
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ SẠC DI ĐỘNG VINFAST

Cảm ơn bạn đã sử dụng bộ sạc di động của VinFast. Để sử dụng sản phẩm đúng cách, 
vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi sạc pin.

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,
Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: vinfastauto.com

Liên hệ Chăm sóc khách hàng
Hotline: 1900 23 23 89
Email: support.vn@vinfastauto.com



1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Ý nghĩa các biểu tượng

THẬN TRỌNG biểu tượng này cảnh báo nếu vận hành không phù hợp có thể 
gây nguy hiểm cho người sử dụng hoặc có thể làm hư hỏng thiết bị.

CẢNH BÁO biểu tượng này cảnh báo nếu vận hành không phù hợp có thể gây 
nguy hiểm cho người sử dụng hoặc có thể làm thiết bị hư hỏng nghiêm trọng.

Không làm ngập bộ sạc dưới nước.

Không kéo, gập, thắt hoặc dẫm lên cáp sạc.

Không làm rơi bộ điều khiển hoặc đặt vật nặng lên trên nó.

Không để bộ sạc ở gần vật có nhiệt độ cao hoặc dưới ánh nắng mặt trời.

Không sử dụng bộ sạc ở nơi có nhiệt độ vượt quá phạm vi hoạt động từ 
-40°C đến +60°C.

Vui lòng đậy nắp chống bụi đúng vị trí khi không sử dụng thiết bị.

Chỉ sử dụng bộ sạc trong điều kiện nguồn điện có thiết bị bảo vệ
chống giật RCD hoạt động tốt.

Không sử dụng bộ sạc nếu dây sạc bị hỏng.

Chỉ sử dụng bộ sạc cho xe ô tô điện VinFast.

Bộ sạc phải được nối tiếp địa.

Không sử dụng bộ sạc bằng cách đấu nối thêm dây kéo dài hoặc và
bộ chuyển đổi.

Không thò tay vào bên trong súng sạc.

Không tự sửa chữa thiết bị.

Nếu thiết bị hoạt động không đúng theo hướng dẫn sử dụng,
không dùng thiết bị này. Liên hệ đơn vị được uỷ quyền của VinFast
để sửa chữa hoặc thay thế.

THẬN TRỌNG

CẢNH BÁO
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2. ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn
 

Điện áp định mức

Dòng điện định mức

Tần số 

Kiểu chân căm

Điện trở cách điện 

Nhiệt độ hoạt động 

Nhiệt độ bảo quản 

Bảo vệ rò điện 

Độ ẩm hoạt động 

Chỉ số IP

Kích thước

Chiều dài tổng thể

Khối lượng

IEC61851-1-2017 IEC62752-2018
IEC62196-2-2016 IEC60884-1-2011

220 VAC

10A 

45~65 Hz 

Loại E/F (theo chứng chỉ VDE)

>1000MΩ 

-40~60°C 

-40~85°C 

Loại B 

5%~95%RH (không ngưng tụ) 

Bộ điều khiển: IP 65
Súng sạc (không cắm vào xe): IP 54
Súng sạc (khi cắm vào xe): IP55

Hộp đựng (DxRxC):
287.5mm × 73.1mm ×47.3mm

5.000 mm

≤2.3kg   

(1) Bộ điều khiển
(2) Phích cắm
(3) Súng sạc

(1)

(2)

(3)

Bộ sạc di động VinFast
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3. CÁCH SỬ DỤNG

Đảm bảo súng sạc, phích cắm, cáp và hộp điều khiển không có bất kỳ bất thường 
nào và không có vết xước, rỉ sét, nứt vỡ…

Không sử dụng bộ sạc nếu ổ cắm bị hỏng, rỉ sét, nứt vỡ hoặc kết nối lỏng lẻo.

Lau bằng vải sạch và làm khô nếu phích cắm bị bẩn hoặc ướt.

Sử dụng ổ cắm loại E/F và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam.

Ổ cắm loại E Ổ cắm loại F

4. TRÌNH TỰ SẠC

Nếu sử dụng bộ sạc ở nơi đông người, bố trí dây sạc cách xa nơi đông 
người qua lại.

Tránh kéo mạnh dây cáp.

Đặt cáp trên bề mặt nhẵn, không có vật sắc nhọn và mảnh kính.

Tránh sử dụng trong môi trường có hóa chất hoặc để bộ sạc tiếp xúc với 
chất gây ăn mòn, chất dễ cháy nổ.

Không để bánh xe đè lên bộ sạc hoặc dây cáp

Bộ sạc có khối lượng nhất định, tránh treo dây sạc thẳng đứng, nếu bị 
rung lắc trong thời gian dài sẽ làm giảm tuổi thọ của dây cáp.

(*) Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bộ sạc được sử dụng không
đúng cách dẫn đến hư hỏng hoặc các tình huống nguy hiểm khác.

THẬN TRỌNG

Đảm bảo nguồn điện cấp cho bộ sạc có tiếp địa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

1. Lấy bộ sạc ra khỏi hộp, cắm phích cắm trực tiếp vào ổ cắm như hình 2.

2. Mở nắp sạc xe điện, cắm súng sạc vào vị trí sạc trên xe như hình 3.

Phích cắm

Súng sạc

Hình 1 Hình 2 Hình 3



3. Bộ sạc tự động sạc cho xe khi đèn LED đỏ sáng, đèn LED xanh và
đèn LED vàng nháy 1 lần.

Không nhầm lẫn đầu cắm cấp nguồn với súng sạc.

Đảm bảo súng sạc cắm vào xe chắc chắn, khớp hoàn toàn vào xe.

5. ĐÈN LED HIỂN THỊ TRẠNG THÁI

4. Nhấn nút dừng sạc trên cửa xe hoặc trên màn hình sạc của xe để nhả khóa súng sạc. 

5. Rút súng sạc ra khỏi xe (hình 4).

6. Đóng nắp bảo vệ đầu sạc trên xe, sau đó đóng nắp bảo vệ súng sạc của bộ sạc (hình 5).

7. Rút phích của bộ sạc cắm ra khỏi ổ cắm (hình 6).

Rút đầu sạc phía xe điện ra trước, sau đó mới rút phích cắm của bộ sạc ra khỏi
ổ cắm.

Trạng thái
làm việc/Lỗi

Có nguồn điện

Sẵn sàng sạc

Đang sạc

Hoàn thành sạc

Lỗi kết nối tiếp địa

Lỗi dính rơ le

Lỗi đi ốt trên xe

Quá nhiệt

Lỗi RCD

Quá tải

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Nháy

Nháy

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Nháy

Tắt

Nháy

Sáng

Tắt

Tắt

Tắt

Tắt

Sáng

Sáng

Nháy

Tắt

Tắt

Tắt

Nháy

Sáng

Sáng

Nháy

Nháy

Sáng

Đèn nguồn
(Đỏ)

Đèn sạc
(Xanh)

Đèn lỗi
(Vàng)

(*) Vui lòng không tháo rời hoặc tự ý sửa chữa bộ sạc. Nếu phát hiện các lỗi trên hãy liên 
hệ nhân viên VinFast để xử lý.
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Ổ cắm Phích cắm

Hình 5Hình 4 Hình 6



6. BẢO HÀNH

Trong trường hợp sử dụng đúng cách, công ty sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành nếu
phát sinh vấn đề về chất lượng trong vòng 1 năm kể từ ngày mua. 

Phạm vi bảo hành sẽ không bao gồm trường hợp bộ sạc bị hư hỏng vì hao mòn
quá mức do vận hành bất thường (sử dụng quá mức, thay thế hoặc sửa chữa
trái phép, tai nạn…), điều kiện môi trường khắc nghiệt (bao gồm tiếp xúc với axit,
hoá chất, bụi kim loại, nhiệt độ cao…).

Việc bảo hành không bao gồm chi phí vận chuyển thiết bị để trả lại cho VinFast.

Việc bảo hành chỉ áp dụng đối với người mua thiết bị từ VinFast, không áp dụng
với người nhận chuyển nhượng.

7. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Kiểm tra đèn tín hiệu, xác định lỗi bằng cách tra cứu mục 5.

Đảm bảo bộ sạc được đấu tiếp địa đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra điện áp nguồn cấp bình thường.

Kiểm tra xe điện có hoạt động bình thường không.

Kiểm tra đèn tín hiệu, xác định lỗi bằng cách tra cứu bảng 5.

Kiểm tra điện áp nguồn điện có ổn định tại 220V không.

Kiểm tra nhiệt độ có quá cao không. 

Đảm bảo thiết bị được đấu tiếp địa đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra tổng công suất tiêu thụ điện (gồm bộ sạc) có vượt quá công suất
cho phép không.

Đảm bảo thiết bị được đấu tiếp địa đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra thiết bị có bị ngắn mạch, chạm chập không. 

Rút phích cắm và súng sạc và cắm trở lại, nếu vẫn còn lỗi vui lòng liên hệ nhân viên 
VinFast để được hỗ trợ.

Không sạc được

Sạc bị gián đoạn

Ngắt khi thiết bị đang sạc

Báo lỗi khi thiết bị đang sạc
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