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I. Vận hành an toàn
phương tiện điện

ĐỌC KỸ các Thông tin và Lưu ý cần thiết trước
khi vận hành xe điện
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1. Thông tin lưu ý

• Trước khi vận hành xe ô tô điện cần hiểu hết các chú
thích, ký hiệu trên xe và an toàn là trên hết.
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1. Thông tin lưu ý

• Bố chí chung các bộ phận chính của xe điện
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• Đặc biệt chú
ý đến các
phần tử của
hệ thống
điện cao áp
và vị trí của
chúng.

• Quan tâm
đến vị trí ngắt
phản hồi
nguồn điện
cao áp và ắc
quy phụ



1. Thông tin lưu ý

• Các thành phần của hệ thống cao áp trên xe điện
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1. Động cơ điện trước

2. Máy nén điều hòa

3. Hệ thống sấy

4. Hộp cầu trì trước

5. Cáp điện cao áp

6. Bộ chia 

7. Hệ thống sạc

8. Bộ chuyển đổi DC-DC  

9. Sưởi cabin 

10. Hệ thống Pin cao áp

11. Cổng sạc

12. Động cơ điện sau

Các dây diện cao áp thường có mầu cam!



2. Các thao tác vận hành trong tình
huống khẩn cấp

• Cắt bỏ dây phản hồi mạch cao áp

• Ngắt kết nối của ắc quy phụ - ắc quy 12 V
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• Sử dụng găng tay
cách điện trong
quá trình thao tác

• Không nên cố
gắng can thiệp
vào hệ thống pin 
cao áp và điện
cao áp. Không
phải tất cả các
phần tử của hệ
thống điện cao áp
được dán nhãn



2. Các thao tác vận hành trong tình
huống khẩn cấp

• Nâng xe tại đúng điểm quy định, tránh gây tổn hại cho pin 
cao áp
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• Khi nâng xe sai
điểm quy định
rất có thể gây
tổn hại cho pin 
cao áp và tiền
ẩn nhiều khả
năng cháy nổ
hệ thống điện
cao áp



2. Các thao tác vận hành trong tình
huống khẩn cấp

• Cứu hộ xe điện đúng cách
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• Khi cứu hộ xe điện phải đảm bảo rằng các bánh xe của xe được
cứu hộ không được quay. Chỉ cho phép quay chậm (3-5 km/h) 
trong khoảng cách ngắn (khoảng 10m).



3. Sử dụng xe điện

• Về cơ bản xe điện được sử dụng như xe ô tô truyền
thống với các lưu ý đã nêu trên.

• Điểm khác biệt giữa sử dụng xe điện với ô tô truyền
thống nằm ở việc sạc pin thay vì đổ nhiên liệu.
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• Đặc biệt lưu ý các an toàn về
cháy nổ và điện giật khi sạc
cho xe ô tô điện

• Công suất sạc càng lớn thì
càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
và cần những hiểu biết nhất
định về an toàn điện.



3. Sử dụng xe điện

• Các lưu ý khi sạc xe điện để nâng cao tuổi thọ của xe

• Chọn phương pháp sạc hợp lý.

• Chọn thời điểm sạc hợp lý
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• Sạc càng nhanh tuổi thọ pin 
càng ngắn.

• Pin của xe điện sẽ có tuổi 
thọ tốt nhất nếu như được 
duy trì trong mức từ 20% 
đến 85%. Bạn chỉ nên sạc 
đầy pin khi có nhu cầu sử 
dụng tối đa cự ly vận hành 
của ô tô.

• Để xe ở môi trường nhiệt độ
và độ ẩm thích hợp



II. Bảo trì xe ô tô điện

ĐỌC KỸ hướng dẫn sử dụng trước khi tiến hành
các công việc bảo trì xe ô tô điện
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1. Các hạng mục bảo trì xe điện

• Xe điện cũng giống như xe ô tô truyền thống về các hạng
mục bảo trì định kỳ về tất cả các thành phần và hệ thống
ngoại trừ hệ thống động lực.

• Lốp xe: cần được kiểm tra áp suất lốp thường kỳ (hàng
tháng), đảo lốp (định kỳ khoảng 10.000 km) và thay lốp
nếu đã mòn hết hoặc bị hỏng.

• Thay gạt mưa theo định kỳ khoảng 15.000km và đổ nước
rửa kính khi hết.

• Rửa gầm xe định kỳ khoảng 2 lần/năm để tránh ăn mòn
gầm xe.

• Mỗi 20.000 km nên thay lọc khí cabin.

• Sau 5 năm có thể thay thế nước làm mát, dầu phanh, thêm
khí điều hòa nếu cần.
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1. Các hạng mục bảo trì xe điện

Ví dụ về các hạng mục bảo trì được khuyến cáo của xe điện Tesla
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Các bộ phận Thời gian bảo dưỡng

Gạt nước 1 năm

Nước rửa kính Theo nhu cầu

HEPA lọc tinh 3 năm

Lọc điều hòa 3 năm

Bánh xe 10.000 km đảo bánh

Dầu phanh 2 năm

Má phanh Vệ sinh mỗi 20.000 km

Nước làm mát pin Không cần thay



1. Các hạng mục bảo trì xe điện

• Sự khác biệt trong bảo trì xe điện so với xe ô tô truyền
thống nằm cơ bản ở bảo trì hệ thống động lực bao gồm
hệ thống pin động lực và hệ thống điều khiển động cơ
điện.

• Động cơ điện và hệ thống điều khiển: Đối với các loại động cơ
điện hiện đại ngày nay không được khuyến cáo về bảo trì.

• Hệ thống pin động lực Lithium cũng không khuyến cáo bảo trì, 
việc sửa chữa và hiệu chỉnh chỉ được phép thực hiện tại các cơ
sở được cấp phép. Tuổi thọ trung bình của hệ thống pin khoảng
10 năm.
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1. Các hạng mục bảo trì xe điện

• Hệ thống pin xe Hybrid cần được bảo trì, bảo dưỡng và
thay thế nếu cần thiết.

• Thông thường trên xe Hybrid sử dụng pin Niken kim loại nên có thể
tháo rời từng modul pin và kiểm tra tình trạng hoạt động của chúng.
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1. Các hạng mục bảo trì xe điện

• Hệ thống phanh trên xe điện sẽ ít phải bảo trì hơn hệ
thống phanh trên xe truyền thống.

• Má phanh xe điện sẽ mòn ít hơn so với má phanh xe truyền
thống vì có sự trợ giúp của hệ thống phanh tái tạo.

• Đĩa phanh của xe điện cũng ít mòn hơn so với phanh truyền
thống.

• Dầu phanh của xe điện sẽ dùng được lâu hơn vì điều kiện làm
việc nhẹ nhàng hơn so với dầu phanh xe truyền thống.
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2. Chi phí bảo trì xe điện

• Các kết quả nghiên cứu cho thầy chi phí bảo trì của xe
điện thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong rất nhiều
(khoảng 50 % thấp hơn).
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III. Bảo dưỡng, sửa
chữa và thay thế trên xe

điện
Thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn
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1. Thông tin lưu ý

• Việc thực hiện các lưu ý này nhằm giúp người thưc hiện
thao tác được an toàn một cách tối đa.

• Không được thực hiện các thao tác tháo lắp, thay thế trên
xe điện khi không có chuyên môn.
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Phải được giám sát hoặc hướng dẫn bởi một

người có chuyên môn cao

Được cấp quyền truy cập để lấy thông tin dữ liệu 

về xe



2. Thông tin kỹ thuật

• Là nhưng thông tin quan trọng thu thập từ nhà sản xuất
và của người lái xe để có thể xây dựng giải pháp công
việc tốt nhất.
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Sơ đồ cấu tạo của một xe

Volkswagen chạy điện

1 - động cơ điện 3 pha; 2 - bộ sạc AC pin 
cao áp; 3 - máy nén điều hòa không khí; 
4 – động cơ đốt trong; 5 - ắc quy 12V; 
6 - bộ pin cao áp; 7 – dây điện cao áp; 
8 – bộ phận sấy khí; 9- bộ điều khiển hệ
thống động lực; 10 – bộ sạc DC pin cao
áp



3. Dụng cụ sửa chữa xe điện

Dụng cụ sửa chữa cho xe điện phải đảm
bảo các yêu cầu cách điện theo tiêu chuẩn.

22Dụng cụ tháo lắp, sửa chữa cách điện

Găng tay cao su cách điện

Khu vực sửa chữa xe điện được cách

ly nghiên ngặt



4. Quy trình chuẩn đoán trên xe điện

• Quy trình thực hiện
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Đỗ xe ở một vị trí an toàn

Kết nối máy chẩn đoán

Chọn chế độ chẩn đoán và bắt đầu

Chọn tab Kế hoạch kiểm tra.

Nhấn nút Kiểm tra chọn riêng và chọn

các mục menu, lưu lại các lỗi



5. Ngắt điện cao áp trên xe điện

• Việc đầu tiên cần làm khi thao tác với các chi tiết hệ
thống cao áp là chúng ta phải ngắt đường điện áp cao. 
Mỗi hãng xe điện lại có một cách khử khác nhau.
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Đầu kết nối điện cao cáp( màu xanh)

VD: Với hãng Volkswagen



6. Các bước làm cụ thể khi tháo pin 
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Ngắt nguồn năng lượng

Xả nước làm mát

Loại bỏ nắp hoặc lớp phủ

Tháo kết nối cáp điện áp cao

Tháo bu lông/ đai ốc

Loại bỏ thành phần chính

Các đầu nối khóa



7. Một số hình ảnh minh họa pin cao áp

Mô-đun cuối đang được tháo ra khỏi bộ pin và đặt lên tấm cách điện



7. Một số hình ảnh minh họa pin cao áp
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