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Đèn chỉ báo này sáng khi cần phanh tay 
được kéo lên.

Đèn chỉ báo này sẽ sáng khi công tắc điều 
khiển hành trình chính được bật ở vị trí 
“ON”.
Đèn chỉ báo này sáng khi bật công tắc khởi 
động động cơ sang vị trí “ON”, sau đó sẽ tắt 
đi trong khoảng 5 giây.

Đèn này sẽ sáng khi xe được thiết lập chế 
độ hành trình và công tắc điều khiển trung 
tâm được bật để thiết lập tốc độ của xe.
Đèn này sẽ sáng công tắc khởi động được 
bật sang vị trí “ON” và tắt sau đó khoảng 5 
giây.

Đèn chỉ báo này sẽ sáng khi công tắc khóa 
hệ thống phanh được bật.







Bíp liên tục, 
ngắn.



• Kèn cảnh báo có thể không kêu nếu có trục trặc trong các hệ thống trên, nếu điều 
này xảy ra cần kiểm tra các hệ thống trên. Hãy liên lạc với đại lý Isuzu gần nhất.

• Trên Loại xe có hệ thống tối ưu, còi cảnh báo sẽ báo âm thanh khoảng 1 giây khi 
công tắc máy được bật ở vị trí “ON”.









Nếu không thể vặn chìa khóa từ vị trí 
“LOCK’’ về vị trí “ON”, lắc nhẹ tay lái 
theo chiều kim đồng hồ và ngược 
chiều kim đồng hồ, đồng thời bật 
chìa khóa.



Núm vặn này được dùng để hâm nóng động cơ.
Bạn có thể tăng tốc độ bằng cách vặn núm theo chiều kim đồng hồ mà không cần dùng 
bàn đạp ga.
Vặn núm điều khiển trở về hết theo ngược chiều kim đồng hồ sau khi bạn đã dùng để xông 
máy và giữ nguyên ở vị trí này.

Để động cơ hoạt động trong một nơi kém thông gió có thể gây nhiễm độc khí CO. 
Hãy chọn một nơi thông gió tốt khi khởi động và hâm nóng động cơ.
Nhớ phải vặn về hết mức núm điều khiển tốc độ chạy cầm chừng đến vị trí tốc độ 
thấp nhất trước khi lái.







Bật công tắc điều khiển đèn về vị trí chỉ ra 
trong bảng sẽ khiến các đèn liên quan phát 
sáng.

Khi đèn trước bật, hãy di chuyển cần về phía 
trước và phía sau để chuyển đổi giữa đèn 
pha và cos.
Di chuyển cần về phía trước để chọn pha 
(chiếu xa), di chuyển cần về phía sau để 
chọn cos (chiếu gần).
Khi đèn trước bật ở chiếu xa (pha), đèn chỉ 
báo đèn pha trên bảng táp lô phát sáng.

Công tắc điều khiển đèn có thể được 
sử dụng khi công tắc khởi động đặt ở 
vị trí “ON’’.



Dùng đèn chiếu gần (cos) khi có xe phía 
trước cùng tuyến đường hoặc xe đang 
tới ở tuyến ngược chiều.

Bằng cách kéo cần điều khiển công tắc đèn và
nhả ra, đèn pha sẽ bật sáng và tắt. Đồng thời 
đèn chỉ báo trên bảng táp-lô sẽ sáng và tắt. 
Dùng chức năng này làm tín hiệu xin qua mặt 
xe hoặc các mục đích khác.

Khi rẽ trái hoặc phải, hãy kéo cần lên xuống để 
nhấp nháy đèn tín hiệu rẽ.







• Đừng để đèn báo nguy hoạt động trong thời gian dài khi máy tắt, nếu không 
bình accu sẽ hết khiến không thể khởi động lại động cơ.

• Rất nguy hiểm khi cài phanh khí xả bị trên đường trơn trợt (khi mặt đường ẩm 
ướt, đóng băng hoặc phủ tuyết dày) vì bánh xe có thể trượt.

Đèn báo nguy được dùng để báo hiệu cho các 
xe khác biết xe bạn đang đậu trên đường vì tai 
nạn hoặc hư hỏng.
Khi công tắc này được nhấn, tất cà các đèn tín 
hiệu rẽ và đèn chỉ thị tín hiệu rẽ nhấp nháy để 
báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Để tắt đèn báo 
nguy, hãy bấm vào công tắc này lần nữa.





Những cầu khác sẽ không gặp vấn đề gì nếu bánh xe sau quay liên tục mà 
không cần sử dụng khóa cầu sau.
Để khóa cầu sau, dừng xe lại và ấn công tắc khóa cầu sau ở vị trí “ON”.
Với việc khóa cầu sau, bán kính quay của bánh xe sẽ tăng lên.
Không sử dụng khóa cầu sau trừ khi cần thiết. Sử dụng khóa cầu sau khi xe 
chậy trên mặt đường khô ráo có thể làm ảnh hưởng và mòn lốp xe, làm hư hỏng 
hệ thống khóa vi cầu sau.

•

•
•
•  

Sử dụng khóa cầu sau chỉ khi một trong các 
bánh xe đi trên mặt đường bùn lầy, cát, 
đường dốc, đường có tuyết và các bề mặt 
đường trơn trượt khác.
Để khóa cầu sau, ấn công tắc khóa cầu sau 
ở vị trí “ON”, đèn chỉ báo khóa cầu sau sẽ 
sáng. Để mở lại khóa cầu sau, ấn công tắc ở 
vị trí “OFF”, đèn chỉ báo cầu sau sẽ tắt.



Sử dụng khóa cầu giữa chỉ khi một trong 
các bánh xe đi trên mặt đường bùn lầy, cát, 
đường dốc, đường có tuyết và các bề mặt 
đường trơn trượt khác.
Dừng xe lại để khóa cầu sau, ấn công tắc 
khóa cầu sau ở vị trí “ON”, đèn chỉ báo khóa 
cầu sau sẽ sáng. Để mở lại khóa cầu sau, 
ấn công tắc ở vị trí “OFF”, đèn chỉ báo cầu 
sau sẽ tắt.

Những cầu khác sẽ không gặp vấn 
đề gì nếu bánh xe sau quay liên tục 
mà không cần sử dụng khóa cầu 
giữa.
Để khóa cầu sau, dừng xe lại và ấn 
công tắc khóa cầu giữa ở vị trí “ON”.
Với việc khóa cầu giữa, bán kính 
quay của bánh xe sẽ tăng lên.
Không sử dụng khóa cầu giữa trừ 
khi cần thiết. Sử dụng khóa cầu giữa 
khi xe chậy trên mặt đường khô ráo 
có thể làm ảnh hưởng và mòn lốp 
xe, làm hư hỏng hệ thống
khóa cầu giữa.

•

• 

• 

•  











Gương điều khiển từ xa được hoạt động 
khi ấn công tắc ở vị trí “ACC” hoặc ở vị trí 
“ON”.

Ấn công tắc chuyển đổi trái/phải về chữ “L” 
(trái) hoặc “R”(phải) để di chuyển gương ở 
vị trí mong muốn.
Ấn công tắc điều chỉnh góc độ để điều 
chỉnh góc gương.

1.

2.

Không được di chuyển gương bằng tay. 
Nếu không bề mặt gương có thể bị nứt 
và bể.
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Trong Loại xe có số đơn, tỉ số truyền 
của “C2” là giữa số “3” và số “4”.
Còn tỉ số truyền của “R2” là giữa số “4” 
và số “5”.

Có tất cả là 9 số từ dãy số thấp đến dãy số cao. 
Dãy số thấp có 5 cấp số, từ số 1 đến số 4 và số 
“L” , “R”. Dãy số cao từ số 5 đến số 8.

Công tắc chọn số để vào số được sử dụng để 
thực hiện việc chuyển đổi giữa số cao và số 
thấp.

























































4-129 BẢNG TÁP LÔ VÀ ĐIỀU KHIỂN 

Làm thê nào để điều chỉnh ly hợp trong hộp số tự động 

Với hệ thống số tự động, bạn có thể chọn mức độ phù hợp từ một trong 4 vị trí nhanh 
và chậm. Bạn thực hiện điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:  

• Nếu ly hợp hoạt động quá nhanh hoặc quá chậm khi bạn khởi động xe
• Thời điểm ăn khớp ly hợp không đúng với thao tác của bạn.

Điều chỉnh 
1. Với động cơ đang hoạt động, kéo cần

thắng tay lên và di chuyển cần sàn số 
về vị trí “N”, ấn công tắc HSA ở chế 
độ OFF 

Công tắc HSA ở chế độ OFF 
→ Tham khảo trang 4-148 

2. Ấn "FAST" hoặc "SLOW" củ a
công tắc điều chỉnh HSA. Nếu bị 
trượt ly hợp, ấn “FAST”, nếu ly hợp 
vào đột ngột, ấn “SLOW”. 

3. Mỗi lần bạn ấn công tắc điều chỉnh,
thì còi báo sẽ kêu một lần và việc 
điều chỉnh đã hoàn thành. 





• Nếu đèn cảnh báo hộp số tự động sáng, các trường hợp sau sẽ xảy ra:
- Khả năng xe leo dốc yếu.
- Lên hoặc xuống số không được.
- Thời gian ngắt hoặc đóng ly hợp nhan hơn hoặc chậm hơn so với bình thường.
• Nếu xe của bạn bị tắt máy và không thể khởi động lại được, chuyển cần số
vào vị trí “N”.Bạn phải chắc chắn rằng đèn chỉ báo số sáng ở vị trí “N” Sau đó
dừng xe của bạn vào một nơi an toàn. Mang xe của bạn vào đại lý Isuzu gần
nhất để kiểm tra.
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8-2 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng để tránh cho xe bị hư hỏng. Kiểm tra và 

và bảo dưỡng định kỳ đều đặn. Ngoài ra, cần nhanh chóng khắc phục bất kỳ hư hỏng 

nào của xe (ngay cả hư hỏng nhỏ) để tránh không cho nó trở nên nghiêm trọng hơn. 

Nếu phát hiện một trong số triệu chứng liệt kê trong bảng sau, hãy kiểm tra và sửa 

chữa theo hướng dẫn trong bảng. Nếu bạn không thể tự sửa, Xử lý sự cố như 

hướng dẫn trong bảng, nếu không loại bỏ được triệu chứng hoặc không thể xác định vị 
trí hỏng hóc, hãy liên hệ với các đại lý Isuzu gần nhất. 

KHUYẾN CÁO 
• Bất kỳ mục nào được đánh "    " trong cột “cách khắc phục” cần được

sửa chữa hoặc điều. Hãy liên hệ với các đại lý gần nhất Isuzu gần nhất. 

Xử lý sự cố 
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Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 

Động cơ 
không khởi 
động được 

Động cơ 
không hoạt 
động hoặc 
yếu 

Bình ắc quy hết điện Sạc hoặc thay thế 
bình ắc quy mới. 8-11 

Cọc bình ắc quy bị long 
ra, lỏng hoặc bị ăn mòn 

Sau khi sửa chữa 
phần bị ăn mòn, 
gắn cọc bình chắc 
chắn 

― 

Cực dây nối đất bị long 
ra, lỏng hoặc bị ăn mòn 

Sau khi sửa chữa 
phần bị ăn mòn, hãy 
đấu nối các đầu dây 
chắc chắn 

― 

Độ nhớt quá cao Thay loại nhớt có độ 
nhớt phù hợp 7-247 

Máy khởi động hoặc hệ 
thống điện bị hỏng. ― 

Cần số không nằm ở vị trí 
“N” 
(Đối với hộp số không 
phải hộp số sàn) 

Chỉnh cần số nằm ở 
vị trí “N” (xe có hệ 
thống smoother) 

4-102 

Chỉnh cần số nằm ở 
vị trí “N” (dòng 
ALLISON2500) 4-104 

Nhấn nút chọn số 
"N" và số "N" được 
hiển thị trên màn 
hình (dòng xe sử 
dụng hộp số 
ALLISON3000/ 
3500) 

4-106 

Chưa đạp bàn đạp phanh 
hoặc kéo phanh tay (Xe 
sử dụng hệ thống 
smoother) 

Đạp bàn đạp phanh 
hoặc kéo phanh tay  4-117 

Động cơ 
không khởi 
động được 

Bộ khởi 
động quay 
vòng. 

Hết nhiên liệu 
Kiểm tra xem có bị rò 
rỉ nhiên liệu không, 
sau đó cho nhiên liệu 
vào 

― 

Không khí lọt vào hệ 
thống nhiên liệu. 

Rút hết khí khỏi hệ 
thống nhiên liệu. 

8-14 
8-15 

Lọc nhiên liệu bị tắc. Thay thế bộ lọc 7-64 

Nhiên liệu bị đóng băng. 
Làm nóng đường 
ống nhiên liệu bằng 
nước nóng hoặc đợi 
đến khi nhiên liệu ấm 
lên 

― 

Hệ thống Common rail bị 
hỏng 

― 

Hệ thống xông trước bị 
hỏng 

― 

8-3TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
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8-4 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục  Xem trang 

Động cơ khởi động 
được nhưng ngay lập 
tức bị chết máy 

Chế độ cầm chừng quá thấp.  Điều chỉnh tốc độ cầm 
chừng 

4-76 

Lọc nhiên liệu bị tắc  Thay thế lọc 7-64 

Lọc gió bị tắc Làm sạch hoặc thay thế 
lõi lọc. 7-60 

Hệ thống Common rail bị hỏng ― 

Động cơ làm việc 
không ổn định 

Có nước hoặc khí bị lọt vào  
hệ thống nhiên liệu. 

Xả nước hoặc khí ra 
khỏi hệ thống nhiên liệu 

7-72 
8-14 
8-15 

Hệ thống nhiên liệu bị hỏng. ― 

Khí xả ra có màu 
trắng hoặc đen 

Động cơ không đủ nóng. Để động cơ đủ nóng 4-76 

Nhớt bôi trơn động cơ quá 
nhiều. 

Châm đủ  lượng nhớt 7-31 

Lọc gió bị tắc. Làm sạch hoặc thay thế 7-60 

 Hệ thống nhiên liệu bị hỏng ― 

Động cơ quá nóng 

Không có hoặc quá ít nước 
làm mát động cơ. 

Thêm nước làm mát động 
cơ 

7-43 

Phần trước của két nước bị 
nghẹt do bẩn 

Rửa sạch bằng nước 7-54 

Nắp két nước không đủ chặt Vặn chặt hoặc thay thế 
nắp két nước. ― 

Dây đai quạt bị lỏng Điều chỉnh độ căng hoặc 
thay dây đai 

7-58 
7-59 

Nước làm mát động cơ bị bẩn. 
Làm sạch bên trong két 
nước hoặc thay nước 
làm mát động cơ. 

7-44 

Ly hợp quạt bị hỏng. ― 
Nắp két nước bị bẩn hoặc 
hỏng. 

Làm sạch hoặc thay thế ― 

Áp suất nhớt thấp 

Độ nhớt không phù hợp. Thay nhớt có độ nhớt 
phù hợp. 7-247 

Nhớt bôi trơn động cơ quá ít. Thêm nhớt bôi trơn động 
cơ. 

7-33 

Các bộ phận bên trong động 
cơ bị hỏng. ― 

Đồng hồ, đèn báo hoặc công 
tắc bị hỏng ― 

Áp suất không khí 
thấp 

Máy nén khí bị hỏng. ― 
Khí bị rò rỉ ― 
Bộ điều chỉnh áp suất khí bị 
hỏng 

― 
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8-5 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 
 

Động cơ không đủ 
công suất 

Phanh tay chưa nhả hoàn toàn Đảm bảo phanh đã nhả 
hết ― 

Phanh bị trôi ― 

Ly hợp bị trượt 

Điều chỉnh hành trình ly 
hợp (Xe sử dụng hộp số 
sàn) 7-126 

Châm thêm dầu ly hợp 
(Xe sử dụng hệ thống 
smoother) 

7-153 

Lọc gió bị tắc Làm sạch hoặc thay thế 7-60 
Lọc nhiên liệu bị tắc Thay thế lọc 7-64 
Hệ thống điều khiển động cơ bị 
hỏng ― 

Hệ thống Common rail bị hỏng ― 

Động cơ bị hỏng ― 

Phanh không hiệu 
quả 

Khoảng cách từ trống phanh đến 
má phanh quá lớn ― 

Áp suất khí nén thấp Tăng tốc độ động cơ để 
cung cấp khí nén ― 

Có không khí trong dầu phanh 
(ngoài trừ phanh trợ lực hoàn 
toàn khí nén) 

― 

Phanh không đều 

Áp suất lốp xe không đủ Điều chỉnh áp suất phù 
hợp 7-92 

Lốp mòn không đều  Thay thế lốp 7-101 
7-110 

Khoảng cách từ trống phanh đến 
má phanh giữa các bánh xe 
không đều 

― 

Phanh khí xả không 
hoạt động 

Áp suất khí thấp Tăng tốc độ động cơ để 
cung cấp khí ― 

Hệ thống khí nén bị hỏng ― 

Hệ thống điện bị hỏng ― 

Khó xoay vô lăng 

Tải  trọng dồn quá nhiều về phía 
trước 

Điều chỉnh tải phù hợp ― 

Mực dầu trợ lực lái thấp Châm thêm dầu trợ lực lái 7-166 

Áp suất lốp trước thấp Điều chỉnh áp suất lốp 
phù hợp 7-92 
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8-6 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Triệu chứng Nguyên nhân Cách khắc phục Xem trang 
 

Độ rơ vô lăng quá lớn 

Bu lông & đai ốc bánh xe 
lỏng 

Siết chặt với lực siết 
quy định 

7-108 
7-115 

Áp suất lốp không cân 
bằng 

Điều chỉnh áp suất lốp 
phù hợp 7-

9
2Lốp xe không cân bằng ― 

Độ rơ quá lớn ― 

Khó quay vô lăng 
Bôi trơn kém trong cơ cấu 
lái 

Bôi trơn cơ cấu lái 7-172 

Độ liên kế của các bánh 
kém 

― 

Ly hợp không ăn khớp 
hoàn toàn 

Áp suất khí không đủ Thêm khí nén ― 
Dầu trợ lực ly hợp không 
đủ 

Châm thêm dầu trợ lực 7-122 

Độ rơ ly hợp quá lớn Điều chỉnh cho phù hợp 7-126 

Tiếng ồn 
lớn hoặc 
âm thanh 
bất thường 

Từ hộp số 
Nhớt hộp số không đủ Châm thêm nhớt hộp số 

7-129 
7-140 
7-144 

Các bộ phận bên trong 
hộp số bị hỏng ― 

Từ bộ vi sai 
Thiếu nhớt bôi trơn bộ vi 
sai Thêm nhớt bôi trơn 7-157 

7-160 
Các bộ phận bên trong 
bộ vi sai bị hỏng ― 

Từ hệ thống 
treo 

Chốt lò lo, vòng kẹp hoặc 
khóa bị mòn ― 

Từ trục dẫn 
động 

Bôi trơn cho các bộ phận 
chưa đủ 

Bôi trơn lại các bộ phận 7-172 

Chốt trục hoặc vòng bi bị 
mòn. 

― 

Từ hộp số 
phụ 

Thiếu nhớt bôi trơn hộp số Thêm nhớt bôi trơn 7-163 
Các bộ phận bên trong hộp 
số bị hỏng. ― 
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8-7TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

V 

V 

V 

1. Bật đèn báo nguy và lập tức đưa xe
đến nơi an toàn để không gây cản
trở giao thông (lề đường, vỉa hè).
Đặt biển phản quang hình tam giác
để cảnh báo các phương tiện giao
thông khác).

2. Đưa hành khách ra ngoài và đợi ở
nơi an toàn.

3. Đến nơi an toàn và gọi cho cứu hộ
hoặc thực hiện các biện pháp cần
thiết..... 

CẢNH BÁO
[Nếu bị rò rỉ nhiên liệu] 
• Nhiên liệu rò rỉ từ động cơ rất nguy hiểm vì có thể gây cháy nổ hoặc ô

nhiễm. Hãy lập tức tắt động cơ khi phát hiện rò rỉ.

Nếu xe bị xẹp lốp khi đang lái, không nên 
phanh, hãy giữ chắc vô lăng và dừng xe. 
Nên thay lốp xe ở chỗ vẳng để tránh cản 
trở các phương tiện giao thông khác hoặc 
ảnh hưởng đến người đi bộ. 

CẢNH BÁO 

• Nếu bạn tiếp tục lái khi lốp bị xẹp,
các bu lông bánh xe sẽ phải chịu áp
lực quá mức, có thể làm gãy bu lông
và bánh xe bị văng ra ngoài.

Dụng cụ → Tham khảo trang 7-117
Sử dụng con đội 

→ Tham khảo trang 7-180
Thay lốp (Loại 6 bu lông hoặc 8 bu lông)

  → Tham khảo trang 7-101
Thay lốp (Loại 10 bu lông) 

→ Tham khảo trang 7-110

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-7  
8-7 

2015/11/02 14:45:411 

Xe bị hỏng khi đang lái 

Lốp xe bị xẹp 



8-8 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Động cơ xe ngừng hoạt động khi đang lái 

CẢNH BÁO 

 
 

Hãy bình tĩnh và giảm tốc độ bằng cách đạp bàn đạp 
phanh. Sau đó lập tức đưa xe vào nơi an toàn và 
kiểm tra tình trạng của xe. 
Nếu động cơ hết nhiên lệu trong khi đang lái xe, chỉ 
đổ thêm nhiên liệu là chưa đủ để khởi động lại động 
cơ, tiến hành xả gió hệ thống nhiên liệu sau khi đổ 
đầy nhiên liệu. 

   Trường hợp hết nhiên liệu 
→ Tham khảo trang  8-13

• Hoạt động lái xe sẽ thay đổi, hãy đậu xe ở nơi an toàn và thực hiện theo những
chỉ dẫn sau:

- Hệ thống trợ lực lái sẽ không hoạt động làm cho tay lái trở nên nặng và
khó xoay. Xoay tay lái mạnh hơn bình thường.

- Áp suất phanh sẽ không tăng lên, vì thế hãy dừng xe ngay lập tức và đưa
xe đến nơi an toàn.
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8-9TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

• Gạt cần số (xe dùng hộp số thường) sang vị trí "N" và kéo xe đến vị trí an
toàn.

• Ở dòng xe sử dụng hệ thống Smoother, gạt cần số sang vị trí "N".Nếu đèn đã
hiển thị vị trí “N”, đẩy xe đến vị trí an toàn. Nếu đèn hiển thị vị trí khác "N",
ngay lập tức nhấn công tắc máy sang “ON” và đưa cần số sang vị trí  “N”. Kế
tiếp, hãy đảm bảo cần số đã hiển thị sang “N” và đẩy xe đến nơi an toàn.

• Đối với dòng xe sử dụng hộp số ALLISON2500, gạt cần số sang vị trí "N” và
đẩy xe đến vị trí an toàn.

• Đối với dòng xe sử dụng hộp số  ALLISON3000/3500, nhấn nút chọn vị trí "N".
Sau đó, đảm bảo màn hình hiển thị  vị trí "NN" và đẩy xe đến nơi an toàn.

Nếu hệ thống Smoother bị lỗi 
→ Tham khảo trang 4-131

GHI CHÚ 

• Đối với xe sử dụng hệ thống khởi hành ngang dốc (HAS), tắt HAS bằng cách
nhấn công tắc HSA.

Công tắc HSA → Tham khảo trang 4-148 

CẢNH BÁO 
• Trong trường hợp khẩn cấp, đối với xe dùng hộp số thường, gạt cần số

sang vị trí "R (số lùi)", "1 (số 1)" hoặc "2 (số 2)" nếu máy khởi động quay.

• Sau đó, giữ công tắc máy ở vị trí “START”  và rời chân khỏi bàn đạp ly hợp

để xe chuyển động.

Động cơ chết máy và không thể khởi động lại 
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8-10 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 Phanh xe không hoạt động có thể dẫn đến 
tai nạn nghiêm trọng, giảm tốc độ bằng 
cách chuyển từ số 3 sang số 2 rồi số 1. 
Kéo phanh tay từ từ trong khi giữ chắc vô 
lăng và dừng xe bên lề đường. 

CHÚ Ý 
• Việc đột ngột kéo phanh tay rất nguy hiểm khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Hãy giảm tốc độ bằng cách xuống số sau đó mới từ từ kéo phanh tay.

LƯU Ý
• Trong trường hợp xấu nhất trên đường núi hoặc điều kiện tương tự, dừng

xe bằng cách kề sát một lan can hoặc vách đá, thả các bánh trước và sau
của một bên xe sang một bên của lề  đường.
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8-11TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Sử dụng cáp nối (được bán riêng) và bình ắc quy của xe khác để khởi động máy 

theo trình tự như sau: 

CHÚ Ý 

• Để an toàn và tránh hư hỏng xe, không nên đẩy cho xe nổ máy.

• Chắc chắn rằng ắc quy dự phòng có cùng nguồn điện áp với ắc quy bị hỏng.

• Không bao giờ để cực âm và cực dương của ắc quy chạm vào nhau.

• Khi nối các dây cáp, không để các đầu cáp tiếp xúc với nhau.

• Yêu cầu Đại lý Isuzu sạc lại bình ắc quy.

• Không ngắt kết nối các cực của bình ắc quy khi động cơ đang chạy, việc đó

có thể gây ra sự cố trong hệ thống điện.

Nắp che ắc quy 1. Kiểm tra mức dung dịch điện

phân trên bình ắc quy hết điện.

2. Sử dụng xe có ắc quy cùng điện

áp.

Đường 
mức trên 

Đường mức 
dưới 
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8-12 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

3. Nối dây cáp theo hướng dẫn trong hình vẽ.

Xe có ắc quy còn tốt Xe bị hết bình 

4 Sử dụng mass 
khung xe  

3 

2 1 

Dây cáp bên cực âm 

Dây cáp bên cực dương 

4. Sau khi nối dây cáp, khởi động động cơ xe có bình ắc quy còn tốt. Khởi
động động cơ trên xe có bình ắc quy hết điện.

5. Nếu xe vẫn không khởi động được, hãy thử đảo các đầu đây với nhau.
6. Khi động cơ trên xe bị hết bình được khởi động, tháo cáp nối theo trình tự

ngược lại.

CẢNH BÁO

• Kiểm tra mức dung dịch điện phân trước khi nối các dây cáp. Việc sử dụng
hoặc sạc ắc quy khi mức dung dịch điện phân nằm ở dưới đường mức dưới
có thể làm xe nhanh hỏng và dẫn đến các tình huống nguy hiểm như phát
nhiệt hoặc thậm chí có thể gây nổ. Hãy thêm dung dịch điện phân trước khi
thực hiện các thao tác khác.

• Ắc quy phát ra khí ga dễ cháy, nó có thể bị nổ. Do đó, hãy thực hiện các bước
sau một cách cẩn thận để tránh tạo ra tia lửa điện:
- Không nối đầu cuối của dây cáp trong bước 4 của  hình vẽ với cực âm của

ắc quy. Hãy nối dây cáp với phần kim loại của động cơ nằm xa ắc quy.
- Không được để đầu dây cáp nối với cực dương của ắc quy chạm vào dây

cáp nối với cực âm hoặc thân xe.
- Tránh để lửa tiếp xúc gần với ắc quy.

• Cẩn thận không chạm vào các dây đai khi nối hoặc gỡ các dây cáp.
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8-13TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Trường hợp hết nhiên liệu 

GHI CHÚ 

2015/11/02   14:45:42

• Nếu khó khởi động động cơ ở khu vực lạnh, sau khi nối dây cáp, khởi động
động cơ trên xe có bình ắc quy còn tốt. Đợi ít phút trước khi khởi động động
cơ của xe bị hết bình.

CẢNH BÁO 

 
 

Khi xe hết nhiên liệu, không khí sẽ lọt vào 
hệt thống nhiên  liệu, do đó nếu chỉ đổ 
thêm nhiên liệu thì không thể khởi động 
lại máy được. Tiến hành xả gió ra khỏi hệ 
thống nhiên liệu. 

• Lau sạch hết nhiên liệu còn ở thân xe hoặc khoang động cơ bên dưới
buồng lái. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy.

CHÚ Ý 

• Trước khi khởi động xe, ngồi vào ghế tài xế và đặt cần số về vị trí “N”.
Đối với xe có hệ thống Smoother, đảm bảo đèn hiển thị vị trí “N”. Đối với
xe sử dụng hộp số tự động ALLISON3000/3500, cũng phải đảm bảo đèn
hiển thị vị trí “N”. 

• Không nên khởi động động cơ trước khi bạn ngồi vào ghế tài xế. Ví dụ,
không được khởi động xe khi đứng ở bên ngoài xe. Đặc biệt chú ý rằng xe
sẽ di cuyển nếu động cơ khởi động khi cần số ở vị trí khác “N”. 
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8-14 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
X 

Xả gió 

Bơm nhiên liệu 

Lọc nhiên liệu 

Động cơ 6HH1 
1. Xoay nắp bơm nhiên liệu cho đến

khi rời ra.
2. Nới lỏng bu-lông ở trên đầu van

tràn.
3. Vận hành bơm để bơm nhiên liệu.
4. Khi nhiên liệu có dấu hiệu trào ra

ngoài, siết chặt bu-lông.
5. Ấn và xoay nắp bơm nhiên liệu để đặt

nó về vị trí ban đầu. Đảm bảo rằng
nắp được vặn chặt một cách an toàn.

6. Lau sạch hết nhiên liệu bị rò rỉ ra
ngoài, đảm bảo nhiên liệu không còn
bị rò rỉ rồi khởi động động cơ. Nếu
động cơ không khởi động được, làm
lại thao tác từ bước 1.

Van tràn 
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8-15TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Động cơ 6HK1/4HK1 
1. Tháo nắp cao su của ốc xả gió và

dùng khóa để nới lỏng ốc xả gió.Gắn
thêm ống nhựa vào đầu ốc xả gió để
đảm bảo nhiên liệu không phun ra
ngoài.

2. Ấn bơm nhiên liệu theo chiều lên
xuống cho đến khi nhiên liệu trào
ra từ ốc xả gió để loại bỏ không
khí.

GHI CHÚ 

Chỉ khi lọc nhiên liệu thô được thay 
thế, trong khoảng 50 lần bơm đầu từ 
khi bắt đầu hoạt động, nhiên liệu 
trong lọc nhiên liệu chính và các ống 
dẫn nhiên liệu đi ra từ ốc xả gió. 
Trong khoảng 50 lần tiếp theo, 
không khí được loại bỏ qua ốc xả 
gió. 
Sau đó, nhiên liệu đi ra một lần nữa. 
Điều khiển bơm cho đến thời điểm 
này. 
Lượng nhiên liệu xả ra từ ốc xả gió 
khoảng 250 cc. 

3. Siết chặt ốc xả gió và ngắt kết nối các
ống nhựa. Gắn lại nắp cao su vào đầu
ốc xả gió.

4. Sau khi siết chặt ốc xả gió, ấn bơm nhiên liệu cho đến khi cảm thấy nặng, hoặc
khoảng 30 lần.

LƯU Ý
• Khi nhiệt độ nhiên liệu thấp, bơm nhiên liệu có thể sẽ khó hoạt động. Trong

trường hợp này, sử dụng số lượng tối thiểu của chu kỳ để vận hành như hướng
dẫn.

5. Lau sạch hết nhiên liệu bị rò rỉ ra ngoài, đảm bảo nhiên liệu không còn bị rò rỉ rồi
khởi động động cơ. Nếu động cơ không khởi động, làm lại thao tác từ bước 4.
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AHB

Hệ thống phanh AHB 

Nếu đèn cảnh báo phát sang hoặc có 
âm thanh báo động, ngay lập tức nên 
dừng xe ở một nơi an toàn, thực hiện 
kiểm tra và tìm ra cách khắc phục. 
Hệ thống đèn cảnh báo 

→ Tham khảo trang  4-38

Kiểm tra và Cách khắc phục 
Kiểm tra mực dầu phanh. 

Khi mực dầu phanh đạt: 
1. Kiểm tra khe hở trống phanh

Phanh → Tham khảo trang  7-76 

Trống phanh → Tham khảo trang  7-88 

2. Khi khe hở trống phanh vượt quá giới hạn quy định, nó có thể là do bộ phận tự
điều chỉnh bị hỏng (dòng xe với bộ điều chỉnh tự động). Trong trường hợp này
không nên lái xe mà hãy liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất.

3. Đối với các tình huống khác với bước thứ 2, các bộ phận khác có thể bị lỗi.
Hãy dừng xe ở nơi an toàn rồi liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất.

Khi mực dầu phanh thiếu: 
1. Thêm nhớt bôi trơn của phanh.
2. Nhấn vào bàn đạp phanh nhiều lần và đảm bảo lượng dầu đã đủ.
3. Mở khoá, khởi động lại động cơ và phải đảm bảo đèn cảnh báo đã tắt.

Trong trường hợp nếu đèn cảnh báo vẫn hoạt động thì không nên lái xe và hãy
liên hệ ngay với đại lý Isuzu gần nhất.

CẢNH BÁO 
• Không được tiếp tục chạy xe khi đèn cảnh báo phát sáng. Phanh không

hoạt động bình thường sẽ rất nguy hiểm cho việc lưu thông và vận hành
xe. Hãy liên hệ với đại lý Isuzu gần nhất để được hỗ trợ.

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-16  
8-16 

2015/11/02 14:45:455 

Đèn cảnh báo phát sáng 



8-17TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Khí nén 
Ngoại trừ thị trường Nga và 
Iran 

Chỉ cho thị trường Nga và Iran 

Khi đèn cảnh báo phát sáng, áp suất khí 
trong bình khí nén không đủ sẽ làm cho 
phanh không hoạt động bình thường. 
Chuông cảnh báo sẽ reo lên. Ngay lập túc 
bạn nên dừng xe ở nơi an toàn và thực hiện 
kiểm tra và xử lý sự cố. Chuông cảnh báo 
sẽ dừng lại khi phanh tay được kéo. 

Đèn cảnh báo áp suất khí nén 
→ Tham khảo trang  4-39

Kiểm tra và cách khắc phục: 
• Khởi động động cơ và tăng áp suất không khí cho đến khi đèn cảnh báo tắt.
• Khi đèn cảnh báo không tắt hoặc mất nhiều thời gian hơn so với thời gian quy định

sau khi áp suất khí nén về 0 kPa (0 kgf / cm² / 0 psi) (Tham khảo trang 7-80), đó là
dấu hiệu cần sửa chữa. Hãy liên hệ với các đại lý Isuzu khu vực gần nhất để được
hỗ trợ.

CẢNH BÁO 

• Không được tiếp tục chạy xe khi đèn cảnh báo phát sáng. Phanh không hoạt động
bình thường sẽ rất nguy hiểm cho việc lưu thông và vận hành xe.
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Máy phát điện 

Khi đèn này báo sáng, có thể hệ thống 
sạc đã bị hỏng. Hãy lập tức dừng xe ở 
nơi an toàn, kiểm tra và Xử lý sự cố. 

Kiểm tra và xử lý sự cố: 
1. Kiểm tra xem dây đai quạt có bị lỏng

hoặc đứt không.
2. Nếu dây đai quạt bị lỏng, hãy

chỉnh lại.
3. Nếu dây quạt không có gì bất

thường, hãy liên lạc với đại lý Isuzu
gần nhất.

Dây đai quạt 
→ Tham khảo trang 7-55

CHÚ Ý 
• Không lái xe khi đèn báo phát sáng. Có thể làm ắc quy hết điện.

LƯU Ý
• Nếu cần tháo lắp khi thay dây đai quạt, hãy để đại lý Isuzu gần nhất thực hiện

việc này.
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Áp suất nhớt động cơ 

Khi đèn này sáng, có thể do áp suất nhớt 
quá thấp.  

Lập tức dừng xe ở nơi an toàn, tắt động 
cơ, kiểm tra và xử lý sự cố. 

Kiểm tra và xử lý sự cố: 
1. Kiểm tra mực nhớt bôi trơn động cơ.
2. Nếu lượng nhớt bôi trơn động cơ

thấp, hãy kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu
rồi nạp thêm nhiên liệu.

3. Nếu mức đầu bình thường và không
bị rò rỉ nhiên liệu, có thể lọc dầu bị
tắc. Hãy đến đại lý của Isuzu để thay
lọc dầu.

4. Nếu mực nhớt bình thường, lọc
nhớt không bị tắc nhưng bị rò rỉ
nhiên liệu, hãy liên hệ với đại lý
Isuzu gần nhất.

Nhớt bôi trơn động cơ 
→ Tham khảo trang  7-31

Thay nhớt bôi trơn động cơ và lọc nhớt 
      → Tham khảo trang  7-35

CHÚ Ý 

• Không lái xe khi đèn cảnh báo áp suất dầu trong động cơ phát sáng. Làm
như vậy có thể làm động cơ bị hỏng.

LƯU Ý 

• Vào mùa đông, khi nhiệt độ nhớt bôi trơn động cơ thấp, và nhớt có độ nhớt
cao, đèn có thể sáng một lúc. Đèn sẽ tắt khi động cơ nóng hơn.
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Túi khí SRS  V

Các dấu hiện bất thường của đai an toàn 
với cơ cấu căng đai trước và hệ thống túi 
khí SRS: 

• Khi đèn cảnh báo hệ thống túi khí
SRS phát sáng.

• Khi công tắc khởi động đã mở ở vị
trí “ON”, đèn cảnh báo không sáng.

• Khi công tắc khởi động đã mở ở vị
trí “ON”, đèn cảnh báo sáng nhưng
lại tắt sau 7 lần nhấp nháy.

CHÚ Ý 
• Nếu có sự bất thường đối với đai an toàn với cơ cấu căng đai trước và túi khí

(bao gồm cả túi khí hành khách nếu được trang bị), hãy liện hệ với các đại lý
Isuzu gần nhất để được kiểm tra.

LƯU Ý
• Đèn nhấp nháy 7 lần rồi tắt trong lúc công tắc khởi động đã mở là dấu hiệu

bình thường. Đèn cảnh báo hệ thống túi khí SRS có thể bật trở lại ngay lập tức
sau khi động cơ được khởi động, đèn tắt sau khi nhấp nháy 7 lần là dấu hiệu
bình thường.

• Đèn cảnh báo túi khí SRS có thể sáng đột ngột nếu công tắc được đặt ở vị trí
“ACC” hoặc các thiết bị điện hoạt động, đó cũng là dấu hiệu bình thường.
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V

Đèn kiểm tra động cơ V

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO II và EURO III 
Đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy khi 
động cơ được khởi động, nó thông báo 
bạn hệ thống điện tử kiểm soát động cơ 
có vấn đề. Nếu việc kiểm tra và chỉnh sửa 
là bắt buộc, hãy liên hệ lập tức tới đại lí 
Isuzu gần nhất. 

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO IV 
 Đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy khi 
động cơ được khởi động, thông báo hệ 
thống kiểm soát khỉ thải có vấn đề. Nếu 
việc kiểm tra và chỉnh sửa là bắt buộc hãy 
liên hệ lập tức tới đại lí Isuzu gần nhất. 

SVS V

 Mẫu phù hợp với tiêu chuẩn khí 
thải EURO IV 
Nếu đèn cảnh báo sáng và nhấp nháy 
trong khi hoạt động, ngay lập tức liên hệ 
với các đại lý Isuzu gần nhất để kiểm tra. 

HSA V

  Hệ thống khởi hành ngang dốc  (HSA)
→ Tham khảo trang 4-146
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V 

SA 

ABS V

V Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 
→ Tham khảo trang 4-166

ASR V

 Hệ thống chống trượt (ASR)
→ Tham khảo trang 4-170

Smoother  SA 

Loại xe có Smoother 
→ Tham khảo trang 4-117
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Khi công suất động cơ giảm và kim trên đồng hồ chỉ nhiệt độ làm mát động cơ tăng 
vượt quá giới hạn trên của vùng an toàn và lọt vùng “H”, động cơ đang quá nóng. 
Đèn cảnh báo động cơ quá nóng sẽ phát sáng và kèn cảnh báo kêu. Hãy tiến hành 
các thao tác chỉnh sửa sau đây ngay lập tức. 

 

 Đèn cảnh báo động cơ quá 
nóng 

Loại xe với MID 

CẢNH BÁO 

1. Bật đèn cảnh báo hazzard và ngay lập
tức đưa xe vào nơi an toàn để không
cản trở lưu thông.

2. Hạ thấp nhiệt độ dung dịch làm mát trong
một lát trong khi động cơ vẫn chạy cầm
chừng.

KHUYẾN CÁO
• Không nên tắt động cơ lập tức, nó

sẽ làm động cơ bị kẹt.

3. Khi kim của đồng hồ đo nhiệt độ
nước làm mát chạm mức an toàn,
hãy tắt động cơ.

• Không nên mở nắp két nước và bình nước phụ khi nước làm mát động cơ
còn nóng. Việc mở không cẩn thận sẽ khiến bạn bị bỏng vì nước nóng bắn ra
ngoài. Thực hiện kiểm tra, châm thêm và thay nước làm mát khi nó lạnh đi.

• Khi tháo két nước và bình nước phụ nên dùng vải dày để che miệng nắp và di
chuyển từ từ.

• Nước làm mát động cơ rất độc và không thể uống được. Nếu không may bị
bắn vào mắt nên rửa sạch bằng nước ngay lập tức.

• Nước làm mát dễ cháy nên để xa các nguồn dễ bắt lửa.

Động cơ quá nóng 

Vùng an toàn 
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KHUYẾN CÁO
• Khi quạt làm mát cho két nước

không hoạt động, tắt động cơ ngay
lập tức.

4. Kiểm tra mực nước làm mát trong
bình chứa và két nước khi động cơ
đã nguội. Nếu không đủ hãy châm
thêm nước. Tiếp tục kiểm tra dây
curoa có bị lỏng hay bị hư hại không.

5. Kiểm tra xem có bụi dính lên mặt
trước của két nước và hệ thống
Intercooler không. Ngoài ra kiêm tra
xem có gì làm kẹt trong lõi, nếu có
hãy làm sạch chúng.

6. Sau khi kiểm tra hãy liên hệ đại lý
Isuzu gần nhất để nhận được hỗ
trợ.

KHUYẾN CÁO
• Đảm bảo rằng kim đồng hồ nước làm mát động cơ ở dưới mức “C” trước khi

châm thêm. Việc thêm nước làm mát khi động cơ chưa nguội có thể làm hỏng
động cơ.

• Nước máy chỉ dùng để làm mát trong trường hợp khẩn cấp. Thay nước
làm mát động cơ sớm nhất có thể.

• Động cơ rất dễ bị hỏng nếu châm nước làm mát đột ngột. Hãy châm nước
từ từ.
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Đồng hồ đo áp suất khí nén 

Khi kim đồng hồ tới mức báo động đỏ, đèn 
cảnh báo sẽ phát sáng. 
Đo áp suất khí nén 

→ Tham khảo trang  4-14
Đèn cảnh báo áp suất khí nén 

→ Tham khảo trang  4-39

 Đèn cảnh báo áp suất khí nén 
 Ngoại trừ thị trường Nga và Iran 

Chỉ ở thị trường Nga và Iran 
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Điện áp V

Điện áp ắc quy quá thấp 

 Điện áp ắc quy quá cao 

Loại xe với MID 
Khi màn hình hiển thị điện áp bất thường 
(màu đỏ) được chỉ định trên màn hình 
hiển thị đa thông tin (MID), có thể ắc quy 
hết điện hoặc các máy phát điện có thể bị 
lỗi. 
Khi điều này xảy ra, hãy liên hệ với các 
đại lý Isuzu gần nhất. 
Đồng hồ đo điện áp 

→ Tham khảo trang  4-27

Khi phanh tay không nhả được   V

Xe có phanh tay 

CHÚ Ý 
• Khi nhả lò xo của phanh bằng tay để di chuyển xe có trang bị phanh tay,

phanh sẽ không hoạt động. Không nhả lò xo phanh khi đang trên dốc.
• Không nhả phanh tay, trừ khi xe được kéo bởi một chiếc xe kéo hoặc xe đang

được di chuyển tạm thời.
• Liên hệ với đại lí Isuzu gần nhất sau khi di chuyển xe.

Bô chuyển đổi 

Ốc khoá 

Loại xe FRR/FSR 
1. Kê bánh xe chắc chắn.
2. Nới lỏng đai ốc khóa tiếp xúc với các

bộ chuyển đổi ở phía bên buồng
phanh. Siết chặt bộ chuyển đổi theo
chiều kim đồng hồ cho đến khi đũa ép
nhả phanh tay ra. Khi đó phanh tay sẽ
không hoạt động thậm chí khi được
kéo lên.
Sau khi nhả phanh tay để di chuyển
phương tiên hãy liên lạc với đại lí
Isuzu gần nhất để nhận hỗ trợ.

KHUYẾN CÁO 
• Khác với đai ốc khóa ở bước 2 , đừng nên nới lỏng các bộ phận khác, kể

cả các đai ốc hay móc lò xo.
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Loại xe FVM/FVZ/GVR/GVZ  
1. Kê bánh xe chắc chắn.

2. Mở nắp và gắn dụng cụ mở bu
lông, đặt dụng cụ mở bu lông xa
nhất có thể. Xoay 90 độ và khóa lại.
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3. Kéo bu lông nhả để đảm bảo nó
được giữ chặt, gắn vòng đệm và
siết chặt chúng lại.

Loại xe Xiếc chặt 
(Extruded length of release 

FVM Khoảng 95 mm (3.74 in) 

FVZ 
GVR Khoảng 85 mm (3.35 in) 

Đai ốc Vòng 
đệm 

Nắp 

Bu lông nhả 

4. Để tháo bu lông nhả, thực hiện tương
tự theo chiều ngược lại,  đóng nắp lại
chắc chắn.
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Bu lông nhả cơ khí 
Loại xe FTR/FVR Loại xe 

1. Kê bánh xe chắc chắn..
2. Xoay bu lông nhả ngược chiều

kim đồng hồ để nhả phanh tay.

 Chiều dài bu lông nhả 

 Khoảng 95 mm (3.74 in) 

3. Để xoay bu lông nhả về vị trí ban đầu,
thực hiện tương tự theo chiều ngược lại.

25 - 45 N·m (2.5 - 4.6 kgf·m/18 - 33 lb·ft) 

Loại xe FSS/FTS 
1. Kê bánh xe chắc chắn.
2. Tháo đai ốc và vòng đệm, gắn bu lông

nhả. Sử dụng túi dụng cụ theo xe siết
lại theo chiều kim đồng hồ.

Vòng đệm 
Đai ốc 

Bu lông nhả 

3. Để tháo bu lông nhả, thực hiện
tương tự theo chiều ngược lại. Gắn
vòng đệm và đai ốc chắc chắn.

108 - 157 N·m (11 - 16 kgf·m/80 - 116 lb·ft) 
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Lực siết của bu lông nhả cơ khí

 Lực siết đai ốc 
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V

1. Kiểm tra các bóng đèn xem có bị đứt tim hay không.
2. Nếu một bóng đèn bị đứt, hãy thay mới. Luôn luôn đặt công tắc khởi động ở vị

trí “LOCK” và đặt tất cả các công tắc khác ở vị trí “OFF” trước khi bóng đèn bị
đứt.

3. Nếu bóng đèn không đứt, hư hỏng có thể do dây dẫn. Liên hệ với đại lý
ISUZU gần nhất để kiểm tra.

Công suất bóng đèn 

Vị trí Bóng đèn  Công suất 

Đèn trước loại Halogen 
Đèn pha / đèn cốt 75/70W 

Trước 

cĐèn sương mù trướ  

Đèn tín hiệu (trước) 

70W 

21W (Amber)* 

Sau 

Trong 

Đèn góc   

Đèn tín hiệu (bên hông xe) 
Đèn đuôi và đèn phanh 
Đèn tín hiệu 
Đèn lùi 

Đèn biển số 

LoạI 2 bóng 

LoạI 1 bóng 
 

Đèn trần 

Nóc xe Đèn kích thước phía trước    

21W** 

5W 

21W 

21W (Amber) 
5/21W 
21W 
21W 
5W 

10W 

21W 

10W 

10W 

20W 

5W 

*: Loại xe FRR/FSR, Loại xe FSS/FTS với đèn pha gắn trên ca bin, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/ FVZ/GVR với đèn phagẳn trên cản trước, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với đèn pha gắn trên cabin ngoại trừ thị trường Indonesia. 

**: Loại xe FSS/FTS với đèn pha gắn trên cản trước, Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ với đèn pha gắn trên cabin cho thị trường Indonesia 

Hãy liên hệ với các đại lý ISUZU gần nhất để thay các đèn không được liệt kê ở đây. 

Bóng đèn không sáng 
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Đèn kích thước   

V

Đèn nội thất (Đèn huỳnh quang) V 

Đèn sương mù sau  

Đèn trần phía sau     

V

V  

V  
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CẢNH BÁO 

• Sử dụng bóng đèn với công suất khác so với quy định có thể là nguyên nhân
làm cho bóng đèn hoặc các hệ thống dây điện bị nóng. Có thể làm cong thấu
kính hoặc chuôi đèn dẫn đến hỏa hoạn.

• Bóng đèn vẫn còng nóng ngay sau khi tắt. Khi thay thế bóng đèn, phải đảm
bảo bóng đèn đã nguội hoàn toàn.

• Không được lái xe khi các bóng đèn không hoạt động. Điều này có thể
dẫn đến tai nạn khi lưu thông.

KHUYẾN CÁO
• Khi một bóng của đèn đôi, như đèn pha bị đứt, đèn còn lại cũng đến thời gian

thay. Nên thay cả hai đèn cùng một lượt.

GHI CHÚ
• Đối với đèn (thiết bị chiếu sáng) như đèn pha, bên trong đèn có thể bị đọng hơi

nước trong giây lát khi lái xe trong mưa hoặc trong quá trình rửa xe. Ngoài ra,
sự khác biệt nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài của đèn đôi khi có thể là
nguyên nhân của sự ngưng tụ nước bên trong ống kính. Đây không phải là
điều bất thường vì đây là hiện tượng tương tự như kính chắn gió hoặc cửa
kính khi có sương mù hoặc khi trời mưa.

Thay đèn trước 

Khi bóng đèn bị đứt, hãy thay bóng đúng công suất chỉ định, cẩn thận đừng vặn quá chặt 
khi lắp bóng. 

KHUYẾN CÁO 

• Không thay bóng có công suất khác với công suất chỉ định. Có thể làm cho
bóng bị nhấp nháy bất thường, đặt biệt là các đèn tÍn hiệu.

• Khi thay bóng đèn trước, hãy để đại lý ISUZU điều chỉnh tiêu cự đèn.

Công suất bóng đèn 
→ Tham khảo trang  8-29
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Chốt 

Bóng đèn Halogen 
Loại đèn pha gắn trên cabin 

1. Tháo 2 vít ở phía trên mặt lưới. đẩy 4
chốt  ở phần trên mặt lưới và kéo về
phía bạn để tháo. Vặn lỏng các đai ốc
của đèn tín hiệu.

vít 

Đai ốc  

2. Mở cửa trước. Dùng tuốc-nơ-vít để
tháo 2 vít giữa cửa và cabin.

Phía trước xe 

Phía cửa 

Bên trong 

Tuốc nơ vítr (Đầu 
chữ thập) 

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-31   8-
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3. Kéo nghiêng đèn tín hiệu xuống
dưới hướng ra trước xe và tháo ra.
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Giắc cắm Chuôi đèn 
4. Tháo giắc cắm dây của đèn tín hiệu

và tháo đèn.

bu lông 

Bu lông 

vâu 

5. Mở miếng đệm cao su phía dướI
cụm đèn pha. Tháo 4 bu-lông, tháo
giắc nối đèn pha. Sau đó tháo cụm
đèn pha. 

đệm cao su 

Giắc nối đèn kích thước 
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Giắc nối đèn pha 

Đèn tín hiệu 
Lố cao su 

Giắc nối đèn 
pha 

Bóng đèn pha 
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KHUYẾN CÁO 
• Khi tháo khớp nối đèn trước, hãy

kéo khớp nối trong khi giữ phần
giữa của đệm cao su. Nếu kéo
khớp nối phần trước mà không giữ
phần giữa của đệm cao su, bóng
đèn có thể trồi lên và khi tháo
khớp nối ra bóng đèn có thể đập
vào kẹp giữ khiến đèn bị vỡ.

6. Tháo miếng đệm cao su, sau đó dấy
cạnh phải của kẹp giữ bóng đèn và
kéo trượt nó lên để tháo kẹp.

7. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
8. Sau khi thay bóng đèn, hãy gắn các

bộ phận theo thứ tự ngược lại.
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Giắc nối đèn pha 

Bóng đèn pha

Kẹp giữ 

Bóng đèn pha 

Kẹp giữ 

Đệm cao su 
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KHUYẾN CÁO 

Bóng đèn thuỷ tinh 
Giắc 
cắm 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
của bóng. Làm bẩn bóng có thể
khiến bóng bị nứt.

• Khi gắn miếng đệm cao su hãy ấn
cả hai mặt trong ngoài của nó. Phải
nhớ rằng miếng đệm cao su, cụm
đèn pha và các bóng được gắn an
toàn khi không có phần nào nhô ra.
Nếu đệm cao su không nằm đúng
chỗ, nước có thể bị lọt vào trong đèn
trước làm hỏng đèn.
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V 

Đèn pha Halogen 
Loại gắn trên cản trước 

1. Lật cabin và thực hiện công việc
từ phía trước của xe.

CẢNH BÁO 
• Không được chạm vào khoá cabin khi cabin đang nghiêng. Nếu bạn chạm

vào, khóa cớ thể bị mở ra.

CẢNH BÁO 
• Chỉ lật cabin trên bề mặt phẳng để đảm bảo an toàn.
• Kiểm tra các khu vực ở phía trước và phía trên buồng lái để đảm bảo an

toàn khi lật cabin.
• Khi lật cabin, lưu ý nên đóng cửa cẩn thận. Bạn nên tránh mở cửa hoặc

đóng cửa khi cabin nghiêng.
• Đảm bảo các cửa đã được khoá cẩn thận trước khi lật cabin.
• Không được lật cabin khi xe đang trên mặt phẳng gồ ghề, trên dốc hoặc trên

mặt phẳng nghiêng.
• Loại bỏ băng hoặc tuyết trên đầu của bộ giảm chấn trước khi lật cabin. Nếu

không có thể làm hỏng bộ giảm chấn, đèn pha hoặc các bộ phận khác.
• Khi cabin đang nghiêng, hạn chế đóng hoặc mở cửa xe. Trong trường hợp

cần phải mở cửa, hãy lưu ý đóng cửa cần thận vì trọng lực cửa có thể mở
cửa theo quán tính và nó có thể là nguyên nhân dẫn đến thương tích cho bạn
hoặc hư hỏng các bộ phận khác của xe.

Lật cabin 
→ Tham khảo trang  7-10

Hệ thống lật cabin điện
→ Tham khảo trang  7-15
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2. Mở lấy đèn ra ngoài.

KHUYẾN CÁO 

• Khi tháo khớp nối đèn trước, hãy
kéo khớp nối trong khi giữ phần
giữa của đệm cao su. Nếu kéo
khớp nối phần trước mà không giữ
phần giữa của đệm cao su, bóng
đèn có thể trồi lên và khi tháo
khớp nối ra bóng đèn có thể đập
vào miếng phát quang khiến đèn
bị vỡ.
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Đèn xi nhan Đệm cao su 

Bóng đèn 

Đầu nối bóng đèn 

Đèn chiếu xa 

Đầu nối đèn pha 

Giắc nối đèn pha 
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3. Mở nắp đậy cao su phía dưới đèn
trước. Tháo 4 bu-lông. Sau đó tháo
khớp nối dây của đèn trước. Sau đó
tháo bộ đèn trước.

4. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
5. Sau khi thay bóng đèn, hãy gắn các bộ

phận theo thứ tự ngược lại.

KHUYẾN CÁO 

Bóng đèn thuỷ tinh 
Ổ 
cắm 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
của bóng. Làm bẩn bóng có thể
khiến bóng bị nứt.

• Khi nối miếng đệm cao su hãy ấn
cả hai mặt trong ngoài của nó. Phải
nhớ rằng miếng đẹm cao su, bộ
đèn trước và các bóng được gắn an
toàn khi không có phần nào nhô ra.
Nếu đệm cao su không nằm đúng
chỗ, nước có thể bị lọt vào trong đèn
trước làm hỏng đèn.
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Đầu đèn Đệm cao su 

Kẹp cố định 
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Thay đèn hông và đèn tín hiệu 

Thay đèn hông 
1. Hãy xem phần “Thay đèn trước” và

tháo đèn trước.
Thay đèn trước 

→ Tham khảo trang  8-30

2. Kéo bóng đèn ra khỏi đế đèn hông
và thay mới.

Khóa 
3. Để gắn đèn hãy tiến hành theo thứ tự

ngược lại và cẩn thận vặn khớp nối
theo kim chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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V 

Loại xe đèn pha gắn trên cản 
trước 

1. Nâng cabin.

CẢNH BÁO 
• Đừng chạm vào khóa đỡ cabin trong khi cabin được nâng, nếu bạn chạm vào nó,

khóa sẽ nhả.

CẢNH BÁO 

• Chỉ nâng cabin khi đậu xe trên nền phẳng.
• Hãy kiểm tra vùng trước và trên cabin để có khoảng trống đủ khi nâng

cabin.
• Phải xác nhận khóa E đã được cài an toàn sau khi cabin đã nâng.
• Đừng nâng cabin khi có đồ vật đặt trên hoặc bên trong bảng thiết bị, ghế

ngồi, hốc giữ tách hoặc mặt sàn.
• Loại bỏ băng hoặc tuyết tích tụ trên cản trước của xe trước khi nâng lật

cabin. Không chú ý điều này có thể làm hỏng cản trước của xe, đèn
trước, tấm chắn và các bộ phận khác của xe.

• Khi phải mở hoặc đóng cửa cabin đang nâng, phải chống đỡ sức nặng
của cửa khi mở hoặc đóng, vì rất nguy hiểm. Cửa có thể đập vào bạn
hoặc người khác gây tổn thương, hoặc cửa có thể bị hư. Phải xác định
cửa được khóa chặt sau khi đóng.

 Nghiêng cabin 
 

→ Tham khảo trang  7-10
Hệ thống công suất khi nghiêng cabin 

→ Tham khảo trang  7-15
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2. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ để tháo ra trong
khi đẩy kẹp giữ bóng đèn, hãy kéo
trượt xuống. Tháo khớp nối dây
khỏi nắp chụp bóng đèn một cách
cẩn thận không làm hư kẹp hoặc
sút chân cắm.

3. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

Khóa  4. Để gắn bóng, hãy thực hiện quy trình ngược 
lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở

phần trên và dưới bóng (tròn
hay vuông) hãy chú ý hướng
nhận vào khi gắn. Khía tròn nên
hướng vào cả hai mặt trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều
kim đồng hồ d0ể khóa lại. Khi
khóa nắp chụp hãy nhớ không
để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đèn không được khóa chặt,

nước có thể lọt vào đèn và gây
hỏng.
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Đèn pha 

Nối đầu đèn 

Nối đèn pha 

Nối đèn chiếu xa 
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Thay đèn tín hiệu 

Loại xe FRR/FSR 
Loại xe FSS/FTS với đèn pha Cab-
mounted.  
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn pha Cab-mounted ngoại trừ thị 
trường Indonesia. 

1. Xem phần “Tháo đèn trước”, kéo
xiên bộ đèn tín hiệu hướng trước
xe và tháo.

Thay thế đèn pha 
→ Tham khảo trang  8-30

2. Tháo khớp nối  dây đèn tín hiệu và
tháo đế.

3. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
4. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình

tự ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo
chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không kháo chặt, nước

có thể lọt vào dẫn đến hư hỏng.
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ổ cắm Đầu nối 

ổ cắm 

bóng đèn 
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Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn pha gắn trên cản trước 

Ổ cắm 

Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR 
với đèn pha gắn trên cản trước 
Loại xe 
FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  có đèn 
xe gắp trên cabin của Indonesia 

1. Tháo khớp nối  dây đèn tín
hiệu và tháo đế.

2. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
3. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình tự

ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo
chiều kim đồng hồ để khóa lại

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  Loại 
xe có đèn xe gắp trên cabin của 
Indonesia 

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không kháo chặt, nước

có thể lọt vào dẫn đến hư hỏng.

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-42  
8-42 

2015/11/02 14:45:544 

ổ cắm 



8-43TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Ống kính 

Loại xe FSS/FTS với đèn pha 
gắn trên cản trước  

1. Nới lỏng hai ốc vít.

2. Gỡ bỏ các ống kính.

3. Tháo bóng đèn và thay thế với một

bóng đèn mới.

4. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình tự

ngược lại và lưu ý vặn đế đèn theo

chiều kim đồng hồ để khóa lại.

Ốc vít Bóng đèn 
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Nút 

FRR/FSR/FSS/FTS Loại xe with 
Cornering Lights 

1. Mở cửa trước, tháo nắp cao su ở
phần dưới cửa và vặn con tán.

2. Trong khi kéo trượt đèn tín hiệu hông
về trước xe, hãy vặn nó để lộ phần
sau của đèn. Tháo kẹp bên hông phần
sau đèn khỏi dàn cửa.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu bạn kéo bóng đèn phía sau

quá nhiều trong khi tháo kẹp sau,
những cái kẹp phía trước có thể bị
hỏng.

3. Khi kẹp đã tháo, hãy kéo trượt đèn
về phía sau xe.
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Kẹp (phía trước) Bảng điều
khiển cửa 

Kẹp (phía bên) 

Thay đèn rẽ hông và 
đèn tín hiệu V
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4. Vặn ngược chiều kim đồng hồ
để tháo lỏng đế.

5. Kéo bóng ra khỏi đế và thay mới.
6. Để gắn đèn, thực hiện theo qui trình 

ngược lại và chú ý các điểm sau:
a. Vặn đế theo chiều kim đồng

hồ để khóa chặt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.

Nút 
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b. Gắn kẹp vào phần sau đèn trong
dàn cửa.

c. Đẩy phần trước đèn vào dàn
cửa và gắn kẹp vào lưng của
phần trước đèn phần dàn cửa.

d. Mở cửa trước, vặn chặt nút bên
trong cửa, gắn chụp cao su vào.
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Đèn tín hiệu bên 

Đèn xi nhan 
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Ổ cắm 

Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR với 
đèn tín hiệu. 
Thay đèn tín hiệu 

1. Hãy xem phần “Thay đèn
trước” và tháo đèn.

2. Kéo bóng đèn ra khỏi đế đèn và thay
mới.

3. Để gắn đèn hãy tiến hành theo thứ tự
ngược lại và cẩn thận vặn khớp nối
theo kim chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.

4608498_sec08_TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP8-46  
8-46 

2015/11/02  14:45:555 



8-47TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

miếng ốp 
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/FSS/FTS/ 
GVR/GVZ và Loại xe FRR/FSR 
không có đèn tín hiệu 
- Thay đèn tín hiệu hông và đèn tín
hiệu bên

1. Tháo lỏng các bu-lông và kéo trượt
bóng đèn về phía trước để tháo.

Ốc 

Khe cắm 

2. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để
tháo lỏng đế. Sau đó kéo bóng ra
khỏi đế và thay mới.

3. Để gắn đèn, hãy thực hiện theo trình
tự ngược lại và lưu ý vặn đế đèn
theo chiều kim đồng hồ để khóa lại.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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Thay đèn sương mù trước V

Nắp 

Loại xe FRR/FSR  
Loại xe FSS/FTS vớI đèn pha gắn 
trên cabin  

1. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược chiều
kim đồng hồ để tháo ra trong khi đẩy
kẹp giữ bóng đèn, hãy kéo trượt
xuống. Tháo khớp nối dây khỏi nắp
chụp bóng đèn một cách cẩn thận
không làm hư kẹp hoặc sút chân cắm.

2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

KHUYẾN CÁO 
• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh

bóng, làm bẩn phần thủy tinh có thể
gây đứt bóng.

3. Để gắn bóng đèn, hãy thực hiện qui trình
ngược lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở phần

trên và dưới bóng (tròn hay vuông)
hãy chú ý hướng nhận vào khi gắn.
Khía tròn nên hướng vào cả hai mặt
trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều kim
đồng hồ d0ể khóa lại. Khi khóa
nắp chụp hãy nhớ không để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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8-49TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Đầu kết nối 
Loại xe FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ  

1. Vặn nắp chụp bóng đèn ngược
chiều kim đồng hồ để tháo ra.
Trong khi đẩy kẹp giữ bóng đèn,
hãy kéo trượt xuống. Tháo khớp
nối dây khỏi nắp chụp bóng đèn
một cách cẩn thận không làm hư
kẹp hoặc sút chân cắm.

2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.

KHUYẾN CÁO 
Nắp 

• Đừng chạm tay vào phần thủy tinh
bóng, làm bẩn phần thủy tinh có thể
gây đứt bóng.

3. Để gắn bóng, hãy thực hiện qui trình ngược 
lại và chú ý những điểm sau:
• Vì có các khía khác nhau ở phần

trên và dưới bóng (tròn hay vuông)
hãy chú ý hướng nhận vào khi gắn.
Khía tròn nên hướng vào cả hai mặt
trái phải.

• Hãy vặn nắp chụp theo chiều kim
đồng hồ d0ể khóa lại. Khi khóa
nắp chụp hãy nhớ không để kẹt.

KHUYẾN CÁO 
• Nếu đế đèn không được vặn chặt,

nước có thể lọt vào trong đèn làm
hỏng đèn.
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Thay bóng đèn của đèn xi nhan sau, đèn sau, đèn báo 
dừng và đèn báo lùi xe 

Loại 1 1. Tháo lỏng các bu-lông và tháo mặt
kiếng.

2. Tháo lỏng các bu-lông và tháo
mặt kiếng.

3. Kéo bòng đèn ra và thay mới.

Loại 2 

Thay đèn bảng số 
Loai đèn 1 

   

Loại đèn 2 

1. Vặn lỏng bu-lông và tháo nắp che
2. Tháo thấu kính.
3. Vặn lỏng đèn theo ngược chiều

kim đồng hồ trong khi ấn vào.
4. Để gắn đèn, hãy theo trình tự ngược lại.
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Thấu kính 
Nắp 

Ốc Bóng đèn 

Nắp 
Thấu kính 

Bóng đèn 

Ốc 

Đèn báo dừng – sau xe 

Đèn dự phòng 
Đèn tín hiệu 

Thấu kính 

Đèn báo dừng – sau xe 
Đèn tín hiệu 

Đèn dự phòng 

Thấu kính
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Thay đèn sương mù sau V

1. Vặn lỏng bu-lông và tháo thấu
kính.

2. Tháo đèn bằng cách vặn ngược
chiều kim đồng hồ trong khi ấn
vào.

3. Để gắn đèn, hãy theo trình tự 
ngược lại lúc tháo.

Thay đèn trần 

1. Tháo thấu kính và kéo bóng đèn ra.
2. Để gắn đèn hãy theo trình tự ngược lại 

với lúc tháo đèn.
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Kính 

Bóng đèn 

Ốc Thấu kính 



8-52 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Thay đèn nội thất (Đèn huỳnh quang) 

Nắp 
 Kẹp 

Nắp 1. Mở nắp che và nới lỏng bu-lông.
2. Tháo thấu kính và xoay bóng

đèn huỳnh quang để tháo
bóng đèn.

CẢNH BÁO 

Kẹp Kính Kính
• Chạm vào các biến tần ngay lập tức

sau khi vận hành có thể gây bỏng.
Hãy thay thế đèn huỳnh quang khi
biến tần đã đủ mát.

• Khi thay thế đèn huỳnh quang,
hãy đảm bảo rằng công tắc đã ở
chế độ “OFF”.
Thay thế đèn huỳnh quang khi công
tắc đang ở chế độ “ON” có thể bị điện
giật.

3. Đế  lắp bóng đèn, hãy làm theo trình tự lúc tháo.

 
1. Nới lỏng bu-lông và tháo nhẹ thấu kính.
2. Kéo bóng đèn ra và thay mới.
3. Để lắp đèn, thực hiện ngước lại với qui

trình tháo đèn.
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Ốc 

Bóng đèn 
Khe cắm 

V

Thấu kính 

Thay bóng đèn kích thước phía trước xe V
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 Khi đèn không phát sáng hay nhấp nhày, hoặc khi thiết bị trong hệ thống điện không hoạt 
động, hãy kiểm tra xem cầu chì bị đứt hay không. 

 Vị trí cầu chì và rờ le 

Cầu chì và rờ le được đặt trong phần dưới 
của táp- lô ở giữa và bên trái phía sau của 
cabin. Phải tháo nắp đậy để thực hiện kiểm 
tra và thay thế, và cũng phải mở nắp đậy 
hộp rờ le ở bên trái phía sau của cabin. 

Nắp 
 Nắp đậy hộp rờ le ở bên trái phía sau của 
cabin được mở bằng cách kéo về phía 
trước trong khi ấn vào kẹp trên nắp. 
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Thay thế cầu chì và rơ-le 

Nắp 

phía trước 
Kẹp 
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Rơ-le 

Cầu chì 

Thay cầu chì 
1. Trước khi thay cầu chì, phải nhớ đặt

công tắc ở vị trí "LOCK" và kéo hết
cần phanh tay.

2. Đặt cây tháo cầu chì vào cầu chì và
kéo nó ra (Cây tháo cầu chì được cất
trong hộp cầu chì bên trong cabin.)

3. Nếu cầu chì chỉ ra phía phải của
hình bên trái thì cầu chì đã bị đứt.
Đừng dung cầu chì khác loại đã
chỉ định.)

CẢNH BÁO 
• Dùng cầu chì có công suất tương

tự để thay thế. Không dùng bất kỳ
loại cầu chì nào khác loại đã chỉ
định.

• Dùng cầu chì khác loại chỉ
định có thể gây cháy hoặc
làm hư thiết bị.

• Nếu cầu chì mới bị đứt ngay,
hãy liên hệ đại lý ISUZU gần
nhất.

Thay Rờ le 
Khi thay Rờ le, hãy lien hệ với đại lý 
ISUZU gần nhất. 

KHUYẾN CÁO 
• Không cần thiết phải đóng mở

nắp đậy, trừ khi phát hiện hư
hỏng.

• Cấu trúc hộp rờ le được thiết kế
ngăn không cho nước vào, nếu 
bạn làm dính nước hoặc thức 
uống trên nắp, hãy lau sạch 
trước khi mở nắp. 

• Vùng quanh nắp sẽ ấm lên khi xe
đang lái nhưng điều này không
bất thường.
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Cầu chì 

Rờ le 

Bình 
thường 

Bị đứt 
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Thay cầu chì đứt chậm 
 Khi đèn trước và các thiết bị khác trong hệ 
thống điện không hoạt động nhưng không có 
hư hỏng ở cầu chì, hãy kiểm tra cầu chì đứt 
chậm. 
Thay cầu chì đứt chậm khi nó bị đứt. Liên 
hệ với đại lý ISUZU gần nhất. Cầu chì đứt 
chậm bảo vệ mạch điện, và nó được lắp 
để có thể thay thế nhanh khi có hư hỏng. 

CẢNH BÁO 

• Dùng linh kiện chính hãng
ISUZU khi thay thế cầu chì đứt
chậm.

• Không dùng vật liệu nào khác
hơn cầu chì đứt chậm theo thiết
kế. Dùng vật liệu khác có thể gây
hư hỏng nghiêm trọng hoặc cháy.

• Nếu cầu chì đứt chậm mới bị nổ,
hãy liên hệ đại lý ISUZU gần nhất.

GHI CHÚ 
• Nếu có quá tải trong mạch bình điện, cầu chì đứt chậm sẽ chảy trước khi bộ

dây bị hư.
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Cầu chì 
đứt 
chậm 
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Vị trí Cầu chì và Rờ le (Bên trong cabin) 

Cho tay lái phải Cho tay lái trái
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Cầ nhấn

Vị trí cầu chì: Loại xe động cơ 6HH1
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STT Diễn giải Hạng 
1 H/LIGHT CLEANER 20A 
2 AIR SUSPENSION 15A 
3 DOME LIGHT 15A 
4 DOOR LOCK 15A 
5 FRT FOG LIGHT 10A 
6 POWER WINDOW 20A 

7 ABS 10A 
8 FRONT WIPER & WASHER 20A 
9 H/LIGHT LH 10A 
10 IMMOBILIZER 10A 
11 H/LIGHT RH 10A 
12 STOP LIGHT 10A 
13 STARTER 10A 
14 H/LIGHT LH 10A 
15 H/LIGHT RH 10A 

16 MIRROR HEATER 15A 
17 AIR DRYER 15A 

18 PTO. 
BACK LIGHT 15A 

19 SRS 10A 
20 EXHAUST BRAKE 10A 

21 METER 
CONTROLLER 10A 

STT Diễn giải Hạng 

22 H/LIGHT, TAIL LIGHT 
(RELAY) 10A 

23 REMOTE CONTROL 
MIRROR 15A 

24 CIGAR LIGHTER 15A 
25 HORN 15A 

26 TURN LIGHT, HAZARD 15A 
27 TAIL LIGHT 10A 
28 ILLUMI 10A 

29 CORNERING LIGHT/ 
RR FOG LIGHT 10A 

30 BLOWER MOTOR 20A 

31 CONDENSER FAN 
(AIR CON) 15A 

32 BLANK ― 
33 BLANK ― 
34 BLANK ― 
35 SPARE ― 
36 SPARE ― 
37 SPARE ― 
38 SPARE ― 



8-58 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Vị trí cầu chì: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1
chỉ cho tay lái bên phải Chỉ cho tay lái bên trái 
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Cầu chì nhấn 
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STT Diễn giải Hạng 

1 H/LIGHT CLEANER 20A 

2 AIR SUSPENSION 15A 

3 DOME LIGHT 15A 

4 DOOR LOCK 15A 

5 FRT FOG LIGHT 10A 

6 POWER WINDOW 20A 

7 ABS 10A 

8 FRONT WIPER & WASHER 20A 

9 H/LIGHT LH 10A 

10 IMMOBILIZER 10A 

11 H/LIGHT RH 10A 

12 STOP LIGHT 10A 

13 STARTER 10A 

14 H/LIGHT LH 10A 

15 H/LIGHT RH 10A 

16 MIRROR HEATER 15A 

17 AIR DRYER 15A 

18 
PTO. 

BACK LIGHT 
15A 

19 SRS 10A 

20 ENGINE CONTROLLER 10A 

21 METER 10A 

22 RR FOG LIGHT 10A 

23 
REMOTE CONTROL 

MIRROR 
15A 

STT Diễn giải Hạng 

24 CIGAR LIGHTER 15A 

25 HORN 15A 

26 TURN LIGHT, HAZARD 15A 

27 TAIL LIGHT 10A 

28 ILLUMI 10A 

29 
CORNERING LIGHT/ 

RR FOG LIGHT 
10A 

30 BLOWER MOTOR 20A 

31 
CONDENSER FAN 
(AIR CON) 

15A 

32 BLANK ― 

33 

POWER WINDOW (REAR) 

[Right-hand drive model] 
20A 

BLANK 

[Left-hand drive model] 
― 

34 ABS 25A 

35 

NOT PROVIDED 
[Right-hand drive model] 

― 

SPARE 

[Left-hand drive model] 
― 

36 SPARE ― 

37 SPARE ― 

38 SPARE ― 
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Vị trí Rờ le: Loại xe động cơ 6HH1 
Loại xe tay lái bên phải 

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 

Rờ-le 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 BLANK 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 
14 MANUAL TRANSMISSION HSA 
15 HEADLIGHT (HIGH) 

16 TAILLIGHT 
17 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

STT Diễn giải 

18 PTO CUT 
(MODEL WITH PTO) 

19 IGNITION 
20 ACCESSORY 
21 EXHAUST BRAKE CONTROL 

22 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

23 TRANSFER (LOW) 
(FSS/FTS MODEL) 

24 
FRONT DIFFERENTIAL LOCK 
(MODEL WITH DIFFERENTIAL 
LOCK) 

25 BLANK 
26 BLANK 
27 BLANK 

28 BLANK 

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 



8-62 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Vị trí Rơ le: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1 (Loại 1) 
Loại xe tay lái bên phải (Ngoại trừ loại xe cho thị trường Indonesia và loại xe 
với ABS cho thị trường T h á i  L a n ) 

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 

Rờ-le 
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 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 DOOR LOCK (LOCK) 
5 REAR FOG LIGHT 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 HEADLIGHT CLEANER 
11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 

14 

ENGINE RUN 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH HSA) 

AT REVERSE 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 

17 

EXHAUST BRAKE INDICATOR 
LIGHT CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

TRAILER BACKUP LIGHT 

STT Diễn giải 

18 
EXHAUST BRAKE CONTROL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

19 
TRAILER STOP 
POWER WINDOW REAR 

20 
TRAILER INFORMATION 2 

TRANSFER (LOW) (4WD MODEL) 

21 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH ABS) 

22 

PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

EXHAUST BRAKE CUT AT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

23 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

24 

PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH PTO) 

NEUTRAL AT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

25 BLANK 
26 TRAILER FLASHER 
27 TRAILER INFORMATION 1 

28 TRAILER TAIL LIGHT 

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 



8-64 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

 

STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 

4 DOOR LOCK (LOCK) 
(MODEL FOR THAILAND) 

5 BLANK 
6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 

9 FOG LIGHT 
(MODEL FOR THAILAND) 

10 BLANK 

11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
(MODEL FOR THAILAND) 

 

STT Diễn giải 

12 POWER WINDOW 
(MODEL FOR THAILAND) 

13 HEADLIGHT (LOW) 
14 BLANK 
15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 
17 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

18 
CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 
(MODEL FOR THAILAND) 

19 PTO CUT (MODEL WITH PTO) 

20 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL FOR THAILAND) 

 
 

 

Loại xe cho Indonesia và loại xe với ABS cho thái Lan 
 
 
 
 
 
 

Rờ-le 
 
 

17     18 19     20  
1 4 5 6 7 8 9 

 
10     11     12     13     14     15 

2 
 

 
16 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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8-65 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Vị trí Rờ-le: Loại xe động cơ 6HK1/4HK1 (Kiểu 2) 

Loại xe tay lái bên phải (Ngoại trừ loại xe cho thái Lan/Indonesia) 
Rờ-le 

Loại xe tay lái bên trái 
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Rờ-le 
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 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 DOOR LOCK (LOCK) 

5 
REAR FOG LIGHT 
CORNERING LIGHT 

6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FRONT FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 DOOR LOCK (UNLOCK) 
12 POWER WINDOW 
13 HEADLIGHT (LOW) 

14 

ENGINE RUN 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITHOUT SMOOTHER) 

AT REVERSE 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

15 HEADLIGHT (HIGH) 
16 TAILLIGHT 

17 

EXHAUST BRAKE INDICATOR 
LIGHT CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

STT Diễn giải 

18 
EXHAUST BRAKE CONTROL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

19 
TRAILER STOP LIGHT 
BLANK 

20 
TRANSFER (LOW) (4WD MODEL) 

BLANK 

21 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH AIR ABS) 

22 

PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 

EXHAUST BRAKE CUT 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

23 CONDENSER FAN (MODEL WITH 
AIR CONDITIONER) 

24 

PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION 
MODEL WITH PTO AND WITHOUT 
SMOOTHER) 

NEUTRAL 
(AUTOMATIC TRANSMISSION 
MODEL) 

25 REAR DIFFERENTIAL LOCK 
(4WD MODEL) 

26 ― 
27 ― 
28 IGNITION 
29 ACCESSORY 



8-67 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Loại xe cho thị trường Thái Lan 
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19 30 

1

2 

3

9 8 7 6 5 4 17 

15 14 13 12 11 10 

16 

18 

31 

22 23 24 25 

Rờ-le 
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 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 
6 WIPER MAIN 

7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 FOG LIGHT 

10 BLANK 
11 BLANK 
12 BLANK 
13 HEAD LIGHT (LOW) 

14 TRAILER STOP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

15 HEAD LIGHT (HIGH) 
16 TAIL LIGHT 
17 IGNITION 

STT Diễn giải 
18 ACCESSORY 

19 TRAILER STOP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

20 ― 
21 ― 
22 PTO MAIN 

23 CONDENSER FAN 
24 PTO CUT 

25 EXHAUST BRAKE CONTROL 
(MODEL WITH ABS) 

26 ― 
27 ― 
28 ― 
29 ― 

30 TRAILER TAIL LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 

31 TRAILER BACKUP LIGHT 
(FVZ/GVR MODEL) 



8-69 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Loại xe cho thị trường Indonesia 

Rờ-le 

 Hãy cẩn thận với loại 1 và loại 2 vì vị trí xuất hiện rất giống nhau. 
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STT Diễn giải 
1 STOP LIGHT 
2 BLOWER MOTOR 
3 KEY ON 
4 BLANK 
5 BLANK 

6 WIPER MAIN 
7 HORN 
8 WIPER (HIGH/LOW) 
9 BLANK 

10 BLANK 
11 BLANK 

STT Diễn giải 
12 BLANK 

13 HEAD LIGHT (LOW) 
14 BLANK 
15 HEAD LIGHT (HIGH) 
16 TAIL LIGHT 
17 IGNITION 
18 ACCESSORY 

19 
PTO CUT 
(MANUAL TRANSMISSION MODEL 
WITH PTO) 

20 PTO MAIN (MODEL WITH PTO) 



8-70 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

STT  Rờ le 
1 BLANK 
2 BLANK 
3 GLOW 
4 MAGNETIC CLUTCH 
5 BLANK 

6 BLANK 
7 ENGINE STOP 

STT  Tên cầu chì Hạng 
1 BLANK ― 
2 A/C 10A 
3 ENGINE STOP 10A 
4 POWER SOURCE 15A 

 Vị trí cầu chì và rơ-le (Cab Exterior) 
Loại xe động cơ 6HH1 
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Cầu chì 

Rờ le 

2 

5 

3 

4 

1 

6 7 

1 

2 3 

4 



8-71 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

STT Tên Rờ le 

1 
STARTER 
FUEL HEATER 

2 ECM MAIN 
3 GLOW 

4 MAGNETIC CLUTCH 

5 
BUZZER CUT 
DUMMY LOAD 

6 STARTER CUT 

7 
STOP LIGHT CONTROL 
EXHAUST BRAKE 

STT Tên cầu chì Hạng 
1 ECM MAIN 15A 
2 A/C 10A 
3 POWER SOURCE 15A 
4 TCM 15A 

Loại xe máy 6HK1/4HK1 

Tùy thuộc vào thiết bị được lắp đặt, 
mục đích sử dụng của xe hoặc loại xe, 
có thể không lắp cầu chì hoảc rơ le ở 
vị trí xuất hiện tên của chúng trên sơ 
đồ. 
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Cầu chì 

Rờ le 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 

2 

3 
4 



8-72 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Trường hợp lái xe trên đường khó đi 
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Nếu xe bị mắc kẹt trong 
bùn, nhấn bàn đạp gia tốc 
mạnh hơn cần thiết chỉ làm 
xe bị lún sâu hơn và khó 
thoát hơn. Hãy kê đá hoặc 
cành cây hoặc giẻ dưới 
bánh xe để tạo ra ma sát  
hoặc liên tục lái lên trước 
rồi lại lùi về sau để tạo đà 
cho xe thoát ra.  
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8-73 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

V 

V 

Để di chuyến xe không có khả năng hoạt động, tốt nhất là nên gọi nhân viên cứu hộ 
hoặc dịch vụ cứu hệ giao thông. Nếu không thể gọi được, hãy thực hiện theo các 
quy trình sau khi kéo xe, sử dụng các thiết bị thích hợp và tuân theo các yêu cầu 
pháp lý tại địa phương. Không nên cố gắng khởi động xe bằng cách kéo hoặc đẩy 
xe. 

CẢNH BÁO 
• Phải nhớ chèn bánh xe khi tháo trục truyền động. Xe có thể di chuyển và gây tai nạn

nghiêm trọng.

CẢNH BÁO 
• Đối với mô hình MZZ, MZW và mô hình thủ công truyền MLD, đặt cần chọn

số sang vị trí  "N", và kéo cho một khoảng cách tối đa là 10 km (6.2 dặm) ở
tốc độ dưới 40 km / h (25 MPH). Khác so với ở trên, ngắt cánh quạt trục
trường hợp phải kéo xe để tránh thiệt hại cho việc truyền tải.

• Đối với xe êm, đặt cần chọn số ở vị trí "N" vị trí and đảm bảo hiển thị chỉ số
thay đổi "N". Kéo cho một khoảng cách tối đa là 10 km (6.2 dặm) ở tốc độ
dưới 40 km / h (25 MPH).
Khi chỉ báo sự thay đổi không chỉ "tồn tại", hoặc trong các tình huống khác so
với ở trên, ngắt cánh quạt trục trường hợp phải kéo xe để tránh thiệt hại cho
việc truyền tải.

• Nếu có thể, hãy kéo xe khi động cơ xe đã được khởi động. Nếu không khởi
động được động cơ xe:
- Phanh sẽ không hoạt động hiệu quả;
- Khó xoay vô lăng xe;
- Vô lăng có thể bị khóa và không thể xoay được. Tinh trạng này đặc

biệt nguy hiểm. (đặc biệt khi chìa khóa xe đã bị rút ra.)

Kéo xe với mẫu rơ-móc ZF9S1110 
→ Tham khảo trang  8-78

 Kéo xe với mẫu rơ-móc ZF6S1000 
→ Tham khảo trang  8-79

 Kéo xe với mẫu rơ-móc ALLISON 
V 2500/3000/3500 

→ Tham khảo trang  8-79
Kéo xe với mẫu rơ-móc FSO5206B/ 
ES11109/FS8209A

  → Tham khảo trang  8-80
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Trường hợp phải kéo xe 
xe 



8-74 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kéo xe chuyển tiếp (Tất cả các bánh 
xe trên mặt đất hoặc bánh xe trước 
không chạm đất) 
Khi có thể để vận hành tay lái, chiếc xe có 
thể được kéo với tất cả các bánh xe trên 
mặt đất. 
Nếu động cơ không thể khởi động, hệ 
thống lái trợ lực không hoạt động, làm cho 
lái khó khăn. Ngoài ra, khi áp suất không 
khí thấp, phanh sẽ không hoạt động. Hoặc 
cài đặt một thanh kéo giữa xe kéo and xe 
bị vô hiệu hay sử dụng một chiếc xe tải kéo 
để di chuyển xe bị vô hiệu hoá. 

 Đối với xe có một bánh xe phanh, nhả 
phanh lò xo bằng tay. 
Ngắt kết nối các trục cánh quạt từ trục 
sau, và sửa chữa các trục chân vịt vào 
khung. 

CẢNH BÁO 
• Hãy chắc chắn để chặn các bánh

xe với phanh trống trước khi ngắt
kết nối các trục cánh quạt. Nếu
không làm như vậy có thể gây
một tai nạn nghiêm trọng. Chiếc
xe sẽ bắt đầu di chuyển khi ngắt
kết nối trục cánh quạt.

Nếu trục sau bị hư hỏng hay nghi ngờ 
trục sau bị hư hỏng, loại bỏ các trục và 
cắm mở đầu cho các trung tâm để 
ngăn chặn dầu bánh răng khác biệt rò 
rỉ, hoặc để ngăn chặn bụi bẩn hoặc 
nước ngoài đối tượng xâm nhập vào 
trụcNếu trục sau bị hư hỏng hay nghi 
ngờ trục sau bị hư hỏng, loại bỏ các 
trục và cắm mở đầu cho các trung tâm 
để ngăn chặn dầu bánh răng khác biệt 
rò rỉ, hoặc để ngăn chặn bụi bẩn hoặc 
nước ngoài đối tượng xâm nhập vào 
trục. 
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8-75 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Phía trước 
Ngoại trừ mô hình FSS/FTS với 
đèn pha gắn trên cabin 

Mô hình FSS/FTS với đèn pha gắn 
trên cabin 
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1. Nếu chiếc xe được kéo hoặc kéo,
vững chắc gắn một sợi dây thừng để
phía trước hoặc móc kéo phía sau
trên cùng một bên.

2. Trong quá trình kéo, cẩn thận xem
đèn dừng của xe kéo để ngăn ngừa
chùng trong sợi dây thừng. Đảm
bảo rằng không có những cú sốc
mạnh hay lực lượng bên áp dụng
cho các xe tải trọng kéo quá mức có
thể làm hỏng các móc kéo.
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8-76 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Phía sau CẢNH BÁO 
• Không kéo một chiếc xe ở một

góc lớn hơn 15 °. Điều này có thể
tác động lực quả lớn lên xe và làm
hỏng xe.

• Chỉ buộc dây cáp vào đầu móc
kéo. Việc buộc dây cáp vào các bộ
phận khác của xe có thể làm hỏng
xe.

• Hãy chắc chắn rằng không có ai ở
gần móc và dây cáp kéo trước khi
kéo xe. nếu dây cáp đứt hoặc xe rơi
khỏi móc và bị hư hỏng, những
người đứng gần đấy có thể bị
thương hoặc các vật quanh đấyy có
thể bị hỏng.

• Móc kéo chỉ dùng để kéo xe có
trọng lượng tương tự với xe dùng để
kéo trên đường.

• Khi đến một đoạn đường hẹp hoặc
lầy lội, hãy dở xe ra. Không sử dụng
móc kéo để kéo trực tiếp mà dung
thừng để kéo.

• Đối với xe có dốc bắt đầu viện trợ
(HSA), hủy bỏ các HSA bằng cách
nhấn công tắc HSA OFF.

 Khi phanh xe không thể thả ra 
V → Tham khảo trang  8-26

Công tắc HSA OFF → Tham khảo trang 4-148 
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Dưới 15° 

 



8-77 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

 Trường hợp phải kéo xe từ phía 
sau( bánh sau rời khỏi mặt đất) 
Sửa chữa các tay lái ở vị trí thẳng về phía 
trước. 

KHUYẾN CÁO 
• Trước khi kéo, đặt công tắc 4WD ở

vị trí "OFF" cho bán thời thời gian
bốn ổ bánh mẫu (4WD) và nơi trung
tâm khác biệt giữa khóa chuyển đổi
trong vị trí "OFF" cho toàn thời gian
xe 4WD . Không đặt công tắc ở vị
trí "OFF" có thể gây phanh để bắt
kịp trong khi kéo.

[Liên hệ với một chiếc xe tải kéo vào 
những lúc này] 
• Khi chiếc xe sẽ đi xuống đồi dài

(Hệ thống phanh có thể bị quá nóng
và trở nên không hiệu quả)

• Khi việc truyền tải hoặc khác biệt bị
lỗi.

• Khi xe bị hỏng trên đường cao
tốc.

• Khi dải cao không thể được chuyển
sang tầm thấp (Mô hình rơ móc
ZF9S1110)

V Công tắc 4WD  → Tham khảo trang 4-186
V Center Differential Lock Switch 

→ Tham khảo trang 4-187
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8-78 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kích thước lốp  xe sau Bán kính 
lốp m m
(in)10.00R20-14 

0.5 (19.69) 10.00-20-16 
10.00R20-16 
11.00-20-16 

0.55 (21.65) 
11.00R20-16 
11R22.5-14 

0.5 (19.69) 
11R22.5-16 
275/70R22.5 
295/80R22.5-152/148J 

 Kéo xe với mẫu rơ móc ZF9S1110
Trên các phương tiện rơ móc ZF9S1110, chọn cao nơi phạm vi và để cần chọn số ở 
vị trí "N" . Đối với tốc độ kéo, hãy tham khảo sau đây biểu đồ. Đừng kéo hơn 100 km 
(62 dặm). Khác so với ở trên, ngắt cánh quạt trục Trường hợp phải kéo xe để tránh 
thiệt hại cho việc truyền tải. 

Trường hợp phải kéo xe  được trang bị với 
một rơ móc ZF9S1110, xác nhận tốc độ 
kéo sử dụng biểu đồ ở bên trái cho lốp 
kích thước and tỉ số truyền cuối cùng của 
trục sau trên xe của bạn. Kéo chiếc xe như 
vậy là không vượt quá tốc độ kéo. 

Mã tuỳ chọn → Tham khảo trang 1-5 
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Tỉ số truyền 
cuối cùng 

4.333 

4.556 
4.875 
5.125 
5.571 
6.143 
6.167 
6.429 
6.667 
6.833 

V



V Kéo xe với mẫu rơ móc ZF6S1000 

CẢNH BÁO 
• Kéo một chiếc xe phù hợp với các yêu cầu pháp lý có liên quan của khu vực của bạn.

• Khi khoảng cách kéo lên đến 100 km (62 dặm):
- Đặt các trơ móc ở vị trí trung lập.
- Hạn chế tốc độ kéo tối đa 60 km / h (37 MPH).

• Khi khoảng cách kéo dài hơn 100 km (62 dặm):
- Ngắt trục cánh quạt từ trục và phía sau buộc chặt vào cuối ngắt kết nối của

trục chân vịt vào khung.
- Một khi biện pháp này được thực hiện, tốc độ kéo lớn nhất trên không áp dụng.

• Một khi biện pháp này được thực hiện, tốc độ kéo lớn nhất trên không áp dụng:
- Để bảo vệ việc truyền tải, ngắt kết nối các trục cánh quạt từ trục và phía

sau an toàn của nó vào khung.

ALLISON2500/3000/3500 VKéo xe với mẫu rơ móc 

 Trường hợp phải kéo xe hoặc đẩy và di 
chuyển xe bị vô hiệu hoá, hoặc ngắt kết 
nối các dòng ổ đĩa hoặc nhấc bánh dẫn 
động khỏi đường. 
Bạn không thể bắt đầu động cơ bằng cách 
kéo hoặc đẩy các xe. 

CẢNH BÁO 
• Kéo hoặc đẩy xe bị vô hiệu hoá với

các dòng ổ đĩa không bị ngắt kết nối
hoặc các bánh dẫn động vẫn còn
trên đường có thể gây ra thiệt hại
nghiêm trọng đến việc truyền tải.
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8-80 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CẤP 

Kéo xe 
Cắt bỏ các lượng lái xe trục sau với rơ móc. Nếu chiếc xe được kéo mà không cần 
cắt ra khỏi lực lượng ổ đĩa, không đủ bôi trơn sẽ xảy ra bên trong rơ móc và sẽ bị 
thiệt hại như co giật cơ do ma sát. 

Lái xe xuống dốc (Driving with Shift Lever in Neutral) 
Thiếu nhớt bôi trơn sẽ xảy ra bên trong và rơ móc sẽ bị thiệt hại như co giật cơ do ma 
sát. 

Để tránh thiệt hại 
1. Trong mọi trường hợp xuống dốc

với rơ móc ở vị trí trung lập.
2. Đừng xuống dốc với bộ rơ

móc lỏng lẻo.

3. Kéo xe với trục bị loại bỏ, trục
cánh quạt bị ngắt kết nối hoặc
các bánh sau không chạm mặt
đất.

CẢNH BÁO 
• Hãy chắc chắn để chặn các bánh

xe với phanh trống trước khi ngắt
kết nối các trục cánh quạt. Nếu
không làm như vậy có thể gây ra
một tai nạn nghiêm trọng khi
chiếc xe sẽ bắt đầu di chuyển khi
ngắt kết nối các trục cánh quạt.

CẢNH BÁO 
• Nếu xe của bạn phải được kéo, sử

dụng, chiếc xe tải chứa các bánh xe
phía sau rời khỏi mặt đất, hoặc loại
bỏ các trục cánh quạt từ chiếc xe
của bạn. Nếu không làm như vậy sẽ
dẫn đến rơ móc bị vỡ.
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Towing Vehicles with FSO5206B/ES11109/FS8209A Loại 
xe Transmissions V



CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 9 

● CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH 9-2

● CÁC THÔNG SỐ KHÁC 9-32

Á Ô Ố



9-2 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 
Động cơ 6HH1 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Động cơ  làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp

Tỷ số nén    (đến 1) 18.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 8,226 (501.9) 

Thứ tự đánh lửa 1-5-3-6-2-4 

Thời điểm phun nhiên liệu   º(độ) 7° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa
 vòng/
phút

600 

Lực căng dây curoa quạt mm (in)/Hz Dây mới: 10 - 15 (0.39 - 0.59) / 125 - 147 
Dây cũ: 10 - 15 (0.39 - 0.59) / 104 - 118 

Lọc nhớt Loại Cartridge 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
      lít (US gal./Imp gal.) 

12.5 (3.30 / 2.75) bao gồm 2.0 (0.53 / 0.44) trong 
lọc & 10.5 (2.77 / 2.31) trong cacte nhớt. 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham 
khảo] 

      lít (US gal./Imp gal.) 
29.0 (7.66 / 6.38) 

Hệ thống xông máy Bugi xông (Hệ thống xông nhanh) 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH 

-



9-3CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 6HK1 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Động cơ  làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp  với bộ  làm mát khí  nạp

Tỷ số nén (to 1) 17.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 7,790 (475.3) 

Thứ tự đánh lửa 1-5-3-6-2-4 

Thời điểm phun nhiên liệu   º (tĩnh) 0° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa   vòng/phút 500 - 550 
Độ căng dây curoa quạt mm (in)/Hz Dây mới: 4 - 5 (0.16 - 0.20) / 191 - 209 

Dây cũ: 6 - 7 (0.24 - 0.28) / 162 - 172 

Lực căng dây curoa quạt 
mm (in)/Hz 

Dây mới: 10 - 13 (0.39 - 0.51) / 115 - 141 
Dây cũ: 13 - 15 (0.51 - 0.59) / 101 - 115 

Lọc nhớt Cartridge Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
       lít (US gal./Imp gal.) 

FRR/FSR/Loại FTS: 
12.5 (3.30 / 2.75) bao gồm 2.0 (0.53 / 0.44) trong lọc & 10.5 
(2.77 / 2.31) trong cacte nhớt. 

FTR/FVR/FVM/FVZ/GVR/GVZ Loại: 
18.5 (4.89 / 4.07) bao gồm 
2.0 (0.53 / 0.44) trong lọc & 
16.5 (4.36 / 3.63) trong cacte 
nhớt. 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham 
khảo] 

   lít (US gal./Imp gal.) 

6HK1-TCN 

M/T 

Euro II 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 28.1 (7.42 / 6.18) 

Euro III 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 29.0 (7.66 / 6.38) 

Euro II (Loại FTS) 28.7 (7.58 / 6.31) 

Euro III (Loại FTS) 29.6 (7.82 / 6.51) 

A/T 
Euro II 
(Ngoại trừ  Loại FTS) 31.4 (8.29 / 6.91) 

Euro II (Loại FTS) 32.0 (8.45 / 7.04) 

EuroIV 29.6 (7.82 / 6.51) 

6HK1-TCS 

M/T 
Euro II 28.7 (7.58 / 6.31) 

Euro III 29.6 (7.82 / 6.51) 

A/T Euro II (FVZ Loại) 32.0 (8.45 / 7.04) 

EuroIV 30.2 (7.98 / 6.64) 

Hệ thống xông máy V    Bugi xông 

-



9-4 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Động cơ 4HK1 
Thông số kỹ thuật 

Động cơ làm mát bằng nước, trục cam đặt phía trên, Phun nhiên liệu trực tiếp với bộ làm mát  khí nạp 

Tỷ số nén (to 1) 17.5 

Dung tích xi lanh cc (cu. in) 5,193 (316.9) 

Thứ tự đánh lửa 1-3-4-2 

Thời điểm phun nhiên liệu o (độ) 0° 

Khe hở xú-páp mm (in) Cả hai xú-páp hút-xả: 0.4 (0.016) khi động cơ nguội 

Tốc độ tối đa vòng/phút 550 - 600 

Độ căng chuyền động quạt mm (in)/Hz  Máy phát điện 50A/60A: 
Dây mới: 5 - 7 (0.20 - 0.28) / 197 - 221 

Dây cũ: 7 - 9 (0.28 - 0.35) / 168 - 182 Máy phát 
điện 90A: 

Dây mới: 5 - 7 (0.20 - 0.28) / 190 - 212 
Dây cũ: 7 - 9 (0.28 - 0.35) / 163 - 175 

Lực căng dây curoa quạt 
mm (in)/Hz 

Dây mới: 16 - 21 (0.63 - 0.83) / 68 - 82 
Dây cũ: 21 - 24 (0.83 - 0.94) / 59 - 67 

Bộ lọc nhớt Cartridge Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham 
khảo] 

lít (US gal./Imp gal.) 

10.5 (2.77 / 2.31) bao gồm 1.0 (0.26 / 0.22) trong lọc 
& 9.5 (2.51 / 2.09) trong cacte nhớt 

EuroII 16.9 (4.46 / 3.72) 

EuroIII 18.0 (4.76 / 3.96) 

EuroIV 19.0 (5.02 / 4.18) 

Hệ thống xông máy V    Bugi xông 

Á Ô Ố

Í -



9-5CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Hộp số 

Hộp số MZZ6W 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1)   Số 1 6.369 

  Số 2 3.767 

  Số 3 2.385 

  Số 4 1.442 

  Số 5 1.000 

  Số 6 0.720 

  Số lùi 6.369 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 4.4 (1.16/0.97) 

Loại có PTO: 5.3 (1.40/1.17) 

Hộp số MZW5A  

Hộp số MZW6P 

Ô Ố Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số 6 0.722 

Số 
lùi 

6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số thứ 5 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 5 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số lùi 6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

-



9-6  

Hộp số MZW6P (Smoother) 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 2 đến số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.615 

Số 2 4.095 

Số 3 2.358 

Số 4 1.531 

Số 5 1.000 

Số 6 0.722 

  Số lùi 6.615 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 5.3 (1.40 / 1.17) 

Loại có PTO: 6.0 (1.59 / 1.32) 

Dung tích nhớt bộ ly hợp Smoother [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

2.0 (0.53 / 0.44) 

Tổng dung tích 
nhớt 

      Loại: 6HK1 
8.40 (2.22 / 1.85) 

      Loại: 4HK1 
8.25 (2.18 / 1.82) 

Hộp số MLD 
Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdriver), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) MLD6A MLD6D MLD6Q MLD6W MLD6S 

Số 1 8.761 7.166 6.720 6.120 6.307 

Số 2 5.533 4.526 4.244 4.244 3.983 

Số 3 3.569 2.919 2.580 2.580 2.421 

Số 4 2.389 1.954 1.540 1.540 1.445 

Số 5 1.533 1.254 1.000 1.000 1.000 

Số 6 1.000 1.000 0.763 0.763 0.759 

  Số lùi 8.896 7.276 6.823 6.525 6.404 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 6.5 (1.72 / 1.43) 

Loại tiêu chuẩn có PTO: 7.2 (1.90 / 1.58) 

Loại công suất cao có  PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



9-7
Hộp số ZF6S1000 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (số thứ 6 là số overdriver), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.753 

Số 2 3.598 

Số 3 2.125 

Số 4 1.390 

Số 5 1.000 

Số 6 0.782 

  Số lùi 6.061 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 10.0 (2.64 / 2.20) 

Loại có PTO: 10.5 (2.77 / 2.31) 

Hộp số ZF9S1110 Over Drive 

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1) Số cực thấp 9.479 

Số 1 6.576 

Số 2 4.678 

Số 3 3.478 

Số 4 2.617 

Số 5 1.890 

Số 6 1.345 

7th 1.000 

8th 0.752 

  Số lùi 8.967 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Loại có PTO: 8.5 (2.25 / 1.87) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

-
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Hộp số ZF9S1110 truyền động trực tiếp

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1) Số cực thấp 12.728 

Số 1 8.829 

Số 2 6.281 

Số 3 4.644 

Số 4 3.478 

Số 5 2.538 

Số 6 1.806 

7th 1.335 

8th 1.000 

  Số lùi 12.040 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Loại không có PTO: 8.0 (2.11 / 1.76) 

Loại có PTO: 8.5 (2.25 / 1.87) 

Hộp số FSO5206B 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(số thứ 6 là số overdrive), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 6 

Tỉ số truyền (1) Số 1 6.077 

Số 2 3.534 

Số 3 2.091 

Số 4 1.347 

Số 5 1.000 

Số 6 0.792 

  Số lùi 5.431 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 7.5 (1.98 / 1.65) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số ES11109 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số truyền động trực tiếp), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8  

Tỉ số truyền (1)   Thấp 12.638 

Số 1 8.807 

Số 2 6.550 

Số 3 4.768 

Số 4 3.548 

Số 5 2.482 

Số 6 1.846 

Số 7 1.344 

Số 8 1.000 

  Số lùi 13.210 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 8.5 (2.25 / 1.87) 

Hộp số FS8209A 

Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 9 tốc độ (số thứ 8 là số truyền động trực tiếp), bộ đồng tốc từ số 1 tới số 8 

Tỉ số truyền (1)   Số cực thấp 12.638 

Số 1 8.807 

Số 2 6.550 

Số 3 4.768 

Số 4 3.548 

Số 5 2.482 

Số 6 1.846 

Số 7 1.344 

Số 8 1.000 

  Số lùi 13.210 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 8.5 (2.25 / 1.87) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số tự động ALLISON2500 (5 tốc độ)

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 5 tốc độ (Số 5 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 3.510 

Số 2 1.900 

Số 3 1.440 

Số 4 1.000 

Số 5 0.740 

  Số lùi 5.090 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

Loại ALLISON2500 hộp số tự động (6 tốc độ) 

Loại ALLISON3000 hộp số tự động (6 tốc độ) 

Á Ô Ố

Í

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số 5 và Số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (to 1) Số 1 3.486 

Số 2 1.864 

Số 3 1.409 

Số 4 1.000 

Số 5 0.749 

Số 6 0.652 

  Số lùi 5.027 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 27.0 (7.13 / 5.94) 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ(Số 5 và Số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 3.510 

Số 2 1.900 

Số 3 1.440 

Số 4 1.000 

Số 5 0.740 

Số 6 0.640 

  Số lùi 5.090 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Hộp số tự động ALLISON3500 

Thông số kỹ thuật 

Hộp số 6 tốc độ (Số 5 và số 6 là số overdrive) 

Tỉ số truyền (1) Số 1 4.593 

Số 2 2.257 

Số 3 1.535 

Số 4 1.000 

Số 5 0.749 

Số 6 0.651 

  Số lùi 4.999 

Dung tích dung dịch hộp số [giá trị tham khảo 
lít (US gal./Imp gal.) 27.0 (7.13 / 5.94) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



ZZ6W 

V    MZW6  MZW6P (Smoother) 
MLD 

6HH1-S 
6HK1-TCN 
4HK1-TCC 
4HK1-TCS 

9-12 

V
V 
V 
V  

V  
P, SA 

V 

Thông số kỹ thuật 
Loại xe FRR 

Động cơ 

Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Hộp số 

Loại 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Cầu  trước 

Loại bánh xe F036 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04) 

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 8° 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.64 × 2 (1.41 × 2) 

Á Ô Ố Í

Cầu sau 

Loại bánh xe R077 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau  [giá trị tham khảo]
kg (lb) 0.45 × 2 (0.99 × 2) 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp mm (in) Hộp số MZZ  60 - 80 (2.36 - 3.15) 

Ngoại trừ hộp số  MZZ 
40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức.    
mm (in)

  60 (2.36) hoặc hơn 

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

M



9-13
Tay lái 

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh 

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép  

Hành trình tự do của bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay 

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) 

nấc Lực kéo 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu 

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    100 (26.4 / 22.0) 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 50, V 24 / 60, V 24 / 90 

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 



6HH1-S 
6HK1-TCN 
4HK1-TCS 

9-14

V 
V  
V  

V M 
P, SA 

 V 

Loại  xe FSR 
Động cơ 

Loại 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3, 9-4 

Loại 

Hộp số 

V    MZW6 
ZW5A 
MZW6P (Smoother) 
MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 

V    ALLISON2500 (6-cấp) 

lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-10 

Bộ ly hợp 

Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức.  mm 
(in) 

  60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước 

Loại V    F036 V    F050 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 0°30’ 

: Caster độ 2° 2° 

: King pin độ 8° 8° 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.64 × 2 (1.41 × 2) 0.815 × 2 (1.80 × 2) 

Cầu sau 

Loại V    R077 V    R090 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 

Á Ô Ố

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Á Ô Ố

Í

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 200 (52.8 / 44.0) 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 40, V 24 / 50, V 24 / 60 

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Loại xe FTR

Động cơ

Loại V    6HK1-TCN 
V    4HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3, 9-4 

Hộp số

Loại V    MZW6P,   SA   MZW6P (Smoother) 
V    MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu sau

Loại R092 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 9.0 (2.38 / 1.98) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V Air o 

 V 

 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép  

Khí nén hoàn toàn mạch kép 
Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V   Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    200 (52.8 / 44.0) + 200 (52.8 / 44.0) 

Á Ô Ố

Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện V 24 / 60, V 24 / 90 volt/amp.
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V 
V  
V  

V ALLI 
V 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
lúc đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

 

Loại xe FVR 
Động cơ

Loại 6HH1-S 
6HK1-TCS 
6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Hộp số

Loại V    MZW6P 
V    MLD 

V    ZF9S1110 
V    FSO5206B 

SON2500 (6-speed) 
ALLISON3000 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-10 

Cầu sau

Loại V    R105 
V    R130 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 14.0 (3.70 / 3.08) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V Air o 
V 

Tay lái 

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 
Khí nén hoàn toàn mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V   Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Á Ô Ố

Í

Hệ thống điện 

Loại ắc quy V 65D23L, V 80D26L, V 115E41L 

Máy phát điện volt/amp. V 24 / 50,  24 / 60, V 24 / 90 V

V
V

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) Ngoại trừ  hộp số 
ZF6S1000 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Cho hộp số ZF6S1000 
25 - 40 (0.98 - 1.57) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

Loại xe FVM
Động cơ

Loại V    6HK1-TCS 
V    6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại V    MZW6P 
V    ZF6S1000 
V    ZF9S1110 

V    ALLISON3000 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-7, 9-8, 9-10 

Cầu sau

Loại V    R130 + D105 
V    R130 + D108 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

V    13.0 (3.43 / 2.86) 
V    14.0 (3.70 / 3.08) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố Í

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 
CHÍNH 
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V Air o 
V 

V 
V 

V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại thủy lực, mạch kép Mạch 
kép thông khí 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Mechanical internal expanding at rear of 
Hộp số 

V    Spring actuator at rear wheels 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

200 (52.8 / 44.0) 
370 (97.8 / 81.4) 
400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố
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V 
V 

V A 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
lúc đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 

Loại xe FVZ 
Động cơ

Loại V    6HK1-TCS 
V    6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số 

Loại ZF9S1110 
ES11109 

LLISON3500 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-7, 9-8, 9-9, 9-11 

Cầu sau

Loại V    RT210 
V    RT250 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

Truyền động cầu sau: 18.0 (4.76 / 3.96) 
Truyền động cầu trước: 12.0 (3.17 / 2.64) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố
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V Air o 

 V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Khí nén hoàn toàn, mạch kép 
Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số  

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    370 (97.8 / 81.4) 

Hệ  thống điện 

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố
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V M
V 

Bộ ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức. mm (in) 60 (2.36) hoặc hơn 

Cầu trước

Loại FD039 

Dung tích nhớt cầu trước 
[giá trị tham khảo] lít (US gal./Imp gal.) 3.8 (1.00 / 0.84) 

Khả năng chứa mỡ bánh xe trước [giá trị tham 
khảo] kg (lb) 0.5 × 2 (1.10 × 2) 

Loại xe FSS 
Động cơ

Loại V    6HH1-S 
V    4HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-4 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-4 

Hộp số  

Loại ZW6P 
MLD 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6 

Hộp số  phụ

Loại TF036 

Dung tích nhớt hộp số phụ  [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Cầu sau

Loại V    R075 V    R077 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 0.95 × 2 (2.09 × 2) 

Á Ô Ố
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V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Air over hydraulic, dual circuit 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số phụ 

V    Lò xo ở bánh sau 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu 

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    140 (37.0 / 30.8) 
V    200 (52.8 / 44.0) 

Hệ thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Í
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V 
V  

ZW5A, V 
V MLD 

 

Hộp số  phụ 

Loại TF56 TF036 

Dung tích nhớt hộp số phụ  [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.7 (0.98 / 0.81) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Bộ  ly hợp 

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc h

ơn 

Loại xe FTS 
Động cơ

Loại 6HH1-S 
6HK1-TCN 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-2, 9-3 

Hộp số 

Loại V    M MZW6P 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 

V    ALLISON2500 (5-speed) 

lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-5, 9-6, 9-10 

Cầu trước

Loại FD047 

Dung tích nhớt cầu trước 
[giá trị tham khảo] lít (US gal./Imp gal.) 

Bánh sau đôi 5.5 (1.45 / 1.21) 

Bánh sau đơn 6.5 (1.72 / 1.43) 

Lượng mỡ trục bánh xe trước [giá trị tham khảo]
kg (lb) 0.5 × 2 (1.10 × 2) 

Cầu sau

Loại V    R075 V    R092 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 6.5 (1.72 / 1.43) 9.0 (2.38 / 1.98) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 1.250 × 2 (2.756 × 2) 1.015 × 2 (2.238 × 2) 

Á Ô Ố
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Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khi mở rộng phía sau hộp số phụ 

V    Lò xo ở bánh sau 
Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 200 (52.8 / 44.0) 

V V 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Í
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V 
V 
V 

Loại xe GVR 
Động cơ

Loại 6HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại ZF9S1110 
ES11109 
FS8209A 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-7, 9-8, 9-9 

Bộ  ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu sau

Loại R130 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 13.0 (3.43 /2.86) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố

Í

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 
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V Air o 
V 

V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại thủy lực, mạch kép Mạch 
kép thông khí 

Hành trình tự do bàn đạp phanh mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại V    Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

V    Lò xo ở bánh sau

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố
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Loại xe GVZ

Động cơ

Loại 6HK1-TCS 

Dung tích nhớt động cơ [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Dung tích dung dịch làm mát[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-3 

Hộp số

Loại ES11109 

Dung tích nhớt hộp số [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) Tham khảo trang 9-9 

Bộ ly hợp

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 40 - 60 (1.57 - 2.36) 

Khoảng cách từ lúc chưa đạp bàn đạp ly hợp đến 
khi đạp bàn đạp ly hợp hết mức mm (in) 60 (2.36) hoặc 

hơn 

Cầu sau 

Loại V    RT210 
V    RT250 

Dung tích nhớt cầu sau [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

Lượng mỡ trục bánh xe sau [giá trị tham khảo]
kg (lb) 

Forward Cầu sau: 18.0 (4.76 / 3.96) 
Rearward Cầu sau: 12.0 (3.17 / 2.64) 

JIS 8-bu lông : 1.015 × 2 (2.238 × 2) 
ISO 10-bu lông : 1.820 × 2 (4.013 × 2) 

Á Ô Ố

Í

Cầu trước

Loại F063 

Góc đặt bánh xe: độ chụm mm (in) -1 to 1 (-0.04 to 0.04)

: Camber độ 0°30’ 

: Caster độ 2° 

: King pin độ 7°30’ 

Lượng mỡ trục bánh xe trước 
[giá trị tham khảo] kg (lb) 

JIS 8-bu lông : 0.505 × 2 (1.11 × 2) 
ISO 10-bu lông : 0.345 × 2 (0.76 × 2) 
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V V 

Tay lái

Hành trình tự do của tay lái mm (in) 10 - 60 (0.39 - 2.36) 

Dung tích Dầu trợ lực lái[giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 3.0 (0.79 / 0.66) 

Phanh

Loại Thủy lực trợ lực khí nén, mạch kép 

Hành trình tự do bàn đạp ly hợp mm (in) 10 - 18 (0.39 - 0.71) 

Phanh tay

Loại Phần cơ khí mở rộng phía sau hộp số 

Hành trình của phanh 
(Loại phanh tay trung tâm) Nấc 

Lực kéo. 294N (30.0kgf / 66lb) : 3 - 8 

Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu [giá trị tham khảo] 
lít (US gal./Imp gal.) 

V    200 (52.8 / 44.0) 
V    400 (105.7 / 88.0) 

Hệ  thống điện

Loại ắc quy V    65D23L,    V    80D26L,    V    115E41L 

Máy phát điện volt/amp. 24 / 50, 24 / 60 

Á Ô Ố
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Cho thị trường Cộng Hòa Nam Phi 
Hệ thống khóa điều kiển từ xa của xe 
(đầu phát asm/bộ phận điều kiển; bộ 
nhận tín hiệu) phù hợp với các yêu cầu 
cơ bản của Cục Truyền Thông Độc Lập 
Nam Phi (ICASA) và các quy định liên 
quan. 

Cho thị trường Singapore 

 Hệ thống khóa điều kiển từ xa của xe 
(đầu phát asm/bộ phận điều kiển; bộ 
nhận tín hiệu) phù hợp với các yêu cầu 
cơ bản của Cục Truyền Thông 
Singapore (IDA) và các quy định liên 
quan. 

Á Ô Ố Í

Các thông số khác 
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Hướng dẫn lắp đặt thiết bị thu phát sóng radio 

Mục đích 
Hướng dẫn lắp đặt này cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho việc lắp đặt cho xe 
có: 

• Bộ thu phát sóng radio (RF).
• Các thiết bị phụ trợ kết nối khác.

LƯU Ý 

• Hướng dẫn này mục đích bổ sung, không có ý nghĩa thay thế cho hướng dẫn
chi tiết lắp đặt được cung cấp duy nhất bởi nhà sản xuất của điện thoại vô tuyến
hoặc đài phát sóng ở mặt đất.

Tổng quan 
1. Chỉ có những thiết bị thu phát RFvà các thiết bị phụ trợ (microphone, bộ

chuyển, bộ khuếch đại...) có chứng chỉ 'CE' hoặc 'e'mới được kết nối với
xe.

2. Lắp đặt bộ thu phát RF cần được thực hiện bởi nhân viên được sự cho phép
của tổ chức có thẩm quyền. Hướng dẫn sử dụng và cài đặt bộ thu phát RF
cung cấp bởi nhà sản xuất cần được theo dõi.

LƯU Ý 

• Hướng dẫn của nhà sản xuất xe ô tô được ưu tiên trong trường có sự hợp xung đột.
• Lắp đặt bộ thu phát RF trên bất kỳ bộ phận nào của xe khác vị trí kết nối

được chỉ định hoặc vị trí gắn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành xe.
• Nếu một vấn đề được tìm thấy và không thể được sửa chữa, và nó được

cho là lỗi kỹ thuật của thiết bị phát RF do không phù hợp với nhà sản xuất,
cần có sự tư vấn của đại lý hoặc nhà cung cấp.

• Các chi phí phát sinh từ việc cài đặt không phải là trách nhiệm của nhà sản
xuất xe.

Á Ô Ố
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3. Quá trình lắp đặt được thực hiện theo các qui định pháp lý quốc gia cho việc
cài đặt và sử dụng các thiết bị thu phát RF trong xe.

4. Việc xem xét toàn diện cho vị trí lắp đặt thiết bị thu phát RF giúp cho hiện tượng
nhiễu điện từ (EMI) và nhiễu tần số radio (RFI) được giảm thiểu giữa các thiết bị
thu phát RF với xe điện và hệ thống điện.

5. Cẩn thận thực hiện khi có dự định lắp đặt bất kỳ thiết bị bổ trợ bên ngoài không
được là một mối nguy hiểm và không trái với quy định an toàn.

6. Đảm bảo rằng microphone/tai nghe không làm ảnh hưởng đến việc vận hành và
điều khiển xe.

7. Khi các thiết bị cầm tay hoặc thiết bị di động được kết nối với xe, bộ
chuyển đổi phù hợp tính năng kỹ thuật cần được sử dụng.

Lắp đặt 
Cẩn thận thực hiện các bước 

• Chọn ăng ten,
• Đặt nó vào vị trí được chỉ định trước,
• Lắp vào chính xác,
• Đảm bảo rằng tất cả các kết nối của ăng ten được niêm phong để ngăn chặn

bụi bẩn và nước xâm nhập và ảnh hưởng đến chất lượng,
• Đảm bảo rằng tất cả các kết nối đều được kiểm tra về mặt điện sau khi cài đặt, và
• Đảm bảo thu nhận được các kênh chuẩn VSWR.

Ăng ten 
1. Thiết bị thu phát RF có mức công suất đầu ra trên 100mW (đỉnh), một ăng ten

bên ngoài được khuyến cáo sử dụng.
2. Ăng ten ngoài cáp nạp phải phù hợp về trở kháng với VSWR < 2.0.
3. Ăng ten nên là loại gắn vĩnh viễn trên nắp phía xe. Nếu sử dụng loại ăng ten

nam châm, cần lắp vào vị trí giống như loại gắn vĩnh viễn.

LƯU Ý 

• Mỗi loại và kiểu dáng xe sẽ tương tác với tần số năng lượng một cách khác
nhau. Khi kết nối với một xe lạ, khuyến cáo nên dùng ăng ten nam châm để
kiểm tra vị trí của ăng ten được đề nghị với các hiệu ứng không mong muốn
trên xe. Vị trí của ăng ten là nguyên nhân chính của các hiệu ứng này.

• Vị trí tốt nhất để đặt ăng ten là mái kim loại chính giữa phía trên, nếu có thể
với khoảng cách > λ/4 (λ = bước sóng) từ bất kỳ một khe hở, chẳng hạn như
cửa sổ trời hay cửa sổ.

Á Ô Ố
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4. Cẩn thận khi ngồi gần ăng ten khi có thiên tai hoặc lắp vị trí gắn ăng ten khi

có từ tính, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc hoạt động
của la bàn trên xe được trang bị.

[Bức xạ trái đất] 
1. Để tạo một đối xứng, mẫu bức xạ không định hướng, một ăng-ten cần phải

được gắn theo chiều dọc trên một mặt phẳng nằm ngang lý tưởng với bán
kính > λ/4 khi tần số thấp nhất được sử dụng (xem Bảng 1).

2. Các ăng-ten không nên được đặt gần với bất kỳ cấu trúc cộng hưởng điện trường.
3. Cẩn thận khi đặt ăng ten gần với ăng ten có sẵn. cần phải tắch chúng với khoản

cách > λ/4 cho tần số phát f < 600 MHz và > λ cho tần số phát f > 600 MHz (xem
Bảng 1).

[Điều kiện mặt đất phẳng] 
Khi ăng ten được lắp trên mặt phẳng không phải kim loại. 

• Ăng-ten trên mặt đất - phẳng - độc lập có thể được gắn trực tiếp vào bất kỳ bề
mặt (sợi thủy tinh...) hoặc trên một giá đỡ có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất,

• Một ăng ten tiêu chuẩn có thể được sử dụng với một bay phẳng gắn vào mặt dưới của
bảng điều khiển, ví dụ như một tấm kim loại tuân theo kích thước bảng 1.

Í

Tần số 
f 

MHz 

Bước sóng 
λ 

cm 

λ/4 
cm 

50 600 150 
80 375 94 

150 200 50 

450 66 17 
600 49.5 12 
900 33 8 
1800 16.5 4 

Bảng 1. Chuyển đổi tần số thành bước sóng tương đương 
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[Vị trí ăng ten trên xe] 
Việc lắp đặt và sử dụng bộ truyền RF với ăng ten bên ngoài xe được thể hiện trong 
Bảng 2. 

Bảng 2. Việc lắp đặt và sử dụng bộ truyền RF với ăng ten bên ngoài xe 

Tần số kênh 
(MHz) 

Công suất 
tối đa (W) 

Vị trí của ăng 
ten 

Điều kiện cụ thể để cài đặt và / 
hoặc sử dụng 

1. 1.8-30 50 1.2.3.4.5. Ham Radio 
2. 50-54 50 1.2.3. Ham Radio 

3. 142-176 50 1.2.3. Ham Radio / General Service Radio 
4. 380-470 50 1.2.3. Ham Radio / General Service Radio 

5. 870-915 5 1.2.3. General Service Radio / Mobile 
Telephone 

6. 1200-1300 10 1.2.3. Ham Radio 
7. 1710-1785 2 1.2.3. Mobile Telephone 
8. 1885-2025 1 1.2.3. Mobile Telephone 

Vị trí Ăng ten       ;     
0: tất cả vị trí (bên ngoài xe)  
1: trên nắp, bên trái phía trước 
2: trên nắp, bên phải phía trước 
3: chính giữa nắp 
4: cản trước bên trái  
5: cản trước bên phải 

Hình 1. Hình thể hiện vị trí lắp ăng ten 
trên xe 

[ăng ten "On-glass" ] 
Kính gắn anten nên được giữ càng cao càng tốt trong trung tâm của cửa sổ phía sau 
hoặc kính chắn gió. 

LƯU Ý
• Cẩn thận để đảm bảo rằng kính nằm trong phạm vi nhiệt độ quy định khi lắp

đặt ăng-ten để có kết nối tốt.

Á Ô Ố
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Cáp nối ăng ten 

1. Sử dụng loại chất lượng cao,loại đồng trục (tối thiểu 95% vỏ bọc) có trở kháng
phù hợp với thiết bị thu phát RF (VSWR < 2.0).

2. Không được cuộn dây cáp, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự điều chỉnh của
các ăng-ten cũng như sinh nhiễu điện.

3. Nếu có thể, cáp ăng-ten nên được cắt theo chiều dài chính xác.
4. Cáp cần được xếp định tuyến để tránh biến dạng.
5. Bộ phận cảm biến an toàn điện tử (ví dụ túi khí và hệ thống ABS), mạch không

được đấu nối dây điện song song
6. Nếu cần đi ngang qua các đường dây điện khác, cắt ngang vuông góc.
7. Nếu cần một dây cáp nối dài, cáp đồng trục là thích hợp để sử dụng để có kết

nối chính xác với chất lượng tốt và tiết kiệm.

LƯU Ý
• Các kết nối ăng ten chính xác tại mỗi đầu của dây cáp trung chuyển để phù

hợp với các thiết bị sử dụng cần sử dụng kết nối hoặc hàn các đầu dây

8. Nếu dây cáp ăng ten bị ngắn, cần thay bằng một dây cáp trung chuyển khác với
chiều dài phù hợp.

LƯU Ý
• Mở rộng độ dài của cáp trung chuyển sẽ làm chất lượng kết nối kém,

đặc biệt đối với tần số > 800 MHz.

9. Đảm bảo rằng  không được kéo căng hoặc bóp méo như việc bóp chặp
các cáp với nhau.

10. Khi các viền xe được thay thế, đảm bảo không làm gãy các dây cáp.
11. Cần chú ý khi khi lắp tấm kính vào phía sao xe của loại có cửa xập để có thể

đóng mở và ngăn chặn hư hognr cho dây cáp.

Á Ô Ố
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Thiết bị thu phát RF 
[Bộ gá của thiết bị thu phát RF] 

1. Vị trí lắp thiết thị thu phát RF được cung cấp một đế gắn chắc chắn không không
ảnh hưởng tới các điều khiển vận hành xe và đảm bảo thông khí.

2. Thiết bị thu phát RF không được bị hư hỏng hoặc tắt về thông khí. Đặc biệt cần
đảm bảo thiết bị thu phát RF không được để bị hư hỏng vì ướt.

3. Việc truy cập vào các thiết bị của xe tại khu vực tải được cho phép như bánh xe
dự phòng, bình chữa cháy.

4. Việc kết nối thiết bị thu phát RF có thể dể dàng khi thiết bị thoát khỏi chế độ cầm
tay, hoặc sữa chửa và bảo trì.

5. Không cản trở hoạt động của túi khí và các thiết bị an toàn khác.

LƯU Ý
• Đặc biệt cú ý không đặt bất kỳ thiết bị thu phát RF, microphone hoặc linh

kiện trên đường dẫn của hệ thống khí nâng ghế hoặc "Air Bag".

[Bộ chuyển kết nối cáp thiết bị thu phát RF] 
1. Nếu có thể, tất cả các cáp cần được thiết kế bên trong các đường gờ dọc để

đủ khả năng bảo vệ tối đa. Nếu cần thiết, sử dụng ống dẫn, bộ bảo vệ và /
hoặc vỏ bọc cáp khi cần.

2. Để chọn đường đi của cáp, lý tưởng ở phía tránh gần ống dẫn nhiên liệu,
ống phanh, dây cáp, điều khiển, hệ thống dây điện xe và bất kỳ thành phần
nóng. Trong mọi trường hợp bất kỳ loại cáp nào cần được tuân thủ những
điều trên.

3. Dâp cáp cần được kết nối để tránh
• các cạnh sắc,
• Uốn cong,
• quá căng hoặc biến dạng,
• mài mòn,
• Nhiệt độ cao, và
• trở thành một mối nguy hiểm cho những người lái của xe.

Á Ô Ố
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Nguồn điện cho thiết bị thu phát RF 
[Tổng quan] 

1. Cáp chuyên dụng nên được sử dụng cho việc lắp đặt thiết bị RF-truyền mà
nên càng ngắn càng tốt để pin kết nối tích cực và tiêu cực. Không kết nối trực
tiếp đến các điện cực, sử dụng các thiết bị kết nối.

LƯU Ý
• Các kết nối không được thược hiện với các bộ điều kiển điện tử với bất kỳ

trường hợp nào. Ví dụ, không sử dụng ổ mồi thuốc làm nguồn cho thiết bị
thu phát RF.

2. Theo khuyến cáo, khi cáp đôi được sử dụng, 02 sợi dây cần được xoắn lại với
nhau để giảm nhiễu.

LƯU Ý

• Dây nguồn của thiết bị thu phát  cần được kết nối theo cách sau, khi nối,
02 dây không được phép đảo lộn, ví dụ sẽ để một sợi dài hơn sợi còn lại.

3. Nếu việc điều khiển đánh lửa được yêu cầu, các thiết bị cầm tay hoặc bộ phận
điều khiển có thể được kết nối thông qua một cầu chì trong mạch thích hợp hoặc
mạch đánh lửa không được cấp nguồn khi động cơ quay. 

Á Ô Ố
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[Cáp nguồn và định tuyến] 

1. Dây cáp lớn với điện trở thấp nên được sử dụng cho đường cáp dài để giảm thiểu
sụt áp.

2. Dây cáp sẽ có công suất cao hơn so với các cầu chì bảo vệ, và cầu chì cần
được trang bị.

3. Dây cáp cần ngắn nhất có thể.
4. Dây cáp cần được tính toán kỹ cho bộ phận chuyển động, (giảm xóc, lái, ổ trục,

bàn đạp điều khiển...).
5. Cáp được bảo đảm tránh các bộ phận của động cơ, hệ thống ống xả hoặc các

bộ phận nóng khác.
6. Dây cáp nguồn, nếu có thể, cần được tacwsh biệt với các dây cáp điều khiển

thiết bị giải trí trong xe, mặc dùng nó có thể vượt qua cùng một lổ hở khung xe;
có thể khoan thêm lổ để thuận tiện cho việc đi dây.

7. Dây cáp cần được bao bọc, tránh gấp gãy, và tránh bị kéo căng.
8. Cáp được bố trí xa cuộn dây đánh lửa, các mạch điện áp cao của hệ thống

đánh lửa và các bộ phận điều khiển điện tử và, nếu có thể, tránh các dây điện
khác.

[Hệ thống cung cấp nguồn 24 V] 
1. Điện thế 12 V có thể được chiết xuất từ pin 24 V.

LƯU Ý

• Hầu hết các thiết bị thu phát RF di động sẽ vận hành tại nguồn 12 V. Các
dòng xe ISUZU FRR90/FSR34/FVR34/FSR90 được trang bị 24 V, do đó,
cần có bộ điều chỉnh thích hợp hoặc bộ chuyển đổi được sử dụng để cung
cấp cho các nguồn cung cấp điện áp các thiết bị RF truyền tải được thiết kế.

2. Cáp nguồn của ổn áp hoặc bộ chuyển đổi cần được thiết kế cầu chì phù hợp
phải được lắp càng gần nguồn cung cấp.

LƯU Ý

• Việc lắp đặt các thiết bị RF truyền tải được thực hiện như vậy để giúp cho
nguồn điện của xe không bị ảnh hưởng.

3. Các thiết bị sẽ được lắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để bảo vệ môi
trường, nó nên được đặt ở một vị trí khô ráo và thoáng mát.
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INDEX 

Bộ sấy khí   V 7-121 
Air Outlets 5-2

Air Pressure Gauge 4-14 

Air Tanks 7-119 
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AM/FM Radio V 5-30
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 V  
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M/T
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V 
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V 
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Ổ cắm phụ kiện (24V) 5-19 Ngăn chứa đồ 5-21

Lọc gió 7-60

Đai truyền động máy nén 7-202

Carrying Children 2-15

Cautions for Driving in Cold Regions and 
Season 6-22

Air Conditioning Filters 7-199 Cautions for Driving in Hot Regions and 
Season 6-21
Cautions for Parking 6-20

ALLISON2500 Hộp số Fluid 
7-140 

ALLISON3000/3500 Hộp số 

CD Player (with AM/FM Radio) 

Center Console Box 

Changing a Tire (ISO 10-Bu lông ) 

Changing a Tire (JIS 6-Bolt or 8-Bolt 
Wheels) 

Checking a Part Where there was an 

5-38

5-23

7-110 

7-101 

Analog Tachograph   V 4-12

Ăng ten 5-29
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was Driven 7-28 

Checking Axle Shaft Bolts 7-119 
Antilock Brake System (ABS) 
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4-170
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5-17 
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Ashtray 5-20 Bộ ly hợp 7-121 
Automatic Hộp số Loại 2-35 Coat Hook 5-25
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Combination Light Control Switch 4-79

Trước khi sử dụng xe 2-2
Coupler 4-178

Brake Lock 4-157
Cruise Control 4-161

Phanh 7-76
Cup Holder 5-25

Daily Check (Preoperational Check) 7-26 

Discarded Parts, Oils and Other Liquids 7-6 

Driving 2-17 

Driving Safely and with Confidence  6-2

Driving with a Trailer 6-17 

Drum Brakes 7-88

V 
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4-99 Key 

Glove Compartment without Lid V 5-23

Greasing Chassis Components 7-172 
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V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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Động cơ Conditions 7-30 

Động cơ Coolant 7-39 

Động cơ Coolant Temperature Gauge 4-15 

Động cơ Oil 7-31 

Handling the Battery 7-192 

Handling the Jacks 7-180 

Handling the Radiator and Intercooler 7-54 

Hazard Warning Flasher Switch 4-83 

Headlight Leveling Switch 4-81 
2-31 Heater/Manual Air Conditioner/Cooler 
4-83

0-11 Hill Start Aid (HSA) 

5-6

4-146
7-189

7-206

Hook 5-26

Horn Button 4-89
Hour Meter 4-17
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Exhaust Brake Switch 
Exterior (PICTORIAL INDEX) 
Exterior Lights 
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F 
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Four Wheel Drive (4WD) Loại 
2-36, 4-182
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7-159 

4-82

4-76

7-217

7-8 4-86
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7-210 
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Inter-Differential Lock Switch 

Interior (PICTORIAL INDEX) 

Interior Lights 
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3-13 Key with Immobilizer Transponder Chip 

3-2

Cầu trước Differential Gear Oil 
Front Fog Light Switch V 

Front Lid 
Nhiên liệu Filter 
Nhiên liệu Gauge 
Bình nhiên  liệu 
Fully Adjustable Tay lái 

G 
Gearshift Lever M/T / SA 

Getting In and Out of the Vehicle 

Glove Compartment with Lid V 5-22
Keyless Entry System 

3-3

3-4
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Airbag System V 2-55, 4-198
Seat Belts 3-34

On the Road 6-2

Opening and Closing Doors 3-9

Staying Safe 2-44

Tay lái Wheel 7-170 

Stopping and Parking 2-38

Stopping the Động cơ 4-7

Sun Visor 5-17 
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    V 
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SA 
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V 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH 9-2 Cầu sau Differential Gear Oil 7-156 

Manual Hộp số Oil / 

Manually Operated Windows 

Mirror Heater Switch 

7-129

3-16

4-91

Rear Differential Lock Switch 

Rear Fog Light Switch 

Refrigerant 

4-85

4-82

7-201
Mirrors 3-31 Remote Control Mirror Switch 4-91
Loại with ALLISON2500 Loại Automatic Replacing the Fuses and Relays 8-53
Hộp số 4-134 Retractable Power Mirror Switch 4-90
Loại with ALLISON3000/3500 Loại 
Automatic Hộp số 4-141 
Loại with ES11109/FS8209A Loại Manual 

Hộp số 

Loại with Smoother 

4-114 

4-117 

4-110 

Seat Belt with Pretensioner and 
Supplemental Restraint System (SRS) 

Seatback Pocket (Driver's Side)   V 5-21

Loại with ZF9S1110 Loại Manual 
Hộp số V 

Multi-Information Display (MID) 

 
4-22

Seats 3-20

Operating Tips for the Radio and CD Player 
5-26

Các thông số khác 9-32

Overhead Shelf 5-24

Selector Button 
Selector Lever 

Small Article Storage Pocket 

Smoother Bộ ly hợp Oil 

Smoother Loại 

Spare Tire 

Speed Limit Device 

4-106
4-104

5-21

7-153 

2-31

7-117 

2-54

Phanh tay 7-84
Phanh tay Lever 4-95

Speedometer 4-11

Starter Switch 4-74
Starting the Động cơ 4- 4

Statement of Compliance with ECE R13 

Pedals 4-94

Pintle Hook   V 4-174 

Power Cab Tilt System V 7-15 
Power Tay lái Fluid 7-166 
Power Tay lái Fluid Filter 7-169 

Power Take-Off (PTO) V 4-193

Power Windows   V 3-15
Precautions for Checking and Adjustments 

7-4

Preparation for Changing a Tire 7-100 
Preventing Breakdowns 2-49

2-57



10-4 INDEX

Hộp số phụ Gear Case Oil
 

V 7-163 
Troubleshooting 8-2

6-27Using Tire Chains 

 
Vehicle Data Collection 2-57

V 

V 

V 

V 

V 

Tachometer 4-13 Warm-Up Switch 4-78

Tilting the Cab 7-10 Warning and Indicator Lights 4-37

Tire Rotation 7-98

Tools 7-7

Warning and Indicator Lights Layout 4-18

Warning Buzzer    4-70

Warning/Caution Labels in Your Vehicle 

Vehicle Identification Number (VIN) and 
Động cơ Numbers 1-2

0-21

Warning/Indicator Light Index 0-15
Wheels and Tires 7-92
When Driving on Bad Roads 8-72
Bình hết điện  8-11 
Phanh không hoạt động 8-10

When the Bulb Does not Come On 8-29 

When       the       Động cơ       Overheats   

 

 8- 23

 
When the Động cơ Stalls and Cannot be Ventilator 5-4
Restarted 8-9
Xe hư khi đang lái 8-8
Hết nhiên liệu 8-13 

When the Meter Shows an Abnormality 8-25 

When the Phanh tay Cannot be 
Released 8-26

When the Tire Goes Flat 8-7

When the Vehicle Breaks Down during 
Driving 8-7

When the Warning Light Comes On 8-16

When to Visit an Isuzu Dealer 2-51

When Towing 8-73

Windshield Washer Fluid 7-185

Windshield Wiper and Windshield Washer 
Switch 4-87

7-186 Windshield Wiper Blades 

 
ZF9S1110 Hộp số sàn 2-30



GHI CHÚ



GHI CHÚ



GHI CHÚ



GHI CHÚ
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