DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU,
AN TOÀN CHO XE HONDA CỦA BẠN
1. Các lưu ý khi lắp thêm phụ kiện

Không lắp thêm phụ kiện nào trong phạm vi tầm nhìn của người lái vì:


Điều này có thể dẫn tới tai nạn do tầm nhìn bị hạn chế

 Người lái không thể phản ứng ngay với các tình huống bên ngoài do hình ảnh bị sai lệch khi
đi qua phụ kiện đến mắt của người lái.

Không lắp thêm bất cứ phụ kiện dạng thấu kính hoặc để các đồ vật dễ cháy nổ (hộp quẹt gas, tàn
thuốc…) trong xe vì các phụ kiện và các đồ vật này có thể sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra
cháy nổ.

2. Không nên thay đổi cấu hình xe ôtô Honda của bạn

Không nên sử dụng bất cứ phụ tùng hay phụ kiện không phù hợp với các tính năng hoạt động của
xe ngoại trừ các phụ tùng chính hiệu do Honda cung cấp vì điều này:
 Sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tối ưu của xe hoặc gây ra các tai
nạn ngoài ý muốn.
 Sẽ không phù hợp với luật giao thông Việt Nam khi lắp các phụ
tùng không được chứng nhận
Lưu {: Trong trường hợp lắp đặt thêm các phụ kiện thì bạn cần có biện
pháp bảo dưỡng định kz đối với các vị trí cần phải khoan lỗ vào khung
xe trong quá trình lắp đặt để tránh gỉ sét.
Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều phụ kiện sử dụng điện năng như: màn hình DVD, loa
sub, camera lùi hồng ngoại, cảm biến lùi, màn hình ốp gương, nẹp bước chân có đèn, đuôi cá có đèn,
còi điện…

Công ty Honda Việt Nam khuyến cáo không lắp đặt hoặc sử dụng các phụ kiện không phải do
Honda cung cấp nếu không có sự tư vấn kỹ thuật của nhân viên Đại lý Honda.
Không lắp thêm các thiết bị điện ngoài thị trường không phù hợp với xe (còi điện khác công suất,
loa sub…) vì chúng sẽ làm tăng thêm rủi ro tiềm ẩn cho xe ôtô Honda của bạn. Trong trường hợp
khách hàng lắp đặt phụ kiện bên ngoài thì khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm khi có các rủi ro xảy
đến mà nguyên nhân là do lắp đặt các phụ kiện bên ngoài gây ra.

Hãy sử dụng vành (mâm, la zăng) xe được thiết kế cho xe ôtô honda vì: Hiệu quả phanh và khả
năng lái sẽ giảm khi sử dụng các loại vành không phải của xe ôtô Honda.

3. Xe ôtô Honda được trang bị hệ thống túi khí (SRS) do vậy không đặt đồ trang trí, phụ kiện
tại khu vực có trang bị túi khí vì:



Các phụ kiện lắp thêm có thể dẫn tới việc túi khí hoạt động không chính xác.



Các phụ kiện được lắp thêm (sáp thơm, nước hoa…) có thể bị văng ra và gây nguy hiểm cho
người lái và hành khách trên xe khi túi khí hoạt động.

Lưu {: Không sử dụng sáp thơm vì trong
các loại sáp thơm này có thể chứa các
thành phần gây hại (điển hình là chất
silicon có trong sáp thơm) sẽ làm ảnh
hưởng đến quạt gió của hệ thống điều
hòa trên xe ôtô Honda của bạn.
Hãy đến Đaị lý Honda khi bạn có dự định tiến hành những công việc sau:


Sửa chữa khu vực xung quanh vô lăng.



Lắp đặt hệ thống âm thanh.



Các công việc liên quan đến đồng sơn khu vực xung quanh táp lô.



Sửa chữa xung quanh bảng đồng hồ điều khiển trung tâm.

4. Hãy đến Đại lý Honda gần nhất để được nhân viên Đại lý tư vấn và hướng dẫn trước khi lắp
đặt các phụ kiện không phải do Honda Việt Nam cung cấp.

Vì phụ kiện nếu không phù hợp với xe ôtô Honda của bạn hoặc hiệu quả lắp đặt không tốt thì
có thể dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn ngoài ý muốn.
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