí ngồi tương
ứng.

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo không sáng, ghế sau được
chọn.

# Điều chỉnh ghế sau bằng các nút trên cụm
nút điều khiển cửa (→ Trang 105).

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

# Chỉnh ghế trước cạnh người lái bằng nút trên
cụm nút điều khiển cửa ở khoang ghế sau
(→ Trang 100).

# Đảm bảo rằng đèn chỉ báo ở các nút1
sáng.

Xe không có ghế sau có thể ngả ra (ví dụ)
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# Ấn nút nhớ M và ấn một trong các nút vị trí
lưu 1, 2 hoặc 3 trong vòng ba giây.
Các chế độ chỉnh của ghế trước cạnh người
lái và ghế sau được lưu vào vị trí lưu đã chọn.

% Xe có ghế sau có thể ngả ra: Trên nút điều
chỉnh tư thế ngả ghế bạn không thể lưu các
thiết lập.

Gọi chức năng

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo sáng, ghế trước cạnh người
lái được chọn.

Xe không có ghế sau có thể ngả ra (ví dụ)

# Ấn và giữ nút vị trí lưu tương ứng 1, 2 hoặc 3
cho đến khi cả hai ghế ngồi đều ở vị trí đã
lưu.

% Các vị trí lưu trong khu vực chế độ tài xế chỉ
được điều chỉnh khi thỏa mãn các điều kiện
về chế độ tài xế (→ Trang 106).

% Nếu bỏ tay khỏi các nút vị trí lưu, hoạt động
chỉnh ghế sẽ dừng ngay lập tức.
Hoạt động chỉnh ghế chỉnh đa hướng chủ
động tiếp tục được thực hiện.

% Bạn có thể chặn chức năng bằng cơ cấu an
toàn cho trẻ ở khoang sau (→ Trang 68).

Khả năng cất đồ
Hướng dẫn về chất tải của xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như
monoxit cacbon. Nếu nắp cốp xe không được
đóng kín khi động cơ đang hoạt động, đặc
biệt là khi xe đang chạy, thì khí độc có thể
bay vào trong xe.
# Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp cốp

xe.
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# Không bao giờ được chạy xe khi nắp
cốp đang mở.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do đồ vật
không được cất an toàn trong xe

Nếu đồ đạc, hành lý hoặc hàng hóa không
được cố định chắc chắn hoặc cố định không
đủ chắc chắn, chúng có thể bị tuột ra, bị đổ
hoặc rung lắc và do đó va đập vào những
người ngồi trong xe.
Có nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh
hay chuyển hướng đột ngột!
# Luôn cất gọn đồ vật sao cho chúng

không bị rung lắc.
# Cố định chắc chắn đồ đạc, hành lý hay

hàng hóa trước khi khởi hành để tránh
bị tuột hoặc bị đổ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do cất đồ
đạc không đúng cách

Nếu đồ đạc trong khoang xe không được cất
đúng cách, chúng có thể bị tuột ra hoặc rung

lắc và do đó va đâpk vào người ngồi trong xe.
Ngoài ra, nhiều khi giá giữ cốc, các ngăn
không đậy và khay đựng điện thoại di động
có thể không giữ được đồ vật đựng trong đó
khi xảy ra tai nạn.
Có nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh
hay chuyển hướng đột ngột!
# Luôn cất gọn đồ sao cho chúng không

bị rung lắc trong những tình huống này
hoặc những tình huống tương tự.

# Luôn đảm bảo đồ đạc không bị rơi ra
khỏi các ngăn để đồ, lưới bao hành lý
hoặc các túi lưới đựng đồ.

# Đóng các ngăn đựng có nắp đậy trước
khi khởi hành.

# Cất gọn và cố định chắc chắn những đồ
nặng, cứng, nhọn, có cạnh sắc, dễ vỡ
hoặc quá cồng kềnh trong cốp xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng do ống pô
và nắp chụp ống xả

Ống pô và chụp ống xả có thể rất nóng. Bạn
có thể bị bỏng khi chạm phải những bộ phận
này của xe.
# Luôn đặc biệt cẩn thận khi ở gần ống pô

và chụp ống xả.
# Chờ các bộ phận của xe nguội đi trước

khi chạm vào.

Cách xử lý các tình huống khi lái xe tùy thuộc
vào việc phân bố tải trọng. Do đó, hãy tuân thủ
các hướng dẫn sau đây khi chở đồ:
R Không vượt quá tổng trọng lượng cho phép

với tải trọng của xe kể cả người đi trên xe
hoặc tải trọng cho phép của cầu xe.
R Không chất lên thành trên của tựa ghế.
R Nếu có thể, luôn vận chuyển đồ đạc, hàng

hóa phía sau ở những ghế không có người
ngồi.
R Bạn phải chằng buộc chắc chắn đồ vào các

móc nối lưới giữ hành lý. Chất tải đều cho
móc nối lưới giữ hành lý.
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Khoang để đồ trong xe
Tổng quan về ngăn đề đồ phía trước

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do cất đồ
đạc không đúng cách

Nếu đồ đạc trong khoang xe không được cất
đúng cách, chúng có thể bị tuột ra hoặc rung
lắc và do đó va đâpk vào người ngồi trong xe.
Ngoài ra, nhiều khi giá giữ cốc, các ngăn
không đậy và khay đựng điện thoại di động
có thể không giữ được đồ vật đựng trong đó
khi xảy ra tai nạn.
Có nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh
hay chuyển hướng đột ngột!
# Luôn cất gọn đồ sao cho chúng không

bị rung lắc trong những tình huống này
hoặc những tình huống tương tự.

# Luôn đảm bảo đồ đạc không bị rơi ra
khỏi các ngăn để đồ, lưới bao hành lý
hoặc các túi lưới đựng đồ.

# Đóng các ngăn đựng có nắp đậy trước
khi khởi hành.

# Cất gọn và cố định chắc chắn những đồ
nặng, cứng, nhọn, có cạnh sắc, dễ vỡ
hoặc quá cồng kềnh trong cốp xe.

Chú ý tuân thủ hướng dẫn về chất tải của xe.

1 Ngăn chứa tại cửa xe
2 Ngăn chứa/ngăn đựng điện thoại ở tựa tay

có cổng kết nối đa phương tiện và kết nối
USB cũng như ngăn, ví dụ chứa máy chơi
nhạc MP3

3 Ngăn chứa đồ vặt ở hộp giữa phía trước
4 Hộp chứa đồ

Khóa hoặc mở khóa ngăn chứa đồ

# Xoay chìa khóa khẩn cấp ¼ vòng sang phải
2 (để khóa) hoặc sang trái1 (để mở).
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Mở hộp cất kính

# Nhấn nút1.

Gập hoặc mở bàn gấp

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do bàn
gấp đang mở

Khi bàn gấp đang mở trong khi đi, người ngồi
trong xe có thể va vào bàn gấp, đặc biệt khi
tai nạn xảy ra, khi xe phanh hoặc chuyển
hướng đột ngột.
# Đóng bàn gấp lại trước khi đi xe.

* CHỈ DẪN Hư hại bàn gấp khi gập ghế
ngồi lại

Bàn gấp có thể bị hư hại khi ghế ngồi được
gập lại.
# Phải đảm bảo khi gập ghế thì bàn gấp

cũng đã gấp lại.

Mở

# Mở tựa tay ghế sau1 (→ Trang 131).
# Kéo bàn gấp lên trước khỏi hốc vịn tay2

hoặc3 kéo lên cao và bẻ ra.
# Mở các tấm mặt bàn ra.

# Đóng lại: Gập các tấm mặt bàn lại và xoay
vào hộc.

Mở ngăn chứa đồ vặt ở tựa tay ghế sau

Xe có băng ghế sau

# Gập tựa tay của ghế sau xuống.
# Mở: Ấn vào khóa1 và xoay nắp tựa tay lên

trên.
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Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh bằng điện

# Gập tựa tay của ghế sau xuống.
# Mở: Kéo tay vặn1 và xoay nắp của tựa tay

lên trên.

Mở ngăn để đồ vặt ở hộp giữa khoang sau

Xe với ghế đơn phía sau

# Kéo tay vặn1 và xoay nắp của tựa tay lên
trên.

Mở hộp để đồ ở tựa ghế khoang sau

* CHỈ DẪN Hư hại ở tựa tay khoang sau

Tựa tay khoang sau chưa gấp có thể bị hư hại
do trọng lượng cơ thể người ngồi gây ra.
# Không ngồi hay dựa lên tựa tay khoang

sau.

Xe có băng ghế sau
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Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh bằng điện Xe với ghế đơn phía sau

# Xe với băng ghế sau hoặc ghế ngoài có
thể điều chỉnh bằng điện: Gấp tựa tay
khoang sau xuống.

# Kéo tay nắm1 và mở nắp che ra2.

Lấy điện thoại cầm tay ra khỏi ngăn để đồ
vặt khoang sau

Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh bằng điện

# Gập tựa tay của ghế sau xuống.
# Nhấn vào điện thoại cầm tay1.

Nhấc điện thoại cầm tay lên1.
# Rút điện thoại cầm tay ra1.

Ghế ngồi và cất gọn 133



Mở ngăn kéo

Xe với ghế đơn phía sau

# Nhấn nút1.
# Rút điện thoại cầm tay ra.
Đóng ngăn kéo
# Đặt điện thoại cầm tay vào ngăn kéo.

# Ấn ngăn kéo chứa điện thoại cầm tay về phía
sau đến khi nó khít hẳn.

Túi đựng ván trượt tuyết cố định
Mở túi đựng ván trượt tuyết cố định và xếp
ván trượt tuyết vào

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương nếu sử
dụng không đúng túi đựng đồ trượt tuyết

Túi đựng ván trượt tuyết cố định cùng với đai
buộc chỉ có thể dùng để giữ ván trượt tuyết.
Người ngồi trong xe có thể bị ảnh hưởng
trong các tình huống sau, ví dụ. khi phanh xe
hoặc xe gặp tai nạn:
R Nếu bạn vận chuyển đồ vật có cạnh sắc

hoặc nặng trong túi đựng ván trượt tuyết
R Khi bạn không cố định đựng ván trượt

tuyết bằng đai buộc.
# Chỉ để ván trượt tuyết vào túi đựng đồ

trượt tuyết.
# Gắn chắc chắn túi để ván trượt tuyết

sao cho nó không bị văng ra.

Lưu ý những điều sau khi sử dụng túi đựng ván
trượt tuyết cố định:
R Chỉ cất tối đa ba đôi ván trượt tuyết trong túi

đựng ván trượt tuyết cố định.
R Bạn phải lưu ý cẩn thận khi đẩy vào hoặc rút

ván trượt tuyết ra do nó có các cạnh và mũi
sắc.

Xếp ván trượt tuyết như sau:
R Khi đẩy vào thì áp hai mặt đáy của từng đôi

ván trượt vào nhau.
R Đặt đôi ván trượt xuống với đầu mũi quay ra

phía ngoài.
R Hai đôi ván trượt tiếp theo đặt nằm bên trái

và phải phía trên đôi ở dưới. Nhờ đó mũi ván
trượt xoay tương ứng góc 90° xuống dưới.

# Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh điện: Đẩy
gối tựa đầu trung tâm xuống hết.
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Mở túi đựng đồ trượt tuyết

# Gập tựa tay của ghế sau xuống.
# Kéo tay nắm1 và mở nắp che ra2.

# Tháo băng dán nhám ở túi đựng ván trượt
tuyết cố định1.

# Kéo túi đựng ván trượt tuyết1 trong khoang
xe và mở ra.

# Mở nắp cốp xe.

Xếp ván trượt tuyết vào

# Kéo nắp ở hộc1.
# Đẩy nắp sang bên đến khi nó được khóa

bằng nam châm.
# Cho ván trượt vào túi đựng ván trượt tuyết.
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# Thít đai buộc1 ở phần cuối đang lỏng đến
khi ván trượt tuyết nằm vừa chắc vào túi
đựng ván trượt tuyết.

1 Đai buộc
# Treo móc2 vào giá3.
# Kéo đai thít4 chặt phần cuối đang lỏng.

Rút ván trượt tuyết ra và gập túi đựng ván
trượt tuyết cố định lại
Rút ván trượt tuyết ra

# Nới lỏng đai buộc1.
# Nới lỏng đai giữ cố định4.
# Tháo móc2 khỏi giá3.
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# Cẩn thận khi lấy ván trượt tuyết ra khỏi túi
đựng ván trượt tuyết từ cốp xe.

# Đóng nắp cốp xe.
Gập túi đựng ván trượt tuyết cố định lại
# Gấp túi đựng ván trượt tuyết cố định bằng cái

gấp và cố định lại bằng các băng dán nhám.
# Đút túi đựng ván trượt tuyết vào tựa ghế.
Tháo dỡ túi đựng ván trượt tuyết cố định

# Mở cốp xe.
# Mở nắp1.
# Mở chốt2 và lấy túi đựng ván trượt tuyết

ra.

Móc để nối lưới giữ hành lý
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau:
R Bạn phải chằng buộc chắc chắn đồ vào các

móc nối lưới giữ hành lý.
R Không sử dụng dây chun hoặc lưới chun để

buộc hàng. Những phương tiện này chỉ dùng
để chằng buộc những đồ đạc, hàng hóa nhẹ.
R Không vắt những phương tiện chằng buộc

hàng qua các cạnh sắc hoặc góc nhọn.
R Bọc các cạnh sắc.

Trong cốp xe tùy theo trang bị có tới bốn móc để
nối lưới giữ hành lý.

1 Móc để nối lưới giữ hành lý

Sử dụng móc treo túi

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương nếu treo
vật nặng lên móc treo túi

Móc treo túi có thể không giữ được các vật
nặng hoặc túi nặng.
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Khi thay đổi hướng đột ngột hoặc phanh, các
đồ vật hoặc túi có thể bị rung lắc và rơi vào
người ngồi trong xe.
# Chỉ treo các đồ nhẹ lên móc treo túi.
# Không được phép treo các đồ nặng,

sắc, hoặc dễ vỡ vào móc treo túi.

# Kéo các móc treo túi xuống2 trên tấm bích
đệm1.

% Chú ý tuân thủ hướng dẫn về chất tải của xe
(→ Trang 128).

Hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK
Điều chỉnh độ cao không theo mức của hộp
cốp sau tiện nghi EASY-PACK

& CẢNH BÁO Nguy cơ kẹp và bị thương khi
nâng đáy lên cao

Khi nâng đáy lên cao, bàn tay có thể bị kẹp
trong khung của hộp cốp sau tiện nghi EASY-
PACK và các đồ vật có thể bị văng lên cao.
# Khi nâng đáy lên cao hãy đảm bảo rằng

bàn tay không ở trong vùng chuyển
động của đáy.

# Nếu có người bị kẹp, ấn cẩn thận phần
giữa đáy xuống.

# Loại bỏ tất cả đồ vật ra khỏi đáy trước
khi nâng lên cao.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi đưa hộp
cốp sau tiện nghi EASY-PACK vào

Khi đưa hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK
vào vị trí đã định thì có thể gây kẹp tay. Đặc
biệt trẻ em có thể bị thương.
# Khi đưa hộp cốp sau tiện nghi EASY-

PACK vào phải đảm bảo không để tay
trong vùng di chuyển của hộp cốp sau
tiện nghi EASY-PACK.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa kỹ thuật số trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà
không có người giám sát.

* CHỈ DẪN Hư hại của hộp cốp sau tiện
nghi EASY-PACK sau khi kéo ra

Khi kéo hộp cốp sau tiện ghi EASY-PACk ra
thì nó có thể bị hư hại.
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# Không để vật gì trên khung của hộp cốp
sau tiện nghi EASY-PACK hoặc ấn lên
khung đó.

# Không đóng nắp cốp xe khi đang kéo
hộp cốp sau tiện nghi ra.

* CHỈ DẪN Hư hại cho hộp cốp sau tiện
nghi EASY-PACK do các vật

Các vật sắc, nhọn, dễ vỡ, tròn, hình trụ hoặc
nặng có thể làm hư hại hộp cốp sau tiện nghi
EASY-PACK hoặc bị nẩy ra ngoài.
# Không vận chuyển các vật sắc, nhọn,

tròn, hình trụ hoặc dễ vỡ trong hộp cốp
sau tiện nghi EASY-PACK.

# Các vật như thế luôn để bên ngoài hộp
và được cất giữa và cố định chắc chắn
trong cốp xe.

# Luôn tuân thủ tải trọng tối đa cho phép
của hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK.

# Không sử dụng hộp cốp sau tiện nghi
EASY-PACK ở ghế sau đã gập lại.

Tải trọng tối đa cho phép đối với hộp cốp sau
tiện nghi EASY-PACK là 10 kg. Để tránh quá tải,
sàn của hộp cốp sẽ hạ xuống tới sàn cốp xe từ
tải trọng khoảng 5 kg.

# Kéo ra: Nắm tay cầm2 kéo hộp ra.
# Mở rộng khoang: Ấn phần sàn1 ở giữa

xuống cho đến khi vào vị trí và kích thước
mong muốn.

# Thu nhỏ khoang: Nhấn nút3.
# Cất vào: Nắm vào tay nắm2 và ấn toàn bộ

hộp xuống đến khi nó khóa lại.
% Lưu ý các hướng dẫn khi làm vệ sinh hộp cốp

sau tiện nghi EASY-PACK (→ Trang 453).
Lắp hoặc tháo hộp cốp sau tiện nghi EASY-
PACK
Lắp đặt
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# Xoay nút xoay6 ra ngoài.
# Lắp giá đỡ2 hộp1 vào mỗi rãnh bên

ngoài tương ứng3.
# Nâng hộp1 và ấn móc5 vào giá để đồ

cốp sau4.
# Xoay nút xoay6 vào trong.

Tháo ra
# Xoay nút xoay6 ra ngoài.
# Hạ hộp xuống1 và kéo nó từ móc neo ra
4.

# Kéo hộp1 về phía sau ra khỏi các rãnh3.

Mở hộc ngăn chứa đồ dưới sàn cốp xe

# Kéo sàn cốp lên2 bằng cách cầm vào chỗ
tay nắm1 đến khi nó nằm trên vách ngăn
cốp xe.

# Gập các móc3 vào phần dưới sàn cốp xe.
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# Gài móc3 vào đinh móc4.

Lắp giá trên nóc xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi vượt quá
tải trọng tối đa của mui xe

Khi để đồ trên nóc xe, trọng tâm của xe sẽ
thay đổi và cách lái xe sẽ bị thay đổi.

Khi vượt quá tải trọng tối đa của mui xe, chất
lượng xe chạy như tính năng đánh lái‑ và
phanh bị ảnh hưởng lớn.
# Phải tuân thủ tải trọng tối đa của mui xe

và điều chỉnh cách lái.

Xem tải trọng tối đa của mui xe trong phần
"Thông số kỹ thuật".

* CHỈ DẪN Hư hại xe do lắp loại giá trên
nóc xe không được chấp thuận

Với những loại giá trên nóc xe không được
kiểm tra và chấp thuận cho Mercedes-Benz,
có thể xảy ra thiệt hại cho xe.
# Chỉ sử dụng những loại giá trên nóc xe

được kiểm tra và chấp thuận cho
Mercedes-Benz.

# Đảm bảo rằng với loại giá trên nóc xe
được lắp ráp theo trang bị của xe
R cửa sổ trời trượt có thể nâng hết cỡ.
R nắp cốp xe có thể mở hết cỡ.

# Sắp xếp đồ đạc, hàng hóa trên giá trên
nóc xe sao cho xe không bị hư hại trong
khi xe chạy.

* CHỈ DẪN Hư hại cửa sổ trời trượt khi lắp
giá trên nóc xe

Nếu mở cửa sổ trời trượt khi lắp giá trên nóc
xe, nó có thể bị hư hại do vướng phải giá.
# Không mở cửa sổ trời trượt khi lắp giá

trên nóc xe.

Để thông gió cho nội thất xe, bạn có thể
nâng cửa sổ trời trượt lên.
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* CHỈ DẪN Hư hại tấm che

Nắp che có thể bị hư hại hoặc bị xước xát khi
mở.
# Không sử dụng vật kim loại hoặc vật

cứng nhọn.

# Lật tấm che1 lên thật cẩn thận theo hướng
mũi tên.

# Cố định giá trên nóc xe vào điểm bắt giá bên
dưới tấm che1.

# Chú ý tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của nhà
sản xuất giá trên nóc xe.

# Buộc chắc hàng trên giá trên nóc xe.

Giá giữ cốc
Tháo và lắp giá giữ cốc ở hộp giữa

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi sử dụng giá giữ cốc trong
khi xe đang chạy

Giá giữ cốc không thể giữ chắc chắn cốc
trong khi xe đang chạy.
Khi sử dụng giá giữ cốc trong khi xe chạy,
cốc có thể bị rung lắc và làm văng nước ra
ngoài. Người ngồi trong xe có thể bị ướt và
nhất là bị bỏng vì nước nóng. Bạn có thể bị
mất tập trung khi điểu khiển xe và mất khả
năng điều khiển xe.
# Chỉ sử dụng giá giữ cốc khi xe đang

dừng đỗ.

# Chỉ để loại cốc phù hợp vào giá giữ cốc.
# Đóng nắp cốc, đặc biệt là khi đựng nước

nóng.

Khi trên xe Mercedes-Maybach có trang bị "ly
uống rượu sâm banh" hãy lưu ý các điều sau:
R Không sử dụng ly uống rượu sâm banh trong

khi lái xe.
R Không sử dụng ly uống rượu sâm banh bằng

thủy tinh dễ vỡ và nên cất trữ chúng trong
cốp xe.
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# Tháo ra: Đẩy chốt khóa2 về phía trước và
lấy giá giữ cốc ra1.

# Lắp vào: Đặt giá giữ cốc vào1 và vặn chặt
lại chốt khóa2.

% Có thể lấy tấm lót cao su của giá giữ cốc ra
để làm vệ sinh, ví dụ bằng nước ấm sạch.

% Chú ý tuân thủ hướng dẫn về chất tải của xe
(→ Trang 128).

Mở giá giữ cốc ở tựa tay ghế sau (xe với băng
ghế sau)

* CHỈ DẪN Hư hại giá giữ cốc

Giá giữ cốc có thể bị hư hại khi tựa tay ghế
sau ghập lại.
# Chỉ ghập tựa tay ghế sau lại khi giá giữ

cốc đã gập lại.

# Mở: Nhấn lên giá giữ cốc1 hoặc2.
# Đặt hoặc lấy cốc ở giá giữ cốc1 hoặc2.

Mở hoặc đóng giá giữ cốc ở tựa tay ghế sau
(xe với ghế sau có thể điều khiển bằng điện)

# Mở: Ấn đế giá giữ cốc2 theo tâm xuống
dưới đến khi nó khít hẳn.

# Đóng: Ấn nút1.
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% Các bộ phận của giá giữ cốc có thể làm sạch
ví dụ bằng nước sạch, ấm.

Lấy ra và cất vào các bộ phận của giá giữ cốc
từ tựa tay ghế sau (xe có ghế sau có thể điều
chỉnh bằng điện)
Tháo khay ra

* CHỈ DẪN Hư hại lớp gỗ lót trang trí

Lớp gỗ lót trang trí có thể bị hư hại khi lấy
các bộ phận của giá giữ cốc ra.
# Không kéo các bộ phận của giá giữ cốc

khỏi tựa tay ghế sau ra quá 15 mm.

# Ấn đế giá giữ cốc3 theo tâm xuống dưới
đến khi nó khít hẳn.

# Nhấn lên cả hai kẹp định vị2 và kéo các bộ
phận của giá giữ cốc lên trên khoảng 15 mm.

# Nhấn nút1.
Nhấc đế giá giữ cốc3 lên trên.

# Lấy hết các bộ phận của giá giữ cốc ra khỏi
tựa tay ghế sau.

Lắp khay vào

* CHỈ DẪN Hư hại lớp gỗ lót trang trí

Khi cất các bộ phận của giá giữ cốc vào có
thể gây hư hại cho lớp gỗ lót trang trí.
# Phải đảm bảo đặt lại đúng giá giữ cốc

vào hốc.
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# Phải đảm bảo đế giá giữ cốc2 ở vị trí phía
trên.

# Đặt các bộ phận của giá giữ cốc vào hốc
trong tựa tay ghế sau sao cho nút1 chỉ về
phía trước.

# Ấn các bộ phận của giá giữ cốc xuống dưới.
# Nhấn viền ngoài3 của giá giữ cốc đến khi

nghe tiếng kêu khớp vào.

Bật hoặc tắt chức năng làm mát hoặc hâm
nóng của giá giữ cốc có thể điều chỉnh nhiệt
độ
Khi sử dụng chức năng hâm nóng, các bộ phận
bằng kim loại của giá giữ cốc sẽ nóng lên. Do đó
không chạm tay vào các bộ phận của giá giữ
cốc.

# Bật: Nhấn nút2 liên tục cho đến khi đèn
chỉ báo màu xanh (giữ mát) hoặc đèn chỉ báo
màu đỏ (giữ ấm) trên nút sáng lên.

# Tắt: Nhấn nút2 liên tục cho đến khi đèn
chỉ báo tắt.

% Chỉ làm sạch đế lót cao su với nước sạch, ấm
và với giá giữ cốc1 bằng khăn mềm.

Gạt tàn và mồi lửa thuốc lá
Sử dụng gạt tàn thuốc lá phía trước trong
hộp giữa

# Mở: Nhấn lên chỗ đánh dấu4.
# Lấy gạt tàn ra: Cầm phía cạnh bên của gạt

tàn1 đẩy về phía trước và kéo lên trên2.
# Đưa gạt tàn vào: Nhét gạt tàn1 vào ngăn

kéo đến khi vào khớp.
# Đóng: Đóng ngăn để đồ vặt3 lại đến khi nó

khít hẳn.
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Sử dụng gạt tàn ở cửa khoang sau
Bạn có thể để gạt tàn vào giá giữ cốc hoặc để
trên tay để dùng.

# Lật nắp2 ra ngoài.

Khi không sử dụng gạt tàn, hãy để nó đóng kín
trong giá đỡ1 ở cửa khoang sau.

Sử dụng bật lửa trong hộp giữa của khoang
trước

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy‑ và bị thương
do bật lửa đang nóng

Nếu bạn chạm vào phần đốt của bật lửa hoặc
phần sinh nhiệt, bạn có thể bị bỏng.
Ngoài ra, những vật liệu dễ cháy có thể bắt
cháy:
R nếu bật lửa đang nóng bị rơi.
R nếu, chẳng hạn, trẻ em dí bật lửa đang

nóng vào đồ vật.
# Luôn cầm vào cán của bật lửa.
# Luôn đảm bảo rằng, trẻ em không tiếp

xúc với bật lửa.
# Không bao giờ để trẻ em trong xe mà

không có người giám sát.

Các điều kiện
R Điện khởi động đã bật.

# Ấn vào bật lửa1.
Khi lõi bên trong được làm nóng lên, bật lửa
sẽ tự động bật ra.

Sử dụng bật lửa ở khoang sau
Các điều kiện
R Điện khởi động đã bật.
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Xe có băng ghế sau hoặc ghế ngoài có thể điều
chỉnh bằng điện

Xe với ghế đơn phía sau

# Nhấn vào nắp che1.
# Ấn vào bật lửa2.

Khi lõi bên trong được làm nóng lên, bật lửa
sẽ tự động bật ra.

Các ổ cắm
Sử dụng ổ cắm 12V ở hộp giữa phía trước
Các điều kiện
R Chỉ kết nối với thiết bị đến tối đa 180 Watt

(15 A).

# Mở nắp che1 ổ cắm.
# Cắm phích của thiết bị vào.

Nếu một thiết bị được kết nối với ổ cắm 12V, hãy
để nắp che của ngăn để đồ mở.

Sử dụng ổ cắm 12V ở khoang sau
Các điều kiện
R Chỉ kết nối với thiết bị đến tối đa 180 Watt

(15 A).

Xe có băng ghế sau hoặc ghế ngoài có thể điều
chỉnh bằng điện

Ghế ngồi và cất gọn 147



Xe với ghế đơn phía sau

# Nhấn vào nắp che1.
# Mở nắp che2 ổ cắm.
# Cắm phích của thiết bị vào.

Nếu một thiết bị được kết nối với ổ cắm 12V, hãy
để nắp che của ngăn để đồ mở.

Sử dụng ổ cắm 230V ở khoang sau

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng khi
cáp kết nối hoặc ổ cắm bị hư hỏng

Khi kết nối với một thiết bị phù hợp, ổ cắm
230‑V sẽ có điện áp cao. Nếu cáp kết nối
hoặc ổ cắm 230‑V bị kéo ra khỏi vỏ ốp, bị hư
hại hoặc ẩm ướt, bạn có thể bị điện giật.
# Chỉ sử dụng cáp kết nối khô, không bị

hư hại.
# Khi tắt điện khởi động, hãy chắc chắn

rằng ổ cắm 230‑V ở tình trạng khô.
# Yêu cầu kiểm tra hoặc thay mới ngay ổ

cắm 230‑V bị kéo ra khỏi vỏ ốp hoặc bị
hư hỏng tại một xưởng dịch vụ được uỷ
quyền.

# Không bao giờ cắm cáp kết nối vào một
ổ cắm 230‑V đã bị hư hỏng hoặc bị kéo
ra khỏi vỏ ốp.

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng do xử
lý ổ cắm không đúng cách

Bạn có thể bị điện giật:
R nếu bạn cầm vào ổ cắm.
R nếu bạn cắm thiết bị hoặc một vật không

phù hợp vào ổ cắm.
# Chỉ cắm thiết bị phù hợp vào ổ cắm.

Các điều kiện
R Chỉ kết nối thiết bị bằng phích cắm phù hợp,

đáp ứng đúng tiêu chuẩn của mỗi quốc gia.
R Chỉ kết nối thiết bị đến tối đa 150 Watt.
R Không sử dụng ổ cắm nhiều lỗ.
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Xe có băng ghế sau hoặc ghế ngoài có thể điều
chỉnh bằng điện

Xe với ghế đơn phía sau

# Mở nắp3.
# Cắm phích của thiết bị vào ổ cắm 230V2.

Đèn chỉ báo1 bật sáng khi hệ thống điện
trên xe đủ điện áp.

Sử dụng ổ cắm 12V ở cốp xe
Các điều kiện
R Chỉ kết nối với thiết bị đến tối đa 180 Watt

(15 A).

# Mở nắp che ổ cắm1 và cắm phích của thiết
bị vào.
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Cổng USB trong khoang sau

Xe có băng ghế sau hoặc ghế ngoài có thể điều
chỉnh bằng điện

Xe với ghế đơn phía sau

Tại các cổng USB1 bạn có thể sạc một thiết bị
USB với một cáp sạc phù hợp, ví dụ một điện
thoại di động. Các thiết bị có thể được sạc với
5 V (2,1 A) và khi bật điện khởi động.

Hộp lạnh
Sử dụng hộp lạnh

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị hỏa hoạn do lưới
dàn thông gió của hộp lạnh bị che khuất

Nếu bạn đậy dàn thông gió của hộp lạnh, nó
có thể bị quá nóng.
# Luôn đảm bảo dàn thông gió được

thoáng.

Dàn thông gió của hộp lạnh ở trong cốp xe.
Hộp lạnh có sức chứa tối đa 3,5 kg.
Ngăn trên của hộp lạnh chỉ để chứa các chai, lọ
nhựa. Trong chai chỉ được phép đựng tối đa 0,5 l.
Khi lâu không sử dụng hộp lạnh nên tắt điện, bỏ
đồ ra và vệ sinh. Sau đó mở nắp ra một thời
gian.
Hộp lạnh bị giảm hiệu suất hoặc xuống cấp trong
những trường hợp sau:
R Để bật quá nhiều.
R Ắc quy khởi động nạp điện không đủ.
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Khi đó đèn chỉ báo trên nút để bật và tắt hộp
lạnh sẽ nhấp nháy. Khi đủ điện, bật lại hộp lạnh.

# Xe với ghế ngoài có thể điều chỉnh bằng điện:
Gấp tựa tay ghế sau xuống.

# Kéo tay nắm1 và mở nắp che ra2.

# Mở: Kéo tay nắm1 và mở nắp xuống.
# Bật: Nhấn nút2 liên tục cho đến khi một

đèn chỉ báo sáng (làm mát yếu) hoặc hai đèn
chỉ báo sáng lên (làm mát mạnh).

# Tắt: Nhấn nút2 liên tục đến khi cả hai đèn
chỉ báo tắt.

Tháo ra hoặc lắp vào hộp lạnh
Tháo ra

# Tắt hộp lạnh.
# Rút phích cắm2 xuống dưới.
# Nới hai vít ra3.
# Kéo hộp lạnh ra.
# Đóng nắp1 .
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Lắp đặt
# Đẩy nắp1 sang bên đến khi nó được khóa

bằng nam châm.
# Đẩy hộp lạnh vào.
# Vặn chặt hai vít3.
# Cắm phích cắm điện2.

Sạc không dây của điện thoại di động và sự
ghép nối với ăng-ten ngoài trời
Hướng dẫn sạc không dây cho điện thoại di
động

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do cất đồ
đạc không đúng cách

Nếu đồ đạc trong khoang xe không được cất
đúng cách, chúng có thể bị tuột ra hoặc rung
lắc và do đó va đâpk vào người ngồi trong xe.
Ngoài ra, nhiều khi giá giữ cốc, các ngăn
không đậy và khay đựng điện thoại di động
có thể không giữ được đồ vật đựng trong đó
khi xảy ra tai nạn.

Có nguy cơ bị thương, đặc biệt là khi phanh
hay chuyển hướng đột ngột!
# Luôn cất gọn đồ sao cho chúng không

bị rung lắc trong những tình huống này
hoặc những tình huống tương tự.

# Luôn đảm bảo đồ đạc không bị rơi ra
khỏi các ngăn để đồ, lưới bao hành lý
hoặc các túi lưới đựng đồ.

# Đóng các ngăn đựng có nắp đậy trước
khi khởi hành.

# Cất gọn và cố định chắc chắn những đồ
nặng, cứng, nhọn, có cạnh sắc, dễ vỡ
hoặc quá cồng kềnh trong cốp xe.

Chú ý tuân thủ hướng dẫn về chất tải của xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy do cất giữ đồ
trong khay để điện thoại di động

Nếu bạn cất đồ vào khay để điện thoại di
động, những đồ này có thể bị nóng quá mức
hoặc thậm chí có thể gây cháy.

# Không để đồ vật khác, đặc biệt là đồ
bằng kim loại, vào khay để điện thoại di
động.

* CHỈ DẪN Hư hại do cất giữ trong khay để
điện thoại di động

Nếu bạn cất đồ vào khay để điện thoại di
động, những đồ vật này có thể bị hư hại do
trường điện từ.
# Không cất thẻ tín dụng, thiết bị lưu trữ

hoặc các đồ vật khác nhạy cảm với
trường điện từ vào khay để điện thoại di
động.

* CHỈ DẪN Hư hỏng khay để điện thoại di
động do chất lỏng

Khi có chất lỏng ở khay để điện thoại di dộng
thì có thể gây hư hỏng.
# Từ đó lưu ý không để chất lỏng vào khay

để điện thoại di động.
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R Tuỳ theo trang bị của xe, điện thoại di động
sẽ được kết nối với ăng ten ngoài của xe
thông qua mô đun sạc.
R Chỉ khi bật điện khởi động mới có chức năng

sạc và ghép nối không dây điện thoại di động
với ăng ten ngoài của xe.
R Trong một số tình huống, không thể sạc các

điện thoại di động loại nhỏ ở bất cứ điểm nào
của khay để điện thoại di động.
R Các điện thoại di động loại lớn không nằm

vừa khay để điện thoại di động cũng không
thể sạc hoặc kết nối với ăng ten ngoài của
xe.
R Điện thoại di động có thể nóng lên trong quá

trình sạc.
R Để sạc hiệu quả và để kết nối với ăng ten

ngoài của xe, phải tháo bao bảo vệ điện thoại
di động.
R Sử dụng tấm sạc để sạc điện thoại nhiều

nhất có thể.

Sạc không dây cho điện thoại di động ở
khoang trước
Các điều kiện
R Điện thoại phải phù hợp để sạc không dây

(Điện thoại di động tương thích Qi). Bạn có
thể xem danh sách các điện thoại di động
tương thích Qi tại:
http://www.mercedes-benz.com/connect

Xe không có hệ thống điều hòa không khí khoang
ghế sau (ví dụ)

# Đặt điện thoại di động ngay chính giữa tấm
sạc với màn hình hướng lên trên1.
Nếu trên hệ thống đa phương tiện hiện lên
biểu tượng sạc, điện thoại di động đang được
sạc.
Các lỗi trong khi sạc sẽ được thông báo trên
màn hiển thị của hệ thống đa phương tiện.

% Có thể tháo lớp lót sạc ra để làm vệ sinh, ví
dụ bằng nước ấm sạch.

Sạc không dây cho điện thoại di động ở
khoang sau
Các điều kiện
R Điện thoại phải phù hợp để sạc không dây

(Điện thoại di động tương thích Qi). Bạn có
thể xem danh sách các điện thoại di động
tương thích Qi tại:
http://www.mercedes-benz.com/connect
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Xe có ghế đơn ở phía sau (ví dụ)

# Đặt điện thoại di động ngay chính giữa tấm
sạc với màn hình hướng lên trên1.
Nếu đèn chỉ báo bật sáng trong khu vực phía
trước của hệ thống điện thoại di động, điện
thoại di động đang được sạc.

% Có thể tháo lớp lót sạc ra để làm vệ sinh, ví
dụ bằng nước ấm sạch.

Lắp hoặc tháo thảm lót sàn

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
các đồ vật trong khoang để chân của
người lái

Đồ vật trong khoang để chân của người lái có
thể hạn chế hành trình của bàn đạp hoặc cản
trở bàn đạp đã nhấn.
Điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn vận
hành‑ và an toàn giao thông của xe.
# Xếp gọn gàng chắc chắn các đồ vật

trong xe, để chúng không thể rơi vào
khoang để chân của người lái.

# Luôn lắp ráp thảm lót sàn chắc chắn và
đúng quy định để đảm bảo đủ không
gian cho các bàn đạp hoạt động.

# Không sử dụng thảm lót sàn lỏng lẻo và
không đặt nhiều thảm chồng lên nhau.

# Lót vào: Ấn khuy bấm1 trên tấm đỡ2.
# Tháo ra: Kéo thảm chùi chân ra khỏi tấm đỡ
2.

Lắp hoặc tháo cọc cắm cờ
Lắp
Việc lắp và tháo cọc cắm cờ bên phía người lái
và phía ghế hành khách trước‑ đều giống nhau.
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# Ấn vào nắp che1 và xoay nó về phía trước
theo hướng xe chạy.

# Nhấc nắp ra.

# Cắm cọc cắm cờ2 vào miệng lỗ theo chiều
ngang và ấn vào.

# Xoay cọc cắm cờ2 ngược hướng xe chạy
cho đến khi nó đứng thẳng và vào khớp.

Tháo

# Ấn cọc cắm cờ2 vào miệng lỗ và xoay về
phía trước theo hướng xe chạy cho đến khi
nó nằm ngang.

# Nhấc cọc cắm cờ2 ra.

# Đậy nắp1 vào và xoay về phía sau ngược
hướng xe chạy.

Bạn có thể cất cọc cắm cờ, ví dụ vào lưới bao
hành lý trong cốp xe.
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Hệ thống đèn ngoại thất
Chuyển đổi đèn khi du lịch nước ngoài
Xe có đèn pha LED tĩnh: Không cần thiết phải
chuyển đổi đèn pha. Phải tuân thủ các yêu cầu
pháp lý ngay cả ở những nước có giao thông ở
phía đường khác.
Xe có hệ thống đèn thông minh: Trước khi
vượt qua biên giới các nước có giao thông ở phía
đường khác, yêu cầu phải chuyển đổi từ đèn pha
sang đèn chiếu gần đối xứng (→ Trang 162).
Sau khi chuyển đổi:
R Các xe ngược chiều không bị lóa mắt.
R Lề đường sẽ không được chiếu sáng quá xa

và cao.
R Các chức năng "đèn đi đường cao tốc" và

"đèn sương mù tăng cường" không sẵn sàng.

Sau khi trở về phải chuyển đổi lại thành đèn
chiếu gần không đối xứng.

Hệ thống đèn và trách nhiệm của bạn
Các hệ thống đèn khác nhau của xe chỉ là biện
pháp hỗ trợ. Người lái xe có trách nhiệm trong
việc sử dụng đúng loại đèn xe phù hợp với các
điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hiện thời, các
quy định pháp luật cũng như tình hình giao
thông.

Công tắc đèn
Sử dụng công tắc đèn

# 1 W Đèn đỗ xe bên trái
# 2 X Đèn đỗ xe bên phải
# 3 T Đèn đậu xe và đèn chiếu biển số
# 4Ã Đèn lái tự động (vị trí công tắc đèn

ưu tiên)
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# 5 L Đèn chiếu gần/Đèn chiếu xa
# 6R Bật hoặc tắt đèn sương mù sau

Khi kích hoạt đèn chiếu gần, đèn chỉ báo cho
đèn đậu xe sẽ tắt và được thay thế bằng đèn chỉ
báo cho đèn chiếu gần.
Luôn đảm bảo chắc chắn rằng xe của bạn phù
hợp với các quy định pháp luật và được chiếu
sáng đầy đủ.

* CHỈ DẪN Hết ắc quy do sử dụng đèn đậu
xe

Sử dụng đèn đậu xe trong nhiều giờ sẽ quá
tải cho ắc quy.
# Nếu có thể, bật đèn đỗ xe phải X

hoặc trái W.

Trong trường hợp tiêu hao ắc quy mạnh, đèn đậu
xe hoặc đỗ xe sẽ tự động tắt để có lợi cho lần
khởi động xe sau.
Hệ thống đèn ngoại thất (trừ đèn đậu và đỗ xe)
tự động tắt khi bạn mở cửa bên phía người lái.
R Hãy tuân thủ chỉ dẫn về hệ thống chiếu sáng

xung quanh (→ Trang 162).

Đèn lái tự động
Đèn đậu xe, đèn chiếu gần và đèn lái ban ngày
được chuyển tự động theo trạng thái đánh lửa,
theo động cơ đang chạy và theo mức ánh sáng
xung quanh.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do đèn
chiếu gần bị tắt khi có cản trở tầm nhìn

Nếu công tắc đèn đang ởÃ, đèn chiếu
gần sẽ không tự bật khi có sương mù, tuyết
và các cản trở tầm nhìn khác như hơi nước.
# Trong những tình huống này hãy xoay

công tắc đèn sang vị trí L.

Đèn lái tự động chỉ là một phương tiện hỗ trợ.
Bạn là người chịu trách nhiệm về hệ thống đèn
của xe.
Bật hoặc tắt đèn sương mù sau
Các điều kiện
R Công tắc đèn ở vị trí L hoặcÃ.
# Nhấn nút R.

Lưu ý các quy định của từng nước về việc sử
dụng đèn sương mù sau.

Công tắc tổ hợp điều khiển đèn

1 Đèn chiếu xa
2 Đèn xin nhan phải
3 Chớp đèn
4 Đèn xin nhan trái
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# Nháy đèn ngắn: Ấn nhanh công tắc tổ hợp
đến điểm kháng theo hướng mũi tên2 hoặc
4.
Đèn xi nhan tương ứng nháy ba lần.

# Nháy đèn liên tục: Ấn công tắc tổ hợp qua
điểm kháng theo hướng mũi tên2 hoặc4.

Xe có hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động: Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động có thể:
R kéo dài thời gian xi nhan do người lái kích

hoạt để có thời gian đổi làn đường.
R tự động kích hoạt đèn báo rẽ, nếu trước đó

người lái đã xi nhan trực tiếp theo hướng này,
nhưng việc đổi làn đường đã không thể thực
hiện ngay lập tức.

# Bật đèn chiếu xa: Vặn công tắc đèn sang vị
trí L.

# Ấn công tắc tổ hợp theo hướng mũi tên1
qua điểm kháng.
Khi kích hoạt đèn chiếu xa, đèn chỉ báo cho
đèn chiếu gần sẽ tắt và được thay thế bằng
đèn chỉ báo cho đèn chiếu xa.

# Tắt đèn chiếu xa: Kéo công tắc tổ hợp lại vị
trí xuất phát.

# Chớp đèn: Gạt công tắc tổ hợp theo hướng
mũi tên3.

Bật hoặc tắt đèn cảnh báo nguy hiểm

# Nhấn nút 1.

Đèn cảnh báo nguy hiểm tự động bật:
R khi túi khí bung ra.
R khi phanh mạnh từ hơn 70 km/h cho đến khi

xe dừng lại.

Đèn cảnh báo nguy hiểm tự động tắt nếu sau khi
phanh hết cỡ xe đạt lại được tốc độ trên
10 km/h.

Chức năng MULTIBEAM LED thích ứng
Chức năng của hệ thống đèn thông minh
Intelligent Light Systems
Đèn pha MULTIBEAM LED tự điều chỉnh phù hợp
với tình huống lái xe và thời tiết và cung cấp các
chức năng mở rộng để chiếu sáng đường xe chạy
tốt hơn.
Hệ thống này gồm các chức năng sau:
R Hệ thống đèn điều chỉnh theo góc lái

(→ Trang 159)
R Đèn vào cua (→ Trang 159)
R Đèn đi đường cao tốc (→ Trang 159)
R Đèn sương mù tăng cường (→ Trang 160)
R Đèn khi thời tiết xấu (→ Trang 160)
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R Đèn đi trong thành phố (→ Trang 160)

Hệ thống này chỉ hoạt động khi trời tối.
Hệ thống đèn điều chỉnh theo góc lái

Các chức năng của hệ thống đèn điều chỉnh theo
góc lái:
R Các đèn pha chiếu theo chuyển động của tay

lái.
R Các khu vực liên quan cũng được chiếu sáng

khi xe chạy.

Các chức năng hoạt động khi đèn chiếu gần
được bật.

Phụ thuộc vào trang thiết bị của xe mà lộ trình
của từng làn đường được đánh giá và hệ thống
đèn điều chỉnh theo góc lái được điều khiển
chỉnh trước.
Đèn vào cua

Đèn vào cua chiếu sáng đường đi tốt hơn theo
hướng rẽ ở một góc độ rộng, do đó, ví dụ những
góc cua hẹp sẽ được quan sát tốt hơn. Nó chỉ có
thể hoạt động khi đèn chiếu gần bật.
Chức năng hoạt động:
R khi tốc độ dưới 40 km/h và đèn xi nhan được

bật hoặc đánh lái.

R khi tốc độ từ 40 km/h đến 70 km/h và đánh
lái.

Chức năng hỗ trợ giao thông qua đường giao
nhau và qua bùng bình giao thông: Đèn vào
cua được kích hoạt ở cả hai bên thông qua đánh
giá vị trí GPS hiện tại của xe. Nó vẫn hoạt động
cho tới khi rời khỏi bùng bình giao thông hoặc
đường giao nhau.
Đèn đi đường cao tốc
Đèn đi đường cao tốc làm tăng cự ly và độ sáng
của chùm sáng và cho phép một tầm nhìn xa
hơn.
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Chức năng hoạt động, nếu hành trình trên đường
cao tốc được nhận diện:
R qua tốc độ xe,
R qua camera đa chức năng,
R hoặc qua GPS.

Chức năng không hoạt động:
R khi tốc độ dưới 80 km/h.
Đèn sương mù tăng cường
Đèn sương mù tăng cường giảm tự chói và chiếu
sáng rìa đường tốt hơn.

Chức năng hoạt động:
R khi tốc độ dưới 70 km/h và đèn sương mù

sau được bật.

Chức năng không hoạt động:
R nếu đạt tốc độ trên 100 km sau khi kích

hoạt.
R khi đèn sương mù sau tắt.
Đèn khi thời tiết xấu
Đèn khi thời tiết xấu làm giảm phản chiếu khi có
mưa bằng cách làm mờ có chủ ý từng đèn LED
riêng lẻ của đèn pha. Tình trạng bị lóa mắt của
người lái và của các thành phần tham gia giao
thông khác sẽ được giảm thiểu.
Đèn đi trong thành phố
Ở trong nội thành đèn đi trong thành phố cải
thiện sự chiếu sáng dọc theo đầu xe bằng phân
phối ánh sáng rộng.
Chức năng hoạt động:
R khi tốc độ thấp.
R trong các vùng được chiếu sáng ở nội thành.

Bật hoặc tắt Intelligent Light System
Điều kiện
R Điện khởi động đã bật.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ Cài đặt
đèn . Intelligent Light Sys.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus
Chức năng của hệ thống hỗ trợ đèn pha thích
ứng Plus

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn dù có hệ
thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus
không phản ứng trước các thành phần tham
gia giao thông sau đây:
R Người tham gia giao thông không có đèn,

ví dụ người đi bộ
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R Người tham gia giao thông với đèn chiếu
sáng yếu, ví dụ người đi xe đạp
R Người tham gia giao thông mà đèn chiếu

sáng bị che khuất, ví dụ do rào chắn

Trong rất hiếm trường hợp hệ thống hỗ trợ
đèn pha thích ứng Plus không hoặc không
ngay lập tức phản ứng với các thành phần
tham gia giao thông khác có đèn chiếu sáng.
Theo đó, trong những tình huống này hoặc
những tình huống tương tự, đèn chiếu xa tự
động không bị vô hiệu hóa hoặc thậm chí
được kích hoạt.
# Luôn phải chú ý đến tình huống giao

thông và tắt đèn chiếu xa kịp thời.

Giới hạn của hệ thống
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus không
thể tính đến các điều kiện đường xá và điều kiện
thời tiết cũng như tình huống giao thông.
Việc nhận biết có thể bị hạn chế:
R khi tầm nhìn hạn chế, ví dụ do sương, mưa to

hoặc tuyết.
R khi cảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus chỉ là
một phương tiện hỗ trợ. Bạn có trách nhiệm
trong việc sử dụng đúng loại đèn xe phù hợp với
các điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hiện thời
cũng như tình hình giao thông.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus tự động
chuyển đổi giữa:
R Đèn chiếu gần

R Đèn chiếu xa một phần
R Đèn chiếu xa
R Đèn chiếu xa ULTRA RANGE

Đèn chiếu xa ULTRA RANGE làm tăng độ sáng
của ánh sáng hình nón đến mức tối đa cho phép
theo luật định.
Đèn chiếu xa một phần chiếu sáng cùng đèn
chiếu xa qua các thành phần tham gia giao
thông khác và không làm chúng chói mắt. Xe
liền trước nằm trong vùng chiếu sáng của đèn
chiếu gần.
Khi tốc độ dưới 25 km/h hoặc có đủ hệ thống
đèn đường:
R Đèn chiếu xa một phần và đèn chiếu xa tự

động tắt.

Khi tốc độ trên 30 km/h:
R Khi không phát hiện thấy thành phần tham

gia giao thông khác, đèn chiếu xa tự động
bật.
R Khi phát hiện thấy thành phần tham gia giao

thông khác, đèn chiếu xa một phần tự động
bật.
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Khi tốc độ trên 40 km/h:
R Khi không phát hiện thấy thành phần tham

gia giao thông khác và đường xe chạy thẳng,
đèn chiếu xa ULTRA RANGE tự động bật.
R Khi phát hiện thấy thành phần tham gia giao

thông khác, đèn chiếu xa một phần tự động
bật.
R Nếu phát hiện thấy biển phản chiếu mạnh,

đèn chiếu xa ULTRA RANGE tự động tắt.

Khi tốc độ vượt khoảng 50 km/h:
R Dải chiếu sáng của đèn chiếu gần sẽ tự động

điều chỉnh phụ thuộc khoảng cách tới các
thành phần tham gia giao thông khác.

Cảm biến quang học cho hệ thống này nằm ở
phía sau kính chắn gió trong khu vực của bộ điều
khiển trên trần xe.
Bật hoặc tắt hệ thống hỗ trợ đèn pha thích
ứng Plus
# Bật: Vặn công tắc đèn sang vị tríÃ.

# Bật đèn chiếu xa qua công tắc tổ hợp.
Nếu đèn chiếu xa được bật tự động khi trời
tối, thì đèn chỉ báo _ bắt đầu sáng trong
màn hình hiển thị đa chức năng.

# Tắt: Tắt đèn chiếu xa qua công tắc tổ hợp.

Chỉnh đèn chiếu gần
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ Cài đặt đèn . Đèn
chiếu gần
# Chọn Giao thông bên trái hoặc Giao thông

bên phải.

Cài đặt hệ thống chiếu sáng xung quanh
Điều kiện
R Điện khởi động đã bật.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ Cài đặt
đèn . Chiếu sáng xg. quanh
Thời gian đèn tắt trễ phía ngoài: Khi dừng xe,
hệ thống đèn ngoại thất có thể được kích hoạt
trong một khoảng thời gian nhất định.
# Cài đặt thời gian đèn tắt trễ.

Hệ thống chiếu sáng định vị: Khi thời gian đèn
tắt trễ được cài đặt, hệ thống đèn ngoại thất
sáng khoảng 40 giây sau khi xe được mở khóa.
Nếu bạn khởi động xe, hệ thống chiếu sáng định
vị sẽ tắt và đèn lái tự động được kích hoạt.
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Hệ thống đèn nội thất
Cài đặt hệ thống đèn nội thất
Bảng điều khiển đèn trên trần xe phía trước

# 1p Bật hoặc tắt đèn đọc sách phía
trước bên trái

# 2| Bật hoặc tắt điều khiển chiếu sáng
nội thất tự động

# 3c Bật hoặc tắt hệ thống đèn nội thất
phía trước

# 4u Bật hoặc tắt hệ thống đèn nội thất
phía sau

# 5p Bật hoặc tắt đèn đọc sách phía
trước bên phải

Cụm điều khiển trên tay nắm (khoang sau)

Bạn có thể bật hoặc tắt đèn đọc sách và đèn
make up cho một hoặc cả hai bên xe.
# Nhấn nút1 liên tục cho đến khi đèn đọc

sách và/hoặc đèn make up ở từng bên xe
sáng lên hoặc tắt đi.

# Nhấn nút2 liên tục cho đến khi đèn đọc
sách và đèn make up ở cả hai bên xe sáng
lên hoặc tắt đi.

Điều chỉnh hệ thống đèn trang trí nội thất
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ Cài đặt đèn . Đèn
trang trí nội thất

Điều chỉnh màu
# Chọn Màu sắc.
# Điều chỉnh màu.
Thiết lập độ sáng
# Chọn Độ sáng.
# Điều chỉnh độ sáng.
Kích hoạt độ sáng theo vùng
# Chọn Vùng chỉnh độ sáng.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Các vùng Màn hình, Phía trước và Phía sau
có thể điều chỉnh riêng.

% Tính năng điều chỉnh độ sáng theo vùng
không sẵn sàng cho hệ thống giải trí khoang
sau.

Kích hoạt chiếu sáng nhiều màu
# Chọn Nhiều màu.
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# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Có sẵn mười tổ hợp màu đặt trước.

Kích hoạt nhấp nháy đèn nhiều màu
# Chọn Đèn nháy nhiều màu.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Tổ hợp màu đặt trước thay đổi theo chu kì
xác định trước.

Kích hoạt tính năng chiếu sáng phụ thuộc
nhiệt độ
# Chọn Không khí.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Màu sắc của hệ thống đèn trang trí nội thất
thay đổi theo cài đặt nhiệt độ.

Kích hoạt chiếu sáng chào mừng
# Chọn Chào đón.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Khi mở khóa xe, hiệu ứng đặc biệt của đèn
nội thất sẽ tắt.

Cài đặt thời gian đèn tắt trễ bên trong
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ Cài đặt đèn . Đèn
nội thất tắt trễ
# Cài đặt thời gian đèn tắt trễ.

Cần gạt nước và hệ thống rửa kính chắn gió
Bật/tắt cần gạt nước của kính chắn gió

# 1í Chế độ gạt nước một lần/î Gạt
với dung dịch rửa kính

# 1g Cần gạt nước tắt
# 2 Ä Chế độ gạt nước gián đoạn bình

thường
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# 3 Å Chế độ gạt nước gián đoạn nhanh
# 4 ° Chế độ gạt nước liên tục chậm
# 5 ¯ Chế độ gạt nước liên tục nhanh

Dựng thẳng thanh nối cần gạt nước (vị trí bảo
dưỡng)

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do thay lưỡi
gạt nước khi cần gạt nước đang bật

Nếu cần gạt nước đang chuyển động khi thay
lưỡi gạt nước, bạn có thể bị kẹp vào thanh
nối cần gạt nước.
# Trước khi thay lưỡi gạt nước, luôn tắt

cần gạt nước và tắt máy.

Kích hoạt vị trí bảo dưỡng

# Bật và tắt nguồn điện (→ Trang 184).
# Bấm nút1 lâu hơn một giây.

Thanh nối cần gạt nước sẽ dựng thẳng trên
nắp ca-pô.

# Gập thanh nối cần gạt nước ra khỏi kính chắn
gió.

Vô hiệu hóa vị trí bảo dưỡng
# Bật và tắt nguồn điện (→ Trang 184).
# Ấn nút1.

Thanh nối cần gạt nước chạy trở về vị trí
thông thường.

Thay lưỡi gạt nước trên kính chắn gió
Tháo lưỡi gạt nước
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# Ấn hai đầu chốt giữ1.
# Bẻ lưỡi gạt nước khỏi thanh nối cần gạt nước

theo hướng mũi tên2.
# Nhấc lưỡi gạt nước ra theo hướng mũi tên
3.

Lắp lưỡi gạt nước

# Đặt lưỡi gạt nước mới có rãnh khía1 vào
lẫy khóa5.

# Gập lưỡi gạt nước vào thanh nối cần gạt nước
theo hướng mũi tên3, cho đến khi chốt giữ
2 khớp vào rãnh4.

# Kiểm tra lưỡi gạt nước đã chắc chưa.
# Gập thanh nối cần gạt nước trở lại kính chắn

gió.

Thay lưỡi gạt nước kính chắn gió (MAGIC
VISION CONTROL)
Tháo lưỡi gạt nước

# Đưa lưỡi gạt nước về vị trí tháo: Dùng một
tay giữ chặt thanh nối cần gạt nước. Dùng tay
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kia xoay lưỡi gạt nước theo hướng mũi tên1
qua điểm kháng.
Lưỡi gạt nước trượt vào khớp ở vị trí tháo với
một tiếng cách.

# Lấy lưỡi gạt nước ra: Ấn núm nhả khóa2,
xoay lưỡi gạt nước theo hướng mũi tên3 và
nhấc ra.

Lắp lưỡi gạt nước

# Đẩy lưỡi gạt nước mới theo hướng mũi tên1
vào thanh nối cần gạt nước cho đến khi núm
nhả khóa2 đóng vào khớp.

# Ấn lưỡi gạt nước qua điểm kháng theo hướng
mũi tên3 vào thanh nối cần gạt nước.
Lưỡi gạt nước đóng vào khớp với một tiếng
cách cảm nhận rõ và hoạt động bình thường.

# Gập thanh nối cần gạt nước trở lại kính chắn
gió.

Gương
Điều khiển gương ngoại thất

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
điều chỉnh xe trong lúc xe đang chạy

Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi xe đang chạy bạn điều chỉnh ghế lái,

tựa đầu, tay lái hoặc gương.
R Khi xe đang chạy bạn cài dây đai an toàn.

# Trước khi động cơ khởi động: điều chỉnh
ghế lái, tựa đầu, tay lái hoặc gương và
cài dây đai an toàn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi sử
dụng gương ngoại thất do ước lượng sai
khoảng cách

Gương ngoại thất tạo ảnh nhỏ hơn thực tế.
Những vật có thể nhìn thấy trên thực tế gần
hơn nhìn trên gương.
Do đó có thể ước lượng sai khoảng cách tới
người tham gia giao thông đi sau, ví dụ, B. khi
chuyển làn.
# Vì vậy, hãy luôn kiểm tra lại bằng cách

nhìn qua vai để biết khoảng cách thực
tế tới người tham gia giao thông đi sau.
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Gập hoặc mở gương ngoại thất

# Ấn nhanh nút1.
% Nếu ắc quy đã bị ngắt kết nối hoặc tiêu hao

hết điện, bạn phải cân chỉnh lại gương ngoại
thất. Chỉ khi ấy, chức năng tự động gập
gương mới hoạt động.

Chỉnh gương ngoại thất
# Chọn gương cần dùng bằng nút3 hoặc4.
# Điều chỉnh vị trí của gương đã chọn bằng nút
2 .

Khóa gương ngoại thất vào khớp
# Ấn giữ nút1.

Một tiếng gõ vang lên sau một tiếng cách.
Gương được lắp đúng vị trí.

Thông tin về gương tự động chống lóa

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng hoá chất và
ngộ độc do dung dịch điện phân của
gương chống loá

Nếu kính của một gương tự động chống lóa
bị vỡ, dung dịch điện phân có thể chảy ra.
Dung dịch điện phân này có hại đối với sức
khỏe và gây kích ứng. Dung dịch này không
được phép tiếp xúc với da, mắt, các cơ quan
hô hấp hoặc quần áo hoặc không được nuốt.
# Khi chạm vào dung dịch điện phân, hãy

chú ý tuân thủ những điều sau:

R Nhanh chóng gột sạch dung dịch
điện phân trên da bằng nước và tìm
kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức
R Nhanh chóng rửa kỹ dung dịch điện

phân bắn vào mắt bằng nước sạch
và tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập
tức.
R Nếu nuốt phải dung dịch điện phân

này, lập tức súc miệng kỹ. Không
kích thích nôn. Tìm kiếm trợ giúp y
tế ngay lập tức.
R Thay ngay quần áo đã bị nhiễm bẩn

dung dịch điện phân.
R Nếu xuất hiện các phản ứng dị ứng,

yêu cầu ngay sự giúp đỡ của bác sĩ.

Gương nội thất và gương ngoại thất bên phía
người lái tự động chống lóa, nếu đèn pha chiếu
thẳng vào gương nội thất.
Giới hạn của hệ thống
Hệ thống không chống lóa trong các tình huống
sau:
R Động cơ đã tắt.
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R Đã chọn số lùi.
R Hệ thống đèn nội thất đang bật.

Chức năng của Vị trí khi đậu xe của gương
ngoại thất bên phía hành khách ghế trước
Vị trí khi đậu xe giúp bạn đậu xe.
Trong các trường hợp sau đây, gương ngoại thất
bên phía hành khách ghế trước sẽ gập xuống và
chỉ về bánh sau bên phía ghế hành khách trước:
R Vị trí khi đậu xe đã được lưu.
R Gương bên phía hành khách ghế trước được

chọn.
R Đã chọn số lùi.

Gương ngoại thất bên phía hành khách ghế trước
được thiết lập lại trong các tình huống sau đây:
R Bạn chuyển hộp số sang vị trí số khác.
R Lái xe với tốc độ hơn 15 km/h.
R Bạn nhấn nút của gương ngoại thất bên phía

người lái.

Lưu vị trí khi đậu xe của gương ngoại thất
phía hành khách ghế trước bằng cài số lùi
Lưu

# Chọn gương ngoại thất bên phía hành khách
ghế trước bằng nút2.

# Chọn số lùi.

# Đưa gương ngoại thất bên phía hành khách
ghế trước bằng nút1 về vị trí mong muốn
khi đậu xe.

Mở
# Chọn gương ngoại thất bên phía hành khách

ghế trước bằng nút2.
# Chọn số lùi.

Gương ngoại thất bên phía hành khách ghế
trước rời về vị trí đỗ xe đã lưu.

Bật/tắt chức năng tự động gập gương
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Gập gương tự động
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
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Điều khiển tấm che nắng
Điều khiển tấm che nắng đơn

# Bị lóa từ phía trước: Gạt tấm che nắng1
xuống hết cỡ.

# Bị loá từ bên ngang: Di chuyển tấm che
nắng1 sang bên.

# Xe có tấm che nắng kéo ra được: Đẩy tấm
che nắng1 theo chiều ngang nếu cần.

Điều chỉnh tấm che nắng bổ sung

# Xe có tấm che nắng bổ sung: Gạt tấm che
nắng bổ sung2 xuống hết cỡ.

Chức năng của kính chắn gió phản chiếu tia
hồng ngoại

Kính chắn gió phản chiếu tia hồng ngoại có
nhiều lớp và có tác dụng chống nóng mạnh cho
nội thất xe.
Các lớp kính bảo vệ nội thất xe chống lại sóng vô
tuyến tới dải tần gigahertz.
Thiết bị phát sóng radio, ví dụ như hệ thống kiểm
soát thu phí đường bộ, chỉ có thể được lắp ráp
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tại bề mặt không cản sóng vô tuyến1 của kính
chắn gió.
Bề mặt không cản sóng vô tuyến1 có thể quan
sát thấy rõ nhất từ bên ngoài, khi dùng đèn rọi
vào kính chắn gió.
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Tổng quan hệ thống điều hòa nhiệt độ
Hướng dẫn về điều hòa nhiệt độ
Để hệ thống điều hòa không khí, hệ thống giám
sát ô nhiễm và chức năng lọc không khí hoạt
động chính xác, phải luôn sử dụng một bộ lọc
không khí nội thất. Hãy lưu ý lắp bộ lọc đúng
cách và vỏ bộ lọc trong khoang động cơ luôn
đóng nắp đúng cách và đóng kín trong khi vận
hành. Hãy sử dụng bộ lọc được Mercedes-Benz
khuyến cáo và chấp thuận. Luôn cho tiến hành
bảo dưỡng tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Tổng quan cụm điều khiển hệ thống điều hòa
không khí tự động
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn sử dụng bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Các đèn chỉ báo trên các nút cho thấy các chức
năng tương ứng được kích hoạt.

1 Ã Tự động điều chỉnh hệ thống điều hòa
nhiệt độ bên trái (→ Trang 173)

2 w Cài đặt nhiệt độ bên trái
3 K Cài đặt luồng không khí bên trái
4 g Bật hoặc tắt chế độ lấy gió tuần

hoàn(→ Trang 175)
5 ¬ Khử sương trên kính chắn gió
6 Xe không có dàn sưởi:t Mở menu Điều

hòa

Xe có dàn sưởi:! Mở menu Điều hòa,
bật hoặc tắt chức năng nhiệt dư
(→ Trang 175)

7 ¤ Bật hoặc tắt chức năng sấy kính hậu
8 Xe có dàn sưởi:& Bật hoặc tắt dàn sưởi

(→ Trang 177)
Xe không có dàn sưởi:Á Bật hoặc tắt
chức năng A/C (→ Trang 173), bật hoặc tắt
chức năng nhiệt dư (→ Trang 175)

9 K Cài đặt luồng không khí bên phải
A w Cài đặt nhiệt độ bên phải
B Ã Tự động điều chỉnh hệ thống điều hòa

nhiệt độ bên phải
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Tổng quan cụm điều khiển ở khoang sau

1 Cài đặt nhiệt độ bên trái
2 Cài đặt phân phối không khí bên trái
3 Cài đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ

tự động (→ Trang 174)
4 Cài đặt luồng khí
5 Bật hoặc tắt điều hòa nhiệt độ

(→ Trang 173)
Bật hoặc tắt chức năng nhiệt dư
(→ Trang 176)

6 Cài đặt phân phối không khí bên phải
7 Cài đặt nhiệt độ bên phải

Vận hành hệ thống điều hòa nhiệt độ
Bật hoặc tắt điều hòa nhiệt độ phía trước
# Bật: Đặt luồng không khí ở mức 1 hoặc cao

hơn bằng nútK.
# Tắt: Đặt luồng không khí ở mức 0 bằng

nútK.
% Khi điều hòa nhiệt độ tắt, kính có thể bị đọng

nước nhanh hơn. Chỉ tắt điều hòa nhiệt độ
trong thời gian ngắn.

Bật hoặc tắt điều hòa nhiệt độ phía sau
# Nhấn nút 5.
% Khi điều hòa nhiệt độ phía sau tắt, đèn chỉ

báo bật và trên màn hình khoang sau hiện
OFF.

Bật hoặc tắt chức năng A/C trên cụm điều
khiển
Chức năng A/C điều hòa nhiệt độ và làm khô
không khí nội thất của xe.
# Nhấn nútÁ.

Chỉ tắt chức năng A/C trong thời gian ngắn, nếu
không các cửa sổ có thể bị mù sương nhanh.
Nước ngưng có thể chảy nhỏ giọt từ bên dưới xe
khi kích hoạt chế độ làm mát. Đây không phải
dấu hiệu xảy ra sự cố.

Bật hoặc tắt chức năng A/C qua hệ thống đa
phương tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . A/C
Chức năng A/C điều hòa nhiệt độ và làm khô
không khí nội thất của xe.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Cài đặt chế độ điều hòa nhiệt độ phía trước ở
chế độ tự động
Ở chế độ tự động, nhiệt độ cài đặt được điều
chỉnh theo nhiệt độ của khí thổi ra và luồng
không khí.
# Nhấn nútÃ.
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# Chuyển sang chế độ vận hành bằng tay:
Nhất nútK.

Cài đặt chế độ điều hòa nhiệt độ phía sau ở
chế độ tự động
Ở chế độ tự động, nhiệt độ cài đặt được điều
chỉnh theo nhiệt độ của khí thổi ra và luồng
không khí.
# Nhấn nút 3.

Chế độ điều hòa
Chức năng của chế độ điều hòa
Tại chế độ tự động cho vùng hành khách phía
trước và người lái, bạn có thể chọn các cài đặt
chế độ điều hòa sau đây:
R FOCUS: luồng khí cao, thiết lập mát hơn
R MEDIUM: luồng khí trung bình, cài đặt nhiệt

độ tiêu chuẩn
R DIFFUSE: luồng khí thấp, thiết lập ấm hơn và

không gió lùa

Cài đặt chế độ điều hòa
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Chế độ điều hòa
# Chọn FOCUS, MEDIUM hoặc DIFFUSE.
% Chức năngÃ phải được bật

(→ Trang 173) để chế độ điều hòa đạt hiệu
ứng sống động.

Các vị trí phân phối không khí
Các biểu tượng trong màn hiển thị cho biết,
không khí được dẫn qua các lỗ thông nào:
R¯ Các lỗ thoát khí xông kính
RP Các ống thông gió bên và các cửa

thông gió trung tâm
RO Các lỗ thông gió khoang để chân
RS Các cửa thông gió trung tâm, các ống

thông gió bên và các lỗ thông gió khoang để
chân
Ra Các lỗ thoát khí xông kính và các lỗ

thông gió khoang để chân
R_ Tất cả các lỗ thông

Rb Các lỗ thoát khí xông kính, các cửa
thông gió trung tâm và các ống thông gió bên
RW Phân phối không khí tự động

Cài đặt phân phối không khí
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Hướng luồng gió
# Chọn Người lái và/hoặc Hành khách ghế

trước.
# Cài đặt phân phối không khí.

Cài đặt nhiệt độ khoang để chân
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Nh.độ khoang để chân
# Chọn Người lái và/hoặc Hành khách ghế

trước.
# Cài đặt nhiệt độ khoang để chân.
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Cài đặt điều hòa nhiệt độ phía sau trên hệ
thống đa phương tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Phía sau

Kích hoạt điều hòa nhiệt độ phía sau
Nếu chức năng này hoạt động, các cài đặt cho
điều hòa nhiệt độ phía sau sẽ tự động được tiếp
nhận qua thiết bị điều khiển phía trước.
# Chọn Khoang ghế sau bật.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Tự động điều chỉnh điều hòa nhiệt độ phía
sau
# Chọn AUTO.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Cài đặt luồng gió
# Chọn Luồng gió.
# Cài đặt luồng gió.
Cài đặt nhiệt độ
# Chọn Nhiệt độ.

# Chọn Phía sau bên phải và/hoặc Phía sau
bên trái.

# Cài đặt nhiệt độ.
Cài đặt phân phối không khí
# Chọn Hướng luồng gió.
# Chọn Phía sau bên phải và/hoặc Phía sau

bên trái.
# Cài đặt phân phối không khí.

Bật hoặc tắt chức năng đồng bộ hóa của điều
hòa nhiệt độ qua hệ thống đa phương tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . SYNC
Với chức năng đồng bộ hóa điều hòa nhiệt độ sẽ
được điều khiển ở trung tâm. Nhiệt độ được thiết
lập tự động cho từng vùng khí hậu.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Khử sương trên kính
Sương mờ bên trong kính
# Nhấn nút Ã.
# Nếu như kính tiếp tục bị mờ sương: Hãy nhấn

nút¬.
Sương mờ bên ngoài kính
# Bật cần gạt nước.
# Nhấn nútÃ.

Bật hoặc tắt chế độ lấy gió tuần hoàn
# Nhấn nút g.

Không khí nội thất được tuần hoàn.

Chế độ lấy gió tuần hoàn sẽ tự động tắt.
% Khi chế độ lấy gió tuần hoàn được bật, các

cửa sổ có thể bị mù sương nhanh chóng. Chỉ
bật nhanh chế độ lấy gió tuần hoàn.

Bật hoặc tắt chức năng nhiệt dư phía trước
Các điều kiện
R Xe đang đỗ.
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Với chức năng nhiệt dư động cơ bạn có thể sưởi
hoặc thông gió khoang trước của xe khoảng
30 phút tùy theo nhiệt độ đã cài đặt.
# Bật: Ấn nút! hoặcÁ.

Chức năng nhiệt dư tự động tắt.

Bật hoặc tắt chức năng nhiệt dư phía sau
Các điều kiện
R Xe đang đỗ.

Khi chức năng nhiệt dư động cơ được kích hoạt ở
khoang sau, bạn có thể sưởi hoặc thông gió
khoang trước và khoang sau khoảng 15 phút.
# Nhấn nút5 .

Bật hoặc tắt chức năng ion hóa
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Ion hóa
Chức năng ion hóa làm sạch và làm mới không
khí bên trong xe. Chức năng ion hóa không khí
bên trong xe bản thân không có mùi.

# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Hệ thống phun hương thơm
Cài đặt hệ thống phun hương thơm
Các điều kiện
R Hệ thống điều hòa không khí tự động đang

bật.
R Hộp chứa đồ đóng.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Tạo hương thơm
Hệ thống phun hương thơm phân phối hương
thơm dễ chịu bên trong xe qua một chiếc lọ để
trong hộp chứa đồ.
# Cài đặt cường độ: Chọn Mạnh, Trung bình,

Nhẹ hoặc Tắt.

Lắp vào hoặc tháo lọ của hệ thống phun
hương thơm

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do nước
hoa

Nếu trẻ em mở lọ, chúng có thể uống nước
hoa hoặc bị dính vào mắt.
# Nếu uống nước hoa, hãy đi thăm khám

bác sĩ ngay lập tức.
# Nếu nước hoa dính vào mắt, hãy rửa

mắt bằng nước sạch.
# Nếu các triệu chứng không thuyên giảm

hãy đi thăm khám bác sỹ.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Thiệt hại
môi trường do vứt bỏ lọ không đúng quy
định

Các lọ đầy không được phép vứt bỏ
cùng rác thải sinh hoạt.

176 Điều hòa nhiệt độ



#

Hãy vứt bỏ các lọ đầy tại
điểm thu gom chất gây hại.

1 Nắp
2 Lọ

# Lắp vào: Đẩy lọ cho tới khi chạm vào cữ
chặn trong giá đỡ.

# Tháo ra: Kéo lọ ra.
Nếu không sử dụng nước hoa thơm phòng gốc
của Mercedes-Benz, hãy tuân thủ cảnh báo nguy
hiểm trên bao bì của nước hoa.
Hãy vứt bỏ lọ có nước hoa thơm phòng gốc của
Mercedes-Benz sau khi sử dụng và không nạp
lại.
Lọ tự nạp
# Tháo nắp của lọ rỗng.
# Nạp đầy lọ tối đa là 15 ml.
# Vặn nắp vào lọ.

Luôn nạp đầy lọ tự nạp với cùng một loại nước
hoa. Hãy tuân thủ tờ thông tin riêng biệt đi kèm
lọ.

Các thông tin về hệ thống sưởi kính chắn gió
Sưởi kính chắn gió tự động bật khi nút¬
được kích hoạt.

Sau khi khởi động xe, hệ thống sưởi kính chắn
gió sẽ được bật tự động theo yêu cầu.

Dàn sưởi/chức năng thông khí cố định
Chức năng của dàn sưởi/dàn thông khí
R Không khí bên trong xe sẽ sưởi ấm hoặc

thông khí đến nhiệt độ cài đặt.
R Không khí bên trong xe có thể được làm mát

đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngoài trời.
R Khi thay đổi nhiệt độ ngoài trời có thể tự

động chuyển từ chế độ thông khí sang chế
độ sưởi hoặc từ chế độ sưởi sang thông khí.

Dàn sưởi và vị trí ống xả được lắp dưới bánh
trước bên phải của xe.
Bật hoặc tắt dàn sưởi/dàn thông khí qua
cụm điều khiển

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng do
khí xả độc

Nếu ống pô bị nghẽn hoặc không thể thông
gió, khí xả độc có thể xâm nhập vào xe, đặc
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biệt là khí CO. Ví dụ trong những không gian
kín hoặc khi xe bị vùi trong tuyết.
# Tắt dàn sưởi không có hệ thống tách khí

trong những không gian kín, ví dụ trong
ga ra.

# Nếu động cơ hoặc dàn sưởi vẫn hoạt
động, hãy đảm bảo ống pô và khu vực
xung quanh xe sạch tuyết.

# Để đảm bảo cung cấp đủ không khí, hãy
mở cửa sổ phía xe không có gió.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy do các bộ
phận nóng của dàn sưởi

Khi dàn sưởi bật, các bộ phận của xe có thể
rất nóng, ví dụ hệ thống xả khí.
Các vật liệu dễ cháy như lá cây, cỏ hoặc cành
cây có thể bắt lửa nếu chúng tiếp xúc với
R các bộ phận nóng của hệ thống xả khí
R khí xả
# Khi dàn sưởi bật, hãy đảm bảo rằng,
R các bộ phận nóng của xe không tiếp

xúc với các vật liệu dễ cháy.

R khí xả có thể dễ dàng thoát khỏi ống
pô.
R khí xả không tiếp xúc với vật liệu dễ

cháy.

* CHỈ DẪN Quá trình phóng điện của ắc
quy khi vận hành dàn sưởi/dàn thông khí

Vận hành dàn sưởi/ dàn thông khí làm hao
tổn ắc quy.
# Chậm nhất sau hai lần sưởi hoặc thông

khí, phải chạy xe một quãng đường dài
hơn.

Các điều kiện
R Bình nhiên liệu phải được đổ ít nhất đến mức

dự trữ.
# Điều chỉnh nhiệt độ bằng nútw.
# Nhấn nút1.

Đèn chỉ báo đỏ hoặc xanh lam trên nút1
sáng hoặc tắt.

Màu sắc của đèn chỉ báo:
R Xanh lam: Dàn thông khí đang bật.
R Đỏ: Dàn sưởi đang bật.
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R Vàng: Thời gian khởi hành đã được chọn
trước.

Dàn sưởi hoặc dàn thông khí tắt sau 50 phút.
Điều khiển qua ứng dụng: Dàn sưởi/dàn thông
khí cũng có thể được điều khiển qua ứng dụng
Mercedes me connect. Bạn sẽ tìm thấy thêm
thông tin trong hướng dẫn sử dụng riêng trên
trang http://manuals.daimler.com/baix/cars/
connectme/vi_VN/index.html.
Điều khiển dàn sưởi/dàn thông khí qua hệ
thống đa phương tiện
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .b Điều hòa nhiệt
độ . Dàn sưởi
Bạn có thể đặt trước ba thời gian khởi hành cho
việc bật tự động dàn sưởi.
# Chọn một tùy chọn.
Điều khiển dàn sưởi/dàn thông khí qua thiết
bị điều khiển từ xa
Các điều kiện
R Bình nhiên liệu phải được đổ ít nhất đến mức

dự trữ.

Bật ngay

# Ấn lâu nút u.
Cài đặt thời gian khởi hành
# Ấn nhanh nút u.
# Nhấn nút, hoặc. liên tục cho đến

khi thời gian hiện lên màn hiển thị có thể
thay đổi được.

# Nhấn đồng thời nútu và^.
Biểu tượngÎ trên màn hiển thị của thiết bị
điều khiển từ xa nhấp nháy.

# Cài đặt thời gian khởi hành mong muốn bằng
nút, và..

# Nhấn đồng thời nútu và^.
Thời gian khởi hành mới sẽ được lưu lại.

Có thể lưu tới ba thời gian khởi hành.
# Kích hoạt thời gian khởi hành: Chọn thời

gian khởi hành mong muốn và nhấn lâu
nútu.
Trên màn hiển thị xuất hiện biểu tượngÍ,
thời gian khởi hành và các chữ cái A, B hoặc
C tùy theo thời gian khởi hành đã chọn.

# Vô hiệu hóa thời gian khởi hành: Chọn thời
gian khởi hành mong muốn và nhấn lâu
nút^.
Trên màn hiển thị xuất hiện OFF.

# Kiểm tra trạng thái dàn sưởi đang hoạt
động: Nhấn nhanh nútu.

Tắt ngay
# Ấn lâu nút ^.
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Tổng quan Hiển thị màn hình của thiết bị
điều khiển từ xa (Dàn sưởi/dàn thông khí)

1 Dàn thông khí bật
2 Dàn sưởi bật
3 Thời gian khởi hành đã chọn
4 Thời gian còn lại của dàn sưởi hoặc dàn

thông khí (theo phút)
5 Dàn sưởi hoặc dàn thông khí hoạt động
6 Thời gian khởi hành được kích hoạt
7 Cường độ tín hiệu

Các tùy chọn hiển thị khác:
R Giờ: Thời gian khởi hành được kích hoạt.

R Không phút: Thời gian chạy dàn sưởi sẽ tăng
lên, bởi vì động cơ chưa đạt đến nhiệt độ
hoạt động khi khởi động.
R OFF: Dàn sưởi hoặc dàn thông khí tắt.
Thay pin thiết bị điều khiển từ xa (dàn sưởi)

& NGUY HIỂM Tổn thương sức khỏe
nghiêm trọng do nuốt phải pin

Pin có chứa các chất độc và chất ăn mòn.
Nếu nuốt phải pin, có thể dẫn đến các tổn
thương sức khỏe nghiêm trọng.
Có nguy cơ nguy hiểm tính mạng!
# Cất giữ pin tránh xa trẻ nhỏ.
# Nếu nuốt phải pin, tìm kiếm trợ giúp y

tế ngay.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Thiệt hại
môi trường do vứt bỏ pin không đúng quy
định

Pin có chứa các chất độc và chất ăn
mòn.
#

Gom pin đã hết điện tại một
xưởng dịch vụ ủy quyền hoặc một điểm
thu gom pin cũ.

Các điều kiện
R Có sẵn pin lithium loại CR2450.
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# Ấn một vật có đầu nhọn vào lỗ mở1.
# Trượt nắp che pin2 ra phía sau theo hướng

mũi tên.
# Lắp pin mới 3 với phần chữ hướng lên trên.
# Đẩy nắp che pin lại2 ngược chiều mũi tên

trên thiết bị điều khiển từ xa cho đến khi vào
khớp.

Các sự cố liên quan đến điều khiển từ xa của dàn sưởi/dàn thông khí
Vấn đề Một số nguyên nhân/kết quả và MM Giải pháp

FAIL¨ Lỗi truyền tín hiệu giữa vật phát tín hiệu và xe.
# Thay đổi vị trí so với xe, di chuyển gần xe hơn nếu cần.

FAIL Ắc quy khởi động nạp điện không đủ.
# Nạp điện cho ắc quy khởi động.

Dung tích bình nhiên liệu dưới mức nhiên liệu dự phòng.
# Nạp nhiên liệu tại trạm kế tiếp.

FAIL¯ Dàn sưởi bị trục trặc.
# Cho kiểm tra dàn sưởi tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Cửa thông gió
Điều chỉnh cửa thông gió phía trước

& CẢNH BÁO Nguy cơ bỏng‑ và tê cóng do
khoảng cách đến cửa thông gió quá gần

Không khí thoát ra từ cửa thông gió có thể
rất nóng hoặc rất lạnh.
Do đó có thể gây bỏng hoặc tê cóng nếu ở
gần khu vực cửa thông gió.
# Hãy đảm bảo rằng tất cả người ngồi

trong xe giữ đủ khoảng cách với các cửa
thông gió.

# Khi cần có thể lái luồng không khí vào
một khu vực khác trong nội thất xe.

# Mở hoặc đóng: Xoay núm điều chỉnh1
sang phải hoặc trái cho đến cữ chặn.

# Điều chỉnh hướng gió: Nắm phần giữa cửa
thông gió2 và xoay lên trên, xuống dưới,
bên trái hoặc bên phải.

Điều chỉnh cửa thông gió phía sau
Điều chỉnh cửa thông gió trung tâm phía sau

# Mở hoặc đóng: Xoay núm điều chỉnh2
sang phải hoặc trái cho đến cữ chặn.

# Điều chỉnh hướng gió: Nắm phần giữa cửa
thông gió1 và xoay lên trên, xuống dưới,
bên trái hoặc bên phải.
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Điều chỉnh ống thông gió bên phía sau

# Mở hoặc đóng: Xoay núm điều chỉnh2
sang phải hoặc trái.

# Điều chỉnh hướng gió: Nắm phần giữa cửa
thông gió1 và xoay lên trên, xuống dưới,
bên trái hoặc bên phải.

Mở/đóng cửa thông gió trong hộp chứa đồ

* CHỈ DẪN Hư hỏng các đồ vật nhạy cảm
với nhiệt độ trong hộp chứa đồ

Các đồ vật được giữ trong hộp chứa đồ có
thể bị hư hỏng do cửa thông gió đặt trong đó.
# Khi xe đang được sưởi ấm, hãy đóng

cửa thông gió.
# Khi nhiệt độ bên ngoài cao, mở cửa

thông gió và bật chức năng A/C.

Các điều kiện
R Hệ thống điều hòa không khí tự động đang

bật.

1 Núm điều chỉnh cửa thông gió
2 Cửa thông gió
# Mở hoặc đóng: Xoay núm điều chỉnh1

sang phải hoặc trái.
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Lái xe
Hướng dẫn cho xe Mercedes-AMG
Chú ý tuân thủ hướng dẫn về các chủ đề sau đây
trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
R Hệ thống xả khí AMG Performance
R Hệ thống phanh hiệu suất cao AMG và hệ

thống phanh hỗn hợp gốm hiệu suất cao
AMG
R AMG RIDE CONTROL

Bật nguồn điện hoặc bật điện khởi động bằng
nút start/stop

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi để trẻ nhỏ ở trong xe mà
không có người giám sát

Nếu bạn để trẻ em ở trong xe mà không có
người giám sát, trẻ có thể
R mở cửa và như vậy sẽ gây nguy hiểm cho

những người và phương tiện tham gia giao
thông khác
R trèo ra khỏi xe và bị xe khác đâm vào.
R vận hành các thiết bị trên xe.

Ngoài ra, trẻ có thể khiến xe chuyển động
bằng cách, ví dụ như:
R nhả phanh đỗ xe.
R chuyển cần số khỏi vị trí đậu xej.
R khởi động động cơ.
# Không bao giờ để động vật và trẻ nhỏ ở

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, hãy luôn cầm theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng đối với điện thoại di động, nếu
chức năng "Chìa khoá xe kỹ thuật số
trên smartphone" được kích hoạt thông
qua ứng dụng web Mercedes me
connect.

# Bảo quản chìa khóa ngoài tầm với của
trẻ em. Điều này cũng áp dụng đối với
điện thoại di động, nếu chức năng "Chìa
khoá xe kỹ thuật số trên smartphone"
được kích hoạt thông qua ứng dụng web
Mercedes me connect.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như
monoxit cacbon. Nếu hít phải khí độc sẽ dẫn
đến bị ngộ độc.
# Vì vậy không bao giờ để động cơ chạy

trong khu vực kín không được thông gió
đầy đủ.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy do để vật liệu
dễ cháy gần hệ thống xả khí

Các vật liệu dễ cháy có nguồn gốc từ ảnh
hưởng của môi trường hoặc động vật có thể
bắt lửa nếu tiếp xúc với hệ thống xả khí hoặc
các bộ phận của động cơ đang nóng.
# Do đó hãy kiểm tra thường xuyên để

không có vật liệu lạ dễ cháy ở gần
khoang động cơ hoặc hệ thống xả khí.

Các điều kiện
R Chìa khóa được đặt trong xe và pin của chìa

khóa không cạn.
R Hoặc nếu chức năng "Chìa khóa xe kỹ thuật"

được kích hoạt thông qua ứng dụng web
Mercedes me connect: Điện thoại di động
nằm trên khay (→ Trang 186).

# Bật nguồn điện: Bấm nút1 một lần.
Ví dụ bạn có thể bật cần gạt nước.

Khi thỏa mãn các điều kiện sau đây, nguồn điện
sẽ lại bị tắt:
R Bạn hãy mở cửa bên phía người lái.
R Bấm hai lần nút1.
# Bật điện khởi động: Bấm nút1 hai lần.

Đèn chỉ báo trên cụm đồng hồ bật sáng.

Nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau, điện
khởi động sẽ lại tắt:
R Không khởi động xe trong vòng 15 phút.
R Bấm một lần nút1.

Khởi động xe
Khởi động xe bằng nút start/stop
Các điều kiện
R Chìa khóa được đặt trong xe và pin của chìa

khóa không cạn.
R Hoặc nếu chức năng "Chìa khóa xe kỹ thuật

số" được kích hoạt thông qua ứng dụng web
Mercedes me connect: Điện thoại di động
nằm trên giá (→ Trang 186).

# Hộp số ở vị tríj hoặci.
# Nhấn bàn đạp phanh và nhấn nút1 một

lần.
# Nếu xe không khởi động: Tắt các thiết bị tiêu

thụ không cần thiết và nhấn nút1 một lần.
# Nếu xe vẫn không khởi động và trên màn

hình hiển thị đa chức năng xuất hiện thông
báo Cất chìa khóa vào chỗ được đánh dấu
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Xem Hướng dẫn sử dụng: Hãy khởi động xe ở
chế độ vận hành khẩn cấp.

Có thể tắt động cơ trong khi xe đang chuyển
động bằng cách ấn và giữ nút1 trong ba giây.
Bạn nhất định phải tuân thủ các chỉ dẫn an toàn
trong phần „Hướng dẫn lái xe“.
Khởi động xe bằng điện thoại di động
Các điều kiện
R Xe được trang bị chức năng “Chìa khóa kỹ

thuật số”.
R Dịch vụ “Chìa khóa kỹ thuật số” được kích

hoạt qua ứng dụng web Mercedes me
connect: http://www.mercedes.me.
R Điện thoại di động riêng có ăng ten NFC

(Near Field Communication) và Secure
Element.
R Điện thoại di động đã sạc đầy. Ở một số

loại điện thoại di động, chức năng vẫn hoạt
động khi sắp hết pin.

% Bạn có thể kiểm tra khả năng của điện thoại
di động của bạn bằng cách nhập số điện
thoại trên trang http://www.mercedes.me.

Hãy tìm thông tin về điện thoại di động phù
hợp tại trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz hoặc trên trang http://
www.mercedes-benz.com/connect.

% Mercedes-Benz khuyến cáo bạn mang theo
chìa khóa khẩn cấp khi lái xe để đề phòng
trường hợp các chức năng bị hạn chế.

% Chức năng chỉ sẵn sàng khi kết nối với
Mercedes me connect và chỉ ở một số quốc
gia nhất định.

% Bao điện thoại có thể ảnh hưởng đến hoạt
động của các chức năng.

# Hãy đảm bảo điện thoại di động có đủ pin.
Nếu cần, hãy sạc pin điện thoại di động trước
khi xe khởi hành.

Khởi động lần đầu sau khi kích hoạt chức
năng

# Hãy đảm bảo có chìa khóa xe hợp lệ ở trên
xe.

# Đặt điện thoại di động vào chỗ đánh dấu1
sao cho điện thoại tiếp xúc với khu vực ăng
ten NFC.

# Nhấn bàn đạp phanh và khởi động xe bằng
nút start/stop.

% Với các lần khởi động tiếp theo, không cần
dùng đến chìa khóa nữa.
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Tất cả các lần khởi động khác
# Đặt điện thoại di động vào chỗ đánh dấu1

và để điện thoại ở đó trong suốt hành trình,
sao cho điện thoại tiếp xúc với khu vực ăng
ten NFC.

# Nhấn bàn đạp phanh và khởi động xe bằng
nút start/stop.

Dịch vụ "Chìa khóa xe kỹ thuật số" có thể được
vô hiệu hóa trong Mercedes me connect trên
http://www.mercedes.me. Tại đây, chức năng
trong smartphone được vô hiệu hóa qua một kết
nối trực tuyến. Nếu không thể kết nối trực tuyến,
chẳng hạn sau khi điện thoại bị mất cắp, chức
năng của chìa khóa có thể được vô hiệu hóa ở
một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
Khởi động xe ở chế độ vận hành khẩn cấp
Nếu xe không khởi động và thông báo Cất chìa
khóa vào chỗ được đánh dấu Xem Hướng dẫn sử
dụng xuất hiện trên màn hình hiển thị đa chức
năng, bạn có thể khởi động xe ở chế độ khẩn
cấp.

# Đảm bảo chỗ được đánh dấu2 đang trống.
# Tháo chìa khóa1 ra khỏi chùm khóa.
# Đặt chìa khóa1 vào chỗ được đánh dấu2.

Xe được khởi động sau thời gian ngắn.
Nếu chìa khóa1 được lấy ra khỏi chỗ được
đánh dấu2 động cơ vẫn chạy tiếp. Để tiếp
tục khởi động xe, phải đặt chìa khóa1 vào
chỗ được đánh dấu2 trong toàn bộ hành
trình.

# Đem chìa khóa1 đến một xưởng dịch vụ
được ủy quyền để kiểm tra.

Nếu xe không khởi động:
# Đặt chìa khóa1 vào chỗ được đánh dấu2.

# Nhấn bàn đạp phanh và khởi động xe bằng
nút start/stop.

% Bạn có thể bật nguồn điện hoặc điện khởi
động bằng nút start/stop.

Hướng dẫn chạy rô-đa
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Bảo vệ động cơ trong 1500 km đầu tiên:
R Chạy với tốc độ và vòng tua thay đổi.
R Chạy trong chương trình lái C hoặc E.
R Chuyển sang số cao hơn kế tiếp muộn nhất

là khi kim của đồng hồ đo tốc độ vòng quay
Ô chạm đến vùng đỏ.
R Để phanh, không về số bằng tay.
R Tránh tải cao như chạy hết ga.
R Không nhấn bàn đạp ga quá điểm kháng

(Kick-down).
R Chỉ tiếp tục tăng vòng tua và tăng tốc độ tối

đa sau 1500 km.
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Điều này cũng tương tự, nếu động cơ hoặc các
bộ phận của hệ thống dẫn động được làm mới.
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn chạy rô-đa bổ
sung sau đây:
R Trong các hệ thống lái xe và lái xe an toàn,

các cảm biến sẽ tự điều chỉnh trong khi xe
hoạt động trên một quãng đường nhất định
sau khi bàn giao xe hoặc sau các lần sửa
chữa. Hiệu suất tối đa của hệ thống chỉ đạt
được sau khi kết thúc quá trình chạy rà này.
R Bố phanh, đĩa phanh và lốp mới hoặc mới

thay chỉ đạt hiệu quả phanh và bám đường
tối ưu sau khi hoạt động vài trăm kilomet.
Hãy bù lại tác động phanh bị giảm bằng cách
đạp phanh mạnh hơn.

Chỉ dẫn lái xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
các đồ vật trong khoang để chân của
người lái

Đồ vật trong khoang để chân của người lái có
thể hạn chế hành trình của bàn đạp hoặc cản
trở bàn đạp đã nhấn.

Điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn vận
hành‑ và an toàn giao thông của xe.
# Xếp gọn gàng chắc chắn các đồ vật

trong xe, để chúng không thể rơi vào
khoang để chân của người lái.

# Đảm bảo thảm lót sàn và thảm được
gắn chống trượt và đủ không gian cho
bàn đạp di chuyển.

# Không chồng nhiều lớp thảm hoặc thảm
lót sàn lên nhau.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do đi
giầy, dép không phù hợp

Loại giầy, dép không phù hợp có thể gây cản
trở khi sử dụng bàn đạp, như.
R Giày đế thô
R Giày cao gót
R Guốc, dép kẹp
# Hãy đi loại giầy, dép phù hợp khi lái xe

để đảm bảo sử dụng an toàn bàn đạp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi bị
tắt máy trong lúc xe đang chạy.

Nếu bạn tắt khóa điện khi đang lái, các chức
năng an toàn bị giới hạn, thậm chí là không
hoạt động. Ví dụ, điều này có thể ảnh hưởng
đến hệ thống tay lái trợ lực và tính năng gia
tăng lực phanh.
Bạn sẽ phải đánh lái và phanh vất vả hơn.
# Không tắt khóa điện khi đang lái xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như
monoxit cacbon. Nếu hít phải khí độc sẽ dẫn
đến bị ngộ độc.
# Vì vậy không bao giờ để động cơ chạy

trong khu vực kín không được thông gió
đầy đủ.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị văng xe‑ và xảy
ra tai nạn do về số trên bề mặt đường
trơn

Nếu bạn về số trên bề mặt đường trơn để
tăng tác động phanh của động cơ, các bánh
điều khiển xe có thể bị mất độ bám đường.
# Không về số trên mặt đường trơn, để

tăng tác động phanh của động cơ.

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng do
khí xả độc

Nếu ống xả bị nghẽn hoặc không thể thông
gió, khói xả độc có thể xâm nhập vào xe, đặc
biệt là monoxit cacbon. Chẳng hạn như
trường hợp, xe bị mắc trong tuyết.
# Nếu động cơ hoặc dàn sưởi vẫn hoạt

động, hãy đảm bảo ống xả và khu vực
xung quanh xe sạch tuyết.

# Để đảm bảo cung cấp đủ không khí, hãy
mở cửa sổ phía xe không có gió.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do hệ
thống phanh bị nóng quá

Hệ thống phanh có thể quá nhiệt nếu bạn đặt
chân lên bàn đạp phanh khi đang lái.
Điều này làm tăng khoảng cách phanh và
thậm chí có thể gây lỗi hệ thống phanh.
# Không bao giờ được sử dụng bàn đạp

phanh làm giá để chân.
# Không nhấn đồng thời cả bàn đạp

phanh và bàn đạp ga khi đang lái xe.

* CHỈ DẪN Bố phanh bị mòn do liên tục
nhấn phanh

# Trong khi lái xe, không liên tục nhấn
phanh.

# Để tận dụng tác động phanh của động
cơ, hãy sớm vào số thấp.

* CHỈ DẪN Hư hỏng hệ thống dẫn động và
động cơ khi khởi động

# Không để động cơ chạy nóng khi dừng
xe. Lái xe đi ngay lập tức.

# Tránh tốc độ vòng tua cao và tăng tốc
cực đại, cho đến khi động cơ đạt tới
nhiệt độ hoạt động của nó.

# Không để bánh xe bị trượt.

* CHỈ DẪN Hư hại bộ xúc tác xử lý khí thải
do nhiên liệu không cháy hết

Động cơ chạy không đều và ngừng đánh lửa.
Nhiên liệu không cháy sẽ đi vào bộ xúc tác
xử lý khí thải.
# Chỉ nhấn nhẹ bàn đạp ga.
# Khắc phục nguyên nhân tại xưởng dịch

vụ được ủy quyền ngay lập tức.
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Tác động phanh bị hạn chế trên mặt đường được
xử lý bằng muối:
R Do lớp muối bám trên đĩa phanh và bố

phanh, hành trình phanh có thể kéo dài đáng
kể hoặc có tác dụng phanh một bên.
R Hãy duy trì một khoảng cách an toàn đặc

biệt lớn so với xe chạy phía trước.

Làm sạch lớp muối:
R Quan sát tình hình giao thông, phanh ngắt

quãng.
R Cẩn thận phanh khi kết thúc một hành trình

và bắt đầu một hành trình mới.

Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

Chức năng Start/Stop ECO
Hoạt động của chức năng Start/Stop ECO
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn của
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.

Tất cả các xe ngoại trừ xe có hệ thống điện
48V (Công nghệ EQ Boost):
Nếu đáp ứng các điều kiện sau đây, động cơ sẽ
được dừng tự động:
R Bạn dừng xe ở vị trí hộp sốh hoặci.
R Tất cả các điều kiện về dừng động cơ tự động

ở xe cần được đáp ứng.

Trên màn hình hiển thị đa chức năng xuất hiện
biểu tượngè ở trạng thái đứng yên. Nếu tất
cả điều kiện của xe không được đáp ứng, biểu
tượngç sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng.
Động cơ được khởi động lại tự động trong các
trường hợp sau:
R Bạn nhả bàn đạp phanh ở vị trí hộp sốh khi

chức năng HOLD không hoạt động.
R Bạn rời khỏi vị trí hộp sốj.
R Bạn chọn sốh hoặck.
R Bạn nhấn bàn đạp ga.
R Bạn thay đổi cốt xe.
R Cần khởi động động cơ tự động ở xe.

Nếu động cơ được dừng bằng chức năng Start/
Stop ECO và bạn rời khỏi xe, âm cảnh báo sẽ
phát ra. Ngoài ra có thông báo hiển thị xuất hiện
trong màn hình hiển thị đa chức năng Xe đang
hoạt động Tắt máy trước khi rời khỏi xe. Nếu bạn
không tắt điện khởi động, điện khởi động sẽ
được tắt tự động sau một phút.
Xe có hệ thống điện 48V (Công nghệ EQ
Boost):
Nếu tất cả các điều kiện của xe để dừng động cơ
tự động đều được thỏa mãn, động cơ sẽ tự động
dừng trong các tình huống sau:
R Bạn dừng xe ở vị trí hộp sốh hoặci.
R Bạn chọn vị trí sốj.
R Bạn đạp phanh khi xe chạy dưới tốc độ

20 km/h.

Trên màn hình hiển thị đa chức năng, kim của
đồng hồ đo tốc độ vòng quay chỉ ở số 0.
Động cơ được khởi động lại tự động trong các
trường hợp sau:
R Bạn nhả bàn đạp phanh ở vị trí sốh khi

chức năng HOLD không được kích hoạt và xe
không bị trôi.
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R Bạn chọn sốh hoặck.
R Bạn nhả bàn đạp phanh và xe sẽ trôi nếu

đang ở trên đường hơi dốc và chạy với tốc độ
dưới 5 km/h.
R Bạn nhấn bàn đạp ga.
R Bạn thay đổi cốt xe.
R Cần khởi động động cơ tự động ở xe.

Nếu động cơ được dừng bằng chức năng Start/
Stop ECO và bạn rời khỏi xe, âm cảnh báo sẽ
phát ra. Ngoài ra có thông báo hiển thị xuất hiện
trong màn hình hiển thị đa chức năng Xe đang
hoạt động Tắt máy trước khi rời khỏi xe. Nếu bạn
không tắt điện khởi động, điện khởi động sẽ
được tắt tự động sau một phút.

Bật hoặc tắt chức năng start/stop ECO

# Nhấn nút1.
Nếu đèn chỉ báo2 sáng, chức năng Start/
Stop ECO sẽ được bật.

Chức năng của Hiển thị ECO
Hiển thị ECO tập hợp hành vi lái từ lúc bắt đầu
đến lúc cuối hành trình và hỗ trợ phong cách lái
sử dụng nhiên liệu tối ưu.
Bạn có thể tác động đến việc tiêu thụ nhiên liệu:
R Luôn lái về phía trước.
R Chạy ở chương trình lái E.
R Lưu ý đến các khuyến nghị sang số.

Phần bên trong sáng xanh lục và phần bên ngoài
lấp đầy:
R 1 gia tốc lớn
R 2 đi xe và dừng xe nhẹ nhàng
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R 3 giữ tốc độ ổn định

Phần bên trong màu xám và phần bên ngoài
rỗng:
R 1 tăng tốc kiểu thể thao
R 2 phanh mạnh
R 3 dao động về tốc độ

Bạn đang lái xe với tiêu thụ nhiên liệu tối ưu:
R Cả ba phần phía ngoài được lấp đầy đồng

thời.
R Giới hạn hiển thị ECO sáng lên.

Dưới Tăng từ lúc KĐ bạn sẽ thấy quãng đường bổ
sung mà bạn đã đạt được thông qua phong cách
lái được so sánh với một người lái có phong cách
lái thể thao. Quãng đường này không tương ứng
với lượng tiết kiệm nhiên liệu cố định nào.

Chức năng của hệ thống hỗ trợ ECO
Xe có hệ thống điện trên xe 48V (Công ngệ
EQ-Boost):
Hệ thống hỗ trợ ECO đánh giá các dữ liệu về
chặng đường dự tính của xe. Nhờ đó hệ thống có

thể giúp điều chỉnh cách lái xe phù hợp tối ưu với
quãng đường phía trước, tiết kiệm và thu hồi
nhiên liệu. Nếu hệ thống phát hiện một sự cố
phía trước, ví dụ một giới hạn tốc độ hoặc giao
thông bùng binh, thì hệ thống này được hiển thị
trong màn hình hiển thị đa chức năng1. Các
biểu tượng sau đây có thể được hiển thị:

Tùy theo động cơ lắp vào mà không phải tất cả sự
cố đều được hiển thị.

Phụ thuộc vào khoảng cách tới sự cố phía trước,
mà số lượng khác nhau ở các đoạn2 phía
trước xe được hiển thị:
R Một vài đoạn: Sự cố phía trước ở gần.
R Nhiều đoạn: Sự cố phía trước ở khoảng cách

xa.

Ngay khi xe đến gần sự cố, hệ thống hỗ trợ ECO
sẽ tính toán tốc độ tối ưu từ khoảng cách, tốc độ
và độ dốc để đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu và thu
hồi năng lượng. Trên màn hình hiển thị đa chức
năng xuất hiện thông báo Nhấc chân khỏi bàn
đạp ga. Các đoạn đầu tiên trước xe có màu xanh
lá. Các đoạn còn lại trước hết vẫn có màu trắng.
Nếu nhấc chân kịp thời khỏi chân ga, thì các
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đoạn còn lại của hiển thị sẽ lần lượt chuyển sang
màu xanh lá, cho tới khi tiếp cận sự cố đã hiển
thị. Hệ thống truyền động được điều chỉnh thành
mức tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Xe lướt đi, với
động cơ đốt trong đã tắt nếu cần và tự thu hồi
năng lượng với động cơ điện. Ắc quy sẽ được sạc
bằng cách thu hồi năng lượng. Thu hồi năng
lượng được điều chỉnh phù hợp với chương trình
lái được chọn.
Ngay khi đi qua sự cố, thì sự cố này vẫn được
hiển thị trong thời gian ngắn. Nếu không có phản
ứng theo yêu cầu Nhấc chân khỏi bàn đạp ga, thì
các đoạn vẫn có màu trắng.
Khi có sự cố của xe phía trước thì tất cả các
đoạn được hiển thị ngay sang màu xanh lá, ngay
khi có phản ứng theo yêu cầu Nhấc chân khỏi
bàn đạp ga.
Khi hệ thống hỗ trợ ECO hoạt động trong chương
trình lái E, thì trong màn hình hiển thị đa chức
năng và trong màn hình hiển thị Head up Display
bên cạnh vị trí sốh, biểu tượng3 sẽ được
hiển thị. Biểu tượng này3 cũng xuất hiện, nếu
đồ họa hỗ trợ không được chọn.

Nếu hệ thống không điều chỉnh thành sự cố phía
trước:
R sẽ không xuất hiện thông báo Nhấc chân

khỏi bàn đạp ga trong màn hình hiển thị đa
chức năng.
R các sự cố phía trước sẽ không được hiển thị.

Các phản ứng của người lái không được đánh
giá.

Giới hạn của hệ thống
Hệ thống hỗ trợ ECO có thể hoạt động chính xác
hơn khi hệ thống dẫn đường hoạt động, nếu lộ
trình được duy trì. Chức năng cơ bản cũng có mà
không cần hệ thống dẫn đường hoạt động.
Không phải tất cả các hướng dẫn và các tình
huống giao thông đều có thể đoán trước được.
Chất lượng phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ.
Hệ thống hỗ trợ ECO chỉ là công cụ hỗ trợ. Người
lái có trách nhiệm giữ khoảng cách an toàn, lái
xe đúng tốc độ, phanh kịp thời. Người lái phải
luôn sẵn sàng phanh, mà không phụ thuộc vào
việc hệ thống có điều khiển hay không.

Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R Khi tầm nhìn kém, ví dụ khi ánh sáng trên

đường không đủ, khi điều kiện vùng tối thay
đổi mạnh, khi mưa, tuyết, sương hoặc bụi dày
đặc.
R Khi có ánh sáng chói, ví dụ từ phương tiện

đang đi tới, do mặt trời chiếu trực diện hoặc
do bị phản chiếu.
R Khi có vết bẩn trên kính chắn gió trong vùng

của camera đa chức năng hoặc nếu camera
bị mờ do hơi nước, bị hư hỏng hoặc bị che
khuất.
R Khi biển báo giao thông khó nhận biết, ví dụ

do bị bẩn, bị che khuất, do tuyết hoặc ánh
sáng không đủ.
R Khi thông tin trên bản đồ đường đi kỹ thuật

số của hệ thống định vị bị thiếu hoặc không
cập nhật.
R Khi biển báo tối nghĩa, ví dụ các biển báo

giao thông ở công trường hoặc làn đường bên
cạnh.
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Hiển thị hệ thống hỗ trợ ECO
Máy tính trên xe:
, Hỗ trợ
# Chọn Hỗ trợ ECO.

Công tắc DYNAMIC SELECT
Chức năng của công tắc DYNAMIC SELECT
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Sử dụng công tắc DYNAMIC SELECT để chuyển
đổi giữa các chương trình lái sau đây:
R I (Individual): cài đặt cá nhân
R S (Sport): chương trình lái thể thao
R C (Comfort): chương trình lái tiện nghi và tối

ưu hoá mức tiêu thụ nhiên liệu

R Xe có MAGIC BODY CONTROL: CV
(CURVE): lái xe dễ dàng với chức năng
nghiêng khi vào cua
R E (Eco): lái xe với mức tiêu thụ được tối ưu

hóa đặc biệt

Tùy theo chương trình lái được chọn, các đặc
tính sau đây của xe sẽ bị thay đổi:
R Động cơ

- Quản lý động cơ và hộp số
- Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ

động DISTRONIC
R ESP®

R Khung gầm
R Cơ cấu lái

Lựa chọn chương trình lái

# Ấn công tắc DYNAMIC SELECT1 về phía
trước hoặc phía sau.
Trên màn hình hiển thị đa chức năng hiện lên
chương trình lái được chọn.
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Đặt cấu hình chương trình lái I
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .e DYNAMIC
SELECT . Individual
# Chọn cài đặt cá nhân.

Hiển thị thông số xe
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .e DYNAMIC SELECT
# Chọn Thông số xe.

Hiển thị thông số động cơ
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .e DYNAMIC SELECT
# Chọn Thông số động cơ.
% Các giá trị công suất động cơ và mô men

quay động cơ có thể khác với giá trị danh
định.
Mức độ ảnh hưởng là, ví dụ:
R Số vòng quay động cơ

R Mực nước biển
R Chất lượng nhiên liệu
R Nhiệt độ bên ngoài

Hộp số tự động
Cần chọn số DIRECT SELECT
Chức năng của cần chọn số DIRECT SELECT

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi để trẻ nhỏ ở trong xe mà
không có người giám sát

Nếu bạn để trẻ em ở trong xe mà không có
người giám sát, trẻ có thể
R mở cửa và như vậy sẽ gây nguy hiểm cho

những người và phương tiện tham gia giao
thông khác
R trèo ra khỏi xe và bị xe khác đâm vào.
R vận hành các thiết bị trên xe.

Ngoài ra, trẻ có thể khiến xe chuyển động
bằng cách, ví dụ như:
R nhả phanh đỗ xe.
R chuyển cần số khỏi vị trí đậu xej.
R khởi động động cơ.
# Không bao giờ để động vật và trẻ nhỏ ở

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, hãy luôn cầm theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng đối với điện thoại di động, nếu
chức năng "Chìa khoá xe kỹ thuật số
trên smartphone" được kích hoạt thông
qua ứng dụng web Mercedes me
connect.

# Bảo quản chìa khóa ngoài tầm với của
trẻ em. Điều này cũng áp dụng đối với
điện thoại di động, nếu chức năng "Chìa
khoá xe kỹ thuật số trên smartphone"
được kích hoạt thông qua ứng dụng web
Mercedes me connect.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
chuyển số không đúng

Nếu số vòng quay động cơ trên tốc độ không
tải và bạn đã chọn sốh hoặck, xe có thể
lăn bánh đột ngột.
# Khi chọn sốh hoặck, luôn nhấn

chặt bàn đạp phanh và đồng thời không
tăng tốc.

Sử dụng cần chọn số DIRECT SELECT để chuyển
vị trí số. Vị trí số hiện tại sẽ hiện trên màn hình
hiển thị đa chức năng.

j Số đậu xe
k Số lùi
i Chạy không tải
h Vị trí sẵn sàng chạy

Chọn số lùi R
# Nhấn bàn đạp phanh và đẩy cần chọn số

DIRECT SELECT lên qua điểm kháng đầu tiên.
Vị trí cần sốk hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng.

Chọn chạy không tải N
# Nhấn bàn đạp phanh và đẩy cần chọn số

DIRECT SELECT lên hoặc xuống đến điểm
kháng đầu tiên.
Vị trí cần sối hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng.

Nếu sau đó bạn nhả bàn đạp phanh, bạn có thể
di chuyển xe tự do, ví dụ đẩy hoặc kéo xe.
Nếu muốn để hộp số tự động ở vị trí chạy
không tải N cả khi đã tắt điện khởi động:
# Khởi động xe.
# Nhấn bàn đạp phanh và chọn chạy không tải

i.
# Nhả bàn đạp phanh.
# Tắt điện khởi động.
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% Nếu sau đó bạn rời khỏi xe và chìa khoá vẫn
nằm trong xe, hộp số tự động vẫn tiếp tục ở
vị trí không tảii.

Chọn số đậu xe P

# Nhấn nút1.
Vị trí cần sốj hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng.

Nếu một trong số các điều kiện sau đây được
đáp ứng, số đậu xej sẽ tự động được chọn:
R Bạn tắt động cơ ở vị trí sốh hoặck.
R Khi xe đứng yên hoặc đang lái với tốc độ rất

thấp ở vị trí sốh hoặck, bạn hãy mở cửa
xe ở bên phía người lái.

Chọn vị trí sẵn sàng chạy D
# Nhấn bàn đạp phanh và đẩy cần chọn số

DIRECT SELECT xuống qua điểm kháng đầu
tiên.
Vị trí cần sốh hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng.

Hộp số tự động sẽ tự động chuyển sang vị trí số
h. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố sau:
R chương trình lái được chọn
R vị trí bàn đạp ga
R tốc độ xe

Sang số bằng tay

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị văng xe‑ và xảy
ra tai nạn do về số trên bề mặt đường
trơn

Nếu bạn về số trên bề mặt đường trơn để
tăng tác động phanh của động cơ, các bánh
điều khiển xe có thể bị mất độ bám đường.
# Không về số trên mặt đường trơn, để

tăng tác động phanh của động cơ.
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# Kích hoạt: Kéo cần gạt số trên tay lái1
hoặc2.
Kích hoạt chế độ sang số bằng tay trong một
thời gian ngắn. Trên màn hình hiển thị đa
chức năng hiện lên số hiện tại.

# Lên số: Kéo cần gạt số trên tay lái2.
# Về số: Kéo cần gạt số trên tay lái1.
# Bỏ kích hoạt: Kéo cần gạt số trên tay lái2

và giữ nguyên trạng thái.
Trên màn hình hiển thị đa chức năng xuất
hiện vị trí sốh.

% Nếu ở chương trình lái I chọn cài đặt Bằng
tay cho động cơ dẫn động, chế độ sang số
bằng tay sẽ được kích hoạt liên tục.

Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.

Khuyến nghị sang số
Xe Mercedes-AMG: Bạn phải tuân thủ các
hướng dẫn trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không,
có thể bạn không nhận biết được những nguy
hiểm.
Khuyến nghị sang số chỉ dẫn bạn áp dụng cách
lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

# Khi màn hình hiển thị đa chức năng khuyến
nghị sang số1, hãy sang số theo chỉ dẫn.

Sử dụng tính năng kick-down
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
# Tăng tốc tối đa: Nhấn bàn đạp ga qua điểm

lực.

Trong khi sử dụng tính năng kick-down, bạn
không thể chuyển số bằng cần gạt số trên tay
lái. Để bảo vệ động cơ không bị quá tốc, hãy
chuyển hộp số tự động sang số cao hơn kế tiếp
khi số vòng quay động cơ đạt tối đa.
# Nhả nhẹ bàn đạp ga khi đạt được tốc độ

mong muốn.

Chức năng của chế độ không tải
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn của hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn của
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
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Khi lái về phía trước, chế độ không tải sẽ giúp
bạn giảm thiểu lượng tiêu thụ nhiên liệu.
Chế độ không tải có các đặc tính sau:
R Động cơ đốt trong được tách khỏi hệ thống

truyền động và xe tiếp tục lăn ở trạng thái
chạy không tải.
R Ở màn hình hiển thị đa chức năng sẽ hiển thị

vị trí sốh màu xanh lục.
R Xe có hệ thống điện 48V (Công nghệ EQ

Boost): Động cơ đốt trong sẽ được tắt tùy
thuộc vào tình huống lái xe. Tất cả các chức
năng xe vẫn tiếp tục hoạt động.

Nếu đáp ứng các điều kiện sau đây, chế độ
không tải sẽ được kích hoạt:
R Chương trình lái E được chọn.
R Tốc độ nằm trong khoảng phù hợp.
R Đoạn đường phù hợp, ví dụ không lên dốc,

xuống dốc đứng hoặc khúc cua có bán kính
hẹp.
R Xe có hệ thống điện 48V (Công nghệ EQ

Boost): Dung lượng pin đủ.

R Bạn không nhấn bàn đạp ga hoặc bàn đạp
phanh.

% Chế độ không tải cũng có thể được kích hoạt
khi cài đặt “Eco” được chọn cho hệ thống
dẫn động trong chương trình lái I.

Nếu một trong các điều kiện không được đáp
ứng, chế độ không tải sẽ bị vô hiệu hóa.
Xe có hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC: Nếu hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC đang hoạt
động, chế độ không tải sẽ hoạt động hạn chế.

Nạp nhiên liệu
Tiếp nhiên liệu cho xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy‑ nổ do nhiên
liệu

Nhiên liệu rất dễ bắt lửa.
# Tuyệt đối tránh lửa, ánh sáng ngọn lửa

trực tiếp, hình thành tia lửa điện và hút
thuốc.

# Tắt động cơ và tắt dàn sưởi nếu có,
trước khi đổ nhiên liệu.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do nhiên
liệu

Nhiên liệu có độc tố và ảnh hưởng tới sức
khỏe
# Tuyệt đối tránh để da, mắt hoặc quần

áo chạm vào hoặc nuốt phải.
# Không hít hơi của nhiên liệu bốc ra.
# Để nhiên liệu xa trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác đã tiếp xúc với
nhiên liệu, cần chú ý những điểm sau:
# Rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiên liệu

bằng nước và xà phòng ngay lập tức.
# Nếu bạn bị nhiên liệu bắn vào mắt, lập

tức rửa mắt thật cẩn thận bằng nước
sạch. Hãy tìm kiếm ngay sự trợ giúp y
tế.
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# Nếu đã nuốt nhiên liệu, ngay lập tức tìm
kiếm sự trợ giúp y tế. Không kích thích
nôn.

# Thay ngay quần áo tiếp xúc với nhiên
liệu.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy,‑ nổ do tích
tĩnh điện

Điện tích tĩnh điện có thể tạo ra tia lửa điện
và đánh lửa hơi nhiên liệu.
# Trước khi mở nắp bình nhiên liệu hoặc

vào vòi bơm nhiên liệu, luôn chạm vào
thân xe kim loại.

Thao tác này có thể giúp khử tĩnh điện.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra hoả hoạn do
pha trộn nhiên liệu

Xe có động cơ diesel:
Nếu bạn trộn nhiên liệu diesel với xăng, điểm
bắt lửa của hỗn hợp nhiên liệu này sẽ thấp
hơn so với nhiên liệu diesel nguyên chất.

Khi động cơ chạy, các bộ phận của hệ thống
xả khí bị quá nóng mà không có dấu hiệu
nhận biết.
# Không bao giờ được đổ xăng.
# Không bao giờ trộn xăng vào nhiên liệu

diesel.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do bơm nhầm nhiên
liệu

Xe có động cơ xăng:
Chỉ bơm nhầm một lượng nhỏ nhiên liệu có
thể dẫn đến hư hại hệ thống nhiên liệu, động
cơ và hệ thống làm sạch khí xả.
# Chỉ bơm loại nhiên liệu cao cấp đáp ứng

tiêu chuẩn EN 228 hoặc tương đương.

Nhiên liệu với thông số kỹ thuật này có thể
chứa tới 10 % Ethanol. Xe của bạn phù hợp
với E10‑.
Không bơm
R Diesel

R E85, E100
R Xăng có chứa Methanol (M15, M30, M85,

M100)
R Xăng với các chất phụ gia chứa kim loại

Nếu bạn đã bơm sai nhiên liệu:
# Không bật điện khởi động.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được

ủy quyền.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do bơm nhầm nhiên
liệu

Xe có động cơ diesel:
Chỉ bơm nhầm một lượng nhỏ nhiên liệu có
thể dẫn đến hư hại hệ thống nhiên liệu, động
cơ và hệ thống làm sạch khí xả.
# Chỉ bơm nhiên liệu diesel đáp ứng hoặc

tương đương tiêu chuẩn EN 590.
# Xe có bộ lọc hạt diesel: Chỉ bơm loại

dầu diesel Euro nghèo lưu huỳnh có
hàm lượng lưu huỳnh dưới 50 ppm khi ở
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những nước không thuộc Liên minh
châu Âu.

Không bơm
R Xăng
R Dầu diesel hàng hải
R Dầu đốt
R Dầu diesel sinh học
R Dầu thực vật
R Dầu chưng cất từ dầu mỏ
R Xăng máy bay

Nếu bạn đã vô tình bơm sai nhiên liệu:
# Không bật điện khởi động.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được

ủy quyền.

* CHỈ DẪN Không nạp nhiên liệu diesel
cho xe có động cơ xăng.

Nếu bạn đã vô tình bơm sai nhiên liệu:
R Không được bật điện khởi động. Nếu

không nhiên liệu có thể lọt vào động cơ.
Chỉ một lượng nhỏ nhiên liệu nạp nhầm
có thể dẫn tới hư hại hệ thống nhiên liệu
và động cơ. Chi phí sửa chữa khá cao.

# Hãy thông báo cho một xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

# Yêu cầu họ hút sạch bình nhiên liệu
cũng như đường ống dẫn nhiên liệu.

* CHỈ DẪN Không sử dụng xăng để đổ vào
xe dùng động cơ diesel.

Nếu bạn đã vô tình bơm sai nhiên liệu:
R Không được bật điện khởi động. Nếu

không nhiên liệu có thể vào hệ thống
nhiên liệu.

Chỉ một lượng nhỏ nhiên liệu nạp nhầm
có thể dẫn tới hư hại hệ thống nhiên liệu
và động cơ. Chi phí sửa chữa khá cao.

# Hãy thông báo cho một xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

# Yêu cầu họ hút sạch bình nhiên liệu
cũng như đường dẫn nhiên liệu.

* CHỈ DẪN Hư hại hệ thống nhiên liệu do
bình chứa nhiên liệu bị đổ quá đầy.

# Nạp đầy bình chứa nhiên liệu cho đến
khi vòi bơm tắt.

* CHỈ DẪN Nhiên liệu bị tràn ra ngoài khi
rút vòi bơm.

# Nạp đầy bình chứa nhiên liệu cho đến
khi vòi bơm tắt.

Các điều kiện
R Mở khóa xe.

% Không vào lại xe trong khi đổ nhiên liệu. Bạn
có thể trở nên hấp thu tĩnh điện.
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Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 502).
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.
Quá trình nạp nhiên liệu

1 Nắp che chỗ đổ nhiên liệu
2 Giá đỡ nắp bình nhiên liệu

3 Bảng áp suất lốp
4 Mã QR dùng cho bản đồ cứu hộ
5 Loại nhiên liệu
# Nhấn nắp che chỗ đổ nhiên liệu1.
# Vặn nắp bình nhiên liệu sang bên trái và tháo

ra.
# Cắm nắp bình nhiên liệu vào giá đỡ2.
# Đưa hoàn toàn cổ miệng rót của vòi bơm

nhiên liệu vào bình nhiên liệu, móc cố định và
bơm nhiên liệu.

# Nạp đầy bình chứa nhiên liệu cho đến khi vòi
bơm tắt.

% Xe có động cơ diesel: Cổ miệng rót được
thiết kế để nạp nhiên liệu tại cột bơm diesel.

% Xe có động cơ diesel: Khi bình nhiên liệu đã
cạn hoàn toàn, hãy nạp thêm ít nhất 5 lít
diesel.

AdBlue® (chỉ xe có động cơ diesel)
Hướng dẫn về AdBlue®

* CHỈ DẪN Khi mở bình AdBlue®, có thể sẽ
có một lượng nhỏ hơi amoniac thoát ra
ngoài.

# Chỉ nạp bình AdBlue®® ở các khu vực
được thông gió tốt.

# Tránh để AdBlue® tiếp xúc với da hoặc
quần áo.

# Không để trẻ em tiếp xúc với AdBlue®.

* CHỈ DẪN Không nuốt AdBlue®.

Nếu nuốt phải AdBlue®:
# Ngay lập tức xúc miệng thật kỹ.
# Uống thêm nhiều nước.
# Tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

AdBlue® là một dung dịch urê dùng để xử lý tiếp
khí xả của động cơ diesel. Để tính năng xử lý tiếp
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khí xả hoạt động đúng tiêu chuẩn, chỉ sử dụng
AdBlue® theo ISO 22241.
AdBlue® có các đặc tính sau:
R không độc
R không màu và không mùi
R không thể cháy

Tình trạng cung cấp AdBlue®

R Bạn có thể cho nạp thêm AdBlue® tại một
xưởng dịch vụ được uỷ quyền, ví dụ, tại một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz
theo diện bảo dưỡng nhanh.
R AdBlue® có bán tại nhiều trạm xăng qua hệ

thống bơm AdBlue® trực tiếp.
R Ngoài ra, AdBlue® cũng có bán tại các xưởng

dịch vụ được uỷ quyền, ví dụ, tại một trung
tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz và nhiều
trạm xăng dưới dạng can AdBlue® hoặc chai
AdBlue® lẻ.

% Khi dùng bình nạp, chú ý đảm bảo có thể kết
nối kín với cổ rót của xe, không làm rơi rớt
dung dịch ra xe.

Nạp thêm AdBlue®

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do AdBlue®
trong nhiên liệu

# Không được phép đổ AdBlue® vào bình
nhiên liệu.

# Chỉ đổ AdBlue® vào bình AdBlue®.
# Tránh đổ quá đầy bình AdBlue®.

* CHỈ DẪN Làm bẩn nội thất xe do
AdBlue® tràn ra

# Đậy kín bình nạp AdBlue® sau khi đổ.
# Hãy tránh thường xuyên chở bình nạp

AdBlue® trong xe.

Các điều kiện
R Mở khóa xe.

Các thông báo xuất hiện liên tiếp sau đây trên
màn hình hiển thị đa chức năng yêu cầu bạn đổ
đầy bình chứa AdBlue®:
R Nạp thêm AdBlue Xem Hướng dẫn sử dụng.

Bình AdBlue® đã dùng đến mức dự trữ.
R Nạp thêm AdBlue Khg k.động trg: XXX km.

Bạn chỉ có thể chạy xe trong quãng đường
hiển thị. Đổ đầy AdBlue® càng sớm càng tốt.
R Nạp thêm AdBlue Không thể khởi động. Xe

không thể khởi động được nữa.
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Mở nắp bình AdBlue®

# Nhấn nắp che chỗ đổ nhiên liệu1.
# Vặn nắp bình AdBlue®2 sang trái rồi nhấc

ra.

Chuẩn bị can AdBlue® mới

# Mở nắp niêm phong của can AdBlue® mới
2.

# Vặn chặt ống mềm dùng một lần1 vào
miệng can AdBlue® mới2.

Nạp thêm AdBlue®

# Vặn chặt ống mềm dùng một lần1 vào cổ
miệng rót của xe.

# Nhấc can AdBlue® mới2 lên và nghiêng
can.
Nếu bình AdBlue® đã được rót đầy, quá trình
rót sẽ dừng lại.
Nhấc can AdBlue® mới2 còn lại một phần
ra.

# Vặn ống mềm dùng một lần1 và can
AdBlue® mới2 theo chiều ngược lại và
đóng nắp.

# Bật điện khởi động trong tối thiểu 60 giây.
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# Khởi động xe.
% Tránh thường xuyên mang can AdBlue® dự

trữ trên xe.

Đỗ xe
Dừng xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy khi các bộ
phận của hệ thống xả khí quá nóng

Khi các vật liệu dễ cháy như lá câycỏ hay
cành cây tiếp xúc với các bộ phận nóng của
hệ thống xả khí hoặc luồng khí thải, những
vật liệu này có thể bốc cháy.
# Hãy đỗ xe tránh để các vật liệu dễ cháy

tiếp xúc với những bộ phận nóng của
xe.

# Không đỗ xe trên bãi cỏ khô hoặc trên
cánh đồng lúa đã gặt.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi trẻ em ở trên xe không
có người trông chừng

Nếu bạn để trẻ em trong xe mà không có
người trông chừng, chúng có thể làm xe
chuyển động ví dụ bằng cách:
R Nhả phanh đỗ xe.
R Chuyển cần số khỏi vị trí đỗj.
R Khởi động động cơ.

Ngoài ra chúng có thể điều khiển các thiết bị
của xe.
# Không bao giờ để trẻ em và động vật

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa xe điện tử trong
Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

* CHỈ DẪN Hư hỏng xe hoặc hệ thống dẫn
động do xe bị trôi

# Luôn đảm bảo xe được chống trôi đúng
cách.

# Khi lên hoặc xuống dốc, xoay bánh trước
theo hướng lề đường.

# Chọn sốj.
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# Khóa phanh tay điện tử.
# Bấm nút1 một lần.
% Khi bạn tắt máy, bạn có thể điều khiển cửa

sổ hông và cửa sổ trời trượt toàn cảnh thêm
năm phút nữa.

Hệ thống mở cửa gara
Lập trình các nút của hệ thống mở cửa gara

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như
monoxit cacbon. Nếu hít phải khí độc sẽ dẫn
đến bị ngộ độc.
# Vì vậy không bao giờ để động cơ chạy

trong khu vực kín không được thông gió
đầy đủ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương và nguy
cơ kẹp khi mở cửa gara bằng hệ thống
mở cửa gara

Khi bạn điều khiển hoặc lập trình cổng gara
với hệ thống mở cửa gara được tích hợp,

những người đang trong khu vực chuyển
động của cửa gara có thể bị kẹt hoặc va phải
cửa gara.
# Hãy chắc chắn rằng khi sử dụng hệ

thống mở cửa gara tích hợp không có ai
trong khu vực chuyển động của cửa
gara.

Các điều kiện
R Xe được đỗ bên ngoài gara.
R Động cơ đã tắt.

# Nhấn và giữ nút1,2 hoặc3 sẽ được
hướng dẫn.
Đèn chỉ báo4 nhấp nháy màu vàng.

% Cho đến khi đèn chỉ báo nhấp nháy màu
vàng, có thể mất tới 20 giây.

# Hãy nhả nút đã nhấn trước đó.
Đèn chỉ báo4 tiếp tục nhấp nháy màu
vàng.
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# Hướng điều khiển từ xa5 trong khoảng
cách từ 1 cm tới 8 cm về phía nút1,2
hoặc3.

# Nhấn nút6 của điều khiển từ xa5 và giữ
cho tới khi:
R đèn chỉ báo4 chiếu sáng liên tục màu

xanh. Việc lập trình đã hoàn tất.
R nếu đèn chỉ báo4 nháy xanh. Việc lập

trình đã thành công. Ngoài ra, đồng bộ
khóa mã hóa phải được thực hiện với hệ
thống điều khiển cửa gara.

# Nếu đèn chỉ báo4 không chiếu sáng màu
xanh hoặc không nháy xanh: Hãy lặp lại quy
trình.

# Nhả tất cả các nút.
% Điều khiển từ xa của hệ thống dẫn động cửa

gara không nằm trong gói cung cấp của hệ
thống mở cửa gara.

Tiến hành đồng bộ khóa mã hóa
Các điều kiện
R Hệ thống cửa gara hoạt động bằng khóa mã

hóa.

R Xe nằm trong phạm vi của hệ thống dẫn
động cửa gara hoặc cổng ngoài.
R Xe cũng như người và các vật nằm ngoài khu

vực chuyển động của cửa gara.

# Ấn vào nút lập trình cạnh cụm dẫn động cửa.
Bạn có khoảng 30 giây để đến các bước tiếp
theo.

# Ấn nhiều lần liên tiếp vào nút được lập trình
trước đó1,2 hoặc3, cho đến khi cửa
đóng.
Nếu cửa đóng, việc lập trình sẽ kết thúc.

% Hãy đọc hướng dẫn vận hành của hệ thống
dẫn động cửa gara.

Khắc phục các vấn đề khi lập trình điều
khiển từ xa

# Kiểm tra, xem tần số phát của điều khiển từ
xa5 có được hỗ trợ không.

# Thay pin trong thiết bị điều khiển từ xa5.
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# Giữ điều khiển từ xa5 trong các góc khác
nhau ở khoảng cách từ 1 cm đến 8 cm phía
trước gương nội thất. Với mỗi vị trí cài đặt
hãy duy trì tối thiểu 25 giây.

# Giữ điều khiển từ xa5 trong các góc giống
nhau ở các khoảng cách khác nhau trước
gương nội thất. Với mỗi vị trí cài đặt hãy duy
trì tối thiểu 25 giây.

# Đối với các điều khiển từ xa, mà chỉ phát
trong một thời gian giới hạn, hãy nhấn lại nút
6 của điều khiển từ xa5 trước khi kết
thúc thời gian phát.

# Hãy căn chỉnh dây ăng ten của cụm điều
khiển hệ thống mở cửa gara lên điều khiển từ
xa.

% Sự hỗ trợ và các thông tin bổ sung về lập
trình:
R Tại HomeLink® Đường dây nóng theo số

(0) 08000 466 354 65 hoặc +49 (0)
6838 907-277.
R Trên Internet tại trang http://

www.homelink.com.

Mở hoặc đóng cửa gara
Các điều kiện
R Các nút bấm phù hợp đã được lập trình để

điều khiển cửa gara.

# Nhấn nút1,2 hoặc3 và giữ cho đến khi
cửa gara mở hoặc đóng.

# Nếu đèn chỉ báo4 nhấp nháy vàng sau
20 giây: Bấm lại nút đã bấm trước đó và giữ
cho đến khi cửa gara mở hoặc đóng.

Xóa bộ nhớ của hệ thống mở cửa gara

# Nhấn các nút1 và3 nhấn giữ.
Đèn chỉ báo4 bật sáng màu vàng.

# Nếu đèn chỉ báo4 nháy xanh: hãy nhả nút
1 và3 .
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Mã số mở cửa gara bằng sóng radio Hệ thống
mở cửa gara
Mã số mở cửa gara bằng sóng radio
Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng

radio

Ai Cập TAC.2511151293.WIR

Andorra CE

Châu Úc R-NZ

Barbados MED1578

Chile 2488/DFRS20576/F-74

Cộng
đồng
chung
châu Âu

CE

Gibraltar CE

Island CE

Jordan TRC/LPD/2015/299

Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Canada IC: 4112A-MUAHL5

Kuwait CE

Liechtenst
ein

CE

Mexico RCPGEMU15-0448

Monaco CE

New
Zealand

R-NZ

Na Uy CE

Liên bang
Nga

không yêu cầu

Ả Rập
Saudi

TA 10525

Thụy Sĩ CE

Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Nam Phi

TA-2015/1386

Thổ Nhĩ
Kỳ

không yêu cầu

Các tiểu
vương
quốc Ả
Rập thống
nhất

ER41849/15
Dealer No: DA35176/14

Hợp
chủng
quốc Hoa
Kỳ

FCC ID: NZLMUAHL5
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Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações acessar
www.anatel.gov.br
Thông tin chi tiết về Tuyên bố Tính phù hợp của
các bộ phận dùng sóng radio trên xe
(→ Trang 25).

Phanh tay điện tử
Chức năng phanh tay điện tử (khóa phanh tự
động)

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích khi trẻ em ở trên xe không
có người trông chừng

Nếu bạn để trẻ em trong xe mà không có
người trông chừng, chúng có thể làm xe
chuyển động ví dụ bằng cách:
R Nhả phanh đỗ xe.
R Chuyển cần số khỏi vị trí đỗj.
R Khởi động động cơ.

Ngoài ra chúng có thể điều khiển các thiết bị
của xe.
# Không bao giờ để trẻ em và động vật

trong xe mà không có người trông
chừng.

# Khi rời khỏi xe, luôn mang theo chìa
khóa và khóa xe. Điều này cũng áp
dụng với điện thoại di động khi chức
năng „Chìa khóa xe điện tử trong

Smartphone“ được kích hoạt qua ứng
dụng web Mercedes me connect.

Khi hộp số ở vị tríj và một trong các điều kiện
sau được thỏa mãn, phanh tay điện tử sẽ được
khoá:
R Động cơ đã tắt.
R Lưỡi khoá dây đai an toàn không cài trong

chốt khoá dây đai an toàn của ghế người lái
và cửa bên người lái đang mở.

% Chặn khoá phanh: Kéo tay cầm của phanh
tay điện tử.

Trong những tình huống sau phanh tay điện tử
cũng được khóa:
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC đưa xe về vị trí đứng yên.
R Chức năng HOLD giữ xe ở vị trí đứng yên.
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động giữ xe ở vị

trí đứng yên.

Trường hợp này chỉ xảy ra nếu có thêm một
trong những điều kiện sau:
R Động cơ đã tắt.
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R Lưỡi khoá dây đai an toàn không cài trong
chốt khoá dây đai an toàn của ghế người lái
và cửa bên người lái đang mở.
R Có trục trặc hệ thống xuất hiện.
R Điện áp không đủ.
R Xe đỗ trong một thời gian dài.

Khi phanh tay điện tử được khoá, đèn chỉ
báo! trên cụm đồng hồ sáng.
Nếu động cơ tắt bởi chức năng Start/Stop ECO,
phanh tay điện tử sẽ không tự động được khoá.
Chức năng phanh tay điện tử (tự động nhả)
Phanh tay điện tử sẽ nhả khi thỏa mãn các điều
kiện sau:
R Động cơ đang chạy.
R Lưỡi khoá dây đai an toàn cài trong chốt

khoá dây đai an toàn của ghế người lái.
R Hộp số ở vị tríh hoặck và bạn nhấn bàn

đạp ga hoặc bạn đưa vị trí sốj vềh hoặc
k.
R Nếu hộp số ở vị trík, nắp cốp xe phải đóng.

Nếu lưỡi khoá dây đai an toàn không cài trong
chốt khoá dây đai an toàn của ghế người lái, các
điều kiện sau phải được thỏa mãn:
R Cửa bên phía người lái đóng.
R Bạn rời khỏi vị trí sốj hoặc bạn đã chạy

nhanh hơn 3 km/h.
R Nếu hộp số ở vị trík, nắp cốp xe phải đóng.

Khi phanh tay điện tử được nhả, đèn chỉ
báo! trên cụm đồng hồ sẽ tắt.

Khoá hoặc nhả phanh tay điện tử bằng tay
Khóa

# Ấn cần phanh1.
Đèn chỉ báo! trên cụm đồng hồ sáng.

Nhả
# Bật điện khởi động.

Lái xe và đỗ xe 211



# Kéo cần phanh1.
Đèn chỉ báo! trên cụm đồng hồ tắt.

Thực hiện phanh khẩn cấp
# Ấn và giữ cần phanh1.

Khi xe được phanh tới khi dừng hẳn, phanh
tay điện tử sẽ được khóa. Đèn chỉ báo!
trên cụm đồng hồ sáng.

Hướng dẫn về việc ngừng sử dụng xe
Nếu bạn ngừng sử dụng xe lâu hơn bốn tuần, ắc
quy có thể bị hư hại.
Nếu bạn ngừng sử dụng xe lâu hơn sáu tuần, xe
có thể bị hỏng do không sử dụng.
% Hãy lấy thêm thông tin tại một xưởng dịch vụ

được uỷ quyền.
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

Trạng thái chờ (Kéo dài thời gian chờ của ắc
quy khởi động)
Chức năng của trạng thái nghỉ
Tất cả các xe ngoại trừ xe có hệ thống điện
48V (Công nghệ EQ Boost):
Nếu bạn kích hoạt trạng thái nghỉ, xe có thể
dừng đỗ trong một thời gian dài mà không tốn
năng lượng.
Trạng thái nghỉ có các đặc tính sau:
R Ắc quy khởi động được bảo vệ.
R Trên màn hình của hệ thống đa phương tiện

sẽ hiển thị thời gian chờ tối đa.
R Các chức năng như bảo vệ nội thất xe hay

bảo vệ chống bị kéo đi không sẵn sàng.
R Kết nối với các dịch vụ trực tuyến bị gián

đoạn.

Nếu các điều kiện sau đây được thỏa mãn, trạng
thái nghỉ sẽ được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa qua
hệ thống đa phương tiện:
R Động cơ đã tắt.
R Điện khởi động đã bật.

Nếu thời gian chờ đang hiển thị của xe bị ghi đè
lên, có thể dẫn đến mất các tiện nghi và ắc quy
có thể không đảm bảo khởi động động cơ đáng
tin cậy.
Ắc quy khởi động cần được xạc trước trong các
tình huống sau:
R Thời gian chờ của xe cần được kéo dài.
R Trên màn hình của hệ thống đa phương tiện

sẽ hiển thị thông báo Dung lượng ắc quy
không đủ chạy chế độ chờ.

% Nếu bạn bật điện khởi động, trạng thái nghỉ
sẽ được tự động vô hiệu hóa.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trạng thái nghỉ
Xe không có hệ thống điện 48V (Công nghệ
EQ Boost):
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Chế độ chờ
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Nếu bạn bật chức năng, sẽ hiện lên một câu
hỏi.
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# Chọn Có.
Trạng thái nghỉ được bật.

Các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an
toàn
Hệ thống lái xe và trách nhiệm của bạn
Xe của bạn có các hệ thống lái xe có thể hỗ trợ
bạn khi đi, đỗ và lái xe. Các hệ thống lái xe chỉ là
công cụ hỗ trợ và không thể miễn trách nhiệm
cho bạn. Luôn theo dõi các diễn biến giao thông
và can thiệp khi cần thiết. Tuân thủ các giới hạn
sử dụng an toàn.

Chức năng của các cảm biến rađa
Một số hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn
theo dõi vùng xung quanh ở trước, sau hoặc bên
cạnh xe bằng các cảm biến rađa (phụ thuộc vào
trang bị của xe).
Các cảm biến rađa được tích hợp ở phía sau các
cản xe và/hoặc sau lưới tản nhiệt tùy theo trang
bị của xe. Bảo vệ các bộ phận này khỏi bụi bẩn,
băng giá hoặc tuyết tan (→ Trang 451). Các cảm
biến không được phép bị che, ví dụdo giá xe đạp,

hàng hóa quá khổ hoặc nhãn mác phản quang
rađa. Sau khi xảy ra va chạm và gây ra hư hỏng,
hoặc có hư hỏng không nhìn thấy cho cản xe
hoặc lưới tản nhiệt, hãy kiểm tra chức năng của
các cảm biến rađa tại một xưởng dịch vụ được ủy
quyền. Trong các trường hợp này, hệ thống hỗ
trợ lái có thể không còn hoạt động chính xác.

Tổng quan về các hệ thống lái xe và hệ thống
lái xe an toàn
Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các
hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn sau:
R Camera 360° (→ Trang 255)
R ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)

(→ Trang 214)
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC (→ Trang 228)
R Đèn phanh thích ứng (→ Trang 224)
R AIR BODY CONTROL (→ Trang 241)
R Hệ thống trợ phanh chủ động (→ Trang 219)
R Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động

(→ Trang 280)

R ATTENTION ASSIST (→ Trang 269)
R BAS ( Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp)

(→ Trang 214)
R EBD (Hệ thống phân bố lực phanh điện tử)

(→ Trang 219)
R ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)

(→ Trang 214)
R Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (→ Trang 240)
R Chức năng HOLD (→ Trang 240)
R Chức năng trợ lái STEER CONTROL

(→ Trang 219)
R Hệ thống trợ lái chủ động (→ Trang 234)
R Bộ giới hạn(→ Trang 225)
R MAGIC BODY CONTROL (→ Trang 244)
R Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm

(→ Trang 274)
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động

(→ Trang 259)
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC

(→ Trang 249)
R Camera lùi (→ Trang 252)
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R TEMPOMAT (→ Trang 224)
R Hệ thống hỗ trợ điểm mù và hệ thống hỗ trợ

điểm mù chủ động (→ Trang 277)
R Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông

(→ Trang 271)

Các chức năng của ABS (Hệ thống chống bó
cứng phanh)
ABS điều chỉnh áp lực phanh trong các tình
huống nguy cấp:
R Khi phanh, ví dụ khi phanh hết cỡ hoặc khi

độ bám của lốp không đủ, hiện tượng bó
cứng bánh xe sẽ được ngăn chặn.
R Khi phanh, khả năng lái của xe được đảm

bảo.

Nếu ABS điều chỉnh, hiện tượng rung tại bàn đạp
phanh có thể cảm nhận được. Bàn đạp phanh
rung có thể là một chỉ báo cho biết điều kiện
đường xá nguy hiểm và nhắc nhở người lái điều
khiển xe đặc biệt cẩn thận.
Giới hạn của hệ thống
R ABS hoạt động từ tốc độ khoảng 8 km/h.

R ABS có thể bị ảnh hưởng hoặc không hoạt
động, nếu có trục trặc và đèn cảnh báo màu
vàng ABS ! trong cụm đồng hồ chiếu
sáng liên tục sau khi khởi động động cơ.

Chức năng của BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh
khẩn cấp)

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do trục trặc
trong BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn
cấp)

Nếu BAS bị trục trặc, khoảng cách phanh có
thể bị kéo dài hơn trong các tình huống
phanh khẩn cấp.
# Nhấn bàn đạp phanh với lực tối đa trong

các tình huống phanh khẩn cấp. Khi đó,
hệ thống ABS sẽ ngăn hiện tượng bó
cứng bánh xe.

BAS hỗ trợ bạn trong tình huống phanh khẩn cấp
với lực phanh bổ sung.
Nếu bạn nhấn nhanh bàn đạp phanh, BAS sẽ
được kích hoạt:
R BAS tự động tăng áp lực phanh của phanh.

R BAS có thể rút ngắn khoảng cách phanh.
R ABS khi đó sẽ ngăn chặn bó cứng bánh xe.

Nếu bạn nhả bàn đạp phanh, phanh sẽ hoạt
động bình thường trở lại. BAS sẽ bị vô hiệu hóa.

Các chức năng của ESP® (Hệ thống cân bằng
điện tử)

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt do trục trặc
trong ESP®

Nếu ESP® bị trục trặc, ESP® sẽ không thực
hiện ổn định thân xe. Ngoài ra, các hệ thống
lái xe an toàn khác cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Kiểm tra ESP® tại một xưởng dịch vụ

được ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt do tắt ESP®

Nếu bạn tắt ESP®, ESP® sẽ không thực hiện
ổn định thân xe.
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# Chỉ tắt ESP® nếu có các tình huống
được mô tả sau đây.

Xe Mercedes‑‑AMG: Bạn phải lưu ý chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
ESP®, trong giới hạn vật lý, có thể theo dõi và cải
thiện độ ổn định thân xe và lực kéo trong các
tình huống sau đây:
R Khi khởi hành trên đường trơn hoặc ướt.
R Khi phanh.
R Xe có móc kéo rơ moóc: Ở chế độ vận hành

rơ moóc từ 65 km/h, nếu trục kéo dao động.
R Khi có gió tạt ngang mạnh, nếu bạn lái nhanh

hơn 80 km/h.

Nếu xe chệch ra khỏi hướng lái mong muốn,
ESP® có thể ổn định thân xe bằng các can thiệp
như sau:
R Một hoặc nhiều bánh xe được phanh có chủ

đích.
R Công suất động cơ được điều chỉnh phù hợp

với tình huống.

Nếu trong cụm đồng hồ, đèn cảnh báo ESP® OFF
å chiếu sáng liên tục, thì ESP® đã tắt:
R Độ ổn định thân xe không được cải thiện nữa.
R Xe có móc kéo rơ moóc: Chức năng ổn định

trục kéo không còn hoạt động.
R Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang không còn

hoạt động.
R Các bánh xe dẫn động có thể bị trượt.
R Hệ thống kiểm soát lực kéo ETS/4ETS tiếp

tục hoạt động.

% Nếu ESP® bị tắt, bạn sẽ vẫn được hỗ trợ khi
phanh bởi ESP®.

Nếu đèn cảnh báo ESP® ÷ trong cụm đồng
hồ nhấp nháy, điều chỉnh ESP®:
R Không tắt ESP® trong bất kỳ trường hợp nào.
R Chỉ nhấn bàn đạp ga khi khởi hành đến mức

cần thiết.
R Điều chỉnh phong cách lái cho phù hợp với

các điều kiện thời tiết và điều kiện đường xá.

Tắt ESP® trong các tình huống sau đây, để cải
thiện lực kéo:
R khi sử dụng dây xích chống tuyết
R trong tuyết dày
R trên cát hoặc sỏi

% Bánh xe quay tròn sẽ làm tăng lực kéo nhờ
tác dụng bám đường.

Nếu đèn cảnh báo ESP® ÷ chiếu sáng liên
tục, ESP® sẽ không sẵn sàng do trục trặc.
Hãy lưu ý các thông tin sau đây:
R Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo (→ Trang 570)
R Các thông báo hiển thị (→ Trang 516)
ETS/4ETS (Hệ thống kiểm soát lực kéo điện
tử)
Hệ thống kiểm soát lực kéo ETS/4ETS là một
thành phần của ESP® và cho phép khởi động
hoặc tăng tốc trên đường trơn.
ETS/4ETS có thể cải thiện lực kéo của xe bằng
các can thiệp như sau:
R Nếu các bánh xe dẫn động bị trượt, từng

bánh sẽ được phanh riêng.
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R Mô men xoắn dẫn động sẽ được truyền tới
một bánh xe hoặc các bánh xe nhiều hơn
bằng lực kéo.

Ảnh hưởng của chương trình điều khiển xe
lên ESP®
Chương trình điều khiển xe cho phép điều chỉnh
ESP® phù hợp với các điều kiện thời tiết, điều

kiện đường xá khác nhau và phong cách lái
mong muốn. Bạn có thể thiết lập chương trình
điều khiển xe bằng công tắc DYNAMIC SELECT
(→ Trang 194).

Các đặc tính ESP® của mỗi chương trình điều khiển xe

Chương trình điều khiển xe Chế độ ESP® Đặc điểm

S (Sport) ESP®-Sport Chương trình điều khiển xe này có một thiết kế
chú trọng vào sự ổn định, nhưng đậm chất thể
thao, điều này cho phép người lái ham mê thể
thao có được một phong cách lái chủ động.
Hãy chọn chương trình điều khiển xe S khi đi
trong các điều kiện đường xá như đường khô và
trên lộ trình rõ ràng.

C (Comfort)
Xe có tính năng MAGIC BODY CONTROL: CV
(CURVE)
E (Economy)

ESP®-Comfort Các chương trình điều khiển xe này có sự hòa
hợp tối ưu giữa lực kéo và độ ổn định thân xe.
Bạn hãy chọn chương trình điều khiển xe C, CV
hoặc E, khi đi trong các điều kiện đường xá khó
khăn như tuyết và băng hoặc đường ướt do mưa.
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Bật hoặc tắt ESP® (Hệ thống cân bằng điện
tử)
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . ESP
Xe Mercedes‑‑AMG: Bạn phải lưu ý chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Nếu đèn cảnh báo ESP® OFF å trên cụm
đồng hồ sáng liên tục, hệ thống ESP® đang tắt.
Hãy lưu ý các thông tin về đèn cảnh báo và các
thông báo hiển thị có thể xuất hiện trên cụm
đồng hồ.

Các chức năng của hệ thống hỗ trợ gió tạt
ngang ESP ®

Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang ESP® nhận diện
gió tạt ngang đột ngột và giúp người lái giữ xe
trong làn đường:
R Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang ESP® hoạt

động khi đi thẳng hoặc cua nhẹ trong dải tốc
độ từ 80 km/h đến 200 km/h.
R Xe được cân bằng thông qua hoạt động

phanh một phía và có chủ đích.

Các chức năng của hệ thống ổn định xe moóc
ESP®

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do các điều
kiện thời tiết và điều kiện đường xá xấu‑

Khi các điều kiện thời tiết và điều kiện đường
xá xấu‑ hệ thống ổn định xe moóc không thể
ngăn ngừa sự trượt đi của cụm xe kéo và xe
được kéo. Các xe kéo có điểm trọng tâm cao
có thể lật nhào, trước khi ESP® phát hiện ra
điều đó.

# Luôn điều chỉnh phong cách lái phù hợp
với các điều kiện thời tiết và điều kiện
đường xá hiện thời‑.

Hệ thống ổn định xe moóc ESP® có thể làm cân
bằng xe khi lái cùng với xe kéo, nếu nó bị trượt:
R Hệ thống ổn định xe moóc ESP® hoạt động

từ tốc độ 65 km/h.
R Sự trượt nhẹ được giảm thiểu qua hoạt động

phanh một phía và có chủ đích.
R Khi trượt mạnh, công suất động cơ được

giảm thêm và tất cả bánh xe được phanh.

Hệ thống ổn định xe moóc ESP® có thể bị giới
hạn hoặc không hoạt động trong trường hợp sau
đây:
R Rơ moóc không được nối đúng cách hoặc

không được xe phát hiện chính xác.
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Chức năng của hệ thống EBD (Hệ thống phân
phối lực phanh điện tử)
Hệ thống EBD có các đặc tính sau:
R Kiểm tra và điều chỉnh áp suất phanh lên

bánh sau.
R Cải thiện ổn định thân xe khi phanh, đặc biệt

khi vào cua.

Chức năng của Tính năng trợ lái STEER
CONTROL
Tính năng trợ lái STEER CONTROL giúp bạn lái
đúng hướng để ổn định thân xe nhờ một lực có
thể cảm nhận được trên tay lái.
Bạn sẽ nhận được hướng dẫn lái này, đặc biệt là
trong các tình huống sau đây:
R cả hai bánh xe bên trái hoặc bên phải ở trên

đường trơn hoặc ướt khi phanh.
R xe bị trượt.

Giới hạn của hệ thống
Tính năng trợ lái STEER CONTROL có thể bị ảnh
hưởng hoặc không hoạt động trong các tình
huống sau đây:
R ESP® tắt.
R ESP® bị trục trặc.
R hệ thống lái bị trục trặc.

Nếu ESP® bị trục trặc, bạn sẽ được hỗ trợ bằng
tay lái trợ lực điện.

Chức năng của hệ thống trợ phanh chủ động
Hệ thống trợ phanh chủ động bao gồm:
R Chức năng cảnh báo khoảng cách
R Chức năng phanh tự chủ
R Hỗ trợ phanh phù hợp với tình huống
R Xe có gói trợ lái: Tính năng trợ lái khẩn cấp
Hệ thống trợ phanh chủ động có thể giúp bạn
giảm thiểu nguy cơ va chạm với phương tiện
khác hay người đi bộ hoặc giảm bớt hậu quả của
tai nạn.

Nếu hệ thống phanh chủ động đã phát hiện một
nguy cơ va chạm, bạn sẽ được cảnh báo bằng
hình ảnh và âm thanh.
Nếu bạn không đáp lại cảnh báo bằng hình ảnh
và âm thanh này, việc phanh xe tự chủ sẽ được
thực hiện trong những tình huống nguy cấp.
Trong các tình huống đặc biệt nguy cấp, hệ
thống trợ phanh chủ động có thể trực tiếp thực
hiện việc phanh xe tự chủ. Trong trường hợp này,
cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh sẽ đồng
thời phát ra cùng với hoạt động phanh.
Nếu bạn tự phanh trong một tình huống nguy
cấp hoặc thực hiện thao tác phanh trong quá
trình phanh tự chủ, sẽ có hỗ trợ phanh phù hợp
với tình huống. Nếu cần, áp lực phanh sẽ được
tăng thành phanh hết cỡ.
Do chức năng phanh tự chủ hoặc tính năng hỗ
trợ phanh phù hợp với tình huống được kích
hoạt, các biện pháp dự phòng bổ sung có thể
được khởi động để bảo vệ người ngồi trong xe
(PRE-SAFE®) nếu xe được trang bị các biện pháp
này.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
khả năng phát hiện của hệ thống trợ
phanh chủ động bị hạn chế

Không phải lúc nào hệ thống trợ phanh chủ
động cũng có thể nhận biết rõ các vật thể và
tình huống giao thông phức tạp.
Trong những trường hợp này, hệ thống trợ
phanh chủ động có thể
R cảnh báo hoặc phanh không rõ nguyên

nhân
R không cảnh báo hoặc không phanh.
# Luôn tập trung quan sát tình huống giao

thông và không tin tưởng hoàn toàn vào

hệ thống trợ phanh chủ động. Hệ thống
trợ phanh chủ động chỉ là một phương
tiện trợ giúp. Người lái xe có trách
nhiệm giữ đủ khoảng cách an toàn, lái
xe đúng tốc độ và phanh kịp thời.

# Sẵn sàng phanh và tránh phanh nếu có
thể.

Chú ý tuân thủ cả giới hạn của hệ thống trợ
phanh chủ động.
Các chức năng từng phần hoạt động trong
các giải tốc độ như sau:
Chức năng cảnh báo khoảng cách

Chức năng cảnh báo khoảng cách cảnh báo cho
bạn bắt đầu từ tốc độ
R khoảng 30 km/h, nếu trong vài giây, khoảng

cách tới xe phía trước quá nhỏ so với tốc độ
xe đang chạy. Đèn cảnh báo khoảng cách
trên cụm đồng hồ· sẽ bật sáng.
R từ khoảng 7 km/h, nếu bạn tiến quá gần một

phương tiện hoặc người đi bộ. Bạn sẽ nghe
thấy một âm thanh cảnh báo gián đoạn và
đèn cảnh báo khoảng cách trên cụm đồng hồ
· bật sáng.

Hãy lập tức phanh ngay hoặc tránh chướng ngại
vật, cho đến khi không còn nguy hiểm nữa và
điều kiện giao thông cho phép.

Chức năng cảnh báo khoảng cách có thể hỗ trợ bạn trong những tình huống sau đây bằng âm thanh cảnh báo gián đoạn và đèn cảnh báo:

Xe chạy phía trước Xe đang dừng đỗ Xe chạy cắt ngang Người đi bộ đi ngang
qua đường

Người đi bộ đang
đứng

Xe không có gói trợ lái đến khoảng 250 km/h đến khoảng 80 km/h không có phản ứng đến khoảng 60 km/h không có phản ứng

Xe có gói trợ lái đến khoảng 250 km/h đến khoảng 100 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h
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Chức năng phanh tự chủ
Chức năng phanh tự chủ có thể can thiệp từ tốc độ khoảng 7 km/h trong những tình huống sau:

Xe chạy phía trước Xe đang dừng đỗ Xe chạy cắt ngang Người đi bộ đi ngang
qua đường

Người đi bộ đang
đứng

Xe không có gói trợ lái đến khoảng 200 km/h đến khoảng 50 km/h không có phản ứng đến khoảng 60 km/h không có phản ứng

Xe có gói trợ lái đến khoảng 250 km/h đến khoảng 100 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h

Hỗ trợ phanh phù hợp với tình huống
Tính năng hỗ trợ phanh phù hợp với tình huống có thể can thiệp từ tốc độ khoảng 7 km/h trong những tình huống sau:

Xe chạy phía trước Xe đang dừng đỗ Xe chạy cắt ngang Người đi bộ đi ngang
qua đường

Người đi bộ đang
đứng

Xe không có gói trợ lái đến khoảng 250 km/h đến khoảng 80 km/h không có phản ứng đến khoảng 60 km/h không có phản ứng

Xe có gói trợ lái đến khoảng 250 km/h đến khoảng 100 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h đến khoảng 70 km/h
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Hủy hoạt động phanh của hệ thống trợ
phanh chủ động
Bạn có thể kết thúc hoạt động phanh của hệ
thống trợ phanh chủ động bất cứ lúc nào:
R Bằng cách nhấn hết cỡ bàn đạp ga hoặc

Kickdown
R Xe không có gói trợ lái: Bằng cách nhả bàn

đạp phanh

Nếu ít nhất một trong các điều kiện sau đây
được đáp ứng, hệ thống trợ phanh chủ động sẽ
kết thúc hoạt động phanh:
R Bạn tránh chướng ngại vật bằng cách đánh

lái.
R Không còn nguy cơ va chạm nữa.
R Không phát hiện chướng ngại vật nào trên

đường nữa.
Tính năng trợ lái khẩn cấp (chỉ những xe có
gói trợ lái )
Tính năng trợ lái khẩn cấp có các đặc tính sau:
R Có thể phát hiện người đi bộ đang đứng hoặc

băng qua đường.

R Có thể trợ giúp người lái bằng tính năng hỗ
trợ tay lái bổ sung khi thực hiện một thao tác
tránh đã được nhận biết.
R Có thể được kích hoạt bằng cách đánh nhanh

tay lái khi thao tác tránh.
R Có thể hỗ trợ bạn khi lái xe tránh hoặc cho

xe đi thẳng.
R Có thể phản ứng từ tốc độ khoảng 20 km/h

cho đến tốc độ khoảng 70 km/h.

Bạn có thể kết thúc tính năng hỗ trợ bất cứ lúc
nào bằng cách đánh lái.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn mặc
dù có tính năng trợ lái khẩn cấp

Không phải lúc nào tính năng trợ lái khẩn cấp
cũng có thể nhận biết rõ các vật thể và tình
huống giao thông phức tạp.
Ngoài ra, tính năng hỗ trợ tay lái của tính
năng trợ lái khẩn cấp thông thường cũng
không đủ để tránh được một va chạm.

Trong những trường hợp này tính năng trợ lái
khẩn cấp có thể
R cảnh báo hoặc hỗ trợ không rõ nguyên

nhân
R không cảnh báo hoặc không hỗ trợ.
# Luôn chú ý quan sát tình huống giao

thông và không tin tưởng hoàn toàn vào
tính năng trợ lái khẩn cấp.

# Sẵn sàng phanh và tránh phanh nếu có
thể.

# Kết thúc tính năng hỗ trợ bằng cách
đánh lái trong các tình huống lái không
nguy cấp.

# Lái xe với tốc độ phù hợp nếu người đi
bộ dừng lại trên khu vực đường chạy
của xe.

Chú ý tuân thủ cả giới hạn hệ thống của tính
năng trợ lái khẩn cấp.
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Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R khi có tuyết, có mưa, sương mù, bụi dày, bị

lóa, ánh nắng mặt trời chiếu trực diện hoặc
ánh đèn nhấp nháy.
R khi cảm biến bị bẩn, bị mờ do hơi nước, bị hư

hỏng hoặc bị che khuất.
R khi cảm biến bị trục trặc do các nguồn rađa

khác, chẳng hạn phản xạ rađa mạnh trong
nhà xe.
R khi phát hiện và hiển thị cảnh báo mất áp

suất lốp hoặc lốp bị lỗi.

Hệ thống không phản ứng đúng trong một số
tình huống:
R trong các tình huống giao thông phức tạp, khi

mà không phải lúc nào cũng có thể nhận biết
rõ các vật thể.
R với người đi bộ hoặc phương tiện di chuyển

nhanh vào khu vực nhận biết của cảm biến.
R với người đi bộ bị che khuất bởi các vật thể

khác.

R nếu hình dáng đặc trưng của người đi bộ
không nổi bật trên cảnh nền.
R nếu không thể nhận biết người đi bộ rõ hơn,

chẳng hạn qua quần áo đặc biệt hoặc các vật
thể khác.
R ở những góc cua với bán kính hẹp.

Điều chỉnh hệ thống trợ phanh chủ động
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . HT trợ phanh ch. động
Xe không có gói trợ lái: Có thể thực hiện điều
chỉnh sau khi xe đã khởi động.
Xe có gói trợ lái: Có thể thực hiện điều chỉnh
khi bật điện khởi động.
% Khuyến cáo thường xuyên bật hệ thống trợ

phanh chủ động.
Chọn một trong các thiết lập sau đây:
# Sớm: Lựa chọn của bạn được duy trì trong

lần khởi động xe tới.

# Trung bình: Lựa chọn của bạn được duy trì
trong lần khởi động xe tới.

# Trễ: Lựa chọn của bạn được duy trì trong lần
khởi động xe tới.

# Tắt:
Chức năng cảnh báo khoảng cách và chức
năng phanh tự chủ được tắt.
Xe không có gói trợ lái: Trong lần khởi động
xe tới, thiết lập trung bình sẽ được chọn tự
động.
Xe có gói trợ lái: Tính năng trợ lái khẩn cấp
không sẵn sàng. Phanh sẽ được tự động
chỉnh ở mức trung bình trong lần bật điện
khởi động tiếp theo và tính năng trợ lái khẩn
cấp sẵn sàng.

% Nếu hệ thống trợ phanh chủ động tắt, biểu
tượngæ xuất hiện trên màn hình hiển thị
đa chức năng trong sơ đồ trợ giúp.
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Chức năng của đèn phanh thích ứng
Đèn phanh thích ứng cảnh báo cho những người
tham gia giao thông đi đằng sau trong tình
huống phanh khẩn cấp bằng cách:
R nhấp nháy đèn phanh
R bật hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm

Nếu xe đang ở vận tốc trên 50 km/h bị phanh
mạnh, thì các đèn phanh sẽ nhấp nháy nhanh
hơn. Nhờ đó, các xe đi phía sau sẽ được cảnh
báo đặc biệt dễ thấy.
Nếu tốc độ cao hơn 70 km/h lúc bắt đầu phanh,
hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ bật, ngay
khi xe dừng lại. Trong lần khởi động lại sau đó,
đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ tự động tắt ở
10 km/h. Bạn có thể tắt đèn cảnh báo nguy
hiểm bằng nút nhấp nháy cảnh báo.

TEMPOMAT và bộ giới hạn
Chức năng của TEMPOMAT
TEMPOMAT tự tăng tốc và phanh xe để duy trì
tốc độ đã lưu trước đó.

Nếu bạn tăng tốc để vượt, tốc độ đã lưu sẽ
không bị xóa. Nếu sau quá trình vượt, bạn nhấc
chân khỏi bàn đạp ga, TEMPOMAT sẽ điều chỉnh
trở về tốc độ đã lưu.
Bạn điều khiển TEMPOMAT bằng các nút tương
ứng trên tay lái. Bạn có thể cài đặt bất kỳ tốc độ
nào từ 20 km/h trở lên.
Nếu bạn không điều chỉnh phong cách lái xe phù
hợp, hệ thống TEMPOMAT không thể giảm thiểu
nguy cơ tai nạn hay thắng được các quy luật vật
lý. Bộ giới hạn không thể tính đến các điều kiện
trên đường, thời tiết hay giao thông. Hệ thống
TEMPOMAT chỉ là công cụ hỗ trợ. Bạn phải chịu
trách nhiệm điều chỉnh khoảng cách an toàn với
xe phía trước, tốc độ xe, phanh đúng lúc và đi
đúng làn đường.
Các hiển thị trong màn hình hiển thị đa chức
năng
Trên màn hình hiển thị đa chức năng sẽ hiển thị
trạng thái của TEMPOMAT và tốc độ đã lưu.

1 TEMPOMAT được chọn
2 Tốc độ đã được lưu, TEMPOMAT bị vô hiệu

hóa
3 Tốc độ đã được lưu, TEMPOMAT được kích

hoạt

% Trên đồng hồ tốc độ, các vạch tốc độ đã lưu
hiện tại sáng đến tận cuối viền của vạch
hoặc đến giới hạn lốp mùa đông đã cài đặt.

Giới hạn của hệ thống
Hệ thống TEMPOMAT có thể không duy trì tốc
độ đã lưu khi leo dốc. Tốc độ đã lưu sẽ khôi phục
lại khi leo hết dốc.
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Chuyển về số thấp hơn đúng lúc trên đường dốc
xuống dài và dốc. Đặc biệt lưu ý điều này khi
đang điều khiển xe chất tải. Thao tác này giúp
tận dụng hiệu quả phanh động cơ. Đồng thời làm
giảm tải lên hệ thống phanh và ngăn phanh quá
nóng và mài mòn nhanh.
Không sử dụng TEMPOMAT trong các tình huống
sau đây:
R Trong những tình huống giao thông đòi hỏi

thay đổi tốc độ thường xuyên, ví dụ khi
đường đông, trên các đoạn đường có nhiều
khúc cua
R Khi đường trơn hoặc có băng. Bánh xe dẫn

động có thể mất độ bám khi tăng tốc và xe
có thể bị văng
R Khi tầm nhìn hạn chế
Chức năng của bộ giới hạn
Bộ giới hạn giới hạn tốc độ của xe. Để nhanh
chóng điều chỉnh đến tốc độ đã lưu, bộ giới hạn
sẽ tự phanh.

Bạn có thể giới hạn tốc độ bằng các cách sau
đây:
R Biến thiên: Cho các giới hạn tốc độ, ví dụ ở

những khu vực khép kín
R Ổn định: Cho các giới hạn tốc độ trong thời

gian dài, ví dụ khi ở chế độ vận hành lốp mùa
đông

Bạn điều khiển bộ giới hạn biến thiên bằng các
nút tương ứng trên tay lái. Bạn có thể cài đặt bất
kỳ tốc độ nào từ 20 km/h trở lên. Nếu xe đã
khởi động, bạn có thể thực hiện cài đặt khi xe
đang dừng đỗ.
Nếu bạn không điều chỉnh phong cách lái phù
hợp, bộ giới hạn không thể giảm thiểu nguy cơ
tai nạn hay thắng được các giới hạn 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
điều chỉnh khoảng cách an toàn với xe phía
trước, tốc độ xe, phanh đúng lúc và đi đúng làn
đường.

Các hiển thị trong màn hình hiển thị đa chức
năng
Trên màn hình hiển thị đa chức năng sẽ hiển thị
trạng thái của bộ giới hạn và tốc độ đã lưu.

1 Bộ giới hạn được chọn
2 Tốc độ đã được lưu, bộ giới hạn bị vô hiệu

hóa
3 Tốc độ đã được lưu, bộ giới hạn được kích

hoạt

% Trên đồng hồ đo tốc độ, các phần sẽ sáng
cho đến khi đạt tốc độ đã lưu hiện tại.
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Tính năng kick-down
Nếu bạn nhấn bàn đạp ga qua điểm kháng (Kick-
down trạng thái nảy lại), bộ giới hạn biến thiên
sẽ chuyển sang trạng thái tạm nghỉ. Trên màn
hình hiển thị đa chức năng xuất hiện thông báo
Bộ giới hạn đang tạm ngắt.
Nếu tính năng kick-down kết thúc, bộ giới hạn
biến thiên sẽ được kích hoạt lại trong các tình
huống sau:
R Tốc độ đang đi thấp hơn tốc độ đã lưu.
R Tốc độ đã lưu được khôi phục.
R Bạn lưu một tốc độ mới.
Điều khiển TEMPOMAT hoặc bộ giới hạn biến
thiên

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
tốc độ đã lưu

Nếu bạn khôi phục tốc độ đã lưu trước đó và
tốc độ này thấp hơn tốc độ hiện tại, xe sẽ
giảm tốc.
# Chú ý các điều kiện giao thông trước

khi khôi phục tốc độ đã lưu.

Các điều kiện
TEMPOMAT
R TEMPOMAT đã chọn.
R ESP® đang bật nhưng không được phép kiểm

soát.
R Tốc độ đang đi tối thiểu là 20 km/h.

Bộ giới hạn biến thiên
R Xe được khởi động.
R Bộ giới hạn biến thiên được chọn.

Chuyển đổi giữa TEMPOMAT và bộ giới hạn
biến thiên

# Chọn TEMPOMAT: Bấm nút điều chỉnh1
lên.

# Chọn bộ giới hạn biến thiên: Bấm nút điều
chỉnh1 xuống.
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% Xe có hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC: Bộ giới hạn biến thiên
được chọn bằng một nút khác
(→ Trang 230).

Kích hoạt TEMPOMAT hoặc bộ giới hạn biến
thiên
# Bấm nút điều chỉnh2 lên (SET+) hoặc

xuống (SET-).
# Rút chân khỏi bàn đạp ga.

Tốc độ đang đi hiện tại sẽ được lưu và được
xe duy trì (TEMPOMAT) hoặc giới hạn (bộ giới
hạn biến thiên).

Tăng/giảm tốc độ
# Bấm nút điều chỉnh2 lên/xuống.

Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm 1 km/h.
hoặc
# Bấm nút điều chỉnh2 lên/xuống và giữ.

Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm với biên
độ 1-km/h.

hoặc
# Bấm nút điều chỉnh2 qua điểm kháng.

Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm 10 km/h.

hoặc
# Bấm nút điều chỉnh2 qua điểm kháng và

giữ.
Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm với biên
độ 10-km/h.

hoặc
# Tăng tốc đến tốc độ mong muốn.
# Bấm nút điều chỉnh2 lên.

Áp dụng tốc độ đã nhận biết.
Nếu hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông đã phát
hiện các biển báo giao thông với tốc độ tối đa
cho phép khi kích hoạt TEMPOMAT/bộ giới hạn
biến thiên và những tốc độ này được hiển thị
trên cụm đồng hồ:
# Bấm nút điều chỉnh3 lên.

Tốc độ tối đa cho phép của biển báo giao
thông sẽ được lưu và được xe duy trì hoặc
giới hạn tương ứng.

Vô hiệu hóa TEMPOMAT hoặc bộ giới hạn
biến thiên.
# Bấm nút điều chỉnh3 (CNCL) xuống.

Nếu TEMPOMAT hoặc bộ giới hạn biến thiên bị
vô hiệu hóa,
R tốc độ xe chạy thực tế sẽ được lưu bằng công

tắc2 (SET+) hoặc (SET-) và được xe duy trì.
R tốc độ đã lưu lần cuối sẽ được mở ra bằng

công tắc3 (RES) và được xe duy trì.

% Nếu bạn phanh, tắt ESP® hay ESP® điều
khiển xe, TEMPOMAT sẽ bị vô hiệu hóa. Bộ
giới hạn biến thiên sẽ không được kích hoạt.
Nếu bạn dừng xe, tốc độ đã lưu lần cuối sẽ bị
xóa.

Bộ giới hạn ổn định
Nếu xe của bạn không nên vượt quá một tốc độ
nhất định trong một thời gian dài (ví dụ để sử
dụng chế độ vận hành lốp mùa đông), bạn có thể
cài đặt tốc độ này bằng bộ giới hạn ổn định.
Trên hệ thống đa phương tiện, bạn có thể giới
hạn tốc độ ở một giá trị nằm trong khoảng
160 km/h và 240 km/h(→ Trang 228).
Ngay trước khi bạn đạt tới tốc độ đã cài đặt, tốc
độ này sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị đa chức
năng. Nếu bạn xác nhận thông báo bằng%,
sẽ không có hiển thị nào xuất hiện cho đến khi
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dừng xe. Một hiển thị mới sẽ chỉ xuất hiện sau
khi xe khởi động lại.
Ngay cả khi dùng tính năng kick-down, bộ giới
hạn ổn định sẽ không chuyển sang trạng thái
tạm nghỉ và tốc độ xe chạy vẫn giữ nguyên dưới
tốc độ đã cài đặt.
Cài đặt giới hạn tốc độ khi dùng lốp mùa
đông
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .î Cài đặt của
xe . Gi.hạn lốp mùa đông
# Chọn tốc độ hoặc tắt chức năng.

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC
Chức năng của hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC duy trì tốc độ cài đặt khi xe chạy tự
do. Khi các xe phía trước được nhận diện,
khoảng cách đã thiết lập sẽ được duy trì đến khi
xe dừng hẳn nếu cần. Xe được tăng tốc hoặc
giảm tốc phụ thuộc vào khoảng cách tới xe phía
trước và tốc độ đã thiết lập. Tốc độ (trong
khoảng giữa 20 km/h và 210 km/h) và khoảng
cách sẽ được cài đặt và lưu trên tay lái.

Các tính năng khác của hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC:
R Việc điều chỉnh phong cách lái phụ thuộc vào

chương trình lái đã chọn (tiết kiệm nhiên liệu,
tiện nghi hoặc năng động) (→ Trang 194)
R Có phản ứng với xe đang đứng yên trong

phạm vi tốc độ đi trong thành phố, nếu có đủ
các khả năng nhận diện (ngoại trừ xe đạp, xe
máy và người đi bộ).
R Khởi động tăng tốc nhanh lên tốc độ đã lưu,

nếu đèn báo rẽ được bật để chuyển sang làn
vượt.
R Chú ý các quy định cấm vượt một bên trên

đường cao tốc hoặc đường nhiều làn xe với
các làn đường có giải phân cách.

Xe có hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động: Nếu xe
được phanh cho tới khi dừng hẳn trên đường cao
tốc được phân cách và có nhiều làn bằng hệ
thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC, nó có thể tự động đi theo người phía
trước trong vòng 30 giây. Nếu trong lúc khởi
hành phát hiện thấy một tình huống cấp bách,
thì sẽ xuất hiện một cảnh báo bằng hình ảnh và
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âm thanh và người lái phải can thiệp. Xe không
được tăng tốc tiếp nữa.
Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC chỉ là một phương tiện trợ giúp.
Người lái có trách nhiệm giữ khoảng cách an
toàn, lái xe đúng tốc độ, phanh kịp thời.
Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị hạn chế hoặc không hoạt
động ví dụ trong các tình huống sau đây:
R Khi có tuyết, có mưa, sương mù, bụi dày, bị

lóa, ánh nắng mặt trời chiếu trực diện hoặc
ánh đèn nhấp nháy cường độ cao.
R Nếu kính chắn gió trong khu vực camera bị

bẩn, mờ sương, hư hại hoặc bị che khuất.
R Khi cảm biến rađa bị bẩn hoặc bị che khuất.
R Trên đường đóng băng hoặc trơn trượt, hệ

thống phanh và tăng tốc có thể làm bánh xe
mất độ bám và xe có thể bị văng.
R Trong nhà để xe hoặc trên đường phố có độ

xuống hoặc lên dốc cao.

Không sử dụng hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC trong những tình huống
này.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do tăng tốc
hoặc phanh bằng hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC có thể tăng tốc hoặc phanh, ví
dụ, trong các trường hợp sau đây:
R Nếu quá trình khởi hành được thực hiện

bằng hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC.
R Nếu tốc độ đã lưu được khôi phục và tốc

độ này cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so
với tốc độ lái hiện tại.
R Nếu hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ

động DISTRONIC không nhận biết được
xe chạy phía trước hoặc không phản ứng
với các vật thể liên quan đến xe.

# Luôn chú ý quan sát tình hình giao
thông và sẵn sàng nhấn phanh.

# Chú ý tình huống giao thông, trước khi
tốc độ đã lưu trước đó được khôi phục.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do hệ thống
hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC giảm tốc không đủ

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC phanh xe của bạn với mức giảm
tốc bằng 50 % mức giảm tốc tối đa có thể đạt
được. Nếu mức giảm tốc này chưa đủ, hệ
thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC sẽ cảnh báo bạn bằng âm thanh
và hình ảnh.
# Trong các trường hợp này hãy điều

chỉnh tốc độ phù hợp và giữ đủ khoảng
cách.

# Tự phanh và/hoặc lái tránh.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do tính năng
nhận biết của hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC bị hạn chế

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC không phản ứng hoặc bị hạn chế:
R khi phong cách lái thay đổi hoặc khi

chuyển làn.
R với người đi bộ, động vật, xe hai bánh

hoặc xe ô tô dừng đỗ cũng như các
chướng ngại vật bất ngờ.
R với các tình huống giao thông phức tạp.
R với phương tiện giao thông đang đi tới

hoặc băng qua.

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC có thể không cảnh báo hay can
thiệp hỗ trợ trong những tình huống này.
# Luôn phải chú ý đến tình huống giao

thông và phản ứng phù hợp.

Điều khiển hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC
Các điều kiện
R Xe được khởi động.
R Nhả phanh tay điện tử.
R ESP® được bật và không điều chỉnh xe.
R Hộp số ở vị tríh.
R Tất cả cửa xe đã đóng.
R Kiểm tra hệ thống cảm biến rađa kết thúc

thành công (Xe chạy trên 20 km/h).

Chuyển đổi giữa bộ giới hạn và hệ thống hỗ
trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC.

# Bấm nút1.

Kích hoạt hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC hoặc bộ giới hạn biến
thiên
# Kích hoạt mà không có tốc độ đã lưu: Bấm

nút điều chỉnh3 lên (SET+) hoặc xuống
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(SET-). Nhấc chân khỏi bàn đạp ga (hệ thống
hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC).
Tốc độ đang đi hiện tại sẽ được lưu và được
xe duy trì (hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC) hoặc giới hạn (bộ giới
hạn).

hoặc
# Kích hoạt với tốc độ đã lưu: Bấm nút điều

chỉnh4 lên. Nhấc chân khỏi bàn đạp ga (hệ
thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC).

% Bằng cách bấm nút điều chỉnh4 lên hai
lần, hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC hoặc bộ giới hạn biến thiên
với giới hạn tốc độ được hiển thị trên cụm
đồng hồ sẽ được kích hoạt.

Tiếp nhận giới hạn tốc độ được hiển thị khi
hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC hoặc bộ giới hạn đang hoạt động
# Bấm nút điều chỉnh4 (RES) lên.

Giới hạn tốc độ hiển thị trên cụm đồng hồ sẽ
được áp dụng làm tốc độ lưu. Xe sẽ điều

chỉnh tốc độ phù hợp với xe phía trước đến
tối đa là mức tốc độ đã lưu.

Khởi hành bằng hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC
# Rút chân khỏi bàn đạp phanh.
# Bấm nút điều chỉnh4 (RES) lên.
Hoặc
# Nhấn bàn đạp ga nhanh và dứt khoát.

Các chức năng của hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC sẽ tiếp
tục được thực thi.

Vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do hệ thống
hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC đang bật khi bạn rời khỏi ghế
người lái

Nếu xe chỉ được phanh bởi hệ thống hỗ trợ
giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC và bạn
rời khỏi ghế người lái, xe có thể bị trôi.
# Luôn tắt hệ thống hỗ trợ giữ khoảng

cách chủ động DISTRONIC và đảm bảo

chống bị trôi xe trước khi bạn rời khỏi
ghế người lái.

# Bấm nút điều chỉnh4 (CNCL) xuống.

Tăng hoặc giảm tốc độ
# Bấm nút điều chỉnh3 lên (SET+) hoặc

xuống (SET-).
Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm 1 km/h.

Hoặc
# Bấm nút điều chỉnh3 lên/xuống và giữ.

Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm với biên
độ 1-km/h.

Hoặc
# Bấm nút điều chỉnh3 qua điểm kháng.

Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm 10 km/h.
Hoặc
# Bấm nút điều chỉnh3 qua điểm kháng và

giữ.
Tốc độ đã lưu được tăng hoặc giảm với biên
độ 10-km/h.
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Tăng hoặc giảm khoảng cách quy định với xe
phía trước
# Tăng khoảng cách quy định: Bấm nút điều

chỉnh2 xuống.
# Giảm khoảng cách quy định: Bấm nút điều

chỉnh2 lên.

Chức năng của hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc
độ chủ động
% Tính khả dụng của chức năng sau đây phụ

thuộc vào từng quốc gia.

Nếu phát hiện thấy giới hạn tốc độ bị thay đổi và
hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC đang bật, chế độ này sẽ áp dụng tốc
độ mới làm tốc độ lưu.
Việc điều chỉnh tốc độ đang đi sẽ bắt đầu muộn
nhất là theo mức trên biển báo giao thông. Khi
gặp biển báo tại cửa lối vào, tốc độ sẽ được điều
chỉnh trước. Hiển thị giới hạn tốc độ trên màn

hình hiển thị của cụm đồng hồ sẽ luôn được cập
nhật theo mức trên biển báo giao thông.
Nếu trên đoạn đường không bị giới hạn (ví dụ
trên đường cao tốc) không có giới hạn tốc độ,
tốc độ khuyến cáo sẽ được áp dụng làm tốc độ
lưu. Hệ thống sẽ sử dụng tốc độ lưu trên đoạn
đường không bị giới hạn làm tốc độ khuyến cáo.
Nếu tốc độ lưu trên đoạn đường không bị giới
hạn không thay đổi, tốc độ khuyến cáo sẽ tương
đương 130 km/h.
Nếu hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC được chuyển sang trạng thái tạm
nghỉ bằng cách nhấn bàn đạp ga, chỉ các giới
hạn tốc độ lớn hơn tốc độ đã lưu mới được áp
dụng.
Hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động có thể
được cấu hình trên hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 273).
Hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động chỉ là
một phương tiện trợ giúp. Người lái có trách
nhiệm giữ khoảng cách an toàn, lái xe đúng tốc
độ, phanh kịp thời. Tốc độ cao nhất cho phép
cũng phụ thuộc vào điều kiện đường xá và các
điều kiện giao thông.
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Giới hạn của hệ thống
Các giới hạn tốc độ được giảm bớt (ví dụ theo
thời gian hoặc do thời tiết) có thể không được
nhận diện chính xác bởi hệ thống. Hệ thống
không nhận biết được tốc độ tối đa cho phép đối
với các xe kéo nhau. Trong các tình huống này,
tốc độ phải được điều chỉnh.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do điều
chỉnh tốc độ bằng hệ thống hỗ trợ giới
hạn tốc độ chủ động

Tốc độ tiếp nhận bởi hệ thống hỗ trợ giới hạn
tốc độ chủ động có thể quá cao hoặc bị lỗi
trong một số trường hợp cụ thể:
R Khi đường ướt hoặc có sương mù
R Khi chạy xe với rơ moóc
# Đảm bảo rằng tốc độ đang đi luôn phù

hợp với các quy định giao thông.
# Điều chỉnh tốc độ lái phù hợp với các

điều kiện thời tiết và điều kiện giao
thông.

Chức năng của điều chỉnh tốc độ theo hành
trình
% Tính khả dụng của chức năng sau đây phụ

thuộc vào từng quốc gia.
Khi hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách DISTRONIC
hoạt động, chức năng sẽ điều chỉnh tốc độ xe
chạy theo sự kiện xảy ra trên đường ở phía trước.
Tùy thuộc vào chương trình lái đã chọn, xe sẽ
vượt qua các địa hình giao thông phía trước một
cách tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi hay năng
động. Nếu đã vượt qua địa hình giao thông đó,
xe sẽ tăng tốc về tốc độ đã lưu. Trong đó, sẽ căn
cứ vào khoảng cách đã cài đặt, xe phía trước đã
được nhận biết và giới hạn tốc độ sắp tới.
Có thể đặt cấu hình điều chỉnh tốc độ theo hành
trình trên hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 234).
Địa hình giao thông phía trước là:
R Khúc cua
R Ngã ba, nút giao thông hình xuyến và trạm

thu phí
R Lối rẽ và lối ra

% Khi đến trạm thu phí, hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC sẽ tiếp
nhận tốc độ làm tốc độ lưu.

Ngoài ra, tốc độ sẽ bị giảm, nếu nhận diện một
trong các tình huống sau đây khi đèn báo rẽ
được bật:
R Rẽ tại các nơi giao nhau
R Trên các làn đường giảm tốc
R Trên làn đường bên cạnh làn đường giảm tốc

Về cơ bản người lái có trách nhiệm lựa chọn tốc
độ phù hợp và quan sát các thành phần tham gia
giao thông khác. Điều này đặc biệt đúng đối với
các đường giao nhau, nút giao thông hình xuyến
và các đèn hiệu giao thông, bởi vì chức năng
điều chỉnh tốc độ theo hành trình sẽ không
phanh cho dừng hẳn.
Khi dẫn đường hoạt động, lần điều chỉnh tốc độ
đầu tiên sẽ diễn ra tự động. Khi bật đèn báo rẽ,
chế độ dẫn đường đã chọn sẽ được xác nhận và
lần điều chỉnh tốc độ tiếp theo sẽ được kích
hoạt.
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Việc điều chỉnh tốc độ được kết thúc trong các
trường hợp sau:
R Khi đèn báo rẽ được tắt trước tình hình giao

thông.
R Khi người lái nhấn ga hoặc phanh trong quá

trình điều chỉnh.
Giới hạn của hệ thống
Điều chỉnh tốc độ theo hành trình không tính
đến quy định về quyền ưu tiên qua đường. Người
lái có trách nhiệm tuân thủ luật lệ giao thông và
điều chỉnh tốc độ.
Khi các điều kiện môi trường không tốt (ví dụ
như đường khó nhìn bao quát, đường hẹp, thời
tiết ẩm ướt, tuyết hoặc băng) hoặc khi kéo theo
rơ moóc, hệ thống không thể lựa chọn tốc độ
theo tình huống. Trong các tình huống này người
lái phải can thiệp một cách phù hợp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
chức năng điều chỉnh tốc độ theo hành
trình

Điều chỉnh tốc độ theo hành trình có thể bị
lỗi hoặc tạm thời không sẵn sàng trong các
tình huống sau đây:
R nếu dữ liệu bản đồ không cập nhật hoặc

không có sẵn
R nếu không tuân theo hướng dẫn chỉ

đường đề xuất
R nếu lộ trình đã cài đặt bị thay đổi
R tại các công trình
R khi vận hành rơ moóc
R khi điều kiện thời tiết và điều kiện đường

xá không tốt
R khi đã nhấn ga
# Điều chỉnh tốc độ theo tình huống giao

thông.

Cài đặt điều chỉnh tốc độ theo hành trình
Điều kiện
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC đã bật.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Điều chỉnh tốc độ
# Chọn Tối ưu DYN. SELECT hoặc Tắt.

Hệ thống trợ lái chủ động
Chức năng của hệ thống trợ lái chủ động
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Hệ thống trợ lái chủ động hỗ trợ người lái đi giữa
làn đường với tốc độ lên tới 210 km/h nhờ can
thiệp tay lái mức độ vừa phải. Khi đó hệ thống sẽ
hướng tới các vạch dấu làn đường. Ngoài ra, tùy
thuộc vào tốc độ đang chạy, hệ thống trợ lái chủ
động sẽ hướng theo xe chạy phía trước. Nếu
chức năng nhận biết vạch dấu làn đường và xe
chạy phía trước bị hạn chế, hệ thống trợ lái chủ
động sẽ chuyển sang trạng thái tạm nghỉ. Hệ
thống sẽ không còn hỗ trợ bằng các hoạt động
lái.
R Người lái phải luôn để tay lên tay lái, để có

thể lái và can thiệp điều chỉnh hướng hoặc
điều chỉnh làn đường bất cứ lúc nào.
R Trạng thái của hệ thống trợ lái chủ động được

hiển thị trong vùng trạng thái của màn hiển
thị đa chức năng.

Nhận diện lái và tiếp xúc
Người lái phải luôn để tay lên tay lái, để có thể
can thiệp bất cứ lúc nào. Người lái xe phải luôn
tính việc chuyển từ trạng thái hoạt động sang
trạng thái tạm nghỉ hoặc ngược lại.

Nếu hệ thống đạt tới giới hạn của nó, người lái
không tự điều khiển tay lái hoặc buông tay lái
trong một thời gian dài, anh ta sẽ được hệ thống
cảnh báo bằng hình ảnh tùy thuộc tình huống lúc
đó. Trên màn hình đa chức năng xuất hiện hiển
thị1. Nếu người lái vẫn không tự lái hoặc
không đặt tay lên tay lái, ngoài cảnh báo bằng
hình ảnh, sẽ có thêm một cảnh báo bằng âm
thanh lặp đi lặp lại.
Cảnh báo không xuất hiện hoặc sẽ kết thúc sau
khi xuất hiện nếu thỏa mãn một trong các điều
kiện sau:
R Người lái đánh lái.

R Người lái ấn nút trên tay lái hoặc điều khiển
Touch-Control.

Hệ thống trợ lái chủ động chỉ là một phương tiện
trợ giúp. Người lái phải chịu trách nhiệm giữ
khoảng cách an toàn, lái xe đúng tốc độ, phanh
kịp thời và đi đúng làn đường. Trước khi chuyển
làn, người lái phải đảm bảo rằng làn đường bên
cạnh thông thoáng (nhìn qua vai).
Giới hạn của hệ thống
Hệ thống trợ lái chủ động được trang bị một mô
men lái giới hạn để kiểm soát lái ngang. Việc
đánh lái trong một số tình huống không đủ để
giữ xe chạy trong làn đường hoặc để lái qua các
lối ra. Hệ thống trợ lái chủ động không thể hỗ trợ
người lái đánh lái ví dụ khi lưu thông vòng tròn,
tại các ngã ba, ngã tư, trạm thu phí hoặc các lối
rẽ.
Hệ thống có thể bị hạn chế hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau đây:
R Khi có tuyết, có mưa, sương mù, bụi dày, bị

lóa, ánh nắng mặt trời chiếu trực diện hoặc
ánh đèn nhấp nháy cường độ cao, bị ánh
sáng phản chiếu hoặc bóng tối phủ trên
đường xe chạy
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R Chiếu sáng trên đường không đủ.
R Nếu kính chắn gió trong khu vực camera bị

bẩn, mờ sương, hư hại hoặc bị che khuất.
R Nếu không có vạch giới hạn làn đường hoặc

vạch giới hạn làn đường không rõ nét, hoặc
các vạch thay đổi nhanh chóng.
R Nếu khoảng cách đến xe phía trước quá gần

và vì thế không thể phát hiện vạch làn đường.
R Khi đường hẹp và quanh co.
R Khi có chướng ngại vật đứng trên làn đường

hoặc lao vào giữa làn đường.

Hệ thống sẽ không hỗ trợ trong những tình
huống sau:
R Ở những khúc cua hẹp, nút giao hình xuyến

hoặc ở các lối rẽ.
R Khi vận hành rơ moóc.
R Nếu bạn chuyển làn chủ động mà không bật

đèn báo rẽ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do chức
năng của hệ thống trợ lái chủ động bị
hủy ngoài dự kiến

Nếu hệ thống trợ lái chủ động đã đạt tới giới
hạn của hệ thống, sẽ không đảm bảo được
hệ thống còn hoạt động hoặc sẽ giữ xe chạy
đúng làn đường.
# Luôn giữ tay trên tay lái và chú ý quan

sát tình hình giao thông.
# Luôn lái xe theo luật giao thông và theo

tình huống giao thông.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do hệ thống
trợ lái chủ động can thiệp tay lái ngoài dự
kiến

Chức năng nhận biết vạch kẻ đường và các
vật thể có thể bị trục trặc.
Điều này có thể dẫn đến các hoạt động lái
ngoài ý muốn.
# Lái theo tình huống giao thông.

Bật hệ thống trợ lái chủ động
Các điều kiện
R ESP® đang bật nhưng không được phép kiểm

soát.
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC đã bật.

# Nếu đèn chỉ báo1 tắt: Bấm nút2.
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Chức năng của hệ thống hỗ trợ chuyển làn
đường chủ động
% Tính khả dụng của chức năng sau đây phụ

thuộc vào từng quốc gia.
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động hỗ
trợ người lái khi chuyển làn đường bằng mô men
lái.
Hỗ trợ khi chuyển làn đường sẽ được thực hiện,
nếu tất cả điều kiện sau đây được đáp ứng:
R Bạn lái trên đường cao tốc hoặc trên đường

phố có nhiều làn đường theo hướng hành
trình.
R Làn đường liền kề được ngăn cách bằng một

vạch giới hạn đứt quãng.
R Không phát hiện có xe nào trên làn đường

liền kề.
R Tốc độ lái nằm trong khoảng 80 km/h và

180 km/h.
R Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động

đã được người lái kích hoạt bằng đèn báo rẽ.
R Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động

được bật trên hệ thống đa phương tiện.

R Hệ thống trợ lái chủ động đã bật và đang
hoạt động.

Nếu trên làn đường liền kề không nhận diện thấy
xe nào và việc chuyển làn đường được phép, thì
biểu tượng tay lái và mũi tên sẽ hiển thị màu
xanh lục2 . Sẽ xuất hiện, ví dụ như thông báo
Chuyển làn sang trái. Nếu hệ thống hỗ trợ
chuyển làn đường chủ động được kích hoạt bằng
đèn báo rẽ nhưng chưa thể thực hiện chuyển làn
đường được ngay thì biểu tượng tay lái sẽ giữ
màu xanh lục và mũi tên sẽ hiện màu xám1.
Khi khởi động hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường,
đèn báo rẽ sẽ được kích hoạt tự động. Nếu
không thể chuyển làn đường trong một thời gian
nhất định, thì mũi tên sẽ mờ đi và phải kích hoạt

lại chức năng chuyển làn đường. Việc chuyển làn
đường chỉ diễn ra ngay trên đoạn đường cao tốc
không có hạn chế tốc độ.
Nếu hệ thống bị hạn chế, có thể dẫn đến việc
hủy chức năng hỗ trợ chuyển làn đường chủ
động. Khi bị hủy, trên màn hình hiển thị đa chức
năng sẽ xuất hiện thông báo Chuyển làn đã bị
hủy và âm thanh cảnh báo vang lên.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do chuyển
làn sang làn đường kế cận có phương
tiện giao thông

Hệ thống hỗ trợ đổi làn đường có thể không
phải lúc nào cũng chính xác khi nhận biết làn
đường bên cạnh đang trống.
Việc chuyển làn có thể vẫn được phát động
mặc dù làn đường bên cạnh đang có xe.
# Trước khi chuyển làn đường, hãy đảm

bảo rằng làn đường kế cận thông
thoáng và không có nguy hiểm cho các
thành phần tham gia giao thông khác.

# Giám sát chuyển làn đường.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
hủy chức năng hỗ trợ đổi làn đường ngoài
ý muốn

Nếu đã đạt đến giới hạn của hệ thống đối với
chức năng hỗ trợ đổi làn đường, sẽ không
đảm bảo rằng hệ thống vẫn duy trì hoạt
động.
Hệ thống hỗ trợ đổi làn đường không cung
cấp mô men lái hỗ trợ nữa.
# Luôn tiến hành và giám sát việc chuyển

làn đường trong khi hai tay đặt trên tay
lái. Theo dõi diễn biến giao thông và
đánh lái và/hoặc phanh nếu cần.

Giới hạn của hệ thống
Giới hạn của hệ thống trợ lái chủ động áp dụng
đối với hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ
động (→ Trang 233).
Bật/tắt hệ thống hỗ trợ đổi làn đường chủ
động
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ trợ
# Chọn HTHT đổi làn đường.

# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Chức năng của hệ thống hỗ trợ dừng khẩn
cấp chủ động
Nếu không phản ứng với cảnh báo âm thanh lặp
đi lặp lại nhắc bạn cầm tay lái, hệ thống hỗ trợ
giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC sẽ giảm
tốc độ. Nếu người lái xe tiếp tục không phản
ứng, trên màn hình hiển thị đa chức năng sẽ xuất
hiện thông báo Bắt đầu dừng khẩn cấp. Xe sẽ
được phanh từng quãng cho đến khi dừng hẳn.
Khi tốc độ dưới 60 km/h, hệ thống đèn cảnh báo
nguy hiểm sẽ tự động bật.
Với trạng thái dừng:
R Xe sẽ được chống trôi bằng phanh tay điện

tử.
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC sẽ được kết thúc.
R Xe được mở khóa.
R Nếu cần, một cuộc gọi khẩn cấp sẽ được gửi

đến trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-
Benz.

Người lái có thể hủy quá trình giảm tốc bất cứ
lúc nào bằng một trong các hành động sau đây:
R Đánh lái
R Nhấn bàn đạp phanh hoặc ga
R Bấm một nút trên tay lái hoặc điều khiển

Touch-Control
R Bật hoặc tắt hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách

chủ động DISTRONIC

Hiển thị của hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC trên cụm đồng hồ
Trong cụm đồng hồ, đồ họa hỗ trợ và hiển thị
trạng thái sẽ hiển thị trạng thái của các chức
năng sau đây.
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC
R Điều chỉnh tốc độ theo hành trình
R Hệ thống trợ lái chủ động
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Đồ họa hỗ trợ

1 Điều chỉnh tốc độ theo hành trình (Loại địa
hình giao thông)

2 Xe chạy phía trước
3 Đèn báo khoảng cách
4 Khoảng cách quy định được cài đặt
5 Xe của bạn

Hiển thị trạng thái của hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC và chức
năng điều chỉnh tốc độ theo hành trình

1 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC được chọn, khoảng cách quy
định được cài đặt

2 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC bị vô hiệu hóa, tốc độ được lưu

3 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC hoạt động, tốc độ được lưu,
không phát hiện xe nào (biểu tượng xe màu
xám)

4 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC hoạt động, tốc độ được lưu, phát
hiện xe (biểu tượng xe màu xanh lá)

5 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
DISTRONIC và chức năng điều chỉnh tốc độ
theo hành trình hoạt động, tốc độ được lưu

% Trên đường cao tốc hoặc đường tương tự
đường cao tốc, biểu tượng xe màu xanh lá
ç sẽ được khoanh tròn khi xe sẵn sàng
khởi hành.

Đồng hồ tốc độ
Tốc độ đã lưu được đánh dấu trên đồng hồ tốc
độ. Nếu tốc độ của xe đi phía trước hoặc tốc độ
điều chỉnh do địa hình giao thông ở phía trước
nhỏ hơn tốc độ đã lưu, các vạch sẽ sáng lên trên
đồng hồ tốc độ. Trạng thái kích hoạt hoặc vô
hiệu hóa của hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động DISTRONIC cũng như sự thay đổi tốc
độ và khoảng cách sẽ được hiển thị trong từng
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phản hồi lệnh điều khiển của màn hiển thị đa
chức năng.
Hiển thị trạng thái hệ thống trợ lái chủ động

1 tay lái màu xám: Hệ thống trợ lái chủ động
đã bật và tạm nghỉ

2 tay lái màu xanh lá: Hệ thống trợ lái chủ
động đã bật và đang hoạt động

3 tay lái nhấp nháy màu vàng: Đang chuyển từ
trạng thái hoạt động sang trạng thái tạm
nghỉ (Phát hiện giới hạn của hệ thống hoặc
yêu cầu người lái hồi đáp)

Trong quá trình chuyển từ trạng thái hoạt động
sang tạm nghỉ, biểu tượngè sẽ được phóng

to và nhấp nháy màu vàng. Nếu đạt tới trạng thái
tạm nghỉ, biểu tượngè sẽ có màu xám trên
màn hình hiển thị đa chức năng.

Các thông tin về hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ vững xe trong
thời gian ngắn khi khởi hành ngang dốc với các
điều kiện sau đây:
R Hộp số ở vị tríh hoặck.
R Nhả phanh tay điện tử.

Chức năng này cung cấp đủ thời gian để chuyển
chân từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga nếu
không xe sẽ bị tuột dốc ngay.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn‑ và nguy cơ
thương tích do xe lăn đi

Sau thời gian ngắn, hệ thống hỗ trợ khởi
hành ngang dốc sẽ không phanh xe nữa và
xe có thể tuột dốc.
# Do đó hãy nhanh chóng rút chân khỏi

phanh‑ đặt chân lên bàn đạp ga. Tuyệt
đối không rời khỏi xe khi xe đang được

phanh bởi chức năng hỗ trợ khởi hành
ngang dốc.

Chức năng HOLD
Chức năng HOLD
Chức năng HOLD giữ xe mà không cần đạp
phanh, chẳng hạn như khi đi lên núi.
Giới hạn của hệ thống
R Dốc không quá 30 %.
Bật và tắt chức năng HOLD

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do chức
năng HOLD đã bật khi rời khỏi xe

Nếu xe chỉ được phanh bởi chức năng HOLD,
khi bạn rời khỏi xe, thì xe có thể lăn đi trong
các tình huống sau:
R Nếu có trục trặc trong hệ thống hoặc

trong bộ nguồn điện.
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R Nếu chức năng HOLD được tắt bằng cách
nhấn bàn đạp phanh hoặc bàn đạp ga, ví
dụ do một người ngồi trong xe.
R Nếu được điều khiển ở hệ thống điện

trong khoang động cơ, ở ắc quy hoặc ở
các cầu chì hoặc ắc quy bị ngắt kết nối.

# Trước khi rời khỏi xe, luôn tắt chức năng
HOLD và đảm bảo xe không bị lăn đi.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do phanh tự động

Nếu hệ thống trợ phanh chủ động, hệ thống
hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC
hoặc chức năng HOLD được bật, xe sẽ tự
động phanh trong các tình huống nhất định.
Để tránh hư hỏng tại xe, hãy tắt các hệ thống
này trong các tình huống sau đây hoặc các
tình huống tương tự:
# khi bị kéo đi
# trên lối rửa xe

Các điều kiện
R Xe dừng.

R Cửa xe được đóng hoặc đai an toàn được thắt
phía người lái.
R Động cơ chạy hoặc được dừng bằng chức

năng Start/Stop ECO.
R Nhả phanh tay điện tử.
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC được tắt.
R Hộp số ở vị tríh,k hoặci.
Bật chức năng HOLD
# Nhấn bàn đạp phanh và tiếp tục đạp nhanh

sau thời gian ngắn, cho đến khi hiển thịë
xuất hiện trong màn hình hiển thị đa chức
năng.

# Nhả bàn đạp phanh.
Tắt chức năng HOLD
# Để khởi động hãy nhấn bàn đạp ga.
Hoặc
# Nhấn bàn đạp phanh, cho đến khi hiển thị

ë xuất hiện trong màn hình hiển thị đa
chức năng.

Chức năng HOLD được tắt trong các tình huống
sau đây:
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC được bật.
R Hộp số được chuyển sang vị tríj.
R Xe sẽ được chống trôi bằng phanh tay điện

tử.

Trong các tình huống sau đây, xe sẽ được dừng
bằng vị trí sốj hoặc bằng phanh tay điện tử:
R Dây đai an toàn được tháo và cửa xe bên phía

người lái mở.
R Động cơ đã tắt.
R Xảy ra trục trặc hệ thống hoặc nguồn điện áp

không đủ.

AIR BODY CONTROL
Chức năng của AIR BODY CONTROL
AIR BODY CONTROL là cơ cấu treo khí với tính
năng giảm xóc biến thiên để tăng độ êm khi xe
chạy. Hệ thống điều chỉnh cốt xe toàn diện đảm
bảo hệ thống treo tốt nhất và chiều cao cách
mặt đường ổn định, thậm chí với xe chất tải. Khi
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bạn lái xe nhanh, xe tự động hạ xuống để nâng
cao độ an toàn và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Ngoài
ra, có thể điều chỉnh cốt xe thủ công.
AIR BODY CONTROL gồm có:
R Cơ cấu treo khí với hệ thống điều chỉnh cốt

xe toàn diện tự động

R Hạ cốt xe tùy theo tốc độ để tiết kiệm nhiên
liệu
R Điều chỉnh cốt xe thủ công
R ADS PLUS (Hệ thống giảm xóc thích ứng với

tính năng liên tục điều chỉnh lực giảm xóc)

R Công tắc DYNAMIC SELECT và nút Cốt xe

Cài đặt khung gầm có sẵn

Chương trình điều khiển xe Đặc điểm

S
(Sport)

R Chế độ khung gầm căng hơn nữa.
R Xe sẽ hạ 10 mm so với mức cốt xe bình thường.
R Từ tốc độ 120 km/h, xe sẽ hạ tiếp 10 mm.
R Khi chạy với tốc độ cao hơn, xe sẽ không hạ tiếp nữa.
R Từ tốc độ 80 km/h trở xuống, xe lại được nâng lên.

C
(Comfort)
E
(Economy)

R Chế độ khung gầm tiện nghi.
R Xe được chỉnh về mức cốt xe bình thường.
R Từ tốc độ 125 km/h, xe sẽ hạ 10 mm so với mức cốt xe bình thường.
R Từ tốc độ 80 km/h trở xuống, xe lại được nâng lên.
R Từ tốc độ 160 km/h, xe sẽ hạ tiếp 10 mm.
R Trong khoảng tốc độ từ 120 km/h và 160 km/h, xe lại được nâng lên 10 mm.
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Chỉnh cốt xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
cốt xe cao.

Nếu bạn lái xe ở mức cốt xe cao, chất lượng
xe chạy có thể bị ảnh hưởng do trọng tâm
của xe bị nâng cao.
Xe có thể nghiêng nhanh hơn chẳng hạn ở
những khúc cua.
# Luôn chọn cốt xe thấp nhất có thể và

điều chỉnh kiểu lái.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do xe hạ cốt
Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt nếu nằm
dưới gầm xe hoặc giữa thân xe và lốp khi xe
đang hạ thấp.
# Khi hạ thấp xe, hãy đảm bảo không có

ai nằm dưới gầm xe hoặc gần tai ốp lốp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do xe hạ cốt
Xe có chức năng AIR BODY CONTROL
hoặc hệ thống điều chỉnh cốt xe: Khi dỡ

hàng hoặc xuống xe, đầu tiên nâng nhẹ xe
lên, một lúc sau thì hạ xe xuống tới mức cốt
xe đã cài đặt.
Do đó bạn và người khác có thể bị kẹt ở gần
tai ốp lốp hoặc dưới gầm xe.
Quá trình hạ cốt xe có thể diễn ra sau khi đã
khoá xe.
# Khi rời khỏi xe, hãy đảm bảo không có

ai còn lưu lại ở khu vực tai ốp lốp hoặc
gầm xe.

Các điều kiện
R Xe được khởi động.
R Xe không được chạy quá 80 km/h.

Nâng xe

# Nhấn nút1.
Đèn chỉ báo2 bật sáng.
Xe được nâng lên 30 mm so với mức cốt xe
bình thường.

Lựa chọn của bạn đã được lưu.
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Xe lại được hạ xuống trong những tình huống
sau:
R Lái xe với tốc độ hơn 120 km/h.
R Lái xe từ 80 km/h đến 120 km/h trong

khoảng ba phút.
R Chọn một chương trình lái bằng công tắc

DYNAMIC SELECT.

Xe được điều chỉnh đến độ cao của chương trình
lái hoạt động cuối cùng.
Hạ xe
# Nhấn nút1.

Đèn chỉ báo2 tắt. Xe được điều chỉnh đến
độ cao của chương trình lái hoạt động cuối
cùng.

MAGIC BODY CONTROL
Chức năng MAGIC BODY CONTROL
MAGIC BODY CONTROL là cơ cấu treo điện thuỷ
lực với tính năng giảm xóc biến thiên để tăng độ

êm khi xe chạy. Hệ thống điều chỉnh cốt xe toàn
diện đảm bảo hệ thống treo tốt nhất và chiều
cao cách mặt đường ổn định, thậm chí với xe
chất tải. Khi bạn lái xe nhanh, xe tự động hạ
xuống để nâng cao độ an toàn và giảm tiêu thụ
nhiên liệu. Chế độ khung gầm được điều chỉnh
tùy theo điều kiện bề mặt đường, tình trạng tải
của xe và sự lựa chọn chương trình lái của bạn.
Chức năng ROAD SURFACE SCAN sẽ phát hiện
những đoạn đường không bằng phẳng trước khi
xe chạy qua nhờ sự trợ giúp của một camera đa
chức năng. Nhờ thế, giảm được chuyển động của
thân xe. Ngoài ra, có thể điều chỉnh cốt xe thủ
công.
Chấn động được điều chỉnh riêng cho từng bánh
xe và phụ thuộc vào
R phong cách lái, ví dụ thể thao
R điều kiện bề mặt đường, ví dụ xóc nẩy
R lựa chọn cá nhân "Sport", "Comfort",

"CURVE" hay "Economy"

MAGIC BODY CONTROL gồm có:
R Active Body Control ABC
R ROAD SURFACE SCAN
R Chức năng nghiêng khi vào cua CURVE
R Chức năng điều chỉnh cốt xe tự động
R Chức năng ổn định tự động của xe khi có gió

tạt ngang
R Hạ cốt xe tuỳ theo tốc độ để tiết kiệm nhiên

liệu
R Điều chỉnh cốt xe thủ công
R Công tắc DYNAMIC SELECT và nút Cốt xe
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Cài đặt khung gầm có sẵn

Chương trình điều khiển xe Đặc điểm

S
(Sport)

R Chế độ khung gầm căng hơn nữa.
R Xe sẽ hạ 10 mm so với mức cốt xe bình thường.
R Ở khoảng tốc độ từ 65 km/h đến 140 km/h xe hạ liên tục xuống tiếp khoảng 5 mm và giữ mức này đến khi

đạt tốc độ cao nhất.
R Khi tốc độ về lại trong khoảng 140 km/h đến 65 km/h xe lại được nâng lên 5 mm.
R ROAD SURFACE SCAN đã tắt.

C
(Comfort)

R Chế độ khung gầm tiện nghi.
R Xe được chỉnh về mức cốt xe bình thường.
R Ở khoảng tốc độ 0 km/h đến 15 km/h xe hạ liên tục xuống 5 mm.
R Khi chạy với tốc độ cao hơn, xe sẽ không hạ tiếp nữa.
R ROAD SURFACE SCAN đang hoạt động.
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Chương trình điều khiển xe Đặc điểm

CV
(CURVE)

R Chế độ khung gầm tiện nghi.
R Xe được chỉnh về mức cốt xe bình thường.
R Ở khoảng tốc độ 0 km/h đến 15 km/h xe hạ liên tục xuống 5 mm.
R Khi chạy với tốc độ cao hơn, xe sẽ không hạ tiếp nữa.
R Chức năng nghiêng khi vào cua đang hoạt động.
R ROAD SURFACE SCAN đang hoạt động.

E
(Economy)

R Chế độ khung gầm tiện nghi.
R Xe được chỉnh về mức cốt xe bình thường.
R Ở khoảng tốc độ 0 km/h đến 15 km/h xe hạ liên tục xuống 5 mm.
R Khi chạy với tốc độ cao hơn, xe sẽ không hạ tiếp nữa.
R ROAD SURFACE SCAN đã tắt.

Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang
Chức năng ổn định khi gió tạt ngang:
R Hoạt động bằng cách thay đổi tải trọng trên

mỗi bánh xe nhờ điều chỉnh thanh giằng hệ
thống treo ABC‑.
R Giảm sự cố trong các xử lý lái thẳng.

R Hỗ trợ trả tay lái.
R Nếu hoạt động trong khoảng tốc độ từ

80 km/h đến 210 km/h khi lái thẳng hoặc
cua nhẹ.

ROAD SURFACE SCAN
% Chức năng này hiện chưa có tại tất cả các

quốc gia.
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ROAD SURFACE SCAN:
R giám sát đường đi phía trước xe bằng một

camera đa chức năng1.
R hoạt động khi một trong các chương trình lái

Comfort hoặc CURVE được chọn.
R nhận biết được mặt đường không bằng

phẳng, ví dụ mặt đường lồi lõm, trước khi xe
chạy qua.

R giảm chuyển động của thân xe.
Giới hạn của hệ thống
ROAD SURFACE SCAN có thể bị ảnh hưởng hoặc
không hoạt động trong các tình huống sau:
R khi đường đi không được chiếu sáng đầy đủ,

ví dụ khi trời tối.
R khi có tuyết, có mưa, sương mù, bụi dày, bị

lóa, ánh nắng mặt trời chiếu trực diện hoặc
ánh đèn nhấp nháy.
R nếu kính chắn gió trong khu vực camera đa

chức năng1 bị bẩn, mờ sương, hư hại hoặc
bị che khuất.
R nếu mặt đường không có cấu trúc rõ ràng

hoặc bị phản chiếu.
R nếu khoảng cách với xe chạy phía trước quá

nhỏ.
R ở các đoạn đường có bán kính cua quá hẹp.
R khi thao tác mạnh, ví dụ nếu bạn tăng tốc

nhanh hoặc phanh mạnh.
R khi tốc độ dưới 7 km/h hoặc trên 180 km/h.
R nếu xe đang có cốt xe cao hoặc đang ở

chương trình lái Sport.

Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về làm vệ sinh
camera đa chức năng (→ Trang 451).
Chỉnh cốt xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do xe hạ cốt
Các bộ phận cơ thể có thể bị kẹt nếu nằm
dưới gầm xe hoặc giữa thân xe và lốp khi xe
đang hạ thấp.
# Khi hạ thấp xe, hãy đảm bảo không có

ai nằm dưới gầm xe hoặc gần tai ốp lốp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do xe hạ cốt
Xe có chức năng AIR BODY CONTROL
hoặc hệ thống điều chỉnh cốt xe: Khi dỡ
hàng hoặc xuống xe, đầu tiên nâng nhẹ xe
lên, một lúc sau thì hạ xe xuống tới mức cốt
xe đã cài đặt.
Do đó bạn và người khác có thể bị kẹt ở gần
tai ốp lốp hoặc dưới gầm xe.
Quá trình hạ cốt xe có thể diễn ra sau khi đã
khoá xe.
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# Khi rời khỏi xe, hãy đảm bảo không có
ai còn lưu lại ở khu vực tai ốp lốp hoặc
gầm xe.

Các điều kiện
R Xe được khởi động.
R Xe không được chạy quá 120 km/h.
R Chỉ hạ xe: Khi xe dừng đỗ, tất cả các cánh

cửa phải đóng lại.

Nâng xe

# Nhấn nút1.
Đèn chỉ báo2 bật sáng.
Xe được nâng lên 40 mm so với mức cốt xe
bình thường.

Lựa chọn của bạn đã được lưu.

Xe lại được hạ xuống trong những tình huống
sau:
R Lái xe với tốc độ hơn 120 km/h.
R Lái xe từ 80 km/h đến 120 km/h trong

khoảng ba phút.
R Chọn một chương trình lái bằng công tắc

DYNAMIC SELECT.

Xe được điều chỉnh đến độ cao của chương trình
lái hoạt động cuối cùng.
Hạ xe
# Nhấn nút1.

Đèn chỉ báo2 tắt. Xe được điều chỉnh đến
độ cao của chương trình lái hoạt động cuối
cùng.
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Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
Chức năng của Hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC

Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC là một hệ
thống hỗ trợ đỗ xe điện tử sử dụng các cảm biến
siêu âm. Hệ thống giám sát khu vực xung quanh
xe bằng sáu cảm biến1 ở cản trước và sáu
cảm biến ở cản sau. Hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC hiển thị bằng hình ảnh và âm
thanh khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật.
Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC chỉ là công
cụ hỗ trợ. Nó không thay thế được sự chú ý quan
sát xung quanh của bạn. Trách nhiệm của bạn là
lái và đỗ xe an toàn. Hãy đảm bảo khi xe hoạt

động, vào hoặc ra khỏi chỗ đậu, không có người,
động vật hay các vật thể trong tầm thao tác đậu
xe.
Trong thiết lập tiêu chuẩn một âm thanh gián
đoạn sẽ phát ra từ khoảng cách khoảng 0,3 m
tới chướng ngại vật. Một âm thanh kêu liên tục
sẽ phát ra từ khoảng cách khoảng 0,2 m. Trong
hệ thống đa phương tiện bạn có thể điều chỉnh
sao cho các âm thanh cảnh báo được sử dụng ở
khoảng cách lớn hơn là 1,0 m (→ Trang 252).
Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC đang
tắt, hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ không
sẵn sàng.
Hiển thị của hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC trong hệ thống đa phương tiện
Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động không bật
và phát hiện thấy một chướng ngại vật trên
đường, một cửa sổ pop-up của hệ thống hỗ trợ
đậu xe PARTRONIC1 sẽ hiện ra trong hệ thống
đa phương tiện khi tốc độ đạt tới khoảng
10 km/h.

Xe có hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động không có
camera 360°

Xe có hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động và camera
360°
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Giới hạn của hệ thống
Trong những tình huống nhất định, hệ thống hỗ
trợ đậu xe PARKTRONIC sẽ không phát hiện các
chướng ngại vật sau đây:
R Các chướng ngại vật dưới tầm phát hiện, ví

dụ người, động vật hoặc các vật thể.
R Các chướng ngại vật ngoài tầm phát hiện, ví

dụ tải treo, phần đuôi hoặc thang chất tải
của xe tải.

Các cảm biến phải sạch bụi, băng hoặc bùn
tuyết. 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.
Xe có móc kéo rơ moóc: Nếu có thiết lập kết
nối điện giữa xe và rơ-moóc, hệ thống hỗ trợ đậu
xe PARKTRONIC khu vực phía sau xe sẽ bị vô
hiệu hóa.
Chức năng bảo vệ hông xe bị động
Chức năng bảo vệ hông xe bị động mở rộng hệ
thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC để cảnh báo
các chướng ngại vật bên hông. Cảnh báo được
đưa ra khi các chướng ngại vật nằm giữa tầm
phát hiện phía trước và phía sau. Để phát hiện

một vật thể, nó phải được nhận dạng bởi các
cảm biến ở cản trước hoặc cản sau khi xe vượt.
Trong khi đỗ hoặc lái xe các chướng ngại vật
được phát hiện khi xe vượt. Nếu bạn lái theo
hướng của chướng ngại vật đã phát hiện và vì thế
mà có nguy cơ va chạm bên hông, một cảnh báo
sẽ được đưa ra. Tùy theo khoảng cách mà các
phần bên hông sáng màu cam hoặc màu đỏ.
Màu của các phần bên hông phụ thuộc vào
khoảng cách
Màu Khoảng cách bên

hông tính theo cm

Màu đỏ khoảng < 30

Màu cam khoảng 30 - 60

Để có thể hiển thị các phần bên hông ở phía
trước hoặc phía sau, xe phải đi được một quãng
đường tối thiểu bằng một nửa chiều dài xe. Nếu
quãng đường đi được bằng chiều dài xe, tất cả
các phần bên hông ở phía trước hoặc phía sau
có thể được hiển thị.

Xe không có camera 360°
1 Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC chỉ

hoạt động ở phía trước và phía sau
2 Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC sẵn

sàng hoạt động và cũng có thể cảnh báo các
chướng ngại vật bên hông

3 Phát hiện các chướng ngại vật phía trước
bên phải (màu cam) và phía sau bên phải
(màu đỏ)
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Xe có camera 360°
1 Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC chỉ

hoạt động ở phía trước và phía sau
2 Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC sẵn

sàng hoạt động và cũng có thể cảnh báo các
chướng ngại vật bên hông

3 Phát hiện các chướng ngại vật phía trước
bên phải (màu cam) và phía sau bên phải
(màu đỏ)

Các chướng ngại vật đã lưu được xóa trong các
tình huống sau đây:
R Bạn dừng xe
R Bạn mở các cửa

Sau khi khởi động xe, các chướng ngại vật phải
được phát hiện lại, trước khi có thể đưa ra một
cảnh báo mới.
Giới hạn của hệ thống
Giới hạn hệ thống của hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC được áp dụng cho chức năng bảo
vệ hông xe bị động.
Ngoài ra các vật thể sau đây không được nhận
diện:
R Người đi bộ đang đi đến phía hông xe
R Không thể phát hiện các vật thể được đặt

bên hông xe
Tắt hoặc bật hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC

* CHỈ DẪN Nguy cơ tai nạn do có vật thể ở
gần xung quanh

Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC có thể
không nhận diện được một số vật thể ở gần
xung quanh.
# Khi đậu xe hoặc lái đặc biệt lưu ý đến

các vật nằm cao hơn hoặc thấp hơn
cảm biến, như chậu hoa hay đòn kéo.

Nếu không, xe hoặc các vật thể khác có
thể bị hư hỏng.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC hoạt động,
nếu đèn chỉ báo2 không bật sáng. Nếu đèn chỉ
báo sáng và trên màn hình hiển thị đa chức
năng, biểu tượngé hiển thị, hệ thống hỗ trợ
đậu xe PARKTRONIC không hoạt động.

# Nhấn nút 1.
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% Khi khởi động xe, hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC tự động bật.

Điều chỉnh âm thanh cảnh báo của hệ thống
hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Camera & hỗ trợ đỗ xe . Cài đặt âm
cảnh báo

Điều chỉnh âm lượng của âm thanh cảnh báo
# Chọn Âm lượng cảnh báo.
# Cài đặt một giá trị.
Điều chỉnh cao độ của âm thanh cảnh báo
# Chọn Độ cao của âm cảnh báo.

Cài đặt một giá trị.
Thiết lập thời gian áp dụng các âm thanh
cảnh báo
Bạn có thể thiết lập cho âm thanh cảnh báo của
hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC hoạt động
ngay khi khoảng cách đến vật cản còn xa.
# Chọn Cảnh báo sớm.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Bật hoặc tắt giảm âm
Bạn có thể thiết lập cho âm lượng của nguồn
media trong hệ thống đa phương tiện sẽ nhỏ đi
trong khi có cảnh báo bằng âm thanh của hệ
thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC.
# Chọn Tiếng audio nhỏ đi khi có âm thanh

cảnh báo.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Camera hỗ trợ lùi xe
Chức năng của camera lùi

Nếu chức năng được kích hoạt trên hệ thống đa
phương tiện, ảnh của camera lùi1 sẽ được hiển
thị trên hệ thống đa phương tiện khi bạn chọn số
lùi. Các vạch trợ giúp động cho biết tầm hoạt
động của xe mà góc lái hiện tại đang thực hiện.
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Như vậy bạn có thể xác định phương hướng và
tránh được chướng ngại vật khi lái lùi.
Camera lùi chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó không thay
thế được sự chú ý quan sát xung quanh của bạn.
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 lái và đỗ xe.
Bạn có thể chọn giữa các chế độ xem sau đây:
R Chế độ xem bình thường
R Chế độ xem góc rộng
R Chế độ xem ảnh nhỏ

Khu vực sau xe được hiển thị dưới dạng ảnh
trong gương trên gương nội thất.

Hình ảnh quan sát của camera trên hệ thống
đa phương tiện

Chế độ xem bình thường
1 Vạch làn đường màu vàng cho các lốp ở góc

lái hiện tại (động)
2 Vạch trợ giúp màu vàng, chiều rộng xe (vùng

bị đè lên) phụ thuộc vào góc lái hiện tại
(động)

3 Vạch trợ giúp màu đỏ cách khoảng 0,3 m so
với khu vực thân sau xe

4 Hiển thị cảnh báo màu cam của hệ thống hỗ
trợ đậu xe PARKTRONIC: chướng ngại vật ở
khoảng cách trung bình (trong khoảng 0,3 m
và 0,6 m)

5 Hiển thị cảnh báo màu đỏ của hệ thống hỗ
trợ đậu xe PARKTRONIC: chướng ngại vật ở
khoảng cách rất nhỏ (khoảng 0,3 m hoặc
nhỏ hơn)

6 Hiển thị cảnh báo màu vàng của hệ thống hỗ
trợ đậu xe PARKTRONIC: chướng ngại vật ở
khoảng cách từ 0,6 m đến 1,0 m

% Nếu toàn bộ hệ thống bị lỗi, các vạch bên
trong của hiển thị cảnh báo sẽ hiện màu đỏ.
Đèn chỉ báo trên nút của hệ thống hỗ trợ đậu
xe PARKTRONIC bật sáng và trên màn hình
hiển thị đa chức năng xuất hiện biểu tượng
é.
Nếu hệ thống phía sau bị trục trặc,
R các vạch phía sau sẽ hiển thị màu đỏ khi

lái lùi
R các vạch phía sau sẽ mờ đi khi lái tiến

Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động đang
hoạt động, các làn đường sẽ được biểu thị
bằng màu xanh lá.
Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
tắt, hiển thị cảnh báo sẽ mờ đi.
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Chế độ xem góc rộng

Chế độ xem ảnh nhỏ (nếu móc kéo rơ moóc
được lắp)

1 Vạch trợ giúp màu vàng, trợ giúp căn chỉnh

2 Vạch trợ giúp màu đỏ cách khoảng 0,3 m so
với chi tiết liên kết đầu dạng cầu của móc
kéo rơ moóc

3 Chi tiết liên kết đầu dạng cầu của móc kéo
rơ moóc

Lỗi hệ thống
Nếu hệ thống không sẵn sàng sẽ xuất hiện các
thông báo sau trên hệ thống đa phương tiện:

Giới hạn của hệ thống
Camera lùi chỉ hoạt động hạn chế hoặc không
hoạt động trong các tình huống sau đây:
R Nắp cốp bị mở.
R Mưa to, tuyết rơi hoặc sương mù.

R Các điều kiện ánh sáng kém, ví dụ vào ban
đêm.
R Ống kính camera bị che, bị bẩn hoặc bị

sương mù. Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về
làm vệ sinh camera lùi (→ Trang 451).
R Camera hoặc phần sau của xe bị hư hỏng.

Trong trường hợp này, phải kiểm tra camera,
vị trí và cài đặt của camera tại xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

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 hoặc giá xe đạp).
% Độ tương phản của màn hình có thể bị hạn

chế do ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn
sáng khác hắt vào, ví dụ khi bạn lái xe ra
khỏi gara. Hãy đặc biệt chú ý trong trường
hợp này.

% Hãy mang màn hiển thị đi sửa hoặc thay nếu
có hạn chế đáng kể về khả năng sử dụng, ví
dụ do lỗi Pixel.

Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về làm vệ sinh
camera lùi (→ Trang 451).
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Camera 360°
Chức năng của camera 360°
Camera 360° là một hệ thống gồm bốn camera.
Các camera quan sát 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.
Camera 360° chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó không
thay thế được sự chú ý quan sát xung quanh của
bạn. 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 lái và đỗ xe.
Hệ thống đánh giá những hình ảnh từ các
camera sau đây:
R Camera lùi
R Camera phía trước
R Hai camera hông xe ở gương ngoại thất
Các chế độ xem của camera 360°
Bạn có thể chọn giữa các chế độ xem khác nhau:

1 Chế độ xem góc rộng phía trước
2 Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ

camera phía trước
3 Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ

camera hông xe trong gương ngoại thất
4 Chế độ xem góc rộng phía sau
5 Góc nhìn từ trên xuống với hình ảnh từ

camera lùi
6 Góc nhìn từ trên xuống với chế độ xem ảnh

nhỏ (nếu móc kéo rơ moóc được lắp)

Góc nhìn từ trên xuống

1 Làn đường tại góc lái hiện tại
2 Hiển thị cảnh báo màu vàng của hệ thống hỗ

trợ đậu xe PARKTRONIC: chướng ngại vật ở
khoảng cách khoảng 1,0 m hoặc nhỏ hơn

3 Xe của bạn từ phía trên

Nếu khoảng cách tới chướng ngại vật được giảm
bớt, thì màu của hiển thị cảnh báo2 sẽ thay
đổi. Từ khoảng cách khoảng 0,6 m hiển thị cảnh
báo sẽ có màu cam. Từ khoảng cách khoảng
0,3 m hiển thị cảnh báo sẽ có màu đỏ.
Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC sẵn
sàng hoạt động và không phát hiện thấy vật thể
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nào, thì các vạch của hiển thị cảnh báo sẽ có
màu xám.
% Nếu toàn bộ hệ thống bị lỗi, các vạch của

hiển thị cảnh báo sẽ hiện màu đỏ. Đèn chỉ
báo trên nút của hệ thống hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC bật sáng và trên màn hình hiển
thị đa chức năng xuất hiện biểu tượngé.
Nếu hệ thống phía sau bị trục trặc,
R các vạch phía sau sẽ hiển thị màu đỏ khi

lái lùi
R các vạch phía sau sẽ mờ đi khi lái tiến

Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
tắt, hiển thị cảnh báo sẽ mờ đi.

Các vạch trợ giúp

1 Vạch làn đường màu vàng cho các lốp ở góc
lái hiện tại (động)

2 Vạch trợ giúp màu vàng, chiều rộng xe (vùng
bị đè lên) phụ thuộc vào góc lái hiện tại
(động)

3 Vạch trợ giúp màu đỏ cách khoảng 0,3 m so
với khu vực thân sau xe

4 Vạch dấu ở khoảng cách 1,0 m

% Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động đang
hoạt động, các làn đường sẽ được biểu thị
bằng màu xanh lá.

Các vạch trợ giúp trên màn hiển thị của hệ
thống đa phương tiện cho biết khoảng cách
tới xe. Các khoảng cách chỉ được áp dụng
lên chiều cao của xe.
Ở chế độ rơ moóc, các vạch trợ giúp được
hiển thị ở độ cao của móc kéo rơ moóc.

Chế độ xem ảnh nhỏ (nếu móc kéo rơ moóc
được lắp)
Nếu bạn chọn chế độ xem ảnh nhỏ và xe không
kéo theo rơ moóc, thì các hình ảnh sau đây sẽ
xuất hiện:
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1 Vạch trợ giúp màu vàng, trợ giúp căn chỉnh
2 Vạch trợ giúp màu đỏ cách khoảng 0,3 m so

với chi tiết liên kết đầu dạng cầu của móc
kéo rơ moóc

3 Chi tiết liên kết đầu dạng cầu của móc kéo
rơ moóc

Nếu kết nối điện được thiết lập giữa xe và rơ
moóc, hiển thị sẽ chuyển sang chế độ quan sát
của camera hông xe1.
Chế độ này sẽ hỗ trợ quá trình điều khiển xe có
rơ moóc.
Chế độ xem ngang của camrea tích hợp trên
gương
Trong chế độ xem này các bên hông xe có thể
nhìn thấy được.

1 Vạch trợ giúp của kích thước tổng của xe khi
gương ngoại thất được mở ra

2 Vạch dấu của điểm tiếp đất của bánh xe
Giới hạn của hệ thống
Camera 360° chỉ hoạt động hạn chế hoặc không
hoạt động trong các tình huống sau đây:
R Cửa xe được mở.
R Gương bên hông được gấp vào.
R Nắp cốp hoặc cửa hậu mở.
R Mưa to, tuyết rơi hoặc sương mù.
R Các điều kiện ánh sáng kém, ví dụ vào ban

đêm.
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R Ống kính camera bị che, bị bẩn hoặc bị
sương mù.
R Các camera và các bộ phận xe có lắp camera

bên trong bị hư hỏng. Trong trường hợp này,
phải kiểm tra các camera, vị trí và cài đặt của
camera tại xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Không sử dụng camera 360° trong trường hợp
này. Nếu không bạn có thể gây tổn thương cho
người khác hoặc gây va chạm với các vật thể khi
đỗ xe.
Ở những xe có hệ thống treo điều chỉnh độ cao
hoặc ở những xe bị tải nặng, vì lý do kỹ thuật có
thể có sự không chính xác ở các vạch trợ giúp và
ở việc hiển thị các ảnh đã tính toán khi vượt quá
chiều cao tiêu chuẩn.
Tầm quan sát và các chức năng khác của hệ
thống camera có thể bị hạn chế do các phụ kiện
bổ sung (ví dụ khung gắn biển số, giá xe đạp).
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về làm vệ sinh
camera 360° (→ Trang 451).

Chọn chế độ xem của camera 360°
Các điều kiện
R Trên hệ thống đa phương tiện, chức năng

Camera lùi tự động được chọn.
# Chọn số lùi.
# Chọn chế độ xem mong muốn trên hệ thống

đa phương tiện.
Bật/tắt chế độ vận hành tự động của camera
lùi
Camera lùi chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó không thay
thế được sự chú ý quan sát xung quanh của bạn.
Trách nhiệm của bạn là lái và đỗ xe an toàn. Hãy
chắc chắn rằng không có bất cứ người, động vật
hay các vật thể trong tầm hoạt động của xe. Hãy
chú ý xung quanh và luôn sẵn sàng phanh.
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Camera & hỗ trợ đỗ xe . Camera lùi tự
động
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Mở nắp che camera của camera lùi
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Camera & hỗ trợ đỗ xe
# Chọn Mở bảo vệ camera.
% Nắp che camera tự động đóng sau một thời

gian hoặc sau khi bật hoặc tắt điện khởi
động.

Cài đặt mục ưa thích cho Camera
Bạn có thể mở trực tiếp chế độ xem của camera
qua cài đặt mục ưa thích trên hệ thống đa
phương tiện.
# Ấn nútò trên chuột cảm ứng hoặc bộ

điều khiển.
Chức năng chính được hiển thị.

# Di chuyển xuống dưới hai lần.
Menu Mục ưa thích xuất hiện.

# Chọn Chức năng ưa thích mới.
# Chọn Phương tiện.
# Chọn Camera.
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Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
Chức năng của hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ
động
Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động là một tính
năng hỗ trợ đậu xe điện tử sử dụng sóng siêu âm
và tự động hoạt động khi xe chuyển động tiến.
Hệ thống hoạt động với tốc độ lên tới khoảng
35 km/h. Nếu tất cả các điều kiện được thỏa
mãn, biểu tượngc sẽ hiển thị trên màn hình
hiển thị đa chức năng và hệ thống sẽ tự động tìm
kiếm và nhớ các ô đỗ xe dọc hai bên thân xe và
phía trước đầu xe. Nếu hệ thống hỗ trợ đậu xe
chủ động bật, các ô đỗ xe phù hợp sẽ được hiển
thị trên hệ thống đa phương tiện. Trên màn hình
hiển thị đa chức năng xuất hiện biểu tượngë.
Mũi tên sẽ hiển thị bên phía đường nào có ô đỗ
xe còn trống.
Có thể tự do chọn ô đỗ xe và cả hướng đỗ xe nếu
cần. Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ tính
toán một lộ trình phù hợp và hỗ trợ quá trình đỗ
xe vào và đánh xe ra.
Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động đảm nhận việc
tăng ga, phanh, đánh lái và chuyển số.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động chỉ là công cụ
hỗ trợ. Nó không thay thế được sự chú ý quan
sát xung quanh của bạn. Trách nhiệm của bạn là
lái và đỗ xe an toàn. Hãy chắc chắn rằng không
có bất cứ người, động vật hay các vật thể trong
tầm hoạt động của xe.
Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ bị hủy nếu
một trong các hành động sau đây được thực thi:
R Bạn tắt hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC.
R Bạn tắt hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động.
R Bạn đánh lái.
R Bạn khóa phanh tay.
R Bạn chọn vị trí sốj.
R ESP® kiểm soát xe.
R Bạn mở nắp cốp xe.
Giới hạn của hệ thống
Các vật thể nằm phía trên hoặc phía dưới khu
vực nhận biết của hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ
động sẽ không được phát hiện khi khảo sát chỗ
đỗ xe. Các yếu tố này cũng không được tính đến
khi tính toán quy trình đỗ xe, ví dụ vật đang treo
trên cao, phần đuôi hoặc thanh chất tải của xe
tải hoặc gờ chắn của ô đỗ xe. Do đó, hệ thống

hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ đánh lái quá sớm vào
ô đỗ xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do các vật
thể nằm ở phía trên hoặc phía dưới khu
vực nhận biết của hệ thống hỗ trợ đậu xe
chủ động

Nếu có các vật thể nằm bên trên và bên dưới
khu vực nhận biết, các tình huống sau đây có
thể xuất hiện:
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động có thể

đánh lái quá sớm.
R Xe có hộp số tự động: Xe có thể không

dừng trước những vật thể này.

Điều này có thể gây ra va chạm.
# Không sử dụng hệ thống hỗ trợ đậu xe

chủ động trong những tình huống này.

Có thể tính toán không chính xác đối với ô đỗ xe
khi có tuyết rơi hoặc mưa to. Ô đỗ xe ở phía
trước rơ moóc đã đỗ có thể khó được nhận biết
là một ô đỗ xe hoặc được tính toán không chính
xác do đòn kéo của rơ moóc nhô ra khỏi diện
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tích đỗ xe. Chỉ sử dụng hệ thống hỗ trợ đậu xe
chủ động trên các bề mặt phẳng, chống trượt.
Không sử dụng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
trong các tình huống sau đây:
R Trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví

dụ có băng, tuyết đóng cứng hoặc mưa lớn.
R Bạn chở hàng quá khổ chờm ra ngoài xe của

bạn.
R Nếu ô đỗ xe nằm ở một đoạn xuống dốc hoặc

lên dốc cao.
R Bạn đã lắp dây xích bọc lốp xe.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động có thể hiển thị
cả những ô đỗ xe không phù hợp với việc đỗ xe,
ví dụ:
R Ô đỗ xe không được phép đỗ xe.
R Ô đỗ xe trên nền đường không phù hợp.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động không trợ giúp
bạn ở những ô đỗ xe vuông góc với hướng hành
trình trong các tình huống sau đây:
R Hai ô đỗ xe nằm liền kề nhau.
R Ô đỗ xe nằm cạnh một gờ chắn thấp,ví dụ

cạnh vỉa ba toa.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động không trợ giúp
bạn ở những ô đỗ xe song song hoặc vuông góc
với hướng hành trình trong những tình huống sau
đây:
R Ô đỗ xe nằm trên vỉa hè
R Ô đỗ xe được bao quanh bởi một chướng ngại

vật, ví dụ như cây, thùng thư hoặc rơ moóc.
Đỗ xe bằng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động

# Nhấn nút1.
Trên màn hiển thị của hệ thống đa phương
tiện xuất hiện hình ảnh quan sát của hệ
thống hỗ trợ đậu xe chủ động. Trong khu vực
2 sẽ hiển thị ô đỗ xe được tìm thấy4 và
đường đi3.

% Đường đi3 được hiển thị trên màn hình của
hệ thống đa phương tiện có thể khác với
đường đi trong thực tế.

# Nếu bạn đã đi qua một ô đỗ xe thích hợp:
Dừng xe.

# Chọn ô đỗ xe mong muốn4.
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# Chọn hướng đỗ xe tiến hoặc lùi nếu cần.
Tùy theo ô đỗ xe và hướng đỗ xe đã chọn,
đường đi3 sẽ được hiển thị.

# Xác nhận ô đỗ xe đã chọn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
vượt quá phạm vi chỗ đỗ xe khi đưa xe
vào hoặc đánh xe ra

Khi đỗ xe vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ xe‑, xe
lượn ra ngoài và có thể lấn sang các khu vực
của làn xe đối diện.
Điều này có thể gây ra va chạm với các thành
phần tham gia giao thông khác hoặc các vật
thể khác.
# Hãy chú ý các thành phần tham gia giao

thông khác hoặc các vật thể khác.
# Dừng xe hoặc hủy quá trình đỗ xe của

hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động nếu
cần.

# Nếu màn hình của hệ thống đa phương tiện,
ví dụ xuất hiện thông báo Chọn số lùi: Chọn
vị trí số thích hợp.
Xe sẽ đi vào ô đỗ xe đã chọn.

Sau khi kết thúc quá trình đậu xe, thông báo Hệ
thống hỗ trợ đỗ xe chủ động kết thúc, khôi phục
quyền điều khiển xe sẽ xuất hiện. Có thể vẫn còn
phải tiếp tục thao tác lái, nếu cần.
# Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, hãy đảm

bảo chống trôi xe. Nếu các quy định luật
pháp và thực tế tại chỗ yêu cầu: Chỉnh bánh
xe thẳng với vỉa hè.

% Bạn có thể dừng xe trong quá trình đậu xe và
chuyển vị trí số. Hệ thống sẽ tính toán một
đường đi mới. Sau đó, có thể tiếp tục quá
trình đậu xe. Nếu không có đường đi mới, vị
trí số sẽ được chuyển lại. Nếu xe vẫn không
tới được ô đỗ xe, quá trình đậu xe sẽ bị hủy
bỏ bằng cách chuyển số.

Đánh xe ra bằng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ
động
Điều kiện
Chỉ khi bạn đã đỗ xe bằng hệ thống hỗ trợ đậu
xe chủ động, bạn mới có thể đánh xe ra bằng hệ
thống này.
Chú ý rằng trong suốt quá trình đậu xe, bạn có
trách nhiệm đối với xe và quan sát xung quanh.
# Khởi động xe.

260 Lái xe và đỗ xe



# Nhấn nút1.
Trên màn hiển thị của hệ thống đa phương
tiện xuất hiện hình ảnh quan sát của hệ
thống hỗ trợ đậu xe chủ động.

# Nếu xe được đỗ vào chỗ vuông góc với hướng
xe chạy: Trong khu vực2, chọn hướng xe ra
3.

% Đường đi được hiển thị trên màn hình của hệ
thống đa phương tiện có thể khác với đường
đi trong thực tế.

# Để bắt đầu quá trình rời khỏi chỗ đỗ xe, xác
nhận hướng xe ra3.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
vượt quá phạm vi chỗ đỗ xe khi đưa xe
vào hoặc đánh xe ra

Khi đỗ xe vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ xe‑, xe
lượn ra ngoài và có thể lấn sang các khu vực
của làn xe đối diện.
Điều này có thể gây ra va chạm với các thành
phần tham gia giao thông khác hoặc các vật
thể khác.
# Hãy chú ý các thành phần tham gia giao

thông khác hoặc các vật thể khác.
# Dừng xe hoặc hủy quá trình đỗ xe của

hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động nếu
cần.

# Nếu màn hình của hệ thống đa phương tiện ví
dụ xuất hiện thông báo Chọn số tiến: Chọn vị
trí số thích hợp.
Xe sẽ ra khỏi ô đỗ xe.
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Xe có camera 360° (ví dụ)

Sau khí kết thúc quá trình rời khỏi chỗ đỗ xe,
trong màn hình hiển thị của hệ thống đa phương
tiện xuất hiện thông báo Hệ thống hỗ trợ đỗ xe
chủ động kết thúc, khôi phục quyền điều khiển
xe. Một âm thanh cảnh báo và hiển thị4 trong
hệ thống đa phương tiện yêu cầu bạn tiếp nhận.
Bạn phải tự xử lý tăng ga, phanh, đánh lái và
chuyển số.
Chức năng của hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động
từ xa
% Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa là một

chức năng phụ của hệ thống hỗ trợ đậu xe
chủ động. Chú ý tuân thủ quy định và luật

pháp của địa phương đối với việc sử dụng hệ
thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa trong giao
thông trên đường công cộng.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa hỗ trợ quá
trình đậu xe hoặc quá trình lái, trong khi bạn
đang ở bên ngoài xe. Sau khi bạn đã chọn được
ô đỗ xe phù hợp, hãy rời khỏi xe để điều khiển xe
vào ô đỗ xe bằng điện thoại di động phù hợp. Hệ
thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa đảm nhận việc
tăng ga, phanh, đánh lái và chuyển số. Trong khi
hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa đang hoạt
động, xe sẽ được chốt cửa. Bạn có thể hủy quá
trình đậu xe bằng điện thoại di động hoặc bằng
chìa khóa xe bất cứ lúc nào và sau đó bạn có thể
nhận lại quyền điều khiển xe.
Bạn có thể điều khiển xe tiến hoặc lùi theo
hướng thẳng bằng điện thoại di động (chế độ
thám hiểm). Tính năng này rất hữu ích, ví dụ khi
một gara quá hẹp đến nỗi không thể lên xuống
xe hoặc lên xuống xe khó khăn sau khi đậu xe
xong. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa tự động chỉnh
nhẹ tay lái khi cần thiết.
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa chỉ là một
phương tiện trợ giúp. Nó không thay thế được sự
chú ý quan sát xung quanh của bạn. Trách nhiệm

của bạn là lái và đỗ xe an toàn. Hãy hủy hoặc kết
thúc quá trình đỗ xe nếu cần. Hãy chắc chắn
rằng không có bất cứ người, động vật hay các
vật thể trong tầm hoạt động của xe.
Để sử dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ
đỗ xe tự động từ xa, bạn cần một điện thoại di
động và ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa cập
nhật.
Các hệ điều hành sau đây được hỗ trợ:
R Android™
R Apple® iOS

Nếu kết nối giữa xe và điện thoại di động bị gián
đoạn trong quá trình đậu xe, quá trình này có thể
được tiếp tục khi kết nối được thiết lập lại trong
vòng khoảng hai phút.
Các tình huống sau đây được hỗ trợ:
R Đậu xe vào ô đỗ xe dọc theo hướng xe chạy
R Đậu xe vào ô đỗ xe vuông góc với hướng xe

chạy
R Rời khỏi ô đỗ xe vuông góc với hướng xe chạy

(chế độ thám hiểm)
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R Đậu xe theo hướng thẳng, ví dụ trong một
gara hoặc một nhà để xe (chế độ thám hiểm)
R Rời khỏi chỗ đậu xe theo hướng thẳng, ví dụ

từ một gara hoặc một nhà để xe (chế độ
thám hiểm)

Nếu nhận diện một lỗi hoặc giới hạn của hệ
thống trong quá trình đỗ xe hoặc quá trình lái (ví
dụ vượt qua đoạn xuống dốc cho phép), các quá
trình sau đây sẽ được thực thi tự động:
R Quá trình đậu xe được hủy.
R Xe được dừng lại.
R Vị trí sốj được chọn.
R Xe sẽ được dừng lại.
R Xe vẫn được khóa.

Khi hủy quá trình đậu xe, một thông báo tương
ứng sẽ báo trên điện thoại di động. Khi ấy, bạn
có thể nhận lại quyền điều khiển xe và tự lái xe
vào ô đỗ xe. Hoặc bạn có thể điều khiển xe quay
lại vị trí đi vào nếu cần.
Bạn có thể hủy quá trình đỗ xe bằng hệ thống hỗ
trợ đậu xe chủ động để điều khiển xe bằng hệ

thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa và đưa xe vào vị
trí cần đỗ.
% Hãy tìm thêm thông tin trong hướng dẫn sử

dụng của ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa tại http://www.mercedes.me.

Giới hạn của hệ thống
Tuyết rơi hoặc mưa to có thể dẫn đến tính toán
không chính xác ô đỗ xe hoặc gây trục trặc khi
kết nối với điện thoại di động. Ô đỗ xe ở phía
trước rơ moóc đã đỗ có thể khó được nhận biết
là một ô đỗ xe hoặc được tính toán không chính
xác do đòn kéo của rơ moóc nhô ra khỏi diện
tích đỗ xe. Chỉ sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự
động từ xe trên bề mặt bằng phẳng, chống trượt.
Ô đỗ xe phải rộng hơn xe không có gương ngoại
thất tối thiểu là 0,60 m.
Không sử dụng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
trong các tình huống sau đây:
R Trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví

dụ có băng, tuyết đóng cứng hoặc mưa lớn.
R Bạn chở hàng quá khổ chờm ra ngoài xe của

bạn.
R Bạn đã lắp dây xích bọc lốp xe.

R Nếu ô đỗ xe nằm ở một đoạn xuống dốc hoặc
lên dốc.

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ bị hủy nếu
thực hiện một trong các hành động sau đây:
R Bạn tắt hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động.
R Bạn nhấn vào một nút trên chìa khóa.
R ESP® kiểm soát xe.

Trong quá trình đậu xe, khoảng cách tới xe
không được phép lớn hơn khoảng 3,0 m. Nếu
khoảng cách lớn hơn, quá trình sẽ bị hủy và một
thông báo tương ứng sẽ hiển thị trên điện thoại
di động. Nếu bạn lại đến gần xe hơn, bạn có thể
tiếp tục quá trình.
Xem thêm thông tin về việc hủy chức năng trong
hướng dẫn sử dụng về ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự
động từ xa.
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Điều khiển hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do các vật
thể nằm ở phía trên hoặc phía dưới khu
vực nhận biết của hệ thống hỗ trợ đậu xe
chủ động

Nếu có các vật thể nằm bên trên và bên dưới
khu vực nhận biết, các tình huống sau đây có
thể xuất hiện:
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động có thể

đánh lái quá sớm.
R Xe có hộp số tự động: Xe có thể không

dừng trước những vật thể này.

Điều này có thể gây ra va chạm.
# Không sử dụng hệ thống hỗ trợ đậu xe

chủ động trong những tình huống này.

Các vật thể nằm phía trên hoặc phía dưới khu
vực nhận biết của hệ thống hỗ trợ đậu xe sẽ
không được phát hiện khi khảo sát chỗ đỗ xe.
Các yếu tố này cũng không được tính đến khi
tính toán quy trình đỗ xe, ví dụ vật đang treo trên
cao, phần đuôi hoặc thanh chất tải của xe tải

hoặc gờ chắn của ô đỗ xe. Do đó, trong một số
tình huống hệ thống hỗ trợ có thể đánh lái quá
sớm vào ô đỗ xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
thiếu quan sát xung quanh xe

Khi sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa, tầm nhìn xung quanh xe có thể bị hạn
chế.
# Nếu bạn điều khiển xe, đỗ xe hoặc đánh

xe ra bằng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự
động từ xa, hãy chú ý các điểm sau đây:
R Đảm bảo rằng, luôn có tầm quan sát

xe và không gian xung quanh xe tốt
nhất có thể.
R Đảm bảo rằng, không có người,

động vật hay vật thể ở trên đường
đi.
R Đảm bảo giữ khoảng cách thích hợp

với xe và bạn hay những người tham
gia giao thông khác không gặp nguy
hiểm.

R Luôn chú ý không gian xung quanh
xe và nhận biết các mối nguy hiểm
có thể xảy ra.
R Hủy quá trình đỗ xe nếu cần.

Luôn chú ý tuân thủ các giới hạn của hệ thống.
Hủy quá trình đỗ xe nếu cần.
Chú ý rằng bạn chỉ được phép điều khiển hệ
thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa khi có giấy
phép lái xe hợp lệ và trong điều kiện có thể lái xe
được.
Trong suốt quá trình đỗ xe, không một ai hay
một vật nuôi nào được phép ở lại trong xe.
Luôn chú ý sao cho lối vào chỗ các phương tiện
của những người tham gia giao thông khác được
đảm bảo.
% Mang theo chìa khóa bên người trong quá

trình đỗ xe. Bạn có thể hủy quá trình đỗ xe
và cho xe dừng lại bằng cách bấm nút trên
chìa khóa.

% Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, xe sẽ khóa
lại.
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Các điều kiện
R Điện thoại di động và hệ thống hỗ trợ đỗ xe

tự động từ xa được kết nối (→ Trang 268)
Đỗ xe

# Ấn nút1.
Trên màn hiển thị của hệ thống đa phương
tiện xuất hiện hình ảnh quan sát của hệ
thống hỗ trợ đậu xe chủ động. Trong khu vực

2 sẽ hiển thị ô đỗ xe được tìm thấy4 và
đường đi3.

% Đường đi3 được hiển thị trên màn hình của
hệ thống đa phương tiện có thể khác với
đường đi trong thực tế.

# Nếu bạn đã đi qua một ô đỗ xe thích hợp:
Dừng xe.
Khu vực này2 sẽ hoạt động.

# Chọn sốj.
# Chọn và xác nhận ô đỗ xe mong muốn trong

khu vực2.
# Rời khỏi xe.

# Ngoài ra đảm bảo rằng tất cả các cửa xe, cửa
sổ và nắp cốp xe đều đóng.

# Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa.

# Chú ý tuân thủ chỉ dẫn của ứng dụng hỗ trợ
đỗ xe tự động từ xa một cách thích hợp và đỗ
xe vào chỗ đỗ.

# Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, hãy đảm
bảo chống trôi xe. Nếu các quy định luật
pháp và thực tế tại chỗ yêu cầu: Chỉnh bánh
xe thẳng với vỉa hè.

Tiếp nhận quá trình đậu xe của hệ thống hỗ
trợ đậu xe
# Đỗ xe bằng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động

(→ Trang 259).
# Nếu đã đến được vị trí xe mong muốn, hãy

chọn vị trí sốj.
Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động sẽ kết thúc
và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa được
kích hoạt.

# Rời khỏi xe.
# Ngoài ra đảm bảo rằng tất cả các cửa xe, cửa

sổ và nắp cốp xe đều đóng.
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# Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa.

# Chú ý tuân thủ chỉ dẫn của ứng dụng hỗ trợ
đỗ xe tự động từ xa một cách thích hợp và đỗ
xe vào chỗ đỗ.

# Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, hãy đảm
bảo chống trôi xe. Nếu các quy định luật
pháp và thực tế tại chỗ yêu cầu: Chỉnh bánh
xe thẳng với vỉa hè.

Đỗ xe bằng chế độ thám hiểm

# Dừng xe.

# Bấm nút1.
Trên màn hiển thị của hệ thống đa phương
tiện xuất hiện hình ảnh quan sát của hệ
thống hỗ trợ đậu xe. Khu vực này2 sẽ hoạt
động.

# Để kích hoạt hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động
từ xa, chọn vị trí sốj.

# Chọn và xác nhận xe của mình3.
# Rời khỏi xe.
# Ngoài ra đảm bảo rằng tất cả các cửa xe, cửa

sổ và nắp cốp xe đều đóng.
# Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ

xa.
# Hãy tuân thủ các chỉ dẫn của ứng dụng hỗ

trợ đỗ xe tự động từ xa một cách thích hợp
và lái xe tiến hoặc lùi vào vị trí mong muốn.

# Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, hãy đảm
bảo chống trôi xe. Nếu các quy định luật
pháp và thực tế tại chỗ yêu cầu: Chỉnh bánh
xe thẳng với vỉa hè.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện như sau:
# Dừng xe.

# Chọn vị trí sốj và đỗ xe.
# Rời khỏi xe.
# Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ

xa.
# Hãy tuân thủ các chỉ dẫn của ứng dụng hỗ

trợ đỗ xe tự động từ xa một cách thích hợp
và lái xe tiến hoặc lùi vào vị trí mong muốn.

# Sau khi kết thúc quá trình đỗ xe, hãy đảm
bảo chống trôi xe. Nếu các quy định luật
pháp và thực tế tại chỗ yêu cầu: Chỉnh bánh
xe thẳng với vỉa hè.

Quá trình đỗ xe yêu cầu kích thước tối thiểu của
ô đỗ xe. Nếu khoảng cách trong quá trình đỗ xe
nhỏ hơn, ví dụ tại lối vào gara, trên điện thoại di
động sẽ xuất hiện một thông báo. Bạn phải xác
nhận việc rút ngắn khoảng cách.
Rời khỏi chỗ đỗ xe bằng chế độ thám hiểm
# Mở khóa xe.
# Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ đỗ xe tự động từ

xa trong khoảng một phút.
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# Hãy tuân thủ các chỉ dẫn của ứng dụng hỗ
trợ đỗ xe tự động từ xa một cách thích hợp
và lái xe tiến hoặc lùi vào vị trí mong muốn.

% Gương ngoại thất không tự động mở ra sau
khi xe rời khỏi chỗ đỗ.

Cấp quyền hoặc bỏ cấp quyền cho điện thoại
di động để sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự
động từ xa
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Camera & hỗ trợ đỗ xe . HT hỗ trợ đỗ
xe từ xa

Cấp quyền cho điện thoại di động mới
Để có thể sử dụng chức năng của hệ thống hỗ
trợ đỗ xe tự động từ xa, bạn phải cấp quyền cho
điện thoại di động của mình. Bạn có thể cấp
quyền cho tối đa sáu điện thoại di động.
# Chọn Kết nối thiết bị mới.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa đã sẵn
sàng kết nối.

# Khởi chạy ứng dụng Hỗ trợ đỗ xe tự động từ
xa và bắt đầu quá trình cấp quyền tại đó.
Yêu cầu kết nối xuất hiện.

# Nhập mã PIN.
Hủy cấp quyền cho điện thoại di động
# Chọn điện thoại di động.
# Chọn¥ Tùy chọn.
# Chọn Hủy cấp quyền.
# Chọn Có.

Điện thoại di động này sẽ bị xóa khỏi danh
sách thiết bị.

Chức năng của Drive Away Assist
Chức năng Drive Away Assist có thể giảm mức
độ nghiêm trọng của va chạm khi chuyển bánh.
Nếu một chướng ngại vật được phát hiện theo
hướng hành trình, thì tốc độ xe sẽ được giới hạn
nhanh chóng ở mức khoảng 2 km/h. Nếu một
tình huống nguy cấp được phát hiện, một biểu
tượng sẽ xuất hiện trên màn hình camera của hệ
thống đa phương tiện.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
khả năng phát hiện của chức năng Drive
Away Assist bị hạn chế

Chức năng Drive Away Assis không phải lúc
nào cũng có thể phát hiện rõ ràng những vật
thể và những tình huống giao thông.
Trong những trường hợp này chức năng Drive
Away Assist có thể
R cảnh báo không rõ nguyên nhân và giới

hạn tốc độ xe.
R không cảnh báo hoặc không giới hạn tốc

độ xe.
# Luôn chú ý quan sát tình huống giao

thông và không tin tưởng hoàn toàn vào
chức năng Drive Away Assist.

# Sẵn sàng phanh và lái tránh khi cần,
nếu tình huống giao thông cho phép và
việc lái tránh không gây nguy hiểm.

Chức năng Drive Away Assist chỉ là công cụ hỗ
trợ. Nó không thay thế được sự chú ý quan sát
xung quanh của bạn. Trách nhiệm của bạn là lái
và đỗ xe an toàn. Hãy chắc chắn rằng không có
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bất cứ người, động vật hay các vật thể trong tầm
hoạt động của xe.
Ví dụ một nguy cơ va chạm có thể xuất hiện
trong các tình huống sau:
R Chuyển đổi nhầm giữa bàn đạp ga và bàn đạp

phanh.
R Chọn số sai.

Chức năng Drive Away Assist hoạt động trong
các điều kiện sau đây:
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC được

bật.
R Vào mỗi lần thay đổi tốc độ sau khik hoặc

h khi dừng xe.
R Chướng ngại vật đã phát hiện cách xa dưới

1,0 m.
R Chức năng hỗ trợ thao tác được kích hoạt

trong hệ thống đa phương tiện.
Giới hạn của hệ thống
Khi lên dốc và khi kéo rơ moóc, chức năng Drive
Away Assist không sẵn sàng.

Chức năng Cross Traffic Alert
% Hãy đọc hướng dẫn về hệ thống hỗ trợ điểm

mù (→ Trang 277).
Xe có hệ thống hỗ trợ điểm mù: Khi rời chỗ đỗ
xe theo hướng lùi lại, xe có thể được cảnh báo về
phương tiện giao thông ngang qua phía trước.
Nếu một tình huống nguy cấp được phát hiện,
một biểu tượng cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn
hình camera của hệ thống đa phương tiện. Nếu
người lái không có phản ứng với cảnh báo, xe có
thể được phanh tự động sau đó. Để làm vậy các
cảm biến rađa được sử dụng trong cản xe. Khi đó
vùng gần kề xe phải luôn được theo dõi.
Nếu các cảm biến rađa bị che bởi xe hoặc các
vật thể khác, thì việc nhận dạng không thể thực
hiện.
Chức năng Cross Traffic Alert hoạt động trong
các điều kiện sau đây:
R Hệ thống hỗ trợ điểm mù được bật.
R Xe đi lùi lại với tốc độ đi bộ.
R Chức năng hỗ trợ thao tác được kích hoạt

trong hệ thống đa phương tiện.

Khi lên dốc và khi kéo rơ moóc, chức năng Cross
Traffic Alert không sẵn sàng.
Tắt/bật hỗ trợ thao tác
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Camera & hỗ trợ đỗ xe . Hỗ trợ thao
tác
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

ATTENTION ASSIST
Chức năng của ATTENTION ASSIST
ATTENTION ASSIST hỗ trợ bạn trong những hành
trình dài lái một mình, ví dụ trên đường cao tốc
và xa lộ. Nếu ATTENTION ASSIST phát hiện các
dấu hiệu mệt mỏi điển hình hay sự mất tập trung
gia tăng của người lái xe, hệ thống sẽ gợi ý tạm
nghỉ.
Hệ thống ATTENTION ASSIST chỉ là công cụ hỗ
trợ. Không phải lúc nào hệ thống cũng phát hiện
kịp thời được trạng thái mệt mỏi hoặc sự mất tập
trung gia tăng. Hệ thống không thể thay thế
được việc người lái xe được nghỉ ngơi tốt và tập
trung. Trên các hành trình dài, hãy nghỉ ngơi đều
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đặn trong thời gian thích hợp để bạn được nghỉ
ngơi một cách hợp lý.
Bạn có thể chọn giữa hai cài đặt:
R Tiêu chuẩn: Độ nhạy của hệ thống bình

thường
R Nhạy: Độ nhạy của hệ thống cao. Người lái

xe được cảnh báo sớm hơn và mức độ tập
trung (Attention Level) do hệ thống phát hiện
được điều chỉnh tương ứng.

Nếu phát hiện một dấu hiệu mệt mỏi hoặc sự
mất tập trung gia tăng, trên màn hiển thị cụm
đồng hồ xuất hiện thông báo: Attention Assist:
Tạm nghỉ!. Bạn có thể thoát khỏi thông báo và
nghỉ ngơi theo nhu cầu. Nếu bạn không nghỉ ngơi
và ATTENTION ASSIST vẫn tiếp tục phát hiện sự
thiếu tập trung tăng lên, bạn sẽ được cảnh báo
lại trong thời gian sớm nhất là sau 15 phút.

Trong menu Hỗ trợ của máy tính trên xe bạn có
thể cho hiển thị các thông tin trạng thái của hệ
thống ATTENTION ASSIST sau đây:
R Thời gian hành trình kể từ lần nghỉ gần nhất.
R Mức độ tập trung (Attention Level) được xác

định bởi ATTENTION ASSIST.

Nếu ATTENTION ASSIST không thể xác định
được mức độ tập trung và không thể đưa ra được
cảnh báo, thông báo Hệ thống thụ động xuất
hiện.
Nếu màn hiển thị cụm đồng hồ hiện lên thông
báo, hệ thống sẽ đề xuất tìm kiếm điểm nghỉ
chân trên hệ thống đa phương tiện. Bạn có thể
chọn một điểm nghỉ chân và khởi động định vị

tới đó. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa
chức năng này trên hệ thống đa phương tiện.
Nếu ATTENTION ASSIST tắt, đồ họa hỗ trợ trên
màn hiển thị cụm đồng hồ sẽ hiển thị biểu tượng
é khi động cơ vẫn đang chạy. Khi khởi động
lại động cơ, ATTENTION ASSIST sẽ tự động bật.
Độ nhạy được chọn lần cuối sẽ được lưu.
Giới hạn của hệ thống
ATTENTION ASSIST hoạt động trong phạm vi tốc
độ từ 60 km/h đến 200 km/h.
ATTENTION ASSIST hoạt động giới hạn trong
những tình huống sau và cảnh báo có thể diễn ra
chậm trễ hoặc thậm chí không xảy ra:
R Khi thời gian hành trình dưới 30 phút.
R Nếu điều kiện đường xá kém (bề mặt mấp

mô, ổ gà).
R Nếu có gió thổi ngang mạnh.
R Khi lái phong cách thể thao (tốc độ vào cua

cao hoặc tăng tốc mạnh).
R Khi hệ thống trợ lái chủ động của hệ thống

hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC
hoạt động.
R Nếu thời gian được thiết lập không chính xác.
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R Trong các tình huống lái chủ động, khi
thường xuyên thay đổi làn đường và tốc độ.

Trong các tình huống sau đây, quá trình đánh giá
trạng thái mệt mỏi và mất tập trung của
ATTENTION ASSIST bị hủy bỏ và sẽ được khởi
động lại khi bắt đầu một hành trình mới:
R Bạn tắt động cơ.
R Bạn tháo dây đai an toàn và mở cửa bên phía

người lái (ví dụ, để thay người lái hoặc tạm
nghỉ.)

Cài đặt ATTENTION ASSIST
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Attention Assist

Các khả năng cài đặt
# Chọn Tiêu chuẩn, Nhạy cảm hoặc Tắt.
Gợi ý điểm nghỉ chân
# Chọn Gợi ý khu nghỉ chân.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Nếu ATTENTION ASSIST phát hiện thấy trạng
thái mệt mỏi hoặc mất tập trung ngày càng

tăng, hệ thống sẽ gợi ý một điểm nghỉ chân ở
gần đó.

# Chọn điểm nghỉ chân được gợi ý.
Bạn sẽ được dẫn đường đến điểm nghỉ chân
đã chọn.

Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
Chức năng của hệ thống hỗ trợ biển báo giao
thông

Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông bao gồm
các biển báo giao thông có camera đa chức
năng1 và hỗ trợ bạn bằng cách hiển thị các
giới hạn tốc độ và biển cấm vượt mà nó phát
hiện được trên cụm đồng hồ. Nếu hệ thống phát
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hiện thấy bạn đang đi vào một đoạn đường
ngược chiều, nó sẽ phát ra cảnh báo. Các biển
báo giao thông được giới hạn bằng các biển phụ
(ví dụ khi đường ướt) sẽ được phát hiện bởi
camera nếu cần.

1 Cảnh báo trên màn hình hiển thị đa chức
năng khi đi vào đoạn đường ngược chiều

Cảnh báo khi vượt quá tốc độ tối đa cho phép
Hệ thống có thể cảnh báo cho bạn biết khi bạn
vô tình vượt quá tốc độ tối đa cho phép. Để làm
được điều đó, bạn có thể cài đặt trên hệ thống
đa phương tiện tốc độ tối đa cho phép được
phép vượt cho đến khi xuất hiện cảnh báo. Bạn
có thể cài đặt cảnh báo chỉ bằng hình ảnh hay có

cả cảnh báo âm thanh. Nếu chức năng tự động
tiếp nhận tốc độ được bật cho hệ thống hỗ trợ
giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, các cảnh
báo sẽ được bấm.
Hiển thị trên màn hình cụm đồng hồ

1 Tốc độ cho phép
2 Tốc độ cho phép khi được giới hạn
3 Biển báo phụ với giới hạn

% Hiển thị các giới hạn tốc độ có quyền ưu tiên
đối với các biển báo giao thông đã được
nhận biết khác, ví dụ biển cấm vượt.

Vì hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông cũng thu
thập các dữ liệu lưu trữ trong hệ thống định vị
nên các hiển thị có thể được cập nhập mà không
có các biển báo giao thông đã nhận biết:
R Khi chuyển đường khác, ví dụ ở các lối vào và

lối ra đường cao tốc
R Khi đi qua ranh giới một địa danh đã được lưu

vào bản đồ kỹ thuật số

Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông hiện chưa
có tại tất cả các quốc gia. Nếu hệ thống không
sẵn sàng, hiển thị1 sẽ xuất hiện trên đồng hồ
tốc độ.
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Cảnh báo khi đến gần vạch sang đường dành
cho người đi bộ
Xe có gói trợ lái: Nếu bạn lái xe đến gần một
vạch sang đường dành cho người đi bộ, hệ thống
có thể sẽ cảnh báo bạn. Trên cụm đồng hồ xuất
hiện một thông báo.

Cảnh báo này diễn ra nếu biển báo giao thông
tương ứng hoặc vạch đánh dấu làn đường đã
được nhận biết và người đi bộ đang ở trong khu
vực nguy hiểm.

Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R Khi tầm nhìn kém, ví dụ khi ánh sáng trên

đường không đủ, khi điều kiện vùng tối thay
đổi mạnh, khi mưa, tuyết, sương hoặc bụi dày
đặc.
R Khi có ánh sáng chói, ví dụ từ phương tiện

đang đi tới, do mặt trời chiếu trực diện hoặc
do bị phản chiếu
R Khi có vết bẩn trên kính chắn gió trong vùng

của camera đa chức năng hoặc nếu camera
bị mờ do hơi nước, bị hư hỏng hoặc bị che
khuất.
R Khi biển báo giao thông khó nhận biết, ví dụ

do bị bẩn, bị che khuất, do tuyết hoặc ánh
sáng không đủ
R Khi thông tin trên bản đồ đường đi kỹ thuật

số của hệ thống định vị bị thiếu hoặc không
cập nhật
R Khi biển báo tối nghĩa, ví dụ các biển báo

giao thông ở công trường hoặc làn đường bên
cạnh

Cài đặt hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . Hỗ trợ biển báo gi.thg

Bật/tắt chức năng tự động tiếp nhận giới hạn
tốc độ
Các điều kiện
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC đã bật.
# Chọn Tiếp nhận giới hạn.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Nhờ hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông, các
giới hạn tốc độ được nhận biết sẽ được tự
động tiếp nhận thông qua hệ thống hỗ trợ giữ
khoảng cách chủ động DISTRONIC.

Hiển thị các biển báo giao thông đã được
nhận diện trên màn hình media
# Chọn Hiển thị trên COMAND.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
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Bật/tắt cảnh báo khi vượt quá các giới hạn
tốc độ
Bạn có thể cài đặt riêng ngưỡng cảnh báo
(ngưỡng báo động) khi vượt quá một giới hạn tốc
độ nào đó.
# Chọn Cảnh báo tốc độ.
# Chọn Hình ảnh & âm thanh, Hình ảnh hoặc

Không có.
Cài đặt tốc độ
# Chọn Ngưỡng cảnh báo.
# Cài đặt tốc độ mong muốn.

Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm
Chức năng của hệ thống hỗ trợ quan sát ban
đêm

Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm hỗ trợ bạn
nhận biết đường đi hoặc chướng ngại vật khi trời
tối với sự trợ giúp của một camera2. Khi ấy,
trên màn hình hiển thị đa chức năng xuất hiện
hình ảnh đen trắng của không gian phía trước xe.

Một camera hồng ngoại1 sẽ hỗ trợ nhận biết
người và động vật.
% Vì mắt người không thể nhìn thấy ánh sáng

hồng ngoại nên hệ thống hỗ trợ quan sát ban
đêm được bật khi có xe đi ngược chiều.
Khi trời tối, đèn pha hồng ngoại chỉ bật khi
xe đạt tốc độ khoảng từ 10 km/h. Do đó,
bạn không thể quan sát toàn cảnh và có thể
không kiểm tra được chức năng của hệ
thống hỗ trợ quan sát ban đêm.

Giới hạn của hệ thống
Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm không thể
hiển thị các vật thể sát ngay phía trước và bên
cạnh xe. Có thể xảy ra trường hợp ngoài người
hoặc động vật cũng có các vật thể khác được
đánh dấu.
Hệ thống có thể bị hạn chế hoặc không hoạt
động trong các điều kiện sau đây:
R Khi tầm nhìn hạn chế, ví dụ như do tuyết,

mưa, sương mù hoặc bụi dày.
R Khi kính chắn gió ở khu vực camera bị bẩn.
R Khi camera bị mờ sương, hư hại hoặc bị che

khuất.
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R Khi camera hồng ngoại ở lưới tản nhiệt bị hư
hại, bị bẩn hoặc bị che khuất.
R Ở các khúc cua, đoạn đường cụt hoặc ở đoạn

đường dốc nghiêng.
R Khi nhiệt độ môi trường xung quanh cao.
Chức năng nhận biết người và động vật của
hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm
Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm có thể nhận
biết người nhờ các dấu hiệu đặc trưng, ví dụ như
hình dáng và tư thế cơ thể của một người đang
đứng thẳng.
Ngoài ra, có thể nhận biết các động vật cỡ lớn, ví
dụ hươu nai, bò hoặc ngựa. Không thể nhận biết
các động vật nhỏ, ví dụ như chó hoặc mèo.
Chức năng nhận biết người và động vật sẽ tự
động bật khi thỏa mãn các điều kiện sau:
R Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm đang bật.
R Tốc độ đang đi cao hơn 10 km/h.
R Trời tối.

1 Hiển thị của hệ thống hỗ trợ quan sát ban
đêm

2 Biểu tượng sẵn sàng nhận biết người chủ
động

3 Nhấn mạnh
4 Người được nhận biết

Khi chức năng nhận biết người hoạt động, biểu
tượng sẵn sàng2 sẽ xuất hiện. Không có biểu
tượng riêng dành cho động vật. Người hoặc động
vật được nhận biết sẽ được nhấn mạnh bằng
khung viền có màu.

Bật hoặc tắt hệ thống hỗ trợ quan sát ban
đêm
Các điều kiện
R Xe đã khởi động hoặc bật điện khởi động.
R Công tắc đèn nằm ở vị tríÃ hoặc L.
R Không chọn số lùi.
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# Nhấn nút1.
Trên màn hình đa chức năng xuất hiện hiển
thị của hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm.

% Ở tốc độ dưới 5 km/h đèn pha hồng ngoại sẽ
tự động tắt. Hình ảnh quan sát ban đêm tiếp
tục được hiển thị, cho tới khi được tắt bằng
nút1.

Bật/tắt chức năng tự động tắt
Các điều kiện
R Chức năng nhận biết người đang hoạt động

(→ Trang 274).
R Đường không được chiếu sáng.
R Tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Nếu tất cả các điều kiện đều thỏa mãn, hình ảnh
quan sát ban đêm tự động hiện lên trên màn
hình hiển thị đa chức năng ngay khi phát hiện
thấy người hoặc động vật.
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . HT q. sát ban đêm TĐ
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Chức năng đèn pin
Chức năng đèn pin là một chức năng phụ của hệ
thống hỗ trợ quan sát ban đêm. Chức năng này
chạy trên nền và nháy bốn nhịp ngắn báo hiệu
đã phát hiện thấy có người bằng cụm đèn pha.
Người lái xe sẽ được nhắc chú ý đến người đi bộ
đi ngược chiều.

Hiển thị trên đồ họa hỗ trợ

1 Chức năng đèn pin bật nhưng chưa sẵn sàng
2 Chức năng đèn pin bật và sẵn sàng

Biểu tượng người trong đồ họa hỗ trợ biểu thị
trạng thái của chức năng đèn pin. Nếu biểu
tượng người hiện màu tối1, chức năng đang
bật. Nếu biểu tượng người hiện màu sáng2,
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các điều kiện của chức năng đèn pin được thỏa
mãn.
Giới hạn của hệ thống
Động vật sẽ không được nháy sáng bằng chức
năng đèn pin.
Chức năng đèn pin không hoạt động hoặc chỉ
hoạt động hạn chế trong các điều kiện sau đây:
R Bạn lái xe trong điều kiện giao thông thành

phố.
R Có người ở trong khu vực xe đi ngược chiều

hoặc xe đi phía trước.
Bật/tắt chức năng đèn pin
Các điều kiện
R Chức năng nhận biết người đang hoạt động

(→ Trang 274).
R Đường không được chiếu sáng.
R Tốc độ tối thiểu là 60 km/h.
R Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus đang

bật.

Nếu tất cả các điều kiện đều được thỏa mãn,
cụm đèn pha sẽ nháy bốn nhịp ngắn khi phát

hiện một người trên đường hoặc gần đường xe
chạy.
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .÷ . Cài đặt
đèn . Spotlight
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù và hệ thống hỗ trợ
điểm mù chủ động
Chức năng của hệ thống hỗ trợ điểm mù và
hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
Hệ thống hỗ trợ điểm mù giám sát với các cảm
biến ra đa ở hai bên xe phía sau với khoảng rộng
tới 40 m về phía sau và khoảng 3 m ngay bên
cạnh xe.
Nếu tốc độ xe từ khoảng 12 km/h xe di chuyển
trực tiếp đến vùng kiểm soát bên cạnh xe thì đèn
cảnh báo trên gương ngoại thất sáng đỏ.
Xe với khoảng cách an toàn thấp khi đi vào vùng
kiểm soát và bạn bật đèn báo rẽ ở hướng xe
tương ứng, bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cảnh
báo. Đèn cảnh báo đỏ trên gương ngoại thất
nhấp nháy. Đèn báo rẽ vẫn bật, tất cả xe đã

được nhận biết tiếp theo được hiển thị nhờ đèn
cảnh báo đỏ nhấp nháy.
Khi bạn vượt một xe một cách nhanh chóng,
không có cảnh báo.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn bất chấp hệ
thống hỗ trợ điểm mù.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù không phản ứng với
những xe đang tiến đến gần với khác biệt về
vận tốc lớn và bạn vượt qua.
Khi đó hệ thống hỗ trợ điểm mù có thể không
cảnh báo trong trường hợp này.
# Luôn giữ khoảng cách an toàn hai bên

và luôn quan sát tình trạng giao thông.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù và điểm mù chủ động
chỉ là các phương tiện hỗ trợ. Chúng không thể
nhận ra tất cả các xe và không thay thế được sự
chú ý của bạn. Phải luôn luôn đảm bảo giữ đủ
khoảng cách về phía sườn xe tới những người
tham gia giao thông khác và các chướng ngại vật
khác.
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Giới hạn của hệ thống
Hạn chế của hệ thống hỗ trợ điểm mù trong các
trường hợp sau:
R Khi cảm biến bị bẩn hoặc bị che khuất
R Khi tầm nhìn kém, chẳng hạn do sương mù,

mưa lớn, tuyết hoặc giông bão
R Khi có xe kích cỡ nhỏ trong vùng quan sát,

chẳng hạn các xe đạp

Cạnh đường có lan can hoặc tường ngăn công
trình xây dựng có thể dẫn đến cảnh báo không
đúng. Khi đi xe quãng dài cạnh một xe kích cỡ
dài, chẳng hạn xe tải, cũng có thể gây ra sự gián
đoạn của đèn cảnh báo.
Khi lùi xe thì hệ thống hỗ trợ điểm mù cũng
không hoạt động.
Chức năng của hoạt động phanh (Hệ thống
hỗ trợ điểm mù chủ động)
Nếu hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động phát
hiện nguy cơ va chạm trong khoảng theo dõi,
can thiệp phanh điều chỉnh hướng đi sẽ được
thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn tránh được va
chạm.

Chức năng đạp phanh điều chỉnh hướng sẵn
sàng trong dải tốc độ giữa khoảng 30 km/h và
200 km/h.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
hoạt động phanh của hệ thống hỗ trợ
điểm mù chủ động

Không phải lúc nào đạp phanh điều chỉnh
hướng đi cũng có thể ngăn chặn được va
chạm.
# Luôn tự lái, phanh hoặc tăng tốc, đặc

biệt là khi hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ
động cảnh báo hoặc phanh điều chỉnh
hướng.

# Luôn giữ đủ khoảng cách an toàn bên
hông xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động không
phản ứng trong các trường hợp sau đây:
R Nếu bạn cho xe vượt khi khoảng cách bên

hông xe hẹp và sau đó ở trong vùng điểm
mù
R Lái xe áp sát và cho xe vượt với mức

chênh lệch tốc độ lớn.

Kết quả là, hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ
động có thể không đưa ra cảnh báo hoặc
không can thiệp trong các tình huống này.
# Hãy luôn chăm chú quan sát tình huống

giao thông và giữ đủ khoảng cách an
toàn bên hông xe.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động chỉ là công
cụ hỗ trợ. Hệ thống không thể phát hiện được tất
cả các xe và không thay thế được cho việc lái xe
tập trung. Phải luôn luôn đảm bảo giữ đủ khoảng
cách về phía sườn xe tới những người tham gia
giao thông khác và các chướng ngại vật khác.
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Nếu có đạp phanh điều chỉnh hướng, đèn cảnh
báo màu đỏ trong gương ngoại thất sẽ nhấp
nháy và phát ra âm cảnh báo. Ngoài ra trong
màn hình đa chức năng xuất hiện một hiển thị
1, cho biết có nguy cơ va chạm bên hông.
Trong các trường hợp hiếm thấy, hệ thống có thể
thực hiện một hoạt động phanh không phù hợp.
Bạn có thể hủy hoạt động phanh này bằng cách
trả lái nhẹ hoặc tăng ga.

Giới hạn của hệ thống
Trong các tình huống sau đây, không có hoặc có
một hoạt động phanh điều chỉnh hướng mà được
điều chỉnh phù hợp với tình huống lái:
R Có xe hoặc chướng ngại vật, ví dụ như rào

phân cách, ở cả hai bên của xe.
R Xe tiếp cận quá sát bên hông xe của bạn.
R Bạn sử dụng kiểu lái xe phong cách thể thao,

với tốc độ cua cao.
R Bạn phanh dứt khoát hoặc tăng ga dứt khoát.
R Một hệ thống lái xe an toàn can thiệp, ví dụ

ESP® hoặc hệ thống trợ phanh chủ động.
R ESP® đã tắt.
R Phát hiện mất áp suất lốp hoặc lốp hỏng.
R Bạn lái xe với rơ moóc và kết nối điện tới móc

kéo rơ moóc được tạo chính xác.

Bật hoặc tắt hệ thống hỗ trợ điểm mù hoặc
hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . HT hỗ trợ điểm mù
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

278 Lái xe và đỗ xe



Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động
Chức năng của hệ thống hỗ trợ giám sát làn
đường chủ động

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động
theo dõi vùng phía trước xe bằng một camera đa
chức năng1.

Bạn sẽ được cảnh báo thông qua hiện tượng
rung trong tay lái, nếu các điều kiện sau đây
được đáp ứng:
R Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động

phát hiện các vạch làn đường.
R Một bánh xe trước đi lên các vạch làn đường.

Liệu một cảnh báo có xuất hiện không và xuất
hiện vào thời điểm nào, còn phụ thuộc vào độ
nhạy được thiết lập (tiêu chuẩn hoặc thích ứng).
Nếu bạn không điều chỉnh phong cách lái cho
phù hợp, hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ
động cũng không thể làm giảm nguy cơ tai nạn
hoặc vượt qua được các giới hạn vật lý. Nó
không thể tính đến các điều kiện trên đường,
thời tiết hay giao thông. Hệ thống hỗ trợ giám
sát làn đường chủ động chỉ là công cụ hỗ trợ.
Bạn phải chịu trách nhiệm điều chỉnh khoảng
cách an toàn với xe phía trước, tốc độ xe, phanh
đúng lúc và đi đúng làn đường.
Xe có gói theo dõi làn đường: Nếu đi xuyên
qua các vạch làn đường và bạn không phản ứng
với cảnh báo, thì chức năng đạp phanh điều
chỉnh hướng có thể đưa xe trở lại làn đường ban
đầu.

Xe có gói trợ lái hoặc gói trợ lái Plus: Nếu bạn
không phản ứng với cảnh báo, thì chức năng đạp
phanh điều chỉnh hướng có thể đưa xe trở lại làn
đường ban đầu. Để hoạt động phanh cũng được
thực hiện với vạch làn đường đứt quãng được
phát hiện, xe phải được phát hiện ở làn đường
bên cạnh. Có thể phát hiện các xe của đường hai
chiều, các xe vượt hoặc phương tiện giao thông
chạy song song.
Hoạt động phanh sẵn sàng trong dải tốc độ giữa
60 km/h và 200 km/h.

Nếu chức năng đạp phanh điều chỉnh hướng
được thực hiện, trong màn hình hiển thị đa chức
năng sẽ xuất hiện hiển thị1.
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Giới hạn của hệ thống
Trong các tình huống sau đây không thể thực
hiện chức năng đạp phanh điều chỉnh hướng:
R Nếu bạn lái chủ động, phanh hoặc tăng ga

một cách thấy rõ.
R Nếu bạn đã bật đèn báo rẽ.
R Nếu hệ thống lái xe an toàn can thiệp, ví dụ

ESP®, hệ thống trợ phanh chủ động hoặc hệ
thống hỗ trợ điểm mù chủ động.
R Nếu bạn lái theo phong cách thể thao với tốc

độ vào cua cao hoặc tăng tốc mạnh.
R Nếu ESP® tắt.
R Nếu bạn lái xe có rơ moóc và kết nối điện tới

rơ moóc được tạo chính xác.
R Khi phát hiện và hiển thị cảnh báo mất áp

suất lốp hoặc lốp bị lỗi.

Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R Khi tầm nhìn kém, ví dụ khi ánh sáng trên

đường không đủ, khi điều kiện vùng tối thay
đổi mạnh, khi mưa, tuyết, sương hoặc bụi dày
đặc.

R Khi bị chói lóa, ví dụ như do phương tiện giao
thông đang đi tới, ánh nắng mặt trời trực tiếp
hoặc phản xạ.
R Khi có vết bẩn trên kính chắn gió trong vùng

của camera đa chức năng hoặc nếu camera
bị mờ do hơi nước, bị hư hỏng hoặc bị che
khuất.
R Nếu không có hoặc có nhiều vạch làn đường

không rõ ràng cho một làn đường, ví dụ trong
vùng đang thi công.
R Nếu các vạch làn đường bị mòn, bị tối hoặc

bị che.
R Nếu khoảng cách tới xe chạy phía trước quá

nhỏ, do đó không thể phát hiện các vạch làn
đường.
R Nếu các vạch làn đường thay đổi nhanh

chóng, ví dụ các làn đường rẽ ra, giao nhau
hoặc hợp nhất với nhau.
R Khi các làn đường quá hẹp và quá cong.

Xe có gói trợ lái hoặc gói trợ lái Plus: Hệ
thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động theo
dõi các vùng khác nhau ở xung quanh xe bằng
các cảm biến rađa. Nếu các cảm biến rađa trong

thanh cản sau bị bẩn hoặc bị tuyết phủ, hệ thống
có thể bị ảnh hưởng hoặc không hoạt động. Nếu
một chướng ngại vật được phát hiện trong cùng
một làn đường, sẽ không có chức năng đạp
phanh điều chỉnh hướng nào được thực hiện.
Bật hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ
động

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
cảnh báo của hệ thống hỗ trợ giám sát
làn đường chủ động

Không phải lúc nào chức năng đạp phanh
điều chỉnh hướng cũng có thể đưa xe trở lại
làn đường ban đầu.
# Luôn tự lái, phanh hoặc tăng tốc, đặc

biệt là khi hệ thống hỗ trợ giám sát làn
đường chủ động cảnh báo hoặc phanh
điều chỉnh hướng.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
sự can thiệp của hệ thống hỗ trợ giám
sát làn đường chủ động

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động
không nhận diện được các tình huống giao
thông và ‑người tham gia giao thông. Trong
các trường hợp hiếm thấy, hệ thống có thể
thực hiện một hoạt động phanh không phù
hợp, ví dụ khi cố tình lái vượt qua vạch giới
hạn làn đường.
Hoạt động phanh có thể bị hủy bất kỳ lúc
nào, ví dụ do trả tay lái nhẹ.
# Luôn đảm bảo đủ khoảng cách từ sườn

xe tới người tham gia giao thông khác
hoặc chướng ngại vật.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn mặc dù có
hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường có thể
không phân biệt rõ các vạch dấu làn đường.

Trong các trường hợp này, hệ thống hỗ trợ
giám sát làn đường có thể:
R cảnh báo không rõ nguyên nhân.
R không cảnh báo.
# Hãy luôn chăm chú quan sát tình huống

giao thông và đi đúng làn đường, đặc
biệt là khi có cảnh báo của hệ thống hỗ
trợ giám sát làn đường chủ động.

Điều kiện
Lái xe với tốc độ trên 60 km/h.

# Nhấn nút2.
Nếu đèn chỉ báo1 bật sáng, hệ thống hỗ
trợ giám sát làn đường đang bật. Nếu các
vạch làn đường được phát hiện, thì các vạch
trong đồ họa trợ giúp được hiển thị màu
trắng.
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Độ nhạy của hệ thống hỗ trợ giám sát làn
đường chủ động.
Với cài đặt tiêu chuẩn hoặc thích ứng bạn có thể
gây ảnh hưởng đến thời điểm cảnh báo rung của
hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường.
Cài đặt tiêu chuẩn hoặc thích ứng trong các
trường hợp sau đây sẽ không có cảnh báo rung.
R Bạn đã bật đèn báo rẽ.
R Hệ thống lái xe an toàn gồm có, ví dụ ABS,

BAS hoặc ESP®.

Trong cài đặt thích ứng trong các trường hợp sau
đây sẽ không có cảnh báo rung:
R Xe được tăng tốc lớn hoặc phanh gấp.
R Bạn đánh lái chủ động, ví dụ khi thao tác

tránh hoặc đổi làn đường nhanh.
R Bạn cắt cua một góc hẹp.
Thiết lập độ nhạy của hệ thống hỗ trợ giám
sát làn đường chủ động
Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện .k Hệ thống hỗ
trợ . HT gi.sát làn đường cđ
# Chọn một cài đặt.

Móc kéo rơ moóc
Hướng dẫn về vận hành rơ moóc
Xe Mercedes‑‑AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn sử dụng bổ sung. Nếu không, có thể
bạn không nhận biết được những nguy hiểm.
Không được phép vận hành rơ moóc với các
model sau đây:
R Xe có AMG Line
R Mercedes‑Maybach S 450 4MATIC
R Pullman S 600
R Mercedes‑Maybach

S650MercedesMaybach
R Mercedes‑Maybach

S560MercedesMaybach
R Mercedes‑Maybach S 560 4MATIC
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau về trọng tải
đỡ rơ moóc:
R Tận dụng trọng tải đỡ rơ moóc tối đa nhiều

nhất có thể.
R Không vượt quá hoặc sử dụng dưới mức trọng

tải đỡ rơ moóc cho phép.

Không được vượt quá các giá trị sau đây:
R Công suất kéo cho phép
R Tải trọng cầu sau được phép của xe kéo
R Tổng trọng lượng cho phép của xe kéo
R Tổng trọng lượng cho phép của rơ moóc
R Tốc độ tối đa cho phép của rơ moóc

Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo những điều
sau:
R Chỉnh áp suất lốp ở cầu sau của xe kéo cho

mức tải tối đa.
R Hệ thống chiếu sáng của rơ moóc được kéo

hoạt động tốt.

Đối với tải trọng cầu sau tối đa, tổ hợp xe/rơ
moóc không được vượt quá tốc độ tối đa
100 km/h vì các lý do liên quan đến giấy phép
vận hành. Điều 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.
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Mở/gập ống cổ ngỗng

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
ống cổ ngỗng không được đóng vào khớp

Nếu ống cổ ngỗng không khớp, rơ moóc có
thể tuột ra.
# Luôn đóng ống cổ ngỗng như đã mô tả.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do ống cổ
ngỗng bị bung ra

Ống cổ ngỗng bị nhả ra hoặc không vào khớp
khi gập vào, ống cổ ngỗng sẽ bật ra ngoài.
Trong khoảng xoay của ống cổ ngỗng, có
nguy chấn thương!
# Chỉ nhả ống cổ ngỗng nếu khoảng xoay

không bị cản trở.
# Luôn luôn đảm bảo rằng ống cổ ngỗng

đóng vào khớp khi gập vào.

Các điều kiện
Trước khi mở/gập ống cổ ngỗng, hãy đảm bảo
những điều sau:
R Hộp số ở vị tríj hoặci.
R Khu vực xoay của ống phải trống.
R Chỉ khi gập vào: Tháo cáp rơ moóc hoặc

giắc cắm adapter.
Mở ống cổ ngỗng

# Kéo nút2 cho đến khi ống cổ ngỗng mở
chốt.
Ống cổ ngỗng mở ra bên dưới cản xe sau.
Đèn chỉ báo1 nhấp nháy.

# Kéo ống cổ ngỗng theo hướng mũi tên cho
đến khi nghe thấy nó đóng vào khớp ở vị trí
thẳng đứng.
Đèn chỉ báo1 trên nút mở khoá ống cổ
ngỗng tắt.
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Nếu ống cổ ngỗng không được khoá chắc
chắn, trên màn hình hiển thị đa chức năng sẽ
xuất hiện thông báo Thiết bị nối rơ-moóc
Kiểm tra khóa.

# Tháo tấm che khỏi chi tiết liên kết dạng cầu
và xếp gọn gàng.

Chú ý rằng, viên bi của ống cổ ngỗng phải luôn
sạch. Hãy kiểm tra xem bi cần được tra mỡ hay
để khô (không bôi mỡ) tuỳ theo thông số của rơ
moóc.
Gấp ống cổ ngỗng vào
# Kéo nút2 cho đến khi ống cổ ngỗng mở

chốt.
Ống cổ ngỗng gập lại bên dưới cản xe sau.
Đèn chỉ báo1 nhấp nháy.

# Ấn ống cổ ngỗng theo hướng mũi tên đến khi
nghe thấy nó đóng vào khớp phía sau cản xe.
Đèn chỉ báo1 và thông báo trên màn hình
hiển thị đa chức năng sẽ tắt.

Chú ý các thông tin về thông báo trên cụm đồng
hồ:
R Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo (→ Trang 570)

R Các thông báo hiển thị (→ Trang 516)

Nối/tháo rơ moóc

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương khi thay
đổi cốt xe

Xe có hệ thống điều chỉnh cốt xe: Cốt xe
có thể bị vô tình thay đổi, ví dụ do một người
khác làm. Nếu trong lúc đó bạn nối hoặc
tháo rơ moóc, bạn có thể bị kẹp‑. Ngoài ra,
các bộ phận cơ thể người cũng có thể bị kẹp
nếu để giữa thân xe và lốp xe hoặc bên dưới
gầm xe.
Khi nối hoặc tháo rơ moóc‑, chú ý:
# Không mở hoặc đóng cửa xe hoặc cửa

hậu.
# Không kích hoạt hệ thống điều chỉnh

cốt xe và không sử dụng công tắc
DYNAMIC SELECT.

# Không khoá hoặc mở khoá xe‑.

Các điều kiện
R Ống cổ ngỗng phải được xoay hoàn toàn

bằng điện và lắp khớp vào vị trí khóa an toàn.

Rơ moóc có giắc cắm 7 chân có thể được kết nối
với xe bằng các loại giắc nối sau:
R Phích nối
R Cáp điều hợp

Xe chỉ nhận biết chính xác rơ moóc nếu đáp ứng
các điều kiện sau:
R Rơ moóc được kết nối đúng.
R Hệ thống đèn chiếu sáng của rơ moóc hoạt

động tốt.

Chức năng của các hệ thống sau đây phụ thuộc
vào rơ moóc được kết nối đúng cách:
R Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động
R ESP®

R Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
R Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
R Hệ thống hỗ trợ điểm mù hoặc hệ thống hỗ

trợ điểm mù chủ động
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Nối rơ moóc

* CHỈ DẪN Hư hại ắc quy do dùng cạn kiệt

Do sạc ắc quy của rơ moóc bằng nguồn điện
của rơ moóc nên ắc quy có thể bị hư hại.
# Không sử dụng nguồn điện này để sạc

ắc quy của rơ moóc.

# Tháo tấm che khỏi chi tiết liên kết dạng cầu
và xếp gọn gàng (→ Trang 128).

# Điều chỉnh vị trí rơ moóc thẳng về phía sau
xe và nối

# Mở nắp ổ cắm.

# Cắm giắc có chốt1 vào lỗ3 của ổ cắm.
# Xoay khớp nối có ngạnh2 sang phải một

vòng cho đến khi chạm cữ chặn.
# Để cho nắp khớp vào.
# Gắn cáp với dây buộc cáp vào rơ moóc (chỉ

với cáp điều hợp).
# Đảm bảo đủ độ xê dịch cáp khi xe vào khúc

cua.
# Ấn công tắc tổ hợp lên/xuống và kiểm tra

xem đèn xi nhan tương ứng trên rơ moóc có
nhấp nháy không.

Khi nối rơ moóc đúng cách, một thông báo hiển
thị sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị đa chức
năng:
R Đèn LED được lắp ở hệ thống đèn chiếu sáng

của rơ moóc.
R Dòng tối thiểu (50 mA) của hệ thống chiếu

sáng rơ moóc không được thấp hơn.

% Bạn có thể kết nối các phụ kiện lên tới
180 W vào nguồn điện cố định và nguồn điện
được bật bằng khoá khởi động.

Tháo rơ moóc

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị nghiến‑ và bị kẹp
do tháo rơ moóc

Nếu bạn tháo một rơ moóc khi phanh quán
tính của rơ moóc đã vào khớp, bạn có thể bị
kẹp tay vào giữa xe và đòn kéo.
# Không tháo rơ moóc trong tình trạng

đang chạy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp khi rút phích
của rơ moóc

Xe có hệ thống điều chỉnh cốt xe: Nếu bạn
rút phích cáp rơ moóc, xe sẽ hạ thấp xuống.
Điều này có thể khiến bạn và một số người
khác bị kẹp nếu đang ở giữa thân xe và lốp
xe hoặc bên dưới xe.
# Đảm bảo rằng, khi rút phích cáp rơ

moóc, không có ai ở gần trong khu vực
tai ốp lốp hoặc ở bên dưới gầm xe.
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* CHỈ DẪN Hư hỏng cản xe sau do lắp cáp
điều hợp hoặc phích nối

Khi gập ống cổ ngỗng lên, các bộ phận sau
đây có thể bị hư hại:
R Cản xe
R Cáp điều hợp
R Phích nối
# Trước khi gập ống cổ ngỗng, luôn tháo

cáp điều hợp hoặc phích nối.

# Cố định rơ moóc để tránh lăn đi.
# Ngắt kết nối điện giữa xe và rơ moóc.
# Tháo rơ moóc.
# Đặt tấm bảo vệ lên khớp nối cầu.

Giá xe đạp

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do sử
dụng giá xe đạp không đúng cách

Giá xe đạp có thể rơi ra khỏi xe trong các
trường hợp sau:
R Vượt quá tải trọng cho phép của móc kéo

rơ moóc.
R Giá xe đạp được sử dụng không đúng

cách.
R Giá xe đạp được gắn ở ống cổ ngỗng bên

dưới khớp liên kết dạng cầu.

Để đảm bảo an toàn cho bạn và những người
tham gia giao thông khác, hãy chú ý những
điều sau đây:
# Luôn tuân thủ tải trọng cho phép của

móc kéo rơ moóc.
# Luôn tuân thủ tải trọng cho phép của

móc kéo rơ moóc.
# Chỉ sử dụng giá xe đạp để vận chuyển

xe đạp.

# Luôn gắn giá xe đạp đúng cách bằng
kẹp nối vào khớp liên kết dạng cầu.

# Chỉ sử dụng giá xe đạp được Mercedes-
Benz chấp thuận.

# Luôn chú ý tuân thủ hướng dẫn sử dụng
của giá xe đạp.

* CHỈ DẪN Hư hỏng hoặc gãy móc kéo rơ
moóc do dùng giá xe đạp không phù hợp
hoặc sử dụng giá xe đạp sai cách.

# Chỉ sử dụng giá xe đạp được Mercedes-
Benz chấp thuận.
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Một chiếc giá đỡ xe đạp có thể chở được tới ba
xe tuỳ theo thiết kế:
R Khi cố định bằng kẹp trên móc kéo hình cầu
1 tải trọng tối đa đạt 75 kg. Có thể chở
được tới ba xe đạp.

Tải trọng được tính bằng trọng lượng của giá xe
đạp cộng với trọng tải của giá xe đạp.

Khả năng lái của xe thay đổi khi gắn thêm giá xe
đạp. Xe
R nặng hơn
R bị hạn chế về khả năng tăng tốc‑ và leo dốc
R khoảng cách phanh tăng

Điều này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng lái
của xe. Điều chỉnh phong cách lái của bạn cho
phù hợp. Giữ khoảng cách an toàn đủ giữa các
xe và lái xe cẩn thận.
Khi sử dụng giá xe đạp, hãy cài đặt áp suất lốp
cho trọng tải tối đa của cầu sau xe. Để biết thêm
thông tin về áp suất lốp, hãy xem bảng áp suất
lốp (→ Trang 480).
Hướng dẫn về chở tải
Khoảng cách từ trọng tâm của vật chở tới móc
kéo hình cầu càng lớn, áp lực đè lên móc kéo rơ
moóc càng lớn.
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau:
R Đặt chiếc xe đạp nặng càng gần với xe ô tô

càng tốt.
R Luôn phân bố tải trên giá xe đạp cân đều hai

bên trục dọc của ô tô nhất có thể.

Mercedes-Benz khuyên nên bỏ bớt tất cả những
bộ phận rời trên xe đạp ví dụ như giỏ xe, ghế trẻ
em hay bình ắc quy trước khi xếp xe lên giá. Như
vậy, lực cản không khí và trọng tâm của giá xe
sẽ được cải thiện.
Luôn neo giữ xe chắc chắn tránh bị xô, trượt và
thường xuyên kiểm tra xe có được buộc chặt
không.
Không sử dụng vải bạt hay tấm che khác. Khả
năng lái và tầm nhìn phía sau có thể kém đi.
Ngoài ra, lực cản không khí và áp lực lên móc
kéo rơ moóc tăng.
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Phân bố tải trên giá xe đạp
1 Khoảng cách từ điểm trọng tâm tới móc kéo

hình cầu tính theo chiều cao
2 Khoảng cách từ điểm trọng tâm tới móc kéo

hình cầu về phía sau
3 Điểm trọng tâm nằm trên trục trung tâm của

xe

Khi chất tải lên giá xe đạp, hãy chú ý những
thông số sau:
Số lượng
xe đạp

Tổng
trọng
lượng
của giá
xe đạp
và trọng
tải

Khoảng
cách tối
đa11

Khoảng
cách tối
đa22

3 tới 75 kg 420 mm 300 mm
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Tổng quan mặt đồng hồ

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do hỏng
màn hiển thị đồng hồ

Nếu màn hiển thị đồng hồ hỏng hoặc bị trục
trặc, bạn có thể không nhận biết được giới
hạn chức năng của các hệ thống an toàn.
Độ an toàn vận hành xe có thể bị ảnh hưởng.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Cho kiểm tra xe ngay tại một xưởng

dịch vụ được uỷ quyền.

Xe Mercedes‑‑AMG: Bạn phải lưu ý chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Plug in Hybrid: Bạn phải tuân thủ các hướng
dẫn trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể
bạn không nhận biết được những nguy hiểm.
Nếu sự an toàn vận hành của xe bị ảnh hưởng,
hãy dừng xe ngay một cách an toàn. Hãy thông
báo cho một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Mặt đồng hồ

1 Đồng hồ tốc độ
2 Màn hình hiển thị đa chức năng
3 Đồng hồ đo tốc độ vòng quay
4 Hiển thị nhiệt độ dung dịch làm mát
5 Mức nhiên liệu và hiển thị vị trí nắp bình

nhiên liệu

% Hiển thị là một ví dụ. Có thể có các hiển thị
khác thay vì đồng hồ đo tốc độ vòng quay
3.

Các phần trong đồng hồ tốc độ1 hiển thị trạng
thái của các hệ thống sau:
R TEMPOMAT (→ Trang 223)

R Bộ giới hạn (→ Trang 224)
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC (→ Trang 227)
Xe có hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông:
Chỉ dẫn và biển báo giao thông được nhận biết
sẽ xuất hiện trong đồng hồ tốc độ
(→ Trang 270).

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do tốc độ
vòng quay quá cao

Nếu bạn lái xe trong khoảng quá tốc, bạn sẽ
làm hỏng động cơ.
# Không lái xe trong khoảng quá tốc.

Trong đồng hồ đo tốc độ vòng quay3, khoảng
quá tốc độ được đánh dấu màu đỏ. Nếu đạt đến
khoảng quá tốc độ, việc dẫn nhiên liệu để bảo vệ
động cơ sẽ bị gián đoạn.
Trong vận hành lái bình thường, hiển thị nhiệt độ
dung dịch làm mát4 được phép lên đến
120 °C.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng khi mở nắp
ca-pô

Nếu bạn mở nắp ca-pô khi động cơ đang quá
nóng hoặc có cháy trong khoang động cơ,
bạn có thể tiếp xúc với khí nóng hoặc các
nhiên liệu vận hành khác bị rò rỉ.
# Trước khi mở nắp ca-pô, hãy để động cơ

đang nóng nguội bớt.
# Hãy giữ nắp ca-pô đóng khi xảy ra cháy

trong khoang động cơ và báo cứu hỏa.

Tổng quan các nút trên tay lái

1 % Nút Quay lại bên trái (Máy tính trên xe)
2 Touch-Control bên trái (Máy tính trên xe)
3 Tổ hợp nút bấm TEMPOMAT/bộ giới hạn

hoặc Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC

4 Tổ hợp nút bấm:
ó LINGUATRONIC hoặc Điều khiển bằng
giọng nói
ß Hiển thị Mục ưa thích (Hệ thống đa
phương tiện)
VOL: Tăng/giảm loa hoặc tắt âm thanh bằng
núm vặn8.

6 Thực hiện/nhận cuộc gọi
~ Từ chối/kết thúc cuộc gọi

5 ò Nút menu chính (Hệ thống đa phương
tiện)

6 Touch-Control bên phải (Hệ thống đa phương
tiện)

7 % Nút Quay lại bên phải (Hệ thống đa
phương tiện)

Điều khiển máy tính trên xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
các hệ thống thông tin và các thiết bị
viễn thông

Khi bạn sử dụng các hệ thống thông tin và
thiết bị viễn thông tích hợp của xe trong khi
chạy xe thì bạn có thể bị sao nhãng khỏi các
tình huống giao thông. Do đó bạn có thể mất
kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
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# Nếu không thể đảm bảo được, dừng xe
một cách an toàn và nhận thông tin khi
xe đang dừng.

Khi sử dụng máy tính trên xe, bạn phải tuân thủ
các yêu cầu pháp lý tại quốc gia sở tại.
% Các hiển thị của máy tính trên xe xuất hiện

trong màn hình hiển thị đa chức năng
(→ Trang 293).

Máy tính trên xe được điều khiển bằng Touch-
Control bên trái2 và nút Quay lại bên trái1.
Có các menu sau:
R Bảo dưỡng
R Hỗ trợ
R Hành trình
R Định vị
R Radio
R Media
R Điện thoại
R HUD
R Kiểu

Có thể truy cập các menu thông qua thanh menu
trên màn hình hiển thị đa chức năng:

# Gọi thanh menu: Ấn nhiều lần vào nút Quay
lại bên trái1 hoặc ấn một lần và giữ.

% Xe không có hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC: Bạn có thể gọi
thanh menu của máy tính trên xe bằng nút
ò.

# Lật giở trong thanh menu: Trượt sang trái
hoặc sang phải trên Touch-Control2.

# Gọi menu hoặc xác nhận lựa chọn: Ấn vào
Touch-Control bên trái2.

# Cuộn qua các hiển thị hoặc danh sách
trong menu: Trượt lên trên hoặc xuống dưới
trên Touch-Control2.

Màn hiển thị đồng hồ và máy tính trên xe 291



# Gọi menu con hoặc xác nhận lựa chọn: Ấn
vào Touch-Control bên trái2.

# Thoát khỏi menu con: Ấn vào nút Quay lại
bên trái1.

Tổng quan các hiển thị trong màn hình hiển
thị đa chức năng

1 Nhiệt độ bên ngoài
2 Chương trình điều khiển xe
3 Vị trí số
4 Thời gian
5 Vùng hiển thị

% Vị trí của hiển thị có thể khác so với các hiển
thị ở đây.

Các hiển thị khác trong màn hình hiển thị đa
chức năng:
Z Khuyến nghị sang số (→ Trang 198)
ë Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động được

bật
é Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC đã

tắt
¯ TEMPOMAT (→ Trang 223)
È Bộ giới hạn (→ Trang 224)
ç Chế độ hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC (→ Trang 227)
a Tính năng trợ lái chủ động (→ Trang 233)
ë Chức năng HOLD (→ Trang 239)
_ Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus

(→ Trang 160)
ð Vượt tốc độ cho phép tối đa (chỉ áp dụng

đối với một số quốc gia nhất định)

Cài đặt đèn đồng hồ táp lô

# Xoay núm điều chỉnh độ sáng1 lên trên
hoặc xuống dưới.
Chiếu sáng trên màn hiển thị đồng hồ và trên
các chi tiết điều khiển trong nội thất xe được
cài đặt.
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Các menu và menu con
Mở chức năng trong menu Bảo dưỡng của
máy tính trên xe
Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng
# Chọn chức năng: Trượt lên trên hoặc xuống

dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
Các chức năng trong menu Bảo dưỡng:
R Bộ nhớ lưu thông báo (→ Trang 516)
R AdBlue: Quãng đường Adblue®

R Lốp:
- Khởi động lại cảnh báo mất áp suất lốp

(→ Trang 486)
- Kiểm tra áp suất lốp bằng hệ thống kiểm

soát áp suất lốp (→ Trang 482)
- Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp suất

lốp (→ Trang 482)
R ASSYST PLUS: Mở ngày đến hạn bảo dưỡng

(→ Trang 440)
R Mức dầu động cơ

Mở đồ họa hỗ trợ
Máy tính trên xe:
, Hỗ trợ
% Nếu bạn đã cài đặt phong cách Cấp tiến, bạn

có thể để nội dung của menu đồ họa hỗ trợ
hiển thị ở khu vực bên trái của mặt đồng hồ.

Những hiển thị sau đây có sẵn trong menu Đồ
họa hỗ trợ:
R Đồ họa hỗ trợ
R Mức độ tập trung (→ Trang 268)
# Chuyển đổi giữa các hiển thị: Trượt lên trên

hoặc xuống dưới trên Touch-Control bên trái.

Hiển thị trạng thái trong đồ họa hỗ trợ:
Ré: ATTENTION ASSIST đã tắt
Ræ: Hệ thống trợ phanh chủ động đã tắt
R Vạch phân chia làn đường sáng: Hệ thống hỗ

trợ giám sát làn đường chủ động đã bật.
R Vạch phân chia làn đường xanh lục: Hệ thống

hỗ trợ giám sát làn đường chủ động đang
hoạt động.
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R Sóng ra đa màu xám bên cạnh xe: Hệ thống
hỗ trợ điểm mù đã bật.
R Sóng ra đa màu xanh lục bên cạnh xe: Hệ

thống hỗ trợ điểm mù đang hoạt động.
R Hiển thị hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ

động DISTRONIC (→ Trang 227)

Gọi hiển thị trong menu Hành trình
Máy tính trên xe:
, Hành trình
% Nếu bạn đã cài đặt phong cách Cấp tiến, bạn

có thể để thông tin về hành trình hiển thị ở
khu vực bên trái của mặt đồng hồ.

# Chọn hiển thị: Trượt lên trên hoặc xuống
dưới trên Touch-Control bên trái.

Các hiển thị trong menu Hành trình:
R Hiển thị tiêu chuẩn
R Quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu hiện

tại
Ở một số động cơ nhất định sẽ hiển thị thêm
mức phục hồi. Nếu chỉ còn một lượng nhỏ
nhiên liệu trong bình nhiên liệu, một xe đang

nạp nhiên liệu sẽ được hiển thị thay cho
quãng đường chưa đi.
R Hiển thị ECO (→ Trang 191)
R Máy tính hành trình Từ lúc khởi động và Từ

lúc reset
R Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số

% Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số chỉ xuất hiện ở
phong cách Truyền thống và Thể thao.

Hiển thị tiêu chuẩn (ví dụ)
1 Quãng đường hành trình
2 Tổng quãng đường đã đi

Xe không có hệ thống điện trên xe 48V
(Công ngệ EQ-Boost):

Máy tính hành trình (ví dụ)
1 Tổng quãng đường đã đi
2 Thời gian lái xe
3 Tốc độ trung bình
4 Tiêu thụ nhiên liệu trung bình
Xe có hệ thống điện trên xe 48V (Công ngệ
EQ-Boost):
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Máy tính hành trình (ví dụ)
1 Phát thải thấp ở quãng đường đã đi
2 Phát thải thấp ở thời gian đã đi

Thiết lập lại giá trị trong menu Hành trình
của máy tính trên xe
Máy tính trên xe:
, Hành trình
% Cách viết của các menu chính được hiển thị

có thể khác nhau. Do đó hãy lưu ý menu
Tổng quan cho mặt đồng hồ (→ Trang 290).

Có thể thiết lập lại giá trị của những chức năng
dưới đây:
R Quãng đường hành trình
R Máy tính hành trình „Từ lúc khởi hành“ và „Từ

lúc Reset“
R Hiển thị ECO
# Chọn chức năng cần được thiết lập lại:

Trượt lên trên hoặc xuống dưới trên Touch-
Control bên trái.

# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
# Chọn Có.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Nếu bạn ấn lâu hơn vào Touch-Control bên trái,
chức năng sẽ được thiết lập lại ngay lập tức.

Mở chỉ dẫn định vị và dẫn đường trong máy
tính trên xe
Máy tính trên xe:
, Định vị

Không thông báo sự thay đổi hướng (ví dụ)
1 Khoảng cách đến đích tiếp theo
2 Thới gian đến dự kiến
3 Khoảng cách đến lần đổi hướng tiếp theo
4 Đường đang đi hiện tại
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Thông báo sự thay đổi hướng (ví dụ)
1 Đường sẽ đi đến sau khi đổi hướng
2 Khoảng cách đến khi đổi hướng
3 Biểu tượng đổi hướng
4 Làn đường được khuyến nghị và làn đường

sau khi đổi hướng (màu trắng)
5 Làn đường có thể đi
6 Làn đường không được khuyến nghị (màu

xám sẫm)

Hiển thị tiếp theo có thể trong menu Định vị:
R Tính toán tuyến đường mới hoặc Đang tính

tuyến đường...: Một lộ trình mới đang được
tính toán.

R Không có dữ liệu đường: Không nhận biết
được đường, ví dụ khi có đường mới làm.
R Không có tuyến đường: Không thể tính toán

lộ trình tới đích đã chọn.
R O: Bạn đã đến đích hoặc một điểm dừng.
# Thoát khỏi menu: Ấn vào nút Quay lại bên

trái.
Trong menu Định vị bạn cũng có thể bắt đầu
định vị và dẫn đường tới một trong các đích cuối
cùng:
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
# Chọn đích đến: Trượt lên trên hoặc xuống

dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Dẫn đường đã bắt đầu.
Nếu trước đó đã có một dẫn đường hoạt
động, sẽ xuất hiện câu hỏi liệu bạn có muốn
kết thúc dẫn đường hiện tại không.

# Chọn Có.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Dẫn đường đã bắt đầu.

Chọn đài phát radio với máy tính trên xe
Máy tính trên xe:
, Radio

1 Biên độ tần số
2 Đài phát
3 Tên bài
4 Tên của ca sỹ

Nếu bạn chọn một đài phát trong bộ lưu đài
phát, bên cạnh tên đài phát sẽ xuất hiện vị trí
lưu. Nếu bạn chọn một đài phát được lưu trong
biên độ tần số, bên cạnh tên đài phát sẽ xuất
hiện một dấu sao.
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# Chọn đài phát thanh: Trượt lên trên hoặc
xuống dưới trên Touch-Control bên trái.

Chọn biên độ tần số hoặc danh sách lưu đài
phát
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
# Chọn biên độ tần số/danh sách lưu đài

phát: Trượt lên trên hoặc xuống dưới trên
Touch-Control bên trái.

# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Điều khiển bộ phát media bằng máy tính trên
xe
Máy tính trên xe:
, Media

1 Nguồn media
2 Bài và số bài hiện tại
3 Tên của ca sỹ
4 Tên của album
# Chuyển bài trong nguồn media chủ động:

Trượt lên trên hoặc xuống dưới trên Touch-
Control bên trái.

% Trong nguồn media TV, chọn đài phát bằng
cách này.

Chuyển nguồn media
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
# Chọn nguồn media: Trượt lên trên hoặc

xuống dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Chọn số điện thoại với máy tính trên xe
Điều kiện
R Điện thoại di động được kết nối với hệ thống

đa phương tiện.

Máy tính trên xe:
, Điện thoại

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
các hệ thống thông tin và các thiết bị
viễn thông

Khi bạn sử dụng các hệ thống thông tin và
thiết bị viễn thông tích hợp của xe trong khi
chạy xe thì bạn có thể bị sao nhãng khỏi các
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tình huống giao thông. Do đó bạn có thể mất
kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
# Nếu không thể đảm bảo được, dừng xe

một cách an toàn và nhận thông tin khi
xe đang dừng.

Khi gọi điện phải tuân thủ các yêu cầu của luật
pháp tại quốc gia sở tại.
Trong menu Điện thoại hiển thị các kết nối điện
thoại cuối cùng (các cuộc gọi đi, cuộc gọi đã
nhận và cuộc gọi nhỡ).
# Chọn số điện thoại: Trượt lên trên hoặc

xuống dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Nếu trong danh bạ chỉ có một số điện
thoại được lưu: Số điện thoại đó sẽ được
chọn.

# Nếu trong danh bạ có nhiều số điện thoại
được lưu: Trượt lên trên hoặc xuống dưới
trên Touch-Control bên trái để chọn số điện
thoại mong muốn.

# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
Số điện thoại đã được chọn.

Các hiển thị sau có thể xuất hiện thay vì số điện
thoại được chọn:
R Vui lòng chờ...: Ứng dụng đang khởi động.

Nếu kết nối Bluetooth® đến điện thoại di
động không được thực hiện, menu để cấp
quyền và kết nối với điện thoại di động sẽ
xuất hiện trong hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 366).
R Đang nhập các liên hệ...: Đang nhập các liên

hệ từ điện thoại di động hoặc từ một phương
tiện lưu trữ.

Nhận/từ chối cuộc gọi
Nếu bạn có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị
Head up Display sẽ hiện thông báo Cuộc gọi
đến -.
# Trượt lên trên hoặc xuống dưới trên Touch-

Control bên trái và chọn6 (Nhận) hoặc
~ (Từ chối).

# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Bạn cũng có thể nhận hoặc từ chối cuộc gọi qua
nút6 hoặc~ trên tay lái.

Cài đặt màn hình hiển thị Head up Display
trong máy tính trên xe
Máy tính trên xe:
, HUD
Có thể cài đặt các đặc tính sau của màn hình
hiển thị Head up Display:
R Vị trí
R Độ sáng
R N.dung hiển thị
# Chọn đặc tính: Trượt lên trên hoặc xuống

dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
# Cài đặt giá trị: Trượt lên trên hoặc xuống

dưới trên Touch-Control bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.
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1 cài đặt đã chọn hiện tại
2 Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số
3 Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
4 Hiển thị dẫn đường và định vị

Điều chỉnh kiểu
Máy tính trên xe
, Kiểu
% Chức năng này chỉ có ở xe với buồng lái màn

hình rộng.
Bạn có thể chọn các kiểu sau:
R Thể thao
R Truyền thống
R Cấp tiến
# Chọn kiểu: Trượt lên trên hoặc xuống dưới

trênTouch-Control phía bên trái.
# Nhấn vào Touch-Control phía bên trái.

Màn hình đồng hồ sẽ được hiển thị ở kiểu
được chọn.

Màn hình hiển thị Head-up-Display
Chức năng của màn hình hiển thị Head up
Display
Xe Mercedes‑‑AMG: Bạn phải lưu ý chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.

Màn hình hiển thị Head up Display phác thảo các
thông tin của hệ thống định vị, hệ thống hỗ trợ
người lái và một số cảnh báo ở phía trên của
bảng điều khiển trên xe trong phạm vi tầm nhìn
của người lái.
Nội dung hiển thị

1 Chỉ dẫn đường
2 Tốc độ đang đi hiện tại
3 Chỉ dẫn và biển báo giao thông được nhận

biết
4 Tốc độ đã thiết lập trong hệ thống hỗ trợ

người lái (ví dụ TEMPOMAT)
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Nếu bạn có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị
Head up Display hiện thông báo6 Cuộc gọi
đến.
Giới hạn của hệ thống
Khả năng nhìn bị ảnh hưởng bởi các điều kiện
sau đây:
R Vị trí ghế ngồi
R Cài đặt vị trí hình ảnh
R Tương quan ánh sáng
R Bề mặt đường ướt
R Các đối tượng trên tấm nhựa bảo vệ màn

hình hiển thị
R Độ phân cực trong kính râm

% Khi ánh sáng mặt trời quá mạnh, một phần
hiển thị có thể bị mờ đi. Quá trình này có thể
khắc phục khi tắt và bật lại màn hình hiển thị
Head up Display.

Bật/tắt màn hình hiển thị Head up Display

# Nhấn nút1.
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An toàn khi vận hành

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
các hệ thống thông tin và các thiết bị
viễn thông

Khi bạn sử dụng các hệ thống thông tin và
thiết bị viễn thông tích hợp của xe trong khi
chạy xe thì bạn có thể bị sao nhãng khỏi các
tình huống giao thông. Do đó bạn có thể mất
kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
# Nếu không thể đảm bảo được, dừng xe

một cách an toàn và nhận thông tin khi
xe đang dừng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
vận hành các thiết bị viễn thông di động
trong khi lái xe

Nếu bạn sử dụng các thiết bị truyền thông di
động trong khi lái xe, bạn có thể bị sao
nhãng khỏi các tình huống giao thông. Do đó
bạn có thể mất kiểm soát xe.

Chỉ vận hành các thiết bị này khi xe đang
dừng đỗ.

Phải lưu ý những điểm sau đây để đảm bảo an
toàn cho chính bạn khi sử dụng của các thiết bị
viễn thông di động và đặc biệt là hệ thống điều
khiển bằng giọng nói của bạn:
R Lưu ý các quy định pháp luật của quốc gia sở

tại.
R Chỉ vận hành thiết bị viễn thông di động và

hệ thống điều khiển bằng giọng nói trong khi
lái xe nếu tình hình giao thông cho phép. Nếu
không, bạn có thể bị sao nhãng khỏi các tình
huống giao thông và gây tai nạn và làm tổn
thương chính mình và người khác.
R Không sử dụng hệ thống điều khiển bằng

giọng nói trong tình trạng khẩn cấp vì khi đó
có thể giọng nói của bạn bị thay đổi và gây
trễ cuộc nói chuyện điện thoại một cách
không cần thiết.
R Tự làm quen trước khi lái xe với các chức

năng của hệ thống điều khiển bằng giọng nói.

Điều khiển
Tổng quan về điều khiển trên tay lái đa chức
năng
Hệ thống LINGUATRONIC sẽ sẵn sàng sau
khoảng nửa phút sau khi xe bật điện khởi động.
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1 Ấn nút điều chỉnh lên trên:ó Bắt đầu sử
dụng hệ thống LINGUATRONIC

2 Nhấn nút xoay:8 Bật/tắt âm thanh (kết
thúc sử dụng hệ thống LINGUATRONIC)
Xoay nút xoay lên trên hoặc xuống: Tăng/
giảm âm lượng

3 Ấn nút điều chỉnh lên trên:6 Thực hiện/
nhận cuộc gọi
Ấn nút điều chỉnh xuống:~ Từ chối/kết
thúc cuộc gọi (kết thúc sử dụng hệ thống
LINGUATRONIC)

Thực hiện cuộc thoại
# Bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc thoại: Ấn nút

điều chỉnh lên trênó trên tay lái đa chức
năng.
Một lệnh bằng giọng nói có thể được nói ra
sau một âm báo hiệu.

# Chỉnh lệnh nhập: Ra lệnh bằng cách nói
Correction (Chỉnh).

# Chọn lệnh nhập vào trong danh sách lựa
chọn: Nói số dòng hoặc nội dung.

# Di chuyển trong danh sách lựa chọn: Ra
lệnh bằng cách nói Next (Trang kế tiếp) hoặc
Back (Trang trước).

# Gián đoạn cuộc thoại: Ra lệnh bằng cách
nói Pause (Tạm dừng).

# Ngắt cuộc thoại: Ra lệnh bằng cách nói
Cancel (Ngắt).

Các chức năng có thể hoạt động
Với hệ thống điều khiển bằng giọng nói
LINGUATRONIC bạn có thể sử dụng các hệ
thống sau tùy thuộc vào trang bị:
R Telephone (Điện thoại)
R Text messages (SMS)
R Navigation (Định vị và dẫn đường)
R Address book (Sổ địa chỉ)
R Radio (Thiết bị radio)
R Audio (memory card, Media Interface, USB

and Bluetooth® audio) (Thiết bị âm thanh
(thẻ nhớ, giao diện media, cổng USB và
Bluetooth® Audio)
R TV
R Vehicle (Xe)
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Các loại lệnh bằng giọng nói
Các lệnh bằng giọng nói sau đây được phân biệt:
R Lệnh bằng giọng nói chung có thể được

dùng bất cứ lúc nào và được nói không phục
thuộc vào các ứng dụng hiện tại, chẳng hạn
lệnh bằng giọng nói Navigate to (Định vị
theo), Call (Chọn) hay Text message to (Bật
SMS).
R Lệnh bằng giọng nói với ứng dụng cụ thể

có sẵn cho các ứng dụng đang hoạt động.

1 Lệnh bằng giọng nói chung
2 Lệnh bằng giọng nói với ứng dụng cụ thể

Ngoài ứng dụng đang hoạt động trên màn hiển
thị, lệnh bằng giọng nói chung và các lệnh bằng
giọng nói tùy thuộc vào ứng dụng tương ứng sẽ
được hiển thị trên máy phóng đại chữ. Qua đó
việc đưa thông tin vào sẽ dễ dàng hơn và các
hoạt động tương tác được hỗ trợ. Danh sách này
có thể được cuộn lại hoặc được vận hành bằng
giọng nói hoặc vòng điều khiển/chuột cảm ứng.

Nhập chữ số
R Chỉ nhập các chữ số từ zero (0) đến nine (9).
R Số điện thoại có thể được nhập từng số một.

Thông tin về ngôn ngữ đã thiết lập
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của
LINGUATRONIC qua cài đặt ngôn ngữ hệ thống.
Nếu LINGUATRONIC không hỗ trợ ngôn ngữ hệ
thống đã cài đặt, thì tiếng Anh được chọn.
LINGUATRONIC cung cấp các ngôn ngữ sau:
R Tiếng Đức
R Tiếng Anh
R Tiếng Pháp

R Tiếng Ý
R Tiếng Hà Lan
R Tiếng Ba Lan
R Tiếng Bồ Đào Nha
R Tiếng Nga
R Tiếng Thụy Điển
R Tiếng Tây Ban Nha
R Tiếng Séc
R Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Sử dụng LINGUATRONIC hiệu quả
Hỗ trợ âm thanh
Bạn nhận các thông tin và trợ giúp cho:
R Thao tác tối ưu: Nói lệnh bằng giọng nói

Help linguatronic (Hỗ trợ điều khiển bằng
giọng nói).
R Ứng dụng hiện tại: Ấn nút điều chỉnhó

trên tay lái đa chức năng lên trên và ra lệnh
bằng giọng nói Help (Hỗ trợ).
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R Các đối thoại tiếp theo: Mở lệnh bằng giọng
nói Help (Hỗ trợ) trong khi có một cuộc đối
thoại.
R Hệ thống xác định: Mở lệnh bằng giọng nói

cho hệ thống mong muốn, chẳng hạn như
Help telephone (Hỗ trợ điện thoại).

Cải thiện chất lượng giọng nói
Hệ thống LINGUATRONIC không hiểu bạn:
R Chỉ ở ghế người lái mới sử dụng được

LINGUATRONIC.
R Nói lệnh bằng giọng một cách rõ ràng, liền

mạch, nhưng không phóng đại.

R Tránh nhập lệnh bằng giọng nói khi có tạp
âm to lẫn vào chẳng hạn âm thanh từ quạt
gió.
R Khẩu lệnh đưa vào mục lưu trữ nên nói với

cùng âm điệu.
Một khẩu lệnh nhập địa chỉ vào sẽ không
được nhận ra:
R Chỉ các danh bạ địa chỉ đầy đủ được đưa vào

hệ thống/điện thoại di động, chẳng hạn tên
và họ phải đúng vị trí.
R Không sử dụng chữ viết tắt, dấu cách không

cần thiết và ký tự đặc biệt.

Một khẩu lệnh nhập danh sách đài phát sẽ
không được nhận ra:
R Nói lệnh bằng giọng nói Read out station list

(Đọc to danh sách đài phát).

Lệnh bằng giọng nói cơ bản
Lệnh chuyển bằng giọng nói
Lệnh chuyển bằng giọng nói có thể sử dụng để
mở các ứng dụng nhất định. Lựa chọn lệnh bằng
giọng nói có thể được sử dụng không phụ thuộc
vào ứng dụng hoạt động hiện tại.

Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Navigation (Định vị và dẫn đường) Chuyển sang sử dụng định vị và dẫn đường

Map (Bản đồ) Chuyển sang mô tả bằng bản đồ

Address book (Danh bạ) Chuyển sang sổ danh bạ

Telephone (Điện thoại) Chuyển sang sử dụng điện thoại
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Text message (SMS) Chuyển sang chế độ nhắn tin SMS

Radio (Thiết bị radio) Chuyển sang sử dụng radio

TV Chuyển sang sử dụng TV

Media Chuyển sang sử dụng media

USB (Cổng USB) Chuyển đến cổng USB

Memory card (Thẻ nhớ) Chuyển sang dùng thẻ nhớ

Internet application <Name> (Các ứng dụng
internet <Tên>)

Khởi động ứng dụng trực tuyến của Mercedes-Benz. Trước khi sử dụng yêu cầu một tác động chạm
cảm ứng một lần duy nhất.

Mercedes-Benz Apps (Các ứng dụng Mercedes-
Benz)

Chuyển sang sử dụng các ứng dụng Mercedes-Benz

Connect (Kết nối) Chuyển sang sử dụng internet

Vehicle menu (Menu Xe) Chuyển sang cài đặt cho xe

System settings menu (Menu Cài đặt hệ thống) Chuyển sang cài đặt hệ thống

Lệnh bằng giọng nói cho định vị và dẫn
đường

Với lệnh bằng giọng nói cho định vị và dẫn đường
bạn có thể nhập đích đến đặc biệt hoặc địa chỉ

quy ước để thực hiện trực tiếp các thiết lập đinh
vị và dẫn đường quan trọng.
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Navigate to <Address/POI/Contact> (Định vị
theo <Địa chỉ/POI/Liên hệ>)

Tìm kiếm theo đích đến bằng mọi cách. Trong đó một tìm kiếm trong danh bạ, trong ngân hàng dữ
liệu định vị cũng như internet (đích đến đặc biệt) được kích hoạt. Thứ tự nhập, chẳng hạn, thành
phố, đường hoặc số nhà có thể được chọn tùy theo.

Address in <Country> (Địa chỉ trong <Tên nước>) Nhập đích đến ở một nước mong muốn, chẳng hạn địa chỉ ở Pháp

Home (Tại nhà) Định vị bắt đầu bằng địa chỉ nhà

Work ( Nơi làm việc) Định vị bắt đầu theo nơi làm việc

POI <POI> (Đích đến đặc biệt <POI>) Nhập đích đến cho đích đặc biệt, chẳng hạn đích đặc biệt Cổng Brandenburg. Ngoài ra, một tìm
kiếm trong ngân hàng dữ liệu định vị và internet được kích hoạt.

POI online search <POI> (Tìm kiếm trực tuyến
POI <POI>)

Kích hoạt một tìm kiếm đích đặc biệt trên internet

Navigate to contact <Name> (Định vị theo liên
hệ <Tên>)

Nhập đích đến theo liên hệ trong danh bạ
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Enter country (Nhập tên nước)
Enter town (Nhập tên vùng)
Enter district (Nhập tên khu vực)
Enter street (Nhập tên đường)
Enter junction (Nhập tên nút giao)
Enter house number (Nhập số nhà)
Enter postcode (Nhập mã bưu điện)

Nhập quốc gia/vùng/khu vực/đường/nút giao/số nhà/mã bưu điện

Nearest restaurant (Địa chỉ ăn, uống ở gần)
Nearest car park (Chỗ đỗ xe ở gần)
Nearest rest area with toilets (Trạm nghỉ chân
có nhà vệ sinh ở gần)
Nearest filling station (Trạm xăng ở gần)

Tìm kiếm nhà hàng, chỗ đỗ xe, điểm nghỉ chân có nhà vệ sinh và trạm xăng ở gần

Last destinations (Đích cuối cùng) Chọn đích đến từ danh sách các đích đến được nhập cuối cùng

Alternative routes (Tuyến đường thay thế) Chuyển dẫn đường sang một tuyến đường khác

Start route guidance (Bắt đầu dẫn đường) Bắt đầu dẫn đường bằng cách nhập một đích đến hợp lệ

Cancel route guidance (Hủy dẫn đường) Hủy dẫn đường
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Guidance instructions on (Hướng dẫn lái xe bật)
Guidance instructions off (Hướng dẫn lái xe tắt)

Bật/tắt đầu ra tín hiệu thoại của dẫn đường

Show traffic map (Bản đồ giao thông bật)
Hide traffic map (Bản đồ giao thông tắt)

Bật/tắt bản đồ giao thông

Switch on POI symbols (Biểu tượng đích đến
đặc biệt bật)
Switch off POI symbols (Biểu tượng đích đến
đặc biệt tắt)

Bật/tắt hiển thị biểu tượng đích đặc biệt trên bản đồ

Lệnh bằng giọng nói cho điện thoại Bạn có thể gọi điện thoại hoặc tìm địa chỉ trong
danh bạ bằng lệnh bằng giọng nói cho điện
thoại.

Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Call <Name> (Chọn <Tên>) Bấm nút gọi điện thoại. Tất cả tên của sổ danh bạ có sẵn.

Search for contact <Name> (Tìm liên hệ <Tên>) Tìm một liên hệ và hiển thị nó. Tất cả tên của sổ danh bạ có sẵn.
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Latest calls (Số gọi được chọn) Hiển thị cuộc gọi cuối cùng

Redial number (Gọi lại) Chọn số đã chọn cuối cùng

Lệnh bằng giọng nói cho radio và TV Lệnh bằng giọng nói cho radio và TV có thể được
sử dụng ngay cả khi ứng dụng radio và TV đang
chạy trên chế độ nền.

Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Station <Name> (Đài phát <Tên>) Mở đài phát có thể thu và lưu

<Frequency> (<Tần số>) Mục nhập tần số trực tiếp

Next station (Đài phát kế tiếp)
Previous station (Đài phát trước đó)

Chuyển sang đài phát khả dụng tiếp theo

Save station (Lưu đài phát) Đài phát được lưu trong danh sách đài phát.

Show station list (Hiển thị danh sách đài phát) Hiển thị tên tất cả danh dách đài phát có thể thu

Read out station list (Đọc to danh sách đài phát) Nghe tên của tất cả đài phát có thể thu
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Switch on traffic announcement (Phát thanh
giao thông bật)
Switch off traffic announcement (Phát thanh
giao thông tắt)

Bật/ tắt Phát thanh giao thông

Radio info on (Thông tin radio bật)
Radio info off (Thông tin radio tắt)

Bật/tắt các thông tin về đài phát hiện tại

Lệnh bằng giọng nói cho các thiết bị media Lệnh bằng giọng nói cho các thiết bị media có
thể sử dụng được ngay cả khi chúng đang chạy ở
chế độ nền.
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Play <Tracks> (Đang bật < Bài>)
Play <Albums> (Đang bật <Album>)
Play <Artists> (Đang bật <Nghệ sĩ>)
Play<Composers> (Đang bật <Nhà soạn nhạc>)
Play <Genres> (Đang bật <Dòng nhạc>)
Play <Playlists> (Đang bật <Danh sách nhạc>)

Có thể tìm tên của tất cả bài, album, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, dòng nhạc hoặc danh sách nhạc.

Media search <Track> (Tìm kiếm media <Bài>)
Media search <Albums> (Tìm kiếm media
<Album>)
Media search <Artists> (Tìm kiếm media <Nghệ
sĩ>)
Media search <Composers> (Tìm kiếm media
<Nhà soạn nhạc>)
Media search <Genres> (Tìm kiếm media <Dòng
nhạc>)
Media search <Playlists> (Tìm kiếm media
<Danh sách nhạc>)

Có thể tìm tên của tất cả bài, album, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, dòng nhạc hoặc danh sách nhạc.
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Show all albums (Hiển thị tất cả album)
Show all artists (Hiển thị tất cả nghệ sĩ)
Show all composers (Hiển thị tất cả nhà soạn
nhạc)
Show all genres (Hiển thị tất cả dòng nhạc)
Show all tracks (Hiển thị tất cả các bài)
Show all playlists (Hiển thị tất cả danh sách
nhạc)

Có thể tìm tùy ý theo album, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, dòng nhạc, bài hoặc danh sách nhạc có sẵn.

Next track (Bài tiếp theo) Chọn bài tiếp theo

Previous track (Bài trước đó) Chọn bài trước đó

Random track list on (Phát ngẫu nhiên bật)
Random track list off (Phát ngẫu nhiên tắt)

Bật/tắt phát ngẫu nhiên

Lệnh bằng giọng nói cho tin nhắn Có thể cài đặt, soạn và nghe tin nhắn SMS bằng
lệnh bằng giọng nói cho tin nhắn.
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Text message to <Name> (SMS đến <Tên>) Soạn tin nhắn. Tất cả tên của sổ danh bạ có sẵn.

Reply (Trả lời) Trả lời tin nhắn.

Forward text message (Chuyển tiếp tin nhắn
SMS)

Chuyển tiếp tin nhắn.

Lệnh bằng giọng nói cho xe Với lệnh bằng giọng nói cho xe, bạn có thể mở
trực tiếp menu tương ứng cho các cài đặt trên
xe.

Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Ambient light menu (Menu Đèn trang trí nội
thất)

Hiển thị cài đặt cho đèn trang trí nội thất

Ambient light blue (Đèn trang trí nội thất xanh
lam)

Hiển thị đèn trang trí nội thất xanh lam

Display and styles menu (Menu Màn hình và
các kiểu)

Hiển thị cài đặt màn hình

Assistance menu (Menu Hỗ trợ) Hiển thị cài đặt hỗ trợ
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Scent menu (Menu Mùi hương) Hiển thị cài đặt mùi hương

Energy flow (Dòng năng lượng) Hiển thị cài đặt dòng năng lượng

Ionisation menu (Menu Ion hóa) Hiển thị cài đặt Ion hóa

Climate control menu (Menu Điều hòa không
khí)

Hiển thị cài đặt điều hòa không khí

Automatic climate control driver on (Điều hòa
không khí tự động bên phía người lái bật)

Bật điều hòa không khí tự động bên phía người lái

Light menu (Menu Đèn) Hiển thị cài đặt đèn

Massage menu (Menu Mát xa) Hiển thị cài đặt mát xa

Massage driver's seat on (Mát xa ghế người lái
bật)

Bật chức năng mát xa chỗ ghế người lái

Massage driver's seat off (Mát xa ghế người lái
tắt)

Tắt chức năng mát xa chỗ ghế người lái

Outside temperature (Nhiệt độ bên ngoài) Hiển thị nhiệt độ bên ngoài

Engine data (Thông số động cơ) Hiển thị thông số động cơ

Seats menu (Menu Ghế) Hiển thị cài đặt ghế
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Lệnh bằng giọng nói Chức năng

Seat heating front passenger level 2 (Sưởi ghế
hành khách ghế trước ở mức 2)

Cài đặt sưởi ghế hành khách ghế trước ở mức 2

Consumption menu (Menu Mức tiêu thụ) Hiển thị mức tiêu thụ

Vehicle data (Thông số xe) Hiển thị thông số xe
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Tổng quan và vận hành
Tổng quan Hệ thống đa phương tiện

1 Touch-Control
2 Màn hiển thị media
3 Tổ hợp nút bấm chức năng chính

(→ Trang 320)
4 NútÜ

Bật hoặc tắt hệ thống đa phương tiện
5 Núm vặn

Chỉnh âm lượng và bật hoặc tắt âm thanh
6 Chuột cảm ứng
7 Vòng điều khiển

Hướng dẫn về màn hiển thị media

* CHỈ DẪN Trầy xước màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị sở hữu có độ bóng cao rất
nhạy. Có nguy cơ trầy xước.
Tránh cọ vào màn hình.
Chú ý tuân thủ hướng dẫn làm sạch.

Chú ý tuân thủ hướng dẫn chăm sóc nội thất
(→ Trang 453).
Tự động tắt nhiệt độ: Khi nhiệt độ quá nóng, độ
sáng sẽ tự động giảm dần. Sau đó, màn hình
hiển thị media có thể tạm thời tắt hoàn toàn.
% Nếu bạn đeo kính phân cực, việc đọc màn

hình hiển thị media có thể gặp khó khăn
hoặc bị hạn chế.

Tổng quan các chi tiết điều khiển trung tâm

1 Touch-Control
2 Vòng điều khiển
3 Chuột cảm ứng
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Touch-Control
Điều khiển Touch-Control

# Mở các chức năng chính: Bấm nút1.
hoặc
# Bấm giữ lâu nút3.
# Mở các mục ưa thích: Bấm nút1.
# Vuốt Touch-Control2 xuống.

# Mở danh sách: Bấm vào Touch-Control2.
# Đóng danh sách: Bấm nút3.
hoặc
# Vuốt Touch-Control2 sang phải.
# Chọn mục menu: Vuốt Touch-Control2

lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang
phải.

# Bấm vào Touch-Control2.
# Cuộn bản đồ kỹ thuật số: Vuốt các hướng

ngẫu nhiên.
Cài đặt độ nhạy cho Touch-Control
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Nhập . Độ nhạy nút
Touch Control
# Chọn Nhanh, Trung bình hoặc Chậm.

Điều khiển vòng điều khiển

1 Nút%
Bấm nhanh: Trở về hiển thị cuối
Bấm lâu: Mở các chức năng chính

2 Vòng điều khiển
3 Nútò
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Mở các chức năng chính
Mở mục ưa thích: Nếu các chức năng chính
được hiển thị, đẩy vòng điều khiển2 xuống.

Các khả năng sử dụng vòng điều khiển2:
# Xoay sang trái hoặc phải3.
# Đẩy sang trái hoặc phải1.
# Đẩy lên trên hoặc xuống dưới4.
# Đẩy chéo2.
# Bấm nhanh hoặc lâu7.

Chuột cảm ứng
Bật/tắt chuột cảm ứng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .w Nhập
# Màn cảm ứng bật O hoặc tắt ª.
Điều khiển chuột cảm ứng
Điều kiện
R Chuột cảm ứng đã bật (→ Trang 318).

1 Nút%
Bấm nhanh: Trở về hiển thị cuối
Bấm lâu: Mở các chức năng chính

2 Chuột cảm ứng
3 Nút©

Mở các chức năng chính

Mở mục ưa thích: Nếu các chức năng chính
được hiển thị, vuốt xuống trên chuột cảm
ứng2.

4 NútD
Mở menu điều khiển của nguồn âm thanh
hoạt động lần cuối

Chức năng định vị và dẫn đường trong menu và
danh sách trên bề mặt cảm ứng của chuột cảm
ứng2 bằng Thao tác vuốt một ngón:
# Mở hoặc đóng danh sách: Vuốt sang trái

hoặc phải.
# Chọn mục menu: Vuốt lên trên, xuống dưới,

sang trái hoặc sang phải.
# Bấm vào chuột cảm ứng2.
# Cuộn bản đồ kỹ thuật số: Vuốt tất cả các

hướng.
Sử dụng các chức năng sau đây bằng Thao
tác vuốt hai ngón:
# Mở các chức năng chính và mục ưa thích:

Vuốt xuống dưới bằng hai ngón tay.
# Phóng to hoặc thu nhỏ tỉ lệ bản đồ: Kéo

chụm hoặc tách hai ngón tay.
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# Mở menu điều khiển của nguồn âm thanh
hoạt động lần cuối: Vuốt lên trên bằng hai
ngón tay.

Cài đặt độ nhạy cho chuột cảm ứng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .w Nhập
# Chọn Độ nhạy của chuột cảm ứng.
# Chọn Nhanh, Trung bình hoặc Chậm.
# Cài đặt độ nhạy lực bấm: Bật O hoặc tắt

ª Xác nhận touchpad.
Nếu chức năng đã bật O, chỉ cần chạm một
lần vào chuột cảm ứng để chọn mục menu là
đủ.

Nhận dạng chữ viết tay: bật/tắt chức năng
đọc to
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .õ Audio . Phản hồi
của hệ thống
# Đọc to các ký tự viết tay bật O hoặc tắt ª.
Chọn đài phát và bài hát trên chuột cảm ứng
# Bấm nútD trên chuột cảm ứng.
hoặc

# Vuốt lên trên bằng hai ngón tay trên chuột
cảm ứng.
Menu Điều khiển xuất hiện cho nguồn âm
thanh hoạt động lần cuối.

# Vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.
Radio: Đài phát trước hoặc tiếp theo sẽ được
điều chỉnh.
Nguồn media: Bài hát trước hoặc tiếp theo sẽ
được chọn.

# Ẩn menu Điều khiển: Vuốt xuống bằng hai
ngón tay trên chuột cảm ứng.

Chức năng chính
Mở các chức năng chính

1 Nút ß
Mở định vị và dẫn đường

2 Nút $
Mở radio

3 Nút Õ
Mở media

4 Nút %
Mở điện thoại

5 NútØ
Cài đặt các chức năng của xe
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# Cách khác: Bấm nútò trên Touch-
Control, vòng điều khiển hoặc chuột cảm
ứng.
Chức năng chính được hiển thị.

# Chọn chức năng chính.

Mục ưa thích
Tổng quan Mục ưa thích
Mục ưa thích cho phép truy cập nhanh vào các
ứng dụng thường xuyên sử dụng. Có thể thiết lập
tổng cộng 20 mục ưa thích.
Các chức năng sau sẵn có:
R Thêm Mục ưa thích xác định trước từ các

hạng mục sau (→ Trang 321):
- Định vị
- Giải trí
- Điện thoại
- Kết nối
- Phương tiện
- Các cài đặt của hệ thống
R Thêm Mục ưa thích riêng (→ Trang 321).

R Đổi tên mục ưa thích (→ Trang 321).
R Di chuyển mục ưa thích (→ Trang 322).
R Xóa mục ưa thích (→ Trang 322).
R Thiết lập lại tất cả các mục ưa thích

(→ Trang 322).
Mở mục ưa thích
# Nhấn nút©.

Chức năng chính được hiển thị.
# Di chuyển xuống dưới một lần.

Di chuyển có nghĩa là:
R Vuốt vào Touch-Control hoặc vào chuột

cảm ứng.
R Đẩy vòng điều khiển.

Thoát khỏi mục ưa thích
# Nhấn nút©.

Thêm mục ưa thích
Thêm mục ưa thích xác định trước
# Nhấn nút©.

Chức năng chính được hiển thị.

# Di chuyển xuống dưới hai lần.
Menu Mục ưa thích xuất hiện.

# Chọn Chức năng ưa thích mới.
Các hạng mục được hiển thị.

# Chọn một hạng mục.
Các mục ưa thích sẽ hiển thị.

# Chọn một mục ưa thích.
# Đưa mục ưa thích đến vị trí mong muốn.

Nếu vị trí này đã sẵn có một mục ưa thích,
mục ưa thích đó sẽ bị đè lên.

Thêm mục ưa thích riêng (ví dụ)
# Chọn Phương tiện.
# Chọn Mức tiêu thụ toàn màn hình.
# Ấn giữ lâu nút© cho đến khi mục ưa thích

hiển thị.
# Đưa mục ưa thích đến vị trí mong muốn.
Đổi tên mục ưa thích
# Nhấn nút©.

Chức năng chính được hiển thị.
# Di chuyển xuống dưới một lần.
# Chọn một mục ưa thích.
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# Di chuyển xuống dưới một lần.
Menu Mục ưa thích xuất hiện.

# Chọn Đặt lại tên.
# Nhập ký tự.
# Xác nhận việc nhập: Chọn¡.

Di chuyển mục ưa thích
# Nhấn nút©.

Chức năng chính được hiển thị.
# Di chuyển xuống dưới một lần.
# Chọn một mục ưa thích.
# Di chuyển xuống dưới một lần.

Menu Mục ưa thích xuất hiện.
# Chọn Di chuyển.
# Di chuyển mục ưa thích đến vị trí mong

muốn.
Nếu vị trí này đã sẵn có một mục ưa thích,
mục ưa thích đó sẽ bị đè lên.

Xóa mục ưa thích
# Nhấn nút©.

Chức năng chính được hiển thị.
# Di chuyển xuống dưới một lần.

# Chọn một mục ưa thích.
# Di chuyển xuống dưới một lần.

Menu Mục ưa thích xuất hiện.
# Xóa: Chọn Xóa.
# Chọn Có.
# Thiết lập lại tất cả mục ưa thích: Chọn

Thiết lập lại tất cả.
Sẽ xuất hiện một câu hỏi.

# Chọn Có.
Mục ưa thích được thiết lập về cài đặt xuất
xưởng.

Bật/tắt âm thanh

Trên tay lái đa chức năng
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Trên hệ thống đa phương tiện
# Tắt: Bấm vào nút điều chỉnh âm lượng1.

Trên dòng trạng thái của màn hiển thị xuất
hiện biểu tượng8.
Phải vẫn có thể nghe được thông báo giao
thông và định vị dẫn đường khi âm thanh đã
tắt.

# Bật: Chuyển nguồn media hoặc vặn nút điều
chỉnh âm lượng1.

Chỉnh âm lượng

Trên tay lái đa chức năng

Trên hệ thống đa phương tiện
# Xoay nút điều chỉnh âm lượng1.

Âm lượng của nguồn radio hoặc media hiện
tại sẽ được điều chỉnh. Âm lượng của các
nguồn âm thanh khác có thể điều chỉnh riêng
biệt.
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Hãy điều chỉnh âm lượng trong các tình
huống sau đây:
R trong khi đang có thông báo giao thông
R trong khi đang có thông báo định vị và

dẫn đường
Âm lượng của thông báo định vị và dẫn
đường thay đổi theo âm lượng của nguồn
âm thanh hiện tại.
R trong khi đang nói chuyện điện thoại
R trong khi đưa xe vào chỗ đỗ hoặc đưa xe

ra bằng hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
hoặc
# Chọn Hệ thống.
# Chọn Audio.
# Chọn một mức cài đặt âm lượng.
# Điều chỉnh âm lượng.

Nhập ký tự
Sử dụng nhập ký tự
Các chức năng sau sẵn có:
R Chọn một ký tự trên thanh hiển thị các ký tự.

R Viết một ký tự lên chuột cảm ứng.

Nhập ký tự có thể được khởi động bằng một nút
điều khiển và được tiếp tục bằng một nút khác.
# Trên Touch-Control và trên vòng điều

khiển: Chọn ký tự trên thanh hiển thị các ký
tự.
Tùy theo mục đích nhập, sẽ có:
R đầy đủ bảng chữ cái
R Các ký tự có ý nghĩa theo tiến trình nhập

Các ký tự khác sẽ có màu xám.
# Trên chuột cảm ứng: Chọn các ký tự trên

thanh hiển thị các ký tự.
hoặc
# Viết các ký tự trên bề mặt cảm ứng của

chuột cảm ứng.
Chức năng nhận dạng chữ viết tay sẽ hỗ trợ
việc gợi ý các ký tự và chức năng đọc to.

Các ví dụ về việc nhập ký tự gồm:
R Đổi tên mục ưa thích
R Nhập đích đặc biệt hoặc một địa chỉ: Sử dụng

chức năng tìm kiếm tự do hoặc từng bước.
R Nhập địa chỉ trang web

Nhập ký tự bằng vòng điều khiển
Ví dụ: đổi tên mục ưa thích

# Mở chức năng "Đổi tên mục ưa thích"
(→ Trang 320).

# Nhập ký tự: Xoay vòng điều khiển3, đẩy
4 và nhấn vòng.
Ký tự được nhập vào dòng nhập ký tự.

Sử dụng các chức năng nhập sau:
% Xóa ký tự: Bấm vòng điều khiển.

Xóa nội dung nhập: Bấm giữ vòng điều
khiển cho đến khi nội dung nhập được
xóa hết.
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Ä Chuyển sang ký tự đặc biệt và biểu tượng.
X Chuyển sang chữ hoa hoặc chữ thường.
B Chuyển ngôn ngữ viết.

v Chuyển sang nhập ký tự bằng chuột cảm
ứng.

% Các chức năng chỉnh sửa có sẵn tùy thuộc
vào việc chỉnh sửa, ngôn ngữ viết đã cài đặt
và lượt ký tự.

# Xác nhận việc nhập: Chọn¡.

Ví dụ: Nhập đích đến (Định vị và dẫn đường)
# Nhập đích đặc biệt hoặc địa chỉ

(→ Trang 341).
Nhập các ký tự trên chuột cảm ứng
Các điều kiện
R Chuột cảm ứng được bật (→ Trang 318).
R Ký tự đã nhập hoặc được chọn nên được đọc

to: Chức năng đọc to của bộ nhận dạng chữ
viết tay được bật (→ Trang 319).

Ví dụ: đổi tên mục ưa thích

# Mở chức năng "Đổi tên mục ưa thích"
(→ Trang 320).

# Nhập ký tự: Viết các ký tự bằng một ngón
tay trên chuột cảm ứng.
Ký tự được nhập vào dòng nhập ký tự. Nếu có
các diễn giải khác nhau thì các đề xuất ký tự
sẽ được hiển thị.

# Chọn đề xuất ký tự: Xoay vòng điều khiển.
# Tiếp tục nhập ký tự.
# Nhập dấu cách: Khi con trỏ đang ở dòng

nhập, hãy trượt sang phải.

# Xóa ký tự: Khi con trỏ đang ở dòng nhập,
hãy trượt sang trái.

# Xác nhận nhập: Nhấn lên chuột cảm ứng.
# Kết thúc nhập ký tự: Trượt lên trên.
hoặc
# Nhấn nút%.
Ví dụ: Nhập đích đến (Định vị và dẫn đường)
# Nhập đích đặc biệt hoặc địa chỉ

(→ Trang 341).

Các cài đặt hệ thống
Màn hiển thị
Đặt cấu hình cài đặt màn hiển thị
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . G Các kiểu hiển thị

Kiểu
# Chọn Kiểu.
# Chọn Thể thao, Truyền thống hoặc Cấp tiến.

Thay đổi đèn trang trí nội thất theo kiểu
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# Chọn Chỉnh đèn trang trí.
Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Chức năng này thay đổi đèn trang trí nội thất
theo kiểu đã chọn của màn hiển thị.

Vùng hiển thị bổ sung của màn hình
Có thể hiện các thông tin bổ sung khác nhau tùy
theo xe. Vùng hiển thị bổ sung của màn hình bao
gồm một phần ba bên trái hoặc phải của màn
hiển thị.
# Chọn Vùng hiển thị bổ sung.
Các nội dung hiển thị sau đây có thể được chọn:
R Sinh động
R Bản đồ định vị
R Mức tiêu thụ
R Giờ và ngày tháng
Độ sáng màn hiển thị
# Chọn Độ sáng màn hình.
# Chọn giá trị độ sáng.
Tắt/bật màn hiển thị
# Tắt: Chọn Tắt màn hiển thị.

# Bật: Bấm một nút, ví dụ %.

Kiểu hiển thị
# Chọn Kiểu ngày/đêm.
# Chọn Tự động, Kiểu ban ngày hoặc Kiểu ban

đêm.

Thời gian và ngày tháng
Cài đặt thời gian và ngày tháng tự động
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .& Giờ và ngày tháng
# Tắt Chỉnh thời gian thủ công ª.

Thời gian và ngày tháng được cài đặt tự động
theo múi giờ đã chọn và tùy chọn giờ mùa
hè.

% Giờ chuẩn cần thiết cho các chức năng sau
đây:
R Dẫn đường với hướng dẫn giao thông phụ

thuộc vào thời gian
R Tính toán thời gian đến dự kiến

Cài đặt múi giờ
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .& Giờ và ngày
tháng . Múi giờ:
Danh sách nước sẽ hiển thị.
# Chọn một nước #.

Múi giờ sẽ được hiển thị theo mỗi nước.
# Chọn một múi giờ.

Múi giờ đã cài đặt sẽ được hiển thị trong Múi
giờ:.

Cài đặt giờ mùa hè
Tùy chọn Giờ mùa hè tự động và Giờ mùa hè
không thể chọn được ở tất cả các nước.
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .& Giờ và ngày tháng

Tự động
# Giờ mùa hè tự động bật O hoặc tắt ª.
Thủ công
# Tắt Giờ mùa hè tự động ª.
# Chọn Giờ mùa hè.
# Chọn Bật hoặc Tắt.
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Cài đặt định dạng thời gian và ngày tháng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .& Giờ và ngày
tháng . Cài đặt định dạng
# Cài đặt định dạng ngày tháng và thời gian #.
Cài đặt thời gian thủ công
Điều kiện
R Chức năng Chỉnh thời gian thủ công đã bật.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .& Giờ và ngày
tháng . Đặt t.gian
# Cài đặt giờ.
# Để cài đặt phút, điều hướng sang phải.
# Cài đặt phút.
# Xác nhận thay đổi khi thoát khỏi menu.

Ngày tháng được cài đặt tự động thông qua GPS.

Bật/tắt tăng âm lượng giọng nói ra phía sau
Chỉ áp dụng với xe Mercedes-Maybach và xe
có chiều dài cơ sở dài

Các điều kiện:
R Xe của bạn được trang bị hệ thống âm thanh

nổi Burmester® hoặc hệ thống âm thanh nổi
3D High-End Burmester®.
R Điện khởi động đã bật.
R Các cửa xe, cửa sổ hông và cửa sổ trời trượt

toàn cảnh đều đóng.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Audio . Tăng âm lượng
micro cho khoang sau
Chức năng này hỗ trợ giao tiếp giữa người lái/
hành khách ghế trước và các hành khách ngồi
khoang sau. Khi tăng âm giọng nói ra phía sau,
tín hiệu micro sẽ được tăng lên tùy thuộc vào
tiếng ồn của xe và được phát qua loa ở khoang
sau. Âm lượng giọng nói và tiếng ồn xung quanh
sẽ được điều chỉnh để giúp hiểu rõ hơn lời nói và
đạt được độ tự nhiên của giọng nói.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Khả năng kết nối
Thiết lập hotspot qua điện thoại Business
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt hotspot
# Chọn Chọn hotspot di động của xe.
# Chọn Điện thoại business.

Hotspot hoạt động.
Các thiết bị ngoài (ví dụ máy tính bảng) có
thể được kết nối với hệ thống đa phương tiện
qua điện thoại Business.

% Thiết lập thông tin về chủ đề Hotspot
(→ Trang 387).

Bật/tắt truyền vị trí xe
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết nối
# Chọn Truyền dữ kiện về vị trí xe.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
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Bluetooth®

Các thông tin về Bluetooth®
Bluetooth® là một kỹ thuật truyền dẫn dữ liệu
không dây ở khoảng cách gần tới khoảng 10 m.
Qua Bluetooth® bạn có thể kết nối, ví dụ, điện
thoại di động của bạn với hệ thống đa phương
tiện và sử dụng các chức năng sau:
R Chế độ điện thoại rảnh tay có thể truy cập

vào các tùy chọn sau:
- Liên hệ (→ Trang 372)
- Danh sách cuộc gọi (→ Trang 374)
- Tin nhắn SMS
R Kết nối Internet
R Nghe nhạc thông qua Bluetooth® Audio

(→ Trang 403)
R Truyền danh thiếp (vCards) vào xe

Bluetooth® là một nhãn hiệu đã đăng ký của
Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.
% Việc kết nối Internet thông qua Bluetooth®

không có sẵn ở tất cả các nước.

Bật/tắt Bluetooth®

Điều kiện
R Apple CarPlay™ không hoạt động.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết nối
# Bật O hoặc tắt ª Bluetooth®.

Nếu Android Auto đang hoạt động, sẽ xuất hiện
một câu truy vấn liệu có thực sự cần tắt
Bluetooth® không.
# Chọn Có.

Android Auto sẽ kết thúc và Bluetooth® sẽ
được tắt.

Wifi
Tổng quan kết nối Wifi
Bạn có thể sử dụng Wifi để thiết lập kết nối với
một mạng Wifi và truy cập vào Internet hoặc vào
các thiết bị mạng khác.
Có các khả năng kết nối sau:
R Kết nối Wifi

Kết nối Wifi được thiết lập với một thiết bị có
thể bắt Wifi, chẳng hạn điện thoại di động
riêng của khách hàng hoặc một máy tính
bảng.
R Hệ thống đa phương tiện như một Wifi

hotspot
Nhờ đó, ví dụ một máy tính bảng hoặc máy
tính xách tay có thể được kết nối.

Để thiết lập kết nối, bạn có thể sử dụng các
phương pháp sau:
R PIN WPS

Kết nối với một mạng Wifi an toàn thông qua
một mã PIN.
R PBC WPS

Kết nối với một mạng Wifi an toàn nhờ nhấn
nút (nút nhấn).
R Mã bảo mật

Kết nối với một mạng Wifi an toàn thông qua
một mã bảo mật.
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Cài đặt Wifi
Điều kiện
R Thiết bị sẽ kết nối hỗ trợ một trong ba kiểu

kết nối đã mô tả.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết nối

Bật/tắt Wifi
# Wifi bật O hoặc tắt ª.

Nếu Wifi tắt ª, giao tiếp qua Wifi với toàn bộ
các thiết bị sẽ bị gián đoạn. Cũng có thể
không có kết nối nào được thiết lập với mô
đun truyền thông HERMES. Các chức năng ví
dụ như dẫn đường linh hoạt với Live Traffic
Information sẽ không sẵn sàng.

Kết nối hệ thống đa phương tiện với một
thiết bị qua mạng Wifi
Nếu không có mô đun truyền thông HERMES
nào được sử dụng, chức năng này sẽ sẵn sàng.
Kiểu thiết lập kết nối phải được lựa chọn trên hệ
thống đa phương tiện và trên thiết bị cần kết nối.
% Quá trình kết nối có thể khác nhau tùy theo

thiết bị. Hãy làm theo hướng dẫn hiển thị

trên màn hình. Thông tin chi tiết (xem Hướng
dẫn sử dụng của nhà sản xuất).

# Chọn Cài đặt internet.
# Chọn Tìm kiếm mạng Wifi.
Bằng mã PIN WPS:
# Đánh dấu một mạng Wifi trong danh sách.
# Chọn¥ Kết nối bằng nhập mã WPS PIN.

Hệ thống đa phương tiện sẽ tạo ra một mã
PIN có tám ký tự.

# Nhập mã PIN này vào thiết bị cần kết nối.
# Xác nhận thông tin đã nhập.
Bằng bấm nút:
Các điều kiện
R Chức năng này chỉ sẵn sàng ở tần số Wifi 2,4

GHz.
# Đánh dấu một mạng Wifi trong danh sách.
# Chọn¥ Kết nối qua PBC WPS.
# Chọn trong tùy chọn "Kết nối qua PBC WPS"

trên thiết bị cần kết nối.
# Bấm nút WPS trên thiết bị cần kết nối.

# Chọn Tiếp tục trên hệ thống đa phương tiện.
Bằng mã bảo mật:
# Đánh dấu một mạng Wifi trong danh sách.
# Chọn¥ Kết nối bằng mã bảo mật.
# Mã bảo mật sẽ hiển thị trên thiết bị cần kết

nối (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).

# Nhập mã bảo mật vào hệ thống đa phương
tiện.

# Xác nhận nội dung nhập bằng¡.
% Kiểu kết nối bằng mã bảo mật hỗ trợ tất cả

các loại thiết bị.
Thiết bị đã được kết nối
# Kết nối tự động: Đánh dấu một mạng Wifi

trong danh sách.
#¥ Bật Kết nối tự động O.
# Kết nối: Đánh dấu một mạng Wifi trong danh

sách.
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# Chọn¥ Kết nối.
Kết nối sẽ được thiết lập lại. Các chức năng
có thể hoạt động khi thiết bị đã được kết nối
với mạng Wifi.

Thiết lập Wifi hotspot
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết nối

Cài đặt hệ thống đa phương tiện làm Wifi
hotspot
Kiểu thiết lập kết nối phụ thuộc vào thiết bị cần
kết nối. Chức năng phải được hỗ trợ bởi hệ thống
đa phương tiện và thiết bị cần kết nối. Kiểu thiết
lập kết nối phải được lựa chọn trên hệ thống đa
phương tiện và trên thiết bị cần kết nối.
# Chọn Cài đặt hotspot.
# Đánh dấu Kết nối thiết bị với hotspot của xe.
Tạo mã PIN WPS
# Chọn¥ Kết nối bằng cách tạo mã WPS

PIN.
# Nhập và xác nhận mã PIN hiển thị trên màn

hình hệ thống đa phương tiện vào thiết bị cần
kết nối.

Kết nối qua PIN WPS
# Chọn¥ Kết nối bằng nhập mã WPS PIN.
# Chọn Nhập mã PIN WPS.
# Nhập mã PIN hiển thị trên màn hình của thiết

bị ngoài vào hệ thống đa phương tiện.
# Chọn Tiếp tục.
Kết nối bằng cách bấm nút
Các điều kiện
R Chức năng này chỉ sẵn sàng ở tần số Wifi 2,4

GHz.
# Chọn¥ Kết nối qua PBC WPS.
# Bấm nút WPS trên thiết bị cần kết nối hoặc

chọn Kết nối.
# Chọn Tiếp tục trên hệ thống đa phương tiện.
Kết nối bằng mã bảo mật
# Chọn Kết nối thiết bị với hotspot của xe.

Mã bảo mật được hiển thị.
# Chọn xe trên thiết bị cần kết nối. Nó sẽ được

hiển thị với SSID MB Hotspot XXXXX.

# Nhập mã bảo mật hiển thị trên màn hình hệ
thống đa phương tiện vào thiết bị cần kết nối.

# Xác nhận thông tin đã nhập.
Kết nối qua NFC
# Chọn Thiết lập kết nối thông qua NFC.
# Kích hoạt NFC trên thiết bị di động (xem

Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
# Đưa thiết bị di động vào khu vực NFC của xe

(→ Trang 369).
# Chọn Đã xong.

Hiện giờ thiết bị di động đã được kết nối với
hotspot của hệ thống đa phương tiện qua
NFC.

Tạo mã bảo mật mới:
# Chọn Cài đặt hotspot.
# Chọn Tạo mã bảo mật.

Một kết nối sẽ được thiết lập trong tương lai
bằng mã bảo mật mới tạo.

# Lưu mã bảo mật: Chọn Lưu.
Nếu mã bảo mật mới đã được lưu thì tất cả
các kết nối Wifi hiện tại sẽ bị ngắt. Nếu kết
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nối Wifi được thiết lập lại, phải nhập mã bảo
mật mới.

Quản lý thiết bị COMAND Touch
Các điều kiện
R Ứng dụng COMAND Touch được cài đặt trên

một thiết bị ngoài (ví dụ máy tính bảng hoặc
Smartphone).
R Mạng Wifi đang bật (→ Trang 328) và hệ

thống đa phương tiện được cấu hình như Wifi
hotspot (→ Trang 329).

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . COMAND Touch

Kết nối thiết bị mới
# Chọn Cấp phép cho thiết bị mới.
# Chọn Kết nối thiết bị mới.
# Yêu cầu kết nối từ một thiết bị mới Nhận.

Mã bảo mật được hiển thị.
# Nhập mã bảo mật trên thiết bị ngoài.

Thiết bị được cấp quyền.

Chọn thiết bị đã được kết nối
# Chọn Cấp phép cho thiết bị mới.

Thiết bị đã được kết nối sẽ được hiển thị.
# Chọn Tiếp tục với các thiết bị đã kết nối.

Xuất hiện thông báo Hãy khởi động
COMAND Touch trên thiết bị của bạn và làm
theo chỉ dẫn.

# Chọn Tiếp tục.
Làm theo hướng dẫn để cấp quyền cho thiết
bị đã chọn.

Hủy cấp quyền thiết bị
# Chọn một thiết bị đã kết nối từ danh sách.

Xuất hiện thông báo Hãy khởi động
COMAND Touch trên thiết bị của bạn và làm
theo chỉ dẫn.

# Chọn Tiếp tục.
Xuất hiện một câu hỏi truy vấn là liệu bạn có
muốn hủy cấp quyền thiết bị đã chọn không.

# Chọn Có.
Thiết bị được hủy cấp quyền.

Bật/tắt cơ cấu an toàn cho trẻ
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . C.cấu an toàn cho trẻ

Khóa hệ thống giải trí khoang sau
# Chọn Bên trái khoang sau hoặc Bên phải

khoang sau.
# Chọn Khoá.

Hệ thống giải trí khoang sau sẽ được khóa
O hoặc mở khóa ª.

Tắt màn hình hệ thống giải trí khoang sau
# Chọn Bên trái khoang sau hoặc Bên phải

khoang sau.
# Chọn Bật màn hình.
# Bật O hoặc tắt ª màn hình.
Khóa thiết bị ngoài
# Chọn một thiết bị ngoài.
# Chọn Khoá.

Thiết bị được kết nối qua ứng dụng COMAND
Touch sẽ được khóa O hoặc mở khóa ª.
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Ngôn ngữ hệ thống
Hướng dẫn về ngôn ngữ hệ thống
Với chức năng này bạn sẽ xác định ngôn ngữ cho
các hiển thị menu, thông báo định vị và dẫn
đường. Lựa chọn ngôn ngữ ảnh hưởng đến khả
năng nhập ký tự. Đối với thông báo định vị và
dẫn đường, không phải tất cả các ngôn ngữ đều
được hỗ trợ. Nếu một ngôn ngữ không được hỗ
trợ, bạn sẽ nghe thông báo định vị và dẫn đường
bằng tiếng Anh.
Cài đặt ngôn ngữ hệ thống
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Ngôn ngữ (Language)
# Cài đặt ngôn ngữ.
% Nếu bạn sử dụng tài liệu bản đồ bằng tiếng Ả

Rập, bạn có thể cho hiển thị thông tin dạng
văn bản trên bản đồ định vị bằng chữ Ả Rập.
Hãy chọn العربية làm ngôn ngữ từ danh sách
ngôn ngữ. Khi ấy, thông báo định vị và dẫn
đường cũng sẽ được thực hiện bằng tiếng Ả
Rập.

Cài đặt đơn vị khoảng cách
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .% Đơn vị đo lường
# Chọn km hoặc mi.
# Để hiện thị trên màn hình đa chức năng của

màn hiển thị cụm đồng hồ, bật Đồng hồ tốc
độ phụ O.

Nhập và xuất dữ liệu
Chức năng nhập/xuất dữ liệu
Có thể có các chức năng sau:
R Truyền dữ liệu từ một hệ thống hoặc xe ô tô

sang một hệ thống hoặc xe ô tô khác.
R Tạo một bản sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn

và tải lại.
R Bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng chế độ bảo vệ

mã PIN trước khi xuất dữ liệu ngoài dự kiến.

Bạn có thể sử dụng một thẻ SD hoặc bộ nhớ
USB như là một phương tiện lưu trữ trung gian.

% Xin lưu ý rằng hệ thống dữ liệu NTFS không
được hỗ trợ. Hệ thống dữ liệu FAT32 được
khuyên dùng.

Nhập/xuất dữ liệu

* CHỈ DẪN Mất dữ liệu
# Không rút phương tiện lưu trữ thông tin

ra khi đang kết xuất dữ liệu.

Mercedes-Benz không chịu trách nhiệm cho
việc mất dữ liệu có thể xảy ra.

Các điều kiện
R Xe dừng.
R Điện khởi động bật hoặc xe đã khởi động.
R Thẻ SD đã được cắm (→ Trang 396) hoặc

thiết bị USB đã được kết nối (→ Trang 398).

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Dự phòng hệ thống
# Chọn Nhập dữ liệu hoặc Xuất dữ liệu.
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Nhập
# Chọn một phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Một thông báo xuất hiện hỏi bạn có thực sự
muốn ghi đè lên dữ liệu hiện tại không. Khi
đọc hệ thống sẽ nhận biết được nếu dữ liệu
xuất phát từ một xe khác.
Khi nhập dữ liệu, hệ thống đa phương tiện sẽ
được khởi động lại.

% Cài đặt xe hiện tại có thể thay đổi sau khi
nhập dữ liệu.

Xuất
Nếu bảo vệ mã PIN đang bật, mã PIN sẽ được
hỏi.
# Nhập mã PIN bốn ký tự.
# Chọn một phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được xuất. Việc xuất dữ liệu có thể
mất vài phút.

Bật/tắt bảo vệ mã PIN
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Bảo vệ mã PIN

Đặt mã PIN
# Chọn Đặt mã PIN.
# Nhập một mã PIN bốn ký tự.
# Nhập lại mã PIN bốn ký tự.

Nếu cả hai mã PIN khớp nhau, bảo vệ mã PIN
sẽ hoạt động.

Thay đổi mã PIN
Điều kiện
R Phải có mã PIN hiện tại.
# Chọn Thay đổi cài đặt.
# Nhập mã PIN hiện tại.
# Chọn Đổi mã PIN.
# Đặt một mã PIN mới.
Kích hoạt bảo vệ mã PIN để xuất dữ liệu
# Chọn Thay đổi cài đặt.

Xác nhận bằng mã PIN.

# Chọn Bảo vệ xuất dữ liệu.
Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Kích hoạt bảo vệ mã PIN cho chế độ ngoại
tuyến
# Chọn Thay đổi cài đặt.

Xác nhận bằng mã PIN.
# Chọn Bảo vệ chống tắt chế độ ngoại tuyến.

Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Mở khóa mã PIN
Các điều kiện
R Có kết nối internet.
R Đã có một tài khoản Mercedes me trên

http://www.mercedes.me.
R Dịch vụ Cá nhân hóa đang hoạt động

(→ Trang 334).

Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần, mã PIN của bạn
sẽ bị khóa. Bạn có thể chỉ định một mật khẩu
dùng một lần qua cổng thông tin trực tuyến
Mercedes me connect dùng để thiết lập lại bảo
vệ mã PIN.
# Chọn Mở khóa mã PIN.
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# Nhập mật khẩu dùng một lần.
Bảo vệ mã PIN được thiết lập lại và bạn có
thể đặt một mã PIN mới.

% Hoặc bạn có thể yêu cầu thiết lập lại mã PIN
tại một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz.

Hồ sơ người dùng
Cài đặt hồ sơ người dùng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .g Cá nhân hóa

Hiển thị hồ sơ người dùng khi khởi động
Nếu chức năng này đang hoạt động, khi khởi
động hệ thống sẽ xuất hiện một câu hỏi truy vấn
là nên sử dụng hồ sơ người dùng nào.
# Chọn Hiển thị danh sách hồ sơ sau khi khởi

động.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Chọn hồ sơ người dùng
# Chọn Hồ sơ vãng lai hoặc hồ sơ cá nhân #.

% Một số cài đặt từ hồ sơ người dùng sẽ chỉ
được tải về khi xe dừng đỗ hoặc đã bật điện
khởi động.

Đồng bộ hóa tự động
Mỗi lần tắt hoặc bật điện khởi động, sẽ diễn ra
đồng bộ hóa các hồ sơ người dùng cá nhân trên
hệ thống đa phương tiện và trên máy chủ. Như
vậy, bạn luôn có thể sử dụng hồ sơ người dùng
cập nhật nhất.
# Chọn Đồng bộ hóa tự động.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
% Để biết thêm thông tin về nhập/xuất hồ sơ

người dùng (→ Trang 334).
Tạo hồ sơ người dùng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .g Cá nhân hóa . Tạo
hồ sơ
# Nhập một tên.
# Chọna.
Các cài đặt cá nhân sẽ được lưu trong hồ sơ
người dùng, ví dụ:
R Các cài đặt hệ thống

R Các cài đặt trong danh sách đài phát của bộ
thu tín hiệu TV
R Thông tin dẫn đường và thông tin giao thông

Các cài đặt khác nhau tùy theo trang bị của xe.
Nhập/xuất hồ sơ người dùng
Các điều kiện:
R Có kết nối internet .
R Có sẵn một tài khoản Mercedes me qua

http://www.mercedes.me.
R Dịch vụ Cá nhân hóa đang hoạt động .

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .g Cá nhân hóa . Xuất/
Nhập bằng tay
Chức năng này không có sẵn ở mọi quốc gia.
Chỉ hồ sơ cá nhân mới có thể được nhập hoặc
xuất.
Các hồ sơ cá nhân luôn được nhập hoặc xuất
toàn bộ.
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# Nhập: Chọn Nhập hồ sơ từ máy chủ.
Thông báo Hồ sơ nhập vào sẽ ghi đè lên hồ
sơ hiện có. Bạn có muốn tiếp tục không?
xuất hiện.

# Chọn Có.
Hồ sơ người dùng sẽ được nhập.

# Xuất: Chọn Xuất hồ sơ lên máy chủ.
Hồ sơ người dùng sẽ được xuất.

% Các cài đặt cố định, chẳng hạn, các mục địa
chỉ nhập hoặc đích đến cuối cùng từ định vị
và dẫn đường sẽ không được xuất.

Cài đặt tùy chọn hồ sơ người dùng
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .g Cá nhân hóa
# Đánh dấu hồ sơ.
#¥ Chọn các phương án.
Có các tùy chọn sau:
R Đặt lại tên
R Xóa
R Thiết lập lại

% Không thể xóa hay đổi tên hồ sơ vãng lai.

Cập nhật phần mềm
Các thông tin về việc cập nhật phần mềm
Nếu cập nhật đã sẵn sàng, hệ thống đa phương
tiện sẽ đưa ra chỉ dẫn phù hợp.
Bạn có thể thực hiện các cập nhật khác nhau tùy
theo nguồn:
Cập nhật phần mềm
Nguồn cập nhật Loại cập nhật

Internet Bản đồ định vị, cập
nhật hệ thống, Hướng
dẫn sử dụng kỹ thuật
số

Phương tiện lưu trữ
ngoài, ví dụ thẻ USB

Bản đồ định vị

Nhờ việc cập nhật phần mềm, xe của bạn thường
xuyên cập nhật được các công nghệ mới nhất.
Để cải thiện chất lượng các dịch vụ của chúng
tôi, trong tương lai, bạn sẽ nhận được các cập
nhật cho hệ thống đa phương tiện, các dịch vụ
của Mercedes me connect và mô đun truyền
thông của xe. Bạn có thể dễ dàng truy cập các

cập nhật này qua kết nối thiết bị di động của xe
và trong nhiều trường hợp cập nhật sẽ tự động
được thực hiện. Trên cổng thông tin Mercedes
me, bạn có thể theo dõi trạng thái cập nhật của
mình bất cứ lúc nào và tìm hiểu thông tin về
những phát kiến mới.
Khái quát các lợi ích của bạn:
R Nhận được các cập nhật phần mềm thuận

tiện qua mạng di động
R Đảm bảo chất lượng dài hạn và tính khả dụng

của các dịch vụ của Mercedes me connect
R Cập nhật những kỹ thuật mới nhất cho hệ

thống đa phương tiện và mô đun truyền
thông

Thông tin chi tiết về cập nhật phần mềm trên
http://me.mercedes-benz.com
Tiến hành cập nhật phần mềm
Các điều kiện
R Đối với các cập nhật được mở trực tuyến phải

có kết nối internet .

334 Hệ thống đa phương tiện



Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Cập nhật phần mềm

Tự động
Điều kiện
R Xe của bạn có một mô đun truyền thông

được lắp đặt cố định.
# Bật Tự động cập nhật trực tuyến O.

Cập nhật sẽ được tiến hành.
Trạng thái về cập nhật hiện tại sẽ được hiển
thị.

Thủ công
# Tắt Tự động cập nhật trực tuyến ª .
# Chọn một cập nhật từ danh sách và khởi

động quá trình cập nhật.
Tìm kiếm cập nhật mới
Các điều kiện
R Xe của bạn không có một mô đun truyền

thông được lắp đặt cố định.
R Một điện thoại di động có kết nối internet

được kết nối với hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 366).

# Chọn Tìm kiếm các cập nhật mới.
Danh sách các cập nhật hiện có sẽ được cập
nhật.

# Chọn một cập nhật và khởi động quá trình
cập nhật.
Cập nhật đã chọn được tải về qua điện thoại
di động đã kết nối.

Kích hoạt cập nhật phần mềm
# Khởi động mới hệ thống.
Những cập nhật hệ thống quan trọng
Để giữ an toàn cho dữ liệu của hệ thống đa
phương tiện có thể bắt buộc phải cập nhật hệ
thống quan trọng. Vui lòng cài đặt các cập nhật
này, nếu không sẽ không thể đảm bảo an toàn
cho hệ thống đa phương tiện của bạn.
% Nếu chức năng tự động cập nhật phần mềm

đang hoạt động, các cập nhật của hệ thống
sẽ được tự động tải về (→ Trang 334).

Ngay khi việc cập nhật đã sẵn sàng tải về, sẽ
xuất hiện một thông báo tương ứng trên màn
hiển thị của hệ thống đa phương tiện.
Bạn có các khả năng lựa chọn sau đây:
R Tải về

Cập nhật được tải về trong nền tảng.
R Chi tiết

Thông tin về cập nhật hệ thống đang chờ xử
lý sẽ được hiển thị.
R Để sau

Cập nhật có thể được tải về thủ công một lúc
nào đó (→ Trang 334).

Nếu tải về kết thúc và cập nhật đã sẵn sàng
được cài đặt, bạn sẽ, ví dụ, được thông báo về
việc này sau khi bật hoặc tắt điện khởi động.
Các điều kiện để cài đặt:
R Điện khởi động đang tắt.
R Đã đọc và chấp nhận các hướng dẫn và cảnh

báo.
R Phanh tay điện tử đã được khóa.

Nếu tất cả các điều kiện đều được thỏa mãn, cập
nhật sẽ được cài đặt. Trong khi cài đặt cập nhật,
có thể không điều khiển được hệ thống đa
phương tiện và các chức năng của xe bị hạn chế.
Nếu trong quá trình cài đặt bị lỗi, hệ thống sẽ tự
động thử quay về phiên bản cũ. Nếu không thể
quay trở lại phiên bản cũ, sẽ xuất hiện một biểu
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tượng trên màn hiển thị của hộp giữa. Vui lòng
đưa xe đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền để
xử lý vấn đề.

Chức năng Reset (Thiết lập lại)
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống . Thiết lập lại
Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa, ví dụ:
R Mục lưu đài phát
R Các điện thoại di động được kết nối

# Chọn Có.

Nếu mã bảo vệ PIN đang bật, sẽ xuất hiện yêu
cầu liệu bạn có cần thiết lập lại mã bảo vệ khi
thiết lập về cài đặt xuất xưởng không?
# Chọn Có
# Nhập mã PIN hiện tại.

Mã PIN được thiết lập lại.
Hoặc:

# Chọn Không.
Mã PIN hiện tại vẫn được giữ sau khi thiết lập
lại.

% Nếu bạn đã quên mã PIN của mình, bạn có
thể nhờ một trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz vô hiệu hóa bảo vệ mã PIN.

Một câu hỏi truy vấn sẽ xuất hiện hỏi xem có
thực sự cần thiết lập lại không.
# Chọn Có.

Hệ thống đa phương tiện sẽ được thiết lập lại
ở trạng thái khi bàn giao xe.
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ENERGIZING Comfort
Tổng quan về chương trình ENERGIZING Comfort
Tổng quan chương trình

Chương trình Tác động

Không khí sạch Làm mới không khí có thể tác động đến hành khách do sự thay đổi chế độ điều hòa nội thất có chủ đích.
Không khí sẽ được làm sạch nhờ dòng khí mát và nhờ tính năng ion hóa. Nội thất xe được chiếu ánh sáng
mát mắt và ghế ngồi được thông gió.

Ấm Hành khách có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Thiết bị sưởi nhiều vị trí, sưởi ghế ngồi và sưởi tay lái sẽ tạo cảm
giác ấm áp dễ chịu. Không khí được làm sạch nhờ tính năng ion hóa và tỏa ra hương thơm dễ chịu. Nội thất
được chiếu ánh sáng ấm.

Sôi nổi Có thể xua tan mệt mỏi khi lái xe một mình. Kích thích hành khách nhờ âm nhạc sôi động và chế độ mát xa
thư giãn. Không khí được làm sạch nhờ tính năng ion hóa và tỏa ra hương thơm dễ chịu. Nội thất xe được
chiếu ánh sáng có màu sắc kích thích và ghế ngồi được thông gió.

Dễ chịu Có thể tạo tâm trạng thoải mái cho hành khách. Điều này có được là nhờ âm nhạc sôi động và chương trình
mát xa được kích hoạt. Không khí được làm sạch nhờ tính năng ion hóa và tỏa ra hương thơm dễ chịu. Nội
thất được chiếu ánh sáng với màu sắc dễ chịu.
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Chương trình Tác động

Thư giãn Có thể hỗ trợ thư giãn tinh thần và thể chất cho hành khách. Cảm giác thư giãn có được là nhờ tính năng
mát xa lưng, kết hợp với hơi ấm tại chỗ. Không khí được làm sạch nhờ tính năng ion hóa và tỏa ra hương
thơm dễ chịu. Trình nghe nhạc sẽ phát những khúc nhạc thư giãn và không gian được chiếu ánh sáng với
màu sắc dễ chịu.

Training Có thể xua tan những căng thẳng của cơ bắp, mỏi chân tay hoặc stress nhờ các bài tập thư giãn và vận
động cơ có chủ đích. Các bài tập được làm mẫu trong một video ngắn. Không khí được làm sạch nhờ tính
năng ion hóa và tỏa ra hương thơm dễ chịu. Nội thất được chiếu ánh sáng có màu sắc phù hợp với việc
luyện tập.

% Hãy lưu ý rằng các chương trình khả dụng
cũng như các chức năng liên quan có hay
không là tùy thuộc vào trang bị của xe bạn.
Tùy theo trang bị, có thể sử dụng được ít
chức năng hơn.

Khởi chạy chương trình ENERGIZING Comfort
Các điều kiện
R Điện khởi động đang bật.

% Chương trình ENERGIZING Comfort sẵn sàng
khoảng 5 phút sau khi khởi động hệ thống
đa phương tiện.

Hệ thống đa phương tiện:
, Phương tiện . ENERGIZING Comfort
# Chọn Không khí sạch, Ấm, Sôi nổi, Dễ chịu

hoặc Tiện nghi.

Chương trình đã chọn chạy trong 10 phút.
Khởi động training
# Chọn Trainings.

# Chọn Thư giãn cơ, Vận động cơ hoặc Cân
bằng.
Video hướng dẫn đã chọn sẽ khởi động và
được hiển thị trên màn hình media.

# Chọn Video toàn màn hình.
Video hướng dẫn sẽ được hiển thị toàn màn
hình.

% Để biết thông tin về cách tạm dừng hoặc bỏ
qua các video xemChức năng phát của
media(→ Trang 398).

Nếu một điều kiện của chức năng bị vô hiệu hóa
trong khi một chương trình đang chạy, sẽ xuất
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hiện một thông báo hướng dẫn phù hợp. Chương
trình đang chạy sẽ bị hủy.

Định vị và dẫn đường
Bật định vị và dẫn đường
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị

# Lựa chọn: Bấm nút ß.
Bản đồ xuất hiện và hiển thị vị trí hiện tại của
xe1.

% Nếu thay đổi một cài đặt của điều hòa nhiệt
độ, dòng điều hòa sẽ xuất hiện trong một
thời gian ngắn.

Hiện/ẩn menu Định vị và dẫn đường
Các điều kiện
R Bản đồ hiển thị vị trí hiện tại của xe.

, Định vị

# Hiện: Vuốt sang trái trên chuột cảm ứng
hoặc Touch-Control.

hoặc
# Đẩy vòng điều khiển sang trái.
# Ẩn: Vuốt sang phải trên chuột cảm ứng hoặc

Touch-Control.
hoặc

Hệ thống đa phương tiện 339



# Đẩy vòng điều khiển sang phải.
% Nếu cần hiện hoặc ẩn cấp menu nhỏ hơn,

thường vuốt hoặc đẩy tương ứng sang trái
hoặc sang phải.

Nhập đích đến
Nhập đích đặc biệt hoặc địa chỉ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị

# Hiện menu Định vị và dẫn đường.
# Chọnª Nhập đích đến.

Nước nơi mà xe đang có mặt sẽ được cài đặt
1.

Để nhập đích đến, có hai cách:
R Tìm kiếm tự do2
R Tìm kiếm từng bước3

Phương án 1: Tìm kiếm tự do
# Nhập đích đặc biệt hoặc địa chỉ vào2. Khi

đó trình tự nhập là ngẫu nhiên.
Trong khi nhập đích đến, hệ thống đa phương
tiện sẽ đưa ra các gợi ý. Lựa chọn đích đến
trong một danh sách.
Nhập các thành phần địa chỉ này ví dụ:
R Thành phố, Đường phố, Số nhà
R Đường phố, Thành phố
R Mã bưu chính (Zip Code)
R Tên đích đặc biệt
R Hạng mục đích đặc biệt, ví dụ Trạm xăng.
R Thành phố, Tên đích đặc biệt

Các ví dụ về nhập đích đến gồm:
R Nếu bạn, ví dụ, tìm phố König ở Stuttgart,

bạn có thể nhập STUT và KÖN.
R Nếu bạn, ví dụ, tìm một đích đặc biệt ở

Anh, bạn có thể nhập THE SHARD.

Nếu bạn muốn thử cả hai ví dụ, bạn phải
thay đổi thêm mục nước (Phương án 2).

# Chuyển sang nhận dạng chữ viết tay:
Chọn5v.

# Viết chữ lên chuột cảm ứng.
# Chuyển đổi chọn ký tự: Bấm nút%.
hoặc
# Bấm lên chuột cảm ứng.
# Xóa nội dung nhập: Chọn4% (nếu có).
R Xác nhận nhanh: Xóa ký tự đã nhập lần

cuối hoặc gợi ý ký tự đã nhận lần cuối.
R Xác nhận lâu: Xóa toàn bộ nội dung nhập.

# Cài đặt ngôn ngữ viết: Chọn8.
# Chọn ngôn ngữ viết.

% Chức năng này chỉ hữu ích đối với những
nước hỗ trợ nhiều bảng chữ cái. Ví dụ như
nước Nga với chữ viết kirin và latin.

# Mở tìm kiếm trực tuyến: Chọn6 Tìm
kiếm trực tuyến.
Sau khi thiết lập kết nối internet, xuất hiện
một danh sách. Danh sách này hiển thị các
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đích đến trực tuyến phù hợp với các nội dung
nhập từ trước đến giờ.
Đích đến trực tuyến được nhà cung cấp
internet cài đặt sẵn.

# Chọn một đích đến trực tuyến.
hoặc
# Nhập đích đến trực tuyến vào dòng nhập

thông tin.
% Tìm kiếm trực tuyến không khả dụng ở tất cả

các nước.
Các điều kiện
R Bạn có một tài khoản Mercedes me.
R Dịch vụ được kích hoạt ở một trung tâm

bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Xem thêm thông tin tại: http://
www.mercedes.me

# Mở danh sách: Bấm nút%.
hoặc
# Nếu dòng trên được đánh dấu là thanh hiển

thị các ký tự, hãy di chuyển lên trên.
# Chọn đích đến trong danh sách.

# Nhận đích đến: Chọn7 Tiếp nhận đích
đến.
Nếu đích đến có nhiều nghĩa, một danh sách
sẽ xuất hiện.

# Chọn đích đến.
Địa chỉ đích đến được hiển thị.

Phương án 2: Tìm kiếm từng bước
# Nhấn nút%.
hoặc
# Nếu dòng trên được đánh dấu là thanh hiển

thị các ký tự, hãy di chuyển lên trên.
Thanh hiển thị các ký tự sẽ được ẩn. Thành
phố hoặc mã bưu chính được đánh dấu. Có
thêm trường nhập khả dụng, ví dụ, cho Đích
đến đặc biệt.

# Chọn Thành phố hoặc mã bưu chính.
Thanh hiển thị các ký tự xuất hiện.

# Nhập thành phố hoặc mã bưu chính.
Trong khi nhập đích đến, hệ thống đa phương
tiện sẽ đưa ra các gợi ý. Lựa chọn đích đến
trong một danh sách.

Trình tự khi nhập địa chỉ là ngẫu nhiên, ví dụ:
R Thành phố hoặc mã bưu chính, Phố, Số

nhà
Nếu khả dụng, hãy nhập một đường phố
có nút giao cắt.
R Phố, Thành phố hoặc mã bưu chính
R Đích đến đặc biệt ví dụ Trạm xăng, Thành

phố hoặc mã bưu chính
% Trong khi nhập đích đến hãy sử dụng các

chức năng sau đây:
R Chuyển sang nhận dạng chữ viết tay
R Chuyển sang chọn ký tự
R Xóa nội dung nhập

Với£ khi tìm từng bước hãy xóa một
mục nhập, ví dụ cho một Đích đến đặc
biệt. Để làm vậy hãy điều hướng sang
trái.
R Mở tìm kiếm trực tuyến (nếu khả dụng)
R Mở danh sách

Các chức năng được mô tả khi tìm kiếm tự
do.
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# Thay đổi nước: Chọn nước.
# Nhập tên nước. Nhập ký tự đầu tiên là đủ.
# Chọn nước trong danh sách.
# Nhận đích đến: Chọn Tiếp nhận đích đến.

Nếu đích đến có nhiều nghĩa, sẽ xuất hiện
một danh sách phân loại theo khoảng cách.

# Chọn đích đến.
Địa chỉ đích đến được hiển thị.

Chọn đích đặc biệt
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Đích đến trước đó và các đích
đến khác . Đích đặc biệt

Phương án 1
# Chọn hạng mục.

Dẫn đường không hoạt động: Việc tìm kiếm
diễn ra xung quanh vị trí xe hiện tại. Danh
sách được phân loại theo khoảng cách tăng
dần.
Dẫn đường đang hoạt động: Việc tìm kiếm
diễn ra theo lựa chọn vị trí tìm kiếm.
Đích đặc biệt hiển thị các thông tin sau đây:
R Tên đích đặc biệt

R Khoảng cách đường chim bay đến đích
đặc biệt
R Khi tìm kiếm vị trí xe hiện tại, hướng đi tới

đích đặc biệt (mũi tên) theo đường chim
bay sẽ được hiển thị.

# Chọn đích đặc biệt.
# Dẫn đường đang hoạt động: Trước khi lựa

chọn đích đặc biệt, hãy chọn vị trí tìm kiếm.
# Nếu điểm dừng đã được đặt, bạn có thể chọn

điểm dừng này làm vị trí tìm kiếm sau khi
chọn Khu vực gần đích đến.

Phương án 2
# Chọn Tất cả các hạng mục.
# Chọn hạng mục.
# Chọn đích đặc biệt.
# Dẫn đường đang hoạt động: Trước khi lựa

chọn đích đặc biệt, hãy chọn vị trí tìm kiếm.
# Nếu điểm dừng đã được đặt, bạn có thể chọn

điểm dừng này làm vị trí tìm kiếm sau khi
chọn Khu vực gần đích đến.

Hoặc lọc hiển thị theo đích đặc biệt
# Nhập tìm kiếm vào dòngª Tìm kiếm:.

Danh sách khớp sẽ hiển thị đích đặc biệt phù
hợp.
Việc nhập ví dụ Ý hiển thị so khớp sau đây:
R Các đích đặc biệt, mà có chứa trong tên

gọi Ý.
R Các đích đặc biệt, mà thuộc hạng mục

Món ăn Ý.
# Chọn¡.

Đích đặc biệt đầu tiên được đánh dấu trong
danh sách.

# Chọn đích đặc biệt.
Ví dụ: Xác định vị trí tìm kiếm cho hạng mục
Đỗ xe khi dẫn đường đang hoạt động
# Chọn Khu vực lân cận, Khu vực gần đích đến

hoặc Theo tuyến đường.
Danh sách sẽ hiển thị đích đặc biệt đã tìm
thấy hoặc mở tổng quan lộ trình theo lựa
chọn Khu vực gần đích đến.

# Chọn đích đặc biệt.
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# Chọn từ Khu vực gần đích đến: Chọn điểm
dừng hoặc đích đến.

Chọn đích cuối cùng
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Đích đến trước đó và các đích
đến khác
# Chọn Đích cuối cùng.
# Chọn gợi ý đích đến hoặc đích đến.

Địa chỉ đích đến được hiển thị.

% Nếu Ghi lại hành trình bật O, gợi ý đích đến
sẽ được hiển thị (→ Trang 355).

# Lựa chọn: Nếu đã lưu một mục ưa thích
(→ Trang 354), hãy chọn Từ mục Ưa thích
chung.

# Chọn các mục ưa thích.
Địa chỉ đích đến được hiển thị.

Chọn liên hệ
Các điều kiện
R Một điện thoại di động được kết nối với hệ

thống đa phương tiện (→ Trang 366).

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Đích đến trước đó và các đích
đến khác . Liên hệ
# Chọn liên hệ.

Thông tin liên hệ sẽ được hiển thị.
# Chọn địa chỉ.
Hoặc lọc hiển thị theo liên hệ
# Trong trường tìm kiếm, ví dụ nhập tên hoặc

số điện thoại di động.
# Chọn¡.

Liên hệ đầu tiên được đánh dấu trong danh
sách.

# Chọn liên hệ.
# Chọn địa chỉ.
Nhập tọa độ địa lý
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Đích đến trước đó và các đích
đến khác . Tọa độ địa lý
# Nhập tọa độ địa lý như vĩ độ và kinh độ tương

ứng theo độ, phút và giây.
Bản đồ hiện ra vị trí.

# Xác nhận thông tin đã nhập.
# Tính toán tuyến đường: Chọn Khởi động

dẫn đường.
# Nếu đã có sẵn một tuyến đường, hãy chọn

Khởi động Dẫn đường mới hoặc Đặt làm
điểm dừng.

Chọn trên bản đồ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Menu bản
đồ
# Lựa chọn: Nếu bản đồ được hiển thị toàn

màn hình, hãy bấm Touch-Control, vòng điều
khiển hoặc chuột cảm ứng.
Menu Bản đồ sẽ xuất hiện.

# Trong menu Bản đồ, chọn2 „Cuộn bản
đồ“ (→ Trang 359).

# Di chuyển ngón tay trên Touch-Control hoặc
chuột cảm ứng theo hướng bất kỳ.

hoặc
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# Đẩy vòng điều khiển theo hướng bất kỳ.
Bản đồ di chuyển bên dưới dấu chữ thập theo
hướng tương ứng. Bạn di chuyển ngón tay
trên chuột cảm ứng càng xa vị trí bắt đầu thì
bản đồ càng được cuộn nhanh.

# Bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc
chuột cảm ứng.
Nếu có nhiều đích đến nằm xung quanh dấu
chữ thập, danh sách sẽ chỉ ra đích đến đặc
biệt và đường phố khả dụng.
Nếu chỉ một đích đến nằm quanh dấu chữ
thập, địa chỉ của đích đến sẽ được hiển thị.

# Chọn đích đến trong danh sách.
Địa chỉ đích đến được hiển thị.

Cài đặt hướng bản đồ dạng 2D hay 3D
# Đánh dấu Hướng của bản đồ: 2D/3D.
# Bấm Touch-Control, chuột cảm ứng hoặc

vòng điều khiển.
Bản đồ được hiển thị theo hướng bản đồ đã
chọn.

Hiển thị thông tin giao thông trên vùng viền
phía ngoài bản đồ
# Chọn Thông báo giao thông trong vùng lân

cận.
Bản đồ hiện ra.

# Vuốt sang trái hoặc phải trên chuột cảm ứng.
hoặc
# Đẩy vòng điều khiển sang trái hoặc phải.

Sự kiện giao thông trước hoặc sau sẽ được
đánh dấu trên bản đồ. Thông tin về thông
báo giao thông sẽ được hiển thị.

Hiển thị đích đặc biệt trên vùng viền phía
ngoài bản đồ
# Chọn Đích đến đặc biệt ở vùng lân cận.
# Vuốt sang trái hoặc phải trên chuột cảm ứng.
hoặc
# Đẩy vòng điều khiển sang trái hoặc phải.

Đích đặc biệt trước hoặc sau sẽ được đánh
dấu trên bản đồ. Tên hoặc địa chỉ được hiển
thị.

# Hoặc lọc hiển thị theo hạng mục đích đặc
biệt: Vuốt xuống dưới trên Touch-Control
hoặc chuột cảm ứng.

hoặc
# Đẩy vòng điều khiển xuống.
# Chọn hạng mục đích đặc biệt.
% Do người dùng đặt tên cho phép lựa chọn

biểu tượng đích đặc biệt cho cá nhân
(→ Trang 360).

Nhập điểm dừng
Các điều kiện
R Một đích đến đã được nhập.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Điểm dừng và thông tin
# Chọn Tìm kiếm điểm dừng.
# Nhập điểm dừng làm đích đặc biệt hoặc địa

chỉ (→ Trang 340).
# Chọn điểm dừng.
# Chọn Đặt làm đích đến.
hoặc
# Trong khi đang dẫn đường, chọn một điểm

dừng thông qua menuª Nhập đích đến.
# Chọn Đặt làm điểm dừng tiếp theo theo nội

dung nhập đích đến.
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Tính toán tuyến đường với điểm dừng
Các điều kiện
R Đã nhập đích đến và tối thiểu là một điểm

dừng.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Điểm dừng và thông tin
# Chọn Khởi động Dẫn đường mới.

Tuyến đường được tính toán với điểm dừng
đã đặt.

Sửa điểm dừng
Các điều kiện
R Một đích đến đã được nhập.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị . Điểm dừng và thông tin
# Thay đổi trình tự đích đến: Đánh dấu đích

đến hoặc điểm dừng.
# Chọn¥ Di chuyển.
# Cuộn điểm dừng vào vị trí mong muốn.
# Bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc

chuột cảm ứng.

# Mở bản đồ: Đánh dấu đích đến hoặc điểm
dừng.

# Chọn¥ Bản đồ.
# Cuộn bản đồ (→ Trang 360).
# Chọn đích đến trên bản đồ (→ Trang 343).
# Xóa đích đến: Đánh dấu đích đến hoặc điểm

dừng.
# Chọn¥ Xóa.
Khởi động tìm kiếm trạm xăng tự động
Các điều kiện
R Tìm kiếm trạm xăng tự động đã bật O

(→ Trang 349).
Tình huống lái
Dẫn đường đang chạy. Mức nhiên liệu trong bình
chạm đến vạch dự trữ.
Thông báo Mức nhiên liệu dự trữ Bạn có muốn
khởi động chức năng tìm kiếm trạm xăng không?
hiển thị.

# Chọn Có.
Tìm kiếm trạm xăng tự động sẽ khởi động.
Trạm xăng hiện có được hiển thị dọc tuyến
đường và xung quanh vị trí hiện tại của xe.

# Chọn trạm xăng.
Địa chỉ trạm xăng được hiển thị.

# Phương án 1: Nếu dẫn đường không hoạt
động, hãy chọn Khởi động dẫn đường.
Trạm xăng đã chọn được đặt làm đích đến.
Bắt đầu dẫn đường.

# Phương án 2: Nếu dẫn đường đang hoạt
động, hãy chọn Khởi động Dẫn đường mới
hoặc Đặt làm điểm dừng tiếp theo.
Khởi động Dẫn đường mới: Trạm xăng đã
chọn được đặt làm đích đến mới. Các đích
đến và điểm dừng trước đó sẽ bị xóa. Dẫn
đường tới trạm xăng sẽ khởi động.
Đặt làm điểm dừng tiếp theo: Trạm xăng đã
chọn được đặt làm điểm dừng tiếp theo. Bắt
đầu dẫn đường.
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# Nếu có bốn điểm dừng: Để trả lời câu hỏi,
chọn Có.
Trạm xăng đã chọn được nhập vào vị trí số 1
trong menu Điểm dừng. Điểm dừng 4 được
xóa. Bắt đầu dẫn đường.

Tuyến đường
Tính toán tuyến đường
Các điều kiện
R Đích đến đã được nhập.
R Địa chỉ đích đến được hiển thị.
# Phương án 1: Nếu dẫn đường không hoạt

động, hãy chọn Khởi động dẫn đường.
Tuyến đường tới đích đến được tính toán. Bản
đồ hiển thị tuyến đường. Sau đó bắt đầu dẫn
đường.

# Phương án 2: Nếu dẫn đường đang hoạt
động, hãy chọn Khởi động Dẫn đường mới
hoặc Đặt làm điểm dừng tiếp theo.
Khởi động Dẫn đường mới: Địa chỉ đích đến
đã chọn được đặt làm đích đến mới. Các đích
đến và điểm dừng trước đó sẽ bị xóa. Bắt đầu
dẫn đường tới đích đến mới.

Đặt làm điểm dừng tiếp theo: Địa chỉ đích
đến đã chọn được đặt làm điểm dừng tiếp
theo. Bắt đầu dẫn đường.

Xem xét phương án thay thế tuyến đường
# Chọn một tuyến đường thay thế

(→ Trang 349).
Các chức năng khác của menu
# Lưu đích đến: Chọn¥ Lưu ở "Đích cuối

cùng".
# Hiển thị trong bản đồ: Chọn¥ Bản đồ.
# Gọi số điện thoại: Chọn¥ Gọi điện.
# Mở địa chỉ internet: Chọn¥ www (nếu

có).
Chọn loại tuyến đường
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị trí
# Chọn Cài đặt của tuyến đường.
# Chọn loại tuyến đường.

Có một tuyến đường: Tuyến đường sẽ được
tính toán với loại tuyến đường mới.

Không có tuyến đường nào: Tuyến đường tiếp
theo sẽ được tính toán với loại tuyến đường
mới.
R Tuyến đường eco

Một tuyến đường kinh tế mới sẽ được tính
toán. Thời gian lái xe có thể lâu hơn so với
đi tuyến đường nhanh một chút.
Biểu tượng của vị trí xe hiện tại được thể
hiện bằng màu xanh lục.
R Tuyến đường nhanh

Tuyến đường được tính toán với thời gian
lái xe ngắn.
R Tuyến đường ngắn

Tuyến đường được tính toán với quãng
đường lái xe ngắn.

Đối với những loại tuyến đường này, Tự động
đi vòng tránh tắc đường có thể được bật O
hoặc tắt ª . Nếu Tự động đi vòng tránh tắc
đường đang bật, Hỏi khi đi vòng tránh tắc
đường có thể được chọn.
Loại tuyến đường Tự động đi vòng tránh tắc
đường và Hỏi khi đi vòng tránh tắc đường
không có sẵn ở tất cả các quốc gia.
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R Tự động đi vòng tránh tắc đường
Tuyến đường được tính toán với loại tuyến
đường được cài đặt hiện tại.
Thông báo giao thông của Live Traffic
Information hoặc FM RDS-TMC sẽ được
xem xét.
Live Traffic Information và FM RDS-TMC
không có sẵn ở tất cả các quốc gia.
R Hỏi khi đi vòng tránh tắc đường

Nếu xác định được một tuyến đường mới
với thời gian lái xe ngắn hơn dựa trên các
thông báo giao thông, sẽ xuất hiện một
câu hỏi. Bạn có thể tiếp tục sử dụng
tuyến đường hiện tại hoặc tiếp nhận
tuyến đường động.

Chọn các tùy chọn tuyến đường
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À . Tuyến đường và vị
trí . Tùy chọn Tránh

Tránh các khu vực
# Chọn Khu vực (→ Trang 361).

Tránh đường cao tốc, phà, đường sắt, đường
hầm, đường chưa được rải nhựa
# Chọn O hoặc bỏ chọn ª Tùy chọn tránh.
Sử dụng đường thu thuế dán tem
# Chọn Sử dụng đường thu thuế dán tem.
# Chọn O hoặc bỏ chọn ª Tất cả hoặc các

quốc gia.
Tuyến đường sẽ chú ý những con đường ở
những quốc gia đã chọn mà có phát sinh
nghĩa vụ trả lệ phí liên quan đến thời gian sử
dụng (nghĩa vụ đóng thuế dán tem). Tem
thuế cho phép sử dụng có giới hạn thời gian
một mạng lưới đường bộ.

Sử dụng đường thu phí
# Chọn Sử dụng đường thu phí.
# Chọn Trả tiền mặt hoặc Hóa đơn điện tử hoặc

Tắt.
Tuyến đường sẽ chú ý những con đường phải
trả lệ phí liên quan đến việc sử dụng (phí cầu
đường).
Nếu chọn Tắt, đường thu phí sẽ không được
xem xét.

Các tùy chọn tuyến đường không có sẵn ở tất cả
các quốc gia.
Tùy chọn tuyến đường đã chọn có thể không
phải lúc nào cũng được xem xét. Như vậy, một
tuyến đường có thể, ví dụ, có một bến phà, mặc
dù Tùy chọn tránh Bến phà đã bật. Khi ấy, một
thông báo sẽ xuất hiện và bạn sẽ nghe thấy hệ
thống nói.
Chọn các thông báo
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Thông báo
# Bật O hoặc tắt ª thông báo.
R Thông báo các cảnh báo giao thông

Chức năng này không có sẵn ở mọi quốc
gia.
R Thông báo tên đường

Hệ thống đa phương tiện sẽ đọc tên
đường mà thao tác lái sẽ đưa xe vào.
Chức năng này không có sẵn ở tất cả các
quốc gia và ngôn ngữ.
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Hiển thị thông tin về đích đến
Điều kiện
R Một đích đến đã được nhập.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
# Chọn Điểm dừng và thông tin.

Thông tin sau đây được hiển thị:
R Điểm dừng và đích đến

Ngoài ra, tuyến đường có thể chứa tối đa
bốn điểm dừng.
R Tên, Địa chỉ
R Quãng đường còn lại
R Thời gian đến

Chọn tuyến đường thay thế
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị trí
# Chọn Tuyến đường thay thế.

Tuyến đường được hiển thị phù hợp với thiết
lập trong cài đặt tuyến đường.

Tuyến đường được chọn hiện tại được thể
hiện bằng một vạch màu xanh lam thẫm.

# Chọn tuyến đường thay thế.
Bật/tắt tìm kiếm trạm xăng tự động
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn
# Mức nhiên liệu dự trữ bật O hoặc tắt ª.

Bật O: Nếu tới mức dự trữ nhiên liệu, sẽ
xuất hiện câu hỏi liệu bạn có muốn khởi động
tìm kiếm trạm xăng không.

Khởi động tìm kiếm điểm nghỉ chân tự động
Các điều kiện
R ATTENTION ASSIST và chức năng Gợi ý khu

nghỉ chân đang bật (→ Trang 270).
Tình huống lái
Thông báo Attention Assist Bạn có muốn khởi
động tìm kiếm điểm nghỉ chân? hiển thị.
# Chọn Có.

Khởi động tìm kiếm điểm nghỉ chân. Điểm
nghỉ chân hiện có được hiển thị dọc tuyến
đường và xung quanh vị trí hiện tại của xe.

# Chọn điểm nghỉ chân.
Địa chỉ điểm nghỉ chân sẽ được hiển thị.

# Phương án 1: Nếu dẫn đường không hoạt
động, hãy chọn Khởi động dẫn đường.
Điểm nghỉ chân đã chọn được đặt làm đích
đến. Bắt đầu dẫn đường.

# Phương án 2: Nếu dẫn đường đang hoạt
động, hãy chọn Khởi động Dẫn đường mới
hoặc Đặt làm điểm dừng tiếp theo.
Khởi động Dẫn đường mới: Điểm nghỉ chân
đã chọn được đặt làm đích đến mới. Đích
trước đó và tất cả các điểm dừng sẽ bị xóa.
Dẫn đường sẽ khởi động tới điểm nghỉ chân.
Đặt làm điểm dừng tiếp theo: Điểm nghỉ chân
đã chọn được đặt làm điểm dừng tiếp theo.
Bắt đầu dẫn đường.
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Dẫn đường
Hướng dẫn về dẫn đường

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
vận hành thiết bị viễn thông tích hợp
trong khi lái xe

Nếu bạn vận hành các thiết bị liên lạc tích
hợp trên xe trong khi lái xe, bạn có thể bị xao
lãng khỏi các tình huống giao thông. Do đó
bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
# Nếu không thể đảm bảo được điều này,

hãy dừng xe một cách an toàn và thực
hiện các thao tác nhập khi xe đang
dừng.

Sau khi tuyến đường được tính toán, dẫn đường
sẽ bắt đầu.
Quy định giao thông luôn được ưu tiên hơn so với
các khuyến nghị lái xe trên hệ thống đa phương
tiện.

Khuyến nghị lái xe là:
R Thông báo định vị và dẫn đường
R Hiển thị dẫn đường
R Khuyến nghị làn đường

Nếu bạn không đi theo khuyến nghị lái xe hoặc
rời khỏi tuyến đường đã tính toán, thì một tuyến
đường mới sẽ được tự động tính toán.
Khuyến nghị lái xe có thể khác nhau từ tình hình
giao thông thực tế:
R Đoạn đường dẫn thay đổi.
R Chiều của đường một chiều bị đảo.

Vì vậy trong khi lái xe hãy chú ý đến các quy
định giao thông tương ứng.
Trong các tình huống sau đây tuyến đường có
thể khác so với tuyến đường lý tưởng:
R Công trường thi công
R Dữ liệu bản đồ kỹ thuật số không đầy đủ

Tổng quan Thao tác lái

Thao tác lái bao gồm ba giai đoạn:
R Giai đoạn chuẩn bị

Nếu có đủ thời gian giữa các thao tác lái, hệ
thống đa phương tiện sẽ chuẩn bị cho bạn
thao tác lái sắp tới. Một thông báo định vị và
dẫn đường, ví dụ, "Chuẩn bị rẽ phải" sẽ được
đưa ra.
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Bản đồ xuất hiện dưới dạng toàn màn hình.
R Giai đoạn thông báo

Hệ thống đa phương tiện sẽ thông báo thao
tác lái cần thực hiện liền sau đó, ví dụ bằng
thông báo "Rẽ phải sau 100 m".
Hiển thị được chia làm hai phần. Bên trái là
hình bản đồ, bên phải là mô tả chi tiết ngã rẽ
hoặc một hình ảnh 3D của thao tác lái sắp
tới.
R Giai đoạn thao tác

Hệ thống đa phương tiện thông báo thao tác
lái đang tới, ví dụ bằng thông báo "Bây giờ rẽ
phải".
Hiển thị được chia làm hai phần.
Thao tác lái diễn ra khi thanh màu sáng bên
phải chạy về 0 mét và biểu tượng vị trí xe
hiện tại chạm tới điểm thao tác được đánh
dấu.
Khi thao tác lái kết thúc, bản đồ sẽ hiện ở
dạng toàn màn hình.

% Thao tác lái cũng được hiển thị trên màn
hiển thị đồng hồ.

Tổng quan khuyến nghị làn đường
Sẽ hiển thị khi đường có nhiều làn.
Nếu bản đồ kỹ thuật số có các dữ liệu phù hợp,
hệ thống đa phương tiện có thể hiển thị khuyến
nghị làn đường cho cả hai thao tác lái kế tiếp.

1 Làn đường được khuyến nghị
2 Làn đường có thể đi
3 Các làn đường không được khuyến nghị

R Làn đường được khuyến nghị1
Trên làn đường này, có thể thực hiện thao tác
lái kế tiếp và tiếp theo nữa.
R Làn đường có thể đi2

Trên làn đường này chỉ có thể thực hiện thao
tác lái kế tiếp.
R Làn đường không được khuyến nghị3

Trên làn đường này, không thể thực hiện thao
tác lái kế tiếp mà không chuyển làn đường.

Trong quá trình đổi hướng có thể xuất hiện thêm
nhiều làn đường mới.
% Khuyến nghị làn đường cũng có thể được

hiển thị trên màn hiển thị đồng hồ và màn
hình Head up Display.

Tới đích
Khi tới đích, bạn sẽ nhìn thấy cờ đíchÍ. Dẫn
đường đã kết thúc.
Khi tới điểm dừng, bạn sẽ thấy cờ điểm dừng với
số đánh dấu điểm dừngÎ. Sau đó, dẫn
đường lại tiếp tục.
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Bật/tắt thông báo định vị và dẫn đường
Các điều kiện
R Có một tuyến đường.
R Dẫn đường đang hoạt động.
# Tắt: Trong khi thông báo định vị và dẫn

đường đang nói, bấm vào nút điều chỉnh âm
lượng trên tay lái đa chức năng
(→ Trang 321).

hoặc
# Trong khi thông báo định vị và dẫn đường

đang nói, bấm vào nút điều chỉnh âm lượng ở
bên phải vòng điều khiển (→ Trang 321).
Thông báo Chỉ dẫn lái xe bằng giọng nói đã
tắt. xuất hiện.

hoặc
# Hiện menu Định vị và dẫn đường

(→ Trang 339).
# Chọn! Chỉ dẫn lái xe.

Biểu tượng chuyển thành#.
# Bật: Chọn# Chỉ dẫn lái xe.

Thông báo định vị và dẫn đường hiện tại được
nhắc lại.

% Thông báo định vị và dẫn đường sẽ tự động
được bật trong những tình huống sau:
R Bắt đầu một dẫn đường mới.
R Tuyến đường được tính toán lại.

% Bạn có thể thêm chức năng này làm mục ưa
thích và mở ra trong Bật/tắt chỉ dẫn lái xe
bằng giọng nói.

Bật/tắt thông báo định vị và dẫn đường khi
có cuộc gọi điện thoại
# Chọn Hệ thống.
# Chọnõ Audio.
# Chọn Thông báo dẫn đường và tin giao thông.
# Chỉ dẫn lái xe trong khi đang điện thoại bật

O hoặc tắt ª.
Điều chỉnh âm lượng của thông báo định vị
và dẫn đường
Các điều kiện
R Có một tuyến đường.
R Dẫn đường đang hoạt động.

Trên tay lái đa chức năng hoặc bên cạnh
vòng điều khiển
# Trong khi thông báo định vị và dẫn đường

đang nói, vặn nút điều chỉnh âm lượng trên
tay lái đa chức năng.

hoặc
# Trong khi thông báo định vị và dẫn đường,

xoay nút chỉnh âm lượng bên phải vòng điều
khiển (→ Trang 322).

% Trong tình huống này, âm lượng ở mức nhỏ
nhất sẽ được tăng lên hoặc ở mức to nhất sẽ
được hạ xuống:
R Bắt đầu một dẫn đường mới.
R Tuyến đường được tính toán lại.

% Bạn có thể điều chỉnh mức âm lượng nhỏ
nhất theo sở thích cá nhân tại một trung tâm
bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Về các cài đặt hệ thống
# Chọn Hệ thống.
# Chọnõ Audio.
# Chọn Thông báo dẫn đường và tin giao thông.
# Chọn Âm lượng của chỉ dẫn lái xe.
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# Điều chỉnh âm lượng.
Bật/tắt giảm âm lượng audio trong khi thông
báo định vị và dẫn đường đang nói
# Chọn Hệ thống.
# Chọnõ Audio.
# Chọn Thông báo dẫn đường và tin giao thông.
# Giảm âm lượng audio khi có tiếng chỉ dẫn lái

bật O hoặc tắt ª.
Nhắc lại thông báo định vị và dẫn đường
Các điều kiện
R Có một tuyến đường.
R Dẫn đường đang hoạt động.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
# Chọn! Chỉ dẫn lái xe.
# Chọn# Chỉ dẫn lái xe.

Thông báo định vị và dẫn đường hiện tại sẽ
được nhắc lại.

% Bạn có thể thêm chức năng này làm mục ưa
thích và mở ra trong Nhắc lại gợi ý điều
khiển xe đã nói.

Hủy dẫn đường
Các điều kiện
R Có một tuyến đường.
R Dẫn đường đang hoạt động.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
# Chọn Hủy chỉ dẫn đích đến.
Dẫn đường tới đích offroad
Đích offroad: Đích này nằm trong bản đồ kỹ
thuật số. Tuy nhiên, bản đồ này không có đường
dẫn đến đích.
Bạn có thể nhập các đích offroad vào bản đồ.
Dẫn đường được thực hiện lâu nhất có thể bằng
các thông báo định vị và dẫn đường trên những
đường mà hệ thống đa phương tiện nhận ra.
Ngay trước khi đến được vị trí nhận ra cuối cùng
trên bản đồ, bạn sẽ nghe thấy thông báo "Hãy đi
theo hướng mũi tên". Trong hiển thị, bạn sẽ thấy

một mũi tên và khoảng cách theo đường chim
bay tới đích đến.
Dẫn đường từ vị trí Offroad tới đích đến
Vị trí Offroad: Vị trí xe hiện tại nằm trong bản đồ
kỹ thuật số cách xa những đường hiện có.
Hiển thị này xuất hiện ngay khi bắt đầu dẫn
đường:
R Thông báo Không có dữ liệu đường
R Mũi tên chỉ hướng chỉ hướng tới đích theo

đường chim bay

Nếu xe quay trở lại một đường được xác định
trên hệ thống đa phương tiện, dẫn đường sẽ diễn
ra bình thường.
Hướng dẫn về Offroad trong khi dẫn đường
Chặng đường thực tế có thể khác với các dữ liệu
của bản đồ kỹ thuật số, chẳng hạn do phương
pháp làm đường. Trong những trường hợp như
thế, hệ thống đa phương tiện tạm thời không thể
đưa vị trí xe hiện tại vào bản đồ kỹ thuật số. Xe
sẽ bị offroad.
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Những hiển thị sau đây sẽ xuất hiện khi xe
offroad:
R Thông báo Không có dữ liệu đường
R Mũi tên chỉ hướng chỉ hướng tới đích theo

đường chim bay

Nếu xe quay trở lại một đường được xác định
trên hệ thống đa phương tiện, dẫn đường sẽ diễn
ra bình thường.

Đích đến
Lưu vị trí xe hiện tại
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
# Nếu bản đồ được hiển thị toàn màn hình, hãy

bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc
chuột cảm ứng.
Menu Bản đồ sẽ xuất hiện.

# Trong menu Bản đồ1 chọn (→ Trang 359).
Vị trí xe hiện tại được lưu trong bộ nhớ Đích
cuối cùng.

Lưu vị trí bản đồ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
Bản đồ hiện dưới dạng toàn màn hình.
# Bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc

chuột cảm ứng.
# Trong menu Bản đồ2, chọn "Cuộn bản đồ"

(→ Trang 359).
# Chọn vị trí bản đồ.

Nếu có nhiều nội dung nhập cho vị trí bản đồ,
sẽ xuất hiện danh sách.

# Đánh dấu một mục.
# Chọn¥ Lưu ở "Đích cuối cùng".

Vị trí bản đồ được lưu trong bộ nhớ Đích cuối
cùng.

Sửa đích cuối cùng
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .¬ Đích đến trước đó và các
đích đến khác . Đích cuối cùng
# Đánh dấu một trong số các đích cuối cùng.

# Lưu làm mục ưa thích: Chọn¥ Lưu làm
Mục Ưa thích chung.
Các mục ưa thích sẽ hiển thị.

# Di chuyển mục ưa thích đến vị trí mong
muốn.
Nếu vị trí này đã sẵn có một mục ưa thích,
mục ưa thích đó sẽ bị đè lên.

# Lưu làm địa chỉ nhà: Chọn¥ Lưu là địa
chỉ "Nhà".

# Lưu làm địa chỉ cơ quan: Chọn¥ Lưu
là địa chỉ "Cơ quan".

# Xóa đích đến hoặc tất cả đích đến: Chọn
¥ Xóa hoặc Xóa tất cả.
Sẽ xuất hiện một câu hỏi.

# Chọn Có.
# Hiển thị thông tin đích đến: Chọn
¥ Chi tiết.
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Sử dụng tính năng gợi ý đích đến thông minh
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Đề xuất
đích đến thông minh
Chức năng định vị và dẫn đường biết được các
thói quen sử dụng của người lái. Đích đến khả thi
nhất sẽ được đề xuất.
# Bật Ghi lại hành trình O.

Gợi ý đích đến được hiển thị trong những đích
cuối cùng và có thể được chọn để dẫn đường.

# Không sử dụng chức năng: Tắt Ghi lại
hành trình ª.

# Xóa gợi ý đích đến: Chọn Thiết lập lại.
Sử dụng đích và tuyến đường bên ngoài
Đích đến và tuyến đường bên ngoài có thể được
nhận qua các nguồn sau:
R Các ứng dụng Mercedes-Benz
R Hệ thống dẫn đường door to door
R Hệ thống giải trí khoang sau

Một câu hỏi được hiển thị trên màn hình media.
Đích đến và tuyến đường đã nhận được lưu vào
các đích cuối cùng.

# Đã nhận một đích đến: Chọn Có và tiếp tục
với phương án 1 hoặc 2.

hoặc
# Nếu đã nhận một đích đến với thông tin bằng

hình ảnh, hãy chọn Bắt đầu dẫn đường.
Dẫn đường bắt đầu.

# Phương án 1: Nếu dẫn đường không hoạt
động, hãy chọn Bắt đầu dẫn đường.
Tuyến đường tới đích đến được tính toán. Bản
đồ hiển thị tuyến đường. Sau đó bắt đầu dẫn
đường.

# Phương án 2: Nếu dẫn đường hoạt động,
chọn Khởi động Dẫn đường mới hoặc Đặt
làm điểm dừng tiếp theo.
Khởi động Dẫn đường mới: Địa chỉ đích đến
đã nhận được đặt làm đích đến mới. Các đích
đến và điểm dừng trước đó sẽ bị xóa. Bắt đầu
dẫn đường tới đích đến mới.
Đặt làm điểm dừng tiếp theo: Địa chỉ đích
đến được đặt làm điểm dừng tiếp theo. Bắt
đầu dẫn đường.

# Đã nhận tuyến đường: Khởi động dẫn
đường từ đầu hành trình hoặc Khởi động dẫn
đường từ vị trí hiện tại.
Dẫn đường bắt đầu từ vị trí đã chọn.

Dẫn đường với các thông tin giao thông mới
nhất
Tổng quan thông tin giao thông
Dịch vụ này không có sẵn ở tất cả các nước.
Thông tin giao thông được tiếp nhận thông qua
các dịch vụ sau:
R Live Traffic Information
R FM RDS-TMC

Không thể sử dụng đồng thời hai dịch vụ.
Live Traffic Information hoặc FM RDS-TMC được
hiển thị bằng một biểu tượng.
% Nhận được thông báo nguy hiểm thông qua

dịch vụ Car-to-X.
Sai khác giữa thông tin giao thông nhận được và
tình hình giao thông thực tế có thể xảy ra.
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Tìm hiểu thêm về Live Traffic Information
R Thông tin giao thông hiện tại nhận được qua

kết nối internet hoặc thông qua chuyển vùng
dữ liệu (đối với các nước châu Âu đã chọn).
R Tình hình giao thông được cập nhật thường

xuyên và liên tục.
R Dịch vụ thuê bao được miễn phí trong ba

năm kể từ ngày sản xuất ở các nước đã chọn.
Các thông tin thuê bao hiển thị trạng thái
(→ Trang 356).

Đăng ký Live Traffic Information
R Dịch vụ này được kích hoạt cho ba tháng khi

chuyển giao xe.
R Hãy đăng ký dịch vụ trên Mercedes me

(→ Trang 356):
- khi chuyển giao xe
- trong vòng ba tháng

Nhờ đó đảm bảo toàn bộ thời gian hoạt động
miễn phí là ba năm.

R Việc đăng ký được tiến hành tại một trung
tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz trên
trang web của Mercedes me.
R Nếu không đăng ký trong khoảng thời gian

này, Live Traffic Information sẽ vô bị hiệu
hóa. Nếu tiếp tục sử dụng Live Traffic
Information, ví dụ, sau sáu tháng, thì thời
gian miễn phí còn lại là 2,5 năm.

Vị trí xe thường xuyên được truyền đến Daimler
AG. Các dữ liệu được Daimler AG ẩn danh ngay
lập tức và chuyển tiếp đến các nhà cung cấp dữ
liệu giao thông. Nhờ dữ liệu này, các thông tin
giao thông liên quan đối với vị trí xe sẽ được
chuyển đến xe. Đồng thời xe có bộ cảm biến lưu
lượng giao thông và điều đó giúp cải thiện chất
lượng thông tin giao thông.
Nếu bạn không muốn gửi vị trí xe, bạn có thể gỡ
bỏ dịch vụ này tại một trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz.
Tìm hiểu thêm về FM RDS-TMC
R Đài phát thanh FM RDS-TMC phát đi các

thông tin giao thông bên cạnh chương trình
Radio.

R FM RDS-TMC không có sẵn ở tất cả các
nước.

Hiển thị thông tin thuê bao
Các điều kiện
R Xe được trang bị Live Traffic Information.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn
Việc hết hạn của thuê bao sẽ được hiển thị tự
động:
R Một tháng trước ngày hết hạn
R Một tuần trước ngày hết hạn
R Vào ngày hết hạn
# Hiển thị thủ công: Chọn Thông tin thuê

bao Live Traffic.
Tùy theo trạng thái, sẽ xuất hiện một trong
những thông báo sau đây:
R Thời gian còn hạn của thuê bao được hiển

thị.
R Thuê bao đã hết hạn.
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Đăng ký trên Mercedes me
Live Traffic Information phải được đăng ký. Việc
đăng ký thực hiện tại trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz.
Điều kiện: Bạn có một tài khoản người dùng
trên trang web của Mercedes me.
# Tạo một tài khoản người dùng trên Mercedes

me tại http://www.mercedes.me. Để làm
được việc này, cần có một địa chỉ email hợp
lệ.

# Đăng ký xe bằng số khung (FIN).
# Yêu cầu kết nối xe với tài khoản người dùng

Mercedes me tại một trung tâm bảo dưỡng
của Mercedes-Benz. Để làm được việc này
cần có giấy đăng ký xe và chứng minh thư.

# Xác nhận các điều khoản sử dụng chung và
riêng.

Gia hạn thuê bao
Điều kiện: Bạn có một tài khoản người dùng
trên trang web của Mercedes me.
# Mở tài khoản người dùng Mercedes me.

# Chuyển sang cửa hàng trực tuyến của
Mercedes me connect thông qua xe đã kết
nối.

# Gia hạn dịch vụ Live Traffic Information.
# Chọn thời gian gia hạn.
# Cho sản phẩm vào giỏ hàng.
# Xác nhận các điều khoản sử dụng chung và

riêng.
Live Traffic Information tiếp tục được kích
hoạt trong thời gian gia hạn đã chọn. Ngày
gia hạn là ngày đầu tiên của thời hạn.

Hiển thị bản đồ giao thông
Các điều kiện
R Đối với Live Traffic Information: Xe được

trang bị mô đun truyền thông với thẻ SIM tích
hợp và đã kích hoạt.
R Nếu xe đã được khởi động, mô đun truyền

thông sẽ tự động thiết lập kết nối internet.
Dữ liệu giao thông sẽ nhanh chóng khả dụng
ngay sau đó.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Menu bản
đồ
# Lựa chọn: Nếu bản đồ được hiển thị toàn

màn hình, hãy bấm Touch-Control, vòng điều
khiển hoặc chuột cảm ứng.
Menu Bản đồ sẽ xuất hiện.

# º Bật O.
Bản đồ giao thông hiển thị ví dụ như các thông
tin sau đây:
R Sự kiện giao thông, ví dụ:

- Khu vực công trường
- Chặn đường
- Cảnh báo

Biểu tượng sự kiện giao thông được biểu thị
bằng màu (trên tuyến đường) hoặc màu xám
(nằm ngoài tuyến đường).
R Thông tin về lưu lượng giao thông:

- Đoạn tắc đường (vạch màu đỏ)
- Giao thông dồn ứ (vạch màu vàng)
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- Giao thông thông thoáng (vạch màu xanh
lục)

R Hiển thị ách tắc giao thông trên tuyến đường
từ thời gian một phút
R Biểu tượng cảnh báo:

- Biểu tượngd
- ngoài ra chỉ dẫn an toàn giao thông khi

đến gần các sự kiện giao thông, ví dụ ùn
tắc hàng dài
Nếu xe đến gần một khu vực nguy hiểm
trên tuyến đường, một cảnh báo sẽ hiển
thị trên bản đồ. Ngoài ra, cảnh báo có thể
được thông báo bằng lời (→ Trang 358).

Hiển thị sự kiện giao thông
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Nội dung
bản đồ
# Bật Sự cố giao thông O.

Khu vực công trường, chặn đường, thông báo
khu vực, (ví dụ sương mù) và các cảnh báo sẽ
được hiển thị.

Bật hiển thị đường thông thoáng và ách tắc
giao thông
# Bật Luồng giao thông thông thoáng và Ách

tắc giao thông O.
% Ùn tắc giao thông được hiển thị cho tuyến

đường hiện tại. Một ùn tắc giao thông kéo
dài từ một phút sẽ được xem xét.

Hiển thị chi tiết
# Hiển thị bản đồ giao thông (→ Trang 356).
# Cuộn bản đồ (→ Trang 360).
# Nếu biểu tượng thông báo giao thông nằm

bên dưới dấu chữ thập, hãy bấm vào Touch-
Control, vòng điều khiển hoặc chuột cảm
ứng.
Chi tiết về thông báo giao thông sẽ được hiển
thị.

hoặc
# Bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc

chuột cảm ứng.
# Chọn Thông tin về các báo cáo giao thông.

Bản đồ hiện biểu tượng thông báo giao thông
trong vùng viền ngoài.

Thông tin về thông báo giao thông sẽ được
hiển thị trong dòng trạng thái:
R Biểu tượng thông báo giao thông
R Nguyên nhân thông báo giao thông, ví dụ

tắc đường
R Cảnh báo (màu đỏ)

# Chọn biểu tượng thông báo giao thông:
Chọn Tiếp theo hoặc Trước.

# Bấm Touch-Control, vòng điều khiển hoặc
chuột cảm ứng.
Chi tiết về thông báo giao thông sẽ được hiển
thị.

Thông báo nguy hiểm bằng lời
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Thông báo
# Bật Thông báo các cảnh báo giao thông O.

Các cảnh báo và ùn tắc nguy hiểm sẽ được
thông báo bằng lời.
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Bản đồ và La bàn
Tổng quan Bản đồ và la bàn

1 Lưu vị trí xe hiện tại
2 Cuộn bản đồ
3 Chọn hướng bản đồ và kiểu hiển thị của bản

đồ
4 Chọn chức năng tùy theo trang bị:

• Gửi thông báo nguy hiểm (Car to X)

• Lọc hiển thị đích đặc biệt ở vùng rìa theo
hạng mục đích đặc biệt

5 Bật hoặc tắt hiển thị biểu tượng đích đặc biệt
cá nhân trong bản đồ

6 Bật hoặc tắt một trong số các hiển thị sau
đây tùy theo trang bị:
• Thông tin thời tiết
• Bản đồ vệ tinh
• Sự kiện giao thông

7 Bật hoặc tắt hiển thị bản đồ giao thông

Bản đồ và hình ảnh vệ tinh xuất hiện trong hình
chiếu hình cầu. Có thể hiển thị thực tế bản đồ ở
tất cả các tỉ lệ. Bản đồ sử dụng một mô hình độ
cao.
Tùy thuộc vào thông số bản đồ, các tòa nhà
quan trọng ở nhiều thành phố sẽ được thể hiện
trên bản đồ gần giống với thực tế theo tỉ lệ nhỏ
(20m, 50m). Những tòa nhà khác sẽ được hiển
thị dưới dạng mô hình.
% Bạn có thể cài đặt đơn vị đo cho tỉ lệ bản đồ

(→ Trang 331).
Nếu có, các thông tin trực tuyến sẽ được hiển
thị, ví dụ giá xăng và sơ đồ các nhà đậu xe.

% Các điều kiện
R Bạn có một tài khoản Mercedes me.
R Dịch vụ được kích hoạt ở một trung tâm

bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Xem thêm thông tin tại: http://
www.mercedes.me

Nếu Hiển thị trên COMAND trong hệ thống hỗ
trợ biển báo giao thông đang bật (→ Trang 272),
các giới hạn tốc độ và biển cấm vượt sẽ được
hiển thị trên bản đồ.
% Những logo công ty được hiển thị trên bản

đồ là những thương hiệu của doanh nghiệp
đó và ngoài ra có tác dụng đánh dấu địa
điểm của các công ty này. Việc sử dụng các
thương hiệu như thế trên bản đồ không cấu
thành việc những công ty này chấp thuận, hỗ
trợ hoặc đăng ký cho hệ thống định vị.

Điều chỉnh tỉ lệ bản đồ
Các điều kiện
R Bản đồ được hiển thị.
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Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị
# Phóng to: Vuốt Touch-Control xuống dưới.
hoặc
# Xoay vòng điều khiển sang trái.
hoặc
# Tách hai ngón tay ra xa trên chuột cảm ứng.
# Thu nhỏ: Vuốt Touch-Control lên trên.
hoặc
# Xoay vòng điều khiển sang phải.
hoặc
# Chụm hai ngón tay trên chuột cảm ứng.
% Bạn có thể cài đặt đơn vị đo cho tỉ lệ bản đồ

(→ Trang 331).

Cuộn bản đồ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Menu bản
đồ
# Lựa chọn: Nếu bản đồ được hiển thị toàn

màn hình, hãy bấm Touch-Control, vòng điều
khiển hoặc chuột cảm ứng.
Menu Bản đồ sẽ xuất hiện.

# Trong menu Bản đồ2, chọn "Cuộn bản đồ"
(→ Trang 358).

# Di chuyển ngón tay trên Touch-Control hoặc
chuột cảm ứng theo hướng bất kỳ.

hoặc
# Đẩy vòng điều khiển theo hướng bất kỳ.

Bản đồ di chuyển bên dưới dấu chữ thập theo
hướng tương ứng. Bạn di chuyển ngón tay
trên chuột cảm ứng càng xa vị trí bắt đầu thì
bản đồ càng được cuộn nhanh.

Chọn hướng của bản đồ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Menu bản
đồ
# Lựa chọn: Nếu bản đồ được hiển thị toàn

màn hình, hãy bấm vào Touch-Control hoặc
chuột cảm ứng.
Menu Bản đồ sẽ xuất hiện.

# Trong menu Bản đồ, chọn3 N, 2D hoặc 3D
(→ Trang 358).
R N: Bản đồ dạng 2D và hướng về phương

Bắc.
R 2D: Bản đồ dạng 2D và hướng về hướng

xe chạy.
R 3D: Bản đồ dạng 3D và hướng về hướng

xe chạy.
Chọn biểu tượng đích đặc biệt
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Nội dung
bản đồ
Đích đặc biệt ví dụ là trạm xăng và khách sạn,
mà có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng
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trong bản đồ. Không phải tất cả các đích đặc
biệt đều khả dụng mọi nơi.
# Chọn Biểu tượng đích đặc biệt.

Dấu chấm # biểu thị cài đặt hiện thời.
Tiêu chuẩn biểu thị biểu tượng hạng mục đã
được định nghĩa trước trong bản đồ.
Do người dùng đặt tên cho phép lựa chọn các
biểu tượng của các hạng mục hiện có theo sở
thích cá nhân.
Không có tắt hiển thị.

# Chọn một cài đặt.
# Lựa chọn Do người dùng đặt tên: Chọn các

hạng mục.
Biểu tượng đích đặc biệt của hạng mục đã
chọn được hiển thị O hoặc không ª.

Chọn thông tin bằng văn bản
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Thông tin
chú thích cuối bản đồ
# Chọn một thông tin bằng văn bản.

Đường hiện tại hiển thị đường đang đi ở rìa
phía dưới của màn hình.

Nếu bản đồ được cuộn, một trong các thông
tin sau đây sẽ xuất hiện bên dưới dấu chữ
thập:
R Tên đường
R Tên đích đặc biệt
R Tên khu vực

Tọa độ địa lý biểu thị các thông tin sau đây:
R Vĩ độ và kinh độ
R Độ cao

Độ cao có thể khác với thực tế.
R Số lượng vệ tinh đã nhận

Nếu đã cuộn bản đồ, những thông tin này
sẽ không xuất hiện.

Điều hòa nhiệt độ biểu thị cài đặt hiện thời
của điều hòa nhiệt độ.
Không có tắt hiển thị.

Hiển thị đường giao cắt tiếp theo
Các điều kiện
R Dẫn đường không hoạt động.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn
# Bật Đường giao nhau tiếp theo O.

Tên của đường giao cắt tiếp theo sẽ được
hiển thị trên rìa màn hình phía trên.

Hiển thị phiên bản bản đồ
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn
# Chọn Phiên bản bản đồ.
# Chọn Chi tiết.
% Hãy xem thông tin về phiên bản bản đồ kỹ

thuật số mới tại một trung tâm bảo dưỡng
của Mercedes-Benz.

Tránh khu vực
Bạn có thể tránh một khu vực mà bạn không
muốn đi qua trên tuyến đường.
Tránh khu vực mới
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị
trí . Tùy chọn Tránh . Khu vực
# Chọn Tránh khu vực mới.
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# Tìm kiếm khu vực qua bản đồ: Chọn Bằng
bản đồ.

# Cuộn bản đồ.
hoặc
# Tìm kiếm khu vực qua địa chỉ: Chọn Nhập

địa chỉ.
# Nhập địa chỉ.
# Chọn Tiếp nhận đích đến.

Bản đồ hiện ra.
# Hiển thị khu vực: Bấm Touch-Control, chuột

cảm ứng hoặc vòng điều khiển.
Một hình tam giác màu đỏ xuất hiện. Nó
đánh dấu khu vực cần tránh.

# Thay đổi kích thước khu vực: Vuốt lên hoặc
xuống trên Touch-Control hoặc chuột cảm
ứng.

hoặc
# Đẩy vòng điều khiển lên hoặc xuống.

Tỉ lệ bản đồ sẽ phóng to hoặc thu nhỏ và
thay đổi kích thước của khu vực.

# Đặt khu vực: Bấm Touch-Control, chuột cảm
ứng hoặc vòng điều khiển.
Khu vực được nhập vào danh sách.

Thay đổi khu vực
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị
trí . Tùy chọn Tránh . Khu vực
# Đánh dấu một khu vực trong danh sách.
# Chọn¥ Chỉnh sửa.
Cuộn khu vực trên bản đồ
# Vuốt trên Touch-Control hoặc chuột cảm ứng

theo bất kỳ hướng nào.
hoặc
# Đẩy vòng điều khiển theo hướng bất kỳ.
Thay đổi kích thước khu vực
# Bắt đầu: Bấm Touch-Control, chuột cảm ứng

hoặc vòng điều khiển.
# Thay đổi: Vuốt lên hoặc xuống trên Touch-

Control hoặc chuột cảm ứng.
hoặc
# Đẩy vòng điều khiển lên hoặc xuống.
# Kết thúc: Bấm Touch-Control, chuột cảm

ứng hoặc vòng điều khiển.

Xem xét khu vực cho tuyến đường
# Tránh một khu vực trong danh sách O.

Nếu chức năng dẫn đường hoạt động, một
tuyến đường mới sẽ được tính toán.
Nếu không có tuyến đường, thì cài đặt sẽ
được xem xét cho dẫn đường tiếp theo.
Trong trường hợp này, tuyến đường có thể có
một khu vực cần tránh:
R Đích đến nằm trong một khu vực cần

tránh.
R Không có tuyến đường thay thế hợp lý.

Xóa khu vực hoặc tất cả các khu vực
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị
trí . Tùy chọn Tránh . Khu vực
# Đánh dấu một khu vực trong danh sách.
# Chọn¥ Xóa hoặc¥ Xóa tất cả.
# Xác nhận câu hỏi bằng Có.

Khu vực hoặc tất cả các khu vực sẽ được
xóa.
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Tổng quan cập nhật dữ liệu bản đồ
Cập nhật tại trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz
Dữ liệu của bản đồ kỹ thuật số cũng sẽ lỗi thời
giống như bản đồ đường đi truyền thống. Bạn chỉ
có được dẫn đường tối ưu của hệ thống định vị
và dẫn đường với các dữ liệu bản đồ cập nhật.
Hãy xem thông tin về phiên bản bản đồ kỹ thuật
số mới tại một trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz.
Bạn có thể yêu cầu cập nhật bản đồ kỹ thuật số
tại đó.
Cập nhật bản đồ trực tuyến
% Dịch vụ cập nhật bản đồ trực tuyến không có

sẵn ở tất cả các quốc gia.
Dữ liệu bản đồ được cập nhật bằng dịch vụ cập
nhật bản đồ trực tuyến của Mercedes me
connect.
Có sẵn các cập nhật sau đây:
R Cập nhật bản đồ tự động sẽ cập nhật các dữ

liệu bản đồ cho một khu vực.

R Cập nhật bản đồ thủ công sẽ cập nhật các dữ
liệu bản đồ cho nhiều hoặc tất cả các khu
vực.

Để sử dụng tính năng cập nhật bản đồ tự động,
dịch vụ phải được kích hoạt tại một trung tâm
bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
Thông tin chi tiết về cập nhật bản đồ trực tuyến:
http://www.mercedes.me.
Thông tin chi tiết về cập nhật: http://
manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/
vi_VN//index.html.
Dữ liệu bản đồ
Xe của bạn được giao xuất xưởng kèm theo dữ
liệu bản đồ. Tùy thuộc vào quốc gia mà dữ liệu
bản đồ được cài đặt sẵn cho khu vực của bạn
hoặc dữ liệu bản đồ đi kèm đĩa. Đối với dữ liệu
bản đồ được giao kèm với xe của bạn, bạn không
cần mã kích hoạt.
Nếu dữ liệu bản đồ đã được cài sẵn trong xe và
cần được cài lại, bạn không phải nhập mã kích
hoạt.
Đối với dữ liệu bản đồ được mua bạn phải có mã
kích hoạt.

Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:
R Có thể sử dụng mã kích hoạt cho một xe.
R Mã kích hoạt không thể chuyển nhượng.
R Mã kích hoạt bao gồm sáu chữ số.

Khi gặp phải các vấn đề sau, hãy liên lạc với một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz:
R Hệ thống đa phương tiện không chấp nhận

mã kích hoạt.
R Bạn mất mã kích hoạt.
Hiển thị la bàn
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị trí
# Chọn La bàn.

Hiển thị la bàn biểu thị các thông tin sau đây:
R Hướng hành trình hiện tại với góc phương

vị (định dạng 360 độ) và hướng la bàn
R Tọa độ của vĩ độ và kinh độ theo độ, phút

và giây
R Độ cao (làm tròn)
R Số lượng vệ tinh GPS đã nhận
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Hiển thị Qibla
Các điều kiện
R Hiển thị Qibla có sẵn ở nước bạn.

Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .À Tuyến đường và vị trí
# Chọn Qibla.

Mũi tên trên la bàn biểu thị hướng cầu
nguyện hướng về Mecca liên quan đến hướng
hành trình hiện tại.
Số lượng vệ tinh đã nhận sẽ được hiển thị.

Điều chỉnh tỉ lệ bản đồ tự động
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn
Tỉ lệ bản đồ được điều chỉnh tự động tùy thuộc
vào tốc độ xe chạy.
Khi lái trong thành phố với mô hình thành phố
chi tiết, chế độ xem bản đồ được chọn tùy theo
quan điểm của người lái.
# Bật O hoặc tắt ª Tự động phóng to.
% Có thể thay đổi thủ công tỉ lệ bản đồ đã điều

chỉnh tự động trong thời gian ngắn. Điều

chỉnh được thực hiện tự động trở lại sau vài
giây.

Hiển thị bản đồ vệ tinh
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Nội dung
bản đồ
# Bản đồ vệ tinh bật O hoặc tắt ª.
hoặc
# Nếu hiển thị bản đồ vệ tinh6 có trong

menu Bản đồ, hãy bật O hoặc tắt ª
(→ Trang 358).
Đã bật O: Bản đồ vệ tinh được hiển thị với tỉ
lệ từ 2 km.
Đã tắt ª: Bản đồ vệ tinh không được hiển thị
với tỉ lệ từ 2 km đến 10 km.

% Bản đồ vệ tinh cho tỉ lệ này không có sẵn ở
tất cả các quốc gia.

Hiển thị thông tin thời tiết
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Nội dung
bản đồ
# Bật Thông tin thời tiết O.

hoặc
# Nếu hiển thị các thông tin thời tiết6 có

trong menu Bản đồ, hãy bật
O(→ Trang 358).
Thông tin thời tiết hiện tại được hiển thị trên
bản đồ định vị và dẫn đường, ví dụ nhiệt độ
hoặc tình trạng mây mù.

% Các điều kiện
R Bạn có một tài khoản Mercedes me.
R Dịch vụ được kích hoạt ở một trung tâm

bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Xem thêm thông tin tại: http://
www.mercedes.me

% Chức năng này không có sẵn ở mọi quốc gia.

Mở Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số (Định vị
và dẫn đường)
Thông tin về định vị và dẫn đường
Hệ thống đa phương tiện:
, Định vị .Z Tùy chọn . Thông tin
về hệ thống định vị
# Chọn chủ đề.
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Điện thoại
Điện thoại
Tổng quan menu Điện thoại

1 Tên thiết bị Bluetooth® của điện thoại hiện
đang được kết nối

2 Cường độ sóng của mạng di động

3 Trạng thái pin của điện thoại di động được
kết nối

4 ¢ (Điện thoại đã) hoặcw (Hội thoại
đang hiện hoạt)

5 Liên hệ (→ Trang 372)
6 Danh sách cuộc gọi (→ Trang 374)
7 Kết nối thiết bị (→ Trang 366)
8 Tin nhắn SMS
9 Cuộc gọi đang kết nối
A Tùy chọn

Chỉ sau khi đã kết nối một điện thoại di động với
hệ thống đa phương tiện, các thông số từ1
đến4 sẽ được hiển thị. Các thông số tùy thuộc
vào điện thoại di động và nhà cung cấp mạng
điện thoại di động.

Tổng quan về Chế độ Bluetooth®

Chế độ Bluetooth®
của điện thoại di
động

Chức năng

PBAP (Phone Book
Access Profile)

Các liên hệ sẽ tự
động được hiển thị
trong hệ thống đa
phương tiện

MAP (Message
Access Profile)

Chức năng tin nhắn
có thể sử dụng được

Tổng quan các chế độ vận hành điện thoại
Tùy theo trang bị, có sẵn các chế độ vận hành
điện thoại sau đây:
R Một điện thoại di động được kết nối với hệ

thống đa phương tiện qua Bluetooth®
(→ Trang 366).
R Một điện thoại di động được kết nối với hệ

thống đa phương tiện như một điện thoại SAP
(Sim Access Profil) (→ Trang 368).
R Một thẻ SIM được kết nối độc lập với hệ

thống đa phương tiện (→ Trang 368).
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Một điện thoại di động sẽ được sử dụng song
song với một thẻ SIM (→ Trang 368).
R Có sẵn một điện thoại cầm tay để gọi điện ở

khoang sau (→ Trang 426).
Hướng dẫn về gọi điện thoại

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
vận hành thiết bị viễn thông tích hợp
trong khi lái xe

Nếu bạn vận hành các thiết bị liên lạc tích
hợp trên xe trong khi lái xe, bạn có thể bị xao
lãng khỏi các tình huống giao thông. Do đó
bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
# Nếu không thể đảm bảo được điều này,

hãy dừng xe một cách an toàn và thực
hiện các thao tác nhập khi xe đang
dừng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
vận hành các thiết bị viễn thông di động
trong khi lái xe

Nếu bạn sử dụng các thiết bị truyền thông di
động trong khi lái xe, bạn có thể bị sao
nhãng khỏi các tình huống giao thông. Do đó
bạn có thể mất kiểm soát xe.
Chỉ vận hành các thiết bị này khi xe đang
dừng đỗ.

Khi sử dụng các thiết bị viễn thông di động trong
xe, hãy chú ý các quy định pháp luật của nước sở
tại.
Hãy xem thêm thông tin tại trung tâm bảo dưỡng
của Mercedes-Benz hoặc trên trang http://
www.mercedes-benz.com/connect
Để có chất lượng giọng nói tốt hơn, hệ thống đa
phương tiện hỗ trợ các cuộc hội thoại trong HD
Voice®.
Điện thoại di động và nhà cung cấp dịch vụ điện
thoại di động phải hỗ trợ các đối tác HD Voice®.
Chất lượng giọng nói có thể thay đổi tùy theo
chất lượng kết nối.

Trong các tình huống sau đây, hội thoại có thể bị
hủy bỏ trong khi đang lái xe:
R Khu vực không được phủ đủ sóng.
R Bạn chuyển đổi từ một trạm nhận/phát GSM

hoặc UMTS sang một trạm nhận/phát khác
và ở trạm này không có kênh hội thoại miễn
phí.
R Thẻ SIM đã sử dụng không tương thích với

mạng đang khả dụng.
R Trong mạng, một điện thoại di động hai sim

đã được đăng ký đồng thời bằng thẻ SIM thứ
hai.

Kết nối điện thoại di động (Gọi điện thoại
Bluetooth®)
Các điều kiện
R Bluetooth® trên điện thoại di động đã bật

(xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
R Bluetooth® trên hệ thống đa phương tiện đã

bật (→ Trang 327).
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Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Kết nối thiết bị

Tìm kiếm điện thoại di động
# Chọn Chỉ sử dụng điện thoại Bluetooth.
# Chọn Kết nối thiết bị mới.
# Chọn Khởi động tìm kiếm trên hệ thống.

Điện thoại di động khả dụng sẽ được hiển thị.
Một điện thoại mới được tìm thấy đã được
đánh dấu bằng biểu tượngá.

Kết nối điện thoại di động (cấp quyền qua
Secure Simple Pairing)
# Chọn điện thoại di động.

Một mã số sẽ được hiển thị trên hệ thống đa
phương tiện và trên điện thoại di động.

# Mã số khớp nhau: Xác nhận mã số trên điện
thoại di động.

Kết nối điện thoại di động (cấp quyền bằng
nhập mã khóa Passkey)
# Chọn điện thoại di động.
# Xác định một dãy số có từ một đến mười sáu

chữ số làm Passkey.

# Trên hệ thống đa phương tiện: Nhập
Passkey và chọna.

# Trên hệ thống đa phương tiện: Nhập lại
Passkey và xác nhận.

% Đến tối đa 15 điện thoại di động có thể được
cấp quyền trên hệ thống đa phương tiện.
Điện thoại di động được cấp quyền sẽ được
tự động kết nối lại.

Sử dụng thẻ SIM cho điện thoại Business

# Nhấn vào nắp4 của ngăn để đầu đọc thẻ
SIM trong hộp chứa đồ.
Ngăn sẽ mở ra.

# Đẩy thẻ SIM1 vào khe cắm thẻ2. Để sử
dụng thẻ micro hoặc thẻ nano, giắc nối3
được cung cấp.
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Thiết lập điện thoại Business
Các điều kiện
R Sử dụng với điện thoại di động:

- Bluetooth® trên điện thoại di động đã bật
(xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).

- Bluetooth® trên hệ thống đa phương tiện
đã bật (→ Trang 327).

- Nếu điện thoại đi động hỗ trợ chế độ
Bluetooth® SAP (SIM Access Profile), mã
PIN của thẻ SIM phải được nhập vào và
xác nhận.

R Sử dụng với thẻ SIM:
- Lắp một thẻ SIM vào khe cắm thẻ trong

hộp chứa đồ (→ Trang 366).
- Mã PIN của thẻ SIM được nhập trên hệ

thống đa phương tiện.

Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Kết nối thiết bị

Kết nối điện thoại di động
# Chọn Kích hoạt điện thoại Business.

# Chọn Kết nối thiết bị mới.
# Chọn Khởi động tìm kiếm trên hệ thống.
# Chọn một điện thoại di động.
# Kết nối điện thoại di động qua Secure Simple

Pairing hoặc Passkey bằng hệ thống đa
phương tiện (→ Trang 365).

# Nhập và xác nhận mã PIN của thẻ SIM.
Chất lượng nhận và chất lượng hội thoại sẽ
được tối ưu hóa nhờ kết nối với ăng ten ngoài
của xe.
Có thể tiếp nhận các cuộc gọi hiện hoạt hoặc
cuộc gọi đến trên điện thoại di động hoặc
trên hệ thống đa phương tiện bằng điện thoại
cầm tay ở khoang sau.

% Nếu điện thoại di động được kết nối làm điện
thoại SAP, thì trên điện thoại di động cũng
không có cuộc gọi nào được thực hiện vì thẻ
SIM đã được lắp vào xe. Để nhận dữ liệu trên
điện thoại di động, hãy kết nối điện thoại di
động với hotspot của xe (→ Trang 326).

Kết nối thẻ SIM
# Chọn thẻ SIM.

# Nhập và xác nhận mã PIN của thẻ SIM.
# Sử dụng song song một điện thoại di

động: Chọn một điện thoại di động đã được
cấp quyền.

# Chọn Có, thẻ SIM và <Mobile phone> và
nhập mã PIN của thẻ SIM nếu cần.
Tính năng truy cập dữ liệu của điện thoại di
động sẵn sàng.
Sẵn sàng cho gọi đến và gọi đi bằng thẻ SIM.
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Tổng quan về các biểu tượng ở điện thoại
Business

1 Đã kết nối thẻ SIM
2 Đã kết nối điện thoại di động
3 Đã kết nối điện thoại di động trong chế độ

rảnh tay.
4 Điện thoại di động được cấp quyền
5 Thẻ SIM được cắm và được kích hoạt

6 Thẻ SIM được cắm và sẵn sàng
7 Chế độ rảnh tay được kích oạt
8 Chức năng SAP sẵn có và được kích hoạt
9 Chức năng SAP sẵn có
Mở các cài đặt cho điện thoại Business
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại
# ChọnZ Tùy chọn.
Có các thiết lập sau đây để chọn:
R Giấu số gọi
R Cuộc gọi đang chờ
R Chuyển tiếp cuộc gọi
Ngắt kết nối điện thoại di động (hủy cấp
quyền)
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Kết nối thiết bị
# Chọn điện thoại di động trong danh sách

thiết bị.
# Chọn¥.
# Chọn Hủy cấp quyền.

# Chọn Có.
Chuyển đổi điện thoại di động
Các điều kiện
R Điện thoại di động đã được cấp quyền

(→ Trang 365).

Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Kết nối thiết bị
# Chọn một điện thoại di động đã được cấp

quyền trong danh sách thiết bị.
% Luôn chỉ một điện thoại di động có thể được

kết nối. Điện thoại di động được kết nối sẽ
được hiển thị ngay trên đầu danh sách.

Sử dụng điện thoại di động qua Near Field
Communication (NFC)
Các điều kiện
R NFC trên điện thoại di động đã bật (xem

Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
R Màn hình điện thoại di động đã bật và mở

khóa (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).
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NFC cho phép trao đổi dữ liệu không dây trong
một khoảng cách ngắn.
Có thể sử dụng điện thoại di động qua NFC khi
gọi điện thoại bằng Bluetooth.

# Kết nối điện thoại di động: Mở nắp tay vịn
ở hộp giữa.

# Giữ khu vực NFC của điện thoại di động (xem
Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất) ở vị trí
logo NFC1.
Điện thoại di động sẽ được kết nối với hệ
thống đa phương tiện.

# Chuyển đổi điện thoại di động: Giữ khu vực
NFC của điện thoại di động ở vị trí logo NFC
1.
Nếu điện thoại di động đã được cấp quyền
trên hệ thống đa phương tiện, bây giờ nó sẽ
được kết nối.
Nếu điện thoại di động mới được cấp quyền
trên hệ thống đa phương tiện, nó sẽ được kết
nối sau khi xác nhận chỉ thị của điện thoại di
động (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).
Để biết thêm thông tin hãy truy cập: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Các chức năng khác không cấp quyền cho điện
thoại di động trên hệ thống đa phương tiện (xem
Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất):
R Truyền liên hệ hoặc danh thiếp, ví dụ để đến

thẳng một địa chỉ lưu trong đó

R Truyền một đường dẫn URL để xem trong hệ
thống đa phương tiện
R Thiết lập các dữ liệu truy cập Wifi của xe

thông qua các cài đặt của hệ thống
(→ Trang 329)

Chỉnh âm lượng thu và phát
Các điều kiện
R Điện thoại di động được cấp quyền

(→ Trang 365).

Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Kết nối thiết bị
Chức năng này cho phép chất lượng giọng nói
đạt tối ưu.
# Đánh dấu điện thoại di động trong danh sách

thiết bị.
# Chọn¥.
# Chọn Âm lượng đầu dây bên kia hoặc Âm

lượng cuộc gọi.
# Điều chỉnh âm lượng.
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Tìm hiểu thêm về mức âm lượng thu và phát
được khuyến cáo: http://www.mercedes-
benz.com/connect
Chỉnh âm lượng hội thoại và nhạc chuông
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .õ Audio . Điện thoại
# Chọn Âm lượng cuộc gọi hoặc Âm lượng

nhạc chuông.
# Điều chỉnh âm lượng.
Khởi động/dừng chức năng nhận dạng giọng
nói của điện thoại di động
Các điều kiện
R Điện thoại di động được kết nối với hệ thống

đa phương tiện (→ Trang 365).
Khởi động chức năng nhận dạng giọng nói
của điện thoại di động
# Bấm nútó trên tay lái đa chức năng lâu

hơn một giây.
Bạn có thể sử dụng chức năng nhận dạng
giọng nói của điện thoại di động.

Dừng chức năng nhận dạng giọng nói của
điện thoại di động
# Bấm nút8 hoặc nút~ trên tay lái đa

chức năng.

Các cuộc gọi
Gọi điện thoại
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ

Xác nhận cuộc gọi
# Chọn Bàn phím số.
# Nhập số.
# Chọnw.

Cuộc gọi sẽ được xác nhận.
Nhận cuộc gọi
# Chọn Nhận.
Từ chối cuộc gọi
# Chọn Từ chối.
Kết thúc cuộc gọi
# Chọn=.

Kích hoạt các chức năng trong khi đang gọi
điện thoại
# Để hiển thị tất cả các chức năng, hãy điều

hướng xuống dưới.
Các chức năng sau đây sẽ sẵn sàng trong một
cuộc gọi điện thoại:
R Kết thúc cuộc gọi
R Thực hiện thêm cuộc gọi khác
R Bàn phím (hiện để gửi tín hiệu DTMF)
R Tắt tiếng microphone bật O hoặc tắt ª.
R Chế độ riêng tư (Cuộc gọi sẽ được chuyển từ

chế độ điện thoại rảnh tay sang điện thoại)

% Chế độ riêng tư không sẵn sàng đối với điện
thoại Business.

Thực hiện cuộc gọi với nhiều người
Các điều kiện
R Có một cuộc gọi đang hiện hoạt

(→ Trang 370).
R Một cuộc gọi khác đã được thiết lập.
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Chuyển qua lại giữa các cuộc gọi
# Chọn cuộc đàm thoại #.

Cuộc gọi đã chọn đang hiện hoạt. Cuộc gọi
khác đang được giữ máy.

Kích hoạt hoặc kết thúc cuộc gọi đang giữ
máy
# Chọn Tiếp tục cuộc gọi hoặc Kết thúc cuộc

gọi.
Thực hiện cuộc gọi hội đàm
# Trong menu Điện thoại, chọn Tạo cuộc gọi

hội đàm.
Người tham gia hội đàm mới sẽ được thêm
vào hội nghị.

Kết thúc cuộc gọi đang hiện hoạt
# Chọn=.
% Ở một số loại điện thoại, cuộc gọi đang giữ

máy sẽ lập tức được kích hoạt sau khi kết
thúc cuộc gọi đang thực hiện.

Nhận/từ chối cuộc gọi chờ
Các điều kiện
R Có một cuộc gọi đang hiện hoạt

(→ Trang 370).

Nếu có một cuộc gọi đến trong khi đang gọi
điện, một hướng dẫn sẽ được hiển thị. Ngoài ra,
bạn sẽ nghe thấy một tín hiệu âm thanh.
# Chọn Nhận.

Cuộc gọi đến đang diễn ra. Cuộc gọi trước đó
sẽ được giữ máy.

# Chọn Từ chối.
% Chức năng và cách thao tác sẽ phụ thuộc

vào nhà cung cấp mạng điện thoại di động
và loại điện thoại di động (xem Hướng dẫn sử
dụng của nhà sản xuất).

Liên hệ
Thông tin về menu Liên hệ
Menu Liên hệ chứa tất cả các liên hệ từ các
nguồn dữ liệu có sẵn, ví dụ điện thoại di động
hoặc thẻ nhớ.
Bộ nhớ có thể lưu tối đa được 6000 liên hệ:

R 3000 mục lưu các liên hệ dài hạn.
R 3000 mục lưu các liện hệ được tải về từ điện

thoại di động.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau đây từ
menu Liên hệ:
R Gọi điện thoại

- Gọi liên hệ (→ Trang 374)
- Gọi một liên hệ mới (→ Trang 370)
R Điều hướng (→ Trang 343)
R Soạn tin nhắn (→ Trang 376)

Các liên hệ của điện thoại di động sẽ được tự
động hiển thị, nếu điện thoại di động được kết
nối với hệ thống đa phương tiện (→ Trang 365)
và chức năng mở tự động (→ Trang 372) đang
bật.
Tải liên hệ của điện thoại di động về
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .Z Tùy chọn

Tự động
# Bật Tự động đồng bộ hoá các liên hệ O.
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Thủ công
# Tắt Tự động đồng bộ hoá các liên hệ ª.
# Chọn Đồng bộ hoá các liên hệ.
Mở liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
Tùy vào bộ ký tự sẽ có các khả năng sau đây khi
tìm kiếm theo danh bạ:
R Tìm theo tên viết tắt
R Tìm theo tên
R Tìm theo số điện thoại
# Nhập ký tự vào trường tìm kiếm.

Xuất hiện khả năng lựa chọn liên hệ. Nhập
càng nhiều ký tự vào trường tìm kiếm, khả
năng lựa chọn càng rộng.

# Chọn liên hệ.
Một liên hệ có thể bao gồm các chi tiết sau đây:
R Số điện thoại
R Địa chỉ định vị
R Tọa độ địa lý
R Địa chỉ internet

Thay đổi định dạng tên của liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .Z Tùy chọn . Định
dạng tên
Có sẵn các tùy chọn sau đây:
R Họ, tên
R Họ tên
R Tên họ
# Chọn một tùy chọn.
Tổng quan về nhập liên hệ
Nhập liên hệ dưới dạng danh thiếp điện tử
Nguồn Các điều kiện

ò Thẻ nhớ Thẻ nhớ SD đã được
cắm vào.

ò Thiết bị USB Thiết bị USB được
cắm vào cổng USB.

Nguồn Các điều kiện

ñ Kết nối
Bluetooth®

Nếu hoạt động gửi
vCard qua Bluetooth®
được hỗ trợ, vCards
có thể được nhận
qua, ví dụ như điện
thoại di động hoặc
netbook.
Bluetooth® được kích
hoạt trên hệ thống đa
phương tiện và trên
thiết bị tương ứng
(xem Hướng dẫn sử
dụng của nhà sản
xuất).

ó Điện thoại di
động

Điện thoại di động
được kết nối với hệ
thống đa phương tiện.

Nhập liên hệ vào menu Liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .Z Tùy chọn
# Chọn Nhập.
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# Chọn một tùy chọn.
Lưu liên hệ của điện thoại di động
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
# Đánh dấu liên hệ của điện thoại di động
ó.

# Chọn¥.
# Chọn Lưu vào xe.

Liên hệ được lưu trong hệ thống đa phương
tiện sẽ được đánh dấu bằng biểu tượngf.

Mở liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
# Nhập ký tự vào trường tìm kiếm.
# Chọn liên hệ.
# Chọn số điện thoại.

Cuộc gọi được thiết lập.

Chọn các tùy chọn khác trong menu Liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
# Chọn một liên hệ.
# Chọn¥.

Tùy thuộc vào các dữ liệu lưu trữ sẽ có các tùy
chọn sau đây để bạn lựa chọn:
R Gọi điện
R Gửi tin nhắn SMS
R Hiển thị trang web (nếu có một địa chỉ trang

web được lưu)
R Điều hướng (nếu có một địa chỉ được lưu)
R Lưu làm Mục Ưa thích chung
R Gửi tín hiệu DTMF (ở một số có tín hiệu

DTMF)
# Chọn một tùy chọn.
Xóa liên hệ
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
Bạn có thể xóa các liên hệ lưu trong xe.

# Tìm liên hệ.
# Đánh dấu liên hệ.
# Chọn¥.
# Chọn Xóa liên hệ.
# Chọn Có.

Danh sách cuộc gọi
Tổng quan danh sách cuộc gọi
Điện thoại di động của bạn hỗ trợ chế độ PBAP
của Bluetooth®

R Danh sách cuộc gọi của điện thoại di động sẽ
được hiển thị trên hệ thống đa phương tiện.
R Phải xác nhận việc kết nối đối với chế độ

PBAP của Bluetooth® khi kết nối điện thoại di
động nếu cần.

Điện thoại di động của bạn không hỗ trợ chế độ
PBAP của Bluetooth®

R Hệ thống đa phương tiện tạo ra danh sách
cuộc gọi một cách độc lập.
R Danh sách cuộc gọi không đồng bộ hóa với

danh sách cuộc gọi trên điện thoại di động.
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Xác nhận cuộc gọi từ danh sách cuộc gọi
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ø Danh sách cuộc gọi -
Mobile phone
# Chọn một mục.

Cuộc gọi sẽ được xác nhận.
Tùy chọn trong danh sách cuộc gọi
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ø Danh sách cuộc gọi -
Mobile phone
# Đánh dấu một mục.
# Chọn¥.

Có các tùy chọn sau:
R Gửi tin nhắn SMS
R Mở liên hệ

SMS
Hướng dẫn về chức năng tin nhắn SMS
Nếu điện thoại di động được kết nối có hỗ trợ
Bluetooth® MAP, thì chức năng tin nhắn SMS có
thể được sử dụng trên hệ thống đa phương tiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách cài đặt và
các chức năng được hỗ trợ của các loại điện
thoại có tính năng Bluetooth®, xin vui lòng liên
hệ một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz
hoặc xem trên: http://www.mercedes-
benz.com/connect
Một số điện thoại di động đòi hỏi cài đặt thêm
sau khi kết nối với các hệ thống đa phương tiện
(xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
Tin nhắn mới đến được ký hiệu bằng một tín hiệu
âm thanh và biểu tượng 1 trên màn hình hiển
thị của hệ thống đa phương tiện.
Hệ thống đa phương tiện sẽ chỉ hiển thị các tin
nhắn mới đến hoặc 100 tin nhắn mới nhất, tùy
theo loại điện thoại di động.
Nếu bộ nhớ tin nhắn điện thoại di động đầy, sẽ
xuất hiện biểu tượngú.

Cài đặt tin nhắn SMS được hiển thị
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .Z Tùy chọn . Hiển thị
tin nhắn
# Chọn¥.

Một menu được hiển thị với các tùy chọn sau
đây:
R Tất cả thư/tin nhắn
R Thư/tin nhắn mới và chưa đọc
R Thư/tin nhắn mới
R Tắt (Tin nhắn SMS sẽ không được hiển thị

tự động.)
# Chọn tùy chọn.
Đọc tin nhắn SMS
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .i Tin nhắn SMS

Đọc
# Chọn một tin nhắn SMS.

Nội dung tin nhắn sẽ được hiển thị.
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Sử dụng chức năng đọc thành tiếng
# Chọn một tin nhắn SMS.
# Chọn Đọc thành tiếng.

Tin nhắn SMS đã được đọc thành tiếng.
Soạn và gửi tin nhắn SMS
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .i Tin nhắn SMS
# Điều hướng hai lần sang trái.
# Chọn Soạn tin nhắn mới.
Thêm người nhận
# Chọn Bấm để thêm người nhận.
# Chọn liên hệ.
Đọc nội dung
# Chọn Bấm để đọc.

Ứng dụng sẽ được tải về để phục vụ chức
năng đọc chính tả.
Nếu đến lúc đó không có kết nối mạng
internet, thì bây giờ mạng sẽ được kết nối.

# Bắt đầu chức năng đọc chính tả: Bấm vòng
điều khiển hoặc chuột cảm ứng.

# Nói tin nhắn.
Đọc chính tả sẽ tự động kết thúc sau khi trả
lời.
Sau khi xử lý tin nhắn bằng giọng nói, tin
nhắn này sẽ được hiển thị bằng văn bản.

Sửa nội dung
# Chọn từ.
# Mở menu chỉnh sửa: Bấm vòng điều khiển

hoặc chuột cảm ứng.
Có các tùy chọn sau:
R Điều chỉnh chữ viết hoa và viết thường

(nếu được bộ ký tự hỗ trợ)
R Mở rộng lựa chọn từ
R Xóa lựa chọn
R Ghi một bản đọc mới

# Rời khỏi menu: Chọn Đã xong.
Gửi tin nhắn SMS
# Chọn Gửi tin nhắn SMS.

Trả lời tin nhắn SMS
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .i Tin nhắn SMS
# Chọn tin nhắn SMS.
# Chọn¥.
# Chọn Trả lời.
Gọi người gửi tin nhắn SMS
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .i Tin nhắn SMS
# Chọn tin nhắn SMS.
# Chọn¥.
# Chọn Gọi cho người gửi.
Các tùy chọn khác trong menu SMS
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .i Tin nhắn SMS
# Chọn¥.
# Xóa SMS:Chọn Xóa.
# Thay đổi thư mục: Chọn Chuyển đổi thư

mục.
# Hộp thư đi
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hoặc
# Chọn Thư nháp.

Apple CarPlay™
Tổng quan Apple CarPlay™
Với Apple CarPlay™ các chức năng của iPhone®
có thể được sử dụng qua hệ thống đa phương
tiện. Điều khiển bằng vòng điều khiển hoặc chức
năng điều khiển bằng giọng nói Siri®. Bạn kích
hoạt chức năng điều khiển bằng giọng nói bằng
cách bấm nútó trên tay lái đa chức năng.
Khi sử dụng Apple CarPlay™ bằng chức năng
điều khiển bằng giọng nói, có thể tiếp tục điều
khiển hệ thống đa phương tiện qua chức năng
LINGUATRONIC (→ Trang 301).
Luôn chỉ có thể kết nối một điện thoại di động
với hệ thống đa phương tiện qua Apple
CarPlay™.
Tính khả dụng của Apple CarPlay™ có thể khác
nhau tùy từng quốc gia.
Nhà cung cấp tương ứng sẽ chịu trách nhiệm đối
với ứng dụng và các dịch vụ và nội dung đi kèm.

Hướng dẫn về Apple CarPlay™
Trong khi sử dụng Apple CarPlay™ các chức
năng khác nhau của hệ thống đa phương tiện, ví
dụ điện thoại và các nguồn media như
Bluetooth® Audio và iPod® không sẵn sàng.
Chỉ luôn có thể có một chế độ chỉ đường hoạt
động. Nếu một chế độ chỉ đường được khởi chạy
trên điện thoại di động và một chế độ chỉ đường
đang hoạt động trên hệ thống đa phương tiện,
chế độ này sẽ kết thúc.

Kết nối iPhone® qua Apple CarPlay™
Các điều kiện
R iPhone® được cài đặt hệ điều hành Apple®

iOS phiên bản 8.3 hoặc cao hơn.
R Để sử dụng đầy đủ các chức năng của Apple

CarPlay™, cần thiết lập kết nối internet.
R iPhone® được kết nối với cổng USB bằng một

dây cáp phù hợpç trên hệ thống đa
phương tiện (→ Trang 398).

Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Apple CarPlay

Cài đặt khởi động tự động hoặc thủ công
Khi kết nối lần đầu sẽ xuất hiện một thông báo.
# Khởi động tự động: Chọn Tự động.

Tự động khởi động sẽ được kích hoạt O.
Trong tương lai, khởi động Apple CarPlay™ sẽ
diễn ra ngay sau khi điện thoại iPhone® được
kết nối với hệ thống đa phương tiện bằng một
cáp USB.

# Khởi động thủ công: Chọn Bằng tay.
# Chọn iPhone® trong danh sách thiết bị.
Chấp nhận/từ chối các điều khoản bảo vệ dữ
liệu
Một thông báo với các điều khoản bảo vệ dữ liệu
xuất hiện.
# Chọn Chấp nhận & Khởi chạy.
hoặc
# Chọn Từ chối & Kết thúc.

Nếu bạn đã chọn khởi động tự động, bạn
phải khởi động Apple CarPlay™ thủ công khi
sử dụng lần sau.
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Thoát Apple CarPlay™
# Bấm nútò, ví dụ, trên tay lái đa chức

năng.
% Nếu Apple CarPlay™ không được hiển thị ở

chế độ hiện trước lần ngắt kết nối cuối cùng,
ứng dụng sẽ khởi chạy ở chế độ nền trong
lần kết nối tiếp theo. Bạn có thể mở Apple
CarPlay® bằng menu chính.

Mở cài đặt âm thanh của Apple CarPlay™
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Apple CarPlay . Âm thanh
# Chọn menu Âm thanh (→ Trang 418).
Kết thúc Apple CarPlay™
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Apple CarPlay
# Chọn Ngắt kết nối.

Kết nối sẽ được kết thúc.
Điện thoại di động sẽ tiếp tục được cấp điện.

hoặc

# Ngắt kết nối bằng cáp kết nối giữa điện thoại
di động và hệ thống đa phương tiện.
Mercedes-Benz khuyến cáo chỉ nên ngắt kết
nối bằng cáp kết nối khi xe đang dừng đỗ.

Android Auto
Tổng quan Android Auto
Với Android Auto, có thể sử dụng các chức năng
của điện thoại di động dùng hệ điều hành
Android qua hệ thống đa phương tiện. Điều
khiển bằng vòng điều khiển hoặc ứng dụng điều
khiển bằng giọng nói. Bạn kích hoạt chức năng
điều khiển bằng giọng nói bằng cách bấm lâu nút
ó trên tay lái đa chức năng.
Khi sử dụng Android Auto qua chức năng điều
khiển bằng giọng nói, bạn có thể tiếp tục điều
khiển hệ thống đa phương tiện bằng chức năng
LINGUATRONIC (→ Trang 301).
Luôn chỉ có thể kết nối một điện thoại di động
với hệ thống đa phương tiện qua Android Auto.
Tính khả dụng của Android Auto và ứng dụng
Android Auto có thể khác nhau tùy mỗi quốc gia.

Nhà cung cấp tương ứng sẽ chịu trách nhiệm đối
với ứng dụng và các dịch vụ và nội dung đi kèm.
Hướng dẫn về Android Auto
Trong khi sử dụng Android Auto, các chức năng
khác nhau của hệ thống đa phương tiện, ví dụ
nguồn media như Bluetooth® Audio sẽ không
sẵn sàng.
Chỉ luôn có thể có một chế độ chỉ đường hoạt
động. Nếu một chế độ chỉ đường được khởi chạy
trên điện thoại di động và một chế độ chỉ đường
đang hoạt động trên hệ thống đa phương tiện,
chế độ này sẽ kết thúc.
Kết nối điện thoại di động qua Android Auto
Các điều kiện
R Kích hoạt lần đầu Android Auto trên hệ thống

đa phương tiện phải được thực hiện khi xe
đang dừng đỗ vì lý do an toàn.
R Điện thoại di động hỗ trợ Android Auto từ

Android 5.0.
R Ứng dụng Android Auto được cài đặt trên

điện thoại di động.
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R Để sử dụng các chức năng điện thoại, điện
thoại di động được kết nối qua Bluetooth®
với hệ thống đa phương tiện (→ Trang 365).
Nếu đến lúc đó không có kết nối, thì kết nối
này sẽ được thiết lập khi sử dụng điện thoại
di động có cài Android Auto.
R Điện thoại di động được kết nối bằng một

dây cáp phù hợp với cổng USBç trên hệ
thống đa phương tiện (→ Trang 398).
R Để sử dụng đầy đủ các chức năng của

Android Auto, cần thiết lập kết nối internet.

Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Android Auto
# Chọn điện thoại di động trong danh sách

thiết bị.
Chấp nhận/từ chối các điều khoản bảo vệ dữ
liệu
Một thông báo với các điều khoản bảo vệ dữ liệu
xuất hiện.
# Chọn Chấp nhận & Khởi chạy.
hoặc
# Chọn Từ chối & Kết thúc.

Kich hoạt khởi động tự động
# Chọn Tự động khởi độngO.
Khởi động thủ công
# Chọn điện thoại di động trong danh sách

thiết bị.
Thoát Android Auto
# Bấm nútò, ví dụ trên tay lái đa chức

năng.
% Nếu Android Auto được hiển thị ở chế độ

hiện trước khi ngắt kết nối lần cuối, ứng
dụng sẽ khởi chạy ở chế độ nền trong lần kết
nối tiếp theo. Bạn có thể mở Android Auto
bằng menu chính.

Mở cài đặt âm thanh của Android Auto
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Android Auto . Âm thanh
# Chọn menu Âm thanh (→ Trang 418).

Kết thúc Android Auto
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Android Auto
# Chọn Ngắt kết nối.

Kết nối sẽ được kết thúc.
Điện thoại di động sẽ tiếp tục được cấp điện.

hoặc
# Ngắt kết nối bằng cáp kết nối giữa điện thoại

di động và hệ thống đa phương tiện.
Mercedes-Benz khuyến cáo chỉ nên ngắt kết
nối bằng cáp kết nối khi xe đang dừng đỗ.

Dữ liệu xe được truyền đi khi sử dụng Apple
CarPlay™ và Android Auto
Hướng dẫn về thông số xe được truyền đi
Khi sử dụng Android Auto hoặc Apple CarPlay™
các thông số xe đã định sẵn sẽ truyền tới điện
thoại di động. Điều này cho phép sử dụng tối ưu
các dịch vụ đã chọn của điện thoại di động.
Không thể truy cập trực tiếp các thông số xe.
Thông tin hệ thống
R Phiên bản phần mềm của hệ thống đa

phương tiện

378 Hệ thống đa phương tiện



R ID của hệ thống (ẩn danh)

Việc truyền đi những dữ liệu này có tác dụng tối
ưu hóa giao tiếp giữa xe và điện thoại di động.
Vì mục đích này và để sắp xếp nhiều xe trên điện
thoại di động, một số nhận dạng xe sẽ được tạo
ra trên cơ sở ngẫu nhiên.
Số nhận dạng này không liên quan đến số khung
của xe (FIN) và được xóa đi khi thiết lập lại hệ
thống đa phương tiện (→ Trang 336).
Dữ liệu về tình trạng xe
R Vị trí số đã chọn
R Sự khác nhau giữa tình trạng đỗ xe, dừng xe,

trôi xe và lái xe
R Chế độ ngày/đêm của cụm đồng hồ

Việc truyền dữ liệu này có tác dụng điều chỉnh
cách trình bày nội dung về tình hình xe.
Dữ liệu về vị trí
R Tọa độ
R Tốc độ
R Hướng la bàn
R Hướng tăng tốc

Những dữ liệu này chỉ được truyền đi khi tính
năng định vị và dẫn đường đang hoạt động, để cả
thiện tính năng này, (ví dụ để tiếp tục đi trong
một đường hầm).

Mercedes me connect
Hướng dẫn về Mercedes me connect
Mercedes me connect cung cấp các dịch vụ sau
đây:
R Quản lý sự cố xe
R Truy vấn về lịch bảo dưỡng hoặc tương tự
R Quản lý tai nạn
R Hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz

Trung tâm khách hàng của Mercedes-Benz và
trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz hoạt
động 24/24 giờ.
Các nút gọi Info, gọi báo sự cố và gọi khẩn cấp
trong bộ điều khiển trên trần xe (→ Trang 381).
Bạn cũng có thể thiết lập cuộc gọi qua hệ thống
đa phương tiện (→ Trang 380).
Xin lưu ý rằng Mercedes me connect là một dịch
vụ của Mercedes-Benz. Trong trường hợp khẩn

cấp, đầu tiên bạn cần liên hệ với số điện thoại
khẩn cấp quốc gia đã biết. Trong trường hợp
khẩn cấp, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống gọi
khẩn cấp của Mercedes-Benz (→ Trang 383).
Các thông tin chi tiết về Mercedes me connect,
phạm vi dịch vụ được cung cấp và cách sử dụng:
http://manuals.daimler.com/baix/cars/
connectme/vi_VN/index.html
Gọi trung tâm khách hàng của Mercedes-
Benz qua hệ thống đa phương tiện
Các điều kiện
R Bạn có quyền truy cập mạng GSM.
R Có phủ sóng GSM của đối tác hợp đồng ở

mỗi vùng tương ứng.
R Để tự động truyền đi thông số xe, cần bật

điện khởi động xe.

Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .ª Liên hệ
# Gọi Mercedes me connect.

Khi bạn đồng ý, hệ thống đa phương tiện sẽ
gửi thông số xe cần thiết.
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Quá trình truyền thông số sẽ được hiển thị
trên màn hình. Sau đó, bạn có thể chọn một
hạng mục bảo dưỡng và được kết nối với
người liên lạc của trung tâm khách hàng của
Mercedes-Benz.

Xem thêm thông tin chi tiết về Mercedes me
connect, phạm vi dịch vụ được cung cấp và cách
sử dụng trên: http://manuals.daimler.com/
baix/cars/connectme/vi_VN/index.html
Xác nhận cuộc gọi qua bộ điều khiển trên
trần xe
Các điều kiện
R Bạn có quyền truy cập mạng GSM.
R Có phủ sóng GSM của đối tác hợp đồng ở

mỗi vùng tương ứng.
R Để tự động truyền đi thông số xe, cần bật

điện khởi động xe.

1 Gọi báo sự cố
2 Nắp đậy nút SOS
3 Cuộc gọi MB-Info
4 Nút SOS
# Xác nhận cuộc gọi báo sự cố: Bấm nút1.
# Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp: Ấn nhanh

nắp của nút SOS2 để mở ra.

# Bấm nút SOS4 tối thiểu một giây.
# Xác nhận cuộc gọi MB-Info: Bấm nút3.

Nếu cuộc gọi báo sự cố hoặc cuộc gọi MB-Info
đang hiện hoạt, mặc dù vậy, cuộc gọi khẩn cấp
vẫn có thể được kích hoạt. Cuộc gọi này được ưu
tiên trên tất cả các cuộc gọi hiện hoạt khác.
Chỉ có thể gọi qua bộ điều khiển trên trần xe khi
có mạng điện thoại di động.
Xem thêm thông tin về Mercedes me connect và
các dịch vụ khác trên: http://
www.mercedes.me
Thông tin về cuộc gọi MB-Info
Cuộc gọi MB-Info đến Trung tâm khách hàng của
Mercedes-Benz đã được xác nhận qua bộ điều
khiển trên trần xe (→ Trang 380) hoặc hệ thống
đa phương tiện (→ Trang 379).
Bạn có thể biết thông tin về các chủ đề sau đây:
R Kích hoạt Mercedes me connect
R Sử dụng xe
R Trung tâm bảo dưỡng gần nhất của

Mercedes-Benz
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R Các sản phẩm và dịch vụ khác của
Mercedes-Benz

Dữ liệu sẽ được chuyển đi trong khi đang kết nối
với Trung tâm khách hàng của Mercedes-Benz
(→ Trang 383).
Thông tin về cuộc gọi báo sự cố
Cuộc gọi báo sự cố tới Trung tâm khách hàng
của Mercedes-Benz đã được xác nhận qua bộ
điều khiển trên trần xe (→ Trang 380) hoặc hệ
thống đa phương tiện (→ Trang 379).
R Một kỹ thuật viên được đào tạo của

Mercedes-Benz sẽ đến sửa chữa tại chỗ và/
hoặc xe được kéo đến trung tâm bảo dưỡng
gần nhất của Mercedes-Benz.
Các dịch vụ này có thể phát sinh chi phí.

Dữ liệu sẽ được chuyển đi trong khi đang kết nối
với Trung tâm khách hàng của Mercedes-Benz
(→ Trang 383).
Thông tin về Quản lý tai nạn của Mercedes
me connect
Chương trình quản lý tai nạn của Mercedes me
connect bổ sung cho hệ thống gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz (→ Trang 383).

Sau khi xảy ra tai nạn, một cuộc gọi khẩn cấp đã
được kích hoạt tới trung tâm gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz:
R Cuộc gọi sẽ được kết nối với người liên lạc

của trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-
Benz.
R Khi có yêu cầu, người liên lạc của trung tâm

gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz sẽ chuyển
máy cho bạn đến dịch vụ Quản lý tai nạn của
Mercedes me connect.
R Nếu cần thiết, xe sẽ được kéo về một trung

tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
Đặt hẹn lịch bảo dưỡng thông qua Mercedes
me connect
Nếu bạn đã kích hoạt dịch vụ quản lý bảo dưỡng,
các thông số xe liên quan sẽ được truyền tự
động tới trung tâm khách hàng của Mercedes-
Benz. Nhờ đó, bạn sẽ nhận được khuyến cáo
riêng về việc bảo dưỡng xe.
Không phụ thuộc vào việc bạn có xác nhận tính
năng quản lý bảo dưỡng hay không, hệ thống đa
phương tiện sẽ nhắc bạn về một hạng mục bảo
dưỡng đến hạn sau một khoảng thời gian nhất

định. Sẽ xuất hiện một câu hỏi truy vấn là liệu
bạn có muốn đặt hẹn lịch bảo dưỡng không.
# Đặt hẹn lịch bảo dưỡng: Chọn Gọi điện.

Thông số xe sẽ được truyền đi sau khi bạn
đồng ý và một nhân viên của trung tâm
khách hàng của Mercedes-Benz sẽ tiếp nhận
yêu cầu của bạn. Thông tin sẽ được chuyển
tiếp đến cơ sở bảo dưỡng mà bạn muốn đặt.
Cơ sở này sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24
giờ.

% Nếu bạn chọn Để sau sau khi thông báo bảo
dưỡng xuất hiện, thông báo này sẽ được ẩn
đi và lại xuất hiện sau một thời gian nhất
định.

Đồng ý truyền dữ liệu tại Mercedes me
connect
Các điều kiện
R Có một cuộc gọi báo sự cố hoặc cuộc gọi

Info qua hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 379) hoặc bộ điều khiển trên trần
xe (→ Trang 380) đang hiện hoạt.

Nếu các dịch vụ Breakdown và Mercedes me
connect Concierge không được kích hoạt trên
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Mercedes me, sẽ xuất hiện thông báo Bạn có
muốn truyền thông số xe và vị trí của xe đến
trung tâm khách hàng của Mercedes-Benz để xử
lý yêu cầu của bạn tốt hơn không?.
# Chọn Có.

Thông số xe liên quan sẽ được tự động tiếp
nhận.

Xem thêm thông tin về Mercedes me: http://
www.mercedes.me

Dữ liệu được truyền đi trong khi gọi báo bảo
dưỡng
Ở một số nước, cần xác nhận việc truyền dữ liệu.
Nếu bạn thực hiện cuộc gọi dịch vụ qua
Mercedes-Benz me connect, các dữ liệu sau đây
sẽ được truyền đi:

Tổng quan dữ liệu được truyền đi
Cuộc gọi báo bảo
dưỡng

Dữ liệu được truyền
đi

Cuộc gọi MB-Info
Gọi báo sự cố

R vị trí hiện tại của
xe
R Số khung
R Mã dịch vụ
R dữ liệu đã chọn về

tình trạng xe

Hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz
Hướng dẫn về hệ thống gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz
Hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz chỉ
hoạt động trong các khu vực có phủ sóng di
động của các đối tác ký hợp đồng. Không có phủ
sóng của đối tác ký hợp đồng có thể dẫn đến
không gửi được tín hiệu gọi khẩn cấp.
Để thực hiện gọi khẩn cấp tự động, xe phải bật
điện khởi động.

Tổng quan Hệ thống gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz
Hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz có
thể giúp rút ngắn đáng kể khoảng thời gian giữa
thời điểm xảy ra tai nạn đến khi gặp được đội
cứu hộ tại điểm xảy ra tai nạn. Nó hỗ trợ chức
năng định vị tại một địa điểm tai nạn khó phát
hiện.
Gọi khẩn cấp có thể được kích hoạt tự động
(→ Trang 384) hoặc thủ công . Hãy kích hoạt
một cuộc gọi khẩn cấp chỉ khi để cứu mạng bản
thân hoặc người khác. Không kích hoạt cuộc gọi
khẩn cấp khi bị hỏng xe hoặc một sự cố tương
tự.
Hiển thị trên màn hình của hệ thống đa
phương tiện:
SOS READY: Gọi khẩn cấp sẵn sàng
SOS NOT READY: Điện khởi động chưa bật hoặc
hệ thống gọi khẩn cấp đang bị trục trặc.
Trong khi chức năng gọi khẩn cấp đang hoạt
động, G sẽ xuất hiện trên màn hình.
Bạn có thể tìm hiểu thông tin về tính khả dụng
của hệ thống gọi khẩn cấp Mercedes-Benz theo
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khu vực trên: http://www.mercedes-benz.com/
connect_ecall
% Nếu gọi khẩn cấp không sẵn sàng, sẽ xuất

hiện trên màn hình hiển thị đa chức năng
của cụm đồng hồ một thông báo tương ứng.

Gọi khẩn cấp tự động
Các điều kiện
R Điện khởi động đã bật.
R Ắc quy khởi động được sạc đầy.

Nếu sau một tai nạn, các hệ thống dây đai an
toàn và túi khí như túi khí và bộ căng dây đai đã
bị kích hoạt, hệ thống gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz có thể kích hoạt tự động một
cuộc gọi khẩn cấp.
Gọi khẩn cấp đã được kích hoạt:
R Kết nối cuộc gọi với Trung tâm gọi khẩn cấp

của Mercedes-Benz sẽ được thiết lập.
R Một tin nhắn gồm các dữ liệu về tai nạn sẽ

được gửi đến trung tâm gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz.
Trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz
có thể truyền các dữ liệu tương ứng với vị trí

xe tới một trong số các trung tâm gọi khẩn
cấp công cộng.
R Với một số điều kiện nhất định, các dữ liệu

trong kênh âm thanh sẽ được truyền tới trung
tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz.
Các biện pháp cứu hộ, giải cứu hoặc kéo xe
về một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz có thể được triển khai trong một thời
gian ngắn như vậy.

Nếu xe của bạn được trang bị nút SOS trên bộ
điều khiển trên trần xe, nút này sẽ nhấp nháy
cho đến khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc.
Bạn không thể kết thúc ngay lập tức một cuộc
gọi khẩn cấp tự động.
Nếu hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz
không thể thiết lập được cuộc gọi khẩn cấp đến
trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz,
cuộc gọi sẽ được tự động chuyển tiếp đến trung
tâm gọi khẩn cấp công cộng.
Nếu không thể thiết lập kết nối với trung tâm gọi
khẩn cấp công cộng, sẽ xuất hiện một thông báo
tương ứng trên màn hiển thị.

# Nhập số gọi khẩn cấp 112 vào điện thoại di
động.

Nếu một cuộc gọi khẩn cấp đã được kích hoạt:
R Nếu tình huống giao thông cho phép, hãy chờ

trong xe cho đến khi thiết lập được kết nối
cuộc gọi với người liên lạc của Trung tâm gọi
khẩn cấp.
R Dựa vào tình hình tai nạn, người liên lạc sẽ

quyết định xem có cần thiết triển khai lực
lượng cứu hộ và/hoặc cảnh sát tại hiện
trường tai nạn hay không.
R Nếu không có người nào trong xe trả lời, một

xe cứu hộ sẽ lập tức được cử đến chỗ xe gặp
nạn.

Kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp bằng tay
# Nếu xe có nút SOS trong bộ điều khiển trên

trần xe: Bấm nút ít nhất một giây.

Gọi khẩn cấp đã được kích hoạt:
R Kết nối cuộc gọi với Trung tâm gọi khẩn cấp

của Mercedes-Benz sẽ được thiết lập.
R Nếu tình huống giao thông cho phép, hãy chờ

trong xe cho đến khi thiết lập được kết nối
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cuộc gọi với người liên lạc của Trung tâm gọi
khẩn cấp.
R Dựa vào tình hình tai nạn, người liên lạc sẽ

quyết định xem có cần thiết triển khai lực
lượng cứu hộ và/hoặc cảnh sát tại hiện
trường tai nạn hay không.
R Một tin nhắn gồm các dữ liệu về tai nạn sẽ

được gửi đến trung tâm gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz.
Trung tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz
có thể truyền các dữ liệu tương ứng với vị trí
xe tới một trong số các trung tâm gọi khẩn
cấp công cộng.
R Với một số điều kiện nhất định, các dữ liệu

trong kênh âm thanh sẽ được truyền tới trung
tâm gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz.
Các biện pháp cứu hộ, giải cứu hoặc kéo xe
về một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz có thể được triển khai trong một thời
gian ngắn như vậy.

Nếu hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz
không thể thiết lập được cuộc gọi đến trung tâm
gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz, cuộc gọi này

sẽ được tự động chuyển tiếp đến trung tâm gọi
khẩn cấp công cộng.
Nếu không thể thiết lập kết nối với trung tâm gọi
khẩn cấp công cộng, sẽ xuất hiện một thông báo
tương ứng trên màn hiển thị.
# Nhập số gọi khẩn cấp 112 vào điện thoại di

động.
Kết thúc cuộc gọi khẩn cấp đã bị kích hoạt
do sơ xuất
# Chọn~ trên tay lái đa chức năng.
Dữ liệu được truyền đi trên hệ thống gọi
khẩn cấp của Mercedes-Benz
Các dữ liệu sau đây sẽ được truyền tới trung tâm
gọi khẩn cấp của Mercedes-Benz:
R Dữ liệu về vị trí GPS của xe
R Dữ liệu về vị trí GPS của tuyến đường (chỉ vài

trăm mét trước tai nạn)
R Hướng hành trình
R Số khung
R Kiểu dẫn động của xe
R Số lượng người ước tính có mặt trong xe

R Có hoặc không có Mercedes me connect
R Gọi khẩn cấp được kích hoạt tự động hay thủ

công
R Thời điểm xảy ra tai nạn
R Cài đặt ngôn ngữ trên hệ thống đa phương

tiện

Có thể áp dụng các biện pháp sau đây để giải
quyết tai nạn tối đa là một giờ sau khi kích hoạt
chức năng gọi khẩn cấp:
R Có thể tìm được vị trí hiện tại của xe.
R Có thể thiết lập kết nối cuộc gọi với người

ngồi trong xe.

% Đối với nước Nga: Tới tối đa hai giờ sau khi
hủy một cuộc gọi khẩn cấp, các chức năng
khác nhau có thể không sử dụng được, ví dụ
nhận thông tin giao thông.

Khởi động/dừng chế độ kiểm tra ERA-
GLONASS (Nga)
Các điều kiện
R Ắc quy khởi động được sạc đầy.
R Điện khởi động đã bật.
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R Xe đã dừng tối thiểu một phút.
# Khởi động chế độ kiểm tra: Nhấn giữ nút

~ trên tay lái đa chức năng tối thiểu năm
giây.
Chế độ kiểm tra được bắt đầu và kết thúc tự
động sau khi chạy xong kiểm tra ngôn ngữ.

# Dừng chế độ kiểm tra thủ công: Tắt điện
khởi động.
Chế độ kiểm tra được dừng lại.

Các chức năng Internet và chức năng trực
tuyến
Kết nối Internet
Các thông tin về kết nối internet

& CẢNH BÁO Nguy cơ mất tập trung do
các hệ thống thông tin và các thiết bị
viễn thông

Khi bạn sử dụng các hệ thống thông tin và
thiết bị viễn thông tích hợp của xe trong khi
chạy xe thì bạn có thể bị sao nhãng khỏi các

tình huống giao thông. Do đó bạn có thể mất
kiểm soát xe.
# Chỉ vận hành những thiết bị này nếu các

điều kiện giao thông cho phép.
# Nếu không thể đảm bảo được, dừng xe

một cách an toàn và nhận thông tin khi
xe đang dừng.

Khi vận hành hệ thống đa phương tiện phải tuân
thủ các yêu cầu của luật pháp tại quốc gia sở tại.
Tùy theo trang thiết bị xe mà bạn có các tùy
chọn sau đây để tạo kết nối internet:
R Xe có mô đun truyền thông:Việc sử dụng

internet bao gồm các dịch vụ Mercedes me
connect và chuyển vùng dữ
liệu(→ Trang 386).
R Xe không có mô đun truyền thông:

- qua Bluetooth® với điện thoại di động có
khả năng truyền dữ liệu (→ Trang 388)

- qua Wifi với điện thoại di động có khả
năng truyền dữ liệu (→ Trang 386)

- qua điện thoại Business (→ Trang 387)

Trong khi xe đang chạy các chức năng internet
chỉ có thể sử dụng ở mức giới hạn.
Kết nối internet qua mô đun truyền thông
Đối với các xe có mô đun truyền thông được cài
đặt cố định, kết nối internet sẽ được cung cấp
qua thẻ SIM được lắp cố định.
Nếu đạt tới giới hạn dung lượng dữ liệu, thì các
dịch vụ của Mercedes me connect chỉ có sẵn ở
mức giới hạn. Dung lượng dữ liệu phải được mua
qua Mercedes me connect.
Thiết lập kết nối internet qua Wifi
Các điều kiện
R Chức năng Wifi trên hệ thống đa phương tiện

đã được kích hoạt (→ Trang 328).
R Chức năng Wifi trên thiết bị ngoài đã được

kích hoạt (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà
sản xuất).
R Kết nối internet qua mạng Wifi đã được kích

hoạt (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).
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Kết nối internet qua mạng Wifi bị hạn chế hoặc
không hoạt động:
R Điện thoại di động bị tắt.
R Tại điện thoại di động việc sử dụng dữ liệu vô

tuyến di động bị bỏ kích hoạt.
R Chức năng Wifi trên hệ thống đa phương tiện

đã tắt.
R Chức năng Wifi tại thiết bị ngoài bị tắt.
R Tại thiết bị ngoài, sự cho phép kết nối

internet qua Wifi bị bỏ kích hoạt.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet . Tìm kiếm mạng Wifi
# Chọn mạng.
# Đăng ký mạng Wifi (→ Trang 328).
Thiết lập kết nối internet qua điện thoại
Business
Các điều kiện
R Sử dụng với điện thoại di động:

- Điện thoại di động hỗ trợ cấu hình
Bluetooth® SAP (SIM Access Profile)

(xem Hướng dẫn vận hành của nhà sản
xuất).

R Sử dụng với thẻ SIM:
- Lắp một thẻ SIM vào khe cắm thẻ trong

hộp chứa đồ (→ Trang 366).
- Mã PIN của thẻ SIM được nhập trên hệ

thống đa phương tiện.

Kết nối internet qua điện thoại Business có thể
bị ảnh hưởng hoặc không hoạt động:
R Điện thoại di động bị tắt.
R Điện thoại di động chỉ được kết nối ở chế độ

rảnh tay và không kết nối dưới dạng điện
thoại SAP.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet
# Chọn điện thoại di động hoặc thẻ SIM.
# Chọn dữ liệu truy cập đã xác định trước

của nhà cung cấp mạng di động: Chọn
Những cài đặt được xác định trước.
Một danh sách các quốc gia xuất hiện.

# Chọn quốc gia của nhà cung cấp mạng di
động.
Một danh sách các nhà cung cấp có sẵn sẽ
xuất hiện.

# Chọn nhà cung cấp mạng di động riêng.
Nếu xuất hiện một tổng quan về các thiết lập
của nhà cung cấp, hãy thực hiện các thiết lập
đó.

# Chọn Xác nhận các cài đặt.
# Cài đặt bằng tay thông tin truy cập của

nhà cung cấp dịch vụ di động: Chọn Cài
đặt bằng tay.
Xuất hiện một tổng quan về các thiết lập của
nhà cung cấp.

# Thiết lập các dữ liệu truy cập.
# Chọn Xác nhận các cài đặt.
% Hãy thiết lập dữ liệu truy cập theo gói cước

của bạn. Nếu không có thể phát sinh thêm
chi phí. Bạn có thể tham khảo nhà cung cấp
mạng di động của bạn về dữ liệu truy cập
chính xác.
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Thiết lập kết nối Internet thông qua
Bluetooth®

Các điều kiện
R Một điện thoại di động được kết nối với hệ

thống đa phương tiện qua Bluetooth®
(→ Trang 365).

Để kết nối qua Bluetooth®, điện thoại di động hỗ
trợ các chế độ Bluetooth® sau đây:
R DUN (D ial- U p N etworking)
R PAN (P ersonal A rea N etwork)

Kết nối internet qua Bluetooth® bị hạn chế hoặc
không hoạt động:
R Điện thoại di động bị tắt.
R Không có vùng phủ sóng mạng di động.
R Tại điện thoại di động việc sử dụng dữ liệu vô

tuyến di động bị bỏ kích hoạt.
R Chức năng của Bluetooth® tại hệ thống đa

phương tiện được tắt và điện thoại di động
nên được kết nối thông qua Bluetooth®.

R Chức năng Bluetooth® trên điện thoại di
động được tắt và điện thoại di động nên được
kết nối thông qua Bluetooth®.
R Các mạng di động hoặc điện thoại di động

không cho phép sử dụng đồng thời kết nối
điện thoại và kết nối Internet.
R Chia sẻ Internet thông qua Bluetooth® trên

điện thoại di động không được chia sẻ tự do.

Nếu một chiếc điện thoại di động lần đầu tiên
được kết nối với hệ thống đa phương tiện thông
qua Bluetooth®, sẽ có hỗ trợ hướng dẫn bạn
thiết lập kết nối internet.
Ngoài ra, bạn có thể thiết lập kết nối Internet thủ
công.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trên
http://www.mercedes-benz.com/connect hoặc
tại một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet

Kết nối Bluetooth® thông qua PAN
# Chọn điện thoại di động.

Kết nối Internet được thiết lập.

Kết nối Bluetooth® thông qua DUN
# Chọn điện thoại di động.
# Chọn dữ liệu truy cập đã được quy định sẵn

của nhà cung cấp mạng di động
(→ Trang 386).

hoặc
# Cài đặt thủ công dữ liệu truy cập của nhà

cung cấp mạng di động (→ Trang 386).
% Hãy thiết lập dữ liệu truy cập theo gói cước

của bạn. Nếu không có thể phát sinh thêm
chi phí. Bạn có thể tham khảo nhà cung cấp
mạng di động của bạn về dữ liệu truy cập
chính xác.
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Đổi cấu hình Bluetooth®

Các điều kiện
R Điện thoại di động hỗ trợ cấu hình

Bluetooth® DUN và PAN.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet
# Chuyển từ DUN thành PAN: Đánh dấu điện

thoại di động.
# Chọn¥.
# Chọn Thay đổi cấu hình.
# Bật Cấu hình tự động O.

Kết nối internet được lập cấu hình tự động
qua cấu hình Bluetooth® PAN.

# Chuyển từ PAN thành DUN: Chọn điện
thoại di động.

# Chọn¥.
# Chọn Thay đổi cấu hình.
# Tắt Cấu hình tự độngª.
# Chọn Lập cấu hình bằng nút COMAND.

# Lập cấu hình kết nối internet qua dữ liệu truy
cập bằng tay hoặc dữ liệu truy cập được xác
định trước (→ Trang 387).

% Khi sử dụng điện thoại Business thì sự
chuyển đổi giữa các cấu hình Bluetooth® sẽ
không sẵn sàng.

Sửa dữ liệu truy cập
Các điều kiện
R Điện thoại di động hỗ trợ cấu hình

Bluetooth® DUN.

Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet
# Đánh dấu điện thoại di động.
# Chọn¥.
# Chọn Thay đổi cấu hình.
# Đối với điện thoại di động có PAN và

DUN: Hãy chọn Lập cấu hình bằng nút
COMAND.

# Lập cấu hình kết nối internet qua dữ liệu truy
cập bằng tay hoặc dữ liệu truy cập được xác
định trước (→ Trang 387).

Hủy chấp thuận cho điện thoại di động truy
cập vào internet
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet
# Đánh dấu điện thoại di động.
# Chọn¥.
# Chọn Xóa cấu hình.
# Chọn Có.
Hiển thị các chi tiết của điện thoại di động
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết
nối . Cài đặt internet
# Đánh dấu điện thoại di động.
# Chọn¥.
# Chọn Chi tiết.
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Thiết lập kết nối internet
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối
# Ví dụ hãy chọnz Trình duyệt.
% Thông thường hệ thống đa phương tiện sẽ

thiết lập kết nối internet tự động. Nếu hệ
thống đa phương tiện không được kết nối với
internet, thì kết nối internet sẽ được thiết lập
khi sử dụng ứng dụng internet.

Trạng thái kết nối
Tổng quan trạng thái kết nối

1 Hiển thị kết nối đang tồn tại và cường độ
trường thu nhận của mô đun truyền thông
hoặc của thiết bị Bluetooth® đã kết nối

Hiển thị trạng thái kết nối
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .ö Khả năng kết nối
# Chọn Trạng thái internet.
# Nếu điện thoại Business được kết nối dưới

dạng Hotspot: Hãy chọnTrạng thái internet.

% Khi có kết nối qua Wifi hoặc một thiết bị
Bluetooth® thì dung lượng dữ liệu xấp xỉ đã
truyền phát sẽ được hiển thị. Hãy liên hệ với
nhà cung cấp mạng di động của bạn để biết
các giá trị chính xác.

Mercedes-Benz Apps
Mở các ứng dụng Mercedes-Benz
Các điều kiện
R Thực hiện đăng ký sử dụng các ứng dụng

Mercedes-Benz.
R Xác nhận các điều kiện thương mại chung.

Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối . Ú MB Apps
# Chọn một ứng dụng.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết và các
ứng dụng Mercedes-Benz tại: http://
apps.mercedes-benz.com/apps/
% Sự cung cấp sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia.

Điều này có thể yêu cầu phí bản quyền.
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Điều khiển các ứng dụng Mercedes-Benz qua
hệ thống điều khiển bằng giọng nói
Các điều kiện
R Thực hiện đăng ký sử dụng các ứng dụng

Mercedes-Benz.
R Xác nhận các điều kiện thương mại chung.

Nếu một ứng dụng Mercedes-Benz được điều
khiển qua hệ thống điều khiển bằng giọng nói,
bạn có thể nhận diện được ứng dụng này tại biểu
tượngo trong ứng dụng.
# Chọn một ứng dụng của Mercedes-Benz

(→ Trang 389).
Menu của ứng dụng sẽ được hiển thị.

# Sử dụng hệ thống điều khiển bằng giọng
nói: Chọno Ngôn ngữ.

# Nói câu hỏi hoặc yêu cầu.
% Hệ thống điều khiển bằng giọng nói chưa có

tại tất cả các quốc gia và chưa có với mọi
ngôn ngữ.

Trình duyệt web
Mở trang web
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình
duyệt .z Nhập URL
# Nhập địa chỉ trang web.
# Kết thúc thao tác nhập và mở trang

web:Chọn ¬.

Hiện và ẩn menu của trình duyệt web
Nếu bạn mở một trang web ví dụ bằng cách lựa
chọn một liên kết thì menu của trình duyệt web
sẽ đóng vào.
# Ẩn và hiện: Nhấn nút%.
% Trình duyệt web hỗ trợ phát các video.
% Trong khi xe đang chạy không có trang web

nào hoặc video nào được hiển thị.

Tổng quan trình duyệt web

1 Nhập URL
2 Dấu trang
3 Lùi trang web
4 Tiến trang web
5 Tùy chọn
6 Kết thúc trình duyệt
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Mở các tùy chọn trình duyệt web
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình
duyệt .Z Tùy chọn
Có các chức năng sau đây để lựa chọn:
R Tải trang mới/Hủy
R Phóng to
R Các cài đặt của trình duyệt
R Xóa dữ liệu của trình duyệt
# Chọn một tùy chọn.
# Thực hiện các cài đặt mong muốn.
Mở các cài đặt trình duyệt web
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình
duyệt .Z Tùy chọn . Các cài đặt của
trình duyệt
Có các chức năng sau đây để lựa chọn:
R Chặn trang bật lên
R Kích hoạt javascript
R Cho phép cookie

# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Xóa dữ liệu trình duyệt
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình
duyệt .Z Tùy chọn . Xóa dữ liệu của
trình duyệt
Có các tùy chọn sau:
R Tất cả
R Bộ nhớ đệm
R Cookie
R Các URL đã nhập
R Dữ liệu dạng biểu mẫu
# Chọn một tùy chọn.
# Chọn Có.
Quản lý đánh dấu trang
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình
duyệt .ß Đánh dấu trang

Chọn đánh dấu trang
# Chọn một mục.

Tạo đánh dấu trang
# Chọn Thêm đánh dấu trang mới.
# Nhập đường dẫn URL và tên.
# Chọn¡.

Sửa đánh dấu trang
# Đánh dấu dấu trang.
# Chọn¥.
# Chọn Chỉnh sửa.
# Nhập đường dẫn URL và tên.
# Chọn¡.

Xoá đánh dấu trang
# Đánh dấu dấu trang.
# Chọn¥.
# Chọn Xóa.
# Chọn Có.
Kết thúc trình duyệt web
Hệ thống đa phương tiện:
, Kết nối .z Trình duyệt
# Chọnå Đóng trình duyệt .
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Radio internet
Mở Radio internet
Các điều kiện
R Tài khoản có tại http://www.mercedes.me.
R Dịch vụ Radio internet được kích hoạt.
R Dung lượng dữ liệu có sẵn.

Tùy thuộc vào từng quốc gia mà dung lượng
dữ liệu phải được mua.
R Có một kết nối internet nhanh để truyền phát

không lỗi.
Các dịch vụ phụ thuộc vào từng quốc gia.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ một
trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio
# Chọn TuneIn Radio.

Hiển thị Radio internet xuất hiện. Bạn có thể
nghe được trạm được thiết lập cuối cùng.

% Chất lượng kết nối phụ thuộc vào sự thu
nhận vô tuyến di động nội vùng.

Tổng quan về Radio internet

1 Nhà cung cấp Radio internet
2 Hạng mục đã chọn
3 Có hiển thị nếu được kết nối với tài khoản

người dùng riêng tư
4 Tốc độ dữ liệu

5 Trạm hiện tại được lưu dưới dạng mục ưa
thích

6 Các thông tin bổ sung của trạm hiện tại
Chọn các trạm Radio internet và kết nối
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio . TuneIn
Radio . è Tìm kiếm
# Chọn một hạng mục.
# Chọn một đài phát.

Kết nối được thiết lập tự động.
hoặc
# Chọn Tìm kiếm tự do.
# Nhập tên một đài phát vào trường nhập.
% Khi sử dụng Radio internet, các lượng lớn dữ

liệu có thể được truyền phát.
Lưu/xóa trạm Radio internet dưới dạng mục
ưa thích
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio . TuneIn
Radio
# Chọn một đài phát.
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# Bấm giữ chuột cảm ứng hoặc vòng điều khiển
cho đến khi nghe thấy âm thanh báo hiệu.
Biểu tượngß xuất hiện tại tên đài phát.

# Chọnß Mục Ưa thích .
Danh sách ưa thích có tất cả trạm đã lưu sẽ
hiện ra.

hoặc
# Tạo một tài khoản với nhà cung cấp trực

tuyến (Tuneln Radio) và đăng ký khi kết nối
với hệ thống đa phương tiện.
Các mục ưa thích của bạn sẽ được phát trên
hệ thống đa phương tiện.

Xóa các mục ưa thích
# Chọnß Mục Ưa thích.
# Chọn một đài phát.
# Bấm giữ chuột cảm ứng hoặc vòng điều khiển

cho đến khi nghe thấy âm thanh báo hiệu.
Biểu tượngß tại tên đài phát biến mất.

Thiết lập các tùy chọn của Radio internet
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio . TuneIn
Radio .Z Tùy chọn
Có các tùy chọn sau:
R Chọn Stream: Lựa chọn chất lượng Stream.
R Đăng nhập tài khoản TuneIn: Đăng nhập tài

khoản người dùng TuneIn của bạn.
R Đăng xuất tài khoản: Đăng xuất tài khoản

người dùng TuneIn của bạn.
# Chọn một tùy chọn.

Media
Chế độ audio
Thông tin về chế độ audio

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị mất tập trung do
mải xử lý phương tiện lưu trữ thông tin

Nếu bạn xử lý phương tiện lưu trữ thông tin
trong khi đang lái xe, bạn có thể bị mất tập

trung vào tình hình giao thông. Do đó bạn có
thể mất kiểm soát xe.
# Chỉ xử lý phương tiện lưu trữ thông tin

khi xe đã dừng đỗ.

Hệ thống dữ liệu cho phép:
R FAT32
R exFAT
R NTFS

Phương tiện lưu trữ thông tin cho phép:
R Thẻ SD
R Thiết bị lưu trữ USB
R iPod®/iPhone®

R Thiết bị MTP
R Thiết bị Bluetooth® Audio

% R Hệ thống đa phương tiện có thể quản lý
tổng cộng tới 50000 dữ liệu hỗ trợ.
R Nó sẽ hỗ trợ phương tiện lưu trữ thông tin

tới 2 TB (Dung lượng địa chỉ 32‑Bit)
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Định dạng được hỗ trợ:
R MP3
R WMA
R AAC
R WAV
R FLAC
R ALAC

% Chú ý tuân thủ các hướng dẫn sau:
R Do số lượng lớn dữ liệu âm nhạc khả

dụng liên quan đến mã hóa, tần số mẫu
và tốc độ bit, nên không đảm bảo luôn
phát được nhạc.
R Do có nhiều chủng loại thiết bị USB trên

thị trường, nên không đảm bảo có thể
phát tất cả các loại thiết bị USB.
R Không thể phát các dữ liệu âm nhạc được

chống sao chép hoặc các dữ liệu khóa
mã DRM.
R MP3-Player phải hỗ trợ Media Transfer

Protocol (MTP).

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio và biểu tượng
chữ D kép là nhãn hiệu thương mại của Dolby
Laboratories.

Gracenote, MusicID, Playlist Plus, logo
Gracenote và khẩu hiệu "Powered by Gracenote"
là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký hoặc
nhãn hiệu thương mại của Gracenote, Inc. tại Mỹ
và/hoặc các nước khác.
Hướng dẫn về bản quyền
Dữ liệu audio mà bạn có thể tự tạo để phát lại
hoặc có thể phát lại sẽ được bảo vệ bản quyền.
Ở nhiều quốc gia, không được phép sao chép
cũng như sử dụng cho mục đích cá nhân mà
không có sự cho phép của chủ sở hữu. Hãy tìm
hiểu thông tin về tất cả các quy định hiện hành
về bản quyền và tuân thủ các quy định này.
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Bật chế độ media
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Chọn một nguồn media.

Dữ liệu âm nhạc khả dụng sẽ được phát.
Lắp/tháo thẻ SD

& NGUY HIỂM Nguy hiểm tính mạng do
nuốt phải thẻ SD

Thẻ SD là một bộ phận nhỏ.
Chúng có thể bị nuốt vào và gây ngạt thở.

# Giữ thẻ SD xa trẻ em.
# Nếu nuốt phải thẻ SD, hãy yêu cầu trợ

giúp y tế ngay lập tức.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thẻ nhớ SD.
# Sau khi sử dụng, lấy thẻ nhớ SD ra và

mang ra khỏi xe.

Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media . Thẻ nhớ

Lắp
Bộ kết nối đa phương tiện nằm trong ngăn bên
dưới tựa tay.

# Cắm thẻ SD vào khe cắm thẻ SD cho đến khi
vào khớp. Trang có danh sách liên hệ phải
hiện ra ở dưới.
Dữ liệu âm nhạc khả dụng sẽ được phát.

Lấy ra
# Ấn vào thẻ SD.
# Lấy thẻ SD ra.
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Tổng quan chế độ audio

1 Phương tiện lưu trữ thông tin đang hoạt động
2 Bìa album
3 Bài, Nghệ sĩ, Album
4 Số bài và số lượng bài trong danh sách

5 Tìm kiếm
6 Điều khiển phát audio hoặc video
7 Nguồn media
8 Âm thanh

9 Toàn màn hình (đối với chế độ phát video)
A Tùy chọn
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Kết nối thiết bị USB

* CHỈ DẪN Hư hỏng do nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao có thể làm hư hỏng thiết bị
USB.
# Sau khi sử dụng xong, rút thiết bị USB

và mang ra khỏi xe.

Bộ kết nối đa phương tiện nằm trong ngăn bên
dưới tựa tay và có hai cổng USB. Tùy theo trang
bị của xe, các cổng USB khác nằm trong ngăn để
đồ vặt của hộp giữa phía trước hoặc trong ngăn
gập khoang sau.
# Kết nối thiết bị USB với cổng USB.

Nếu hiển thị media bật, các dữ liệu âm nhạc
khả dụng sẽ được phát.

% Để sử dụng Apple CarPlay™ và Android Auto,
hãy sử dụng cổng USB được đánh dấuç.

Chọn bài
Hệ thống đa phương tiện:
, Media

Chọn bài bằng cách nhảy bài
# Nhảy tiến hoặc lùi một bài: Điều hướng lên

hoặc xuống.
Chọn bài bằng danh mục bài hiện tại
# Chọnè.
# Chọn Danh mục bài hiện tại.
# Chọn một bài.
Chọn tùy chọn phát
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .Z Tùy chọn

Phát bài tương tự
# Chọn Phát bài tương tự.

Danh sách bài với các bài hát tương tự nhau
sẽ được chuẩn bị và phát.

Chế độ phát
# Chọn Phát lại ngẫu nhiên danh sách bài hiện

tại.
Danh sách bài hiện tại được phát theo trình
tự ngẫu nhiên.

# Chọn Phát lại ngẫu nhiên thiết bị media hiện
tại.
Tất cả các bài trong phương tiện lưu trữ
thông tin đang hoạt động sẽ được phát theo
trình tự ngẫu nhiên.

# Chọn Thứ tự bài bình thường.
Danh sách bài hiện tại được phát theo trình
tự có sẵn trên phương tiện lưu trữ thông tin.

Điều khiển chế độ phát media
Hệ thống đa phương tiện:
, Media . ►||Điều khiển phát audio hoặc
video
Một thanh điều khiển phát sẽ hiện lên.
# Tạm dừng phát: Nhấn vòng điều khiển.

Biểu tượngË sẽ hiển thị.
# Tiếp tục phát: Nhấn vòng điều khiển một lần

nữa.
Biểu tượngÌ sẽ hiển thị.
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Tua nhanh tiến/lùi
# GạtË trên thanh thời gian: Xoay vòng

điều khiển.
Ẩn thanh điều khiển phát
# Nhấn nút%.

Chế độ video
Bật chế độ video
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Chọn một phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu video khả dụng sẽ được phát.

Hệ thống đa phương tiện hỗ trợ các định dạng
sau đây:
R MPEG
R AVI, DivX, MKV
R MP4, M4V
R WMV

% Do số lượng lớn dữ liệu âm nhạc khả dụng
liên quan đến mã hóa, tần số mẫu và tốc độ
bit, nên không đảm bảo luôn phát được
nhạc.
Video được hỗ trợ đến FullHD (1920x1080).

Không thể phát các dữ liệu video được chống
sao chép hoặc các dữ liệu khóa mã DRM
(Quản lý quyền kỹ thuật số).
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Tổng quan chế độ video

1 Phương tiện lưu trữ thông tin đang hoạt động
2 Cửa sổ xem trước
3 Bài, Nghệ sĩ và Album hoặc Bài và Cảnh
4 Số bài và số lượng bài trong danh sách

5 Tìm kiếm
6 Điều khiển phát audio hoặc video
7 Nguồn media
8 Âm thanh

9 Toàn màn hình
A Tùy chọn
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Bật/tắt chế độ toàn màn hình
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Chọn một phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu video khả dụng sẽ được phát.
# Bật chế độ toàn màn hình: Chọn
# Toàn màn hình.

# Tắt chế độ toàn màn hình: Bấm chuột cảm
ứng.

Tiến hành cài đặt video
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .Z Tùy chọn . Định dạng
ảnh
Có sẵn các định dạng hình ảnh sau đây:
R Tự động
R 16:9
R 4:3
R Phóng to
# Chọn một định dạng hình ảnh.

Điều chỉnh độ sáng bằng tay
# Chọn Độ sáng.
# Điều chỉnh độ sáng.

Tìm kiếm media
Khởi động tìm kiếm media
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .ª Tìm kiếm
Tùy thuộc vào nguồn media đã kết nối và các dữ
liệu, có các hạng mục lựa chọn sau:
R Danh mục bài hiện tại
R Tìm từ khóa
R Danh mục nhạc
R Nghệ sĩ
R Các album
R Tên bài
R Thư mục
R Thể loại nhạc
R Năm
R Tác giả

R Video
R Podcast (Thiết bị của Apple®)
R Sách nói (Thiết bị của Apple®)
# Chọn hạng mục.
% Các hạng mục sẽ sẵn sàng ngay khi toàn bộ

nội dung media được đọc và phân tích xong.

Giao diện media
Thông tin về giao diện media
Giao diện media là một giao diện toàn cầu để kết
nối các thiết bị âm thanh di động. Hệ thống đa
phương tiện có hai cổng kết nối USB. Bạn sẽ tìm
thấy cổng kết nối USB trong ngăn để đồ vặt bên
dưới tay vịn.
Thiết bị được hỗ trợ
Thông qua giao diện media, bạn có thể kết nối
với các phương tiện lưu trữ thông tin sau:
R iPod®

R iPhone®

R MP3-Player
R Thiết bị USB
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Để biết chi tiết và danh sách các thiết bị được hỗ
trợ, hãy truy cập trang web http://
www.mercedes-benz.com/connect. Thực hiện
theo các thông tin dưới tiêu đề "Giao diện
Media".

Bật giao diện media
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Kết nối phương tiện lưu trữ dữ liệu với cổng

USB (→ Trang 397).

# Chọn một thiết bị media.
Dữ liệu âm nhạc khả dụng sẽ được phát.
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Tổng quan giao diện media

1 Phương tiện lưu trữ thông tin đang hoạt động
2 Bìa
3 Nghệ sĩ, Bài và Album
4 Số bài và số lượng bài trong danh sách

5 Tìm kiếm
6 Điều khiển phát audio hoặc video
7 Nguồn media
8 Âm thanh

9 Toàn màn hình (chỉ đối với chế độ phát
video)

A Tùy chọn

Bluetooth® Audio
Các thông tin về Bluetooth® Audio

Nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth® Audio lần
đầu cùng với hệ thống đa phương tiện, bạn cần
cấp quyền cho thiết bị này(→ Trang 405).
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Tổng quan Bluetooth® Audio

1 Phương tiện lưu trữ thông tin đang hoạt động
2 Ảnh bìa
3 Bài, Nghệ sĩ, Album
4 Số bài và số lượng bài trong danh sách

5 Tìm kiếm
6 Điều khiển phát audio hoặc video
7 Nguồn media
8 Âm thanh

9 Toàn màn hình (chỉ đối với chế độ phát
video)

A Tùy chọn
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Tìm kiếm và cấp quyền cho thiết bị
Bluetooth® Audio
Các điều kiện
R Bluetooth® trên hệ thống đa phương tiện và

trên thiết bị audio đã bật (→ Trang 327).
R Thiết bị audio hỗ trợ chế độ audio A2DP và

AVRCP của Bluetooth®.
R Thiết bị audio có thể "nhìn thấy" đối với các

thiết bị khác.

Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media .á Bluetooth Audio

Cấp quyền cho thiết bị Bluetooth® Audio mới
# Chọn¥.
# Chọn Kết nối thêm thiết bị Bluetooth Audio

mới.
# Chọn Khởi động tìm kiếm trên hệ thống.

Thiết bị audio đã tìm thấy được hiển thị trong
danh sách thiết bị.

# Chọn thiết bị Bluetooth® Audio.
Khởi động cấp quyền. Một mã số sẽ hiển thị
trên hệ thống đa phương tiện và trên điện
thoại di động.

# Nếu mã số giống nhau, hãy xác nhận trên
thiết bị audio.
Thiết bị audio được kết nối và bắt đầu phát.

Chọn thiết bị Bluetooth® Audio đã được cấp
quyền
# Chọn¥.
# Chọn thiết bị Bluetooth® Audio.

Thiết lập kết nối từ thiết bị Bluetooth® Audio
Tên thiết bị Bluetooth® của hệ thống đa phương
tiện là MB BLUETOOTH XXXXX.
# Chọn Tìm kiếm trên thiết bị.
# Bắt đầu cấp quyền trên thiết bị audio (xem

Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
Một mã số sẽ hiển thị trên hệ thống đa
phương tiện và trên điện thoại di động.

# Nếu mã giống nhau, xác nhận trên cả hai
thiết bị.
Thiết bị audio được kết nối và bắt đầu phát.

Ở một số thiết bị audio, đầu tiên, thiết bị sẽ tự
phát, nhờ đó hệ thống đa phương tiện có thể
phát các dữ liệu audio.
% Hãy xem hướng dẫn cụ thể của từng thiết bị

về việc cấp quyền và kết nối của các điện
thoại di động có tính năng Bluetooth® trên
http://www.mercedes-benz.com/connect
hoặc tại một trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz.

Bật Bluetooth® Audio
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Chọná Bluetooth Audio.

Hệ thống đa phương tiện kích hoạt thiết bị
Bluetooth® Audio đã được kết nối.
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Chọn trình nghe nhạc
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media .á Bluetooth Audio
# Chọn thiết bị Bluetooth® Audio.

Nếu bạn có nhiều trình nghe nhạc trên thiết
bị Bluetooth® Audio, một danh sách sẽ xuất
hiện.

# Chọn một trình phát nhạc.
Bắt đầu phát.

Tìm kiếm bài
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media .á Bluetooth Audio
# Chọnª.
# Chọn một hạng mục.

Danh sách bài xuất hiện.
# Chọn một bài.
% Chức năng chỉ sẵn sàng khi điện thoại di

động và trình nghe nhạc được chọn trên điện
thoại di động hỗ trợ chức năng này.

Chuyển đổi thiết bị Bluetooth® Audio qua
NFC
Các điều kiện
R Chú ý tuân thủ hướng dẫn sử dụng NFC

(→ Trang 368).
R Tổng quan Bluetooth® Audio sẽ hiển thị

(→ Trang 404).
# Chạm vào khu vực NFC của điện thoại di

động (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).
Nếu điện thoại di động đã được cấp quyền
như một thiết bị Bluetooth® Audio trên hệ
thống đa phương tiện, nó sẽ được kết nối
ngay.
Nếu điện thoại di động vừa mới được cấp
quyền như một thiết bị Bluetooth® Audio trên
hệ thống đa phương tiện, nó sẽ được kết nối
sau khi xác nhận chỉ thị của điện thoại di
động (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất).

Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth® Audio
Hệ thống đa phương tiện:
, Điện thoại .á Nguồn media
# Chọn thiết bị Bluetooth® Audio.
# Chọn¥ Hủy cấp quyền.
# Chọn Có.

Khởi động Chế độ Xem phim
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media . Nguồn
phát loa
Ở Chế độ Xem phim, nguồn media đã kết nối với
hệ thống giải trí khoang sau sẽ đồng thời được
phát trên hệ thống đa phương tiện.
# Chọn thiết bị giải trí khoang sau.

Nguồn media cũng được phát trên hệ thống
đa phương tiện.
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Thiết bị Radio
Bật thiết bị radio

Hệ thống đa phương tiện:
, Radio
# Lựa chọn: Bấm nút $.

Hiển thị radio xuất hiện. Bạn sẽ nghe được
đài phát được cài đặt cuối cùng trong dải tần
số được thiết lập cuối cùng.
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Tổng quan về radio

1 Dải tần số đang hoạt động
2 Tên đài phát hoặc tần số đã cài đặt
3 Nghệ sỹ, tên bài, album và radio text

4 Danh sách đài phát
5 Mục lưu đài phát
6 Nguồn radio

7 Âm thanh
8 Gắn thẻ bài hát này
9 Tùy chọn
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Điều chỉnh dải tần số
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio
# Chọn một dải tần số.

Cài đặt đài phát radio
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio
# Di chuyển lên trên hoặc xuống dưới.

Mở danh sách đài phát thanh
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio . è

# Chọn một đài phát.

Tìm đài phát radio qua tên đài phát hoặc
mục nhập tần số trực tiếp
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio . è . è

# Nhập một tên đài phát hoặc một tần số.
# Chọna.

Kết quả tìm kiếm được hiển thị.
# Chọn một đài phát.

Lưu đài phát thanh
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .ß Mục lưu đài phát
# Chọn Lưu đài phát hiện tại trong mục lưu đài

phát.

Sửa mục lưu đài phát thanh
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .ß Mục lưu đài phát

Di chuyển đài phát:
# Đánh dấu mục nhập giọng nói và di chuyển

sang trái.
# Chọn Di chuyển đài phát đã đánh dấu.
# Chọn một vị trí lưu.
Xóa đài phát:
# Đánh dấu mục nhập giọng nói và di chuyển

sang trái.
# Chọn Xóa đài phát đã đánh dấu.
# Chọn Có.
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Mở Slideshow (chế độ radio FM/DAB)
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Þ Nguồn radio . Đài phát
FM/DAB

Slideshow1 biểu thị các thông tin bổ sung
được chuẩn bị bằng đồ họa của đài phát. Các
thông tin này có thể bao gồm, ví dụ logo, bìa
album, tiêu đề bài, chương trình, tin tức hoặc các
thông tin dịch vụ. Dưới2 các thông tin bổ sung
được hiển thị trong chế độ toàn màn hình.
# Bật chế độ toàn màn hình: Chọn
# Toàn màn hình.

# Tắt chế độ toàn màn hình: Chọn%.

Bật hoặc tắt chức năng cố định tần số
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Z Tùy chọn . Chỉnh tần số
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Nếu chức năng được bật, tần số đã thiết lập
được duy trì ngay cả trong điều kiện thu nhận
kém.

Đánh dấu tiêu đề bài
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio
Nếu các đài phát thanh chuẩn bị các thông tin
tương ứng, bạn có thể sử dụng chức năng này để
phát các thông tin về tiêu đề bài đang phát lên
thiết bị Apple®. Sau đó bạn có thể mua tập tin
Audio trong iTunes Store®.
# Chọn ♫→ Gắn thẻ bài hát này.

Thông tin tên bài được lưu.

Bật/tắt phát chương trình thông tin giao
thông
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .õ Audio . Thông báo
dẫn đường và tin giao thông
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
hoặc
# Bấm giữ nút8 trên tay lái đa chức năng.

Cài đặt nâng cao chương trình thông tin giao
thông
Hệ thống đa phương tiện:
, Hệ thống .õ Audio . Thông báo
dẫn đường và tin giao thông
# Chọn Tăng âm lượng chương trình thông tin

giao thông.
# Không tăng hoặc chọn giá trị.
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Bật/tắt Radio text
Hệ thống đa phương tiện:
, Radio .Z Tùy chọn . Hiển thị
thông tin về radio
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

TV
Thông tin về chế độ TV
Ubiquitous DTCP-MOST
Copyright® 2015 Ubiquitous Corp.
Bộ thu tín hiệu TV cho phép thu sóng của đài
phát kỹ thuật số theo các tiêu chuẩn sau:
R DVB-T
R DVB-T2

Các tiêu chuẩn đó không được cung cấp hoặc
không cung cấp đầy đủ ở một số nước.
Để giải mã các chương trình HD theo tiêu chuẩn
CI+, người ta sử dụng mô đun CA (Mô đun truy
cập có điều kiện). Mô đun này không nằm trong
gói giao hàng cơ bản. Ở một số nước, cũng yêu

cầu thêm một thẻ thông minh để lắp vào mô đun
CA (xem Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất).
Bộ thu tín hiệu TV nằm dưới giá để đồ trong cốp
xe. Mô đun CA được cài đặt trong bộ thu tín hiệu
TV.

* CHỈ DẪN Hư hỏng mô đun CA và thẻ
Smart Card

Mô đun CA được thiết kế để sử dụng tại nhà.
Mô đun CA có thể quá nóng khi hoạt động
lưu động ở nhiệt độ ngoài trời cao kéo dài và
sẽ bị hư hỏng.
# Đảm bảo rằng, mô đun CA không tiếp

xúc liên tục với nhiệt độ cao nữa.
Nếu mô đun CA bị hư hỏng, thì không
thể bắt sóng được đài phát mã hóa nào.

Bộ thu tín hiệu TV có thể thu nhận các chương
trình dưới dạng Dolby Digital Plus.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio và biểu tượng
chữ D kép là nhãn hiệu thương mại của Dolby
Laboratories.
Bộ thu tín hiệu TV cài đặt tự động tiêu chuẩn TV.
Thu nhận tín hiệu TV tùy thuộc vào các yếu tố
sau:
R Tốc độ
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R Đặc tính phát của đài truyền hình đã cài đặt

Thu nhận tín hiệu TV có thể bị ảnh hưởng bởi các
yếu tố sau:
R các thiết bị điện tử được mang vào trong xe
R điều kiện bắt sóng thay đổi khi lái xe

Điều kiện bắt sóng kém có thể dẫn đến:
R Bộ thu tín hiệu TV chuyển sang các kênh

phát sóng kỹ thuật số thay thế có thể bắt
được tốt hơn với cùng nội dung chương trình.

R Bộ thu tín hiệu TV bị mất tiếng, dừng hình
hoặc mất hình. Biểu tượngt xuất hiện
trên màn hình hiển thị.

Bật chế độ TV
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media
# Chọn TV.

Màn hình TV xuất hiện. Nếu có, các thông tin
chương trình và thông tin đài phát sẽ được
hiện ra.
Nếu xe chạy nhanh hơn 5 km/h, màn hình TV
sẽ ẩn đối với người lái. Nếu có, các thông tin

chương trình và thông tin đài phát sẽ được
hiển thị.
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Tổng quan chế độ TV

1 Nguồn Media đang hoạt động
2 Tên đài phát
3 Chương trình hiện tại có thời gian bắt đầu và

kết thúc

4 Danh sách đài phát
5 Mục lưu đài phát
6 Nguồn media

7 Âm thanh
8 Toàn màn hình
9 Tùy chọn

412 Hệ thống đa phương tiện



Tổng quan các hiển thị trong menu Điều
khiển TV
Thông tin sau đây được hiển thị:
R Đài truyền hình hiện tại có biểu tượngß

(nếu được lưu dưới dạng mục yêu thích)
R Chương trình hiện tại có thời gian bắt đầu và

kết thúc
R FIX

Cố định đài phát, mô tả chức năng
(→ Trang 415)
Bật hoặc tắt Cố định đài phát (→ Trang 415)
R Các biểu tượng, ví dụ:
p Chữ video
z Ngôn ngữ âm thanh sẵn có
r Đài phát được mã hóa

Ẩn hoặc hiện toàn màn hình TV
Hiện
# Chọn# Toàn màn hình .
hoặc
# Nhấn nútD.

Ẩn
# Nhấn nút%.

Cài đặt đài phát TV
Cài đặt đài truyền hình trong menu điều
khiển
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media . TV
# Trượt chuột cảm ứng lên hoặc xuống.

Bộ thu tín hiệu TV cài đặt đài phát trước hoặc
tiếp theo từ danh sách đài phát. Menu điều
khiển xuất hiện trong mười hai giây.

Cài đặt đài truyền hình trong danh sách đài
phát
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .ª Danh sách đài phát
# Chọn Đài phát TV.
# Chọn đài truyền hình.

Bộ thu tín hiệu TV cài đặt đài phát từ danh
sách đài phát. Menu điều khiển xuất hiện
trong khoảng mười hai giây.

Dò đài truyền hình
# Chọn Đài phát TV.
# Chọnª Tìm kiếm .
# Nhập đài phát đã tìm kiếm (→ Trang 323).
# Chọn đài truyền hình.
Cài đặt đài truyền hình vào mục ưa thích
Các điều kiện
R Đài truyền hình được lưu vào các mục ưa

thích.

Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .ß Mục lưu đài phát
# Chọn đài truyền hình.
Cài đặt cơ bản đài truyền hình
Tình trạng:
R Định vị và dẫn đường đang hoạt động.
R Về cơ bản, chế độ TV đang bật và có thể

nghe rõ âm thanh của đài truyền hình được
cài đặt.
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# Bấm nútD trên chuột cảm ứng.
Menu Media sẽ được mở ra.

# Di chuyển lên trên hoặc xuống dưới.
Đài truyền hình tiếp theo hoặc trước đó sẽ
được cài đặt.

Hiển thị các thông tin chương trình hiện tại
của đài phát đã cài đặt (EPG)
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Chọn Electronic Program Guide.

EPG cho biết các thông tin sau đây (nếu có):
R Thời gian phát
R Tên chương trình của các chương trình

hiện tại và tiếp theo
# Chọn và xác nhận thông tin chương trình.

Chi tiết sẽ được hiển thị.
# Lật mở: Trượt chuột cảm ứng lên hoặc

xuống.
# Rời khỏi hiển thị chi tiết: Bấm nút%.

Chức năng của cài đặt Cố định đài phát
Cố định đài phát đã bật
Kênh không bị chuyển. Tính năng này rất hữu
ích, ví dụ nếu ô tô đi qua khu vực bắt sóng chồng
chéo. Nhờ đó, bạn tránh được chuyển đổi thường
xuyên giữa các kênh.
Chỉ báo FIX được hiển thị sau tên các đài truyền
hình.
Cố định đài phát đã tắt
Bộ thu tín hiệu TV tự động chuyển sang các kênh
thay thế có thể bắt được tốt hơn với cùng nội
dung chương trình tùy theo điều kiện bắt sóng.
Nhờ đó, hình ảnh TV có thể hiển thị tốt nhất đối
với từng điều kiện bắt sóng.
Bật hoặc tắt Cố định đài phát
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Bật O hoặc tắt ª Cố định đài phát.

Tổng quan danh sách đài phát
Bộ thu tín hiệu TV chỉ ra chương trình hiện tại
của đài phát thanh và đài truyền hình kỹ thuật số
thu nhận được trong một số danh sách đài phát.
Các danh sách đài phát được sắp xếp theo thứ tự
bảng chữ cái hoặc theo từng nước cụ thể.
Để cập nhật các thông tin bộ thu tín hiệu TV cần
một chút thời gian.
Các danh sách đài phát cho biết các thông tin
sau đây:
R Các tên đài phát thu nhận được
R Tên chương trình

Các thông tin được hiển thị dưới các điều kiện
sau đây:
R Các đài phát kỹ thuật số phát các thông tin

này.
R Có đủ các điều kiện thu nhận.
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Mục ưa thích
Tổng quan Mục ưa thích
Bạn có thể tạo tổng cộng 40 kênh TV kỹ thuật số
làm mục ưa thích.
Lưu nhanh đài truyền hình
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn media . TV
# Trong chế độ toàn màn hình hãy nhấn chuột

cảm ứng lâu hơn ba giây.
Đài truyền hình hiện tại được lưu trong các
mục ưa thích tại vị trí trống tiếp theo.

Lưu đài truyền hình
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .ß Mục lưu đài phát
# Chọn Lưu đài phát hiện tại trong mục lưu đài

phát.
Đài phát hiện tại được lưu trong các mục yêu
thích tại vị trí trống tiếp theo.

# Lựa chọn: Đánh dấu đài phát trong danh
sách đài phát và lưu làm mục ưa thích.

Di chuyển đài phát vào các mục yêu thích
# Đánh dấu đài phát trong mục ưa thích.
# Chọn¥ Di chuyển đài phát đã đánh dấu.
# Đánh dấu vị trí mới.
# Xác nhận vị trí.
Xóa đài phát
# Đánh dấu đài phát trong mục ưa thích.
# Chọn¥ Xóa đài phát đã đánh dấu.
# Chọn Có.

Phát sóng TV
Tổng quan Ngôn ngữ âm thanh và phụ đề
Ngôn ngữ âm thanh
R Có thể chọn trong số nhiều ngôn ngữ âm

thanh khi chương trình được phát bằng nhiều
ngôn ngữ.
R Nếu tiếng Anh được cài đặt làm ngôn ngữ hệ

thống và một đài truyền hình được phát bằng
ngôn ngữ này, thì ngôn ngữ này được chọn tự
động.

Việc phát sóng chương trình có thể được ký hiệu
bằng các biểu tượng sau đây:
m Chương trình có âm thanh giải thích cho

người khiếm thị
o Chương trình bằng âm thanh stereo
n Chương trình cho người khiếm thính
5.1 Chương trình phát bằng âm thanh nổi

Nếu không có biểu tượng nào được hiển
thị, thì các đặc tính phát sóng sẽ không
xác định hoặc chương trình sẽ phát bằng
âm thanh mono.

Phụ đề
R Chức năng đang bật: Phụ đề sẽ được hiển thị

bằng ngôn ngữ đã chọn cho chương trình
đang phát (nếu có).

Cài đặt ngôn ngữ âm thanh trong TV
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Chọn Audio/Phụ đề.
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# Chọn một trong các ngôn ngữ âm thanh sẵn
có.
Lựa chọn ngôn ngữ âm thanh chỉ áp dụng
cho chương trình đang chạy.

Cài đặt phụ đề trong TV
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Chọn Audio/Phụ đề.
# Chọn Hiển thị phụ đề.

Bật O hoặc tắt ª phụ đề.
# Chọn một trong các ngôn ngữ sẵn có cho

phụ đề.
Lựa chọn ngôn ngữ chỉ áp dụng cho chương
trình đang chạy.

Chữ video
Tổng quan chữ video
Các trang chữ video nằm từ trang 100 đến 899.
Một trang chữ video động bao gồm nhiều trang
con.

Thông tin về chữ video kỹ thuật số MHEG-5:
R Chữ video kỹ thuật số chỉ có ở một số nước,

ví dụ ở Anh và New Zealand.
R Có các ứng dụng đa phương tiện tương tác, ví

dụ như dự báo thời tiết, tin tức và kết quả thể
thao.
R Có thể mất một thời gian để tải tất cả các

trang.
Hiển thị chữ video
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn . Teletext
# Mở trang chữ video trước hoặc tiếp theo:

Trượt chuột cảm ứng lên trên hoặc xuống
dưới.

# Nhập các chữ số: Nhấn lâu lên chuột cảm
ứng.

# Nhập chữ số liên tiếp nhau.
# Chọn trang con: Trượt chuột cảm ứng sang

trái hoặc phải.

% Trang con đã chọn hiện tại được đánh dấu
bằng một biểu tượng màu xanh lam.

# Quay lại chương trình TV: Nhấn lâu nút
%.

Chữ video kỹ thuật số MHEG-5
# Nếu chữ video được hiển thị, hãy nhấn lâu lên

chuột cảm ứng.
Dải chọn màu xuất hiện.

# Chọn một màu.
Nội dung dữ liệu được hiển thị.

# Nhập các chữ số: chọn 123.
# Nhập chữ số liên tiếp nhau.
# Quay lại chương trình TV: chọn TV.

Cài đặt hình ảnh
Tổng quan về các cài đặt hình ảnh
Có sẵn các cài đặt hình ảnh sau đây:
R Tự động
R 16:9
R 4:3
R Phóng to

Độ sáng được điều chỉnh tự động.
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Chọn các cài đặt hình ảnh
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Chọn Định dạng ảnh.
# Chọn một định dạng hình ảnh.

Chương trình HD
Cài đặt mô đun CA

* CHỈ DẪN Hư hỏng mô đun CA và thẻ
Smart Card

Mô đun CA được thiết kế để sử dụng tại nhà.
Mô đun CA có thể quá nóng khi hoạt động
lưu động ở nhiệt độ ngoài trời cao kéo dài và
sẽ bị hư hỏng.
# Đảm bảo rằng, mô đun CA không tiếp

xúc liên tục với nhiệt độ cao nữa.
Nếu mô đun CA bị hư hỏng, thì không
thể bắt sóng được đài phát mã hóa nào.

Bộ thu tín hiệu TV nằm dưới giá để đồ trong cốp
xe.

# Nếu cần thiết (tùy thuộc vào từng nước):
Cắm thẻ Smart Card vào khe của mô đun CA.

# Tháo nắp bảo vệ ở bộ thu tín hiệu TV.
# Cắm mô đun CA vào khe cắm ở bộ thu tín

hiệu TV.
# Đậy nắp bảo vệ trên bộ thu tín hiệu TV.

Nếu mô đun CA được cài đặt đúng, các
chương trình HD mã hóa có thể được thu
nhận theo tiêu chuẩn CI+.
Nếu mô đun CA không phù hợp, sẽ xuất hiện
thông báo lỗi.

Mở menu Mô đun CA
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Nguồn
media . TV .Z Tùy chọn
# Chọn Module CA.
# Chọn một tùy chọn menu.
% Bạn có thể hiển thị các số hiệu thuê bao qua

Menu CI. Bạn cần có chúng ví dụđể gia hạn
thuê bao.
Nếu phát trục trặc, bạn có thể cố gắng khắc
phục sự cố bằng cách khởi động lại Mô-đun
CI.

Thông tin chi tiết (xem Hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất).

Âm thanh
Cài đặt âm thanh
Các thông tin về hệ thống âm thanh
Hệ thống âm thanh có tổng công suất 100 watt
và được trang bị với mười loa. Nó có sẵn cho tất
cả các chức năng trong chế độ vận hành radio và
media.
Mở menu Âm thanh
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh
Có các chức năng sau đây để lựa chọn:
R Chức năng hiệu chỉnh âm
R Cân bằng và chỉnh âm lượng
R Chỉnh âm lượng tự động
R Các cài đặt âm thanh khác
# Chọn menu Âm thanh
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Điều chỉnh âm bổng, âm trung và âm trầm
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chức năng
hiệu chỉnh âm
# Chọn Âm bổng, Trung bình hoặc Âm trầm.
# Tiến hành cài đặt.
Bật/tắt điều chỉnh âm lượng
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chỉnh âm
lượng tự động
Điều chỉnh âm lượng tự động sẽ cân bằng sự
chênh lệch âm lượng khi chuyển đổi giữa các
nguồn âm thanh.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Cân bằng
và chỉnh âm lượng
# Cài đặt cân bằng và núm chỉnh âm.
# Thoát khỏi menu: Bấm nút%.

Hệ thống âm thanh nổi Burmester®

Thông tin về hệ thống âm thanh nổi
Burmester®
Hệ thống âm thanh nổi Burmester® có tổng công
suất 590 watt và được trang bị 13 loa. Nó có sẵn
cho tất cả các chức năng trong chế độ vận hành
radio và media.
Mở menu Âm thanh trong hệ thống âm thanh
nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh
Có các chức năng sau đây để lựa chọn:
R Chức năng hiệu chỉnh âm
R Cân bằng và chỉnh âm lượng
R Chỉnh âm lượng tự động
R Âm thanh nổi
R Tiêu điểm âm thanh
R Các cài đặt âm thanh khác
# Chọn một chức năng.

Cài đặt âm bổng, âm trung và âm trầm trong
hệ thống âm thanh nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chức năng
hiệu chỉnh âm
# Chọn Âm bổng, Trung bình hoặc Âm trầm.
# Cài đặt các giá trị mong muốn.
Bật/tắt hiệu chỉnh âm lượng trên hệ thống
âm thanh nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chỉnh âm
lượng tự động
Điều chỉnh âm lượng tự động sẽ cân bằng sự
chênh lệch âm lượng khi chuyển đổi giữa các
nguồn âm thanh.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
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Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm trong hệ
thống âm thanh nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Cân bằng
và chỉnh âm lượng
# Cài đặt cân bằng và núm chỉnh âm.
# Thoát khỏi menu: Bấm nút%.

Bật/tắt âm thanh stereo trong hệ thống âm
thanh nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Âm thanh
nổi
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Cài đặt tiêu điểm âm thanh trong hệ thống
âm thanh nổi Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Tiêu điểm
âm thanh
# Cài đặt tiêu điểm âm thanh.

Hệ thống 3D-Surround High-End Burmester®

Thông tin về hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester®
Hệ thống 3D-Surround High-End Burmester® có
tổng công suất 1590 Watt và được trang bị 27
loa. Nó có sẵn cho tất cả các chức năng trong
chế độ vận hành radio và media.
Mở menu Âm thanh trong hệ thống 3D-
Surround High-End Burmester ®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh
Có các chức năng sau đây để lựa chọn:
R Chức năng hiệu chỉnh âm
R Cân bằng và chỉnh âm lượng
R Chỉnh âm lượng tự động
R Ghế VIP (Tối ưu hóa âm thanh theo từng chỗ

ngồi)
R Các chế độ cài đặt âm thanh
R Các cài đặt âm thanh khác
# Chọn menu Âm thanh

Cài đặt âm bổng, âm trung và âm trầm trong
hệ thống 3D-Surround High-End Burmester ®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chức năng
hiệu chỉnh âm
# Chọn Âm bổng, Trung bình hoặc Âm trầm.
# Cài đặt các giá trị mong muốn.
Bật/tắt điều chỉnh âm lượng trên hệ thống
3D-Surround High-End Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Chỉnh âm
lượng tự động
Điều chỉnh âm lượng tự động sẽ cân bằng sự
chênh lệch âm lượng khi chuyển đổi giữa các
nguồn âm thanh.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
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Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm trong hệ
thống 3D-Surround High-End Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Cân bằng
và chỉnh âm lượng
# Cài đặt cân bằng và núm chỉnh âm.
# Thoát khỏi menu: Bấm nút%.

Cài đặt tối ưu hóa âm thanh theo ghế ngồi
trong hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Ghế VIP
Cài đặt này sẽ tối ưu hóa chất lượng âm thanh
phát ra cho vị trí ghế ngồi đã chọn.
# Bật chức năng O.
# Chọn vị trí ghế ngồi.

Chọn chế độ cài đặt âm thanh trong hệ thống
3D-Surround High-End Burmester®
Hệ thống đa phương tiện:
, Media .à Âm thanh . Các chế độ
cài đặt âm thanh
Các chế độ sau đây có thể lựa chọn:
R Pure
R Easy Listening
R Live
R Surround
R 3D-Sound
# Chọn chế độ cài đặt âm thanh.

Hệ thống giải trí khoang sau
An toàn khi vận hành

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do chùm
tia laser của ổ đĩa Blu-ray

Ổ đĩa Blu-ray là sản phẩm laser cấp độ 1.
Nếu bạn mở vỏ của ổ đĩa Blu-ray, các chùm
tia laser không nhìn thấy có thể phát ra.

Các chùm tia laser này có thể làm hư hỏng
võng mạc.
# Không mở vỏ.
# Cho thực hiện các công việc bảo dưỡng

và sửa chữa tại một xưởng dịch vụ được
ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do đồ vật
không được cất an toàn trong xe

Nếu các đồ vật như tai nghe/tai nghe có mic
hoặc các nguồn âm thanh‑/Video ngoài nằm
lỏng lẻo trong nội thất xe, chúng có thể rung
lắc và va đập vào người ngồi trên xe.
# Luôn cất gọn các đồ vật này và các đồ

tương tự sao cho chúng không bị rung
lắc, ví dụ trong một ngăn để đồ vặt có
khóa của xe.

Thay pin (hệ thống giải trí khoang sau)
Các pin cần thiết cho thiết điều khiển từ xa và tai
nghe không dây.
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& NGUY HIỂM Tổn thương sức khỏe
nghiêm trọng do nuốt phải pin

Pin có chứa các chất độc và chất ăn mòn.
Nếu nuốt phải pin, có thể dẫn đến các tổn
thương sức khỏe nghiêm trọng.
Có nguy cơ nguy hiểm tính mạng!
# Cất giữ pin tránh xa trẻ nhỏ.
# Nếu nuốt phải pin, tìm kiếm trợ giúp y

tế ngay.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Thiệt hại
môi trường do vứt bỏ pin không đúng quy
định

Pin có chứa chất độc hại. Theo luật
định, cấm vứt bỏ pin chung với các loại rác
thải sinh hoạt.

#

Vứt bỏ pin phù hợp với môi
trường. Gom pin đã hết điện tại một
xưởng dịch vụ ủy quyền hoặc một điểm
thu gom pin cũ.

Tổng quan về hệ thống giải trí khoang sau
Hệ thống giải trí khoang sau bao gồm:
R Hai màn hình hiển thị ở khoang sau
R Thiết bị điều khiển từ xa
R Cho đến hai tai nghe không dây
R Điện thoại cầm tay trong khoang sau
R Ổ đĩa Blu-ray
R Các cổng cho USB (hai) và HDMI

% Chức năng của điều khiển từ xa và của tai
nghe không dây có thể bị ảnh hưởng do thiết
bị điện dùng sóng vô tuyến khác như điện
thoại di động.

Các màn hình hiển thị ở khoang sau
Tổng quan màn hiển thị khoang sau

1 Màn hiển thị
2 Ổ cắm cho tai nghe có dây với giắc cắm âm

thanh 3,5 mm stereo

Màn hiển thị của khoang sau nằm ở sau gối tựa
đầu của ghế trước.
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Thiết lập độ nghiêng màn hiển thị
# Chọn màn hiển thị khoang sau trên thiết bị

điều khiển từ xa (→ Trang 424).
# Nhấn nút/.
# Hiện menu: Bấm nút=.
# Chọn Cài đặt hệ thống giải trí.
# Chọn Độ nghiêng của màn hiển thị.
# Chọn Lên hoặc Xuống.

Thiết bị điều khiển từ xa
Tổng quan thiết bị điều khiển từ xa

1 Bật và tắt màn hiển thị
2 Tổ hợp nút bấm chức năng chính:

ß Bật định vị và dẫn đường
z Mở các chức năng mạng và trực tuyến
$ Bật thiết bị radio

Õ Bật chế độ media
/ Cài đặt các chức năng của xe

3 Chọn màn hiển thị (→ Trang 424)
4 Chọn chức năng của menu bằng

9:=;
5 Chọn chức năng của menu bằng vòng chọn
6 Hiển thị các chức năng chính
7 Giảm/tăng âm lượng (tai nghe có dây),

bật/tắt âm thanh
8 Tổ hợp nút bấm của bộ phát tín hiệu hình

ảnh:
C nhảy vào đầu cảnh
D nhảy đến cuối cảnh
Ì phát
Ë dừng

9 Nút Quay lại
A 9 Xác nhận chức năng của menu
B Đèn chỉ báo

422 Hệ thống đa phương tiện



Hiển thị của đèn chỉ báoBB
Màu đèn LED Ý nghĩa

Xanh lục
Đèn LED nhấp nháy
một lần.

Nội dung đang được
truyền.
Pin đầy. Pin lắp đúng
vị trí.

Màu đỏ
Đèn LED nhấp nháy
một lần.

Nội dung đang được
truyền.
Pin sắp cạn.

Màu cam
Đèn LED nhấp nháy
ba lần.

Nội dung truyền đi
không đúng.

Không có hiển thị Pin cạn.

Bật/tắt màn hình hiển thị
# Hãy ấn nút start/stop một lần.
# Nhấn nútu tại thiết bị điều khiển từ xa.
hoặc
# Nhấn lên phím cảm ứngu trên màn hình

hiển thị ở khoang sau.
Màn hình hiển thị được bật hoặc tắt.

Màn hiển thị sẽ tắt muộn nhất là sau 30 phút
trong các tình huống sau đây:
R Điện khởi động đã tắt.
R Chìa khóa không ở trong vị trí.

% Chú ý rằng khi bật lại, pin sẽ tiếp tục tiêu
hao.

Chọn màn hình hiển thị

# Xoay núm xoay1.
COMAND: Hệ thống đa phương tiện
L REAR: Màn hình hiển thị cho khoang ghế
sau bên trái

REAR R: Màn hình hiển thị cho khoang ghế
sau bên phải

Thay pin (thiết bị điều khiển từ xa)
Các điều kiện
R Thiết bị điều khiển từ xa cần hai pin loại AAA,

1,5 V.

Tuân thủ hướng dẫn an toàn và hướng dẫn về
môi trường (→ Trang 420).
Hộp pin nằm ở mặt sau.
# Ấn vào mũi chốt xuống dưới và tháo nắp hộp

pin.
# Lấy các pin đã cạn kiệt ra khỏi hộp pin.
# Lắp các pin mới vào. Hãy tuân thủ nhãn phân

cực trên pin và trong hộp pin.
# Trước hết hãy lắp nắp hộp pin với mấu giữ

vào hộp pin.
# Cho khớp mũi chốt vào hộp pin.
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Tai nghe
Tổng quan tai nghe

1 Đèn chỉ báo
2 Công tắc bật/tắt
3 Nút điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh chỗ của tai nghe:
R Gập hai bên tai nghe.

R Kéo vòng dây của tai nghe theo hướng mũi
tên.

Đèn chỉ báo11
Màu đèn LED Ý nghĩa

Xanh lục Pin đầy. Pin lắp đúng vị trí.

Đỏ Pin sắp cạn.

Đèn LED sáng. Tai nghe không dây đang bật
và đã được kết nối với một
màn hiển thị khoang sau.

Đèn LED nhấp
nháy.

Tai nghe không dây tìm kiếm
kết nối với màn hiển thị
khoang sau.

Đèn LED tối. Tai nghe không dây tắt.
Pin cạn.

Nếu tai nghe không nhận được tín hiệu audio
trong vòng ba phút, nó sẽ tự động tắt. Như vậy
sẽ tiết kiệm pin.
Bật/tắt tai nghe
# Nhấn lên2 (→ Trang 424).

Chọn màn hiển thị ở khoang sau

# Đẩy công tắc1 sang L (Màn hình khoang
sau bên trái) hoặc R (Màn hình khoang sau
bên phải).

Chỉnh âm lượng
# Xoay nút điều chỉnh âm lượng
3(→ Trang 424).
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Thay pin (tai nghe)
Các điều kiện
R Tai nghe không dây cần hai pin loại AAA,

1,5 V.

Tuân thủ hướng dẫn an toàn và hướng dẫn về
môi trường (→ Trang 420).
% Thời gian vận hành của tai nghe tối đa là 40

giờ với một bộ pin.

Hộp pin nằm ở phía bên trái tai nghe.
# Tắt tai nghe.
# Xoay nắp ngăn chứa pin1 sang trái và nhấc

ra.
# Lấy các pin đã cạn kiệt ra khỏi hộp pin.
# Lắp các pin mới vào. Hãy tuân thủ nhãn phân

cực trên pin và trong hộp pin.
# Đặt nắp ngăn chứa pin1 trở lại và xoay

sang phải cho đến khi vào khớp.
# Bật tai nghe.

Nếu các pin được lắp đúng, đèn chỉ báo sẽ
sáng màu xanh lục.

Điện thoại cầm tay
Tổng quan về điện thoại cầm tay

1 Các màn hình LED
2 Bàn phím
3 Thiết lập âm lượng
4 Cổng micro USB
5 Cổng tai nghe
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Chức năng của các màn hình LED (Điện thoại
cầm tay)

Các màn hình LED của điện thoại cầm tay có
ý nghĩa sau đây:
Hiển thị Ý nghĩa

1 Điện thoại cầm tay ở trong trạng
thái sẵn sàng.

2 Màn hình nhấp nháy
R Thiết lập cuộc gọi
R Cuộc gọi đến
R Cuộc đàm thoại hoạt động qua

hệ thống đa phương tiện

Cuộc trò chuyện có thể được
chuyển đến điện thoại cầm tay.
Màn hình chiếu sáng liên tục
R cuộc đàm thoại hoạt động tại

điện thoại cầm tay

3 bật
sáng

Điện thoại cầm tay được chuyển
sang im lặng.
Không có tín hiệu âm thanh của
các cuộc gọi đến.

Hiển thị Ý nghĩa

4 bật
sáng

Micro của điện thoại cầm tay đã
tắt.

5 Màn hình "Pin cạn kiệt"

6 Màn hình trạng thái sạc của pin

Các chức năng của điện thoại cầm tay
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Các nút trên điện thoại cầm tay có các chức
năng sau đây:
Nút Chức năng

1 R Nhận cuộc gọi đến
R Chuyển cuộc gọi đang tồn tại

đến điện thoại cầm tay
R Nhấn nhanh 2x: Quay lại số

2 R Từ chối cuộc gọi đến
R Kết thúc cuộc gọi đang tồn tại

3 Kích hoạt tính năng nhận dạng
giọng nói của điện thoại di động
đã kết nối (với chế độ rảnh tay)

Nút Chức năng

4 R Nếu không có cuộc trò chuyện
nào đang thực hiện, điện thoại
cầm tay sẽ được bật im lặng.
R Nếu có cuộc trò chuyện đang

thực hiện, micro sẽ bị tắt.

5 Trên hệ thống đa phương tiện
không có các thông tin riêng tư
nào được hiển thị:
R Các cuộc gọi đến và các thông

báo được ẩn danh.
R Các liện hệ của điện thoại di

động/thẻ SIM đã kết nối
không được hiển thị.

Bật/tắt điện thoại cầm tay
# Bật:Nhấn giữ nút6, cho đến khi các màn

hình LED (→ Trang 426) bật sáng.
# Tắt:Nhấn giữ nút~, cho đến khi các màn

hình LED (→ Trang 426) không còn sáng.
% Điện thoại cầm tay được bật và tắt tự động,

nếu nó nằm ở trong khung đỡ.

Sạc điện thoại cầm tay

# Xe có ghế ngoài có thể điều khiển bằng
điện: Đặt điện thoại cầm tay vào cốc cắm1
và ấn đầu phía trước xuống cho đến khi vào
khớp.
Điện thoại cầm tay được sạc.
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# Xe có ghế đơn ở khoang sau: Đặt điện
thoại cầm tay vào ngăn kéo
1(→ Trang 133).

# Ấn ngăn kéo về phía sau cho đến khi vào
khớp.
Điện thoại cầm tay được sạc.

% Bạn cũng có thể sạc điện thoại cầm tay qua
cổng micro USB.

% Bạn không thể tự thay ắc quy. Để làm vậy vui
lòng liên hệ một trung tâm bảo dưỡng của
Mercedes-Benz.

Tổng quan về ổ đĩa Blu-ray

1 Khe đĩa
2 Cắm và tháo phương tiện lưu trữ thông tin

Tùy theo trang thiết bị của xe, ổ đĩa Blu-ray được
đặt:
R ở phần đuôi của hộp giữa bên dưới cụm điều

khiển hệ thống điều hòa không khí tự động

R ở giữa giá để đồ cốp sau và túi đựng ván
trượt tuyết cố định

Các cổng nối

1 Cổng HDMI
2 Các cổng USB
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Tùy theo trang thiết bị của xe, các cổng nối được
đặt:
R trong ngăn chứa đồ giữa các ghế sau
R trong tựa tay ghế sau

Ghế sau
Điều chỉnh ghế sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống .a Ghế
# Chọn Đệm cạnh ghế hoặc Thắt lưng.
# Chọn cài đặt.
Chức năng nhớ
# Lưu các cài đặt ghế ngồi bằng chức năng nhớ

(→ Trang 125).
Chọn chương trình mát xa cho ghế sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống .a Ghế
# Chọn Mát xa.

# Chọn chương trình mát xa.
Một chương trình mát xa chạy khoảng 8 đến
18 phút tùy theo cài đặt.

# Cài đặt cường độ mát xa: Cường độ cao bật
O hoặc tắt ª.

Tổng quan về các chương trình mát xa và
Workout
Về tổng quan về các chương trình mát xa và
Workout (→ Trang 117).
Thiết lập lại ghế sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống .a Ghế . Thiết lập lại
# Chọn Có hoặc Không.

Cài đặt điều hòa nhiệt độ phía sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống .b Điều hòa nhiệt độ

Kích hoạt chức năng SYNC
# Chọn SYNC.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.

Kích hoạt chức năng A/C
# Chọn A/C.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Tự động điều chỉnh điều hòa nhiệt độ phía
sau
# Chọn AUTO.
# Bật O hoặc tắt ª chức năng.
Cài đặt luồng gió
# Chọn Luồng gió.
# Cài đặt luồng gió.
Cài đặt nhiệt độ
# Chọn Nhiệt độ.
# Cài đặt nhiệt độ.
Cài đặt phân phối không khí
# Chọn Hướng luồng gió.
# Cài đặt phân phối không khí.
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Cài đặt ENERGIZING Comfort ở khoang sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống . ENERGIZING Comfort

Khởi động chương trình
# Để biết các thông tin về chủ đềkKhởi động

chương trình ENERGIZING Comfort
(→ Trang 338).

Tổng quan về chương trình ENERGIZING
Comfort
# Cho một tổng quan về các chương trình

ENERGIZING Comfort sẵn có (→ Trang 337).

Điều chỉnh hệ thống đèn trang trí nội thất
trong khoang sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống . Đèn trang trí nội thất
# Để biết các thông tin về chủ đề điều chỉnh hệ

thống đèn trang trí nội thất (→ Trang 163).

Bật/tắt chức năng sưởi nhiều vị trí
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống .b Sưởi nhiều vị trí
# Bật hoặc tắt chức năng.

Cài đặt các thiết lập hệ thống giải trí
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống . Các thiết lập hệ thống giải
trí

Thiết lập độ sáng màn hiển thị
# Chọn Cài đặt màn hiển thị.
# Chọn Độ sáng.
# Điều chỉnh độ sáng.
Nghiêng màn hiển thị
# Chọn Cài đặt màn hiển thị.
# Chọn Độ nghiêng của màn hiển thị.
# Nghiêng màn hiển thị Lên hoặc Xuống.
Cài đặt thiết kế màn hiển thị
# Chọn Cài đặt màn hiển thị.

# Chọn Kiểu ban ngày, Kiểu ban đêm hoặc Tự
động.

Cài đặt bộ cân bằng
# Chọn Cài đặt audio.
# Chọn Chức năng hiệu chỉnh âm.
# Cài đặt bộ cân bằng.
% Để biết thông tin chi tiết về chủ đề bộ cân

bằng (→ Trang 418).
Kích hoạt âm thanh trong cabin
# Chọn Cài đặt audio.
# Chọn Bật hoặc tắt nguồn loa.

Nếu chức năng đã bật, nguồn media hiện tại
sẽ được phát ra qua loa của xe.

Cài đặt ngôn ngữ
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống
# Chọn Ngôn ngữ (Language).
# Thiết lập ngôn ngữ mong muốn.
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Tắt màn hiển thị
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống
# Chọn Tắt màn hình.

Màn hiển thị được tắt.

Định vị và dẫn đường
Bật định vị và dẫn đường
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Định vị
# Lựa chọn: Bấm nút ß trên thiết bị điều

khiển từ xa.
Bản đồ xuất hiện và hiển thị vị trí hiện tại của
xe .
Nếu có tuyến đường hiện hoạt, các liên kết
sẽ hiển thị bên cạnh bản đồ:
R Đối với đích đếnÍ: Lộ trình và thời

gian đến sẽ giữ nguyên
R Đối với điểm dừngÎ: Lộ trình và thời

gian đến sẽ giữ nguyên
Tuyến đường có thể chứa đến tối đa bốn
điểm dừng.

R Nếu có ngừng trệ giao thông trên truyến
đường hiện tại, tình trạng này sẽ được
trình bày bằng thông số về thời gian.
R Kim la bànL

Các thông tin sau đây sẽ được hiển thị ở phía
bên phải bản đồ:
R Độ cao

Độ cao có thể khác với thực tế.
R Số lượng vệ tinh đã nhận
R Vĩ độ và kinh độ

Hiển thị thông tin về đích đến
Các điều kiện
R Một đích đến đã được nhập. Ngoài ra, tuyến

đường có thể chứa tối đa bốn điểm dừng.

Hệ thống giải trí khoang sau:
, Định vị
# Chọn biểu tượng ở phía dưới bên phải trên

màn hiển thị.
Tên hoặc địa chỉ sẽ được hiển thị cho đích
đếnÍ và điểm dừngÎ.

# Quay lại bản đồ: Chọn biểu tượng%.

Tổng quan các chức năng của điện thoại
Bạn có thể sử dụng các menu và các ứng dụng
sau ở khoang sau:
R Liên hệ (→ Trang 371)

- Tìm kiếm liên hệ bằng tên viết tắt, tên
hoặc số điện thoại

- Hiển thị các chi tiết của liên hệ
- Sử dụng bàn phím số
R Mở Danh sách cuộc gọi (→ Trang 373)
R Tin nhắn SMS

- Đọc tin nhắn SMS/Sử dụng chức năng
đọc thành tiếng

- Gọi tới người gửi
- Gọi số trong tin nhắn SMS
- Xóa tin nhắn SMS
R Cuộc gọi đang thực hiện (→ Trang 370)
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Các ứng dụng internet và ứng dụng Online
Tổng quan các ứng dụng internet ở khoang
sau
Các ứng dụng và hiển thị sau đây có sẵn tùy
thuộc vào từng nước và trang bị của xe:
R Hiển thị trạng thái kết nối (→ Trang 433)
R Mở trình duyệt web (→ Trang 390)
R Mở các ứng dụng Mercedes-Benz

(→ Trang 389)
R Khôi phục kết nối internet (→ Trang 433)
Hiển thị tình trạng kết nối internet
Các điều kiện
Phía trước hệ thống đa phương tiện là kết nối
internet tùy theo trang bị từng xe:
R qua mô đun truyền thông (→ Trang 385)
R qua Wifi (→ Trang 385)
R qua Bluetooth® (→ Trang 387)
R qua điện thoại Business (→ Trang 386)

Hệ thống giải trí khoang sau:
, Hệ thống
# Chọn Trạng thái internet.
Khôi phục kết nối internet
Lưu ý các điều kiện để sử dụng các chức năng
internet ở khoang sau (→ Trang 432).
Nếu một kết nối internet bị ngắt tạm thời, bạn có
thể khôi phục lại ở khoang sau.
# Mở trình duyệt web (→ Trang 390).
# Nhập một URL và mở.

Media
Các thông tin về chế độ media trong khoang
ghế sau
Hệ thống giải trí khoang sau có một ổ đĩa Blu-ray
(→ Trang 428), hai cổng USB và một cổng HDMI
(→ Trang 428).
Tùy theo mẫu xe và trang thiết bị xe mà ổ đĩa
Blu-ray được đặt:
R ở phần đuôi của hộp giữa bên dưới cụm điều

khiển hệ thống điều hòa không khí tự động

R ở giữa giá để đồ cốp sau và túi đựng ván
trượt tuyết cố định

Thiết bị và phương tiện lưu trữ thông tin được hỗ
trợ bởi hệ thống giải trí khoang sau:
R Các thẻ SD
R Thiết bị lưu trữ USB
R CD Audio
R Đĩa CD dữ liệu
R Đĩa DVD dữ liệu
R DVD Video
R BD (đĩa Blu-ray) Video
R iPod®

R iPhone®

R Thiết bị MTP
R Bluetooth® Audio

Thiết bị Bluetooth® Audio chỉ có thể được
cấp phép qua hệ thống đa phương tiện.

Quản lý tổng cộng tới 50000 tập tin được hỗ trợ
bởi hệ thống giải trí khoang sau. Ngoài ra hệ
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thống giải trí khoang sau có thể truy cập vào các
tập tin của hệ thống đa phương tiện.
Thông tin chi tiết về chế độ audio (→ Trang 393).
Các thông tin chi tiết về chế độ video
(→ Trang 398).
Các thông tin chi tiết về Bluetooth® Audio
(→ Trang 402).

là một nhãn hiệu thương mại của DVD
Format/Logo Licensing Corporation.

Đĩa Blu-ray™, Blu-ray™ và các logo là nhãn hiệu
thương mại của Blu-ray Disc Association.

Java là một nhãn hiệu thương mại đã đăng ký
của Oracle Corporation và/hoặc của các công ty
con của tập đoàn này.

Khái niệm HDMI và HDMI High-Definition
Multimedia Interface cũng như logo HDMI là các
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI
Licensing LLC tại Mỹ và các nước khác.
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Gracenote, MusicID, Playlist Plus, logo
Gracenote và khẩu hiệu "Powered by Gracenote"
là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký hoặc
nhãn hiệu thương mại của Gracenote, Inc. tại Mỹ
và/hoặc các nước khác.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio và biểu tượng
chữ D kép là nhãn hiệu thương mại của Dolby
Laboratories.

Để xem các bằng sáng chế DTS, hãy truy cập
http://patents.dts.com. Được sản xuất theo
giấy phép của DTS Licensing Limited. DTS, DTS-
HD, biểu tượng cũng như DTS và biểu tượng
cùng là các nhãn hiệu đã đăng ký của DTS, Inc.©
DTS, Inc. Mọi quyền được bảo hộ.
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"Made for iPod", "Made for iPhone" nghĩa là thiết
bị điện tử bổ sung được thiết kế đặc biệt cho
cổng nối tại iPod hoặc iPhone và được nhà phát
triển chứng nhận rằng đã tuân thủ các tiêu
chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu
trách nhiệm về chức năng của thiết bị hoặc việc
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và các tiêu
chuẩn được quy định. Vui lòng lưu ý rằng việc sử
dụng thiết bị bổ sung có thể ảnh hưởng đến hiệu
suất không dây
IPhone, iPad, iPod classic, iPod nano và iPod
touch là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký
tại Mỹ và tại các quốc gia khác của Apple Inc.
Lightning là nhãn hiệu thương mại của Apple Inc.

Công bố Cinavia: Sản phẩm này dùng công
nghệ của Cinavia để giới hạn việc tiêu thụ các
bản sao không được ủy quyền của các sản phẩm
phim và video thương mại và nhạc nền của
chúng. Ngay khi việc tiêu thụ trái phép một bản
sao không được ủy quyền bị phát hiện, một
thông báo sẽ hiển thị và việc phát hoặc quá trình
sao chép sẽ bị ngừng. Các thông tin chi tiết về
công nghệ của Cinavia được cung cấp tại trung
tâm thông tin người tiêu dùng trực tuyến của
Cinavia www.cinavia.com. Để yêu cầu thông tin
bổ sung về Cinavia qua bưu điện, hãy gửi bưu
thiếp cùng với địa chỉ bưu điện của bạn tới:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ được bảo vệ
theo giấy phép của Verance Corporation và được
bảo vệ không chỉ bởi bằng sáng chế 7.369.677
của Mỹ cũng như các bằng sáng chế được ứng
dụng và được cấp tại Mỹ và trên toàn thế giới mà
còn bởi bản quyền và biện pháp bảo vệ bí mật
kinh doanh đối với từng khía cạnh nhất định của
các công nghệ này. Cinavia là nhãn hiệu thương
mại của Verance Corporation. Copyright
2004-2012 Verance Corporation. Verance bảo

lưu tất cả các quyền. Cấm thiết kế đối chiếu
hoặc tháo rời.
Cho đĩa vào

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do chùm
tia laser của ổ đĩa Blu-ray

Ổ đĩa Blu-ray là sản phẩm laser cấp độ 1.
Nếu bạn mở vỏ của ổ đĩa Blu-ray, các chùm
tia laser không nhìn thấy có thể phát ra.
Các chùm tia laser này có thể làm hư hỏng
võng mạc.
# Không mở vỏ.
# Cho thực hiện các công việc bảo dưỡng

và sửa chữa tại một xưởng dịch vụ được
ủy quyền.

Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media . Đĩa

Lắp
# Lắp đĩa lưu trữ thông tin vào ổ đĩa

(→ Trang 428). Mặt cần phát phải hướng
xuống dưới.
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Lấy ra
# Nhấn nút để lấy đĩa lưu trữ thông tin ra

(→ Trang 428).
# Lấy đĩa lưu trữ thông tin ra.
Bật chế độ media - Khoang ghế sau
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media
Tại hệ thống đa phương tiện các nguồn media đã
kết nối sẽ được gọi là COMAND.
# Chọn nguồn media.

Chế độ Blu-ray/DVD
Tổng quan về các chức năng DVD/Blu-ray

1 Kích hoạt menu điều khiển của DVD/Blu-ray
2 Mở menu Popup của Blu-ray (chỉ có ở đĩa

Blu-ray)
3 Thoát các chức năng DVD/Blu-ray hoặc đến

một mức cao hơn trong menu DVD/Blu-ray

4 Mở màn hình video của hệ thống giải trí
khoang sau

5 Xác nhận nhập trong menu điều khiển
6 Điều hướng trong menu Blu-ray/DVD
7 Thay đổi góc nhìn camera
8 Thay đổi ngôn ngữ âm thanh
9 Ẩn hoặc hiện và thay đổi phụ đề
A Chọn cảnh
B Menu chọn màu
C Dừng phát
D Tạm dừng phát

Menu Blu-ray/DVD
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media . Đĩa

Mở menu Blu-ray hoặc DVD
Menu Blu-ray hoặc DVD là menu được lưu trên
phương tiện lưu trữ thông tin.
# Hiện chức năng của đĩa: Bấm nút 9 trên

thiết bị điều khiển từ xa.
# Chọn Menu.

Menu Blu-ray hoặc DVD xuất hiện.
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Chọn mục menu trong menu Blu-ray hoặc
DVD
# Chọn một mục menu.
# Bấm nút 9 trên thiết bị điều khiển từ xa.
# Chọn Các lựa chọn.
# Bấm nút 9 trên thiết bị điều khiển từ xa.

Thao tác được thực hiện hoặc một menu con
xuất hiện.

Thoát menu Blu-ray hoặc DVD
# Bấm nút~ trên thiết bị điều khiển từ xa

liên tục cho đến khi có thể xem được phim.

Các tùy chọn phát trong chế độ Blu-ray/DVD
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media . Đĩa

Dừng hoặc tiếp tục phát
# Hiện chức năng của đĩa: Bấm nút 9 trên

thiết bị điều khiển từ xa.
# Tạm dừng phát: ChọnË.
# Dừng phát: ChọnÉ.
# Tiếp tục phát: ChọnÌ.

Trượt tiến hoặc lùi
# Bấm giữ nút << hoặc >> trong menu Điều

khiển của DVD/Blu-ray, cho đến khi tới được
vị trí mong muốn.

Chọn chương Blu-ray/DVD
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media . Đĩa
# Mở menu Blu-ray hoặc DVD (→ Trang 436).

Menu Blu-ray hoặc DVD xuất hiện.
# Chọn lựa chọn cảnh hoặc lựa chọn phân

đoạn.
# Bấm nút 9 trên thiết bị điều khiển từ xa.
# Chọn số phân đoạn.
# Bấm nút 9 trên thiết bị điều khiển từ xa.

Sau thời gian ngắn quá trình phát sẽ bắt đầu
từ vị trí đã chọn.

Chọn phim/bài
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media . Đĩa
# Mở menu Blu-ray hoặc DVD (→ Trang 436).

Menu Blu-ray hoặc DVD xuất hiện.

# Chọn lựa chọn phim hoặc lựa chọn bài.
# Bấm nút 9 trên thiết bị điều khiển từ xa.
# Mở danh sách chọn.
# Chọn một phim hoặc bài.
Bật chế độ HDMI
Các điều kiện
R Một nguồn media được kết nối với Hệ thống

giải trí khoang sau qua cổng HDMI
(→ Trang 428).
R Tín hiệu HDMI xuất hiện ở Hệ thống giải trí

khoang sau.

Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media
# Hiện menu: Bấm nút=.
# Chọn HDMI.

Hiển thị Phát nội dung hiện ra.
# Hiện menu: Bấm nút=.
# Chọn Toàn màn hình.
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Thiết bị radio
Bật thiết bị radio
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Radio
# Lựa chọn: Bấm nút $ trên thiết bị điều

khiển từ xa. Thông tin chi tiết về chế độ
Radio (→ Trang 407).

Chế độ TV
Bật chế độ TV
Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Nguồn media
# Chọn TV. Thông tin chi tiết về chế độ TV

(→ Trang 410).

Âm thanh
Tổng quan Cài đặt âm thanh Hệ thống giải trí
khoang sau
Tại hệ thống giải trí khoang sau có sẵn các chức
năng bộ cân bằng, điều chỉnh âm lượng tự động
và giới hạn động trong menu âm thanh.

Thông tin chi tiết về hệ thống âm thanh
(→ Trang 417).
Các thông tin về giới hạn động
Dải động của tín hiệu audio có thể được điều
chỉnh phù hợp với thiết bị phát. Chức năng Giới
hạn chế độ Năng động điều chỉnh sự chênh lệch
âm lượng giữa âm thanh nhỏ nhất và âm thanh
to nhất. Do đó, ví dụ các cuộc hội thoại âm
thanh nhỏ được nhấn mạnh so với các hiệu ứng
âm thanh lớn.
Có các thiết lập sau đây để chọn:
R Tự động

Dải động được điều chỉnh tự động.
Thiết lập chỉ sẵn sàng ở đĩa Blu-Ray.
R Tiêu chuẩn

Dải động được giới hạn, để cải thiện trải
nghiệm nghe và sự nghe hiểu.
R Tối đa

Dải động không bị giới hạn. Âm lượng phát
tương ứng với rãnh âm thanh gốc.

Thiết lập giới hạn động lực học
Điều kiện
R Không có bộ phát tín hiệu hình ảnh.

Hệ thống giải trí khoang sau:
, Media .à Âm thanh . Giới hạn
chế độ Năng động
# Chọn cài đặt.
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Hiển thị lịch bảo dưỡng ASSYST PLUS
Chức năng hiển thị chu kì bảo dưỡng ASSYST
PLUS
Chu kì bảo dưỡng ASYST PLUS thông tin cho bạn
trên màn hiển thị đồng hồ về thời gian còn lại
hoặc quãng đường còn lại đến hạn bảo trì tiếp
theo.
Bạn có thể ẩn thông báo bảo trì bằng nút quay
lại ở bên trái trên tay lái.
Bạn nhận được các thông tin về việc bảo dưỡng
xe tại xưởng dịch vụ được ủy quyền, ví dụ trung
tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

Hiển thị ngày đến hạn bảo dưỡng
Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng . ASSYST PLUS
Hiển thị ngày đến hạn bảo dưỡng tiếp theo.
# Thoát khỏi hiển thị: Ấn vào nút Quay lại

trên tay lái bên trái.

Bạn nhất định phải lưu ý các chủ đề hướng dẫn
sau đây:
R Điều khiển máy tính trên xe (→ Trang 290).

Thường xuyên thực hiện việc bảo dưỡng

* CHỈ DẪN Hao mòn trước thời hạn do
không tuân thủ đúng thời hạn bảo dưỡng

Thực hiện việc bảo dưỡng không kịp thời
hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến hao mòn
và hư hỏng cho xe gia tăng.
# Luôn tuân thủ các chu kỳ bảo dưỡng

theo quy định.
# Bảo dưỡng xe theo quy định tại một

xưởng dịch vụ được uỷ quyền.

Các chế độ bảo dưỡng đặc biệt
Chu kỳ bảo dưỡng đã quy định được xác định
dựa trên điều kiện vận hành xe bình thường. Với
các điều kiện vận hành khó khăn hoặc việc sử
dụng xe tần suất cao, công việc bảo dưỡng phải

được tiến hành thường xuyên hơn quy định, ví
dụ:
R khi đi lại nhiều trong thành phố phải thường

xuyên dừng đèn đỏ hoặc tắc đường.
R khi chủ yếu chạy hành trình ngắn.
R khi thường xuyên vận hành ở khu đồi núi

hoặc ở địa hình đường xá kém.
R khi vận hành không tải thường xuyên và kéo

dài.
R trong môi trường nhiều bụi và/hoặc thường

xuyên vận hành chế độ lưu thông không khí.

Trong những điều kiện vận hành này hoặc tương
tự, hãy thay thế thường xuyên hơn một số bộ
phận, chẳng hạn như bộ lọc không khí nội thất,
bộ lọc khí động cơ, dầu động cơ và bộ lọc dầu.
Khi sử dụng nhiều thời gian, lốp xe phải được
kiểm tra thường xuyên hơn. Hãy lấy thêm thông
tin tại một xưởng dịch vụ được uỷ quyền.
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Thời gian còn lại với ắc quy đã ngắt kết nối
Hiển thị chu kì bảo trì ASSYST PLUS tính
toán ngày đến hạn bảo trì chỉ với ắc quy đã
kết nối.
# Trước khi ngắt ắc quy ra, ghi lại lịch bảo trì

trên màn hiển thị đồng hồ (→ Trang 439).

Khoang động cơ
Nắp ca-pô chủ động (chức năng bảo vệ người
đi bộ)
Chức năng của nắp ca-pô chủ động (Chức
năng bảo vệ người đi bộ)
Trong một số tình huống tai nạn nhất định, sẽ
giảm bớt nguy cơ bị thương cho người đi bộ nhờ
nắp ca-pô chủ động bung ra. Khu vực phía sau
của nắp ca-pô được nâng lên khoảng 80 mm.
Cho xe về xưởng để lắp lại nắp ca-pô chủ động
đã bung ra. Khi nắp ca-pô chủ động bị bung ra,
chức năng bảo vệ người đi bộ có thể bị hạn chế.
Tính năng đầy đủ của nắp ca-pô chủ động phải
được thiết lập lại tại một xưởng dịch vụ được uỷ
quyền.

Chức năng nắp ca-pô chủ động hiện chưa có tại
tất cả các quốc gia.
Thiết lập lại nắp ca-pô chủ động

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.

# Dùng hai tay ấn nắp ca-pô chủ động1
xuống ở hai bên khu vực bản lề (mũi tên).
Nắp ca-pô phải vào khớp.

# Nếu nắp ca-pô chủ động được nâng lên ở
phía sau khu vực bản lề một chút, lặp lại
bước thao tác cho đến khi vào khớp.

Mở/đóng nắp ca-pô

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
nắp ca-pô bị mở khoá trong lúc xe đang
chạy

Nắp ca-pô không khóa có thể bật mở trong
khi xe chạy và chắn tầm nhìn của bạn.
# Không bao giờ mở khóa nắp ca-pô trong

khi đang lái xe.
# Đảm bảo trước chi xe chạy, nắp ca-pô

đã được khóa.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và bị
thương khi mở và đóng nắp ca-pô

Nắp ca-pô có thể sập xuống bất ngờ khi mở
và đóng.
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Có nguy cơ bị thương cho những người trong
khu vực chuyển động của nắp ca-pô!
# Chỉ đóng và mở nắp ca-pô nếu không

có người ở trong khu vực chuyển động
của nắp ca-pô.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng khi mở nắp
ca-pô

Nếu bạn mở nắp ca-pô khi động cơ đang quá
nóng hoặc có cháy trong khoang động cơ,
bạn có thể tiếp xúc với khí nóng hoặc các
nhiên liệu vận hành khác bị rò rỉ.
# Trước khi mở nắp ca-pô, hãy để động cơ

đang nóng nguội bớt.
# Hãy giữ nắp ca-pô đóng khi xảy ra cháy

trong khoang động cơ và báo cứu hỏa.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các bộ
phận chuyển động

Một số bộ phận có thể vẫn tiếp tục chạy
hoặc bất ngờ khởi động trong khoang động
cơ khi đã tắt máy, ví dụ quạt thông gió của
bộ làm mát.

Trước khi thực hiện công việc trong khoang
động cơ, hãy chú ý những điều sau đây:
# Tắt máy.
# Không bao giờ sờ vào những bộ phận

đang chuyển động trong khu vực nguy
hiểm, ví dụ khu vực quay của quạt
thông gió.

# Tháo đồ trang sức và đồng hồ.
# Giữ các phần trang phục và tóc tránh xa

những bộ phận chuyển động được.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do chạm
vào các chi tiết dẫn điện

Hệ thống đánh lửa và hệ thống phun nhiên
liệu có điện áp cao. Nếu chạm vào những chi
tiết dẫn điện, bạn có thể bị điện giật.
# Không bao giờ chạm vào những chi tiết

của hệ thống đánh lửa hoặc hệ thống
phun nhiên liệu khi máy đang nổ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do sử
dụng cần gạt nước khi nắp ca-pô đang
mở.

Nếu cần gạt nước chuyển động khi nắp ca-pô
đang mở, bạn có thể bị kẹp vào cơ cấu cần
gạt nước.
# Trước khi mở nắp ca-pô, luôn tắt cần

gạt nước và tắt máy.

Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn sử dụng bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
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# Mở: Để mở khoá nắp ca-pô, kéo tay nắm1. # Bấm tay nắm1 của khoá an toàn nắp ca-pô
theo hướng lên trên và nhấc nắp ca-pô lên
khoảng 40 cm.

# Đóng: Hạ nắp ca-pô xuống và để nó tự rơi
xuống từ độ cao chừng 20 cm.

# Nếu vẫn có thể nâng nắp ca-pô lên được một
chút, thì hãy mở lại ca-pô một lần nữa và để
ca-pô rơi mạnh hơn một chút cho đến khi
nắp đóng vào khớp đúng cách.

Dầu động cơ
Kiểm tra mức dầu động cơ bằng que thăm
dầu (S 320, S 450, S 450 4MATIC, Mercedes
Maybach S 450 4MATIC)

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.

Plug in Hybrid: Bạn phải tuân thủ các hướng
dẫn trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể
bạn không nhận biết được những nguy hiểm.
Que thăm dầu có thể được đặt tại nhiều vị trí
khác nhau trong khoang động cơ tùy theo từng
động cơ.
Thời gian chờ trước khi kiểm tra mức dầu:
R Động cơ ở nhiệt độ vận hành: năm phút.
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# Dừng xe trên bề mặt phẳng.
# Rút que thăm dầu1 và lau sạch.
# Đẩy que thăm dầu1 từ từ tới cữ chặn trong

ống dẫn và rút ra sau ba giây.
R Mức dầu ổn: Mức dầu nằm trong khoảng
2 và3.
R Mức dầu quá thấp: Mức dầu ở3 hoặc

thấp hơn.

R Mức dầu quá cao: Mức dầu cao hơn2.
# Nếu mức dầu quá thấp, hãy nạp thêm dầu

động cơ 1 l.
# Nếu mức dầu quá cao, hãy loại bỏ dầu động

cơ đã nạp quá nhiều tại một xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

Kiểm tra mức dầu động cơ bằng máy tính
trên xe (trừ S 320, S 450, S 450 4MATIC,
Mercedes Maybach S 450 4MATIC)
Mức dầu động cơ được thông báo trong quá trình
xe đang vận hành. Tùy thuộc vào hồ sơ lái xe,
mức dầu chỉ có thể hiển thị sau khi xe đã chạy
được 30 phút và đang bật điện khởi động.
Không thể đo chính xác mức dầu nếu
R khi đang đo, xe không ở trên một mặt phẳng.
R nắp ca-pô đã được mở từ trước.

Khi đó phải khởi động lại động cơ và mức dầu
động cơ sẽ được thông báo lại khi xe vận hành.

Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng . Mức dầu động cơ:

Một trong những thông báo hiển thị dưới đây
sẽ xuất hiện ở màn hình hiển thị đa chức
năng:
# Mức dầu động cơ Đang tiến hành đo: Chưa

thể đo mức dầu. Nhắc lại yêu cầu sau tối đa
30 phút chạy xe.

# Mức dầu động cơ ổn và thanh hiển thị mức
dầu trên màn hình hiển thị đa chức năng có
màu xanh và ở giữa vạch „min“ và „max“:
Mức dầu ổn.

# Mức dầu động cơ Nạp thêm 1,0 l và thanh
hiển thị mức dầu trên màn hình hiển thị đa
chức năng có màu cam và nằm dưới mức
„min“: Nạp thêm 1 l dầu động cơ.

# Mức dầu động cơ giảm và thanh hiển thị mức
dầu trên màn hình hiển thị đa chức năng có
màu cam và nằm trên mức „max“: Giảm bớt
dầu động cơ đã bị đổ vào quá nhiều. Đưa xe
đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Để biết mức dầu động cơ, bật đề máy: Bật
điện khởi động để kiểm tra mức dầu động cơ.
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# Mức dầu động cơ Hệ thống không hoạt động:
Cảm biến hỏng hoặc không được kết nối.
Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Mức dầu động cơ HT hiện không hoạt động:
Đóng nắp ca-pô.

Nạp thêm dầu động cơ

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy nổ‑ và bị
thương do dầu động cơ

Nếu dầu động cơ rớt vào những bộ phận
nóng trong khoang động cơ, nó có thể bốc
cháy.
# Đảm bảo rằng, dầu động cơ không rớt

cạnh lỗ rót.

# Trước khi xe được khởi động, hãy làm
mát động cơ và vệ sinh kỹ các bộ phận
dính dầu động cơ.

* CHỈ DẪN Hỏng động cơ do lắp sai bộ lọc
dầu, đổ sai loại dầu hoặc chất phụ gia

# Không sử dụng dầu động cơ và bộ lọc
dầu có thông số khác với các thông số
được yêu cầu cho chu kỳ bảo dưỡng đã
quy định.

# Không thay đổi dầu động cơ hoặc bộ lọc
dầu, để đạt được chu kỳ thay dài hơn
thời gian đã quy định.

# Không sử dụng chất phụ gia.
# Tuân theo các hướng dẫn của thông báo

chu kỳ bảo dưỡng để thay dầu.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do dầu động cơ được
nạp quá nhiều

Nếu bạn nạp thêm quá nhiều dầu động cơ,
động cơ hoặc bộ xúc tác có thể bị hư hỏng.

# Hãy loại bỏ dầu động cơ đã nạp quá
nhiều trong một xưởng dịch vụ được ủy
quyền.

# Xoay nắp đậy1 sang trái và nhấc ra.
# Đổ thêm dầu động cơ.
# Đặt nắp đậy1 vào và xoay sang phải, cho

tới khi vào khớp.
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# Kiểm tra lại mức dầu (→ Trang 442).

Kiểm tra mức nước làm mát

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bỏng rát do dung
dịch làm mát nóng

Hệ thống làm mát động cơ bị nén, đặc biệt
khi động cơ nóng lên. Nếu bạn mở nắp đậy,
bạn có thể bị bỏng vì dung dịch làm mát
nóng bắn ra.
# Trước khi mở nắp đậy, hãy làm mát

động cơ.
# Đeo găng tay và kính bảo hộ khi mở.

# Hãy vặn từ từ nắp đậy một nửa vòng, để
xả bớt áp suất.

# Dừng xe trên bề mặt phẳng.
# Kiểm tra hiển thị nhiệt độ dung dịch làm mát

trên cụm đồng hồ.
Nhiệt độ nước làm mát phải dưới 70 °C.

# Vặn nắp đậy1 từ từ sang trái và xả áp suất
dư.

# Tiếp tục vặn nắp đậy1 sang trái và tháo ra.

Mức nước làm mát ổn:
R đối với động cơ nguội, tới vạch đánh dấu2.
R đối với động cơ nóng, tới 1,5 cm trên vạch

đánh dấu2.
# Nếu cần, hãy nạp thêm dung dịch làm mát

được chấp thuận bởi Mercedes-Benz.
R Thông tin chi tiết về dung dịch làm mát

(→ Trang 510)

Đổ thêm nước cho hệ thống rửa kính chắn
gió

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các chi
tiết nóng trong khoang động cơ

Một số chi tiết của khoang động cơ có thể
rất nóng, ví dụ động cơ, bộ làm mát và các
bộ phận của hệ thống xả.
# Để nguội động cơ và chỉ chạm vào các

chi tiết được nêu sau đây.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng khi mở nắp
ca-pô

Nếu bạn mở nắp ca-pô khi động cơ đang quá
nóng hoặc có cháy trong khoang động cơ,
bạn có thể tiếp xúc với khí nóng hoặc các
nhiên liệu vận hành khác bị rò rỉ.
# Trước khi mở nắp ca-pô, hãy để động cơ

đang nóng nguội bớt.
# Hãy giữ nắp ca-pô đóng khi xảy ra cháy

trong khoang động cơ và báo cứu hỏa.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị cháy‑ và bị
thương do chất tẩy rửa cần gạt nước đậm
đặc

Chất tẩy rửa cần gạt nước đậm đặc rất dễ
cháy. Nếu chất rửa cần gạt nước đậm đặc rơi
vào những bộ phận đang nóng của động cơ
hoặc hệ thống xả khí, nó có thể bốc cháy.
# Đảm bảo không để chất rửa cần gạt

nước đậm đặc rớt quanh lỗ rót.

# Mở nắp đậy1 và gài bên cạnh miệng lỗ rót
và kẹp lại.

# Đổ thêm dung dịch rửa.

Vệ sinh và Chăm sóc
Hướng dẫn rửa xe trong hệ thống rửa xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
hiệu lực phanh bị hạn chế sau khi rửa xe
xong

Sau khi rửa xe, phanh của bạn sẽ kém hiệu
quả.
# Sau khi rửa xe, hãy phanh xe cẩn thận,

đồng thời quan sát diễn biến giao thông
cho đến khi hiệu lực phanh tối đa được
khôi phục.

Để tránh hư hỏng xe, hãy chú ý những điểm sau
đây trước khi sử dụng hệ thống rửa xe:
R Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động

DISTRONIC và chức năng HOLD đã tắt.
R Camera 360° hoặc camera lùi đã tắt.
R Cửa sổ hông và cửa sổ trời trượt đã đóng lại

hoàn toàn.
R Quạt gió thông hơi và hệ thống sưởi đã tắt.
R Công tắc cần gạt nước nằm ở vị tríg.
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R Với hệ thống rửa xe có thiết bị kéo: để xe
chạy không tảii.
R Chìa khoá xe ở cách xe tối thiểu 3 m, nếu

không nắp cốp có thể vô tình bị mở.

% Nếu bạn làm sạch xi khỏi kính chắn gió và
lưỡi cao su của cần gạt nước sau khi rửa xe
xong, hãy tránh tạo thành vệt và giảm bớt
tiếng ồn của cần gạt nước.

Hướng dẫn sử dụng máy rửa xe áp lực cao

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi sử
dụng máy rửa xe áp lực cao với đầu phun
tia tròn

Tia nước của đầu phun tia tròn (xịt bùn đất)
có thể gây ra những tổn hại bên ngoài mà
mắt thường không nhìn thấy cho lốp xe hoặc
các chi tiết khung gầm.
Những bộ phận bị hư hại kiểu này có thể đột
ngột không hoạt động.

# Không sử dụng máy rửa xe áp lực cao
với đầu phun tia tròn để rửa xe.

# Cho thay mới các lốp xe và chi tiết
khung gầm bị hư hại ngay lập tức.

Để tránh hư hỏng xe, hãy chú ý những điểm sau
đây khi sử dụng máy rửa xe áp lực cao:
R Giữ chìa khoá cách xe một khoảng cách tối

thiểu là 3 m. Nếu không, nắp cốp xe có thể
vô tình bị mở.
R Giữ khoảng cách tối thiểu với xe là 30 cm.
R Xe có dán đề can trang trí: Một phần xe

của bạn được dán một lớp đề can trang trí.
Giữ khoảng cách tối thiểu là 70 cm giữa đầu
phun của máy rửa xe áp lực cao và những
phần xe có dán đề can. Di chuyển đầu phun
của máy rửa xe áp lực cao trong khi rửa.
R Chú ý tuân thủ thông số về khoảng cách

chuẩn trong Hướng dẫn sử dụng của nhà sản
xuất thiết bị.

R Không hướng đầu phun của máy rửa xe áp
lực cao trực tiếp vào những bộ phận nhạy
cảm như lốp xe, các khe nứt, các bộ phận
điện, ắc quy, đèn và cửa gió.

Rửa xe bằng tay
Chú ý tuân thủ các quy định của luật pháp, ví dụ
ở một số nước việc rửa xe bằng tay chỉ được
phép thực hiện tại những địa điểm rửa xe được
quy định riêng.
# Sử dụng sản phẩm vệ sinh loại nhẹ, ví dụ dầu

rửa xe.
# Rửa xe bằng nước ấm và miếng xốp rửa ô tô

loại mềm. Không để xe dưới ánh nắng mặt
trời trực tiếp.

# Rửa xe cẩn thận bằng nước và lau khô bằng
một tấm lau da cừu. Chú ý không hướng vòi
xịt trực tiếp vào lưới hút gió.
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Hướng dẫn chăm sóc lớp sơn xe và sơn mờ
Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng lớp sơn

Lớp sơn xe R Xác côn trùng: Ngâm trong chất tẩy rửa côn trùng và sau
đó rửa sạch.
R Phân chim: Ngâm với nước và sau đó rửa sạch.
R Dung dịch làm mát, dung dịch phanh, nhựa cây, dầu,

nhiên liệu và mỡ: Làm sạch bằng cách thấm xăng tẩy rửa
hoặc ga bật lửa vào một chiếc khăn rồi chà nhẹ.
R Nước tiểu động vật: Sử dụng chất tẩy rửa nước tiểu động

vật.
R Sáp: Sử dụng chất tẩy silicon.

R Không dán các loại nhãn, phim hoặc sản phẩm tương tự.
R Làm sạch các vết bẩn ngay khi có thể.

Sơn mờ R Rửa xe bằng tay nếu có thể bằng một miếng xốp mềm,
dầu rửa xe và nhiều nước.
R Chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc xe được Mercedes-

Benz chấp thuận.

R Không đánh bóng xe và bánh xe hợp kim nhẹ.
R Không sử dụng hệ thống rửa xe quá thường xuyên và khi

sử dụng thì không chọn chương trình rửa xe kết thúc bằng
xử lý sáp nóng.
R Không sử dụng chất vệ sinh bề mặt sơn, các sản phẩm

mài/đánh bóng, chất giữ độ bóng, ví dụ sáp.
R Chỉ tiến hành sửa chữa lớp sơn xe tại một xưởng dịch vụ

được ủy quyền.
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Vệ sinh hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm
Camera phía sau kính chắn gió

* CHỈ DẪN Hư hỏng thấu kính camera do
vệ sinh

Nếu bạn tự vệ sinh thấu kính camera hoặc xịt
dung dịch rửa kính lên thấu kính camera, bạn
có thể làm hỏng thấu kính.
# Khi vệ sinh khu vực quan sát của hệ

thống lái xe, không xịt dung dịch rửa
kính lên thấu kính camera.

# Khi thấu kính camera bị bẩn, hãy liên hệ
một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lật nắp che camera trên hốc vịn tay1
xuống.

# Vệ sinh kính chắn gió phía trước camera
bằng khăn mềm.

Camera trong lưới tản nhiệt

Thấu kính camera2 được thường xuyên vệ sinh
bằng cách xác nhận hệ thống rửa kính chắn gió.
# Khi bị bẩn nặng, hãy vệ sinh thấu kính

camera2 bằng nước sạch và khăn mềm.
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Hướng dẫn chăm sóc các bộ phận của xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị kẹp do bật cần
gạt nước khi vệ sinh kính chắn gió

Nếu cần gạt nước tự chuyển động khi đang
làm vệ sinh kính chắn gió hoặc lưỡi gạt nước,
bạn có thể bị kẹp.

# Trước khi rửa kính chắn gió và lưỡi gạt
nước, luôn tắt cần gạt nước và tắt máy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng do ống pô
và nắp chụp ống xả

Ống pô và chụp ống xả có thể rất nóng. Bạn
có thể bị bỏng khi chạm phải những bộ phận
này của xe.

# Luôn đặc biệt cẩn thận khi ở gần ống pô
và chụp ống xả.

# Chờ các bộ phận của xe nguội đi trước
khi chạm vào.

Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng xe

Bánh xe/Vành xe Sử dụng nước và chất vệ sinh vành xe không chứa axit. R Không sử dụng các sản phẩm vệ sinh vành xe có chứa axit
để làm sạch bụi phanh. Nếu không, các ốc vít của bánh xe
và các bộ phận của hệ thống phanh có thể bị hư hỏng.
R Để tránh bị ăn mòn đĩa phanh và bố phanh, hãy cho xe

chạy vài phút sau khi vệ sinh xong rồi mới đỗ xe. Đĩa
phanh và bố phanh sẽ nóng lên và tự khô.

Kính xe Cọ từ trong ra ngoài bằng một chiếc khăn ẩm và rửa bằng
dung dịch tẩy rửa được Mercedes-Benz khuyên dùng.

Không sử dụng khăn khô, chất mài mòn hay sản phẩm vệ sinh
chứa dung môi để vệ sinh mặt trong kính.

Lưỡi gạt nước Làm vệ sinh lưỡi gạt nước đã được lật ra bằng khăn ẩm. Không vệ sinh lưỡi gạt nước quá thường xuyên.
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Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng xe

Hệ thống đèn ngoại
thất

Vệ sinh kính xe bằng miếng xốp ướt và sản phẩm vệ sinh loại
nhẹ, ví dụ, dầu rửa xe.

Chỉ sử dụng sản phẩm vệ sinh hoặc khăn phù hợp với kính
nhựa.

Cảm biến Vệ sinh các cảm biến ở cản xe trước, cản sau và trong lưới
tản nhiệt bằng khăn mềm và dầu rửa xe.

Khi sử dụng máy rửa xe áp lực cao, giữ khoảng cách tối thiểu
là 30 cm.

Camera lùi và
Camera 360°

R Mở nắp camera bằng hệ thống đa phương tiện
(→ Trang 257).
R Vệ sinh thấu kính camera bằng khăn mềm và nước sạch.

Không sử dụng máy rửa xe áp lực cao.

Ống pô Vệ sinh bằng sản phẩm vệ sinh do Mercedes-Benz khuyên
dùng, đặc biệt là trong mùa đông và sau khi rửa xe.

Không sử dụng sản phẩm vệ sinh chứa axit.

Móc kéo rơ moóc R Loại bỏ gỉ sét ở khớp cầu, chẳng hạn bằng chổi thép.
R Lau sạch bụi bẩn bằng một khăn sạch không có xơ vải.
R Sau khi vệ sinh, tra ít dầu mỡ vào đầu khớp cầu.
R Chú ý tuân thủ các hướng dẫn chăm sóc trong Hướng dẫn

sử dụng của nhà sản xuất thiết bị nối rơ moóc.

Không vệ sinh khớp nối cầu bằng máy rửa xe áp lực cao hoặc
dung môi.
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Hướng dẫn chăm sóc nội thất

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do các bộ
phận bằng nhựa bị vỡ sau khi sử dụng
các sản phẩm chăm sóc bề mặt chứa
dung môi

Các bề mặt của bảng điều khiển trên xe có
thể bị rỗ tổ ong do các sản phẩm chăm sóc
và vệ sinh chứa dung môi.

Khi ấy, nếu túi khí nổ, các bộ phận bằng nhựa
có thể bung ra.
# Không sử dụng sản phẩm chăm sóc và‑

vệ sinh chứa dung môi để vệ sinh bảng
điều khiển trên xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc tử
vong do dây đai an toàn bị tẩy màu

Dây đai an toàn có thể yếu đi nhiều do tẩy
hoặc nhuộm màu.
Do đó, dây đai an toàn có thể bị rách hoặc
không hoạt động khi xảy ra tai nạn.
# Không bao giờ tẩy và nhuộm màu dây

đai an toàn.

Tuân thủ những hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng xe

Dây đai an toàn Vệ sinh bằng nước ấm và nước bọt xà phòng. R Không sử dụng sản phẩm vệ sinh chứa hoá chất.
R Không làm khô dây đai an toàn bằng nhiệt trên 80 °C

hoặc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Màn hiển thị Vệ sinh bề mặt cẩn thận bằng khăn sợi micro và sản phẩm
chăm sóc màn hình TFT/LCD.

R Tắt màn hiển thị và để nguội.
R Không sử dụng sản phẩm khác.

Ốp nhựa R Vệ sinh bằng khăn sợi micro ẩm.
R Khi quá bẩn: Sử dụng sản phẩm chăm sóc do Mercedes-

Benz khuyên dùng.

R Không dán các loại nhãn, phim hoặc sản phẩm tương tự.
R Không tiếp xúc với mỹ phẩm, hóa chất diệt côn trùng và

kem chống nắng.
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Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng xe

Gỗ thịt/Chi tiết
trang trí

R Vệ sinh bằng khăn sợi micro.
R Kiểu màu đàn piano đen: Vệ sinh bằng khăn ẩm và nước

bọt xà phòng.
R Khi quá bẩn: Sử dụng sản phẩm chăm sóc do Mercedes-

Benz khuyên dùng.

Không sử dụng sản phẩm vệ sinh chứa dung môi, sản phẩm
đánh bóng hoặc xi.

Ốp trần Vệ sinh bằng bàn chải hoặc dầu rửa xe khô.

Thảm Sử dụng sản phẩm vệ sinh vải và thảm do Mercedes-Benz
khuyên dùng.

Bọc ghế bằng da
thật

R Vệ sinh bằng khăn ẩm và lau lại bằng khăn khô.
R Chăm sóc chất liệu da: Chỉ sử dụng các sản phẩm chăm

sóc chất liệu da do Mercedes-Benz khuyên dùng.

Không lau da quá ướt.
Không sử dụng khăn sợi micro.

Bọc ghế bằng
DINAMICA

Vệ sinh bằng khăn ẩm. Không sử dụng khăn sợi micro.

Bọc ghế bằng da
nhân tạo

Vệ sinh bằng khăn ẩm và nước bọt xà phòng nồng độ 1%. Không sử dụng khăn sợi micro.
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Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc Tránh làm hư hỏng xe

Bọc ghế bằng vải Vệ sinh bằng khăn sợi micro ẩm và nước bọt xà phòng nồng
độ 1% và để khô.

Hộp cốp sau tiện
nghi EASY-PACK

Vệ sinh bằng khăn ẩm. Không sử dụng chất làm loãng chứa cồn, không sử dụng xăng
hoặc sản phẩm vệ sinh có hạt ma sát.
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Tình huống khẩn cấp
Lấy áo phản quang
Áo phản quang nằm trong hộc đựng đồ1 ở
cánh cửa trước.

# Lấy ra: Lấy túi đựng áo phản quang ra.
# Mở túi đựng áo phản quang và lấy áo phản

quang ra.
% Áo phản quang cũng có thể được cất trong

ngăn đồ ở cửa sau.

1 Số lần giặt tối đa
2 Nhiệt độ giặt tối đa
3 Không tẩy
4 Không là
5 Không sử dụng máy sấy
6 Không tẩy bằng hóa chất
7 Áo này phù hợp với cấp độ 2

Áo phản quang chỉ đáp ứng được các yêu cầu
quy định trong luật hiện hành khi nó đúng kích
cỡ và đóng kín lại được.
Thay mới áo phản quang:
R khi hư hỏng hoặc có những vết bẩn trên vạch

phản quang mà không làm sạch được

R khi vượt quá số lần giặt tối đa
R khi hết huỳnh quang

Biển cảnh báo hình tam giác
Lấy biển cảnh báo hình tam giác ra

# Ấn vào hai bên móc giữ biển cảnh báo hình
tam giác1 theo hướng mũi tên và mở ra.
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# Lấy biển cảnh báo hình tam giác2 ra.

Đặt biển cảnh báo hình tam giác

# Kéo chóa phản xạ1 ở hai bên lên phía trên
tạo thành hình tam giác và nối chúng lại nhờ
nút ấn2 ở phía trên.

# Duỗi các chân đứng3 sang hai bên.

Bộ dụng cụ cấp cứu

Bộ dụng cụ cấp cứu1 được gắn ở túi lưới đựng
đồ bên phải trong cốp xe bằng băng dính Velcro
2.

Lấy bình chữa cháy

* CHỈ DẪN Hư hại ngăn để đồ vặt
# Đóng ngăn để đồ vặt khi xe chạy.

# Kéo tay nắm1 lên và lật nắp che theo
hướng mũi tên về phía trước.

# Lấy bình chữa cháy ra khỏi ngăn để đồ vặt.
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Thủng lốp
Hướng dẫn khi thủng lốp

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi lốp
không đủ áp suất

Lốp không đủ áp suất sẽ ảnh hưởng lớn đến
việc lái xe cũng như tay lái‑ và việc phanh xe.
Xe với lốp không có tính năng tự làm kín:
# Không chạy xe với lốp không đủ áp

suất.
# Thay thế ngay lốp không đủ áp suất

bằng bánh dự phòng khẩn cấp‑ hoặc
bánh dự phòng hoặc thông báo cho một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Lốp có có tính năng tự làm kín:
# Lưu ý các thông tin và chỉ dẫn cảnh báo

đối với lốp MOExtended (Lốp có tính
năng tự làm kín).

Tùy theo trang bị trên xe mà bạn có các khả
năng sau khi xe bị thủng lốp:
R Xe với lốp MOExtended: Cho phép tiếp tục

đi thêm một đoạn. Hãy lưu ý các chỉ dẫn cho
lốp MOExtended (Lốp có đặc tính tự làm kín)
(→ Trang 458).
R Xe có bộ vá xe TIREFIT Kit: Bạn có thể sửa

lốp để đi tạm thêm một đoạn. Khi đó cần sử
dụng bộ vá xe TIREFIT Kit (→ Trang 460).
R Xe có Mercedes me connect: Bạn có thể

thực hiện một cuộc gọi báo sự cố thông qua
bộ điều khiển cửa sổ trời trong trường hợp xe
gặp sự cố (→ Trang 380).
R Tất cả các loại xe: Hãy thay bánh xe

(→ Trang 491).

Lốp MOExtended (Lốp có khả năng chạy khi
hết hơi)

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi lái
xe trong lúc xịt lốp

Chạy xe khi bị xịt lốp làm giảm khả năng xử
lý ví dụ, khi vào cua, tăng tốc mạnh cũng như
khi phanh.
# Không được vượt quá tốc độ tối đa cho

phép.
# Tránh các thao tác lái và rẽ đột ngột

cũng như lái xe qua chướng ngại vật (vỉa
hè, ổ gà, địa hình). Đặc biệt cần tránh
đối với những xe có tải.

# Trong các trường hợp sau đây, dừng lái
xe trong tình huống khẩn cấp:
R Khi có tiếng gõ
R Khi xe rung
R Khi xuất hiện khói có mùi cao su
R Khi can thiệp ESP® liên tục
R Khi có vết rạn nứt trên thành lốp
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# Sau khi lái xe xịt lốp, hãy nhờ một
xưởng dịch vụ được ủy quyền kiểm tra
lại các vành lốp xem có dùng tiếp được
không.

# Trong mọi trường hợp, hãy thay lốp bị
lỗi.

Với lốp MOExtended (lốp có khả năng chạy khi
hết hơi), bạn có thể tiếp tục chạy xe ngay cả khi
một hoặc nhiều lốp hết hơi hoàn toàn. Tuy nhiên,
lốp không được có những hư hại thấy rõ bằng
mắt thường.
Bạn nhận biết lốp MOExtended khi có ký hiệu
"MOExtended" trên thành bên của lốp.
Xe có hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp:
Bạn chỉ được phép sử dụng lốp MOExtended khi
kết hợp với hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
chủ động.
Xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp: Bạn chỉ
được phép sử dụng lốp MOExtended khi kết hợp
với hệ thống kiểm soát áp suất lốp chủ động.

Nếu cảnh báo giảm áp suất lốp xuất hiện trên
màn hình hiển thị đa chức năng:
R Kiểm tra xem lốp có hư hỏng không.
R Khi tiếp tục đi, hãy chú ý tuân thủ những chỉ

dẫn tiếp theo.
Quãng đường chạy khẩn cấp từ khi có cảnh
báo mất áp suất
Tình trạng tải Quãng đường chạy

khẩn cấp

Tải một phần 80 km

Tải toàn phần 30 km

R Quãng đường chạy khẩn cấp có thể đạt được
dài ngắn phụ thuộc vào cách lái xe.
R Tốc độ tối đa cho phép 80 km/h.

Nếu sau khi thủng lốp bạn không thể trang bị lại
lốp MOExtended, có thể tạm thời sử dụng lốp
tiêu chuẩn.

Nơi chứa Bộ TIREFIT Kit
Bộ TIREFIT Kit được để ở dưới sàn cốp xe.

Xe Mercedes‑‑AMG: Chú ý các chỉ dẫn trong
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

1 Chai chứa keo vá lốp xe
2 Máy nén bơm lốp xe

% Xem các thông số về loại công suất (LK) và/
hoặc thông số điện ở mặt sau của máy nén
bơm lốp xe:
R LK2 – 12 V/15A, 180 W, 0,8 kg
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Trong khoảng cách khoảng 1 m so với máy
nén bơm lốp xe và khoảng 1,6 m so với mặt
đất, ngưỡng áp suất âm thanh sau đây được
áp dụng:
R Ngưỡng áp suất âm thanh LLA 96,0 dB (A)

Máy nén bơm lốp xe không cần bảo dưỡng.
Hãy liên hệ một xưởng dịch vụ được ủy
quyền khi có sự cố về chức năng.

Sử dụng bộ TIREFIT Kit
Các phương tiện hỗ trợ sau đây có sẵn:
R Chai chứa keo vá lốp xe
R Nhãn dán TIREFIT đính kèm
R Máy nén bơm lốp xe
R Găng tay dùng một lần

Bạn có thể vá các vết rách trên lốp tới 4 mm,
đặc biệt là trên bề mặt lốp bằng vật liệu vá lốp
xe TIREFIT. Bạn có thể sử dụng TIREFIT khi nhiệt
độ bên ngoài xuống đến -20°C.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi sử
dụng vật liệu vá lốp xe

Trong những trường hợp sau đây vật liệu vá
lốp có thể không đủ để hỗ trợ sự cố, vì nó
không vá kín được lốp:
R Khi vết cắt‑ hoặc nứt của lốp xe lớn hơn

thông số đã nêu ở trên.
R Khi vành xe bị hư hỏng.
R Nếu bạn đã lái xe với lốp còn rất ít hơi

hoặc hết sạch hơi.
# Không được đi tiếp.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được

ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương và ngộ
độc do vật liệu vá lốp

Vật liệu vá lốp có hại cho sức khỏe và gây
kích ứng. Không được để nó tiếp xúc với da,
mắt hoặc quần áo hoặc không được nuốt.
Không được hít hơi của nó. Hãy giữ vật liệu
vá lốp cách xa trẻ em.

Nếu chạm phải vật liệu vá lốp hãy lưu ý
những điểm sau:
# Ngay lập tức rửa sạch vật liệu vá lốp

dính trên da bằng nước.
# Ngay lập tức rửa thật kỹ mắt bị dính vật

liệu vá lốp bằng nước sạch.
# Nếu nuốt phải vật liệu vá lốp, hãy lập

tức súc miệng thật kỹ và uống thật
nhiều nước. Không được ép nôn và ngay
lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế!

# Thay quần áo bị dính vật liệu vá lốp
ngay lập tức.

# Nếu xuất hiện các phản ứng dị ứng, yêu
cầu ngay sự giúp đỡ của bác sĩ.

* CHỈ DẪN Máy nén bơm lốp xe quá nóng
khi sử dụng trong thời gian dài

# Không sử dụng máy nén bơm lốp xe lâu
hơn tám phút liên tục.

Hãy lưu ý những chỉ dẫn an toàn của nhà sản
xuất trên nhãn dán của máy nén bơm lốp xe.
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Hãy đổi chai chứa keo vá lốp xe bốn năm một
lần tại xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Giữ nguyên vật lạ khi bị cắm vào lốp.

# Dán phần1 của nhãn dán TIREFIT trên cụm
đồng hồ chỗ người lái nhìn thấy được.

# Dán phần2 của nhãn dán TIREFIT gần van
trên bánh xe của lốp bị hỏng.

# Kéo đầu cắm4 cùng dây điện và ống mềm
5 khỏi hộp máy nén bơm lốp xe.

# Cắm đầu cắm của ống mềm5 vào mặt bích
6 của chai chứa keo vá lốp xe1 cho đến
khi vào đúng khớp.

# Cắm chai chứa keo vá lốp1 lộn ngược đầu
xuống vào hốc2 của máy nén bơm lốp xe.

# Xoay nắp van7 của lốp xe bị hỏng.
# Vặn vòi bơm8 vào van7.
# Cắm phích4 vào ổ cắm 12‑V‑ trên xe.
# Bật điện khởi động.
# Ấn công tắc bật/tắt3 trên máy nén bơm

lốp xe.
Máy nén bơm lốp xe được bật lên. Lốp xe sẽ
được bơm. Đầu tiên, vật liệu vá lốp được bơm
vào lốp. Khi đó áp suất có thể nhanh chóng
đạt được khoảng 500 kPa (5 bar, 73 psi).

Không tắt máy nén bơm lốp xe trong giai
đoạn này!
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# Để máy nén bơm lốp xe chạy tối đa tám phút.
Sau đó áp suất lốp phải đạt được tối thiểu là
180 kPa (1,8 bar, 26 psi).

Nếu vật liệu vá lốp tràn ra, hãy làm sạch khu vực
bị dính nhanh nhất có thể. Hãy sử dụng nước
sạch là tốt nhất.
Nếu quần áo của bạn bị dính vật liệu vá lốp, hãy
giặt quần áo nhanh nhất có thể bằng
perchloroethylene.
Nếu sau tám phút áp suất lốp không đạt
được 180 kPa (1,8 bar, 26 psi):
# Tắt máy nén bơm lốp xe.
# Tháo vòi bơm khỏi lốp xe bị hỏng.

Hãy lưu ý khi tháo vòi bơm, vật liệu vá lốp có thể
tràn ra.
# Hãy tiến hoặc lùi xe thật chậm khoảng 10 m.
# Bơm lại lốp một lần nữa.

Sau tối đa tám phút áp suất lốp cần đạt được
tối thiểu 180kPa (1,8 bar, 26 psi).

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi áp suất
lốp không đủ

Nếu sau thời gian nêu trên áp suất lốp vẫn
chưa đạt được mức kể trên thì lốp đã bị hỏng
quá nặng. Vật liệu vá lốp không thể hỗ trợ sự
cố trong trường hợp này.
Lốp bị hỏng cũng như lốp quá ít hơi có thể
ảnh hưởng lớn đến hiệu suất phanh và chất
lượng xe chạy.
# Không được đi tiếp.
# Liên hệ một xưởng dịch vụ được ủy

quyền.

Nếu sau tám phút áp suất lốp đạt được
180 kPa (1,8 bar, 26 psi):

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
chạy xe với lốp vá

Lốp được vá tạm thời bằng vật liệu vá lốp ảnh
hưởng đến chất lượng xe chạy và không phù
hợp chạy tốc độ cao hơn.

# Điều chỉnh chế độ lái cho phù hợp và lái
xe cẩn thận.

# Lưu ý không vượt quá tốc độ tối đa cho
phép đối với lốp được vá bằng vật liệu
vá xe.

Chú ý tuân thủ tốc độ tối đa cho phép đối với lốp
được vá bằng vật liệu vá xe là 80 km/h.
# Dán chặt phần trên của nhãn dán TIREFIT

trên cụm đồng hồ chỗ người lái nhìn thấy
được.

* CHỈ DẪN Vệt bẩn do vật liệu vá xe chảy
ra

Phần còn lại của vật liệu vá lốp sau khi sử
dụng có thể chảy khỏi vòi bơm.
# Đặt vòi bơm vào trong túi ni lông có sẵn

trong bộ TIREFIT Kit.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi
trường do xử lý sai

Vật liệu vá lốp có chứa chất độc hại.
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# Xử lý chai chứa keo vá lốp xe đã sử
dụng đúng cách, ví dụ tại một trung tâm
bảo dưỡng của Mercedes-Benz.

# Tắt máy nén bơm lốp xe.
# Tháo vòi bơm khỏi lốp xe bị hỏng.
# Xếp lại chai chứa keo vá lốp xe, máy nén

bơm lốp xe và biển cảnh báo hình tam giác.
# Lái xe đi ngay lập tức.
# Sau khi đi khoảng mười phút thì dừng lại và

kiểm tra áp suất lốp bằng máy nén bơm lốp
xe.
Bây giờ áp suất lốp cần đạt tối thiểu 130 kPa
(1,3 bar, 19 psi).

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi áp suất
lốp không đủ

Nếu không đạt đủ áp suất lốp nêu trên sau
một thời gian chạy ngắn, lốp đã bị hỏng quá
nặng. Vật liệu vá lốp không thể hỗ trợ sự cố
trong trường hợp này.

Lốp bị hỏng cũng như lốp quá ít hơi có thể
ảnh hưởng lớn đến hiệu suất phanh và chất
lượng xe chạy.
# Không được đi tiếp.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được

ủy quyền.

Các nước có dịch vụ 24h của Mercedes-Benz:
Bạn sẽ thấy một nhãn dán có số điện thoại, ví dụ
trên cột B‑ phía người lái.
# Chỉnh áp suất lốp, khi còn tối thiểu 130 kPa

(1,3 bar, 19 psi). Xem giá trị ở bảng áp suất
lốp trên nắp che chỗ đổ nhiên liệu.

# Tăng áp suất lốp: Bật máy nén bơm lốp xe.

# Giảm áp suất lốp: Ấn nút xả1 cạnh áp kế
2.

# Nếu mức áp suất lốp đúng, hãy tháo vòi bơm
khỏi van của lốp đã được vá.

# Vặn chặt nắp van của lốp đã được vá.
# Rút chai chứa keo vá lốp xe khỏi máy nén

bơm lốp xe.
Để nguyên vòi bơm cạnh chai chứa keo vá
lốp xe.

# Hãy lái xe đến một xưởng dịch vụ được ủy
quyền gần nhất để thay lốp xe, chai chứa keo
vá lốp và vòi bơm.
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Ắc quy (xe)
Hướng dẫn về ắc quy 12‑‑V‑‑
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do làm việc
không đúng cách với ắc quy

Làm việc không đúng cách với ắc quy có thể
dẫn đến các trục trặc, ví dụ như ngắn mạch.
Qua đó, có thể dẫn tới những hạn chế chức
năng của các hệ thống liên quan đến an
toàn, chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng, hệ
thống phanh ABS (hệ thống chống bó cứng
phanh) hoặc ESP ®(Hệ thống cân bằng điện
tử). An toàn vận hành xe của bạn có thể bị
hạn chế.
Bạn có thể mất quyền kiểm soát xe trong các
tình huống sau đây:
R Khi phanh
R Khi đánh lái đột ngột và/hoặc không điều

chỉnh được tốc độ.

# Hãy thông báo ngay với một xưởng dịch
vụ được ủy quyền khi xảy ra ngắn mạch
hoặc sự cố tương tự.

# Không được đi tiếp.
# Hãy luôn thực hiện những công việc liên

quan tới ắc quy ở một xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

R Các thông tin khác về ABS (→ Trang 214)
R Thông tin khác về ESP® (→ Trang 214)

Mercedes–Benz khuyến cáo bạn vì những lý do
an toàn chỉ sử dụng ắc quy đã được Mercedes-
Benz kiểm định và chấp thuận cho xe của bạn.
Các loại ắc quy này có bảo vệ chống rò rỉ tăng
cường, do đó người ngồi trong xe sẽ không bị
bỏng axit, khi ắc quy bị hư hỏng do tai nạn.
Tất cả các xe trừ những xe dùng ắc quy
lithium ion

& CẢNH BÁO Nguy cơ nổ do tích tĩnh điện
Hiện tượng tích tĩnh điện có thể dẫn đến hình
thành tia lửa điện và qua đó bắt cháy hỗn
hợp khí dễ cháy nổ của ắc quy.

# Hãy chạm vào vỏ kim loại trước khi xử
lý ắc quy để giảm tích tĩnh điện hiện có.

Hỗn hợp khí dễ cháy nổ xuất hiện khi sạc ắc quy
cũng như khi hỗ trợ khởi động.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bỏng axit do dung
dịch điện phân

Dung dịch điện phân có tính ăn mòn.
# Hãy tránh tiếp xúc với da, mắt hoặc

quần áo.
# Không cúi người phía trên ắc quy.
# Không hít hơi của ắc quy.
# Giữ trẻ em tránh xa ắc quy.
# Rửa sạch dung dịch điện phân ngay lập

tức với nhiều nước sạch và yêu cầu trợ
giúp y tế ngay.
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Tất cả các xe

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Thiệt hại
môi trường do vứt bỏ pin không đúng quy
định

Pin có chứa chất độc hại. Theo luật
định, cấm vứt bỏ pin chung với các loại rác
thải sinh hoạt.
#

Vứt bỏ pin phù hợp với môi
trường. Gom pin đã hết điện tại một
xưởng dịch vụ ủy quyền hoặc một điểm
thu gom pin cũ.

Nếu phải kết nối ắc quy 12–Vôn–, hãy liên hệ
một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Khi xử lý ắc quy hãy luôn chú ý các chỉ dẫn an
toàn và các biện pháp bảo hộ.

Nguy cơ cháy nổ

Cấm lửa, ánh sáng ngọn lửa trực tiếp
và hút thuốc khi xử lý ắc quy. Tránh
tạo tia lửa.

Chất điện phân hoặc dung dịch điện
phân có tính ăn mòn. Hãy tránh tiếp
xúc với da, mắt hoặc quần áo. Hãy
mang quần áo bảo hộ phù hợp, đặc
biệt là găng tay, yếm và bảo vệ mặt.
Hãy rửa sạch dung dịch điện phân
hoặc chất điện phân bắn vào người
bằng nước sạch ngay lập tức. Hãy đến
bác sĩ nếu có thể.
Hãy đeo kính bảo vệ.

Giữ trẻ em ở xa.

Hãy chú ý tuân thủ hướng dẫn sử
dụng.

Nếu bạn không sử dụng xe trong một thời gian
dài:
R hãy bật trạng thái nghỉ, hoặc
R hãy kết nối ắc quy với một thiết bị sạc do

Mercedes-Benz khuyến cáo, hoặc
R liên hệ một xưởng dịch vụ được ủy quyền để

ngắt kết nối ắc quy

Hỗ trợ khởi động và sạc ắc quy 12V
Xe dùng ắc quy Lithium-Ion
# Luôn sử dụng điểm đấu dây khởi động ngoài

trong khoang động cơ để sạc ắc quy và hỗ
trợ khởi động.

* CHỈ DẪN Hư hỏng ắc quy do quá áp

Khi sạc bằng thiết bị sạc không có giới hạn
điện áp sạc, ắc quy hoặc hệ thống điện tử
của xe có thể bị hư hỏng.

464 Hỗ trợ sự cố



# Chỉ sử dụng các thiết bị có điện áp sạc
tối đa là 14,4 V.

* CHỈ DẪN Tuổi thọ bị rút ngắn do sạc ắc
quy ở nhiệt độ quá thấp

Do sạc ắc quy ở nhiệt độ quá thấp, tuổi thọ
của ắc quy có thể rút ngắn và tính năng khởi
động sẽ kém đi.
# Không sạc ắc quy ở nhiệt độ quá thấp.

Tất cả các loại xe khác
# Luôn sử dụng điểm đấu dây khởi động ngoài

trong khoang động cơ để sạc ắc quy và hỗ
trợ khởi động.

* CHỈ DẪN Hư hỏng ắc quy do quá áp

Khi sạc bằng thiết bị sạc không có giới hạn
điện áp sạc, ắc quy hoặc hệ thống điện tử
của xe có thể bị hư hỏng.
# Chỉ sử dụng các thiết bị có điện áp sạc

tối đa là 14,8 V.

& CẢNH BÁO Nguy cơ nổ do khí hydro
đánh lửa

Ắc quy trong quá trình sạc tạo ra khí hydro.
Nếu bạn gây ngắn mạch hoặc điều này dẫn
đến hình thành tia lửa điện, khí hydro có thể
bắt cháy.
# Lưu ý không để cực dương của ắc quy

đã đấu tiếp xúc với các bộ phận của xe.
# Không bao giờ đặt các vật kim loại hoặc

dụng cụ lên ắc quy.
# Phải chú ý tuân thủ thứ tự các kẹp nối

đầu cực ắc quy theo hướng dẫn khi đấu
hoặc tháo kẹp sạc ‑.

# Khi hỗ trợ khởi động luôn luôn lưu ý chỉ
kết nối các cực ắc quy với cực đấu
tương ứng.

# Khi hỗ trợ khởi động phải chú ý tuân thủ
thứ tự thực hiện theo hướng dẫn khi
đấu‑ hoặc tháo dây nối tắt.

# Không đấu‑ hoặc tháo các kẹp nối đầu
cực ắc quy khi động cơ đang chạy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ nổ trong quá trình
sạc và khi hỗ trợ khởi động

Trong quá trình sạc và khi hỗ trợ khởi động,
hỗn hợp khí gây nổ của ắc quy có thể bị rò rỉ.
# Tuyệt đối tránh lửa, ánh sáng ngọn lửa

trực tiếp, hình thành tia lửa điện và hút
thuốc.

# Hãy đảm bảo trong quá trình sạc và hỗ
trợ khởi động được thông khí đầy đủ.

# Không cúi người phía trên ắc quy.

Nếu ở nhiệt độ thấp, đèn báo/cảnh báo trên
cụm đồng hồ không sáng, rất nhiều khả năng ắc
quy đã bị đóng băng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ nổ khi ắc quy bị
đóng băng

Một ắc quy hết điện có thể đã bị đóng băng
khi nhiệt độ ở điểm đông.
Nếu bạn hỗ trợ khởi động hoặc sạc ắc quy,
khí ắc quy có thể bị rò rỉ.
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# Luôn rã đông ắc quy đã bị đóng băng
trước khi sạc hoặc trước khi hỗ trợ khởi
động.

Tuổi thọ của ắc quy đã được rã đông có thể bị
rút ngắn rất nhiều.
Khuyến cáo nên kiểm tra ắc quy đã được rã đông
tại một xưởng dịch vụ ủy quyền.
Tất cả các xe
Plug in Hybrid: Bạn phải tuân thủ các hướng
dẫn trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể
bạn không nhận biết được những nguy hiểm.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do cố khởi động lâu
hoặc nhiều lần

Vì cố khởi động lâu hoặc nhiều lần, bộ xúc
tác xử lý khí thải có thể bị hư hỏng do nhiên
liệu không cháy hết.
# Tránh cố khởi động lâu hoặc nhiều lần.

Chú ý các điểm sau đây khi hỗ trợ khởi động và
sạc ắc quy:
R Chỉ sử dụng dây nối tắt/dây sạc không bị hư

hỏng có đủ tiết diện và kẹp điện cực cách
điện.
R Các phần không cách điện của kẹp điện cực

ắc quy không được phép tiếp xúc với các bộ
phận bằng kim loại khác, chừng nào dây nối
tắt/dây sạc vẫn kết nối với ắc quy/điểm đấu
dây khởi động ngoài.
R Dây nối tắt/dây sạc không được phép tiếp

xúc với bộ phận nào có thể chuyển động
trong khi động cơ đang chạy.
R Hãy chắc chắn rằng cả bạn và cả ắc quy đều

không bị tích tĩnh điện.
R Nhất định phải tránh lửa và ánh sáng ngọn

lửa trực tiếp.
R Không cúi người phía trên ắc quy.
R Khi sạc: Chỉ sử dụng thiết bị sạc đã được

Mercedes-Benz kiểm tra và chấp thuận và
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị sạc
trước khi sạc ắc quy.

Chú ý thêm các điểm sau đây khi hỗ trợ khởi
động:
R Chỉ hỗ trợ khởi động với ắc quy có điện áp

12V.
R Không được chạm vào xe.
R Động cơ xăng: Chỉ thực hiện hỗ trợ khởi

động khi động cơ đang nguội và hệ thống xả
khí đã được làm mát.

# Đảm bảo đỗ xe bằng phanh tay điện tử.
# Hộp số tự động: Đưa hộp số về vị tríB.
# Đảm bảo chắc chắn rằng điện khởi động và

tất cả các nguồn sử dụng điện khác đều tắt.
# Mở nắp ca-pô.
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# Xe có nắp chân mát: Vặn vít2 của nắp
chân mát1 sang trái và tháo nắp chân mát
1 ra.

# Đẩy nắp3 của cực tiếp xúc dương4 tại
điểm đấu dây khởi động ngoài theo hướng
mũi tên.

# Kết nối điểm tiếp xúc dương4 trên xe và
cực dương của ắc quy ngoài bằng dây nối
tắt/dây sạc. Bắt đầu với điểm tiếp xúc dương
4 của xe.

# Khi hỗ trợ khởi động: Khi xe được hỗ trợ, để
động cơ chạy với tốc độ không tải.

# Kết nối cực âm của ắc quy ngoài với chân
mát5 trên xe bằng dây nối tắt/dây sạc. Bắt
đầu với ắc quy ngoài.

# Khi hỗ trợ khởi động: Khởi động động cơ
của xe.

# Khi sạc: Bắt đầu quá trình sạc.
# Khi hỗ trợ khởi động: Để động cơ chạy một

vài phút.
# Khi hỗ trợ khởi động: Trước khi tháo dây nối

tắt, hãy bật một thiết bị tiêu thụ điện của xe,
chẳng hạn chức năng sấy kính hậu hoặc
chiếu sáng.

Nếu quá trình hỗ trợ khởi động/sạc kết thúc:
# Trước tiên, tháo dây nối tắt/dây sạc khỏi

chân mát5 và cực âm của ắc quy ngoài, rồi
tháo khỏi điểm tiếp xúc dương4 và cực
dương của ắc quy ngoài. Trong mỗi trường
hợp, bắt đầu với tiếp xúc của xe mình trước.

# Sau khi ngắt dây nối tắt/dây sạc, đóng nắp
3 của điểm tiếp xúc dương4.

# Xe có nắp chân mát: Lắp nắp chân mát1
trở lại và vặn vít2 sang phải.
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Nhận thêm thông tin về hỗ trợ khởi động tại mọi
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Kéo nổ hoặc kéo đi
Các phương pháp kéo xe cho phép
Plug in Hybrid: Chú ý các chỉ dẫn trong hướng
dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn không nhận
biết được những nguy hiểm.

Khi gặp sự cố, Mercedes-Benz khuyên bạn nên
vận chuyển xe thay vì kéo xe.

* CHỈ DẪN Thiệt hại xe do kéo xe không
đúng cách

# Chú ý tuân thủ chỉ dẫn và hướng dẫn về
kéo xe

Các phương pháp kéo xe cho phép

Trang bị của xe/Phương pháp
kéo

hai cầu xe tiếp đất nâng cầu trước nâng cầu sau

Xe có hộp số tự động Có, tối đa 50 km với 50 km/h Không Có, nếu tay lái được cố định bằng
vấu tì ở vị trí trung tâm.

Xe 4MATIC Có, tối đa 50 km với 50 km/h Không Không

Kéo xe nâng cầu: Việc kéo xe cần thực hiện bởi
công ty chuyên cung cấp dịch vụ kéo xe.

Kéo xe với cả hai cầu xe tiếp đất # Tuân thủ những hướng dẫn về phương pháp
kéo xe được phép (→ Trang 468).
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# Đảm bảo ắc quy được kết nối và sạc đủ.

Nếu ắc quy hết điện:
R Động cơ không thể khởi động được.
R Không thể nhả hay khoá phanh tay điện tử.
R Không thể đưa hộp số tự động về vị tríi

hoặcj.

% Nếu hộp số tự động không được đưa về vị trí
i, hãy vận chuyển xe (→ Trang 471). Cần
có xe kéo với thiết bị nâng hạ để vận chuyển
xe bị chết máy.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do kéo xe quá nhanh
hoặc quá xa

Do kéo xe quá nhanh hoặc quá xa, có thể
dẫn đến hỏng hệ thống truyền động.
# Tốc độ kéo không được vượt 50 km/h.
# Quãng đường kéo không được quá

50 km.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
kéo một chiếc xe có trọng lượng quá lớn

Nếu xe được kéo hoặc khởi động bằng trớn
xe ‑nặng hơn tổng trọng lượng cho phép của
xe bạn, có thể xảy ra các tình huống sau:
R Mắt móc xích để kéo đứt.
R Tổ hợp xe/rơ moóc bị tròng trành và

thậm chí có thể bị lật.
# Nếu xe được kéo‑ hoặc khởi động bằng

trớn xe, trọng lượng của nó không được
phép vượt quá tổng trọng lượng cho
phép của bản thân xe.

Nếu xe phải được kéo hoặc khởi động bằng trớn
xe, trọng lượng của nó không được phép vượt
quá tổng trọng lượng cho phép của xe kéo.
# Xem thông số về tổng trọng lượng cho phép

của mỗi xe trên nhãn thông tin nhận dạng xe
(→ Trang 500).

# Không mở cửa bên phía người lái hoặc cửa
trước bên phía hành khách, nếu không hộp
số sẽ tự động chuyển sang vị tríj.

# Lắp mắt móc xích để kéo (→ Trang 473).

# Cố định chặt thiết bị kéo xe.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do cố định sai cách
# Chỉ cố định dây cáp kéo xe hoặc đòn

gắn móc kéo vào mắt móc xích để kéo.

% Bạn có thể cố định chặt thiết bị kéo xe vào
móc kéo rơ moóc.

# Tắt tính năng khoá tự động (→ Trang 77).
# Không kích hoạt chức năng HOLD.
# Tắt bảo vệ chống bị kéo đi (→ Trang 99).
# Tắt hệ thống trợ phanh chủ động

(→ Trang 222).
# Đưa hộp số tự động về vị tríi.
# Nhả phanh tay điện tử.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
các chức năng liên quan đến an toàn bị
hạn chế khi kéo xe

Các chức năng an toàn bị hạn chế hoặc
không sẵn sàng trong các tình huống sau:
R Đã tắt máy.
R Hệ thống phanh hoặc hệ thống tay lái trợ

lực bị trục trặc.
R Hệ thống cung cấp năng lượng hoặc hệ

thống điện trên xe bị trục trặc.

Nếu xe của bạn được kéo đi, việc lái và
phanh sẽ đòi hỏi một lực lớn hơn đáng kể.
# Sử dụng đòn gắn móc kéo.
# Đảm bảo trước khi kéo, hệ thống lái

quay trơn tru.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do lực kéo quá lớn

Xuất phát đột ngột có thể gây hư hỏng xe do
lực kéo quá lớn.
# Khởi động từ từ và không giật cục.

Đưa xe lên để vận chuyển
# Chú ý tuân thủ hướng dẫn về kéo xe

(→ Trang 468).
# Để đưa xe lên, neo thiết bị kéo xe vào mắt

móc xích để kéo.

% Bạn có thể cố định chặt thiết bị kéo xe vào
móc kéo rơ moóc.

# Đưa hộp số tự động về vị tríi.

% Khi có sự cố về điện, hộp số tự động có thể
bị khoá ở vị tríj. Để sang sối hãy cấp
điện áp cho hệ thống điện trên xe
(→ Trang 464).

# Đưa xe lên.
# Đưa hộp số tự động về vị tríj.
# Chỉ cố định vào bánh xe.

Xe có tính năng ADS PLUS (Hệ thống giảm
xóc thích ứng PLUS)

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi
vận chuyển xe có Hệ thống giảm xóc
thích ứng PLUS

Lực giảm xóc nhỏ của xe chở có thể khiến cả
hai xe rung lắc.
Do đó, khi vận chuyển xe có Hệ thống giảm
xóc thích ứng PLUS, cả hai xe sẽ bị văng. Do
đó, bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Trong quá trình vận chuyển, hãy chắc

chắn rằng
R xe được xếp đúng vị trí.
R cố định tất cả bốn bánh xe bằng dây

đai phù hợp.
R không vượt quá tốc độ tối đa cho

phép là 60 km/h khi vận chuyển.
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* CHỈ DẪN Hư hại xe do cố định sai cách
# Sau khi đưa xe lên, xe phải được cố

định chắc tất cả bốn bánh. Nếu không,
xe có thể bị hư hại.

# Giữ khoảng cách tối thiểu với nóc xe
chở là 10 cm và với sàn xe chở là
20 cm.

% Khi mức cốt xe dùng cho vận chuyển không
có sẵn ở các xe sau đây:
R Xe Mercedes‑AMG
R Xe có MAGIC BODY CONTROL

# Kích hoạt mức cốt xe dùng cho vận
chuyển: Ấn nút1.
Đèn chỉ báo2 bật sáng.
Xe được nâng lên 30 mm so với mức cốt xe
bình thường.

# Ấn nút1 một lần nữa và giữ trong ít nhất
năm giây.
Xe sẽ được nâng từ mức cốt xe đã nâng lên
mức cốt xe dùng cho vận chuyển.

Mức cốt xe dùng cho vận chuyển đã đạt khi
đèn chỉ báo2 nháy và trên màn hình hiển
thị đa chức năng xuất hiện một thông báo
hiển thị đi tối đa 35 km/h.

Đưa xe lên và cố định chắc tất cả bốn bánh xe.
Nếu không, xe có thể bị hư hại.
% Giữ khoảng cách tối thiểu với nóc xe chở là

10 cm và với sàn xe chở là 20 cm.
Xe lại được hạ xuống trong những tình huống
sau:
R Lái xe với tốc độ hơn 35 km/h.
R Chọn một chương trình lái bằng công tắc

DYNAMIC SELECT.

Xe được điều chỉnh đến độ cao của chương trình
lái hoạt động cuối cùng.
# Bỏ kích hoạt mức cốt xe dùng cho vận

chuyển: Khởi động động cơ khi xe đang đỗ.
Đèn chỉ báo2 nhấp nháy khi mức cốt xe
dùng cho vận chuyển được kích hoạt.

Hỗ trợ sự cố 471



# Ấn nút1 và giữ trong ít nhất năm giây.
Xe được điều chỉnh đến độ cao của chương
trình lái hoạt động cuối cùng. Đèn chỉ báo2
tắt.

# Lái xe khỏi xe vận chuyển.
Xe 4MATIC

# Lưu ý sao cho cầu trước và cầu sau đều nằm
trên cùng một phương tiện chở.

* CHỈ DẪN Hư hại hệ thống dẫn dộng do
sai đặt vị trí

# Không đặt xe trên vị trí liên kết của xe
chở.

Mắt móc xích để kéo

Mắt móc xích để kéo1 nằm dưới sàn cốp xe
cạnh bộ dụng cụ sửa xe.

Lắp mắt móc xích để kéo

# Ấn nắp che1 ở chỗ đánh dấu vào trong và
mở ra.

# Kéo mắt móc xích để kéo hết cỡ sang bên
phải và xiết chặt.

Xe có móc kéo rơ moóc: Trên xe ở phía sau
không có chỗ để lắp móc xích để kéo. Cố định
chặt thiết bị kéo xe vào móc kéo rơ moóc.
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% Khi tháo mắt móc xích để kéo, cần chú ý
đóng nắp che1 cho khớp vào cản xe.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do sử dụng sai mắt
móc xích để kéo

Khi thu hồi xe bằng cách kéo xe dùng mắt
móc xích để kéo có thể gây hư hỏng cho xe.
# Chỉ sử dụng mắt móc xích để kéo xe

hoặc kéo khởi động xe.

Khởi động bằng trớn xe (Khởi động động cơ
khẩn cấp)

* CHỈ DẪN Hư hỏng hộp số tự động do
khởi động bằng trớn xe

Hộp số tự động có thể bị hư hỏng do khởi
động bằng trớn xe với hộp số tự động.
# Không khởi động xe có hộp số tự động

bằng trớn xe.

# Không khởi động xe có hộp số tự động bằng
trớn xe.

Cầu chì điện
Hướng dẫn về cầu chì điện

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn và
thương tích do công suất bị quá tải

Nếu bạn sử dụng, nối hoặc thay một cầu chì
hỏng bằng một cầu chì có cường độ dòng
điện lớn hơn, công suất điện có thể bị quá
tải.
Do đó có thể dẫn đến cháy nổ.
# Luôn thay thế cầu chì hỏng bằng một

cầu chì mới chuyên dụng có cường độ
dòng điện đúng.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do dùng sai loại cầu
chì

Các bộ phận hoặc hệ thống điện có thể bị hư
hỏng do dùng sai loại cầu chì.
# Chỉ sử dụng các loại cầu chì có trị số

cho trước tương ứng được Mercedes-
Benz chấp thuận.

Cầu chì cháy phải được thay bằng cầu chì có giá
trị tương ứng, được nhận biết bằng màu sắc và
trị số cầu chì. Hãy xem trị số cầu chì ở sơ đồ
phân bổ cầu chì. Sơ đồ phân bổ cầu chì nằm ở
trong ví đựng giấy tờ xe.

* CHỈ DẪN Hư hỏng hoặc trục trặc do ẩm
ướt

Ẩm ướt có thể dẫn đến trục trặc hoặc hư
hỏng hệ thống điện.
# Lưu ý không để ẩm ướt lọt vào hộp cầu

chì khi mở.
# Đảm bảo gioăng của nắp hộp ôm khít

hộp cầu chì khi đóng.

Nếu một cầu chì mới thay lại bị cháy, hãy nhờ
một xưởng dịch vụ được ủy quyền tìm ra nguyên
nhân và giải quyết.
Trước khi thay cầu chì, hãy đảm bảo chắc chắn
những điều sau đây:
R Xe được đảm bảo chống trôi.
R Tất cả các nguồn sử dụng điện đều tắt.
R Điện khởi động đã tắt.
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Cầu chì điện được phân chia ở các hộp cầu chì
khác nhau:
R Hộp cầu chì trong khoang động cơ bên phía

người lái (→ Trang 475)
R Hộp cầu chì ở bảng điều khiển trên xe bên

phía người lái (→ Trang 476)
R Hộp cầu chì trong khoang để chân của hành

khách ghế trước (→ Trang 476)
R Hộp cầu chì trong cốp xe ở bên phải theo

hướng xe chạy(→ Trang 477)

Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Các điều kiện
R Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về cầu chì

điện (→ Trang 473).

Các phương tiện hỗ trợ sau đây có sẵn:
R Khăn khô
R Tuốc nơ vít

Mở

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do sử
dụng cần gạt nước khi nắp ca-pô đang
mở.

Nếu cần gạt nước chuyển động khi nắp ca-pô
đang mở, bạn có thể bị kẹp vào cơ cấu cần
gạt nước.
# Trước khi mở nắp ca-pô, luôn tắt cần

gạt nước và tắt máy.

# Mở kẹp giữ1.
Nhấc nắp che2 ra.
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# Có thể lau khô hộp cầu chì bị ẩm bằng một
khăn khô.

# Tháo vít4 và nhấc nắp3 của hộp cầu chì
lên.

Đóng
# Kiểm tra xem gioăng có khít với nắp chưa.
# Cài nắp vào giá đỡ phía sau hộp cầu chì.

# Đậy nắp của hộp cầu chì xuống và xiết ốc
4.

# Đậy nắp che2 cả hai bên và đóng kẹp giữ
1 vào khớp.

# Đóng nắp ca-pô.

Hộp cầu chì ở bảng điều khiển trên xe
Hộp cầu chì nằm ở bên cạnh bảng điều khiển
trên xe bên dưới nắp đậy.

# Mở nắp che1 theo hướng mũi tên và nhấc
ra.

Hộp cầu chì trong khoang để chân của hành
khách ghế trước
Điều kiện
R Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về cầu chì

điện (→ Trang 473).

# Mở nắp che1 theo hướng mũi tên và nhấc
ra.
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Hộp cầu chì trong cốp xe
Điều kiện
R Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về cầu chì

điện (→ Trang 473).

# Lật nắp che1 xuống theo hướng mũi tên.
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Phát ồn hoặc thao tác lái xe khác thường
Lưu ý độ rung, âm thanh và những hiện tượng
khác thường trong khi xe chạy, ví dụ xe nghiêng
về một bên. Việc này có thể gây hư hại bánh xe
và lốp xe. Hãy giảm tốc độ khi nghi ngờ lốp xe bị
hỏng. Dừng xe sớm nhất có thể và kiểm tra hư
hại của bánh xe và lốp xe. Những hư hại của lốp
xe mà mắt thường không nhìn thấy cũng có thể
là nguyên nhân gây hiện tượng khác thường. Nếu
không thể nhận biết được hư hại nào, hãy cho
kiểm tra bánh xe và lốp xe tại một xưởng dịch vụ
được ủy quyền.

Kiểm tra định kỳ bánh xe và lốp xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạ do lốp bị hư
hỏng

Những lốp xe bị hư hại có thể gây ra mất áp
suất lốp.
Do đó, bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Hãy kiểm tra lốp thường xuyên để phát

hiện hư hại và thay ngay lốp bị hư hại.

& CẢNH BÁO Nguy cơ chêm nước do bề
dày gai lốp quá nhỏ

Khi bề dày gai lốp mỏng, độ bám của lốp
giảm. Bề dày gai lốp không thể dẫn nước
chảy đi nữa.
Qua đó, tăng nguy cơ trượt trên đường ướt,
đặc biệt khi không điều chỉnh được tốc độ.
Khi áp suất lốp quá cao hoặc quá thấp, lốp
có thể bị mòn khác nhau ở những điểm khác
nhau trên bề mặt tiếp xúc lốp.
# Hãy kiểm tra thường xuyên bề dày gai

lốp và tình trạng bề mặt tiếp xúc của
lốp xe.

Bề dày gai lốp tối thiểu của
R Lốp mùa hè: 3 mm
R Lốp M+S: 4 mm
# Hãy thay lốp mới vì lý do an toàn trước

khi lốp mòn tới bề dày gai lốp tối thiểu
theo quy định.

Tiến hành các việc kiểm tra thường xuyên sau
đây tại tất cả các bánh xe, ít nhất một lần hàng
tháng hoặc theo yêu cầu, ví dụ trước khi bắt đầu
một hành trình dài hoặc chạy trên địa hình:
R Kiểm tra áp suất lốp (→ Trang 479).
R Kiểm tra bằng mắt các hư hỏng của bánh xe

và lốp xe.
R Kiểm tra các nắp van.

Các van phải được bảo vệ khỏi độ ẩm và chất
bẩn bằng các nắp van được Mercedes-Benz
đặc biệt chấp thuận cho xe của bạn.
R Kiểm tra bằng mắt toàn bộ lốp về bề dày gai

lốp và tình trạng bề mặt tiếp xúc của lốp xe.
Bề dày gai lốp tối thiểu ở lốp mùa hè là 3 mm
và ở lốp mùa đông là 4 mm.

Bánh xe và lốp xe 477



Hướng dẫn về dây xích bọc lốp xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do lắp
sai dây xích bọc lốp xe

Nếu bạn lắp dây xích bọc lốp xe cho bánh
trước, xích có thể mài vào vỏ xe hoặc các bộ
phận hệ thống treo.
Qua đó, có thể sinh ra những hư hại cho xe
hoặc lốp.
# Không bao giờ lắp dây xích bọc lốp xe

lên bánh trước.
# Luôn lắp dây xích bọc lốp xe lên hai

bánh sau cùng lúc.

* CHỈ DẪN Hư hại tấm ốp la zăng do lắp
dây xích bọc lốp xe

Nếu bạn lắp dây xích bọc lốp xe vào vành xe
thép, bạn có thể làm hư hại tấm ốp la zăng.
# Trước khi lắp dây xích bọc lốp xe, hãy

tháo tấm ốp la zăng khỏi vành xe thép.

R Dây xích bọc lốp xe chỉ được phép sử dụng
cho một số loại kết hợp bánh - lốp nhất định.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại một trung
tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
R Vì lý do an toàn, chỉ sử dụng dây xích bọc lốp

xe được Mercedes-Benz chấp thuận hoặc dây
xích bọc lốp xe có cùng tiêu chuẩn chất
lượng.
R Tốc độ tối đa cho phép khi chạy với dây xích

bọc lốp xe là 50 km/h.
R Xe có hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động:

Không sử dụng chế độ hỗ trợ đậu xe
PARKTRONIC khi lắp dây xích bọc lốp xe.
R Xe có AIR BODY CONTROL hoặc MAGIC

BODY CONTROL: Chỉ lắp dây xích bọc lốp
khi cốt xe đã được nâng cao.

% Bạn có thể giới hạn cố định tốc độ tối đa của
xe cho chế độ vận hành với lốp mùa đông
(→ Trang 226).

% Bạn có thể tắt ESP® để khởi hành
(→ Trang 217). Như vậy, bánh xe có thể
quay tròn và sinh ra lực đẩy cao hơn.

Áp suất lốp
Hướng dẫn về áp suất lốp

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do áp suất
lốp quá thấp hoặc quá cao

Lốp với áp suất quá thấp hoặc quá cao tiềm
ẩn những nguy cơ sau:
R Lốp có thể bị nổ, đặc biệt khi thêm tải và

tăng tốc độ.
R Các lốp xe có thể bị mòn quá mức và/

hoặc không đều, điều này làm ảnh hưởng
mạnh đến khả năng bám đường của lốp.
R Chất lượng xe chạy cũng như tính năng

lái‑ và phanh có thể bị ảnh hưởng nhiều.
# Hãy chú ý áp suất lốp đã được khuyến

cáo và hãy kiểm tra áp suất tất cả các
lốp kể cả bánh xe dự phòng:
R ít nhất là mỗi tháng
R khi thay đổi tải
R trước khi bắt đầu một hành trình dài
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R khi các điều kiện sử dụng thay đổi, ví dụ
chạy xe trên địa hình

# Nếu cần, điều chỉnh lại áp suất lốp.

Áp suất lốp quá thấp hoặc quá cao có những ảnh
hưởng sau đây:
R Tuổi thọ của lốp bị rút ngắn.
R Gây hỏng lốp.
R Ảnh hưởng tới tính năng lái xe và theo đó là

an toàn khi lái xe, ví dụ hiện tượng chêm
nước.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi lặp lại sự
giảm áp suất trong lốp xe

Nếu áp suất lốp lại bị giảm, bánh xe, van
hoặc lốp xe có thể bị hư hại.
Áp suất lốp quá thấp có thể dẫn đến nổ lốp.
# Hãy tìm xem có vật lạ ở lốp không.
# Kiểm tra xem bánh xe hoặc van có hở

không.

# Nếu không thể khắc phục được hư
hỏng, hãy thông báo cho một xưởng
dịch vụ được ủy quyền.

Hãy tìm các thông số về áp suất lốp khuyến cáo
của lốp xe được lắp trên xe tại xưởng trong bảng
áp suất lốp tại mặt bên trong của nắp che chỗ
đổ nhiên liệu (→ Trang 480).
Hãy sử dụng một thiết bị đo áp suất phù hợp để
kiểm tra áp suất lốp. Hình ảnh biểu hiện bên
ngoài của một lốp không cho phép kết luận về
áp suất lốp.
Các xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp:
Bạn cũng có thể kiểm tra áp suất lốp bằng máy
tính trên xe.
Chỉ chỉnh áp suất lốp khi lốp nguội. Các điều
kiện của lốp nguội:
R Xe đã dừng ít nhất ba giờ không có ánh nắng

chiếu vào lốp.
R Nếu xe đã đi ít hơn 1,6 km.

Việc làm nóng nhiệt độ lốp khoảng 10 °C sẽ làm
tăng áp suất lốp khoảng 10 kPa (0,1 bar,

1,5 psi). Hãy chú ý điều này, nếu bạn phải kiểm
tra áp suất lốp khi lốp xe nóng.
Hướng dẫn về vận hành rơ moóc
Chỉ áp suất lốp khuyến cáo trong bảng áp suất
lốp đối với tình trạng tải cao được áp dụng cho
lốp của cầu sau.

Bảng áp suất lốp
Bảng áp suất lốp nằm ở mặt trong của nắp che
chỗ đổ nhiên liệu.
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Bảng áp suất lốp thể hiện áp suất lốp được
khuyến cáo cho tất cả các loại lốp được phép sử
dụng cho xe xuất xưởng. Áp suất lốp khuyến cáo
có giá trị đối với lốp ở trạng thái nguội trong các
tình trạng chở tải và/hoặc tốc độ khác nhau của
xe.
Nếu có một hoặc nhiều kích thước lốp được đặt
trước áp suất lốp, thì các thông số áp suất lốp đi

liền sau chỉ có giá trị đối với những kích thước
lốp này.
Nếu các kích thước lốp phía trước được đi kèm
biểu tượng +, thì các thông số áp suất lốp đi
liền sau đó là áp suất lựa chọn. Các mức áp suất
lốp này có thể giúp xe chạy êm hơn. Khi ấy, mức
tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng nhẹ.
Tình trạng tải "tải một phần" hoặc "tải toàn
phần" sẽ được thể hiện bằng số lượng người và
hành lý khác nhau trong bảng. Số lượng chỗ ngồi
thực tế có thể khác.
Nhất định phải lưu ý các chủ đề được trình bày
tiếp theo đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)

Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
Chức năng của hệ thống kiểm soát áp suất
lốp
Hệ thống này kiểm soát áp suất lốp và nhiệt độ
của lốp xe nhờ cảm biến áp suất lốp.
Các cảm biến áp suất lốp mới sẽ tự động được
hướng dẫn vào lần chạy đầu tiên, chẳng hạn như
ở các bánh xe dùng cho mùa đông.

Áp suất lốp được hiển thị trên màn hình hiển thị
đa chức năng (→ Trang 292).
Khi áp suất lốp giảm rõ rệt hoặc nhiệt độ của lốp
tăng cao sẽ xuất hiện một cảnh báo:
R thông qua thông báo trên màn hình

(→ Trang 552).
R thông qua đèn cảnh báoh ở cụm đồng

hồ (→ Trang 585).

Người lái có trách nhiệm cài đặt áp suất lốp về
trị số được khuyến cáo, phù hợp với tình huống
vận hành đối với lốp nguội. Điều chỉnh áp suất
lốp khi lốp nguội bằng thiết bị đo áp suất lốp.
Chú ý, hệ thống kiểm soát áp suất lốp trước hết
phải hướng dẫn áp suất lốp đúng cho tình huống
vận hành hiện thời.
Trong phần lớn các trường hợp, hệ thống kiểm
soát áp suất lốp sẽ tự động cập nhật các giá trị
tham khảo sau khi bạn thay đổi áp suất lốp. Bạn
có thể cập nhật các giá trị tham khảo nhờ khởi
động lại hệ thống kiểm soát áp suất lốp bằng tay
(→ Trang 482).
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Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R khi áp suất lốp được điều chỉnh không đúng.
R khi giảm áp suất đột ngột, chẳng hạn như do

bị vật lạ đâm thủng.
R nhiễu do sóng của một nguồn phát tín hiệu

radio khác.

Bạn nhất định phải lưu ý các chủ đề hướng dẫn
sau đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)
Kiểm tra áp suất lốp bằng hệ thống kiểm
soát áp suất lốp
Điều kiện
R Điện khởi động đã bật.

Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng . Lốp
Xuất hiện một trong các hiển thị sau:
R Áp suất lốp hiện tại của riêng từng bánh xe:

R Áp suất lốp sẽ hiển thị sau khi xuất phát một
vài phút
R HT kiểm soát áp suất lốp đang hoạt động:

Quá trình nhập thông tin hệ thống vẫn chưa
hoàn thành. Sau đó, áp suất lốp được giám
sát.

# So sánh áp suất lốp với áp suất lốp khuyến
nghị của chế độ vận hành hiện thời
(→ Trang 479). Khi đó hãy tuân thủ chỉ dẫn
về nhiệt độ lốp (→ Trang 478).

% Các giá trị được hiển thị trong màn hình hiển
thị đa chức năng có thể khác với các giá trị
của máy kiểm tra áp suất lốp, bởi chúng dựa
trên mực nước biển. Tại các vị trí cao, máy

kiểm tra áp suất hiển thị áp suất lốp cao hơn
ở máy tính trên xe. Không giảm áp suất lốp
trong trường hợp này.

Bạn nhất định phải lưu ý các chủ đề hướng dẫn
sau đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)
Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp suất lốp
Các điều kiện
R Áp suất lốp khuyến nghị được thiết lập chính

xác tại tất cả bốn bánh xe cho mỗi chế độ
vận hành tương ứng (→ Trang 478).

Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp suất lốp
trong các tình huống sau:
R Áp suất lốp thay đổi.
R Các bánh xe hoặc lốp bị đổi hoặc được lắp

mới.
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Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng . Lốp
# Trượt xuống dưới trên Touch-Control trên tay

lái bên trái.
Màn hình hiển thị đa chức năng hiển thị
thông báo Nhận giá trị áp suất làm trị số
hướng dẫn.

# Xác nhận khởi động lại bằnga.
Màn hình hiển thị đa chức năng hiển thị
thông báo Hệ thống giám sát áp suất lốp
được khởi động lại.
Các thông báo cảnh báo hiện tại bị xóa và
đèn cảnh báo màu vàngh tắt.
Sau khi xe chạy một vài phút, hệ thống sẽ
kiểm tra xem các giá trị áp suất lốp hiện thời
có nằm trong khoảng quy định không. Sau đó
các giá trị áp suất lốp hiện tại được dùng làm
các giá trị tham chiếu và được giám sát.

Bạn nhất định phải lưu ý các chủ đề hướng dẫn
sau đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)

Sóng radio để kiểm soát áp suất lốp
Mã số mở cửa gara bằng sóng radio
Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng

radio

Abu Dhabi TRA
REGISTERED NO: ER37156/15.
DEALER NO: DA0047074/10

Argentina AFTIC:H14788

Dubai TRA
REGISTERED NO: ER37156/15.
DEALER NO: DA0047074/10

Cộng
đồng
chung
châu Âu

Schrader Electronics Ltd. 11
Technology Park,
Belfast Road, Antrim BT41 1QS,
Bắc Ireland

Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Jordan Kingdom of Jordan Type approval
for Tyre Pressure sensor.
Manufacturer: Schrader
Electronics Ltd. Model: AG5SP4
Type Approval Number:
TRC/LPD/2015/21
Kingdom of Jordan Type approval
for Tyre Pressure sensor.
Manufacturer: Schrader
Electronics Ltd. Model: MFR
Type Approval Number:
TRC/LPD/2015/223

Malaysia RCDD/04A/0615/S(15-2095)

Maroc AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numero d'agrement :MR 10216
ANRT 2015
Date d'agrement :18/3/2015
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Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Mexico IFT:RCPSCAG15-0627
IFT:RLVSCMF15-0959

Moldova

Philippine
s

NTC
Type Approved.
No:ESD-1510576CNTC

Serbia

Singapore Complies with IDA Standards DA
105282

Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Nam Phi

TA-2015/072 Approved
TA-2015/117 Approved

Nước Mã số mở cửa gara bằng sóng
radio

Ukraina

Schrader Electronics цім
стверджує, що обладнання
Радіопередавач моделі AG5SP4
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REGISTERED NO :ER37156/15.
DEALER NO:DA0047074/10

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.

Việt Nam

Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
Chức năng của hệ thống cảnh báo mất áp
suất lốp
Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp cảnh báo
việc mất áp suất lốp rõ rệt bằng các thông báo
hiển thị.
Sau mỗi lần thay đổi áp suất lốp, đổi bánh xe
hoặc thay bánh thì hệ thống cảnh báo mất áp
suất lốp phải được cài đặt lại bằng cách khởi
động lại (→ Trang 486).
Cảnh báo mất áp suất lốp không thay thế được
việc thường xuyên kiểm tra áp suất lốp.
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Giới hạn của hệ thống
Hệ thống có thể bị suy giảm hoặc không hoạt
động trong các tình huống sau:
R khi áp suất lốp được điều chỉnh không đúng.
R khi giảm áp suất đột ngột, chẳng hạn như do

bị vật lạ đâm thủng.
R nhiễu do sóng của một nguồn phát tín hiệu

radio khác.

Hệ thống bị hạn chế hoặc bị trễ trong các trường
hợp:
R khi gặp bề mặt đường xấu chẳng hạn như đi

trên tuyết hoặc sỏi.
R khi đi với dây xích bọc lốp xe chống tuyết.
R khi lái xe với phong cách rất thể thao với tốc

độ vào cua lớn và gia tốc cao.
R khi xe kéo theo rơ moóc nặng hoặc lớn.
R khi xe chở hàng cao.

Nhất định phải lưu ý các chủ đề được trình bày
tiếp theo đây:
R Thông báo hiển thị về lốp (→ Trang 552)
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)

Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất áp suất
lốp
Điều kiện
R Áp suất lốp khuyến nghị được thiết lập chính

xác tại tất cả bốn bánh xe cho mỗi chế độ
vận hành tương ứng (→ Trang 478).

Máy tính trên xe:
, Service . Lốp
Màn hình hiển thị đa chức năng hiển thị thông
báo Hệ thống giám sát áp suất lốp đang hoạt
độngBấm OK để khởi động lại .
Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
trong các tình huống sau đây:
R Áp suất lốp đã bị thay đổi.
R Các bánh xe hoặc lốp xe đã bị thay đổi hoặc

được lắp mới.
# Thực hiện khởi động lại bằnga.

Màn hình hiển thị đa chức năng hiển thị
thông báo Áp suất lốp hiện tại OK?.

# Chọn Có.

# Xác nhận khởi động lại bằnga.
Màn hình hiển thị đa chức năng hiển thị
thông báo Hệ thống giám sát áp suất lốp
được khởi động lại.
Sau khi xe chạy một vài phút, hệ thống cảnh
báo mất áp suất lốp sẽ theo dõi các giá trị áp
suất đã thiết lập của tất cả các lốp.

Nhất định phải lưu ý các chủ đề được trình bày
tiếp theo đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)

Thay bánh xe
Các chỉ dẫn chọn, lắp và thay lốp mới
Xe Mercedes-AMG: Chú ý các chỉ dẫn của
hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Có thể tìm hiểu thông tin về kết hợp bánh - lốp
tại một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz.
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& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do các kích
thước sai của bánh xe và lốp xe

Nếu bạn lắp bánh xe và lốp xe không đúng
kích thước, phanh bánh xe và các bộ phận
của hệ thống treo bánh răng có thể bị hư hại.
# Luôn thay thế bánh và lốp xe có thông

số kỹ thuật giống phụ tùng chính hãng.
Lưu ý những điều sau đây khi thay bánh:
R Ký hiệu
R Chủng loại

Lưu ý những điều sau đây khi thay lốp:
R Ký hiệu
R Nhà sản xuất
R Chủng loại

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do vượt quá
chỉ số trọng tải của lốp hoặc chỉ số tốc
độ cho phép

Vượt quá khả năng chịu tải quy định của lốp
hoặc chỉ số tốc độ cho phép có thể dẫn tới
các hư hại lốp và nổ lốp.

# Chỉ sử dụng chủng loại và kích cỡ‑ lốp
được chấp thuận cho xe của bạn.

# Hãy chú ý khả năng chịu tải và chỉ số
tốc độ cần thiết cho xe của bạn.

* CHỈ DẪN Hư hỏng lốp và xe do chủng
loại và kích cỡ lốp không được chấp
thuận

Vì lý do an toàn chỉ sử dụng lốp, bánh xe và
phụ kiện được Mercedes-Benz chỉ định riêng
cho xe của bạn.
Những lốp này được tinh chỉnh riêng cho các
hệ thống điều chỉnh như ABS hoặc ESP® và
được ký hiệu như sau:
R MO = Mercedes-Benz Original
R MOE = Mercedes-Benz Original Extended

(Lốp xe có khả năng chạy khi hết hơi chỉ
dành cho các bánh xe nhất định)
R MO1 = Mercedes-Benz Original (chỉ một

số lốp AMG nhất định)

Nếu không, những tính năng nhất định, ví dụ
như thao tác lái xe, tiếng ồn xe chạy, tiêu thụ
nhiên liệu v.v. sẽ thay đổi bất lợi. Ngoài ra,
kích thước lốp khác dưới mức tải có thể dẫn
tới lốp cọ xát vào thân xe và các bộ phận của
cầu xe. Hậu quả có thể là hư hại lốp xe hoặc
xe.
Chỉ sử dụng lốp, bánh xe hoặc phụ kiện do
Mercedes-Benz kiểm tra và khuyên dùng.

* CHỈ DẪN Đe dọa đến sự an toàn khi lái
xe do lốp được đắp lại

Những lốp được đắp cao su lại sẽ không được
Mercedes-Benz kiểm tra và khuyên dùng, vì ở
những lốp này, không thể phát hiện được
những hư hại trước đó.
Do đó sự an toàn khi lái có thể không được
đảm bảo.
# Không sử dụng những lốp đã qua sử

dụng mà không biết về việc sử dụng
trước đó.
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* CHỈ DẪN Hư hỏng lốp và bánh xe có thể
xảy ra khi lái vượt qua các chướng ngại
vật

Các bánh xe lớn có tiết diện lốp nhỏ. Với tiết
diện lốp giảm sẽ có nguy cơ lốp và bánh xe bị
hư hỏng khi lái vượt qua các chướng ngại vật.
# Tránh các chướng ngại vật hoặc lái vượt

qua một cách cẩn thận.

* CHỈ DẪN Hư hỏng các chi tiết điện tử do
sử dụng các dụng cụ lắp ráp

Xe với hệ thống kiểm soát áp suất lốp:
Trong bánh xe có các chi tiết điện tử. Trong
khu vực van, không được phép đặt các dụng
cụ lắp ráp.
Nếu không các chi tiết điện tử sẽ bị hư hại.
# Chỉ thực hiện việc đổi lốp ở một xưởng

dịch vụ được ủy quyền.

* CHỈ DẪN Hư hỏng tại lốp mùa hè khi
nhiệt độ môi trường xung quanh thấp

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thấp, ở
lốp mùa hè khi lái có thể xuất hiện các vết
rạn nứt gây hỏng lốp trong thời gian dài.
# Khi nhiệt độ dưới 7 °C sử dụng lốp

M+S-.

Các phụ kiện không được Mercedes-Benz chấp
thuận cho xe của bạn hoặc không được sử dụng
đúng kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới an toàn khi
lái xe.
Hãy tìm hiểu thông tin trước khi mua và sử dụng
phụ kiện không được chấp thuận ở một xưởng
dịch vụ được ủy quyền về:
R Mục đích
R Các quy định pháp luật
R Các khuyến cáo của xưởng dịch vụ

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do lốp xe
thể thao

Do bề dày gai lốp đặc biệt ở lốp xe thể thao
kết hợp với lốp hỗn hợp nên sẽ có nguy cơ
trượt‑ và nguy cơ chêm nước trên đường ẩm
ướt.
Ngoài ra, độ bám của lốp sẽ giảm rõ rệt khi
nhiệt độ ngoài thời và nhiệt độ vận hành lốp
thấp.
# Bật ESP® và điều chỉnh chế độ lái.
# Khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn 10 °C

sử dụng lốp M+S‑.

Chú ý các điểm sau đây khi lựa chọn, tháo lắp và
thay mới lốp xe:
R Các yêu cầu chứng nhận của từng nước về

lốp xe quy định một loại lốp cụ thể cho xe
của bạn.
Hơn nữa, đối với một số vùng và khu vực sử
dụng nhất định, có thể khuyến cáo việc sử
dụng một loại lốp nhất định.
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R Chỉ sử dụng các lốp xe và bánh xe có cùng
thiết kế, kiểu loại (lốp mùa hè, lốp mùa đông,
lốp MOExtended) và cùng loại vật liệu.
R Trên một cầu xe chỉ lắp các bánh xe cùng cỡ

(trái và phải).
Chỉ trong trường hợp bị hỏng xe giữa đường
thì được phép miễn không phải mang xe đến
xưởng dịch vụ được ủy quyền.
R Chỉ lắp lốp xe phù hợp với bánh xe.
R Không gia công lại hệ thống phanh, bánh xe

và lốp xe.
Không được phép sử dụng các miếng chêm
và chụp bụi phanh vì nó sẽ làm mất hiệu lực
giấy phép hoạt động của xe.
R Xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp: Tất

cả các bánh xe phải được trang bị cảm biến
chức năng của hệ thống kiểm soát áp suất
lốp.
R Ở nhiệt độ dưới 7 °C, hãy sử dụng lốp mùa

đông hoặc lốp xe bốn mùa với ký hiệu M+S
vào tất cả các bánh xe.
Trong điều kiện đường mùa đông, lốp mùa
đông với biểu tượng bông tuyếti bên

cạnh ký hiệu M+S có khả năng bám đường
tốt nhất có thể.
R Với lốp M+S, chỉ sử dụng lốp có cùng kiểu gai

lốp.
R Lưu ý tốc độ tối đa cho phép của lốp M+S.

Nếu thấp hơn tốc độ của xe, phải có nhãn ghi
rõ thông tin này ở vị trí người lái xe có thể
quan sát thấy.
R Trong khoảng 100 km đầu tiên, hãy chạy lốp

mới ở tốc độ vừa phải.
R Thay mới các lốp muộn nhất sau sáu năm

không phụ thuộc mức độ sử dụng.
R Khi thay lốp bằng lốp không có đặc tính

chạy được khi hết hơi: Xe sử dụng lốp
MOExtended không được trang bị bộ vá lốp
TIREFIT Kit khi xuất xưởng. Sau khi đổi sang
kiểu lốp không có đặc tính chạy được khi hết
hơi, chẳng hạn lốp mùa đông, thì nên trang bị
thêm một bộ vá lốp TIREFIT Kit.

Để biết thêm thông tin về bánh xe và lốp xe, hãy
liên hệ một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Nhất định phải lưu ý các chủ đề được trình bày
tiếp theo đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)
R Bảng áp suất lốp (→ Trang 479)

Hướng dẫn cách đảo bánh xe

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do các kích
thước bánh xe khác nhau

Nếu bạn hoán đổi bánh trước‑ với bánh sau
khi kích thước các bánh và lốp khác nhau, có
thể chất lượng xe chạy bị ảnh hưởng lớn.
Ngoài ra phanh đĩa hoặc các bộ phận của hệ
thống treo bánh răng có thể bị hư hại.
# Chỉ hoán đổi bánh trước‑ với bánh sau

khi các bánh xe và lốp xe có cùng kích
cỡ.

Nếu bạn hoán đổi bánh trước với bánh sau khi
các bánh xe hoặc lốp xe có kích cỡ khác nhau,
giấy phép hoạt động có thể bị hết hiệu lực.
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Bánh trước và bánh sau có mức độ mài mòn
khác nhau:
R Các bánh xe trước bền hơn ở phần vai lốp.
R Các bánh sau bền hơn ở phần giữa lốp.

Ở những xe có cùng kích cỡ bánh, tùy theo mức
độ mài mòn, hãy thay bánh xe mỗi khi đi được từ
5.000 đến 10.000 km . Giữ đúng chiều quay của
các bánh xe.
Chú ý tuân thủ các hướng dẫn và chỉ dẫn an toàn
khi thay bánh xe.

Hướng dẫn về cất giữ các bánh xe
R Hãy cất giữ bánh xe đã tháo ở nơi mát, khô

và trong bóng tối nếu có thể.
R Bảo vệ lốp khỏi dầu, mỡ và nhiên liệu.

Tổng quan Bộ dụng cụ thay lốp
Ngoài một số phiên bản của từng nước cụ thể,
thường xe không được trang bị bộ dụng cụ thay
lốp. Hãy hỏi thông tin ở một xưởng dịch vụ được
ủy quyền xem bộ dụng cụ thay lốp nào cần thiết

và được chấp thuận dùng để thay lốp cho xe của
bạn.
Bộ dụng cụ thay lốp cần thiết có thể là, ví dụ:
R Kích
R Nêm bánh xe
R Chìa vặn tháo lắp bánh xe
R Bulông định tâm

% Kích có trọng lượng từ khoảng 3,4 kg.
Tải trọng tối đa của kích in trên đề can dán
trên kích.
Kích không cần bảo dưỡng. Hãy liên hệ một
xưởng dịch vụ được ủy quyền khi có sự cố về
chức năng.

Bộ dụng cụ thay lốp ở dưới sàn cốp xe.

1 Cờ-lê vặn ecu
2 Bulông định tâm
3 Chêm để kê xe
4 Kích
5 Chìa vặn tháo lắp bánh xe
6 Nêm bánh xe loại gập
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Dựng nêm bánh xe loại gập

Chuẩn bị xe để thay bánh
Các điều kiện
R Có sẵn bộ dụng cụ thay lốp cần thiết. Nếu xe

của bạn không được trang bị bộ dụng cụ thay
lốp, hãy tìm hiểu thông tin về bộ dụng cụ

thay lốp phù hợp tại một xưởng dịch vụ được
uỷ quyền.
R Xe không nằm ở ngang dốc.
R Xe đỗ trên mặt đất cứng, bằng phẳng và

chống trượt.
# Khoá phanh tay điện tử bằng tay.
# Đưa các bánh trước về vị trí thẳng.
# Đưa hộp số về vị tríj.
# Xe có AIR BODY CONTROL hoặc MAGIC

BODY CONTROL: Chỉnh cốt xe ở mức bình
thường.

# Tắt động cơ.
# Đảm bảo động cơ không thể khởi động được.
# Chèn nêm trước và nêm sau hoặc vật phù

hợp dưới bánh đối xứng qua đường chéo với
bánh sẽ thay.

# Nếu cần, tháo nắp chụp la zăng
(→ Trang 491).

# Nâng xe lên (→ Trang 492).

Tháo và lắp nắp chụp la zăng
Điều kiện
R Xe được chuẩn bị sẵn sàng để thay bánh

(→ Trang 490).
Nắp ổ trục bánh xe bằng nhựa
# Tháo: Xoay nắp giữa của nắp ổ trục bánh xe

sang trái và tháo nắp ổ trục bánh xe ra.
# Lắp: Đảm bảo nắp giữa của nắp ổ trục bánh

xe được xoay sang trái.
# Đặt nắp ổ trục bánh xe vào và xoay nắp giữa

sang phải đến khi có thể nghe thấy và cảm
nhận được nắp ổ trục bánh xe đã vào khớp.
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Nắp ổ trục bánh xe bằng nhôm

# Tháo: Đặt đầu tuýt2 vào nắp ổ trục bánh
xe1.

% Đầu tuýt có trong bộ dụng cụ thay lốp.
# Đặt chìa vặn tháo lắp bánh xe3 vào đầu

tuýt2.
# Dùng chìa vặn3 vặn nắp ổ trục bánh xe1

sang trái và nhấc ra.
# Lắp: Đặt nắp ổ trục bánh xe1 vào và xoay

đến khi nó bắt chặt hoàn toàn vào bánh xe.
# Đặt đầu tuýt2 vào nắp ổ trục bánh xe1.

# Đặt chìa vặn3 vào đầu tuýt2 và xiết chặt
nắp ổ trục bánh xe sang phải.
Mô men xiết bánh xe theo quy định:
25 Nm.

# Nâng xe lên (→ Trang 492).

Nâng xe lên khi thay bánh xe
Các điều kiện
R Không có người ở trong xe.
R Xe được chuẩn bị để thay bánh

(→ Trang 490).
R Tháo nắp chụp la zăng (→ Trang 490).

Hướng dẫn quan trọng khi sử dụng kích:
R Chỉ sử dụng kích được Mercedes-Benz kiểm

tra và chấp thuận cho từng loại xe cụ thể để
nâng xe.
R Kích chỉ dùng để nâng xe trong thời gian

ngắn và không phù hợp để sử dụng khi bảo
dưỡng xe.
R Chỗ đặt kích phải phẳng, chắc chắn và đảm

bảo không bị trượt. Khi cần, hãy sử dụng một

tấm chêm lớn, bằng phẳng, vững và chống
trượt.
R Hãy đảm bảo chân kích nằm thẳng phía dưới

điểm tì kích.

Nguyên tắc làm việc khi xe được nâng lên:
R Không bao giờ để tay hoặc chân phía dưới xe.
R Không bao giờ nằm bên dưới xe.
R Không nổ máy và không nhả phanh tay điện

tử.
R Không mở hoặc đóng cửa xe hay nắp cốp xe.
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# Tháo các bu lông ở bánh xe sẽ thay bằng
chìa vặn tháo lắp bánh xe khoảng một vòng
vặn. Không tháo rời bu lông ra.

Vị trí của điểm tì kích

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do đặt sai
vị trí kích

Nếu bạn đặt kích không đúng vào chỗ xe tỳ
lên kích, có thể kích sẽ bị lật đổ khi xe đã
được nâng.
# Chỉ đặt kích vào chỗ đặt kích tương ứng

của xe. Chân kích phải dựng thẳng dưới
điểm tì lên xe.

* CHỈ DẪN Hư hỏng xe do kích

Nếu bạn không kê kích tại điểm tì kích quy
định sẵn, bạn có thể làm hư hỏng xe.
# Chỉ kê kích tại điểm tì kích quy định

sẵn.

# Cắm chìa vặn có hai đầu tròn trong bộ dụng
cụ thay lốp vào lỗ lục giác của kích sao cho
có thể nhìn thấy chữ "AUF".

# Đặt kích2 vào điểm tì kích1.
# Xoay chìa vặn có hai đầu tròn3 sang phải,

cho đến khi kích2 khớp hoàn toàn vào
điểm tì kích1 và chân kích nằm vững trên
mặt đất.

# Xoay chìa vặn có hai đầu tròn3 cho đến khi
lốp xe cách mặt đất tối đa 3 cm.

# Tháo bánh xe và nhấc ra (→ Trang 494).
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Tháo bánh xe
Điều kiện
R Xe được nâng lên (→ Trang 491).

Tránh tác động lên đĩa phanh khi thay bánh xe,
vì nó có thể gây ảnh hưởng đến phanh.

* CHỈ DẪN Hư hỏng ren do các bu lông
bánh xe bị bẩn

# Không đặt bu lông bánh xe trên cát
hoặc chỗ bẩn.

# Tháo bu lông trên cùng ra.

# Xiết bu lông định tâm1 thay cho bu lông
bánh xe.

# Tháo hết các bu lông còn lại.
# Lấy bánh xe ra.
# Lắp bánh xe mới vào (→ Trang 494).

Lắp bánh xe mới
Điều kiện
R Bánh xe đã được tháo ra (→ Trang 493).

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
mất bánh xe

Do bu lông bánh xe được tra mỡ hoặc bôi
dầu cũng như các bu lông bánh xe‑ hoặc
rãnh ren may ơ bị hư hại, các bu lông này có
thể bị lỏng.
Như vậy, bạn có thể rơi mất một bánh xe khi
xe đang chạy.
# Không bao giờ tra dầu mỡ cho bu lông

bánh xe.

# Hãy báo ngay cho một xưởng dịch vụ
được ủy quyền khi có ren bị hư hại.

# Cho làm mới lại bu lông hoặc ren may ơ
đã bị hư hại.

# Không được đi tiếp.

# Chú ý tuân thủ Hướng dẫn lựa chọn lốp
(→ Trang 485).

Ở những loại lốp có chiều quay đã được quy định
trước, mũi tên trên thành lốp chỉ chiều quay của
lốp. Chú ý tuân thủ chiều quay của lốp khi lắp
ráp.
# Đẩy và ấn bánh cần lắp vào bu lông định tâm.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương khi xiết
bu lông và ‑đai ốc của bánh xe

Nếu bạn xiết chặt bu lông hoặc đai ốc bánh
xe khi xe đang được nâng, có thể kích sẽ bị
đổ.
# Chỉ xiết bu lông hoặc đai ốc bánh xe khi

xe đã được hạ xuống.

Bánh xe và lốp xe 493



# Vì lý do an toàn, chỉ sử dụng bu lông bánh xe
đã được chấp thuận cho Mercedes-Benz và
bánh xe tương ứng.

# Vặn bu lông vào và xiết nhẹ.
# Vặn bu lông định tâm ra.
# Vặn bu lông cuối cùng vào và xiết nhẹ.
# Nếu đã lắp "lốp dự phòng", hãy bơm "lốp dự

phòng" (→ Trang 497).
# Hạ xe(→ Trang 495).

Hạ xe sau khi thay bánh xe
Các điều kiện
R Bánh xe mới được lắp xong (→ Trang 493).

* CHỈ DẪN Hư hại bánh xe dự phòng khẩn
cấp khi hạ xe xuống.

Hạ xe mà không bơm sẵn "lốp dự phòng" có
thể làm hỏng vành.
# Trước khi hạ xe, hãy bơm "lốp dự

phòng" bằng máy nén bơm lốp xe.

# Cắm chìa vặn có hai đầu tròn vào lỗ lục giác
của kích sao cho có thể nhìn thấy chữ "AB".

# Hạ xe: Xoay chìa vặn có hai đầu tròn của
kích sang trái.

# Xiết đều tay các bu lông bánh xe theo thứ tự
đã quy định từ1 đến5 chéo chữ thập.
Mô men xiết bánh xe theo quy định:
150 Nm.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
dùng sai mô men xiết

Nếu bạn không xiết bu lông hoặc đai ốc bánh
xe bằng mô men xiết bánh xe như quy định,
các bánh có thể sẽ rơi ra.
# Sau khi thay bánh xe, hãy cho kiểm tra

mô men xiết bánh xe ở một xưởng dịch
vụ được ủy quyền.

# Kiểm tra áp suất lốp của bánh mới lắp và
chỉnh nếu cần.

# Xe có hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp:
Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất áp suất
lốp (→ Trang 485).

# Xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp:
Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp suất
lốp(→ Trang 481).

Bạn nhất định phải lưu ý các chủ đề hướng dẫn
sau đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)
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Lốp dự phòng
Hướng dẫn về lốp dự phòng

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do lắp
sai kích thước bánh xe và lốp

Kích thước bánh xe‑ và lốp cũng như loại lốp
của bánh xe dự phòng khẩn cấp‑ hoặc bánh
xe dự phòng và bánh cần thay có thể khác
nhau. Nếu bạn lắp bánh xe dự phòng khẩn
cấp‑ hoặc bánh xe dự phòng, chất lượng xe
chạy có thể bị ảnh hưởng lớn.
Để đề phòng rủi ro, cần chú ý tuân thủ các
điểm sau:
# Điều chỉnh cách lái cho phù hợp và lái

xe cẩn thận.
# Không bao giờ lắp nhiều hơn một bánh

xe dự phòng khẩn cấp hoặc bánh xe dự
phòng khác với bánh cần được thay

# Chỉ sử dụng bánh xe dự phòng khẩn cấp
hoặc bánh xe dự phòng khác với bánh
cần được thay trong một thời gian ngắn.

# Không tắt ESP®.

# Hãy cho thay thế bánh xe dự phòng
khẩn cấp hoặc bánh xe dự phòng khác
kích cỡ tại xưởng dịch vụ được ủy quyền
gần nhất. Nhất thiết chú ý kích thước
chính xác của lốp xe‑ và bánh xe cũng
như loại lốp.

Lốp dự phòng là một loại bánh xe dự phòng khẩn
cấp, chỉ phù hợp để sử dụng trong một thời gian
ngắn trong những điều kiện hạn chế khi lốp xe bị
hỏng, (ví dụ, cho đến khi tới được xưởng sửa
chữa gần nhất).
Hông lốp được gập về trạng thái vận chuyển.
Trước khi sử dụng, phải bơm lốp dự phòng bằng
máy nén đi kèm.
Kiểm tra áp suất lốp của lốp dự phòng đã lắp.
Điều chỉnh nếu cần.
Tốc độ tối đa cho phép với lốp dự phòng là
80 km/h.
Không lắp dây xích bọc lốp vào lốp dự phòng.
Thay lốp dự phòng, không phụ thuộc vào tình
trạng sử dụng, muộn nhất là sau sáu năm.

% Xe có hệ thống cảnh báo mất áp suất
lốp: Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
không thể hoạt động đáng tin cậy khi lắp lốp
dự phòng. Khởi động lại hệ thống này sau khi
thay thế lốp dự phòng bằng bánh xe mới.
Xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp: Hệ
thống kiểm soát áp suất lốp không thể hoạt
động đáng tin cậy khi lắp lốp dự phòng. Khởi
động lại hệ thống này sau khi thay thế lốp dự
phòng bằng bánh xe mới.
Xe có hệ thống kiểm soát áp suất lốp: Áp
suất lốp của bánh xe tháo ra chỉ có thể hiển
thị trong vài phút khi lắp lốp dự phòng.

Nhất định phải lưu ý các chủ đề được trình bày
tiếp theo đây:
R Hướng dẫn về áp suất lốp (→ Trang 478)
R Bảng áp suất lốp(→ Trang 479)

Lấy lốp dự phòng ra
Lốp dự phòng được cất trong túi đựng lốp dự
phòng trong cốp xe.
# Chú ý tuân thủ Hướng dẫn lắp ráp lốp

(→ Trang 485).
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# Mở cốp xe.
# Tháo đai chằng.
# Treo móc an toàn của đai chằng lên giá.
# Lấy túi đựng bánh xe dự phòng cùng với lốp

dự phòng ra.
# Mở túi đựng bánh xe dự phòng và lấy lốp dự

phòng ra.

Bơm lốp dự phòng
Các điều kiện
R Lắp lốp dự phòng như mô tả. (→ Trang 493)
R Lấy máy nén bơm lốp xe khỏi hộc ngăn chứa

đồ phía dưới sàn cốp xe. (→ Trang 458)

* CHỈ DẪN Hư hại bánh xe dự phòng khẩn
cấp khi hạ xe xuống.

Hạ xe mà không bơm sẵn lốp dự phòng có
thể làm hỏng vành.
# Trước khi hạ xe, hãy bơm lốp dự phòng

bằng máy nén bơm lốp xe.

* CHỈ DẪN Máy nén bơm lốp xe quá nóng
khi sử dụng trong thời gian dài

# Sử dụng máy nén bơm lốp xe liên tục
không quá mười phút.

# Kéo phích cắm4 và vòi bơm từ trong vỏ
máy ra.

# Vặn nắp của van lốp dự phòng.
# Vặn đai ốc1 của vòi bơm vào van.

Hãy chắc chắn là công tắc bật/tắt3 của
máy nén bơm lốp xe nằm ở vị trí 0.

# Cắm phích cắm4 vào ổ cắm của mồi lửa
thuốc lá (→ Trang 146) hoặc một ổ cắm 12-V
(→ Trang 147) trên xe của bạn.

# Bật nguồn điện (→ Trang 184).
# Ấn công tắc bật/tắt3 trên máy nén bơm

lốp xeI.
Máy nén bơm lốp xe được bật lên. Lốp xe sẽ
được bơm. Đọc áp suất lốp ở áp kế2.

# Bơm lốp đến áp suất đã được quy định.
Áp suất lốp quy định được ghi trên dòng chữ
in màu vàng của lốp dự phòng.

# Khi đạt được áp suất lốp quy định, ấn công
tắc bật/tắt3 ở máy nén bơm lốp xe về 0.

# Nếu áp suất lốp cao hơn quy định, ấn nút xả
5 cho đến khi áp suất lốp đạt mức chuẩn.
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Hướng dẫn về thông số kỹ thuật
Plug in Hybrid: Chú ý tuân thủ các chỉ dẫn
trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Xe Mercedes-AMG: Chú ý tuân thủ các chỉ dẫn
trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.
Những thông số kỹ thuật được thiết lập theo quy
định của EU. Những thông số kể trên chỉ có giá
trị với xe được trang bị tiêu chuẩn. Bạn có thể
xem thêm thông tin chi tiết tại một trung tâm
bảo dưỡng của Mercedes-Benz.
Chỉ đối với một số nước nhất định: Bạn có thể
xem thông số xe của từng xe cụ thể tại giấy
chứng nhận hợp chuẩn COC (CERTIFICATE OF
CONFORMITY). Bạn nhận được giấy tờ này khi
bàn giao xe.

Hệ thống điện tử trên xe
Hướng dẫn về việc can thiệp hệ thống điện tử
của động cơ

* CHỈ DẪN Mài mòn trước thời hạn do bảo
dưỡng không đúng quy cách

Do bảo dưỡng không đúng quy cách, các bộ
phận của xe có thể bị mài mòn nhanh hơn và
Giấy phép hoạt động của xe có thể mất hiệu
lực.
# Chỉ bảo dưỡng hệ thống điện tử của

động cơ tại một xưởng dịch vụ được uỷ
quyền.

* CHỈ DẪN Hao mòn và hư hại do sử dụng
các biện pháp tăng công suất

Các biện pháp tăng công suất có thể dẫn đến
hệ thống dẫn động bị mài mòn và hư hỏng
nhanh.
# Không thực hiện các biện pháp tăng

công suất trong việc quản lý động cơ.

Máy bộ đàm
Hướng dẫn lắp đặt máy bộ đàm

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
làm việc không chuyên nghiệp với máy
bộ đàm

Nếu máy bộ đàm bị chế tác hoặc được trang
bị thêm không chuyên nghiệp, bức xạ điện từ
của nó có thể gây nhiễu hệ thống điện tử của
xe.
Do đó, bạn có thể gây nguy hiểm cho an toàn
vận hành xe.
# Luôn tiến hành các công việc liên quan

đến các thiết bị điện và điện tử tại một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
vận hành máy bộ đàm không đúng quy
định

Nếu bạn vận hành máy bộ đàm trong xe
không đúng quy định, bức xạ điện từ có thể
gây nhiễu hệ thống điện tử trong xe, ví dụ khi
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R máy bộ đàm được kết nối với một ăng ten
ngoài
R ăng ten ngoài bị lắp sai hoặc phản xạ

nhiều.

Do đó, bạn có thể gây nguy hiểm cho an toàn
vận hành xe.
# Hãy cho lắp ăng ten ngoài không phản

xạ tại một xưởng dịch vụ được ủy
quyền.

# Luôn kết nối máy bộ đàm đang hoạt
động trong xe với ăng ten ngoài không
phản xạ.

* CHỈ DẪN Sẽ bị tước giấy phép vận hành
do không tuân thủ các quy định lắp ráp
và sử dụng.

Nếu các điều kiện sử dụng và lắp đặt cho
máy bộ đàm không được tuân thủ, giấy phép
hoạt động có thể hết hiệu lực.
# Chỉ sử dụng các dải tần số được chấp

thuận.

# Chú ý công suất ra cho phép tối đa
trong những dải tần số này.

# Chỉ sử dụng các vị trí ăng ten được chấp
thuận.

1 Vùng nóc xe phía trước
2 Vùng nóc xe phía sau

3 Vè xe sau
4 Nắp cốp xe

Ở các xe có cửa sổ trời trượt toàn cảnh, không
được phép lắp ăng ten trong vùng nóc xe phía
trước và phía sau.
Ở các vè xe phía sau, nên lắp ăng ten vào vị trí
giữa đường.
Hãy áp dụng quy định kỹ thuật ISO/TS 21609
(Phương tiện cơ giới đường bộ - Hướng dẫn EMC
về việc lắp thêm thiết bị phát tần số radio khi đã
xuất xưởng) cho việc lắp thêm máy bộ đàm. Hãy
tuân thủ các quy định pháp luật cho các bộ phận
lắp thêm.
Nếu xe của bạn được trang bị sẵn thiết bị sóng
vô tuyến, hãy sử dụng các điểm kết nối ăng ten
và điện nguồn chờ dành sẵn cho thiết bị. Chú ý
các hướng dẫn bổ sung của nhà sản xuất khi lắp
ráp.
Công suất phát máy bộ đàm
Công suất phát tối đa (PEAK) ở điểm chân ăng
ten không được phép vượt quá những giá trị
trong các bảng sau:
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Dải tần số và công suất phát tối đa
Dải tần số Công suất phát tối

đa

Sóng ngắn
3 - 54 MHz

100 W

Băng 4–m–
74 - 78 MHz

30 W

Băng 2–m–
144 - 174 MHz

50 W

Hệ thống bộ đàm
riêng/Tetra
380 - 460 MHz

10 W

Băng 70–cm–
400 - 460 MHz

35 W

Sóng di động
(2G/3G/4G)

10 W

Có thể sử dụng các thiết bị sau đây trên xe mà
không bị hạn chế:
R Máy phát tần số RF có công suất phát tối đa

tới 100 mW
R Máy phát tần số RF với tần số phát nằm

trong giải tần 380 - 410 MHz và công suất
phát tối đa tới 2 W (Hệ thống bộ đàm riêng/
Tetra)
R Điện thoại di động (2G/3G/4G)

Đối với các dải tần số sau đây, không có giới hạn
đối với vị trí ăng ten phía bên ngoài xe
Điều đó cũng áp dụng với các dải tần số sau:
R Hệ thống bộ đàm riêng/Tetra
R Băng 70–cm–
R 2G/3G/4G

Tổng quan về nhãn thông tin nhận dạng xe,
FIN và số động cơ
Nhãn thông tin nhận dạng xe
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Nhãn thông tin nhận dạng xe (ví dụ - Kuwait)
1 Nhà sản xuất xe hơi
2 Nơi sản xuất
3 Ngày sản xuất
4 Mã sơn
5 FIN

Nhãn thông tin nhận dạng xe (ví dụ - tất cả
các nước khác)

1 Nhà sản xuất xe hơi
2 Số giấy phép hoạt động EU (chỉ đối với một

số nước nhất định)
3 FIN (Số khung xe)
4 Tổng trọng lượng cho phép (kg)
5 Tổng trọng lượng cho phép của xe kéo (kg)

(chỉ đối với một số nước nhất định, tùy chọn)

6 Tải trọng cầu xe trước cho phép (kg)
7 Tải trọng cầu xe sau cho phép (kg)
8 Mã sơn

% Thông số trong hình minh họa là thông số ví
dụ.

FIN ở phía trước ghế trước

1 FIN (Số khung xe)
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FIN ở sát phía dưới kính chắn gió

1 FIN (Số khung xe)

Số FIN ở sát phía dưới kính chắn gió chỉ có ở
một số nước nhất định.
Số động cơ
Số động cơ được dập trên hộp trục khuỷu.
% Hãy lấy thêm thông tin tại một xưởng dịch vụ

được uỷ quyền.

Nhiên liệu vận hành
Hướng dẫn về nhiên liệu vận hành
Xe Mercedes-AMG: Chú ý tuân thủ các chỉ dẫn
trong hướng dẫn bổ sung. Nếu không, có thể bạn
không nhận biết được những nguy hiểm.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do nhiên
liệu vận hành ảnh hưởng tới sức khỏe

Nhiên liệu vận hành có thể có độc tính và tác
hại tới sức khỏe.
# Khi sử dụng, bảo quản và xử lý nhiên

liệu vận hành phải chú ý đến các nhãn
mác trên mỗi bình chứa ban đầu.

# Luôn bảo quản nhiên liệu vận hành
trong các bình chứa ban đầu được đóng
kín.

# Luôn để nhiên liệu vận hành xa trẻ em.

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy‑ nổ do nhiên
liệu

Nhiên liệu rất dễ bắt lửa.

# Tuyệt đối tránh lửa, ánh sáng ngọn lửa
trực tiếp, hình thành tia lửa điện và hút
thuốc.

# Tắt động cơ và tắt dàn sưởi nếu có,
trước khi đổ nhiên liệu.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương do nhiên
liệu

Nhiên liệu có độc tố và ảnh hưởng tới sức
khỏe
# Tuyệt đối tránh để da, mắt hoặc quần

áo chạm vào hoặc nuốt phải.
# Không hít hơi của nhiên liệu bốc ra.
# Để nhiên liệu xa trẻ em.

Nếu bạn hoặc người khác đã tiếp xúc với
nhiên liệu, cần chú ý những điểm sau:
# Rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiên liệu

bằng nước và xà phòng ngay lập tức.
# Nếu bạn bị nhiên liệu bắn vào mắt, lập

tức rửa mắt thật cẩn thận bằng nước
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sạch. Hãy tìm kiếm ngay sự trợ giúp y
tế.

# Nếu đã nuốt nhiên liệu, ngay lập tức tìm
kiếm sự trợ giúp y tế. Không kích thích
nôn.

# Thay ngay quần áo tiếp xúc với nhiên
liệu.

+ CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi
trường do xử lý không đúng quy định về
môi trường

# Xử lý nhiên liệu vận hành theo đúng quy
định về môi trường.

Các nhiên liệu vận hành là:
R Nhiên liệu
R Các chất phụ gia dùng để xử lý tiếp khí xả, ví

dụ AdBlue®, diesel exhaust fluid
R Dầu nhờn
R Dung dịch làm mát
R Dung dịch phanh
R Dung dịch rửa kính chắn gió

R Môi chất làm lạnh của hệ thống điều hòa
nhiệt độ

Chỉ sử dụng những sản phẩm được chấp thuận
bởi Mercedes-Benz. Những hư hại xảy ra đối với
xe, phát sinh do sử dụng những sản phẩm không
được chấp thuận, đều không thuộc phạm vi bảo
hành và trách nhiệm của Mercedes-Benz.
Bạn sẽ nhận biết những nhiên liệu vận hành
được Mercedes-Benz chấp thuận bởi nội dung
viết trên bao bì:
R MB-Freigabe (ví dụ MB-Freigabe 229.51)
R MB-Approval (ví dụ MB-Approval 229.51)

Thông tin thêm về các nhiên liệu vận hành được
chấp thuận:
R Trong các quy định về nhiên liệu vận hành

của Mercedes-Benz tại http://
bevo.mercedes-benz.com (trong mục Thông
số của đặc tính kỹ thuật)
R Tại xưởng dịch vụ được uỷ quyền

Nhiên liệu
Hướng dẫn về chất lượng nhiên liệu dùng cho
xe có động cơ xăng
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

* CHỈ DẪN Hư hỏng do bơm nhầm nhiên
liệu

Chỉ bơm nhầm một lượng nhỏ nhiên liệu có
thể dẫn đến hư hại hệ thống nhiên liệu, động
cơ và hệ thống làm sạch khí xả.
# Chỉ bơm loại nhiên liệu cao cấp đáp ứng

tiêu chuẩn EN 228 hoặc tương đương.

Nhiên liệu với thông số kỹ thuật này có thể
chứa tới 10 % Ethanol. Xe của bạn phù hợp
với E10‑.
Không bơm
R Diesel
R E85, E100
R Xăng có chứa Methanol (M15, M30, M85,

M100)
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R Xăng với các chất phụ gia chứa kim loại

Nếu bạn đã bơm sai nhiên liệu:
# Không bật điện khởi động.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được

ủy quyền.

Nhiên liệu khuyên dùng: Hãy xem chỉ số octan
được khuyên dùng cho xe của bạn trong nhãn
hướng dẫn trên nắp che chỗ đổ nhiên liệu
(→ Trang 199).
Khi nhiên liệu có sẵn không được khử lưu huỳnh
đủ tiêu chuẩn, nó có thể gây ra mùi.
Nếu không có sẵn loại nhiên liệu được khuyên
dùng, bạn có thể tạm thời sử dụng xăng thông
thường không chì có chỉ số octan tối thiểu là
91 ROZ. Như vậy, công suất động cơ có thể bị
giảm và mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng.
Trong mọi trường hợp, không bơm xăng có chỉ số
ROZ thấp hơn.
Thông tin thêm về nhiên liệu:
R Tại trạm xăng
R Tại xưởng dịch vụ được uỷ quyền

Hướng dẫn về chất phụ gia trong xăng
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

* CHỈ DẪN Hư hỏng do dùng các chất phụ
gia không được chấp thuận

Chỉ một lượng nhỏ các chất phụ gia không
đúng quy định đã có thể dẫn đến các chức
năng bị trục trặc.
# Chỉ pha trộn vào nhiên liệu các chất

phụ gia làm sạch do Mercedes-Benz
khuyên dùng.

Mercedes-Benz khuyên bạn nên sử dụng nhiên
liệu có thương hiệu được trộn phụ gia.
Ở một số nước, có thể chất lượng của những
nhiên liệu có sẵn không đạt yêu cầu. Do đó, có
thể dẫn đến đóng cặn trong hệ thống phun nhiên
liệu. Trong trường hợp này, cần thống nhất với
một trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-Benz về
chất phụ gia làm sạch sẽ được trộn vào nhiên
liệu theo khuyến cáo của Mercedes-Benz. Tuân
thủ hướng dẫn trên bao bì và tỉ lệ trộn.

Hướng dẫn về chất lượng nhiên liệu dùng cho
những xe có động cơ diesel
Hướng dẫn chung
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra hoả hoạn do
pha trộn nhiên liệu

Nếu bạn trộn nhiên liệu diesel với xăng, điểm
bắt lửa của hỗn hợp nhiên liệu này sẽ thấp
hơn so với nhiên liệu diesel nguyên chất.
Khi động cơ chạy, các bộ phận của hệ thống
xả khí bị quá nóng mà không có dấu hiệu
nhận biết.
# Không bao giờ được đổ xăng.
# Không bao giờ trộn xăng vào nhiên liệu

diesel.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do bơm nhầm nhiên
liệu

Chỉ bơm nhầm một lượng nhỏ nhiên liệu có
thể dẫn đến hư hại hệ thống nhiên liệu, động
cơ và hệ thống làm sạch khí xả.
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# Chỉ bơm loại nhiên liệu diesel đáp ứng
tiêu chuẩn châu Âu EN 590 của châu
Âu hoặc tương đương.

# Xe có bộ lọc hạt diesel: Chỉ bơm loại
dầu diesel Euro nghèo lưu huỳnh có
hàm lượng lưu huỳnh dưới 50 ppm khi ở
những nước không thuộc Liên minh
châu Âu.

Không bơm
R Xăng
R Dầu diesel hàng hải
R Dầu đốt
R Dầu diesel sinh học
R Dầu thực vật
R Dầu chưng cất từ dầu mỏ
R Xăng máy bay

Hướng dẫn khi nhiệt độ bên ngoài quá thấp
Khi mùa đông bắt đầu, hãy bơm nhiên liệu cho
xe của bạn bằng loại dầu diesel dành cho mùa
đông càng đầy càng tốt.

Trước khi chuyển sang loại dầu diesel dành cho
mùa đông, bình nhiên liệu phải càng cạn càng
tốt. Khi đổ dầu diesel dành cho mùa đông lần
đầu, giữ nhiên liệu ở mức thấp, ví dụ mức nhiên
liệu dự trữ. Lần đổ nhiên liệu sau, có thể đổ đầy
bình nhiên liệu như bình thường.
Thông tin thêm về nhiên liệu:
R Tại trạm xăng
R Tại xưởng dịch vụ được uỷ quyền
Dung tích bình nhiên liệu và mức nhiên liệu
dự trữ
Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
Tùy theo trang bị, tổng dung tích bình nhiên liệu
có thể thay đổi.

Xe Saloon Tổng dung tích

S 560
S 560 4MATIC

80,0 l

Tất cả các model
khác

70,0 l

trong đó dự trữ

Tất cả các model 8,0 l

504 Thông số kỹ thuật



Xe có chiều dài cơ
sở dài

Tổng dung tích

S 320
S 450 4MATIC
(222.164)
S 450 (222.166)

S 600
S 560
S 560 4MATIC

80,0 l

Tất cả các model
khác

70,0 l

trong đó dự trữ

S 320
S 450 4MATIC
(222.164)
S 450 (222.166)

Tất cả các model 8,0 l

Mercedes-Maybach Tổng dung tích

Mercedes-Maybach S
450 4MATIC

Tất cả các model
khác

80,0 l

trong đó dự trữ

Mercedes-Maybach S
450 4MATIC

Tất cả các model
khác

8,0 l

AdBlue®

Hướng dẫn về AdBlue®
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).
AdBlue® là một dung dịch hoà tan trong nước
dùng để xử lý tiếp khí xả của động cơ diesel.

* CHỈ DẪN Hư hỏng xe do sử dụng chất
phụ gia trong AdBlue® hoặc do pha loãng
AdBlue®

Hệ thống xử lý tiếp khí xả BlueTEC có thể bị
hư hỏng do
R Chất phụ gia trong AdBlue®

R Pha loãng AdBlue®

# Chỉ sử dụng AdBlue® theo ISO 22241.
# Không trộn thêm phụ gia.
# Không pha loãng AdBlue®.

* CHỈ DẪN Các hư hỏng và trục trặc do
AdBlue® bị nhiễm bẩn

AdBlue® bị nhiễm bẩn sẽ dẫn đến
R tăng giá trị phát thải
R hư hại bộ xúc tác
R hư hại động cơ
R trục trặc chức năng của hệ thống xử lý

tiếp khí xả BlueTEC
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# Tránh làm nhiễm bẩn AdBlue®.

+ HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm
do AdBlue®

AdBlue® dư lại sẽ kết tủa sau một thời gian
và làm ô nhiễm bề mặt nơi tiếp xúc.
# Rửa sạch bằng nước ngay lập tức các

bề mặt tiếp xúc với AdBlue® khi nạp
hoặc làm sạch AdBlue® bằng một chiếc
khăn ẩm và nước lạnh.

Nếu AdBlue® đã kết tủa, hãy dùng một miếng
bọt biển và nước lạnh để làm sạch.

Khi mở bình AdBlue®, có thể sẽ có một lượng
nhỏ hơi amoniac thoát ra ngoài. Không hít hơi
amoniac thoát ra. Chỉ nạp bình AdBlue®® ở các
khu vực được thông gió tốt.

Dung tích nạp AdBlue®

Tổng dung tích bình AdBlue®

Model Tổng dung tích

Tất cả các model 25,5 l

Dầu động cơ
Chỉ dẫn về dầu động cơ
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do dùng sai
bộ lọc dầu, dầu hoặc chất phụ gia

# Không sử dụng dầu động cơ và bộ lọc
dầu có các thông số khác với các thông
số được yêu cầu cho chu kỳ bảo dưỡng
đã quy định.

# Không thay đổi dầu động cơ hoặc bộ lọc
dầu để có được chu kỳ thay lâu hơn quy
định.

# Không sử dụng chất phụ gia.
# Dầu động cơ phải được thay định kỳ.

Mercedes-Benz khuyên bạn nên thay dầu tại một
xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Trong các động cơ Mercedes-Benz chỉ được
phép sử dụng dầu động cơ được Mercedes-Benz
chấp thuận.
Thông tin chi tiết về dầu động cơ và bộ lọc dầu:
R Trong Quy định về nhiên liệu vận hành của

Mercedes-Benz tại đường dẫn http://
bevo.mercedes-benz.com (theo thông số của
đặc tính kỹ thuật)
R Tại xưởng dịch vụ được ủy quyền

506 Thông số kỹ thuật



Các động cơ xăng:Đối với một số nước nhất
định, có khả năng sử dụng các loại dầu động cơ
khác liên quan đến việc giảm các chu kỳ bảo trì.
% Hãy lấy thêm thông tin về các loại dầu động

cơ khác tại một xưởng dịch vụ được ủy
quyền.

Chất lượng và dung tích nạp dầu động cơ
Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
MB-Freigabe hoặc MB-Approval (Động cơ
xăng)
Xe Saloon MB-Freigabe hoặc

MB-Approval

S 450
S 450 4MATIC
S 500

229.51, 229.52,
229.61, 229.71

Tất cả các model
khác

229.52, 229.61

Xe có chiều dài cơ
sở dài

MB-Freigabe hoặc
MB-Approval

S 320
S 450 4MATIC
(222.164)
S 450 (222.166)

S 450 (222.158)
S 450 4MATIC
(222.159)
S 500

229.51, 229.52,
229.61, 229.71

S 600 229.5

Tất cả các model
khác

229.52, 229.61

Mercedes-Maybach MB-Freigabe hoặc
MB-Approval

Mercedes-Maybach S
450 4MATIC

Pullman S 600
Mercedes-Maybach S
650

229.5

Tất cả các model
khác

229.52, 229.61

MB-Freigabe hoặc MB-Approval (Động cơ
Diesel)
Model MB-Freigabe hoặc

MB-Approval

Tất cả các model 229.52, 229.61

Nếu không có sẵn loại dầu động cơ được ghi
trong bảng, chỉ được phép nạp một lần duy nhất
tối đa 1,0 l loại dầu động cơ sau đây:
R Động cơ xăng: MB-Freigabe hoặc MB-

Approval 229.3 hoặc ACEA A3/B3
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R Động cơ diesel: MB-Freigabe hoặc MB-
Approval , 229.3, 229.5 hoặc ACEA C3

Những trị số sau dựa trên một lần thay dầu kể cả
bộ lọc dầu.
Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
Dung tích thay
Xe Saloon Dung tích thay

S 350 d 4MATIC
S 400 d 4MATIC

8,0 l

S 450
S 450 4MATIC
S 500

8,5 l

Tất cả các model
khác

9,0 l

Xe có chiều dài cơ
sở dài

Dung tích thay

S 320
S 450 4MATIC
(222.164)
S 450 (222.166)

S 350 d 4MATIC
S 400 d 4MATIC

8,0 l

S 450 (222.158)
S 450 4MATIC
(222.159)
S 500

8,5 l

S 600 10,5 l

Tất cả các model
khác

9,0 l

Mercedes-Maybach Dung tích thay

Mercedes-Maybach S
450 4MATIC

Pullman S 600
Mercedes-Maybach S
650

10,5 l

Tất cả các model
khác

9,0 l

Hướng dẫn về dung dịch phanh
Tuân thủ hướng dẫn về nhiên liệu vận hành
(→ Trang 501).

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do
bọt hơi trong hệ thống phanh

Dung dịch phanh liên tục hút độ ẩm từ không
khí. Do đó, điểm sôi của dung dịch phanh
giảm. Nếu điểm sôi quá thấp, có thể tạo ra
bọt hơi trong hệ thống phanh khi phanh bị
tác động mạnh.
Vì vậy, tác dụng phanh bị ảnh hưởng.
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# Dung dịch phanh phải được thay định
kỳ.

Hãy thay dung dịch phanh định kỳ tại một xưởng
dịch vụ được uỷ quyền.
Chỉ sử dụng dung dịch phanh được Mercedes-
Benz chấp thuận theo MB-Freigabe hoặc MB-
Approval 331.0.
Thông tin chi tiết về dung dịch phanh:
R Trong Quy định về nhiên liệu vận hành của

Mercedes-Benz theo http://bevo.mercedes-
benz.com
R Tại xưởng dịch vụ được uỷ quyền

Dung dịch làm mát
Hướng dẫn về dung dịch làm mát
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

& CẢNH BÁO Nguy cơ cháy nổ‑ và bị
thương do chất chống đóng băng

Nếu chất chống đóng băng tiếp xúc với các
bộ phận nóng trong khoang động cơ, nó có
thể bốc cháy.
# Làm mát động cơ, trước khi nạp thêm

chất chống đóng băng.
# Đảm bảo rằng, chất chống đóng băng

không rớt cạnh lỗ rót.
# Trước khi xe được khởi động, hãy vệ

sinh các bộ phận dính chất chống đóng
băng.

* CHỈ DẪN Hư hỏng do đổ sai dung dịch
làm mát

# Chỉ nạp dung dịch làm mát đã trộn sơ
bộ với chất chống đóng băng mong
muốn.

Các thông tin chi tiết về dung dịch làm mát:
R Trong quy định về nhiên liệu vận hành

của Mercedes-Benz 310.1, ví dụ trên

Internet tại http://bevo.mercedes-
benz.com
R Tại xưởng dịch vụ được uỷ quyền

* CHỈ DẪN Quá nhiệt khi nhiệt độ ngoài
trời cao

Nếu sử dụng dung dịch làm mát không phù
hợp, hệ thống làm mát động cơ sẽ không
được bảo vệ đầy đủ khỏi sự quá nhiệt và ăn
mòn khi nhiệt độ ngoài trời cao.
# Luôn sử dụng dung dịch làm mát được

Mercedes-Benz chấp thuận.
# Chú ý tuân thủ các hướng dẫn trong quy

định về nhiên liệu vận hành của
Mercedes-Benz 310.1.

Thường xuyên thay mới dung dịch làm mát tại
xưởng dịch vụ được uỷ quyền.
Tỷ lệ chất ăn mòn/nồng độ chất chống đóng
băng trong hệ thống làm mát động cơ:
R tối thiểu 50 % (Chống đóng băng lên tới

-37 °C)
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R tối đa 55 % (Chống đóng băng lên tới -45 °C)

Hướng dẫn về dung dịch rửa kính chắn gió
Tuân thủ những hướng dẫn về nhiên liệu vận
hành (→ Trang 501).

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị cháy‑ và bị
thương do chất tẩy rửa cần gạt nước đậm
đặc

Chất tẩy rửa cần gạt nước đậm đặc rất dễ
cháy. Nếu chất rửa cần gạt nước đậm đặc rơi
vào những bộ phận đang nóng của động cơ
hoặc hệ thống xả khí, nó có thể bốc cháy.
# Đảm bảo không để chất rửa cần gạt

nước đậm đặc rớt quanh lỗ rót.

* CHỈ DẪN Đầu phun bị tắc do hỗn hợp
dung dịch rửa kính chắn gió

# Trộn MB SummerFit và MB WinterFit với
các dung dịch rửa kính chắn gió khác.

Không sử dụng nước cất hoặc nước đã khử ion,
nếu không cảm biến báo mức nạp các chất lỏng
có thể báo lỗi.
Dung dịch rửa kính chắn gió được khuyên dùng:
R Trên điểm đông: ví dụ, MB SummerFit
R Dưới điểm đông: ví dụ, MB WinterFit

Xem tỷ lệ trộn chính xác ghi trên nhãn hộp chứa
chất chống đóng băng.
Hãy trộn nước rửa với dung dịch rửa kính chắn
gió suốt cả năm.

Thông số xe
Kích thước xe
Chiều cao đã cho có thể sai lệch do:
R Loại lốp
R Tải
R Tình trạng hệ thống treo
R Thiết bị tùy chọn

Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
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Chiều cao bật
Xe Saloon 11 Chiều

cao bật

S 500
S 560
S 560 4MATIC

1803 mm

Tất cả các model khác 1800 mm

Xe có chiều dài cơ sở dài 11 Chiều
cao bật

S 320
S 450 4MATIC [222.164]
S 450 [222.166]

‑

S 450 [222.158]
S 450 4MATIC [222.159]
S 500
S 560
S 560 4MATIC

1803 mm

Xe có chiều dài cơ sở dài 11 Chiều
cao bật

S 600 1806 mm

Tất cả các model khác 1800 mm

Mercedes‑‑Maybach 11 Chiều
cao bật

Tất cả các model 1806 mm

Kích thước xe
Xe Saloon

Chiều dài xe 5125 mm

Chiều ngang xe tính cả gương
ngoại thất

2130 mm

Chiều ngang xe không có
gương ngoại thất

1899 mm

Chiều dài cơ sở 3035 mm

Xe có chiều dài cơ sở dài
S 320
S 450 4MATIC [222.164]
S 450 [222.166]

Chiều dài xe ‑
Chiều ngang xe tính cả gương
ngoại thất

‑

Chiều ngang xe không có
gương ngoại thất

‑

Chiều dài cơ sở ‑
Xe có chiều dài cơ sở dài
Tất cả các model khác

Chiều dài xe 5255 mm

Chiều ngang xe tính cả gương
ngoại thất

2130 mm

Chiều ngang xe không có
gương ngoại thất

1899 mm

Chiều dài cơ sở 3165 mm
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Mercedes‑‑Maybach
Chiều dài xe 5462 mm

Chiều ngang xe tính cả gương
ngoại thất

2130 mm

Chiều ngang xe không có
gương ngoại thất

1899 mm

Chiều dài cơ sở 3365 mm

Pullman S 600

Chiều dài xe 5463 mm

Chiều ngang xe tính cả gương
ngoại thất

2130 mm

Chiều ngang xe không có
gương ngoại thất

1899 mm

Chiều dài cơ sở 3365 mm

Chiều cao xe
Xe Saloon

S 500
S 560
S 560 4MATIC

1496 mm

Tất cả các model
khác

1493 mm

Xe có chiều dài cơ
sở dài

S 320
S 450 4MATIC
[222.164]
S 450 [222.166]

‑

S 450 [222.158]
S 450 4MATIC
[222.159]
S 500
S 560
S 560 4MATIC

1494 mm

Xe có chiều dài cơ
sở dài

S 600 1497 mm

Tất cả các model
khác

1491 mm

Mercedes‑‑Maybach
Tất cả các model 1498 mm

Trọng lượng và tải
Chú ý các thông số xe đã cho:
R Thiết bị chuyên dùng tăng trọng lượng không

tải và giảm trọng tải có ích.
R Xem thông số về trọng lượng cụ thể của xe

trên nhãn thông tin nhận dạng xe
(→ Trang 499).

Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
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Tải trọng mui xe
Tất cả các model
(xe Saloon)

Tải trọng mui xe tối
đa

100 kg

S 320
S 450 4MATIC
[222.164]
S 450 [222.166]

Tải trọng mui xe tối
đa

‑

Tất cả các model
khác (Xe có chiều
dài cơ sở dài)

Tải trọng mui xe tối
đa

100 kg

Móc kéo rơ moóc
Hướng dẫn chung về móc kéo rơ moóc
Không thể vận hành rơ moóc ở tất cả các mẫu xe
(→ Trang 282).
Tùy theo mỗi loại xe mà có sự thay đổi cần thiết
ở hệ thống làm mát động cơ. Việc nối thêm một
moóc kéo rơ moóc chỉ được phép nếu công suất
kéo được đề cập trong giấy tờ xe.
Hãy lấy thêm thông tin tại một xưởng dịch vụ
được uỷ quyền.

Công suất kéo cho phép
Trọng tải đỡ rơ moóc không bao gồm trong công
suất kéo.
Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
Công suất kéo cho phép, khi phanh (khả
năng khởi hành trên đường dốc tối thiểu là
8 %)
Model (Xe Saloon)

Tất cả các model 2100 kg

Model (Xe có chiều dài cơ
sở dài)

S 320
S 450 4MATIC
S 450

—

Tất cả các model khác 2100 kg

Công suất kéo cho phép, khi phanh (khả
năng khởi hành trên đường dốc tối thiểu là
12 %)
Model (Xe Saloon)

Tất cả các model 2100 kg

Model (Xe có chiều dài cơ
sở dài)

S 320
S 450 4MATIC
S 450

—

Tất cả các model khác 2100 kg
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Công suất kéo cho phép, khi không phanh
Model (Xe Saloon)

Tất cả các model 750 kg

Model (Xe có chiều dài cơ
sở dài)

S 320
S 450 4MATIC
S 450

—

Tất cả các model khác 750 kg

Trọng tải đỡ rơ moóc tối đa

* CHỈ DẪN Thiệt hại do tuột rơ moóc

Tận dụng mức trọng tải đỡ rơ moóc quá nhỏ,
rơ moóc có thể bị tuột.
# Không được vượt quá mức trọng tải đỡ

rơ moóc là 50 kg.
# Hãy tận dụng trọng tải đỡ rơ moóc tối

đa cho phép.

Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.
Trọng tải đỡ rơ moóc
Model (Xe Saloon) Trọng tải đỡ rơ

moóc tối đa

Tất cả các model 85 kg

Model (Xe có chiều
dài cơ sở dài)

Trọng tải đỡ rơ
moóc tối đa

S 320
S 450 4MATIC
S 450

—

Tất cả các model
khác

85 kg

Tải trọng cầu sau cho phép khi vận hành rơ
moóc
Những giá trị còn thiếu chưa được bổ sung khi
phát hành tài liệu.

Tải trọng cầu xe
Model (Xe Saloon) Tải trọng cầu xe

S 400 d
S 450

1575 kg

Tất cả các model
khác

1580 kg

Tải trọng cầu xe
Model (Xe có chiều
dài cơ sở dài)

Tải trọng cầu xe

S 320
S 450 4MATIC
S 450
S 600

—

Tất cả các model
khác

1580 kg
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Thông báo hiển thị
Giới thiệu
Hướng dẫn về thông báo hiển thị
Thông báo hiển thị xuất hiện trên màn hình hiển
thị đa chức năng.
Thông báo hiển thị với hình ảnh đồ họa có thể
được trình bày đơn giản hơn trong hướng dẫn sử
dụng và hơi khác so với các hiển thị trên màn
hình đa chức năng. Màn hình đa chức năng hiển
thị các thông báo có mức độ ưu tiên cao bằng
màu đỏ. Khi có các thông báo hiển thị sẽ có một
âm thanh cảnh báo vang lên.
Hãy làm theo thông báo hiển thị và chú ý những
hướng dẫn bổ sung trong hướng dẫn sử dụng.
Ở một số thông báo có hiện thêm các biểu
tượng:
R¤ thông tin khác

RO ẩn thông báo hiển thị

Với Touch-Control trái, bạn có thể chọn giữa các
biểu tượng này bằng cách vuốt sang trái hoặc
phải. Bấm¤ sẽ hiển thị cho bạn các thông
tin khác. BấmO sẽ ẩn thông báo hiển thị.
Bạn có thể ẩn các thông báo hiển thị có mức ưu
tiên thấp bằng cách bấm nút% hoặc bằng
Touch-Control trái. Lúc đó các thông báo hiển thị
sẽ được lưu vào bộ nhớ.
Giải quyết ngay các nguyên nhân được thông
báo trên màn hình.
Bạn không thể xóa đi các thông báo hiển thị trên
màn hình có mức độ ưu tiên cao. Màn hình đa
chức năng sẽ hiển thị các thông báo cho đến khi
nguyên nhân của thông báo được giải quyết.

Mở các thông báo hiển thị đã lưu
Máy tính trên xe:
, Bảo dưỡng . 1 message
Khi không có thông báo hiển thị nào, xuất hiện
trên màn hình hiển thị đa chức năng Không có
thông báo.
# Lật xem các thông báo hiển thị bằng việc

trượt lên hoặc xuống trên Touch-Control trên
tay lái bên trái.

# Thoát khỏi bộ nhớ lưu thông báo: Nhấn
nút%.
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Hệ thống an toàn

Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

!
÷
Không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng

* ABS và ESP® bị trục trặc.
Cả các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn khác cũng có thể bị trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt xe khi có trục trặc ABS và ESP®

Nếu ABS và ESP® bị trục trặc, bánh xe có thể bị bó cứng khi phanh và ESP® không thể cân bằng xe.
Khi đó, khả năng đánh lái và thao tác phanh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình
huống phanh khẩn cấp. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Cho kiểm tra ngay hệ thống ABS và ESP® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

!
÷
Hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* ABS và ESP® tạm thời không sẵn sàng.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt xe khi có trục trặc ABS và ESP®

Nếu ABS và ESP® bị trục trặc, bánh xe có thể bị bó cứng khi phanh và ESP® không thể cân bằng xe.
Khi đó, khả năng đánh lái và thao tác phanh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình
huống phanh khẩn cấp. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Cho kiểm tra ngay hệ thống ABS và ESP® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lái xe cua nhẹ cẩn thận trên quãng đường thích hợp với tốc độ trên 30 km/h.
# Nếu thông báo hiển thị không tắt, hãy đưa xe ngay đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền. Khi đó hãy lái xe cẩn

thận.
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÷
Không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống ESP® bị trục trặc.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.
Hệ thống phanh tiếp tục hoạt động với hiệu ứng bình thường. Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình huống
phanh khẩn cấp.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt do trục trặc trong ESP®

Nếu ESP® bị trục trặc, ESP® sẽ không thực hiện ổn định thân xe. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác
cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Kiểm tra ESP® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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÷
Hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* ESP® tạm thời không sẵn sàng.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt do trục trặc trong ESP®

Nếu ESP® bị trục trặc, ESP® sẽ không thực hiện ổn định thân xe. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác
cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Kiểm tra ESP® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lái xe cua nhẹ cẩn thận trên quãng đường thích hợp với tốc độ trên 30 km/h.
# Nếu thông báo hiển thị không tắt, hãy đưa xe ngay đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền. Khi đó hãy lái xe cẩn

thận.
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T
!
÷
Không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng

* EBD, ABS và ESP® bị trục trặc.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt xe khi có trục trặc EBD, ABS và ESP®

Nếu EBD, ABS và ESP® trục trặc, bánh xe có thể bị bó cứng khi phanh và ESP® không thể cân bằng xe.
Khi đó, khả năng đánh lái và thao tác phanh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình
huống phanh khẩn cấp. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Cho kiểm tra hệ thống phanh ngay tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

!
Phanh đỗ xe NỔ máy để
nhả phanh

* Đèn chỉ báo màu đỏ! đang sáng.
Điện khởi động tắt khi nhả phanh tay điện tử.
# Bật điện khởi động.
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!
Nhả phanh đỗ xe

* Đèn chỉ báo màu đỏ! nhấp nháy.
Phanh tay điện tử bị khóa khi đang lái xe:
R Một điều kiện để nhả tự động phanh tay điện tử không được thỏa mãn .
R Bạn đang phanh khẩn cấp bằng phanh tay điện tử .
# Kiểm tra điều kiện để nhả tự động phanh tay điện tử.
# Nhả phanh tay điện tử bằng tay.
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!
Phanh đỗ xe Xem Hướng
dẫn sử dụng

* Đèn chỉ báo màu vàng! sáng lên. Phanh tay điện tử bị trục trặc.
Để khóa phanh:
# Tắt điện khởi động và bật lại.
# Khoá phanh tay điện tử bằng tay .

Nếu không khóa được phanh tay điện tử:
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Khi dừng xe, tăng cường thêm biện pháp đảm bảo chống trôi xe nếu cần.
Đèn chỉ báo màu vàng! và đèn chỉ báo màu đỏ! đang sáng. Phanh tay điện tử bị trục trặc.
Để nhả phanh:
# Tắt điện khởi động và bật lại.
# Nhả phanh tay điện tử bằng tay .
hoặc
# Nhả phanh tay điện tử tự động .
Nếu sau đó không khóa được phanh tay điện tử:
# Không được lái tiếp! Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Đèn chỉ báo màu vàng! sáng và đèn chỉ báo màu đỏ! nhấp nháy. Phanh tay điện tử bị trục trặc.
Không thể nhả hay khoá phanh tay điện tử.
# Tắt điện khởi động và bật lại.
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Để khóa phanh:
# Nhả phanh tay điện tử bằng tay và sau đó khóa lại.

Để nhả phanh:
# Khóa phanh tay điện tử bằng tay và sau đó nhả ra.

Nếu không khóa được phanh tay điện tử hoặc đèn chỉ báo màu đỏ! tiếp tục nhấp nháy:
# Không được lái tiếp! Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Khi dừng xe, tăng cường thêm biện pháp đảm bảo chống trôi xe nếu cần.
Đèn chỉ báo màu vàng! sáng và đèn chỉ báo màu đỏ! nhấp nháy khoảng mười giây sau khi khóa hoặc nhả
phanh tay điện tử. Sau đó chúng sáng tiếp hoặc tắt đi. Phanh tay điện tử bị trục trặc.
Khi mức sạc ắc quy quá thấp:
# Sạc ắc quy.

Để khóa phanh:
# Tắt điện khởi động.

Phanh tay điện tử sẽ được khoá tự động.

Nếu không khóa được phanh tay điện tử, ví dụ khi trong đường rửa xe hoặc khi bị kéo đi, hãy để điện khởi động bật.
Trường hợp ngoại lệ là khi bị kéo đi với cầu sau nâng lên.
Phanh tay điện tử không được khoá tự động:
# Tắt điện khởi động và bật lại.
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# Nhả phanh tay điện tử bằng tay và sau đó khóa lại.

Nếu sau đó không khóa được phanh tay điện tử:
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Khi dừng xe, tăng cường thêm biện pháp đảm bảo chống trôi xe nếu cần.

Để nhả phanh:
# Nếu các điều kiện để nhả phanh tự động được thỏa mãn và phanh tay điện tử không nhả tự động, hãy nhả

phanh tay điện tử bằng tay .

Nếu sau đó không nhả được phanh tay điện tử:
# Không được lái tiếp! Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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J
Kiểm tra mức dầu phanh

* Có quá ít dầu phanh trong bình dầu phanh.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do mức dầu phanh thấp
Nếu mức dầu phanh quá thấp, tác động phanh và cùng với đó là thao tác phanh có thể bị ảnh hưởng.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Không nạp đầy dầu phanh.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Không nạp thêm dung dịch phanh.

#
Mòn bố phanh

* Bố phanh ở giới hạn mòn.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

G
Không hoạt động

* Một hoặc nhiều chức năng chính của hệ thống Mercedes me connect bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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HT trợ phanh chủ động Các
chức năng hiện bị giới hạn
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Xe có gói trợ lái: Chức năng hỗ trợ phanh chủ động khi có người băng qua đường, tính năng trợ lái khẩn cấp hoặc
PRE‑SAFE® PLUS tạm thời không sẵn sàng hoặc sẵn sàng một phần.
Xe không có gói trợ lái: Hệ thống trợ phanh chủ động tạm thời không sẵn sàng.
Các điều kiện môi trường xung quanh nằm ngoài giới hạn của hệ thống .
# Tiếp tục lái xe.

Hệ thống sẽ lại sẵn sàng nếu điều kiện môi trường xung quanh nằm trong giới hạn của hệ thống.
# Nếu thông báo hiển thị không tắt, hãy dừng xe một cách an toàn và khởi động lại động cơ.

HT trợ phanh chủ động Các
chức năng bị giới hạn Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Xe có gói trợ lái: Chức năng hỗ trợ phanh chủ động khi có người băng qua đường, tính năng trợ lái khẩn cấp hoặc
PRE‑SAFE® PLUS bị trục trặc.
Xe không có gói trợ lái: Hệ thống trợ phanh chủ động trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

PRE-SAFE không hoạt động
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Chức năng PRE‑SAFE® bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

526 Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

Cảm biến rađa bị bẩn Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống cảm biến rađa bị trục trặc. Một số nguyên nhân có thể:
R Cảm biến bị bẩn
R Mưa lớn
R Lái xe đường dài mà không có dòng giao thông, ví dụ trong sa mạc

Các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn có thể bị trục trặc hoặc tạm thời không sẵn sàng.
Nếu nguyên nhân không còn nữa, các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn sẽ lại sẵn sàng.
Nếu thông báo hiển thị không tắt:
# Dừng xe một cách an toàn.
# Vệ sinh các cảm biến .
# Khởi động lại động cơ.
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Cảm biến rađa bị bẩn Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống cảm biến rađa bị trục trặc. Một số nguyên nhân:
R Cảm biến bị bẩn
R Mưa lớn
R Lái xe đường dài mà không có dòng giao thông, ví dụ trong sa mạc

Các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn có thể bị trục trặc hoặc tạm thời không sẵn sàng.
Nếu nguyên nhân không còn nữa, các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn sẽ lại sẵn sàng.
Nếu thông báo hiển thị không tắt:
# Dừng xe một cách an toàn.
# Vệ sinh các cảm biến .
# Khởi động lại động cơ.
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6
HT dây đai và túi khí Trục
trặc Đưa xe đến xưởng

* Hệ thống dây đai an toàn và túi khí gặp sự cố .

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc nguy hiểm tính mạng do trục trặc Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị trục trặc, các bộ phận của hệ thống này có thể vô tình bị kích hoạt
hoặc không bung ra như thiết kế khi xảy ra tai nạn. Điều này có thể liên quan đến bộ căng dây đai an toàn hoặc
túi khí.
# Hãy cho kiểm tra và sửa chữa ngay hệ thống dây đai an toàn và túi khí tại một xưởng dịch vụ được ủy

quyền.

Nhận biết sự cố của hệ thống dây đai an toàn và túi khí
R Khi bật điện khởi động, đèn cảnh báo của 6 Hệ thống dây đai an toàn và túi khí không bật sáng.
R Khi lái xe, đèn cảnh báo của 6 Hệ thống dây đai an toàn và túi khí thường xuyên sáng hoặc nhấp nháy.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Túi khí ghế hành khách
trước được kích hoạt lại
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Túi khí hành khách ghế trước được kích hoạt trong khi xe chạy:
R Mặc dù có trẻ em, một người vóc dáng nhỏ hoặc một đối tượng có trọng lượng dưới ngưỡng trọng lượng của hệ

thống đang ngồi trên ghế trước cạnh người lái.
R Mặc dù ghế trước cạnh người lái không có người ngồi.

Hệ thống nhận biết có đối tượng hoặc lực gây thêm trọng lượng trên ghế ngồi.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương‑ hoặc nguy hiểm tính mạng do sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí
cho trẻ em khi túi khí hành khách phía trước đã bật

Nếu bạn bảo vệ trẻ bằng hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em trên ghế trước và túi khí hành khách
ghế trước đã bật, túi khí hành khách ghế trước có thể bung ra khi xảy ra tai nạn.
Trẻ có thể bị túi khí đập phải.
# Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của túi khí hành khách ghế trước.

KHÔNG BAO GIỜ sử dụng hệ thống dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em được lắp quay ngược về phía sau trên
ghế có TÚI KHÍ TRƯỚC ĐÃ KÍCH HOẠT; việc này có thể dẫn đến CHẾT NGƯỜI hoặc THƯƠNG TÍCH NGHIÊM
TRỌNG cho trẻ.

# Dừng xe ngay một cách an toàn.
# Kiểm tra trạng thái tắt túi khí ghế hành khách trước tự động .
# Nếu cần thiết, đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Túi khí ghế hành khách
phía trước bị vô hiệu hóa
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Túi khí hành khách ghế trước bị vô hiệu hóa mặc dù có người trưởng thành hoặc một người vóc dáng tương tự ngồi
trên ghế trước. Nếu có một lực thêm tác động lên ghế ngồi, hệ thống có thể đo được một trọng lượng rất nhỏ.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc nguy hiểm tính mạng khi túi khí hành khách phía trước bị tắt
Nếu túi khí hành khách ghế trước bị tắt, nó sẽ không được kích hoạt khi xảy ra tai nạn và có thể không có tác
dụng bảo vệ như dự kiến.
Khi ấy, người ngồi trên ghế hành khách trước có thể tiếp xúc với những chi tiết nội thất xe, đặc biệt khi người đó
ngồi quá gần bảng điều khiển trên xe.
# Trước cũng như trong khi xe chạy, hãy đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của túi khí hành khách ghế trước.

# Dừng xe ngay một cách an toàn.
# Kiểm tra trạng thái tắt túi khí ghế hành khách trước tự động .
# Nếu cần thiết, đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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À
Attention Assist: Tạm nghỉ!

* ATTENTION ASSIST đã đánh giá sự mệt mỏi hoặc mất tập trung tăng dần của người lái (→ Trang 268).
# Nếu cần thiết, hãy nghỉ ngơi.

À
Attention Assist không
hoạt động

* ATTENTION ASSIST bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

É
Đang nâng

* Xe đang điều chỉnh về mức cốt xe đã chọn.

É
Xe đang nâng Vui lòng chờ
giây lát

* Cốt xe quá thấp và xe được nâng lên đến cốt xe đã chọn.
# Chỉ đi tiếp khi thông báo hiển thị đã tắt.
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É
Dừng lại Thân xe quá thấp

* Bạn chuyển bánh khi cốt xe vẫn còn quá thấp.
# Dừng xe một cách an toàn.

Xe được nâng lên đến mức cốt xe đã chọn.
# Chỉ đi tiếp khi thông báo hiển thị đã tắt.

Nếu thông báo hiển thị không tắt và kèm theo một âm thanh cảnh báo, AIR BODY CONTROL bị trục trặc:
# Không lái xe với tốc độ hơn 80 km/h và ngay lập tức đưa xe tới một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

* CHỈ DẪN Có thể hư hỏng lốp và vè xe ở cầu trước do chiều quay tay lái quá lớn
# Tránh quay tay lái lớn trong khi lái xe và chú ý tiếng ồn.
# Khi có tiếng ồn, dừng xe an toàn và điều chỉnh cốt xe lên mức cao hơn nếu có thể.

# Điều chỉnh cốt xe lên mức cao hơn .
Xe được nâng lên tùy thuộc vào loại sự cố.
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Trục trặc Chạy tối đa 80
km/h

* AIR BODY CONTROL chỉ hoạt động hạn chế. Các thao tác lái vì thế có thể bị hạn chế.

* CHỈ DẪN Có thể hư hỏng lốp và vè xe ở cầu trước do chiều quay tay lái quá lớn
# Tránh quay tay lái lớn trong khi lái xe và chú ý tiếng ồn.
# Khi có tiếng ồn, dừng xe an toàn và điều chỉnh cốt xe lên mức cao hơn nếu có thể.

# Không lái xe với tốc độ hơn 80 km/h.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Hệ thống hỗ trợ giám sát
làn đường chủ động hiện
không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động tạm thời không sẵn sàng.
Các điều kiện môi trường xung quanh nằm ngoài giới hạn của hệ thống(→ Trang 279).
Xe có tính năng trợ lái chủ động: Tầm nhìn của camera có thể bị hạn chế qua kính chắn gió.
# Tiếp tục lái xe.

Hệ thống sẽ lại sẵn sàng nếu điều kiện môi trường xung quanh nằm trong giới hạn của hệ thống.

Nếu thông báo hiển thị không tắt ở xe có tính năng trợ lái chủ động:
# Dừng xe một cách an toàn.
# Làm sạch kính chắn gió.

Hệ thống hỗ trợ giám sát
làn đường chủ động không
hoạt động

* Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Hệ thống hỗ trợ điểm mù
chủ động hiện không sẵn
sàng Xem Hướng dẫn sử
dụng

* Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động tạm thời không sẵn sàng.
Đã đạt giới hạn của hệ thống (→ Trang 276).
# Tiếp tục lái xe.

Nếu nguyên nhân không còn nữa, hệ thống sẽ sẵn sàng trở lại.
# Nếu thông báo hiển thị không tắt, hãy dừng xe một cách an toàn và khởi động lại động cơ.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù
chủ động không hoạt động

* Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù
chủ động không sẵn sàng
khi ở chế độ kéo rơ moóc
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Nếu bạn thiết lập kết nối điện với rơ moóc, hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động sẽ không sẵn sàng.
# Ấn vào Touch-Control bên trái và xác nhận thông báo hiển thị.

Hệ thống hỗ trợ điểm mù
hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ điểm mù tạm thời không sẵn sàng.
Đã đạt giới hạn của hệ thống (→ Trang 276).
# Tiếp tục lái xe.

Nếu nguyên nhân không còn nữa, hệ thống sẽ sẵn sàng trở lại.
hoặc
# Nếu thông báo hiển thị không tắt, hãy dừng xe một cách an toàn và khởi động lại động cơ.
# Làm sạch cản xe sau nếu cần. Nếu cản xe quá bẩn, cảm biến trên cản xe có thể bị trục trặc.
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Hệ thống hỗ trợ điểm mù
không hoạt động

* Hệ thống hỗ trợ điểm mù bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

HT hỗ trợ đỗ xe chủ động
Hủy đỗ xe (Ví dụ)

* Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động bị hủy. Bạn đã, ví dụ, mở cửa xe bên phía người lái hoặc chạm vào tay lái.
# Tự đánh lái và phanh.

HT hỗ trợ đỗ xe chủ động
và PARKTRONIC không
hoạt động Xem Hướng dẫn
sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động và hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC bị trục trặc.
# Hãy dừng xe một cách an toàn và khởi động lại động cơ.
# Nếu thông báo hiển thị tiếp tục xuất hiện, hãy đưa xe đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

HT hỗ trợ đỗ xe chủ động
Hỗ trợ thao tác bị hạn chế
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động và hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC tạm thời không sẵn sàng. Các điều kiện
môi trường xung quanh nằm ngoài giới hạn của hệ thống (→ Trang 258). Hãy chú ý toàn bộ khu vực xung quanh xe.
# Hệ thống sẽ lại sẵn sàng nếu điều kiện môi trường xung quanh nằm trong giới hạn của hệ thống.

Hệ thống hỗ trợ biển báo
giao thông không hoạt động

* Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Hệ thống hỗ trợ biển báo
giao thông hiện không sẵn
sàng Xem Hướng dẫn sử
dụng

* Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông tạm thời không sẵn sàng.
# Tiếp tục lái xe.

Nếu nguyên nhân không còn nữa, hệ thống sẽ sẵn sàng trở lại.
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Hệ thống hỗ trợ biển báo
giao thông Tầm nhìn
camera giảm Xem Hướng
dẫn sử dụng

* Tầm nhìn của camera hạn chế. Một số nguyên nhân:
R Kính chắn gió bị bẩn trong khu vực tầm nhìn của camera
R Mưa lớn hoặc sương mù dày

Các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn có thể bị trục trặc hoặc tạm thời không sẵn sàng.
Nếu nguyên nhân không còn nữa, các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn sẽ lại sẵn sàng.
Nếu thông báo hiển thị không tắt:
# Dừng xe một cách an toàn.
# Làm sạch kính chắn gió.

ë
Tắt

* Chức năng HOLD tắt do xe bị trượt hoặc không thỏa mãn điều kiện bật chức năng.
# Bật lại chức năng HOLD sau đó hoặc kiểm tra các điều kiện bật chức năng HOLD .

HT hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động hoạt động lại

* Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC sẵn sàng trở lại và có thể được bật lên (→ Trang 229).

HTHT giữ k.cách chủ động
hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động tạm thời không sẵn sàng.
Các điều kiện môi trường xung quanh nằm ngoài giới hạn của hệ thống(→ Trang 227).
# Tiếp tục lái xe.

Hệ thống sẽ lại sẵn sàng nếu điều kiện môi trường xung quanh nằm trong giới hạn của hệ thống.
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HT hỗ trợ giữ khoảng cách
chủ động không hoạt động

* Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động bị trục trặc.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Hệ thống trợ lái chủ động
hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Tính năng trợ lái chủ động tạm thời không sẵn sàng.
Các điều kiện môi trường xung quanh nằm ngoài giới hạn của hệ thống (→ Trang 233).
# Tiếp tục lái xe.

Hệ thống sẽ lại sẵn sàng nếu điều kiện môi trường xung quanh nằm trong giới hạn của hệ thống.
# Nếu cần thiết, làm sạch kính chắn gió trong khu vực tầm nhìn của camera.

Hệ thống trợ lái chủ động
không hoạt động

* Tính năng trợ lái chủ động bị trục trặc. Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động tiếp tục sẵn sàng.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Bộ giới hạn đang tạm ngắt * Nếu bạn nhấn bàn đạp ga ngoài điểm kháng (trạng thái nảy lại ), bộ giới hạn sẽ chuyển sang chế độ thụ động
(→ Trang 225).

È --- km/h

* Bộ giới hạn không bật lên được do không thỏa mãn tất cả các điều kiện để bật.
# Lưu ý các điều kiện để bật bộ giới hạn .

Bộ giới hạn không hoạt
động

* Bộ giới hạn bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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¯ --- km/h

* TEMPOMAT không bật lên được do không thỏa mãn tất cả các điều kiện để bật.
# Lưu ý các điều kiện để bật TEMPOMAT .

TEMPOMAT tắt * TEMPOMAT đã tắt.
Nếu có thêm âm thanh cảnh báo, TEMPOMAT sẽ tự động tắt (→ Trang 223).

TEMPOMAT không hoạt
động

* TEMPOMAT bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

TEMPOMAT và chức năng
giới hạn tốc độ không hoạt
động

* TEMPOMAT và bộ giới hạn trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Giới hạn tốc độ (Lốp mùa
đông) XXX km/h

* Bạn đã đạt tốc độ cao nhất được lưu cho lốp mùa đông. Không thể vượt quá tốc độ này.

Lowering (Hạ xuống)

* Cốt xe có thể hạ xuống vì các lý do sau:
R Bạn đã chọn một chương trình lái khác.
R Bạn đã vượt quá giới hạn tốc độ.
R Bạn đã thay đổi cốt xe do bấm vào nút.
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chạy tối đa 35 km/h

* Mức cốt xe vận chuyển xe đã được cài đặt. Mức cốt xe vận chuyển xe không phải là mức cốt xe cho phép. Chỉ phù
hợp đối với việc vận chuyển xe hơi.
# Lái tối đa 35 km/h.

ð
Đã vượt tốc độ tối đa

* Bạn đã vượt quá tốc độ tối đa cho phép (chỉ ở một số nước).
# Hãy lái xe chậm hơn.

Động cơ

Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

Đổ thêm dung dịch làm
mát Xem Hướng dẫn sử
dụng

* Mức nước làm mát quá thấp.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do dung dịch làm mát quá ít
# Tránh lái xe đường dài khi còn quá ít dung dịch làm mát.

# Đổ thêm dung dịch làm mát .
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?
Dung dịch làm mát Dừng
xe Tắt động cơ

* Dung dịch làm mát quá nóng.
# Dừng xe ngay một cách an toàn và tắt máy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng khi mở nắp ca-pô
Nếu bạn mở nắp ca-pô khi động cơ đang quá nóng hoặc có cháy trong khoang động cơ, bạn có thể tiếp xúc với
khí nóng hoặc các nhiên liệu vận hành khác bị rò rỉ.
# Trước khi mở nắp ca-pô, hãy để động cơ đang nóng nguội bớt.
# Hãy giữ nắp ca-pô đóng khi xảy ra cháy trong khoang động cơ và báo cứu hỏa.

# Chờ đến khi động cơ nguội lại.
# Đảm bảo rằng thông gió két nước làm mát máy không bị hư hỏng.
# Đi tiếp đến trạm dịch vụ được ủy quyền gần nhất mà không để động cơ quá tải. Khi đó lưu ý luôn giữ hiển thị

nhiệt độ dung dịch làm mát dưới 120 °C.

?
* Mô tơ quạt bị hỏng.
# Đi tiếp đến trạm dịch vụ được ủy quyền gần nhất mà không để động cơ quá tải. Khi đó lưu ý luôn giữ hiển thị

nhiệt độ dung dịch làm mát dưới 120 °C.
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#
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Ắc quy không được sạc nữa.

* CHỈ DẪN Khả năng hỏng hóc động cơ nếu đi tiếp
# Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Dừng xe ngay một cách an toàn và tắt máy.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

#
Dừng xe Xem Hướng dẫn
sử dụng

* Ắc quy không sạc được nữa và đã ở mức quá yếu.

* CHỈ DẪN Khả năng hỏng hóc động cơ nếu đi tiếp
# Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Tắt động cơ.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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#
Khởi động động cơ Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Động cơ bị tắt và dung lượng ắc quy quá thấp.
# Tắt các bộ tiêu thụ điện không cần thiết.
# Để động cơ chạy khoảng vài phút hoặc lái một khoảng cách dài hơn.

Ắc quy sẽ lại được sạc.

#
Dừng xe Để động cơ chạy

* Ắc quy có mức sạc quá thấp và phải được sạc
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Để động cơ chạy.
# Chỉ đi tiếp khi thông báo hiển thị đã tắt.

4
Lần nạp tới, kiểm tra mức
dầu động cơ

* Mức dầu động cơ đã giảm xuống mức tối thiểu.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do lái xe với quá ít dầu động cơ
# Tránh lái xe đường dài khi còn quá ít dầu động cơ.

# Kiểm tra mức dầu động cơ trong lần dừng nạp nhiên liệu tới.

Đổ thêm dầu động cơ (→ Trang 444).
Chỉ dẫn về dầu động cơ (→ Trang 506).
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4
Lần nạp tới, đổ thêm 1 lít
dầu động cơ

* Thông báo hiển thị chỉ ở một số động cơ nhất định:
Mức dầu động cơ đã giảm xuống mức tối thiểu.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do lái xe với quá ít dầu động cơ
# Tránh lái xe đường dài khi còn quá ít dầu động cơ.

# Kiểm tra mức dầu động cơ trong lần dừng nạp nhiên liệu tới.

Đổ thêm dầu động cơ (→ Trang 444).
Chỉ dẫn về dầu động cơ (→ Trang 506).
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4
Mức dầu động cơ Dừng xe
Tắt động cơ

* Thông báo hiển thị chỉ ở một số động cơ nhất định:
Mức dầu động cơ quá thấp.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do lái xe với quá ít dầu động cơ
# Tránh lái xe đường dài khi còn quá ít dầu động cơ.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Tắt động cơ.
# Kiểm tra mức dầu động cơ.

Đổ thêm dầu động cơ (→ Trang 444).
Chỉ dẫn về dầu động cơ (→ Trang 506).

4
Mức dầu động cơ Giảm
mức dầu

* Thông báo hiển thị chỉ ở một số động cơ nhất định:
Mức dầu động cơ quá cao.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do lái xe với quá nhiều dầu động cơ
# Tránh lái xe đường dài khi đổ quá nhiều dầu động cơ.

# Đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền và để hút bớt dầu động cơ.

Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo 545



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

4
Áp suất dầu động cơ Dừng
xe Tắt động cơ

* Thông báo hiển thị chỉ ở một số động cơ nhất định:
Áp suất dầu động cơ quá thấp.

* CHỈ DẪN Hỏng hóc động cơ do lái xe với áp suất dầu động cơ quá thấp
# Tránh lái xe đường dài khi áp suất dầu động cơ quá thấp.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ø
Số lần khởi động còn lại:
XXX

* Mức dự trữ AdBlue® đã xuống mức tối thiểu.
# Cho nạp AdBlue® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Nếu thông báo hiển thị với 10 lần khởi động xuất hiện và thêm một âm thanh cảnh báo, hệ thống AdBlue® đã bị
trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ø
Kiểm tra chất phụ gia Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Bình AdBlue® đã cạn.
# Cho nạp ngay AdBlue® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Hệ thống AdBlue® bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

546 Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

#
Lỗi dòng tĩnh

* Dòng tĩnh của xe quá cao.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

5
Không thể đo được mức
dầu động cơ

* Kết nối điện với cảm biến mức dầu bị gián đoạn hoặc cảm biến mức dầu bị hỏng.
Mức dầu động cơ đã giảm xuống mức tối thiểu.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ø
Kiểm tra AdBlue Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ø
Khg k.động trg: XXX km

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Ø
Nạp thêm AdBlue Khg
k.động trg: XXX km

* Mức dự trữ AdBlue® chỉ còn đủ cho đoạn đường đã hiển thị.
# Nạp thêm ngay AdBlue® .
% Thông báo tắt sau khoảng một phút khi đi với tốc độ trên 15 km/h.

Ø
Nạp thêm AdBlue Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Mức AdBlue® đã giảm xuống dưới vạch dự trữ.
# Nạp thêm ngay AdBlue® .

¯
Trục trặc hệ thống AdBlue
Không thể khởi động

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc. Không thể khởi động động cơ.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

¯
Trục trặc hệ thống AdBlue
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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¯
Trục trặc hệ thống AdBlue
C.suất giảm sau XXX km
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc. Giới hạn công suất từ tốc độ được hiển thị.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ø
Nạp thêm AdBlue C.suất
giảm sau XXX km Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Mức dự trữ AdBlue® thấp dẫn đến giới hạn công suất sau khi đi một quãng đường được hiển thị.
# Nạp thêm ngay AdBlue® .
% Thông báo tắt sau khoảng một phút khi đi với tốc độ trên 15 km/h.

Ø
Không thể khởi động

* Hệ thống AdBlue® bị trục trặc. Không thể khởi động động cơ.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

!
Vệ sinh bộ lọc nhiên liệu

* Xe động cơ diesel: Nước trong bộ lọc nhiên liệu phải được tháo ra.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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8
Mức nhiên liệu dự trữ

* Mức nhiên liệu đã giảm xuống vùng mức nhiên liệu dự trữ.
# Nạp nhiên liệu.

¸
Thay bộ lọc không khí

* Xe động cơ diesel: Bộ lọc không khí của động cơ bị bẩn và phải được thay thế.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Áp suất lốp Kiểm tra lốp * Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp phát hiện có sự mất áp suất lớn.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do áp suất lốp quá thấp
Lốp xe có áp suất thấp có thể gây ra những nguy cơ sau:
R Lốp có thể bị xẹp, đặc biệt khi thêm tải và tăng tốc độ.
R Các lốp xe có thể bị mòn quá mức và/hoặc không đều, điều này làm ảnh hưởng mạnh đến khả năng bám

đường của lốp.
R Chất lượng xe chạy cũng như tính năng đánh lái‑và phanh có thể bị ảnh hưởng nhiều.
Do đó bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Lưu ý áp suất lốp khuyến nghị.
# Nếu cần thiết, điều chỉnh áp suất lốp.

# Dừng xe một cách an toàn.
# Kiểm tra áp suất lốp và lốp.
# Khi áp suất lốp đã được điều chỉnh chuẩn, khởi động lại hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp .

Khởi động lại hệ thống
giám sát áp suất lốp sau
khi kiểm tra áp suất

* Một thông báo hiển thị của hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp xuất hiện và hệ thống từ đó không thể khởi động lại
được nữa.
# Khi áp suất lốp đã được điều chỉnh chuẩn, khởi động lại hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp .
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Hệ thống giám sát áp suất
lốp không hoạt động

* Hệ thống cảnh báo mất áp suất trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

h
Chỉnh áp suất lốp

* Ở tối thiểu một bánh áp suất lốp quá thấp hoặc áp suất lốp của các bánh riêng bị chênh lệch nhau quá lớn.
# Kiểm tra áp suất lốp và bơm thêm nếu cần.
# Khi áp suất lốp đã được điều chỉnh chuẩn, khởi động lại hệ thống kiểm soát áp suất lốp .
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h
Kiểm tra lốp

* Ở một hay nhiều bánh xe, áp suất lốp bị giảm đáng kể. Hiển thị vị trí bánh xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do áp suất lốp quá thấp
Lốp xe có áp suất thấp có thể gây ra những nguy cơ sau:
R Lốp có thể bị xẹp, đặc biệt khi thêm tải và tăng tốc độ.
R Các lốp xe có thể bị mòn quá mức và/hoặc không đều, điều này làm ảnh hưởng mạnh đến khả năng bám

đường của lốp.
R Chất lượng xe chạy cũng như tính năng đánh lái‑và phanh có thể bị ảnh hưởng nhiều.
Do đó bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Lưu ý áp suất lốp khuyến nghị.
# Nếu cần thiết, điều chỉnh áp suất lốp.

# Dừng xe một cách an toàn.
# Kiểm tra áp suất lốp và lốp.
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h
Chú ý Lốp bị lỗi

* Áp suất ở một hay nhiều lốp giảm đột ngột. Hiển thị vị trí bánh xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn khi chạy xe với lốp mất áp suất
Lốp hết hơi gây ra những nguy hiểm sau đây:
R Lốp có thể bị quá nóng và dẫn đến cháy.
R Chất lượng xe chạy cũng như tính năng đánh lái‑và phanh có thể bị ảnh hưởng nhiều.
Do đó bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Không chạy xe với lốp xe hết hơi.
# Lưu ý các chỉ dẫn về sự cố lốp.

Chỉ dẫn khi thủng lốp (→ Trang 457).
# Dừng xe một cách an toàn.
# Kiểm tra lốp.

HT kiểm soát áp suất lốp
hiện không sẵn sàng

* Do nhiễu nguồn phát tín hiệu radio, không nhận được tín hiệu nào từ các cảm biến áp suất lốp. Hệ thống kiểm soát
áp suất lốp tạm thời không sẵn sàng.
# Tiếp tục lái xe.

Ngay khi nguyên nhân được loại bỏ, hệ thống kiểm soát áp suất lốp sẽ tự động được bật trở lại.
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h
Thiếu cảm ứng bánh xe

* Tại một hay nhiều lốp xe không có tín hiệu của cảm biến áp suất lốp. Ở lốp xe bị tác động, sẽ không có hiển thị áp
suất lốp.
# Cho thay thế cảm biến áp suất lốp bị hỏng tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

HT kiểm soát áp suất lốp
không hoạt động Thiếu
cảm biến bánh xe

* Những bánh xe được lắp không có cảm biến áp suất lốp phù hợp. Hệ thống kiểm soát áp suất lốp bị tắt.
# Các bánh xe được lắp cảm biến áp suất lốp phù hợp.

HT kiểm soát áp suất lốp
không hoạt động

* Hệ thống kiểm soát áp suất lốp bị trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do trục trặc hệ thống kiểm soát áp suất lốp
Nếu hệ thống kiểm soát áp suất lốp trục trặc, bạn có thể không được cảnh báo kịp thời khi một hay nhiều lốp bị
mất áp suất.
Lốp có áp suất thấp có thể, ví dụ, làm hạn chế thao tác lái cũng như tính năng lái‑ và phanh.
# Hãy kiểm tra hệ thống kiểm soát áp suất lốp tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền .

# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Â
Thay chìa khóa mới

* Chìa khóa phải được đổi mới.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Thay chìa khóa mới Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Xe có chìa khóa xe kỹ thuật số trong smartphone: Chỉ còn rất ít hoặc không còn quyền khởi động động cơ.
# Hãy đảm bảo kết nối internet không bị hạn chế do một số cài đặt nhất định trong điện thoại di động.
# Mở ứng dụng web Mercedes me connect http://www.mercedes.me. và mở dịch vụ "Chìa khóa xe kỹ thuật số

trong smartphone".
# Đầu tiên vô hiệu hóa dịch vụ và sau đó kích hoạt lại.
# Nếu thông báo hiển thị tiếp tục xuất hiện, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của Mercedes-Benz

(CAC).

Â
Thay pin chìa khóa

* Pin của chìa khóa đã hết.
# Thay pin .

556 Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

Â
Không nhận biết được chìa
khóa (thông báo hiển thị
màu trắng)

* Hiện thời không nhận biết được chìa khóa.
# Thay đổi vị trí chìa khóa trong xe.
# Nếu vẫn không nhận biết được chìa khóa, khởi động động cơ bằng chìa khóa trong ngăn .

Â
Không nhận biết được chìa
khóa (thông báo hiển thị
màu đỏ)

* Không nhận biết được chìa khóa và chìa khóa có thể không ở trong xe.
Chìa khóa không còn ở trong xe và bạn đang tắt động cơ:
R Bạn không thể khởi động động cơ.
R Bạn không thể khóa xe trung tâm.
# Hãy đảm bảo chìa khóa nằm ở trong xe.

Nếu việc nhận biết chìa khóa bị trục trặc bởi nguồn phát tín hiệu radio mạnh:
# Dừng xe ngay một cách an toàn.
# Đặt chìa khóa vào ngăn để khởi động bằng chìa khóa .
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Â
Cất chìa khóa vào chỗ
được đánh dấu Xem Hướng
dẫn sử dụng

* Việc nhận biết chìa khóa bị trục trặc.
# Thay đổi vị trí chìa khóa trong xe.
# Khởi động xe với chìa khóa trong ngăn .
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Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

j
Thiết bị nối rơ-moóc Kiểm
tra khóa

* Móc kéo rơ moóc không sẵn sàng hoạt động.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do ống cổ ngỗng không được khóa
Nếu ống cổ ngỗng không khớp vào vị trí khóa, rơ moóc có thể tuột ra.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Tháo rơ moóc và cố định để tránh bị trôi.
# Kích hoạt một quá trình xoay mới và sau đó nối rơ moóc lại nếu thông báo hiển thị tắt.

# Dừng xe ngay một cách an toàn và tắt máy.
# Tháo rơ moóc và cố định để tránh bị trôi.
# Kích hoạt một quá trình xoay mới .
# Khi thông báo hiển thị tắt, nối rơ moóc và tiếp tục lái xe.

Nếu thông báo hiển thị không tắt, móc kéo rơ moóc bị trục trặc và ống cổ ngỗng không khóa vào khớp.
# Không nối rơ moóc và tiếp tục lái xe mà không có rơ moóc. Khi đó hãy lưu ý khoảng trống hạn chế do ống cổ

ngỗng không được khóa.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Đạp phanh để rời khỏi số P * Bạn đã thử chuyển từ vị tríj sang một vị trí số khác.
# Hãy nhấn bàn đạp phanh.
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Để rời khỏi số P hoặc N,
đạp phanh và khởi động
động cơ

* Bạn đã thử chuyển từ vị trí sốj hoặci sang một vị trí số khác.
# Hãy nhấn bàn đạp phanh.
# Khởi động động cơ.

Nguy cơ trôi xe Cửa bên
người lái đang mở và hộp
số không ở vị trí P

* Cửa bên phía người lái không đóng hoàn toàn và hộp số đang ở vị trík,i hoặch.
# Khi xe đang dừng đỗ, chuyển hộp số đến vị tríj.

Số N để cố định Nguy cơ
trôi xe

* Trong khi xe trôi hoặc đang chạy, hộp số đã được chuyển sang vị tríi.
# Để dừng xe, nhấn bàn đạp phanh và chuyển hộp số về vị tríj khi xe đứng yên.
# Để đi tiếp, chuyển hộp số về vị tríh hoặck.

Chỉ vào số P khi xe ở trạng
thái dừng

* Chỉ chuyển hộp số tới vị tríj khi xe đứng yên.

Đưa xe thẳng tới xưởng mà
không chuyển số

* Hộp số bị trục trặc. Không thể chuyển vị trí số được nữa.
# Nếu hộp số ở vị tríh, không chuyển số và đưa xe tới một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Khi hộp số ở tất cả các vị trí khắc, hãy đảm bảo đỗ xe an toàn.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

d
Xe đang hoạt động Tắt máy
trước khi rời khỏi xe

* Khi đó, bạn rời xe trong tình trạng xe sẵn sàng đi.
# Khi rời khỏi xe, tắt điện khởi động và cầm theo chìa khóa.
# Nếu bạn không rời khỏi xe, hãy tắt các thiết bị sử dụng điện, ví dụ thiết bị sưởi ghế. Nếu không ắc quy 12‑V sẽ

hết điện và xe chỉ có thể khởi động với sự trợ giúp của ắc quy ngoài (hỗ trợ khởi động).

Hộp số Trục trặc Dừng xe * Hộp số bị trục trặc. Hộp số tự động đẩy về vị tríi.
# Dừng xe ngay một cách an toàn.
# Trước khi rời khỏi xe, khóa phanh tay điện tử.
# Chuyển hộp số về vị tríj.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Không thể lùi xe Đưa xe tới
xưởng

* Hộp số bị trục trặc. Không thể chọn được số lùi.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Dừng xe Để động cơ chạy
Chờ đợi Hộp số đang hạ
nhiệt

* Hộp số quá nóng. Việc khởi hành có thể tạm thời bị hạn chế hoặc không thực hiện được.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Để động cơ chạy.
# Chỉ đi tiếp khi thông báo hiển thị đã tắt.
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Pin dự phòng Trục trặc * Ắc quy dự phòng dùng cho hộp số không được sạc nữa.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
# Cho tới lúc đó luôn đẩy bằng tay hộp số về vị tríj trước khi tắt động cơ.
# Trước khi rời khỏi xe, khóa phanh tay điện tử.

Hệ thống điều hòa Trục
trặc Xem Hướng dẫn sử
dụng

* Hệ thống điều hòa không khí tạm thời bị hạn chế chức năng. Luồng không khí và phân phối không khí sẽ tự động
điều chỉnh.
# Cho kiểm tra hệ thống điều hòa không khí tại một xưởng dịch vụ được uỷ quyền.

Lấy khí trời cho khoang xe!
Điều hòa bị trục trặc Đưa
xe đến xưởng

* Hệ thống điều hòa không khí bị trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương và xảy ra tai nạn do cung cấp không đủ không khí trong lành
Nếu hệ thống điều hòa không khí bị trục trặc, khí carbon dioxide sẽ xâm nhập vào nội thất xe. Việc hít phải khí
carbon dioxide có thể dẫn tới chóng mặt.
# Để đảm bảo cung cấp đủ khí trời, hãy mở một cửa sổ.

# Để đảm bảo cung cấp đủ khí trời, hãy mở một cửa sổ.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

Ð
Trục trặc hệ thống lái Lái
xe cẩn thận Đưa xe đến
xưởng

* Trợ lực servo cho hệ thống lái bị trục trặc. Bạn cần nhiều lực hơn để lái.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Ð
Trục trặc hệ thống lái Lập
tức dừng xe Xem Hướng
dẫn sử dụng

* Hệ thống lái bị trục trặc. Khả năng lái bị hạn chế nghiêm trọng.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi khả năng đánh lái bị hạn chế
Nếu hệ thống lái không hoạt động chính xác nữa, việc vận hành xe an toàn sẽ bị ảnh hưởng.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo 563



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

Ð
Trục trặc hệ thống lái Cần
dùng nhiều sức hơn Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Trợ lực servo cho hệ thống lái bị trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do khả năng đánh lái bị thay đổi
Nếu trợ lực cho hệ thống lái không hoạt động hoàn toàn hoặc một phần, bạn cần nhiều lực hơn khi lái.
# Nếu có thể lái một cách an toàn, hãy đi tiếp thật cẩn thận.
# Ngay lập tức thông báo hoặc đưa xe đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Nếu có thể lái một cách an toàn, hãy đi tiếp thật cẩn thận.
# Ngay lập tức thông báo hoặc đưa xe đến một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

&
Không hoạt động Pin yếu

* Điện áp của hệ thống điện trên xe quá thấp.
Dàn sưởi đã tắt.
# Hãy lái một quãng xa hơn cho đến khi ắc quy lại được sạc đủ.

&
Không hoạt động Nạp
nhiên liệu

* Còn quá ít nhiên liệu trong bình nhiên liệu. Dàn sưởi không bật lên được.
# Bơm nhiên liệu cho xe.

564 Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo



Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

&
Không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng

* Dàn sưởi tạm thời bị trục trặc.
# Khi xe đang nằm ngang và động cơ đã nguội: Hãy thử bật dàn sưởi bốn lần cách nhau vài phút.
# Nếu dàn sưởi không bật lên được: Hãy đưa xe tới một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Capô chủ động Trục trặc
Xem Hướng dẫn sử dụng

* Nắp ca-pô chủ động (chức năng bảo vệ người đi bộ) bị trục trặc hoặc không hoạt động do bị bung lên.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

M
* Nắp ca-pô mở.

& CẢNH BÁO Nguy cơ xảy ra tai nạn do nắp ca-pô bị mở khoá trong lúc xe đang chạy
Nắp ca-pô không khóa có thể bật mở trong khi xe chạy và chắn tầm nhìn của bạn.
# Không bao giờ mở khóa nắp ca-pô trong khi đang lái xe.
# Đảm bảo trước chi xe chạy, nắp ca-pô đã được khóa.

# Ngay lập tức dừng xe một cách an toàn.
# Đóng nắp ca-pô.

C
* Ít nhất có một cửa bị mở.
# Đóng tất cả các cửa.
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N
* Nắp cốp bị mở.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị ngộ độc khí xả
Động cơ đốt trong sẽ sinh ra khí xả độc như monoxit cacbon. Nếu nắp cốp xe không được đóng kín khi động cơ
đang hoạt động, đặc biệt là khi xe đang chạy, thì khí độc có thể bay vào trong xe.
# Luôn tắt động cơ trước khi mở nắp cốp xe.
# Không bao giờ được chạy xe khi nắp cốp đang mở.

# Đóng nắp cốp.

_
Tựa lưng ghế sau bên trái
không chốt (Ví dụ)

* Tựa ghế tương ứng của băng ghế sau không được chốt chặt.
# Gập lại tựa ghế tương ứng cho đến khi chốt chặt.

¥
Đổ thêm nước rửa kính

* Mức nước rửa kính xe trong bình chứa đã thấp hơn mức tối thiểu.
# Đổ đầy nước rửa kính .
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Thông báo hiển thị Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

b
Đèn chiếu gần trái (Ví dụ)

* Nguồn sáng tương ứng bị hỏng.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
% Nguồn ánh sáng đèn LED: Chỉ khi tất cả các đi-ốt phát quang bị hỏng, thông báo hiển thị cho đèn tương ứng

mới xuất hiện.

b
Đèn điều chỉnh theo góc lái
không hoạt động

* Đèn cua chủ động bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

b
Intelligent Light System
không hoạt động

* Intelligent Light System bị trục trặc. Hệ thống đèn chiếu sáng tiếp tục hoạt động mà không có chức năng của
Intelligent Light Systems.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

b
Trục trặc Xem Hướng dẫn
sử dụng

* Hệ thống đèn ngoại thất bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Xe có móc kéo rơ moóc: Một cầu chì có thể bị nổ.
# Dừng xe một cách an toàn.
# Kiểm tra cầu chì và thay thế nếu cần .
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b
Đèn TỰ ĐỘNG không hoạt
động

* Cảm biến ánh sáng bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

b
Tắt đèn

* Bạn rời khỏi xe và đèn vẫn còn đang bật.
# Xoay công tắc đèn sang vị tríÃ.

b
Bật đèn lái xe

* Bạn lái xe mà không có đèn chiếu gần.
# Xoay công tắc đèn sang vị trí L hoặcÃ.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha
thích ứng Plus không hoạt
động

* Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus bị trục trặc.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Hệ thống hỗ trợ đèn pha
thích ứng Plus hiện không
sẵn sàng Xem Hướng dẫn
sử dụng

* Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng Plus tạm thời không sẵn sàng.
Đã đạt giới hạn của hệ thống (→ Trang 160).
# Tiếp tục lái xe.

Nếu nguyên nhân không còn nữa, hệ thống sẽ sẵn sàng trở lại. Xuất hiện thông báo hiển thị Hệ thống hỗ trợ
đèn pha thích ứng Plus đã hoạt động trở lại.

Hệ thống hỗ trợ đèn pha
thích ứng Plus Tầm nhìn
camera giảm Xem Hướng
dẫn sử dụng

* Tầm nhìn của camera hạn chế. Một số nguyên nhân:
R Kính chắn gió bị bẩn trong khu vực tầm nhìn của camera
R Mưa lớn hoặc sương mù dày

Các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn có thể bị trục trặc hoặc tạm thời không sẵn sàng.
Nếu nguyên nhân không còn nữa, các hệ thống lái xe và hệ thống lái xe an toàn sẽ lại sẵn sàng.
Nếu thông báo hiển thị không tắt:
# Dừng xe một cách an toàn.
# Làm sạch kính chắn gió.

Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo
Tổng quan đèn cảnh báo và đèn chỉ báo
Khi bật điện khởi động, một số hệ thống sẽ tự
kiểm tra. Một vài đèn cảnh báo và đèn chỉ báo
có thể bật tạm thời hoặc nhấp nháy. Hiện tượng

này là bình thường. Chỉ khi những đèn cảnh báo
và đèn chỉ báo này sau khi khởi động động cơ
hoặc trong quá trình lái sáng đèn hoặc nhấp
nháy mới là báo hiệu có trục trặc.
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Mặt đồng hồ trong buồng lái màn hình rộng

Cài đặt hiển thị Cấp tiến (buồng lái màn hình
rộng)

Nếu bạn chọn cài đặt hiển thị Cấp tiến ở xe có
buồng lái màn hình rộng, thì vị trí của các đèn
chỉ báo thay đổi trong màn hiển thị đồng hồ.
Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo:
L Đèn chiếu gần (→ Trang 156)
T Đèn đậu xe (→ Trang 156)
K Đèn chiếu xa (→ Trang 157)
#! Đèn xi nhan (→ Trang 157)
R Đèn sương mù sau (→ Trang 156)
ü Chưa cài dây đai an toàn

(→ Trang 578)
J Phanh (đỏ) (→ Trang 572)
J Phanh (vàng) (→ Trang 572)
! Hệ thống ABS trục trặc

(→ Trang 572)
÷ Hệ thống ESP® (→ Trang 572)
å Hệ thống ESP® TẮT (→ Trang 572)
! Phanh tay điện tử (→ Trang 572)

Ð Hỗ trợ tay lái trục trặc
(→ Trang 580)

# Lỗi điện (→ Trang 581)
6 Hệ thống dây đai an toàn và túi khí

(→ Trang 572)
; Chẩn đoán động cơ (→ Trang 581)
8 Hiển thị lượng nhiên liệu còn trên vị

trí nắp che bình nhiên liệu
(→ Trang 581)

? Dung dịch làm mát quá nóng/lạnh
(→ Trang 581)

· Cảnh báo khoảng cách
(→ Trang 579)

% Làm nóng trước
h Hệ thống kiểm soát áp suất lốp

(→ Trang 585)
j Móc kéo rơ moóc không được chốt

đúng hoặc lung lay (→ Trang 580)
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Hệ thống an toàn

Đèn cảnh báo/chỉ báo Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

J
Đèn cảnh báo phanh (vàng)

Đèn cảnh báo vàng của phanh sáng lên khi động cơ đang chạy.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi trục trặc hệ thống phanh
Khi hệ thống phanh trục trặc, việc phanh sẽ bị ảnh hưởng.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Hãy cho kiểm tra hệ thống phanh ngay tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lái xe tiếp tục cẩn thận với tốc độ phù hợp và giữ đủ khoảng cách với xe phía trước.
# Nếu màn hình hiển thị đa chức năng có một thông báo hiển thị, hãy chú ý.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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J
Đèn cảnh báo phanh (đỏ)

Đèn cảnh báo đỏ của phanh sáng khi động cơ đang chạy.
Một số nguyên nhân có thể:
R Bộ gia tăng lực phanh trục trặc và xử trí phanh có thể bị thay đổi.
R Có quá ít dầu phanh trong bình dầu phanh.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi có sự cố ở bộ gia tăng lực phanh
Khi bộ gia tăng lực phanh có sự cố thì các bánh xe có thể bị khóa lại khi phanh. Việc phanh xe có thể bị ảnh hưởng.
Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình huống phanh khẩn cấp.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do mức dầu phanh thấp
Nếu mức dầu phanh quá thấp, tác động phanh và cùng với đó là thao tác phanh có thể bị ảnh hưởng.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

Không nạp đầy dầu phanh.

# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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!
Đèn cảnh báo ABS

Đèn cảnh báo vàng của hệ thống ABS sáng khi động cơ đang chạy.
Hệ thống ABS trục trặc.
Nếu có thêm âm thanh cảnh báo, hệ thống EBD gặp sự cố.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị trượt xe khi có sự cố ở hệ thống EBD hoặc ABS
Khi hệ thống EBD hoặc hệ thống ABS gặp sự cố thì bánh xe khi phanh có thể bị khóa cứng
Khi đó, khả năng đánh lái và thao tác phanh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khoảng cách phanh có thể tăng trong tình huống
phanh khẩn cấp. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác cũng bị ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Hãy cho kiểm tra hệ thống phanh ngay tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.

÷
Đèn cảnh báo hệ thống
ESP® nháy

Đèn cảnh báo vàng của hệ thống ESP® nháy trong khi xe chạy.
Hệ thống ESP® can thiệp .
# Lái xe phù hợp với điều kiện thời tiết và đường đi.
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÷
Đèn cảnh báo hệ thống
ESP® sáng lên

Đèn cảnh báo vàng hệ thống ESP® sáng trong khi động cơ đang chạy.
Hệ thống ESP® trục trặc.
Các hệ thống lái và hệ thống lái xe an toàn khác có thể cũng trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ trượt do trục trặc trong ESP®

Nếu ESP® bị trục trặc, ESP® sẽ không thực hiện ổn định thân xe. Ngoài ra, các hệ thống lái xe an toàn khác cũng bị
ngắt.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Kiểm tra ESP® tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.
# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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å
Đèn cảnh báo hệ thống
ESP® TẮT

Đèn cảnh báo hệ thống ESP® OFF sáng vàng trong khi động cơ đang chạy.
Hệ thống ESP® tắt.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị trượt xe khi lái với hệ thống ESP® đã tắt

Khi hệ thống ESP® tắt, nó không còn có tác dụng ổn đinh thân xe®. Thêm nữa hệ thống lái xe an toàn lkhác cũng bị
hạn chế.
# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Hệ thống ESP® chỉ tắt khi tình huống đòi hỏi.

Khi hệ thống ESP® không bật lên, ESP® trục trặc.
# Cho kiểm tra hệ thống ESP® ngay tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lưu ý các chỉ dẫn để tắt hệ thống ESP® .
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!
Đèn chỉ báo đỏ của phanh
tay điện tử tắt

!
Đèn chỉ báo vàng của
phanh tay điện tử trục trặc

Đèn chỉ báo đỏ của phanh tay điện tử nháy hoặc sáng. Đèn chỉ báo vàng khi có sự cố ở phanh tay điện tử cúng sẽ sáng.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

6
Đèn cảnh báo Hệ thống dây
đai an toàn và túi khí

Đèn cảnh báo đỏ hệ thống dây đai an toàn và túi khí sáng lên trong khi động cơ đang chạy.
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị thương hoặc nguy hiểm tính mạng do trục trặc Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
Nếu hệ thống dây đai an toàn và túi khí bị trục trặc, các bộ phận của hệ thống này có thể vô tình bị kích hoạt hoặc
không bung ra như thiết kế khi xảy ra tai nạn. Điều này có thể liên quan đến bộ căng dây đai an toàn hoặc túi khí.
# Hãy cho kiểm tra và sửa chữa ngay hệ thống dây đai an toàn và túi khí tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Tiếp tục lái xe cẩn thận.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.
# Đưa xe ngay đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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7
Đèn cảnh báo cho dây đai
an toàn sáng lên

Đèn cảnh báo đỏ cho dây đai an toàn sáng lên sau khi khởi động động cơ.
Ngoài ra có thể thêm một âm thanh cảnh báo.
Đèn cảnh báo của dây đai an toàn nhắc người lái và hành khách ghế trước thắt dây an toàn.
# Thắt đai an toàn .

Đồ vật trên ghế trước cạnh người lái có thể làm đèn cảnh báo không tắt.

7
Đèn cảnh báo dây đai an
toàn nháy

Đèn cảnh báo màu đỏ của dây đai an toàn nhấp nháy và có âm thanh cảnh báo gián đoạn.
Người lái xe hoặc hành khách ghế trước trong khi xe chạy chưa cài dây đai an toàn.
# Thắt dây đai an toàn .
Ở ghế trước cạnh lái xe có các đồ vật.
# Cất các đồ vật ở ghế trước cạnh lái xe.
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à
Đèn cảnh báo cơ cấu treo
khí

Đèn cảnh báo màu vàng AIR BODY CONTROL bật sáng.
Có trục trặc ở AIR BODY CONTROL.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

·
Đèn cảnh báo của hệ thống
cảnh báo khoảng cách

Đèn cảnh báo khoảng cách sáng đỏ trong khi lái xe.
Khoảng cách tới xe phía trước là quá nhỏ đối với tốc độ đã chọn.
Nếu có thêm một âm thanh cảnh báo có nghĩa là bạn đang tiến gần đến vật cản với tốc độ quá cao.
# Sẵn sàng phanh ngay lập tức.
# Tăng khoảng cách.

Hệ thống trợ phanh chủ động .
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Xe

Đèn cảnh báo/chỉ báo Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

j
Đèn cảnh báo của móc kéo
rơ moóc

Đèn cảnh báo của móc kéo rơ moóc sáng đỏ.
Móc kéo rơ moóc chưa sẵn sàng hoạt động hoặc bị lung lay.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do ống cổ ngỗng không được khóa
Nếu ống cổ ngỗng không khớp vào vị trí khóa, rơ moóc có thể tuột ra.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Tháo rơ moóc và cố định để tránh bị trôi.
# Kích hoạt một quá trình xoay mới và sau đó nối rơ moóc lại nếu thông báo hiển thị tắt.

# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

Khi móc kéo rơ moóc lung lay:
# Đợi đến ống cổ ngỗng vào đúng vị trí.
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Ð
Đèn cảnh báo hệ thống tay
lái trợ lực

Đèn cảnh báo hệ thống tay lái trợ lực sáng đỏ khi động cơ đang chạy.
Hỗ trợ tay lái hoặc chính hệ thống lái có vấn đề.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn khi khả năng đánh lái bị hạn chế
Nếu hệ thống lái không hoạt động chính xác nữa, việc vận hành xe an toàn sẽ bị ảnh hưởng.
# Dừng xe ngay một cách an toàn. Không được lái tiếp!
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.

# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

Động cơ

Đèn cảnh báo/chỉ báo Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

;
Đèn cảnh báo chẩn đoán
động cơ

Đèn cảnh báo chẩn đoán động cơ sáng vàng trong khi động cơ chạy.
Xuất hiện một vấn đề ở động cơ, hệ thống xả khí hoặc hệ thống nhiên liệu.
Do đó giá trị giới hạn phát thải có thể vượt quá và động cơ có thể chạy ở chế độ vận hành khẩn cấp.
# Cho kiểm tra xe ngay tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền.
Xe với động cơ Diesel Bình chứa nhiên liệu đã được dùng hết hoàn toàn.
# Sau khi nạp nhiên liệu, khởi động động cơ ba đến bốn lần liên tiếp.

Khi đèn cảnh báo chẩn đoán động cơ tắt, chế độ vận hành khẩn cấp sẽ được hủy. Xe không cần kiểm tra nữa.
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#
Đèn cảnh báo lỗi về điện

Đèn cảnh báo đỏ báo lỗi về điện sáng đỏ.
Xuất hiện một sự cố về điện.
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

8
Đèn cảnh báo lượng nhiên
liệu còn

Đèn cảnh báo nhiên liệu còn sáng vàng trong khi động cơ đang chạy.
Mức nhiên liệu đã giảm xuống khoảng dự trữ.
# Nạp nhiên liệu.
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?
Đèn cảnh báo chất làm mát

Đèn cảnh báo chất làm mát sáng đỏ trong khi động cơ đang chạy.
Một số nguyên nhân có thể:
R Cảm biến nhiệt độ trục trặc
R Mức nước làm mát quá thấp
R Thông gió cho két làm mát nước bị hư hỏng
R Quạt gió của két àm mát nước hỏng

Nếu có thêm một âm thanh cảnh báo, nhiệt độ của dung dich làm mát đã vượt 120 °C.

& CẢNH BÁO Nguy cơ bị bỏng khi mở nắp ca-pô
Nếu bạn mở nắp ca-pô khi động cơ đang quá nóng hoặc có cháy trong khoang động cơ, bạn có thể tiếp xúc với khí
nóng hoặc các nhiên liệu vận hành khác bị rò rỉ.
# Trước khi mở nắp ca-pô, hãy để động cơ đang nóng nguội bớt.
# Hãy giữ nắp ca-pô đóng khi xảy ra cháy trong khoang động cơ và báo cứu hỏa.

# Dừng xe ngay một cách an toàn và tắt máy. Không được lái tiếp!
# Lưu ý các thông báo trên màn hình hiển thị đa chức năng.

Nếu hiển thị nhiệt độ dung dịch làm mát đứng ở phần cuối của thang đo nhiệt độ:
# Hãy thông báo cho xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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Nếu không:
# Rời xe và không ở gần xe cho đến khi động cơ nguội lại.
# Kiểm tra mức nước làm mát .
# Đảm bảo rằng thông gió két nước làm mát máy không bị hư hỏng.
# Đi tiếp đến trạm dịch vụ được ủy quyền gần nhất mà không để động cơ quá tải. Khi đó lưu ý luôn giữ hiển thị nhiệt

độ dung dịch làm mát dưới 120 °C.
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h
Đèn cảnh báo hệ thống
kiểm tra áp suất lốp sáng
lên

Đèn cảnh báo hệ thống kiểm tra áp suất lốp màu vàng (mất áp suất/ trục trặc) bật.
Hệ thống kiểm tra áp suất lốp đánh giá có sự cố mất áp suất lốp ở tối thiểu một bánh xe.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do áp suất lốp quá thấp
Lốp xe có áp suất thấp có thể gây ra những nguy cơ sau:
R Lốp có thể bị xẹp, đặc biệt khi thêm tải và tăng tốc độ.
R Các lốp xe có thể bị mòn quá mức và/hoặc không đều, điều này làm ảnh hưởng mạnh đến khả năng bám đường

của lốp.
R Chất lượng xe chạy cũng như tính năng đánh lái‑và phanh có thể bị ảnh hưởng nhiều.
Do đó bạn có thể mất kiểm soát xe.
# Lưu ý áp suất lốp khuyến nghị.
# Nếu cần thiết, điều chỉnh áp suất lốp.

# Dừng xe một cách an toàn.
# Kiểm tra áp suất lốp và lốp.

584 Các thông báo hiển thị và đèn cảnh báo/chỉ báo



Đèn cảnh báo/chỉ báo Một số nguyên nhân/kết quảMM Giải pháp

h
Đèn cảnh báo hệ thống
kiểm soát áp suất lốp nháy

Đèn cảnh báo hệ thống kiểm soát áp suất lốp (mất áp suất/trục trặc) màu vàng sẽ nháy khoảng một phút và duy trì
sáng.
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp bị trục trặc.

& CẢNH BÁO Nguy cơ tai nạn do trục trặc hệ thống kiểm soát áp suất lốp
Nếu hệ thống kiểm soát áp suất lốp trục trặc, bạn có thể không được cảnh báo kịp thời khi một hay nhiều lốp bị mất
áp suất.
Lốp có áp suất thấp có thể, ví dụ, làm hạn chế thao tác lái cũng như tính năng lái‑ và phanh.
# Hãy kiểm tra hệ thống kiểm soát áp suất lốp tại một xưởng dịch vụ được ủy quyền .

# Đưa xe đến xưởng dịch vụ được ủy quyền.
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A
ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) ... 214
AdBlue® .................................................... 505

Chất phụ gia ........................................ 505
Dung tích nạp ...................................... 506
đổ thêm ............................................... 203
Độ tinh khiết ....................................... 505
Hướng dẫn ........................................... 202

AIR BODY CONTROL ................................ 240
điều chỉnh ........................................... 242
Khung gầm .......................................... 240

An toàn cho người ngồi trong xe
Chở vật nuôi trên xe .............................. 68

An toàn cho người ngồi trong xe
xem Dây đai an toàn
xem Hệ thống dây đai an toàn và túi khí
xem PRE-SAFE® (Bảo vệ phòng bị
cho người ngồi trong xe)
xem PRE-SAFE® PLUS (Bảo vệ phòng
bị cho người ngồi trong xe Plus)
xem Túi khí
xem Tự động tắt túi khí hành khách
ghế trước

An toàn khi vận hành
Thông tin ............................................... 23
Tuyên bố về sự phù hợp (Bộ TIREFIT
Kit) ........................................................ 25
Tuyên bố về sự phù hợp (các bộ phận
của xe điều khiển bằng sóng radio) ....... 25
Tuyên bố về sự phù hợp (Kích) ............... 25
Tuyên bố về sự phù hợp (Tính tương
hợp điện từ EMC) ................................... 24

Android Auto ............................................ 377
Cài đặt âm thanh ................................. 378
Hướng dẫn ........................................... 377
Kết nối điện thoại di động ................... 377
kết thúc ............................................... 378
thông số xe được truyền đi .................. 378
Tổng quan ........................................... 377

Áo phản quang ........................................ 455
Áp suất lốp

Bảng áp suất lốp ................................. 479
Bộ TIREFIT Kit ...................................... 459
Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 484
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 480
Hướng dẫn ........................................... 478

Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất
áp suất lốp .......................................... 485
Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp
suất lốp ............................................... 481
kiểm tra (Hệ thống kiểm soát áp suất
lốp) ...................................................... 481

Apple CarPlay™ ....................................... 376
Cài đặt âm thanh ................................. 377
Hướng dẫn ........................................... 376
Kết nối iPhone® ................................... 376
kết thúc ............................................... 377
thông số xe được truyền đi .................. 378
Tổng quan ........................................... 376

ASSYST PLUS ........................................... 439
các chế độ bảo dưỡng đặc biệt ........... 439
các công việc bảo dưỡng thường
xuyên .................................................. 439
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 439
Hiển thị ngày đến hạn bảo dưỡng ........ 439
Thời gian còn lại với ắc quy đã ngắt
kết nối ................................................. 440

ATTENTION ASSIST ......................... 268, 270
cài đặt ................................................. 270
Chức năng ........................................... 268
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Giới hạn của hệ thống ......................... 268

Ă
Ắc quy (xe)

Hỗ trợ khởi động ................................. 464
Hướng dẫn ........................................... 463
sạc ...................................................... 464

Â
Âm thanh

xem Cài đặt âm thanh
xem Hệ thống âm thanh nổi Burmester®

B
Bàn

xem Bàn gấp
Bản đồ .............................................. 356, 358

Cập nhật .............................................. 362
Chọn biểu tượng đích đặc biệt ............. 359
Chọn hướng của bản đồ ...................... 359
Chọn thông tin bằng văn bản .............. 360
cuộn .................................................... 359
Dữ liệu bản đồ ..................................... 362
Điều chỉnh tỉ lệ .................................... 358

Điều chỉnh tỉ lệ bản đồ tự động ........... 363
Hiển thị bản đồ giao thông .................. 356
Hiển thị bản đồ vệ tinh ........................ 363
Hiển thị đường giao cắt tiếp theo ........ 360
Hiển thị la bàn ..................................... 362
Hiển thị phiên bản bản đồ ................... 360
Hiển thị Qibla ...................................... 363
Hiển thị thông tin thời tiết ................... 363
Thay đổi khu vực ................................. 361
Tổng quan ........................................... 358
Tránh khu vực ...................................... 360
Tránh khu vực (Tổng quan) .................. 360
Xóa khu vực ......................................... 361

Bản đồ cứu hộ ............................................ 29
Bản đồ giao thông

xem Bản đồ
Bản đồ và la bàn

Tổng quan ........................................... 358
Bản đồ vệ tinh .......................................... 363
Bàn gấp .................................................... 131
Bản quyền .................................................. 32
Bảng áp suất lốp ...................................... 479

Bảng điều khiển
Máy tính trên xe .................................. 290

Bảng điều khiển trên xe .............................. 6
Tổng quan ................................................ 6

Bảng đồng hồ
xem Bảng điều khiển trên xe

Bánh xe
Áp suất lốp (hướng dẫn) ...................... 478
Bảng áp suất lốp ................................. 479
Bộ TIREFIT Kit ...................................... 459
cất giữ ................................................. 489
Chăm sóc ............................................ 450
Dây xích bọc lốp xe ............................. 478
Đổi nắp chụp la zăng ........................... 490
Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 484
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 480
hoán đổi .............................................. 488
Hướng dẫn lắp ráp ............................... 485
Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất
áp suất lốp .......................................... 485
Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp
suất lốp ............................................... 481
kiểm tra ............................................... 477
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Kiểm tra áp suất lốp (Hệ thống kiểm
soát áp suất lốp) ................................. 481
lắp ....................................................... 493
Lốp MOExtended ................................. 457
Lựa chọn ............................................. 485
Phát ồn ................................................ 477
tháo ra ................................................. 493
thao tác lái xe khác thường ................. 477
thay ..................................................... 490
Thay mới .............................................. 485
Thủng lốp ............................................ 457

Bánh xe thay thế
xem Lốp dự phòng

Bảo dưỡng
Menu (máy tính trên xe) ...................... 293

Bảo dưỡng
xem ASSYST PLUS

Báo động
xem Báo động khi có đe dọa

Báo động khi có đe dọa ............................ 71
kích hoạt/bỏ kích hoạt .......................... 71

Bảo hành .................................................... 29

Bảo trì
xem ASSYST PLUS

Bảo trì xe
xem ASSYST PLUS

Bảo vệ chống bị kéo đi
bật/tắt .................................................. 99
Chức năng ............................................. 98

Bảo vệ chống trộm
Bộ khóa cửa phụ trợ .............................. 74
Hệ thống khởi động chống trộm ............ 97

Bảo vệ chống trộm
xem EDW (Hệ thống báo động chống
trộm và đột nhập)

Bảo vệ mã PIN
bật/tắt ................................................ 332

Bảo vệ môi trường
Hướng dẫn ............................................. 21
Thu hồi xe ô tô đã hết hạn sử dụng ....... 21

Bảo vệ nội thất xe
bật/tắt .................................................. 99
Chức năng ............................................. 99

Bảo vệ phòng bị cho người ngồi trong
xe

xem PRE-SAFE® (Bảo vệ phòng bị
cho người ngồi trong xe)
xem PRE-SAFE® PLUS (Bảo vệ phòng
bị cho người ngồi trong xe Plus)

BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn
cấp) ........................................................... 214
Bật lửa

Hộp giữa phía trước ............................. 146
Khoang sau ......................................... 146

Bật/tắt âm thanh stereo
Hệ thống âm thanh nổi Burmester® .... 419

Bề dày gai lốp .......................................... 477
Biển cảnh báo hình tam giác

đặt ....................................................... 456
lấy ra ................................................... 455

Biểu tượng đích đặc biệt
Được người dùng xác định ................... 359

Bình chữa cháy ........................................ 456
BlueTEC

xem AdBlue®
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Bluetooth®
bật/tắt ................................................ 327
Cài đặt ................................................. 327
Đổi cấu hình (DUN/PAN) .................... 388
Thiết lập kết nối internet ..................... 387

Bluetooth® Audio
bật ....................................................... 404
Bỏ cấp quyền thiết bị (thoát) ............... 405
Chọn trình nghe nhạc .......................... 405
Chuyển đổi thiết bị qua NFC ................ 405
Thông tin ............................................. 402
Tìm kiếm bài ........................................ 405
Tìm kiếm và cấp quyền cho thiết bị ..... 404
Tổng quan ........................................... 403

Bọc ghế (chăm sóc) ................................. 452
Bộ căng dây đai an toàn

Kích hoạt ............................................... 34
Bộ dụng cụ cấp cứu ................................. 456
Bộ dụng cụ sửa xe ................................... 458

Bộ TIREFIT Kit ...................................... 458
Mắt móc xích để kéo ........................... 472

Bộ dụng cụ thay lốp
Tổng quan ........................................... 489

Bộ điều khiển cửa sổ trời
Tổng quan ............................................. 12

Bộ điều khiển trên trần xe
Xác nhận cuộc gọi (Mercedes me
connect) .............................................. 380

Bộ giới hạn ............................................... 224
bật ....................................................... 225
Các điều kiện ...................................... 225
Các nút ................................................ 225
cài đặt ổn định .................................... 226
Cài đặt tốc độ ...................................... 225
chọn .................................................... 225
Chức năng ........................................... 224
Giới hạn của hệ thống ......................... 224
Khôi phục tốc độ ................................. 225
Lưu tốc độ ........................................... 225
tạm nghỉ .............................................. 224
tắt ....................................................... 225

Bộ khóa cửa phụ trợ .................................. 74
Bộ nâng hạ cửa sổ

xem Cửa sổ hông
Bộ nguồn điện

bật (nút start/stop) ............................. 184
Bộ nhớ lưu thông báo .............................. 515

Bộ phát media
điều khiển (máy tính trên xe) ............... 297

Bộ TIREFIT Kit .......................................... 458
Nơi chứa đồ ......................................... 458
sử dụng ............................................... 459
Tuyên bố về sự phù hợp ......................... 25

C
Cá nhân hóa

xem Hồ sơ người dùng
Các bộ phận của xe sử dụng sóng
radio

Tuyên bố về sự phù hợp ......................... 25
Các cài đặt hệ thống

Cài đặt đơn vị khoảng cách ................. 331
Cập nhật phần mềm ............................ 334
Chức năng Reset (Hệ thống đa
phương tiện) ........................................ 336
Hướng dẫn lựa chọn ngôn ngữ ............. 331
Ngôn ngữ ............................................. 331

Các cài đặt hệ thống
xem Hệ thống đa phương tiện

Các cài đặt mát xa
thiết lập lại .......................................... 118
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Các cảm biến rađa .................................. 213
Các chế độ vận hành điện thoại

Điện thoại Bluetooth® ......................... 364
Điện thoại Business ............................. 364

Các chương trình mát xa
Chọn ghế trước ................................... 118
Tổng quan ........................................... 117

Các chương trình Workout
Tổng quan ........................................... 117

Các cổng nối (Hệ thống giải trí
khoang sau)

Tổng quan ........................................... 428
Các hệ thống an toàn

xem Hệ thống lái xe an toàn
Các hệ thống hỗ trợ

xem Hệ thống lái xe an toàn
Các khả năng cất đồ

xem Các ngăn để đồ
Các kiểu

Menu (máy tính trên xe) ...................... 299
Các loại lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ..................................... 303

Các ngăn để đồ ........................................ 130
Bàn gấp ............................................... 131
Cửa ...................................................... 130
Điện thoại cầm tay (khoang sau) ......... 133
Hộp cất kính ........................................ 131
Hộp chứa đồ ........................................ 130
Hộp giữa .............................................. 130
Móc để nối lưới giữ hành lý .................. 137
Tựa ghế khoang sau ............................ 132
Tựa tay ................................................ 130
Tựa tay ghế sau ................................... 131
Tựa tay ở giữa khoang sau ................... 132

Các nút
Tay lái .................................................. 290

Các thông tin chương trình
Đài phát TV .......................................... 414

Các ứng dụng Mercedes-Benz
điều khiển qua hệ thống điều khiển
bằng giọng nói ..................................... 390
mở ....................................................... 389

Cài đặt âm thanh ..................................... 417
Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm ......... 418
Điều chỉnh âm bổng, âm trung và âm
trầm .................................................... 418

điều chỉnh âm lượng tự động ............... 418
Mở menu âm thanh ............................. 417
Thông tin ............................................. 417

Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm
Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 420
Hệ thống âm thanh nổi Burmester® .... 419

Cài đặt chế độ âm thanh
Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 420

Cài đặt định dạng ngày tháng ................ 326
Cài đặt đơn vị khoảng cách .................... 331
Cài đặt giờ mùa hè .................................. 325
Cài đặt hình ảnh

xem Chế độ video
Cài đặt mở khóa ........................................ 71
Cài đặt tiêu điểm âm thanh

Hệ thống âm thanh nổi Burmester® .... 419
Cài đặt tốc độ

xem TEMPOMAT
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Cài đặt tối ưu hóa âm thanh
Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 420

Cảm biến (chăm sóc) .............................. 450
Camera

xem Camera 360°
xem Camera lùi

Camera 360° ........................................... 254
Cài đặt mục ưa thích ........................... 257
Chăm sóc ............................................ 450
Chọn chế độ ........................................ 257
Chức năng ........................................... 254

Camera đa chức năng
ROAD SURFACE SCAN ........................ 245

Camera lùi ................................................ 251
bật/tắt chế độ vận hành tự động
(Camera 360°) .................................... 257
Cài đặt mục ưa thích (Camera 360°) ... 257
Chăm sóc ............................................ 450
Chức năng ........................................... 251
Mở nắp che camera (Camera 360°) .... 257

Cảnh báo cài dây an toàn
xem Dây đai an toàn

Cần chọn số
xem Cần chọn số DIRECT SELECT

Cần chọn số DIRECT SELECT .................. 195
Chọn chạy không tải ............................ 196
Chọn số đậu xe ................................... 197
Chọn số đậu xe tự động ...................... 197
Chọn số lùi .......................................... 196
Chọn vị trí sẵn sàng chạy .................... 197
Chức năng ........................................... 195

Cần gạt nước
bật/tắt ................................................ 164
Thay lưỡi gạt nước ............................... 165
Thay lưỡi gạt nước (MAGIC VISION
CONTROL) ........................................... 166
Vị trí bảo dưỡng ................................... 165

Cần gạt số
xem Cần gạt số trên tay lái

Cần gạt số trên tay lái ............................. 197
Cập nhật phần mềm

Những cập nhật hệ thống quan trọng
............................................................. 335
Thông tin ............................................. 334
tiến hành ............................................. 334

Cầu chì ..................................................... 473
Hộp cầu chì ở bảng điều khiển trên
xe ........................................................ 475
Hộp cầu chì trong cốp xe .................... 476
Hộp cầu chì trong khoang để chân
của hành khách ghế trước ................... 475
Hộp cầu chì trong khoang động cơ ...... 474
Hướng dẫn ........................................... 473
Sơ đồ phân bổ ..................................... 473
trước khi thay ...................................... 473

Cầu chì điện
xem Cầu chì

Chạy không tải
chọn .................................................... 196

Chăm sóc ................................................. 452
Bánh xe/Vành xe ................................ 450
Bọc ghế ............................................... 452
Cảm biến ............................................. 450
Camera lùi/Camera 360° ................... 450
Dây đai an toàn ................................... 452
Gỗ thịt/Chi tiết trang trí ...................... 452
Hệ thống đèn ngoại thất ...................... 450
Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm ...... 449
Hệ thống rửa xe ................................... 446
Hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK ...... 452
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Kính xe ................................................ 450
Lớp sơn xe ........................................... 448
Lưỡi gạt nước ...................................... 450
Màn hiển thị ........................................ 452
Máy rửa xe áp lực cao ......................... 447
Móc kéo rơ moóc ................................ 450
Ống pô ................................................ 450
Ốp nhựa .............................................. 452
Ốp trần ................................................ 452
Rửa xe bằng tay ................................... 447
Sơn mờ ................................................ 448
Thảm ................................................... 452

Chất khử
xem AdBlue®

Chất phụ gia ............................................ 506
AdBlue® .............................................. 505
Dầu động cơ ........................................ 506
Nhiên liệu ............................................ 503

Chất phụ gia (AdBlue®)
xem AdBlue®

Chất phụ gia (Dầu động cơ)
xem Chất phụ gia

Chất phụ gia (nhiên liệu)
xem Nhiên liệu

Chất phụ gia dầu nhờn
xem Chất phụ gia

Chế độ audio
Bản quyền ........................................... 394
Bật chế độ media ................................ 395
Chọn bài .............................................. 397
Chọn tùy chọn phát ............................. 397
Chức năng tạm dừng và phát ............... 397
Danh mục bài ...................................... 397
Kết nối thiết bị USB ............................. 397
Lắp thẻ SD/lấy thẻ ra ......................... 395
Thông tin ............................................. 393
Tìm kiếm media ................................... 400
Tổng quan ........................................... 396

Chế độ điều hòa
Chức năng ........................................... 174
điều chỉnh ........................................... 174

Chế độ không tải ..................................... 198
Chế độ kiểm tra ERA-GLONASS

khởi động/dừng .................................. 384
Chế độ lấy gió tuần hoàn ........................ 175
Chế độ media

Bật ...................................................... 395

Chế độ Plug in Hybrid
Hiển thị hệ thống hỗ trợ ECO .............. 194

Chế độ tài xế ............................................ 106
Chỉnh ghế cạnh người lái về vị trí
bình thường ......................................... 110
Chỉnh ghế trước cạnh người lái về vị
trí tài xế ............................................... 108
Gập xuống/mở ra gối tựa đầu ............. 109
Tháo ra/lắp vào gối tựa đầu ................ 109
Thông tin ............................................. 106
Vị trí nằm mở rộng .............................. 111

Chế độ vận hành khẩn cấp
Khởi động xe ....................................... 187

Chế độ video ............................................ 400
Bật ...................................................... 398
Bật/tắt chế độ toàn màn hình ............. 400
Cài đặt ................................................. 400
Tổng quan ........................................... 399

Chỉ dẫn đường
Máy tính trên xe .................................. 295

Chỉ dẫn lái xe
chỉ dẫn lái xe chung ............................. 188
Du lịch nước ngoài (chuyển đổi đèn) ... 156
Hướng dẫn chạy rô-đa ......................... 187
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Chi tiết trang trí (chăm sóc) ................... 452
Chìa khóa ................................................... 70

Báo động khi có đe dọa ......................... 71
Các chức năng ....................................... 70
Cài đặt mở khóa .................................... 71
Chìa khóa khẩn cấp ............................... 72
Gắn vào móc khóa ................................. 72
Mức tiêu thụ dòng ................................. 71
Pin ......................................................... 72
Tổng quan ............................................. 70
Vấn đề ................................................... 73

Chìa khóa khẩn cấp
Khóa cửa ............................................... 78
Mở khóa cửa .......................................... 78
Mở khóa nắp cốp xe .............................. 84
tháo/lắp ................................................ 72

Chìa khóa khởi động
xem Chìa khóa

Chìa khóa tự động
xem Chìa khóa

Chìa khóa xe
xem Chìa khóa

Chiếu sáng các phụ kiện
xem Đèn đồng hồ táp lô

Chọn POI
xem Nhập đích đến

Chọn số
xem Sang số

Chống trôi xe
xem Chức năng HOLD

Chở đồ
Giá trên nóc xe .................................... 141
Hộc ngăn chứa đồ bên dưới sàn cốp
xe ........................................................ 140
Hướng dẫn ........................................... 128
Móc treo túi ......................................... 137

Chở vật nuôi trên xe .................................. 68
Chớp đèn .................................................. 157
Chu kì bảo dưỡng

xem ASSYST PLUS
Chuột cảm ứng

bật/tắt ................................................ 318
Chọn đài phát và bài hát ..................... 319
điều khiển ........................................... 318
Đọc to nhận diện chữ viết tay .............. 319
Thiết lập độ nhạy ................................. 319

Chuyển đổi đèn
Du lịch nước ngoài (đèn chiếu gần
đối xứng) ............................................. 156

Chữ video
hiển thị ................................................ 416
Tổng quan ........................................... 416

Chức năng A/C
bật/tắt (Cụm điều khiển) .................... 173
bật/tắt (hệ thống đa phương tiện) ....... 173

Chức năng bảo vệ hông xe ..................... 249
Chức năng bảo vệ người đi bộ

xem Nắp ca-pô chủ động (chức năng
bảo vệ người đi bộ)

Chức năng Drive Away Assist ................ 267
Chức năng đèn pin

bật/tắt ................................................ 276
Chức năng điều chỉnh khoảng cách

xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC

Chức năng điều chỉnh khoảng cách tự
động

xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC
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Chức năng điều chỉnh tốc độ thích
ứng

xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC

Chức năng đóng các cửa sổ khi trời
mưa

Cửa sổ trời trượt .................................... 92
Chức năng đóng các cửa tiện nghi ........... 88
Chức năng đồng bộ hóa

Bật/tắt (hệ thống đa phương tiện) ...... 175
Chức năng ghế thông gió

bật/tắt ................................................ 120
Chức năng hít cửa điện

Cửa ........................................................ 78
Nắp cốp xe ............................................ 80

Chức năng HOLD ..................................... 239
bật/tắt ................................................ 239
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 239

Chức năng ion hóa .................................. 176
Chức năng lên xe thuận tiện

Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 122
điều chỉnh ........................................... 123

Chức năng mở các cửa tiện nghi .............. 87

Chức năng MULTIBEAM LED thích ứng
xem Intelligent Light System

Chức năng nhiệt dư
phía sau ............................................... 176
phía trước ............................................ 175

Chức năng nhớ
điều khiển ........................................... 123
Lưu điều chỉnh ghế ngồi — ................... 123
Lưu điều chỉnh gương ngoại thất — ...... 123
Lưu điều chỉnh màn hình hiển thị
Head-up-Display — ............................... 123
Lưu điều chỉnh tay lái — ....................... 123
Mở dữ liệu lưu ghế ngồi — .................... 123
Mở dữ liệu lưu gương ngoại thất — ....... 123
Mở dữ liệu lưu màn hình hiển thị
Head-up-Display — ............................... 123
Mở dữ liệu lưu tay lái — ........................ 123

Chức năng nhớ trong khoang ghế sau
Điều khiển ghế sau .............................. 125
Điều khiển ghế trước cạnh người lái
và ghế sau ........................................... 126

Chức năng Reset (Hệ thống đa
phương tiện) ............................................ 336

Chức năng Start/Stop
xem Chức năng Start/Stop ECO

Chức năng Start/Stop ECO ............ 190, 191
bật/tắt ................................................ 191
Chức năng ........................................... 190
dừng động cơ tự động ......................... 190
khởi động động cơ tự động .................. 190

Chức năng sưởi nhiều vị trí
điều chỉnh ........................................... 120

Chức năng tự động gập gương
bật/tắt ................................................ 169

Chức năng tự động tắt
bật/tắt ................................................ 275

Chức năng xuống xe thuận tiện
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 122
điều chỉnh ........................................... 123

Chương trình
xem DYNAMIC SELECT

Chương trình HD
xem Mô đun CA (TV)

Chương trình lái
xem DYNAMIC SELECT
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Chương trình lái cá nhân
cài đặt cấu hình ................................... 195
chọn .................................................... 194

Chương trình quản lý sự cố
xem Cuộc gọi báo bảo dưỡng

Chương trình thông tin giao thông
cài đặt ................................................. 409

Cọc cắm cờ .............................................. 154
COMAND Touch

Quản lý thiết bị .................................... 330
Công tắc đèn

Tổng quan ........................................... 156
Công tắc tổ hợp

xem Đèn xi nhan
Công tơ mét

xem Tổng quãng đường đã đi
Cổng USB ................................................. 150
Cốt xe (AIR BODY CONTROL)

điều chỉnh ........................................... 242
Cốt xe (MAGIC BODY CONTROL)

Chỉnh ................................................... 246

Cơ cấu an toàn cho trẻ
cài đặt ................................................. 330
Cửa khoang sau ..................................... 66
Cửa sổ hông ở khoang ghế sau ............. 68

Cơ cấu treo khí
xem AIR BODY CONTROL

Cross Traffic Alert ................................... 268
Cụm công tắc điều khiển cửa ................... 14
Cụm điều khiển cửa (Khoang sau) ........... 16
Cụm đồng hồ

xem Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo
xem Mặt đồng hồ

Cuộc gọi ................................................... 370
Cuộc gọi đến trong khi đang gọi điện
............................................................. 371
Kết thúc cuộc gọi ................................ 370
Kích hoạt các chức năng trong khi
đang gọi điện thoại .............................. 370
nhận .................................................... 370
Trò chuyện với nhiều người .................. 370
từ chối ................................................. 370
xác nhận .............................................. 370
xác nhận qua bộ điều khiển trên trần
xe (Mercedes me connect) .................. 380

Cuộc gọi báo bảo dưỡng ......................... 381
Cuộc gọi báo sự cố .............................. 381
Cuộc gọi MB-Info ................................. 380

Cuộc gọi báo sự cố
xem Cuộc gọi báo bảo dưỡng

Cuộc gọi MB-Info
xem Cuộc gọi báo bảo dưỡng

Cushionbag ................................................ 40
Cửa

Bộ khóa cửa phụ trợ .............................. 74
Chức năng hít cửa điện .......................... 78
khóa (chìa khóa khẩn cấp) .................... 78
mở ( từ bên trong) ................................. 74
mở (chìa khóa khẩn cấp) ....................... 78
mở khóa (từ bên trong) .......................... 74

Cửa
xem Cửa thông gió

Cửa gió
xem Cửa thông gió

Cửa khoang sau (cơ cấu an toàn cho
trẻ) .............................................................. 66
Cửa sổ

xem Cửa sổ hông
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Cửa sổ hậu
Rèm cuốn chống nắng ........................... 85

Cửa sổ hông ......................................... 84, 86
Chức năng đóng các cửa tiện nghi ......... 87
Chức năng mở các cửa tiện nghi ........... 87
Cơ cấu an toàn cho trẻ ở khoang sau .... 68
đóng ...................................................... 86
đóng bằng chìa khóa ............................. 88
mở ......................................................... 86
mở bằng chìa khóa ................................ 87
Rèm cuốn chống nắng (điều khiển
điện) ...................................................... 84
Vấn đề ................................................... 88

Cửa sổ trời trượt ........................................ 89
Các chức năng tự động .......................... 92
Chức năng đóng các cửa sổ khi trời
mưa ....................................................... 92
đóng ...................................................... 89
đóng bằng chìa khóa ............................. 88
MAGIC SKY CONTROL (Chức năng) ....... 93
MAGIC SKY CONTROL (điều khiển) ....... 94
mở ......................................................... 89
mở bằng chìa khóa ................................ 87
Vấn đề ................................................... 94

Cửa sổ trời trượt toàn cảnh
xem Cửa sổ trời trượt

Cửa thông gió .......................................... 182
Cửa thông gió trung tâm phía sau ....... 182
điều chỉnh (phía sau) ........................... 182
điều chỉnh (phía trước) ........................ 182
Ngăn chứa đồ ...................................... 183
Ống thông gió bên xuống dưới ............. 182

D
Dải tần số

chọn (máy tính trên xe) ....................... 296
Dàn sưởi/dàn thông khí

bật/tắt (cụm điều khiển) ..................... 177
Các sự cố (Thiết bị điều khiển từ xa) .... 181
điều chỉnh (điều khiển từ xa) ............... 179
điều chỉnh (qua hệ thống đa phương
tiện) ..................................................... 179
Hiển thị màn hình (Điều khiển từ xa) ... 180

Danh bạ điện thoại
xem Liên hệ

Danh sách cuộc gọi
Tổng quan ........................................... 373
Tùy chọn trong danh sách cuộc gọi ..... 374

Xác nhận cuộc gọi ............................... 374
Danh sách đài phát

mở ....................................................... 408
Dẫn đường ................................................ 349

hủy ...................................................... 352
Hướng dẫn ........................................... 349
Khuyến nghị làn đường ........................ 350
Offroad ................................................ 352
Thao tác lái .......................................... 349
Tới đích ............................................... 350
Tới đích offroad ................................... 352
Tới điểm dừng ...................................... 350
từ vị trí Offroad .................................... 352

Dầu
xem Dầu động cơ

Dầu động cơ ............................................. 444
Chất lượng ........................................... 507
Chất phụ gia ........................................ 506
Dung tích nạp ...................................... 507
đổ thêm ............................................... 444
Kiểm tra mức dầu bằng máy tính trên
xe ........................................................ 443
Kiểm tra mức dầu bằng que thăm
dầu ...................................................... 442
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MB-Freigabe hoặcMB-Approval ........... 507
Dây đai

xem Dây đai an toàn
Dây đai an toàn ................................... 35, 39

Bật/tắt điều chỉnh đai an toàn .............. 39
Cài dây .................................................. 38
cất gọn .................................................. 39
Chăm sóc ............................................ 452
Đai an toàn mở rộng có khoá ................ 39
Đèn cảnh báo ........................................ 39
Điều chỉnh đai an toàn (Chức năng) ....... 38
Điều chỉnh độ cao .................................. 38
Hiển thị trạng thái Dây đai an toàn
khoang ghế sau ..................................... 40
Khả năng bảo vệ .................................... 35
Khả năng bảo vệ bị giới hạn ................... 36
Túi hơi cho đai an toàn .......................... 38

Dây đai an toàn khoang ghế sau
Hiển thị trạng thái ................................. 40

Dây xích bọc lốp xe ................................. 478
Diesel

Hướng dẫn ........................................... 503
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp ................. 503

DISTRONIC
xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC

Dụng cụ
xem Bộ dụng cụ sửa xe

Dung dịch làm mát (động cơ)
Hướng dẫn ........................................... 509
Kiểm tra mức ....................................... 445

Dung dịch phanh
Hướng dẫn ........................................... 508

Dung dịch rửa
xem Dung dịch rửa kính chắn gió

Dung dịch rửa kính chắn gió .................. 510
Hướng dẫn ........................................... 510

Dung tích bình nhiên liệu
AdBlue® .............................................. 506
Mức dự trữ (nhiên liệu) ........................ 504
Nhiên liệu ............................................ 504

Dữ liệu truy cập
Cài đặt ................................................. 387
sửa ...................................................... 388
thiết lập (điện thoại Business) ............. 386

Dừng động cơ tự động (Chức năng
Start/Stop ECO) ...................................... 190
DYNAMIC SELECT .................................... 194

Chức năng ........................................... 194
Chương trình lái ................................... 194
Đặt cấu hình chương trình lái I ............ 195
điều khiển (công tắc DYNAMIC
SELECT) ............................................... 194
Hiển thị chương trình lái ...................... 194
Hiển thị thông số động cơ ................... 195
Hiển thị thông số xe ............................ 195
Lựa chọn chương trình lái .................... 194

Đ
Đai an toàn mở rộng có khoá ................... 39
Đài phát

cài đặt ................................................. 408
Cố định tần số ..................................... 409
cuộn .................................................... 408
lưu ....................................................... 408
mục nhập tần số trực tiếp ................... 408
Tìm kiếm ............................................. 408
xóa ...................................................... 408
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Đài phát radio
chọn (máy tính trên xe) ....................... 296

Đài truyền hình
Bật/tắt Cố định đài phát ..................... 414
Cài đặt cơ bản ..................................... 413
cài đặt trong danh sách đài phát ......... 413
cài đặt trong menu điều khiển ............. 413
cài đặt vào các mục yêu thích ............. 413
Cố định đài phát .................................. 414
EPG (Hướng dẫn chương trình điện
tử) ....................................................... 414
lưu ....................................................... 415
lưu nhanh ............................................ 415
Tổng quan danh sách đài phát ............. 414
Tổng quan Mục ưa thích ...................... 415

Đảo bánh xe ............................................. 488
Đăng ký

Xe .......................................................... 29
Đầu nối khởi động xe từ nguồn ngoài .... 464
Đèn ........................................................... 156

Cài đặt đèn đồng hồ táp lô .................. 292
Cài đặt hệ thống chiếu sáng xung
quanh .................................................. 162
Chỉnh đèn chiếu gần ............................ 162

Chớp đèn ............................................. 157
Công tắc đèn ....................................... 156
Công tắc tổ hợp ................................... 157
Du lịch nước ngoài ............................... 156
Đèn cảnh báo nguy hiểm ..................... 158
Đèn chiếu gần ..................................... 156
Đèn chiếu xa ....................................... 157
Đèn đậu xe .......................................... 156
Đèn đi đường cao tốc .......................... 159
Đèn đi trong thành phố ....................... 160
Đèn đỗ xe ............................................ 156
Đèn khi thời tiết xấu ............................ 160
Đèn lái tự động .................................... 157
Đèn sương mù (tăng cường) ................ 160
Đèn sương mù sau .............................. 157
Đèn vào cua ........................................ 159
Đèn xi nhan ......................................... 157
Hệ thống đèn điều chỉnh theo góc lái
............................................................. 159
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus ..................................................... 160
Intelligent Light System ....................... 158
Trách nhiệm với các hệ thống đèn ....... 156
xem Hệ thống đèn nội thất

Đèn (Mặt đồng hồ)
xem Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo

Đèn báo rẽ
xem Đèn xi nhan

Đèn cảnh báo
xem Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo

Đèn cảnh báo/chỉ báo
!Đèn cảnh báo ABS ...................... 573
;Đèn cảnh báo chẩn đoán động
cơ ........................................................ 580
?Đèn cảnh báo chất làm mát ........ 582
7Đèn cảnh báo cho dây đai an
toàn sáng lên ....................................... 577
àĐèn cảnh báo cơ cấu treo khí ..... 578
·Đèn cảnh báo của hệ thống
cảnh báo khoảng cách ........................ 578
jĐèn cảnh báo của móc kéo rơ
moóc ................................................... 579
7Đèn cảnh báo dây đai an toàn
nháy .................................................... 577
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6Đèn cảnh báo Hệ thống dây đai
an toàn và túi khí ................................. 576
÷Đèn cảnh báo hệ thống ESP®

nháy .................................................... 573
÷Đèn cảnh báo hệ thống ESP®

sáng lên ............................................... 574
åĐèn cảnh báo hệ thống ESP®

TẮT ...................................................... 575
hĐèn cảnh báo hệ thống kiểm
soát áp suất lốp nháy .......................... 585
hĐèn cảnh báo hệ thống kiểm
tra áp suất lốp sáng lên ....................... 584
ÐĐèn cảnh báo hệ thống tay lái
trợ lực .................................................. 580
#Đèn cảnh báo lỗi về điện ............. 581
8Đèn cảnh báo lượng nhiên liệu
còn ...................................................... 581
JĐèn cảnh báo phanh (đỏ) ............ 572
JĐèn cảnh báo phanh (vàng) ........ 571

!Đèn chỉ báo đỏ của phanh tay
điện tử tắt ............................................ 576
!Đèn chỉ báo vàng của phanh tay
điện tử trục trặc .................................. 576

Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo .............. 10, 569
Mặt đồng hồ (Tổng quan) ...................... 10
PASSENGER AIR BAG ............................ 44
Tổng quan ........................................... 569

Đèn chỉ báo
xem Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo

Đèn chiếu gần
Bật/tắt ................................................ 156
cài đặt ................................................. 162
Cài đặt khi ở nước ngoài ...................... 156

Đèn chiếu sáng
xem Đèn

Đèn chiếu xa
bật/tắt ................................................ 157
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus ..................................................... 160

Đèn đậu xe ............................................... 156
Đèn đi đường cao tốc .............................. 159

Đèn đi trong thành phố ........................... 160
Đèn đọc sách

xem Hệ thống đèn nội thất
Đèn đỗ xe ................................................. 156
Đèn đồng hồ táp lô .................................. 292
Đèn khi thời tiết xấu ............................... 160
Đèn lái

xem Đèn lái tự động
Đèn lái tự động ........................................ 157
Đèn LED

xem Intelligent Light System
Đèn nội thất

xem Hệ thống đèn nội thất
Đèn phanh thích ứng ............................... 223
Đèn sương mù (tăng cường) ................... 160
Đèn sương mù sau .................................. 157
Đèn vào cua ............................................. 159
Đèn xi nhan .............................................. 157

bật/tắt ................................................ 157
Đích cuối cùng

chọn .................................................... 343
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Đích đến ................................................... 353
lưu (vị trí xe hiện tại) ............................ 353
lưu làm mục ưa thích chung ................ 353
Lưu vị trí bản đồ .................................. 353
Ngoài ................................................... 354
Sử dụng tính năng gợi ý đích đến
thông minh .......................................... 354
Sửa đích cuối cùng .............................. 353
Sửa điểm dừng .................................... 345

Điểm dừng
Khởi động tìm kiếm điểm nghỉ chân
tự động ................................................ 348
khởi động tìm kiếm trạm xăng tự
động .................................................... 345
nhập .................................................... 344
sửa ...................................................... 345
Tính toán tuyến đường với điểm dừng
............................................................. 345

Điện khởi động
bật (nút start/stop) ............................. 184

Điện thoại ........................................ 297, 364
Âm lượng hội thoại và nhạc chuông ..... 370
Âm lượng thu và phát .......................... 369
Các biểu tượng ở điện thoại Business
............................................................. 368

Các chế độ vận hành ........................... 364
Cài đặt điện thoại Business ................. 368
Cấp quyền cho điện thoại di động
(hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa) .. 267
Chuyển đổi điện thoại di động ............. 368
Chuyển đổi điện thoại di động (Near
Field Communication (NFC)) ............... 368
Cuộc gọi đến trong khi đang gọi điện
............................................................. 371
Gọi điện thoại ...................................... 370
Hướng dẫn ........................................... 365
Kết nối điện thoại (cơ chế mã khóa
Passkey) .............................................. 365
Kết nối điện thoại di động (cơ chế kế
nối đơn giản Secure Simple Pairing) .... 365
Kết nối điện thoại di động (Near Field
Communication (NFC)) ........................ 368
Kết nối với điện thoại di động (Điện
thoại Business) .................................... 367
Khóa xe (điện thoại di động) .................. 75
Khởi động xe (Điện thoại di động) ....... 186
Kích hoạt các chức năng trong khi
đang gọi điện thoại .............................. 370
Lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ................................. 308
Menu (máy tính trên xe) ...................... 297

Mở khóa xe (điện thoại di động) ............ 75
Ngắt kết nối điện thoại di động ........... 368
Nhận dạng giọng nói của điện thoại
di động ................................................ 370
Nhập liên hệ ........................................ 372
Sạc không dây (điện thoại di động
khoang sau) ......................................... 153
Sạc không dây (Điện thoại di động) ..... 153
Sử dụng Near Field Communication
(NFC) ................................................... 368
Sử dụng thẻ SIM cho điện thoại
Business .............................................. 366
Tổng quan menu Điện thoại ................ 364
Trò chuyện với nhiều người .................. 370

Điện thoại Business
Thiết lập kết nối internet ..................... 386

Điện thoại cầm tay
Bật ...................................................... 427
Các chức năng .................................... 426
Các màn hình LED ............................... 426
Ngăn để đồ vặt .................................... 133
sạc ...................................................... 427
tắt ....................................................... 427
Tổng quan ........................................... 425
xem Điện thoại
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Điện thoại di động
cấp quyền (hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự
động từ xa) .......................................... 267
Công suất phát sóng (tối đa) ............... 498
Hủy chấp thận kết nối internet ............ 388
Khóa xe ................................................. 75
Khởi động xe ....................................... 186
Mở khóa xe ............................................ 75
Sạc không dây ..................................... 153
Sạc không dây (Khoang sau) ............... 153
Tần số ................................................. 498
xem Android Auto
xem Apple CarPlay™
xem Điện thoại

Điện tử ...................................................... 497
Điều chỉnh âm bổng, âm trung và âm
trầm

Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 419

Điều chỉnh âm trầm, âm trung và âm
bổng

Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 419

Điều chỉnh âm trung, âm bổng và âm
trầm

Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 419

Điều chỉnh đai an toàn
bật/tắt .................................................. 39
Chức năng ............................................. 38

Điều chỉnh tỉ lệ
xem Bản đồ

Điều chỉnh tốc độ theo hành trình ......... 232
cài đặt ................................................. 233
Hiển thị trên màn hiển thị cụm đồng
hồ ........................................................ 237

Điều hòa nhiệt độ
bật/tắt (phía sau) ................................ 173
bật/tắt (phía trước) ............................. 173
Bật/tắt chức năng A/C (Cụm điều
khiển) .................................................. 173
Bật/tắt chức năng AC (hệ thống đa
phương tiện) ........................................ 173
Bật/tắt chức năng đồng bộ hóa (hệ
thống đa phương tiện) ......................... 175
Các vị trí phân phối không khí ............. 174
Cài đặt chế độ điều hòa ....................... 174

Cài đặt hệ thống phun hương thơm ..... 176
Chế độ lấy gió tuần hoàn ..................... 175
Chức năng của chế độ điều hòa .......... 174
Chức năng ion hóa .............................. 176
Chức năng nhiệt dư phía sau ............... 176
Chức năng nhiệt dư phía trước ............ 175
Cụm điều khiển ở khoang sau ............. 173
Cụm điều khiển THERMOTRONIC ........ 172
Cửa thông gió Cửa thông gió trung
tâm phía sau ....................................... 182
Cửa thông gió hộp chứa đồ ................. 183
Cửa thông gió Ống thông gió bên
phía sau ............................................... 182
Cửa thông gió phía sau ........................ 182
Cửa thông gió trước ............................. 182
Dàn sưởi/dàn thông khí ...................... 177
điều chỉnh tự động (phía sau) .............. 174
điều chỉnh tự động (phía trước) ........... 173
Hệ thống sưởi kính chắn gió ................ 177
Hướng dẫn ........................................... 172
Khử sương trên kính ............................ 175
Lắp vào/tháo lọ (hệ thống phun
hương thơm) ........................................ 176
Thông khí xe (chức năng mở các cửa
tiện nghi) ............................................... 87
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Điều hòa nhiệt độ phía sau
cài đặt ................................................. 175

Điều khiển từ xa (Hệ thống giải trí
khoang sau)

Bật/tắt màn hình hiển thị .................... 423
Chọn màn hình hiển thị ....................... 423
Thay pin ............................................... 423
Tổng quan ........................................... 422

Định dạng hình ảnh
xem Chế độ video

Định vị và dẫn đường
bật ....................................................... 339
Cập nhật dữ liệu bản đồ ...................... 362
Hiện/ẩn menu ..................................... 339
Lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ................................. 305
Menu (máy tính trên xe) ...................... 295
Mở Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số ..... 363
xem Bản đồ
xem Dẫn đường
xem Đích đến
xem Nhập đích đến
xem Thông tin giao thông
xem Tuyến đường

Đồ họa hỗ trợ
Menu (máy tính trên xe) ...................... 293

Độ khớp bên tự động
điều chỉnh ........................................... 117

Đỗ xe
xem Phanh tay điện tử

Đổi nắp chụp la zăng ............................... 490
Động cơ

Chức năng Start/Stop ECO ................. 190
dừng (Nút start/stop) .......................... 205
Hỗ trợ khởi động ................................. 464
khởi động (chế độ vận hành khẩn
cấp) ..................................................... 187
khởi động (Điện thoại di động) ............ 186
khởi động (Nhãn dán chìa khóa xe kĩ
thuật số) .............................................. 186
khởi động (Nút Start/Stop) ................. 185
Số động cơ .......................................... 499

Đồng hồ hiển thị quãng đường đi
xem Quãng đường hành trình

Đồng hồ ki-lô-mét hành trình
xem Quãng đường hành trình

Đồng hồ tốc độ
kỹ thuật số .......................................... 294

Đồng hồ tốc độ kỹ thuật số .................... 294
Đơn vị đo lường

cài đặt ................................................. 331

E
E10 ........................................................... 502
EDW (Hệ thống báo động chống trộm
và đột nhập) ............................................... 97

Bật/tắt bảo vệ chống bị kéo đi .............. 99
Bật/tắt bảo vệ nội thất xe ..................... 99
Chức năng ............................................. 97
Chức năng bảo vệ chống bị kéo đi ......... 98
Chức năng bảo vệ nội thất xe ................ 99
Tắt báo động ......................................... 98

ENERGIZING Comfort
Khởi động chương trình ....................... 338
Tổng quan về chương trình .................. 337

ESC (Electronic Stability Control)
xem ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)

ESP®
Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang ............. 217
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Hệ thống ổn định xe moóc .................. 217
ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử) ......... 214

bật/tắt ................................................ 217
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 214

F
FIN ............................................................ 499

Ghế ..................................................... 499
Kính chắn gió trước ............................. 499
Nhãn thông số ..................................... 499

G
Gạt tàn thuốc lá

Cửa khoang sau ................................... 146
Hộp giữa phía trước ............................. 145

Ghế
Các khả năng cài đặt ............................. 14
Cài đặt cấu hình các thiết lập .............. 116
chỉnh (bằng điện) ................................. 100
Chọn chương trình mát xa ................... 118
Chức năng sưởi nhiều vị trí .................. 120
Điều chỉnh (ghế tiện nghi) ................... 105
Điều chỉnh độ khớp bên tự động ......... 117
Điều chỉnh ghế sau có thể ngả ra ........ 105

Điều chỉnh ghế trước cạnh người lái
từ ghế người lái .................................... 102
Điều chỉnh ghế trước cạnh người lái
từ khoang sau ...................................... 103
Điều chỉnh vị trí ghế nằm ..................... 106
Điều khiển chức năng nhớ ................... 123
Phía sau (điều chỉnh bằng điện) ........... 105
Thiết lập lại các cài đặt ........................ 118
Tổng quan về các chương trình mát
xa ........................................................ 117
Vị trí ghế người lái chuẩn ..................... 100

Ghế
xem Chế độ tài xế
xem Gối tựa đầu

Ghế (Khoang sau) ...................................... 16
Các khả năng cài đặt ............................. 16

Ghế phụ nhiều tính năng
xem Cụm công tắc điều khiển cửa

Ghế phụ nhiều tính năng (Khoang
sau)

xem Ghế (Khoang sau)

Ghế trẻ em
Chỗ ngồi phù hợp cho hệ thống dây
đai an toàn và túi khí i-Size dành cho
trẻ ......................................................... 63
Chỗ ngồi phù hợp để lắp đặt hệ
thống dây đai an toàn và túi khí cho
trẻ em dùng đai để buộc ....................... 58
Chỗ ngồi phù hợp để lắp hệ thống
dây đai an toàn và túi khí cho trẻ em
ISOFIX ................................................... 61
Cố định (Hướng dẫn) ............................. 57
Ghế trước cạnh lái xe (Hướng dẫn) ........ 55
Ghế trước cạnh lái xe (không có tính
năng tắt túi khí) ..................................... 56
Ghế trước cạnh lái xe (ngược chiều/
xuôi chiều) ............................................. 56
Hướng dẫn ............................................. 48
ISOFIX/i-Size (lắp ráp) ........................... 53
Lời khuyên cho hệ thống dây đai an
toàn và túi khí cho trẻ em ...................... 64
Top Tether ............................................. 54

Ghế trẻ em
xem Hệ thống cố định ghế trẻ em i-Size
xem Hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX
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Ghế trước cạnh người lái
Điều chỉnh từ ghế người lái .................. 102
Điều chỉnh từ khoang sau .................... 103
Gập xuống/mở ra gối tựa đầu (chế
độ tài xế) ............................................. 109
Tháo ra/lắp vào gối tựa đầu (Chế độ
tài xế) .................................................. 109

Giá giữ cốc ............................................... 142
Bật/tắt chức năng làm mát/hâm
nóng .................................................... 145
Gắn/tháo giá giữ cốc (Xe với ghế sau
có thể điều chỉnh bằng điện) ............... 144
Khoang sau (xe với ghế sau có thể
điều khiển bằng điện) .......................... 143
mở/tháo (hộp giữa) ............................. 142
Phía sau (xe với băng ghế sau) ............ 143

Giá giữ cốc
xem Giá giữ cốc

Giá trên nóc xe ........................................ 141
Giá xe đạp

Vận hành rơ moóc ............................... 286
Giao diện chẩn đoán On Board

xem Giao diện kết nối thiết bị chẩn đoán
Giao diện kết nối thiết bị chẩn đoán ........ 28

Giao diện media
Bật ...................................................... 401
Thông tin ............................................. 400
Tổng quan ........................................... 402

Giới hạn tốc độ
xem Bộ giới hạn

Giới hạn tốc độ lốp mùa đông
Cài đặt ................................................. 227

Gọi điện thoại
xem Cuộc gọi

Gỗ thịt (chăm sóc) ................................... 452
Gối tựa đầu .............................................. 112

Gắn/tháo gối phụ của gối tựa đầu ...... 115
Gối tựa đầu tiện nghi EASY ADJUST
(trước) ................................................. 113
Phía bên ghế hành khách trước (chế
độ tài xế) ............................................. 109
phía sau (chỉnh cơ khí) ........................ 116
phía sau (điều chỉnh điện) ................... 116
phía sau (điều chỉnh vị trí cuối cùng) ... 114
phía sau (điều chỉnh) ........................... 115
phía sau (hạ từ khoang trước) .............. 113
phía sau (kéo lên từ khoang trước) ...... 114
phía trước (điều chỉnh cơ khí) .............. 112

phía trước (Gối tựa đầu tiện nghi) ........ 113
sau (gối tựa đầu tiện nghi) ................... 115

Gối tựa đầu ghế cạnh người lái
gập xuống/mở ra (chế độ tài xế) ......... 109
tháo ra/lắp vào (Chế độ tài xế) ........... 109

Gương
xem Gương ngoại thất

Gương chiếu hậu
xem Gương ngoại thất

Gương ngoại thất .................... 167, 168, 169
chống lóa (tự động) ............................. 168
Chức năng tự động gập gương ............. 169
điều chỉnh ........................................... 167
Điều khiển chức năng nhớ ................... 123
gập/mở ............................................... 167
Vị trí khi đậu xe ................................... 169

H
Hàm lượng lưu huỳnh ............................. 502
HANDS-FREE ACCESS ............................... 82
Hàng

neo ...................................................... 128
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Hành lý
cố định ................................................ 128
Móc của lưới ........................................ 137

Hành trình
Menu (máy tính trên xe) ...................... 294

Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester®

Các thông tin ....................................... 419
Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm ......... 420
Cài đặt chế độ âm thanh ..................... 420
Cài đặt tối ưu hóa âm thanh ................ 420
Điều chỉnh âm bổng, âm trung và âm
trầm .................................................... 419
điều chỉnh âm lượng tự động ............... 419
Mở menu Âm thanh ............................. 419

Hệ thống âm thanh nổi Burmester® ...... 418
Bật/tắt âm thanh stereo ..................... 419
Cài đặt cân bằng/núm chỉnh âm ......... 419
Cài đặt tiêu điểm âm thanh ................. 419
Điều chỉnh âm bổng, âm trung và âm
trầm .................................................... 418
điều chỉnh âm lượng tự động ............... 418
Mở menu âm thanh ............................. 418
Thông tin ............................................. 418

Hệ thống báo động
xem EDW (Hệ thống báo động chống
trộm và đột nhập)

Hệ thống báo động chống trộm và đột
nhập

xem EDW (Hệ thống báo động chống
trộm và đột nhập)

Hệ thống bảo vệ dự phòng cho người
ngồi trong xe

xem PRE-SAFE® (Bảo vệ phòng bị
cho người ngồi trong xe)

Hệ thống cảnh báo
xem EDW (Hệ thống báo động chống
trộm và đột nhập)

Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
Chức năng ........................................... 484
khởi động lại ........................................ 485

Hệ thống cân bằng điện tử
xem ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)

Hệ thống chiếu sáng xung quanh
cài đặt ................................................. 162

Hệ thống chống bó cứng phanh
xem ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)

Hệ thống COMAND trực tuyến
xem Hệ thống đa phương tiện

Hệ thống cố định ghế trẻ em i-Size .......... 52
chỗ ngồi phù hợp để lắp ghế ................. 63
Hướng dẫn ............................................. 52
lắp ......................................................... 53

Hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX ....... 52
chỗ ngồi phù hợp để lắp ghế ................. 61
Hướng dẫn ............................................. 52
lắp ......................................................... 53

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí ......... 33
Chức năng khi xảy ra tai nạn ................. 34
Đèn cảnh báo ........................................ 34
Hệ thống tự tiến hành kiểm tra .............. 34
Khả năng bảo vệ .................................... 33
Khả năng bảo vệ bị giới hạn ................... 33
Sẵn sàng hoạt động ............................... 34
Sự trục trặc ........................................... 34
Trẻ em ................................................... 48

Hệ thống đa phương tiện ................ 316, 324
Bật/tắt âm thanh ................................ 321
các chi tiết điều khiển trung tâm ......... 316
Chỉnh âm lượng ................................... 322
Chức năng chính ................................. 319
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Đặt cấu hình cài đặt màn hiển thị ........ 324
Điều hòa nhiệt độ phía sau .................. 175
Khởi chạy chương trình ENERGIZING
Comfort ............................................... 338
Kích hoạt/vô hiệu hóa trạng thái chờ
............................................................. 212
Nhiệt độ khoang để chân .................... 174
thiết lập lại cài đặt xuất xưởng ............ 336
Tổng quan ........................................... 316
Tổng quan Chương trình
ENERGIZING Comfort .......................... 337

Hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm ........ 158
Hệ thống đèn điều chỉnh theo góc lái ... 159
Hệ thống đèn ngoại thất

Chăm sóc ............................................ 450
Hệ thống đèn ngoại thất

xem Đèn
Hệ thống đèn nội thất ............................. 163

cài đặt ................................................. 163
Hệ thống đèn trang trí nội thất ............ 163
Thời gian đèn tắt trễ ............................ 164

Hệ thống đèn trang trí nội thất .............. 163

Hệ thống điện tử của động cơ
Hướng dẫn ........................................... 497

Hệ thống điện tử trên xe
Hệ thống điện tử của động cơ ............. 497
Hướng dẫn ........................................... 497
Máy bộ đàm ........................................ 497

Hệ thống điều chỉnh cốt xe
xem AIR BODY CONTROL
xem MAGIC BODY CONTROL

Hệ thống điều khiển bằng giọng nói
xem LINGUATRONIC

Hệ thống EBD (Hệ thống phân phối
lực phanh điện tử)

Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 218
Hệ thống giải trí khoang sau

An toàn khi vận hành ........................... 420
Bật chế độ HDMI ................................. 437
Bật chế độ media ................................ 436
Bật điện thoại cầm tay ........................ 427
Bật định vị và dẫn đường ..................... 431
Bật thiết bị radio .................................. 438
Bật TV ................................................. 438
Bật/tắt chức năng sưởi nhiều vị trí ...... 430

Các chức năng của điện thoại cầm
tay ....................................................... 426
Các màn hình LED của điện thoại
cầm tay ............................................... 426
Các thiết lập hệ thống giải trí .............. 430
Các thông tin về chế độ media ............ 432
Các thông tin về giới hạn động ............ 438
Các tùy chọn phát trong chế độ Blu-
ray/DVD .............................................. 437
Cài đặt ngôn ngữ ................................. 430
Cho đĩa vào ......................................... 435
Chọn cảnh/phân đoạn trong chế độ
Blu-ray/DVD ....................................... 437
Chọn chương trình mát xa ................... 429
Chọn phim/bài trong chế độ Blu-
ray/DVD .............................................. 437
Điều chỉnh ghế sau .............................. 429
Điều chỉnh hệ thống đèn trang trí nội
thất ..................................................... 430
Điều hòa nhiệt độ ................................ 429
ENERGIZING Comfort .......................... 430
Giới hạn động lực học .......................... 438
Hiển thị thông tin đích đến (Định vị
và dẫn đường) ...................................... 431
Khôi phục kết nối internet ................... 432
Menu Blu-ray/DVD .............................. 436
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Ổ đĩa Blu-ray ....................................... 428
Sạc điện thoại cầm tay ........................ 427
Tắt điện thoại cầm tay ......................... 427
Tắt màn hiển thị .................................. 431
Thiết lập lại ghế sau ............................ 429
Tình trạng kết nối internet ................... 432
Tổng quan ........................................... 421
Tổng quan các ứng dụng internet ........ 432
Tổng quan Cài đặt âm thanh ............... 438
Tổng quan điện thoại cầm tay ............. 425
Tổng quan màn hiển thị khoang sau .... 421
Tổng quan tai nghe .............................. 424
Tổng quan thiết bị điều khiển từ xa ..... 422
Tổng quan về các chức năng Blu-ray ... 436
Tổng quan về các chương trình mát
xa và Workout ..................................... 429
Tổng quan về các cổng nối .................. 428
Ứng dụng điện thoại ở khoang sau ...... 431

Hệ thống giảm xóc ADS PLUS
xem AIR BODY CONTROL

Hệ thống gọi khẩn cấp
xem Hệ thống gọi khẩn cấp của
Mercedes-Benz

Hệ thống gọi khẩn cấp của Mercedes-
Benz .......................................................... 382

dữ liệu được truyền đi .......................... 384
gọi khẩn cấp thủ công ......................... 383
Hướng dẫn ........................................... 382
Khởi động/dừng chế độ kiểm tra
ERA-GLONASS .................................... 384
Tổng quan ........................................... 382
tự động gọi khẩn cấp ........................... 383

Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông ..... 270
cài đặt ................................................. 272
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 270
Giới hạn của hệ thống ......................... 270

Hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ
động ......................................................... 237
Hệ thống hỗ trợ đậu xe

Hỗ trợ thao tác .................................... 268
Hệ thống hỗ trợ đậu xe

xem Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
xem Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC

Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động .......... 258
Chức năng ........................................... 258
Chức năng Drive Away Assist .............. 267
Cross Traffic Alert ............................... 268

đỗ xe ................................................... 259
Giới hạn của hệ thống ......................... 258
ra khỏi chỗ đỗ xe ................................. 260

Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC ... 248
bật ....................................................... 250
Chức năng ........................................... 248
Chức năng bảo vệ hông xe .................. 249
Điều chỉnh âm thanh cảnh báo ............ 251
Giới hạn của hệ thống ......................... 248
tắt ....................................................... 250

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus

bật/tắt ................................................ 162
Chức năng ........................................... 160

Hệ thống hỗ trợ điểm mù ....................... 276
bật/tắt ................................................ 278
Chức năng ........................................... 276
Giới hạn của hệ thống ......................... 276

Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động ....... 276
bật/tắt ................................................ 278
Chức năng ........................................... 276
Giới hạn của hệ thống ......................... 276
Hoạt động phanh ................................. 277
Vận hành rơ moóc ............................... 277
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Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa ..... 262
Cấp quyền cho điện thoại di động ....... 267
Chức năng ........................................... 262
điều khiển ........................................... 264
Giới hạn của hệ thống ......................... 262

Hệ thống hỗ trợ đổi làn đường chủ
động

bật/tắt ................................................ 237
Chức năng ........................................... 236

Hệ thống hỗ trợ ECO
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 192
hiển thị ................................................ 194

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
xem Hệ thống hỗ trợ giám sát làn
đường chủ động

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động .................................................. 279

bật/tắt ................................................ 280
Chức năng ........................................... 279
Độ nhạy (Chức năng/Chỉ dẫn) ............. 282
Giới hạn của hệ thống ......................... 279
Thiết lập độ nhạy ................................. 282
Vận hành rơ moóc ............................... 279

Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 217

Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang
xem MAGIC BODY CONTROL

Hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ
động ................................................. 231, 272

Các hiển thị trên màn hình .................. 231
cài đặt ................................................. 272
Chức năng ........................................... 231

Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ
động DISTRONIC ..................................... 227

bật/kích hoạt ...................................... 229
Các điều kiện ...................................... 229
Các nút trên tay lái .............................. 229
chọn .................................................... 229
Chức năng ........................................... 227
điều chỉnh tốc độ theo hành trình ....... 232
Giới hạn của hệ thống ......................... 227
Hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ
động .................................................... 237
Hệ thống hỗ trợ đổi làn đường chủ
động .................................................... 236
Hiển thị trên màn hiển thị cụm đồng
hồ ........................................................ 237
Khôi phục tốc độ ................................. 229

lưu tốc độ ............................................ 229
Tăng/giảm tốc độ ............................... 229
tắt/bỏ kích hoạt .................................. 229

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp
xem BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp)

Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm ........ 273
Bật/tắt ................................................ 274
Chăm sóc ............................................ 449
Chức năng ........................................... 273
Chức năng đèn pin .............................. 275
Chức năng tự động tắt ......................... 275
Nhận biết người ................................... 274

Hệ thống hương thơm
xem Hệ thống phun hương thơm

Hệ thống khởi động chống trộm .............. 97
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp

Chức năng ........................................... 480
khởi động lại ........................................ 481
Kiểm tra áp suất lốp ............................ 481
thông số kỹ thuật ................................ 482

Hệ thống kiểm soát động lực học xe
xem ESP® (Hệ thống cân bằng điện tử)
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Hệ thống lái xe
xem AIR BODY CONTROL
xem ATTENTION ASSIST
xem Bộ giới hạn
xem Camera 360°
xem Camera lùi
xem Chức năng HOLD
xem Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
xem Hệ thống hỗ trợ đậu xe chủ động
xem Hệ thống hỗ trợ đậu xe PARKTRONIC
xem Hệ thống hỗ trợ điểm mù
xem Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
xem Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa
xem Hệ thống hỗ trợ giám sát làn
đường chủ động
xem Hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ
chủ động
xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC
xem Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm
xem Hệ thống lái xe an toàn
xem Hệ thống trợ lái chủ động
xem MAGIC BODY CONTROL
xem TEMPOMAT

Hệ thống lái xe an toàn ........................... 213
ABS (Hệ thống chống bó cứng
phanh) ................................................. 214
BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn
cấp) ..................................................... 214
Các cảm biến rađa .............................. 213
Đèn phanh thích ứng ........................... 223
Hệ thống EBD (Hệ thống phân phối
lực phanh điện tử) ............................... 218
Hệ thống hỗ trợ gió tạt ngang ESP®
(Hệ thống cân bằng điện tử) ................ 217
Hệ thống ổn định xe moóc ESP® (Hệ
thống cân bằng điện tử) ...................... 217
Hệ thống trợ phanh chủ động .............. 218
Tính năng trợ lái STEER CONTROL ....... 218
Tổng quan ........................................... 213
Trách nhiệm ........................................ 213

Hệ thống mở cửa gara
Khắc phục các vấn đề ......................... 207
Lập trình nút ấn ................................... 206
Mã số mở cửa gara bằng sóng radio .... 209
Mở hoặc đóng cửa gara ....................... 208
Tiến hành đồng bộ khóa mã hóa ......... 207
Xóa bộ nhớ .......................................... 208

Hệ thống ổn định xe moóc
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 217

Hệ thống phun hương thơm ................... 176
cài đặt ................................................. 176
Lắp vào/tháo lọ .................................. 176

Hệ thống rửa kính chắn gió
đổ thêm ............................................... 445

Hệ thống rửa xe (chăm sóc) ................... 446
Hệ thống sưởi kính chắn gió .................. 177
Hệ thống sưởi kính chắn gió

xem Hệ thống sưởi kính chắn gió
Hệ thống trợ lái chủ động ....................... 233

bật/tắt ................................................ 235
Chức năng ........................................... 233
Giới hạn của hệ thống ......................... 233
Hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ
động .................................................... 237
Hệ thống hỗ trợ đổi làn đường chủ
động .................................................... 236
Hiển thị trên màn hiển thị cụm đồng
hồ ........................................................ 237

Hệ thống trợ phanh chủ động
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 218
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điều chỉnh ........................................... 222
Hệ thống tự tiến hành kiểm tra

Tự động tắt túi khí hành khách ghế
trước ...................................................... 44

Hiển thị chương trình lái ......................... 194
Hiển thị ECO

Chức năng ........................................... 191
thiết lập lại .......................................... 295

Hiển thị trạng thái Dây đai an toàn
khoang ghế sau ......................................... 40
Hiển thị trạng thái PASSENGER AIR
BAG

xem Tự động tắt túi khí hành khách
ghế trước

Hiển thị trên kính chắn gió
xem Màn hình hiển thị Head up Display

Hiển thị vị trí cần số ................................ 195
Hotspot

qua điện thoại Business ...................... 326
thiết lập (Wifi) ...................................... 329

Hồ sơ người dùng .................................... 333
chọn .................................................... 333
nhập/xuất ........................................... 333

tạo ....................................................... 333
Tùy chọn .............................................. 334

Hỗ trợ khởi động
xem Đầu nối khởi động xe từ nguồn ngoài

Hỗ trợ khởi hành
xem Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc ................... 239
Hỗ trợ phanh

xem BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp)
Hỗ trợ tập trung

xem ATTENTION ASSIST
Hộc ngăn chứa đồ bên dưới sàn cốp
xe .............................................................. 140
Hộp cất kính ............................................ 131
Hộp chứa đồ

đóng/mở ............................................. 130
Hộp cốp sau tiện nghi

xem Hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK
Hộp cốp sau tiện nghi EASY-PACK ......... 139

Chăm sóc ............................................ 452
Chỉnh độ cao không theo mức ............. 138
lắp vào/tháo ra ................................... 139

Hộp lạnh
sử dụng ............................................... 150
tháo/lắp .............................................. 151

Hộp số tự động
Cần chọn số DIRECT SELECT .............. 195
Cần gạt số trên tay lái ......................... 197
Chọn chạy không tải ............................ 196
Chọn số đậu xe ................................... 197
Chọn số lùi .......................................... 196
Chọn vị trí sẵn sàng chạy .................... 197
Chương trình lái ................................... 194
Công tắc DYNAMIC SELECT ................ 194
Hiển thị chương trình lái ...................... 194
Hiển thị vị trí cần số ............................ 195
sang số bằng tay ................................. 197
Tính năng kick-down ........................... 198
Vị trí số ................................................ 195

Hướng dẫn chạy rô-đa ............................. 187
Hướng dẫn đặt tải .................................... 128
Hướng dẫn sử dụng

Trang thiết bị của xe .............................. 23
Hướng dẫn sử dụng (kỹ thuật số) ............ 20
Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số ............... 20
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Hương thơm phòng
xem Hệ thống phun hương thơm

I
Intelligent Light System ......................... 158

bật/tắt ................................................ 160
Đèn đi đường cao tốc .......................... 159
Đèn đi trong thành phố ....................... 160
Đèn khi thời tiết xấu ............................ 160
Đèn sương mù (tăng cường) ................ 160
Đèn vào cua ........................................ 159
Hệ thống đèn điều chỉnh theo góc lái
............................................................. 159
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus ..................................................... 160
Tổng quan ........................................... 158

Internet
Quản lý đánh dấu trang ....................... 391
Xóa dữ liệu trình duyệt ........................ 391
Xoá đánh dấu trang ............................. 391

iPhone®
xem Apple CarPlay™

K
Kéo xe ...................................................... 468
KEYLESS-GO

Cài đặt mở khóa .................................... 71
Khóa xe ................................................. 76
Mở khóa xe ............................................ 76
Vấn đề ................................................... 77

Kết nối internet
Các chi tiết của điện thoại di động ...... 388
Các hạn chế ........................................ 385
Cài đặt dữ liệu truy cập ....................... 387
Đổi cấu hình Bluetooth® (DUN/PAN) .. 388
Hiển thị trạng thái kết nối .................... 389
Hủy chấp thuận ................................... 388
qua Bluetooth® .................................... 387
qua mô đun truyền thông .................... 385
qua Wifi ............................................... 385
Sửa dữ liệu truy cập ............................ 388
Thiết lập .............................................. 389
Thiết lập (Bluetooth®) .......................... 387
thiết lập (điện thoại Business) ............. 386
Thông tin ............................................. 385
Trạng thái kết nối ................................ 389

Khả năng chạy khi hết hơi
Lốp MOExtended ................................. 457

Khoá/mở khoá
Bộ khóa cửa phụ trợ .............................. 74
Điện thoại di động ................................. 75
KEYLESS-GO .......................................... 76
Mở khoá cửa và mở cửa từ bên trong .... 74
Smartphone ........................................... 75

Khoang chứa đồ
xem Các ngăn để đồ

Khởi động bằng trớn xe .......................... 473
Khởi động động cơ khẩn cấp .................. 473
Khởi động động cơ tự động (Chức
năng Start/Stop ECO) ............................. 190
Khung gầm

Chỉnh cốt xe (AIR BODY CONTROL) ..... 242
Chỉnh cốt xe (MAGIC BODY
CONTROL) ........................................... 246

Khung gầm
xem AIR BODY CONTROL
xem MAGIC BODY CONTROL

Khung gầm thủy khí lực
xem MAGIC BODY CONTROL
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Khuyến nghị sang số ............................... 198
Kích

Nơi chứa đồ ......................................... 489
Tuyên bố về sự phù hợp ......................... 25

Kích hoạt
xem Xe

Kích thước xe ........................................... 510
Kiểu mẫu .................................................. 499
Kính chắn gió

xem Kính chắn gió trước
Kính chắn gió trước ........................ 165, 166

phản chiếu tia hồng ngoại ................... 170
Thay lưỡi gạt nước ............................... 165
Thay lưỡi gạt nước (MAGIC VISION
CONTROL) ........................................... 166

Kính xe
xem Cửa sổ hông

Kính xe (chăm sóc) ................................. 450

L
La bàn ....................................................... 362

Liên hệ ...................................................... 371
Định dạng tên ...................................... 372
lưu ....................................................... 373
mở ....................................................... 372
nhập .................................................... 372
Tải về (từ điện thoại di động) ............... 371
Thông tin ............................................. 371
Tùy chọn .............................................. 373
Xác nhận cuộc gọi ............................... 373
xóa ...................................................... 373

LINGUATRONIC ....................................... 301
An toàn khi vận hành ........................... 301
các chức năng có thể hoạt động ......... 302
Các loại lệnh bằng giọng nói ............... 303
Cài đặt giọng nói ................................. 303
Cải thiện chất lượng giọng nói ............. 304
hỗ trợ âm thanh ................................... 303
Hướng dẫn cuộc thoại ......................... 302
Lệnh bằng giọng nói cho các thiết bị
truyền thông ........................................ 310
Lệnh bằng giọng nói cho điện thoại ..... 308
Lệnh bằng giọng nói cho định vị và
dẫn đường ........................................... 305
Lệnh bằng giọng nói cho radio ............ 309
Lệnh bằng giọng nói cho tin nhắn ....... 312

Lệnh bằng giọng nói cho tin nhắn
SMS .................................................... 312
Lệnh bằng giọng nói cho TV ................ 309
Lệnh bằng giọng nói cho xe ................. 313
Lệnh bằng giọng nói toàn cầu ............. 303
Lệnh bằng giọng nói với ứng dụng cụ
thể ....................................................... 303
Lệnh chuyển bằng giọng nói ................ 304
Nhập chữ số ........................................ 303
Tay lái đa chức năng (Thao tác) ........... 301

Live Traffic Information
Đăng ký trên Mercedes me ................. 355
Gia hạn thuê bao ................................. 355
Hiển thị bản đồ giao thông .................. 356
Hiển thị sự kiện giao thông .................. 357
Hiển thị thông tin thuê bao .................. 355
Thông báo nguy hiểm bằng lời ............. 357

Lọ
lắp vào/tháo ....................................... 176

Lọ nước hoa
xem Hệ thống phun hương thơm

Lốp
Áp suất lốp (hướng dẫn) ...................... 478
Bảng áp suất lốp ................................. 479

612 Từ khoá



Bộ TIREFIT Kit ...................................... 459
cất giữ ................................................. 489
Dây xích bọc lốp xe ............................. 478
Đổi nắp chụp la zăng ........................... 490
Hệ thống cảnh báo mất áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 484
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
(chức năng) ......................................... 480
Hướng dẫn lắp ráp ............................... 485
Khởi động lại hệ thống cảnh báo mất
áp suất lốp .......................................... 485
Khởi động lại hệ thống kiểm soát áp
suất lốp ............................................... 481
kiểm tra ............................................... 477
Kiểm tra áp suất lốp (Hệ thống kiểm
soát áp suất lốp) ................................. 481
lắp ....................................................... 493
Lốp MOExtended ................................. 457
Lựa chọn ............................................. 485
Phát ồn ................................................ 477
tháo ra ................................................. 493
thao tác lái xe khác thường ................. 477
thay ..................................................... 490
Thay mới .............................................. 485
Thủng lốp ............................................ 457

Lốp dự phòng ........................................... 495
Bơm ..................................................... 496
Hướng dẫn ........................................... 495
lấy ra ................................................... 495

Lốp MOExtended ..................................... 457
Lốp mùa đông

Cài đặt giới hạn tốc độ cố định ............ 227
Lớp sơn xe (hướng dẫn làm sạch) .......... 448
Lưỡi gạt nước

Chăm sóc ............................................ 450
Kích hoạt/vô hiệu hóa vị trí bảo
dưỡng .................................................. 165
thay (MAGIC VISION CONTROL) .......... 166
thay đổi ............................................... 165

Lưu các dữ liệu về xe
các thiết bị điều khiển điện tử ............... 30
Nhà cung cấp dịch vụ ............................ 31

Ly uống rượu sâm banh .......................... 142

M
Mã QR

Bản đồ cứu hộ ....................................... 29
Mã sơn ...................................................... 499

MAGIC BODY CONTROL .......................... 243
Chỉnh ................................................... 246
Khung gầm .......................................... 243

MAGIC SKY CONTROL ............................... 93
Chức năng ............................................. 93
điều khiển .............................................. 94

MAGIC VISION CONTROL
Cần gạt nước ....................................... 166

Màn hiển thị
Chăm sóc ............................................ 452

Màn hiển thị (Hệ thống đa phương
tiện)

Cài đặt ................................................. 324
Hướng dẫn ........................................... 316

Màn hiển thị (máy tính trên xe)
Các hiển thị trong màn hình hiển thị
đa chức năng ....................................... 292

Màn hiển thị media
Hướng dẫn ........................................... 316

Màn hiển thị ở khoang sau
bật/tắt ................................................ 330
khóa .................................................... 330
Thiết lập độ nghiêng ............................ 422
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Tổng quan ........................................... 421
Màn hình hiển thị đa chức năng (máy
tính trên xe) ............................................. 292
Màn hình hiển thị Head up Display ........ 298

bật/tắt ................................................ 300
Cài đặt độ sáng (máy tính trên xe) ....... 298
Cài đặt nội dung hiển thị (máy tính
trên xe) ................................................ 298
Cài đặt vị trí (máy tính trên xe) ............ 298
Chức năng ........................................... 299
Menu (máy tính trên xe) ...................... 298

Màn hình hiển thị Head-up-Display
Điều khiển chức năng nhớ ................... 123

Máy bộ đàm
Công suất phát sóng (tối đa) ............... 498
Hướng dẫn lắp đặt ............................... 497
Tần số ................................................. 498

Máy nén bơm lốp xe
xem Bộ TIREFIT Kit

Máy rửa xe áp lực cao (chăm sóc) ......... 447
Máy tính

Máy tính trên xe .................................. 290

Máy tính hành trình
hiển thị ................................................ 294
thiết lập lại .......................................... 295

Máy tính trên xe
điều khiển ........................................... 290
Hiển thị ngày đến hạn bảo dưỡng ........ 439
Màn hình hiển thị đa chức năng .......... 292
Menu Bảo dưỡng ................................. 293
Menu các kiểu ..................................... 299
Menu Điện thoại .................................. 297
Menu Định vị và dẫn đường ................. 295
Menu đồ họa hỗ trợ ............................. 293
Menu Hành trình ................................. 294
Menu màn hình hiển thị Head-up-
Display ................................................ 298
Menu Media ........................................ 297
Menu Radio ......................................... 296
Tổng quan về menu ............................. 290

Mặt đồng hồ ............................................. 289
Cài đặt hệ thống chiếu sáng ................ 292
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 289
Đèn cảnh báo và đèn chỉ báo (Tổng
quan) ..................................................... 10
Đèn cảnh báo/Đèn chỉ báo ................. 569
Tổng quan ........................................... 289

Mắt móc xích để kéo
lắp ....................................................... 472
Nơi chứa đồ ......................................... 472

Mecca ....................................................... 363
Media

Khởi động Chế độ Xem phim ............... 405
Menu (máy tính trên xe) ...................... 297
Tìm kiếm ............................................. 400

Menu (máy tính trên xe)
Bảo dưỡng ........................................... 293
Các kiểu .............................................. 299
Điện thoại ............................................ 297
Định vị và dẫn đường ........................... 295
Đồ họa hỗ trợ ...................................... 293
Hành trình ........................................... 294
Màn hình hiển thị Head up Display ...... 298
Media .................................................. 297
Thiết bị radio ....................................... 296
Tổng quan ........................................... 290

Mercedes me connect
Cuộc gọi MB-Info ................................. 380
dữ liệu được truyền đi .......................... 382
Đặt hẹn lịch bảo dưỡng ....................... 381
Đồng ý truyền dữ liệu .......................... 381
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Gọi báo sự cố ...................................... 381
Gọi trung tâm khách hàng của
Mercedes-Benz .................................... 379
Hướng dẫn ........................................... 379
Quản lý tai nạn .................................... 381
Xác nhận cuộc gọi qua bộ điều khiển
trên trần xe ......................................... 380

Móc để nối lưới giữ hành lý .................... 137
Móc kéo rơ moóc

Chăm sóc ............................................ 450
Công suất kéo ..................................... 513
Giá xe đạp ........................................... 286
Hướng dẫn ........................................... 282
Hướng dẫn chung ................................ 513
Mở/gập ống cổ ngỗng ........................ 283
Ổ cắm .................................................. 284
Tải trọng cầu xe ................................... 514
Trọng tải đỡ rơ moóc ........................... 514

Móc treo túi ............................................. 137
Mô đun CA (TV) ........................................ 417

cài đặt ................................................. 417
Mở menu ............................................. 417

Mở menu âm thanh
Hệ thống âm thanh nổi Burmester® .... 418

Mở menu Âm thanh
Hệ thống 3D-Surround High-End
Burmester® ......................................... 419

Mở nắp cốp xe bằng chân
HANDS-FREE ACCESS ........................... 82

Mục lưu đài phát
Sửa ...................................................... 408

Mục ưa thích
cuộn .................................................... 321
đổi tên ................................................. 320
mở ....................................................... 320
thêm .................................................... 320
Tổng quan ........................................... 320
xóa ...................................................... 321

MULTIBEAM LED
xem Intelligent Light System

Mức dự trữ
Nhiên liệu ............................................ 504

Mức tiêu thụ dòng
Chìa khóa .............................................. 71

N
Nạp nhiên liệu

Nạp thêm AdBlue® .............................. 203
Tiếp nhiên liệu cho xe .......................... 199

Nắp ca-pô
Chức năng (nắp ca-pô chủ động) ......... 440
mở/đóng ............................................. 440
thiết lập lại (nắp ca-pô chủ động) ........ 440

Nắp ca-pô chủ động (chức năng bảo
vệ người đi bộ) ......................................... 440

Chức năng ........................................... 440
thiết lập lại .......................................... 440

Nắp cốp xe
Bật/tắt giới hạn nắp khoang ................. 84
Chức năng hít cửa điện .......................... 80
đóng ...................................................... 80
HANDS-FREE ACCESS ........................... 82
khoá độc lập .......................................... 83
Khoảng mở .......................................... 510
mở ......................................................... 79
mở (chìa khóa khẩn cấp) ....................... 84

Nắp trượt
xem Cửa sổ hông
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Near Field Communication (NFC) .......... 368
Chuyển đổi điện thoại di động ............. 368
Chuyển đổi thiết bị Bluetooth®
Audio ................................................... 405
Kết nối điện thoại di động với hệ
thống đa phương tiện .......................... 368
Khóa xe (điện thoại di động) .................. 75
Khởi động xe (Điện thoại di động) ....... 186
Khởi động xe (Nhãn dán chìa khóa xe
kĩ thuật số) .......................................... 186
Mở khóa xe (điện thoại di động) ............ 75

Nêm
xem Nêm bánh xe

Nêm bánh xe ............................................ 489
Nơi chứa đồ ......................................... 489

NFC
xem Near Field Communication (NFC)

Ngày tháng
Tự động cài đặt ngày tháng và thời
gian ..................................................... 325

Ngăn chứa đồ
Cửa thông gió ...................................... 183

Ngôn ngữ
cài đặt ................................................. 331

Hướng dẫn ........................................... 331
Nguồn media

chọn (máy tính trên xe) ....................... 297
Ngừng sử dụng ........................................ 212
Nhãn dán chìa khóa xe kĩ thuật số

Khởi động xe ....................................... 186
Nhãn thông số

Động cơ ............................................... 499
Xe ........................................................ 499

Nhãn thông tin nhận dạng xe
FIN ...................................................... 499
Mã sơn ................................................ 499
Số cho phép vận hành của EU ............. 499
tải trọng cầu xe cho phép .................... 499
Tổng trọng lượng cho phép .................. 499

Nhãn thông tin nhận dạng xe
xem Kiểu mẫu

Nhận biết dấu hiệu mệt mỏi
xem ATTENTION ASSIST

Nhận biết sự mất tập trung
xem ATTENTION ASSIST

Nhận biết trạng thái mệt mỏi
xem ATTENTION ASSIST

Nhận dạng giọng nói của điện thoại di
động

dừng .................................................... 370
khởi động ............................................ 370

Nhập đích đến ................................. 340, 342
chọn đích cuối cùng ............................ 343
Chọn đích đặc biệt .............................. 342
Chọn liên hệ ........................................ 343
Chọn trên bản đồ ................................ 343
Nhập đích đặc biệt hoặc địa chỉ .......... 340
Nhập điểm dừng .................................. 344
Nhập tọa độ địa lý ............................... 343

Nhập ký tự
bằng vòng điều khiển .......................... 323
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 323
trên chuột cảm ứng ............................. 324

Nhập/xuất dữ liệu
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 331
nhập/xuất ........................................... 331

Nhiên liệu ................................................. 503
Chất lượng (Diesel) .............................. 503
Chất lượng (xăng) ................................ 502
Chất phụ gia ........................................ 503
Diesel .................................................. 503
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Dung tích bình nhiên liệu ..................... 504
E10 ...................................................... 502
Hàm lượng lưu huỳnh .......................... 502
Mức nhiên liệu dự trữ .......................... 504
nạp nhiên liệu ...................................... 199
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp ................. 503
Xăng .................................................... 502

Nhiên liệu vận hành
AdBlue® .............................................. 505
Chất phụ gia (nhiên liệu) ..................... 503
Dầu động cơ ........................................ 506
Dung dịch làm mát (động cơ) .............. 509
Dung dịch phanh ................................. 508
Dung dịch rửa kính chắn gió ................ 510
Hướng dẫn ........................................... 501
Nhiên liệu (Diesel) ............................... 503
Nhiên liệu (xăng) ................................. 502

Nhiệt độ khoang để chân
cài đặt ................................................. 174

Nightview
xem Hệ thống hỗ trợ quan sát ban đêm

Nội dung dữ liệu
Xe .......................................................... 30

Nút start/stop
Bật nguồn điện hoặc điện khởi động ... 184
Dừng xe ............................................... 205
Khởi động xe ....................................... 185

Nước hoa
xem Hệ thống phun hương thơm

Ô
Ổ cắm (12V) ............................................. 147

Cốp xe ................................................. 149
Hộp giữa phía trước ............................. 147
Khoang sau ......................................... 147

Ổ cắm (230V) ........................................... 148
Khoang sau ......................................... 148

Ổ cắm 12V
xem Ổ cắm (12V)

Ổ cắm 230V
xem Ổ cắm (230V)

Ổ đĩa Blu-ray (Hệ thống giải trí
khoang sau)

Tổng quan ........................................... 428
Ống cổ ngỗng

mở/gập ............................................... 283

Ống pô (chăm sóc) .................................. 450
Ốp nhựa (chăm sóc) ................................ 452
Ốp trần (chăm sóc) ................................. 452

P
Phanh

ABS (Hệ thống chống bó cứng
phanh) ................................................. 214
BAS (Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn
cấp) ..................................................... 214
bố phanh/đĩa phanh mới/mới thay ..... 187
Chỉ dẫn lái xe ....................................... 188
Chức năng HOLD ................................. 239
Đèn phanh thích ứng ........................... 223
Hệ thống EBD (Hệ thống phân phối
lực phanh điện tử) ............................... 218
Hệ thống trợ phanh chủ động .............. 218
Hướng dẫn chạy rô-đa ......................... 187
tác động phanh bị hạn chế (đường rải
muối) ................................................... 188

Phanh đỗ
xem Phanh tay điện tử

Phanh đỗ xe
xem Phanh tay điện tử
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Phanh khẩn cấp ....................................... 212
Phanh tay

xem Phanh tay điện tử
Phanh tay điện tử .................... 210, 211, 212

khoá hoặc nhả bằng tay ...................... 211
Thực hiện phanh khẩn cấp .................. 212
tự động khoá ....................................... 210
tự động nhả ......................................... 211

Phát chương trình thông tin giao
thông

bật/tắt ................................................ 409
Phân bố lực phanh

Hệ thống EBD (Hệ thống phân phối
lực phanh điện tử) ............................... 218

Phần mềm miễn phí .................................. 32
Phần mềm nguồn mở ................................ 32
Phân phối không khí

điều chỉnh (hệ thống đa phương tiện)
............................................................. 174

Phụ tùng chính hãng ................................. 22
Phục vụ khách hàng

xem ASSYST PLUS

Phương pháp kéo xe ............................... 468
Phương pháp kéo xe cho phép ............... 468
Pin

Chìa khóa .............................................. 72
Thiết bị điều khiển từ xa (dàn sưởi) ...... 180

PRE-SAFE® (Bảo vệ phòng bị cho
người ngồi trong xe) .................................. 47

Chức năng ............................................. 47
Huỷ các phương án ................................ 47
PRE-SAFE® Sound ................................. 47

PRE-SAFE® PLUS (Bảo vệ phòng bị
cho người ngồi trong xe Plus) .................. 48

Chức năng ............................................. 48
Huỷ các phương án ................................ 47

Q
Qibla ......................................................... 363
Quãng đường

hiển thị ................................................ 294
Quãng đường hành trình ........................ 294

hiển thị ................................................ 294
thiết lập lại .......................................... 295

R
Radio internet

Các điều kiện sử dụng ......................... 393
Chọn Stream ....................................... 393
Chọn trạm và kết nối ........................... 392
Đăng ký ............................................... 393
Đăng xuất ............................................ 393
Lưu trạm .............................................. 392
mở ....................................................... 392
Thiết lập các tùy chọn ......................... 393
Tổng quan ........................................... 392
Xóa trạm ............................................. 392

Rèm cuốn chống nắng
Cửa sổ hậu ............................................ 85
Cửa sổ hông (điều khiển điện) ............... 84

ROAD SURFACE SCAN
Camera đa chức năng ......................... 245

Rửa bằng tay (chăm sóc) ........................ 447
Rửa xe

xem Chăm sóc
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S
Sạc

Ắc quy (xe) .......................................... 464
Cổng USB ............................................ 150
Điện thoại di động (không dây) ............ 152

Sạc không dây
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 152
Điện thoại di động ............................... 153
Điện thoại di động (Khoang sau) ......... 153

Sang số .................................................... 197
bằng tay .............................................. 197
Khuyến nghị sang số ........................... 198

Smartphone
Khóa xe ................................................. 75
Mở khóa xe ............................................ 75

Smartphone
xem Android Auto
xem Apple CarPlay™
xem Điện thoại

SMS .......................................................... 374
Cài đặt tin nhắn SMS được hiển thị ..... 374
Chuyển thư mục .................................. 375
Chức năng đọc thành tiếng ................. 374

Đọc ..................................................... 374
Gọi tới người gửi .................................. 375
Gửi ...................................................... 375
Hộp thư đi ........................................... 375
Hướng dẫn ........................................... 374
Lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ................................. 312
Nháp ................................................... 375
soạn .................................................... 375
trả lời ................................................... 375
Tùy chọn .............................................. 375
xóa ...................................................... 375

Số cho phép vận hành (EU) .................... 499
Số cho phép vận hành của EU ................ 499
Số đậu xe

chọn .................................................... 197
tự động chuyển sang ........................... 197

Sổ địa chỉ
xem Liên hệ

Số điện thoại
chọn (máy tính trên xe) ....................... 297

Số động cơ ............................................... 499

Số khung
xem FIN

Số lùi
chọn .................................................... 196

Sơn mờ (hướng dẫn vệ sinh) ................... 448
Surround View

xem Camera 360°
Sự cố

Kéo xe ................................................. 468
Khởi động bằng trớn xe ....................... 473
Thay bánh xe ....................................... 490
Tổng quan về các trợ giúp ..................... 18
Vận chuyển xe ..................................... 470

Sự cố
xem Thủng lốp

Sự trục trặc
Hệ thống dây đai an toàn và túi khí ....... 34

T
Tái chế

xem Thu hồi xe ô tô đã hết hạn sử dụng
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Tai nghe (Hệ thống giải trí khoang
sau)

bật/tắt ................................................ 424
Chỉnh âm lượng ................................... 424
Chọn màn hiển thị ở khoang sau ......... 424
Thay pin ............................................... 425
Tổng quan ........................................... 424

Tải trọng cầu xe
cho phép ............................................. 499
Vận hành rơ moóc ............................... 514

Tải trọng cầu xe cho phép ...................... 499
Tải trọng mui xe ...................................... 512
Tay lái ....................................................... 290

Các nút ................................................ 290
chỉnh (bằng điện) ................................. 121
Điều khiển chức năng nhớ ................... 123
Thiết bị sưởi tay lái .............................. 121

Tay lái đa chức năng
Tổng quan các nút ............................... 290

Tay lái đa chức năng
xem Tay lái

Tăng tốc
xem Tính năng kick-down

Tắt báo động (EDW) ................................... 98
Tắt túi khí hành khách ghế trước

xem Tự động tắt túi khí hành khách
ghế trước

Tấm che nắng
điều khiển ........................................... 170

Tầm nhìn
Hệ thống sưởi kính chắn gió ................ 177
Khử sương trên kính ............................ 175

Tần số
Điện thoại di động ............................... 498
Thiết bị vô tuyến điện .......................... 498

TEMPOMAT .............................................. 223
bật ....................................................... 225
Các điều kiện ...................................... 225
Các nút ................................................ 225
Cài đặt tốc độ ...................................... 225
chọn .................................................... 225
Chức năng ........................................... 223
Giới hạn của hệ thống ......................... 223
Khôi phục tốc độ ................................. 225
Lưu tốc độ ........................................... 225
tắt ....................................................... 225

Tempomat điều chỉnh khoảng cách
xem Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng
cách chủ động DISTRONIC

Thảm (chăm sóc) ..................................... 452
Thảm lót sàn ............................................ 154
Thao tác lái xe (khác thường) ................. 477
Thay bánh xe

chuẩn bị .............................................. 490
Hạ xe ................................................... 494
Lắp bánh xe mới .................................. 493
Nâng xe ............................................... 491
Tháo bánh xe ....................................... 493
Tháo/lắp nắp chụp la zăng .................. 490

Thẻ SD
Lắp/lấy ra ........................................... 395

Theo dõi đài phát
Cài đặt ................................................. 409

Thiết bị điều khiển từ xa (dàn sưởi)
Các sự cố ............................................ 181
điều chỉnh ........................................... 179
Hiển thị màn hình ................................ 180
Thay pin ............................................... 180
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Thiết bị ngoài
khóa .................................................... 330

Thiết bị radio
Bật ...................................................... 406
Bật/tắt phát chương trình thông tin
giao thông ........................................... 409
Bật/tắt Radio text ............................... 410
Cài đặt đài phát ................................... 408
Cài đặt nâng cao chương trình thông
tin giao thông ...................................... 409
Cài đặt theo dõi đài phát ..................... 409
Cố định tần số ..................................... 409
Di chuyển đài phát .............................. 408
Dò đài phát .......................................... 408
Đánh dấu tiêu đề bài ........................... 409
Điều chỉnh dải tần số ........................... 408
Hiển thị các thông tin .......................... 410
Hiển thị Radio text ............................... 410
Lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ................................. 309
Lưu đài phát ........................................ 408
Menu (máy tính trên xe) ...................... 296
Mở danh sách đài phát ........................ 408
Mở Slideshow ...................................... 409
mục nhập tần số trực tiếp ................... 408

Sửa mục lưu đài phát ........................... 408
Tổng quan ........................................... 407
Xóa đài phát ........................................ 408

Thiết bị sưởi ghế
bật/tắt ................................................ 118

Thiết bị sưởi tay lái
bật/tắt ................................................ 121

Thiết bị USB
Kết nối ................................................. 397

Thiết lập lại (Cài đặt xuất xưởng)
xem Chức năng Reset (Hệ thống đa
phương tiện)

Thông báo (Màn hình hiển thị đa chức
năng)

xem Thông báo hiển thị
Thông báo định vị và dẫn đường

bật/tắt ................................................ 351
Bật/tắt giảm âm lượng audio .............. 351
Bật/tắt khi có cuộc gọi điện thoại ....... 351
Chỉnh âm lượng ................................... 351
nhắc lại ................................................ 352

Thông báo hiển thị .................................. 515
C ................................................... 565

M ................................................... 565
N ................................................... 566
¯ .................................................... 539
4Áp suất dầu động cơ Dừng xe
Tắt động cơ ......................................... 546
Áp suất lốp Kiểm tra lốp ...................... 551
ÀAttention Assist không hoạt
động .................................................... 532
ÀAttention Assist: Tạm nghỉ! ......... 532
bBật đèn lái xe .............................. 568
Bộ giới hạn đang tạm ngắt ................... 538
Bộ giới hạn không hoạt động ............... 538
Cảm biến rađa bị bẩn Xem Hướng
dẫn sử dụng ................................ 527, 528
Capô chủ động Trục trặc Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 565
ÂCất chìa khóa vào chỗ được
đánh dấu Xem Hướng dẫn sử dụng ...... 558
chạy tối đa 35 km/h ........................... 540
Chỉ vào số P khi xe ở trạng thái dừng .. 560
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hChỉnh áp suất lốp ........................ 552
hChú ý Lốp bị lỗi ........................... 554
?Dung dịch làm mát Dừng xe Tắt
động cơ ............................................... 541
ÉDừng lại Thân xe quá thấp ........... 533
Dừng xe Để động cơ chạy Chờ đợi
Hộp số đang hạ nhiệt .......................... 561
#Dừng xe Để động cơ chạy ........... 543
#Dừng xe Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 542
ðĐã vượt tốc độ tối đa ................... 540
ÉĐang nâng ................................... 532
Đạp phanh để rời khỏi số P ................. 559
bĐèn chiếu gần trái (Ví dụ) ............ 567
bĐèn điều chỉnh theo góc lái
không hoạt động ................................. 567
bĐèn TỰ ĐỘNG không hoạt động
............................................................. 568
Để rời khỏi số P hoặc N, đạp phanh
và khởi động động cơ .......................... 560

Đổ thêm dung dịch làm mát Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 540
¥Đổ thêm nước rửa kính ................ 566
Đưa xe thẳng tới xưởng mà không
chuyển số ............................................ 560
È .................................................... 538
Giới hạn tốc độ (Lốp mùa đông) XXX
km/h ................................................... 539
Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
hiện không sẵn sàng Xem Hướng dẫn
sử dụng ............................................... 536
Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
không hoạt động ................................. 536
Hệ thống hỗ trợ biển báo giao thông
Tầm nhìn camera giảm Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 537
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 569

Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus không hoạt động .......................... 568
Hệ thống hỗ trợ đèn pha thích ứng
Plus Tầm nhìn camera giảm Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 569
Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
hiện không sẵn sàng Xem Hướng dẫn
sử dụng ............................................... 535
Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
không hoạt động ................................. 535
Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động
không sẵn sàng khi ở chế độ kéo rơ
moóc Xem Hướng dẫn sử dụng ........... 535
Hệ thống hỗ trợ điểm mù hiện không
sẵn sàng Xem Hướng dẫn sử dụng ...... 535
Hệ thống hỗ trợ điểm mù không hoạt
động .................................................... 536
Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 534
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Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động không hoạt động .................. 534
Hệ thống trợ lái chủ động hiện không
sẵn sàng Xem Hướng dẫn sử dụng ...... 538
Hệ thống trợ lái chủ động không
hoạt động ............................................ 538
!Hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 517
÷Hiện không sẵn sàng Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 519
Hộp số Trục trặc Dừng xe .................... 561
6HT dây đai và túi khí Trục trặc
Đưa xe đến xưởng ................................ 529
HT hỗ trợ đỗ xe chủ động Hỗ trợ
thao tác bị hạn chế Xem Hướng dẫn
sử dụng ............................................... 536
HT hỗ trợ đỗ xe chủ động Hủy đỗ
xe (Ví dụ) ............................................. 536

HT hỗ trợ đỗ xe chủ động và
PARKTRONIC không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 536
HT hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
hoạt động lại ....................................... 537
HT hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động
không hoạt động ................................. 538
HT kiểm soát áp suất lốp hiện không
sẵn sàng .............................................. 554
HT kiểm soát áp suất lốp không hoạt
động .................................................... 555
HT kiểm soát áp suất lốp không hoạt
động Thiếu cảm biến bánh xe .............. 555
HT trợ phanh chủ động Các chức
năng bị giới hạn Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 526
HT trợ phanh chủ động Các chức
năng hiện bị giới hạn Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 526

HTHT giữ k.cách chủ động hiện
không sẵn sàng Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 537
Hướng dẫn ........................................... 515
bIntelligent Light System không
hoạt động ............................................ 567
Ø Khg k.động trg: XXX km ............. 547
!Không hoạt động Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 516
÷Không hoạt động Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 518
TKhông hoạt động Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 520
GKhông hoạt động ......................... 525
ÂKhông nhận biết được chìa
khóa (thông báo hiển thị màu đỏ) ....... 557
ÂKhông nhận biết được chìa
khóa (thông báo hiển thị màu trắng) .. 557
5Không thể đo được mức dầu
động cơ ............................................... 547
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ØKhông thể khởi động ................... 549
Không thể lùi xe Đưa xe tới xưởng ....... 561
# Khởi động động cơ Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 543
ØKiểm tra AdBlue Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 547
ØKiểm tra chất phụ gia Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 546
hKiểm tra lốp ................................ 553
J Kiểm tra mức dầu phanh ............ 525
4Lần nạp tới, đổ thêm 1 lít dầu
động cơ ............................................... 544
4Lần nạp tới, kiểm tra mức dầu
động cơ ............................................... 543
Lấy khí trời cho khoang xe! Điều hòa
bị trục trặc Đưa xe đến xưởng ............. 562
Lowering (Hạ xuống) ........................... 539
#Lỗi dòng tĩnh ............................... 547
mở ra (máy tính trên xe) ...................... 515

4Mức dầu động cơ Dừng xe Tắt
động cơ ............................................... 545
4Mức dầu động cơ Giảm mức
dầu ...................................................... 545
8Mức nhiên liệu dự trữ .................. 550
ØNạp thêm AdBlue Khg k.động
trg: XXX km ......................................... 548
ØNạp thêm AdBlue Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 548
Nguy cơ trôi xe Cửa bên người lái
đang mở và hộp số không ở vị trí P ..... 560
! Nhả phanh đỗ xe ........................ 521
! Phanh đỗ xe NỔ máy để nhả
phanh .................................................. 520
!Phanh đỗ xe Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 522
Pin dự phòng Trục trặc ........................ 562
PRE-SAFE không hoạt động Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 526
ØSố lần khởi động còn lại: XXX ...... 546

Số N để cố định Nguy cơ trôi xe .......... 560
bTắt đèn ........................................ 568
ëTắt ............................................... 537
TEMPOMAT không hoạt động .............. 539
TEMPOMAT tắt .................................... 539
TEMPOMAT và chức năng giới hạn
tốc độ không hoạt động ...................... 539
¸Thay bộ lọc không khí ................. 550
Thay chìa khóa mới Xem Hướng dẫn
sử dụng ............................................... 556
ÂThay chìa khóa mới ..................... 556
ÂThay pin chìa khóa ...................... 556
jThiết bị nối rơ-moóc Kiểm tra
khóa .................................................... 559
hThiếu cảm ứng bánh xe ............... 555
Trục trặc Chạy tối đa 80 km/h ............ 534
¯ Trục trặc hệ thống AdBlue
C.suất giảm sau XXX km Xem Hướng
dẫn sử dụng ........................................ 549
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¯ Trục trặc hệ thống AdBlue
Không thể khởi động ........................... 548
¯ Trục trặc hệ thống AdBlue Xem
Hướng dẫn sử dụng ............................. 548
ÐTrục trặc hệ thống lái Cần dùng
nhiều sức hơn Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 564
ÐTrục trặc hệ thống lái Lái xe cẩn
thận Đưa xe đến xưởng ........................ 563
ÐTrục trặc hệ thống lái Lập tức
dừng xe Xem Hướng dẫn sử dụng ........ 563
bTrục trặc Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 567
Túi khí ghế hành khách phía trước bị
vô hiệu hóa Xem Hướng dẫn sử dụng .. 531
Túi khí ghế hành khách trước được
kích hoạt lại Xem Hướng dẫn sử
dụng .................................................... 530
_Tựa lưng ghế sau bên trái không
chốt (Ví dụ) .......................................... 566

!Vệ sinh bộ lọc nhiên liệu ............. 549
dXe đang hoạt động Tắt máy
trước khi rời khỏi xe ............................ 561
ÉXe đang nâng Vui lòng chờ giây
lát ........................................................ 532
#Xem Hướng dẫn sử dụng ............. 542

Thông báo lỗi
xem Thông báo hiển thị

Thông khí
Chức năng mở các cửa tiện nghi ........... 87

Thông số động cơ
hiển thị ................................................ 195

Thông số kỹ thuật
Công suất kéo (Vận hành rơ moóc) ..... 513
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp ........... 482
Hướng dẫn (Móc kéo rơ moóc) ............ 513
Nhãn thông tin nhận dạng xe .............. 499
Tải trọng cầu xe (Vận hành rơ moóc) ... 514
Thông tin ............................................. 497
Trọng tải đỡ rơ moóc ........................... 514

Thông số xe
Chiều cao xe ....................................... 510
Chiều dài cơ sở .................................... 510

Chiều dài xe ........................................ 510
Chiều ngang xe .................................... 510
hiển thị (DYNAMIC SELECT) ................ 195
Tải trọng mui xe .................................. 512

Thông số xe được truyền đi
Android Auto ....................................... 378
Apple CarPlay™ ................................... 378

Thông tin giao thông ............................... 354
Hiển thị bản đồ giao thông .................. 356
Hiển thị sự kiện giao thông .................. 357
Live Traffic Information ....................... 355
Thông báo nguy hiểm bằng lời ............. 357
Tổng quan ........................................... 354

Thông tin thời tiết ................................... 363
Thời gian

Cài đặt định dạng thời gian/ngày
tháng ................................................... 326
Cài đặt giờ mùa hè .............................. 325
Cài đặt múi giờ .................................... 325
cài đặt thời gian thủ công .................... 326
Cài đặt thời gian và ngày tháng tự
động .................................................... 325
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Thời gian chờ
Kích hoạt/vô hiệu hóa trạng thái chờ
............................................................. 212

Thời gian đèn tắt trễ
bên trong ............................................. 164

Thu hồi xe ô tô đã hết hạn sử dụng ......... 21
Bảo vệ môi trường ................................. 21

Thủng lốp ................................................. 457
Bộ TIREFIT Kit ...................................... 459
Hướng dẫn ........................................... 457
Lốp MOExtended ................................. 457
Thay bánh xe ....................................... 490

Tiếng ồn
Bánh xe và lốp xe ................................ 477
PRE-SAFE® Sound ................................. 47

Tiêu đề
chọn (chế độ audio) ............................. 397

Tiêu thụ nhiên liệu
Máy tính trên xe .................................. 294

Tìm kiếm media
Khởi động ............................................ 400

Tìm kiếm trạm xăng
bật/tắt tìm kiếm trạm xăng tự động .... 348

khởi động tìm kiếm trạm xăng tự
động .................................................... 345

Tín hiệu xác nhận khóa xe bằng âm
thanh

bật/tắt .................................................. 71
Tin nhắn

xem SMS
Tin nhắn ngắn

xem SMS
Tình huống khẩn cấp

Áo phản quang .................................... 455
Bình chữa cháy .................................... 456
Bộ dụng cụ cấp cứu ............................. 456
Đặt biển cảnh báo hình tam giác ......... 456
Lấy biển cảnh báo hình tam giác ra ..... 455
Tổng quan về các trợ giúp ..................... 18

Tính năng kick-down ............................... 198
sử dụng ............................................... 198

Tính năng trợ lái STEER CONTROL
Chức năng/Chỉ dẫn ............................. 218

Tính tương hợp điện từ EMC
Tuyên bố về sự phù hợp ......................... 24

Top Tether .................................................. 54

Touch-Control
điều khiển ........................................... 317
Máy tính trên xe .................................. 290
Thiết lập độ nhạy ................................. 317

Tốc độ cao nhất
xem Bộ giới hạn

Tổng quãng đường đã đi ......................... 294
hiển thị ................................................ 294

Tổng trọng lượng ..................................... 499
Tổng trọng lượng cho phép .................... 499
Tờ hướng dẫn của cầu chì

xem Cầu chì
Trách nhiệm pháp lý đối với các sai
hỏng

Xe .......................................................... 29
Trạng thái chờ

Chức năng ........................................... 212
kích hoạt/vô hiệu hóa ......................... 212

Trạng thái kết nối
Hiển thị ............................................... 389
Tổng quan ........................................... 389

Trang web
Hiện/ẩn menu của trình duyệt web ..... 390
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mở ....................................................... 390
Trần xe bằng kính

xem MAGIC SKY CONTROL
Trẻ em

Hệ thống dây đai an toàn và túi khí ....... 48
Trình duyệt web

Hiện/ẩn menu ..................................... 390
kết thúc ............................................... 391
Mở các cài đặt ..................................... 391
Mở các tùy chọn .................................. 391
Mở trang web ...................................... 390
Quản lý đánh dấu trang ....................... 391
Tổng quan ........................................... 390
Xóa dữ liệu trình duyệt ........................ 391
Xoá đánh dấu trang ............................. 391

Trọng tải đỡ rơ moóc ............................... 514
Trung tâm bảo dưỡng

xem Xưởng dịch vụ được ủy quyền
Trung tâm bảo dưỡng của Mercedes-
Benz

xem Xưởng dịch vụ được ủy quyền
Túi đựng ván trượt tuyết cố định

Rút ván trượt tuyết ra .......................... 136

tháo ra ................................................. 137
Xếp ván trượt tuyết vào ....................... 134

Túi hơi cho đai an toàn
Chức năng/Chỉ dẫn ............................... 38
Kích hoạt ............................................... 34

Túi khí ......................................................... 40
Cushionbag ........................................... 40
Khả năng bảo vệ .................................... 41
Khả năng bảo vệ bị giới hạn ................... 42
Kích hoạt ............................................... 34
Nơi lắp ................................................... 40
Tổng quan ............................................. 40
Túi hơi cho đai an toàn .......................... 38
Túi khí bên hông .................................... 40
Túi khí cửa sổ ........................................ 40
Túi khí trước (người lái, hành khách
ghế trước) .............................................. 40

Túi khí bên hông ........................................ 40
Túi khí cửa sổ ............................................ 40
Túi khí trước (người lái, hành khách
ghế trước) .................................................. 40
Tùy chọn phát

Chọn ................................................... 397

Tuyên bố về sự phù hợp
Bộ TIREFIT Kit ........................................ 25
Các bộ phận của xe sử dụng sóng
radio ...................................................... 25
Kích ....................................................... 25
Tính tương hợp điện từ EMC .................. 24

Tuyến đường .................................... 346, 348
bật/tắt tìm kiếm trạm xăng tự động .... 348
Chọn các thông báo ............................ 347
Chọn loại ............................................. 346
Chọn tùy chọn ..................................... 347
Chọn tuyến đường thay thế ................. 348
Hiển thị thông tin đích đến (Hệ thống
giải trí khoang sau) .............................. 431
Hiển thị thông tin về đích đến ............. 348
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Tự động tắt túi khí hành khách ghế
trước ..................................................... 43, 44

Chức năng tắt túi khí hành khách
ghế trước ............................................... 43
Đèn chỉ báo PASSENGER AIR BAG ........ 44

TV .............................................................. 309
bật ....................................................... 411
Các cài đặt hình ảnh ............................ 417
Cài đặt mô đun CA .............................. 417
Cài đặt phụ đề ..................................... 416
Chức năng/chỉ dẫn (Ngôn ngữ âm
thanh, phụ đề) ..................................... 415
Hiển thị chữ video ............................... 416
Hiển thị trong menu điều khiển TV ...... 413
Hiện/ẩn menu TV ................................ 413
Lệnh bằng giọng nói
(LINGUATRONIC) ................................. 309
Mở menu (Mô-đun CA) ........................ 417
Thiết lập ngôn ngữ âm thanh ............... 415
Thông tin ............................................. 410
Tổng quan ........................................... 412
Tổng quan chữ video ........................... 416
Tổng quan về các cài đặt hình ảnh ...... 416

TV
xem TV

TV kỹ thuật số
xem TV

Ư
Ứng dụng của internet ở khoang sau

Tổng quan ........................................... 432

V
Vành xe (chăm sóc) ................................. 450
Vận chuyển

Hướng dẫn đặt tải ................................ 128
Xe ........................................................ 470

Vận hành rơ moóc
Giá xe đạp ........................................... 286
Hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động ..... 277
Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường
chủ động ............................................. 279
Hướng dẫn ........................................... 282
Mở/gập ống cổ ngỗng ........................ 283
Nối/tháo rơ moóc ............................... 284
Ổ cắm .................................................. 284

Vận hành vào mùa đông
Dây xích bọc lốp xe ............................. 478

Vật nuôi
Chở vật nuôi trên xe .............................. 68

Vệ sinh
xem Chăm sóc

Vị trí khi đậu xe
Gương ngoại thất ................................. 169
Lưu vị trí gương ngoại thất phía hành
khách ghế trước nhờ cài số lùi ............. 169

Vị trí sẵn sàng chạy
chọn .................................................... 197

Vị trí xe
truyền .................................................. 326

Vòng điều khiển
điều khiển ........................................... 317

W
Wifi

Cài đặt ................................................. 328
Thiết lập hotspot ................................. 329
Thiết lập kết nối internet ..................... 385
Tổng quan ........................................... 327
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Xăng ......................................................... 502
Xe ..................................................... 185, 187

Bản đồ cứu hộ mã QR ............................ 29
Bộ khóa cửa phụ trợ .............................. 74
dừng (Nút start/stop) .......................... 205
Đăng ký ................................................. 29
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hạ ........................................................ 494
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khóa (điện thoại di động) ....................... 75
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nâng lên .............................................. 491
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Sử dụng đúng cách ................................ 29
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tiện nghi) ............................................... 87
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hỏng ...................................................... 29
Trang thiết bị ......................................... 23
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Xe Mercedes-AMG
Hướng dẫn ........................................... 184
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