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Tiết kiệm 50 đô la với “Driving Coach (Kèm Lái  xe)” trên Điện thoại Thông minh  
 

 OAKLAND, Calif., ngày 11 tháng 2, 2016 . . . Ủy ban Giao thông Đô thị (The Metropolitan 

Transportation Commission (MTC)) trong tuần này đã khởi động một chương trình mới được gọi là 

Drive Smart Bay Area (Lái xe Thông minh trong Vùng Vịnh) để giúp người lái xe tiết kiệm tiền, cải 

thiện chất lượng không khí và tăng tính an toàn bằng cách làm theo một vài lời khuyên đơn giản để cải 

thiện thói quen lái xe và hiệu suất của xe. Chúng bao gồm việc liên kết các chuyến đi; tránh tốc độ quá 

nhanh; gỡ bỏ thiết bị không cần thiết trong cốp xe và ở ghế sau; tránh đạp thắng gấp và tăng tốc nhanh 

chóng; giữ áp suất lốp xe ở mức thích hợp; điều chỉnh xe đều đặn; và đảm bảo nắp bình xăng được vặn 

kín. Người lái xe nghe theo những lời khuyên này có thể tiết kiệm lên đến 1 đô la cho mỗi ga lông 

xăng, cải thiện hiệu suất của xe, và giữ cho giao thông được thông suốt hơn. 

Drive Smart Bay Area là một bổ sung mới nhất vào chương trình Climates Initiatives (Những 

Đề xướng cho Khí hậu) được đưa ra bởi MTC trong năm 2009. Đối với những người lái xe muốn biết 

là thói quen lái xe hiện nay của họ tác động ra sao đối với “mpg” (số dặm đi cho mỗi ga lông xăng) của 

họ, Ủy ban đang hợp tác với công ty Automatic Labs Inc. đóng tại San Francisco để bán Bộ Điều hợp 

Tự động - một thiết bị lái xe thông minh có thể cắm dễ dàng vào dưới tay lái của những xe sản xuất sau 

năm 1996 – với giá là 49.99 đô la, tức là giảm nửa giá so với giá bán lẻ đề xuất là 99.95 đô la. Những 

ngưới lái xe có bằng ở các quận Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, 

Santa Clara, Solano và Sonoma có thể mua thiết bị giảm giá này tại www.511.org/DriveSmartBayArea 

hoặc tại 23 cửa hàng Best Buy quanh vùng Vịnh cho đến ngày 11 tháng 6 hoặc cho đến khi còn hàng. 

"Bộ Điều hợp Tự động giống như thiết bị theo dõi thể dục (fitness tracker ) cho chiếc xe của 

bạn", như được giải thích bởi Ursula Vogler, người điều phối chương trình Climate Initiatives của 

MTC. "Nó liên lạc với điện thoại thông minh của bạn để giúp bạn lái xe thông minh hơn, và nó thông 
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báo cho bạn những thói quen lái xe lãng phí. Bộ Điều hợp Tự động thậm chí còn có thể chẩn đoán các 

vấn đề của động cơ, nhắc cho bạn chỗ đậu xe, hoặc gọi cấp cứu nếu xẩy ra tai nạn, mà không đòi hỏi 

phải đăng ký”. 

Để mua Bộ Điều hợp Tự động trực tuyến, xin hãy xem video hướng dẫn tại 

www.511.org/DriveSmartBayArea và nhấn vào kết nối "Get Your Plug-In Tool " ở cuối video. Để mua 

được Bộ Điều hợp tại Best Buy, xin truy cập vào phần “resources section” ở 

www.511.org/DriveSmartBayArea, in ra phiếu giảm giá (Automatic coupon ) và xuất trình tại cửa 

hàng. Các cửa hàng Best Buy tham gia chương trình bao gồm các địa điểm ở Brentwood, Colma, Daly 

City, Fairfield, Gilroy, Milpitas, Mountain View, Oakland, Pinole, Pleasant Hill, San Bruno, San 

Carlos, San Francisco, San Jose, San Rafael, Santa Rosa, Sunnyvale, Union City, Vacaville và Vallejo. 

Bộ Điều hợp Tự động hoạt động với hầu hết các loại xe chạy xăng, diesel và hybrid được sản 

xuất sau năm 1996. Bộ Điều hợp được cắm vào cổng OBD-II của xe và liên lạc không dây qua 

Bluetooth với các ứng dụng của nó để ghi và hiển thị các chi tiết về thói quen lái xe. Các điện thoại 

thông minh và hệ điều hành tương thích bao gồm iPhone 5, 5c, 5s, 6 và 6 Plus; iOS 7 và trở lên; 

Android 4.0 Ice Cream Sandwich và trở lên; và Android 4.3+ (Jelly Bean) cho HTC One. BLU 

Advance 4.0, BLU Dash 5.0 và BLU Life Play S hiện không tương thích. 

 Xin hãy truy cập vào www.511.org/DriveSmartBayArea để biết thêm thông tin về chương trình 

Drive Smart Bay Area, để xem tất cả các lời khuyên về Smart Driving (Lái xe Thông minh), và để 

xem video “What is Smart Driving?” (Lái xe Thông minh là gì?) do MTC sản xuất. Xin hãy truy cập 

vào http://mtc.ca.gov/our-work/plans-projects/climate-change-clean-vehicles/climate-initiatives-

program để biết thêm thông tin về chương trình Climate Initiatives của MTC. 

 MTC là cơ quan hoạch định, điều phối và tài trợ giao thông cho chín quận hạt trong Vùng Vịnh 
San Francisco. Automatic Labs Inc. được thành lập vào năm 2011. Bộ Điều hợp Tự động biến bất cứ 
chiếc xe nào thành một chiếc xe được kết nối. Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập vào 
www.automatic.com. 
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