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1

แนะน�าคู่มือการใช้รถ

คู่มือการใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด

ก่อนท่ีจะใช้งาน ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการใช้รถยนต์อย่าง

ปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้เหมาะสมกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซีรีย์ MG3 ซึ่งได้อธิบาย

ชิ้นส่วนประกอบและฟังก์ชั่นทั้งหลายของรถยนต์ซีรีย์นี้อย่างละเอียด

รอบคอบ

คู่มือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์คู่มือ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัดมีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคู ่มือนี้  เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์ บริษัทฯจะสงวนสิทธิในการปรับแก้

ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้งต่างหาก

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เพียงเป็นแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

ข้อมูลส�าคัญ

คู่มือการใช้รถ และ สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา นอกจาก

ได้แนะน�าวิธีการใช้รถที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการใช้รถ และการ

บ�ารุงรักษารถยนต์ตามก�าหนดแล้ว ยังได้ก�าหนดหน้าที่และสิทธิใน

การรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่างบริษัท

กับลูกค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หากเกิด

การสูญเสียเน่ืองจากความผิดพลาด การละเลยและวิธีการใช้งานที่ไม่

ถูกต้องหรือการแต่งรถที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นของท่านเอง ท่านจะ

เสียสิทธิเรียกร้องการชดเชย

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแต่งรถและ

การเพ่ิมส่วนประกอบรถอย่างเคร่งครัด ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

ส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต  

มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร การขับขี่ การ

ลงทะเบียนรถหรือความปลอดภัยทางสังคม การแต่งรถหรือการปรับ

เปลี่ยนส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลด

ประสิทธิภาพการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ หรือก่อให้เกิดการ

ขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วย

ค�าน�า
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ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังในคู่มือเล่มนี้หมายถึงศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกทางกลหรือวิธีทางอื่นๆ โดยไม่

ได้รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนสิทธิ์รถ กรุณาโอนคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะคู่มือสองเล่มนี้

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของรถยนต์

ค�าแนะน�า

ค�าเตือน

เครื่องหมายเตือนน้ีหมายถึง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาด
เจ็บของผู้น่ังหรือการเสียหายอย่างรุนแรงของรถยนต์ ต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร ่งครัด หรือต ้อง
พิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ที่นี่หมายถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้

รถยนต์ของท่านเสียหาย
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หมายเหตุ

หมายเหตุ:ข้อความแนะน�า

เครื่องหมายนี้หมายถึงสิ่งของดังกล่าวต้องให้หน่วยงาน

พิเศษจัดการ เพื่อไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม

ดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน“*”อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชั่นนี้เพียงประกอบในรถยนต์บางรุ่น รถของท่าน

อาจจะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

แสดงถึงทิศทางเคลื่อนที่
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ข้อมูลประจ�ารถ

หมายเลขประจ�ารถ

1 1

32

1

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN) 

2 หมายเลขเครื่องยนต์

3 หมายเลขชุดเกียร์

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (รหัส VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือชุดเกียร์ 

อาจจะต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

ต�าแหน่งป้ายประจ�ารถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองเห็นอย่างสะดวกโดยผ่านกระจกบังลมหน้า

• บนแผ่นป้ายประจ�ารถ

• ภายในห้องเครื่องยนต์ อยู่ที่คานตัวบนของแผงตัวถังด้านขวา

• อยู่ตรงกลางด้านบนภายในประตูท้าย

หมายเลขเครื่องยนต์

พิมพ์บนด้านหลังขวาของเสื้อสูบเคร่ืองยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

เครื่องยนต์)

หมายเลขชุดเกียร์

ในฉลากที่ติดบนเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์
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แผ่นป้ายประจ�ารถ

แผ่นป้ายประจ�ารถรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ :

• รุ่นรถ

• รุ่นเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• เดือนปีผลิต

• ประเทศผลิต

• บริษัทผลิต

ต�าแหน่งแผ่นป้ายประจ�ารถ

แผ่นป้ายประจ�ารถติดบนด้านล่างตัวล็อคของประตูด้านหลังขวา
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แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8	 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
9	 แผงหน้าปัด
10	 จอแสดงข้อมูลทั่วไป
15	 ไฟเตือนและสัญญาณไฟ
20	 ไฟส่องสว่างและสวิตช์
24	 ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก
27	 คอพวงมาลัย
28	 แตร
29	 กระจกมองข้าง
32	 แผ่นบังแดด
33	 กระจกหน้าต่าง
35	 ซันรูฟ	*
37	 ไฟส่องสว่างภายในห้อง
38	 ปลั๊กที่จุดบุหรี่
39	 ที่เก็บของ
41	 ที่รองแก้ว
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แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

1 ถุงลมเสริมความปลอดภัยข้างผู้โดยสารแถวหน้า
2 ระบบสันทนาการ
3 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ
4 สวิตช์ไฟหน้า/สวิตช์คันโยกไฟเลี้ยว/ไฟสูง/สวิตช์

ไฟตัดหมอกหลัง
5 ที่กดแตร
6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างผู้ขับขี่
7 แผงหน้าปัด
8 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน/หัวฉีดน�้าล้างกระจกบัง

ลม
9 สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างและกระจกไฟฟ้า
10 สวิตช์กุญแจ
11 คันปลดล็อคฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง
12 คันเร่ง
13 แป้นเบรก
14 สวิตช์สลับโหมดเกียร์
15 คันเกียร์
16 ก้านเปิดกระโปรงห้องเครื่องยนต์

L R

61 2 3 874 5 9

1113 1214 101516
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1
แผงหน้าปัด

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 1) ใช้ ×1000 รอบ/นาที

เป็นหน่วยวัด

ข้อควรระวัง

อย่าให้เข็มของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ในเขตเตือนภัยสีแดง

เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

มาตรวัดความเร็วรถ

แสดงความเร็วรถ (ต�าแหน่ง 2)

มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

แสดงระดับน�้ามันเชื้อเพลิงในถังน�้ามันด้วยสีและจ�านวนรูปสี่เหลี่ยมที่

ส่งแสงสว่างรวม 8 รูป (ต�าแหน่ง 3) เมื่อระดับน�้ามันเชื้อเพลิงเต็ม รูป

สี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นสีขาว เมื่อระดับน�้ามันต�่า รูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ล่างสุด

จะจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และส่งเสียงเตือนหนึ่งคร้ัง ตาม

ระดับน�้ามันลดลงไปเรื่อยๆ รูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่อยู่ล่างสุดจะกระ

พริบพร้อมส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ข้อควรระวัง

เมื่อสัญญาณเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าสว่างขึ้น ควรเติม

น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายไอคอนมาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิงแสดงถึงช่อง

เติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านขวาของรถยนต์
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปอยู่ข้างล่างของตรงกลางแผงหน้าปัด จะแสดง

ข้อมูลดังต่อไปนี้:

1 แสดงต�าแหน่งเกียร์และโหมดเกียร์

2 แสดงข้อมูลรถยนต์

การแสดงต�าแหน่งเกียร์และโหมดเกียร์

แสดงต�าแหน่งคันเกียร์ในปัจจุบัน (R,N,1,2,3,4,5) และโหมดเกียร์

อัตโนมัติ A,S,W อ้างอิงถึง“เกียร์อัตโนมัติแบบเชิงกล”ของบท“การ

สตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่”

การแสดงข้อมูลรถยนต์
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1
จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ระยะทางรวมทั้งหมด

• ระยะทางทริป A

• ระยะทางทริป B

• ระยะทางขับต่อ

• การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในทันทีทันใด 

• อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

• ความเร็วเฉลี่ย

• การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

กดปุ่มปลายสวิตช์คันโยกไฟเลี้ยวอย่างสั่นๆ ซ�้ากัน (ต�่ากว่า 2 วินาที) 

จะหมุนเวียนแสดงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

เมื่อเลือกเข้าสู่หน้าแสดงระยะทางทริป A,ระยะทางทริป B,อัตราการ

สิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยหรือความเร็วเฉล่ีย กดปุ่มปลายสวิตช์

คันโยกไฟเลี้ยวค้างไว้ (นานกว่า 2 วินาที) สามารถรีเซ็ตค่าในหน้านั้น

ระยะทางรวมทั้งหมด

แสดงระยะทางการเดินทางทั้งหมดของรถยนต์

A

km

ระยะทางทริป A และระยะทางทริป B

ระยะทางทริปแสดงถึงระยะทางรวมหลังการรีเซ็ตล่าสุด

ระยะทางทริป A และระยะทางทริป B เป็นค่าบันทึกระยะทางโดย

อิสระ ขอบเขตค่าแสดงภายใน:0~9999 กิโลเมตร ถ้าระยะทางต�่า

กว่า 1000 กิโลเมตร ค่าแสดงจะเพิ่มขึ้นตามหน่วย 0.1 กิโลเมตร เมื่อ

ระยะทางมากกว่า 1000 กิโลเมตร ค่าแสดงจะเพิ่มขึ้นตามหน่วย 1 

กิโลเมตร เมื่อระยะทางเกิน 9999 กิโลเมตร จะรีเซ็ตเป็นศูนย์โดย

อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตระยะทางทริป A และระยะทางทริป B อย่าง

เป็นอิสระ เพื่อแยกบันทึกระยะทางรวมของแต่ละทริป
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A km

A

B km

A

ระยะทางขับต่อ

แสดงถึงระยะทางประมาณที่สามารถขับต่อได้ก่อนถังน�้ามันเชื้อเพลิง

หมดถัง หลังเติมน�้ามันเสร็จ จะประมวลระยะทางขับต่อใหม่

ระยะทางขับต่อ จะประมวลตามการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ย

ของทริปล่าสุดและปริมาณน�้ามันคงเหลือในถังน�้ามัน

W

km

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในทันทีทันใด

รถยนต์จะประมวลค่าการส้ินเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในทันทีทันใดโดย

อัตโนมัติ เมื่อรถยนต์จอดน่ิงหรือหยุดใช้น�้ามันเช้ือเพลิง ค่าการสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในทันทีทันใดแสดงเป็น ---L/100km

S L/100km
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1
อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

ฟังก์ชั่นนี้แสดงถึงอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยต้ังแต่การ

รีเซ็ตครั้งท่ีแล้วจนถึงปัจจุบัน (ประมวลอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เฉลี่ยตามปริมาณการสิ้นเปลืองน�้ามันในการเดินทางระยะหนึ่ง) 

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยสามารถรีเซ็ตใหม่ตลอดเวลา 

เพ่ือบันทึกอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยในทริปใดทริป

หนึ่งหรือในสภาพการเดินทางที่ก�าหนด

S L/100km0

หมายเหตุ:อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับนิสัยการขับรถ สภาพถนน ภาระบรรทุกของรถยนต์ แรงดันลม
ยาง โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถ เกรดน�้ามันฯลฯ

ความเร็วเฉลี่ย

ฟังก์ช่ันน้ีแสดงถึงความเร็วรถเฉลี่ยต้ังแต่การรีเซ็ตครั้งที่แล้วจนถึง

ปัจจุบัน ความเร็วเฉลี่ยสามารถรีเซ็ตใหม่ตลอดเวลา เพื่อบันทึก

ความเร็วเฉลี่ยในทริปใดทริปหนึ่งหรือในสภาพการเดินทางที่ก�าหนด

0

A

km/h
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การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

แสดงสัญลักษณ์เตือนท�าการบ�ารุงรักษา ระยะทางเหลือของการบ�ารุง

รักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

W

km

หมายเหตุ:เพียงแต่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังสามารถรีเซ็ต
ระยะทางของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป
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1
ไฟเตือนและสัญญาณไฟ

สัญญาณไฟสูง - สีฟ้า

เมื่อเปิดไฟสูง สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้น

สัญญาณไฟหรี่ - สีเขียว

เมื่อเปิดไฟหรี่ สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้น

สัญญาณไฟเลี้ยว - สีเขียว

สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาจะแสดงโดยลูกศร ลูก

ศรนี้อยู่ด้านบนของแผงหน้าปัด เมื่อไฟเลี้ยวกระพริบ สัญญาณไฟที่

เกี่ยวข้องจะสว่างตาม

หากเปิดไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยวสองตัวจะกระพริบพร้อมกัน

หากสัญญาณไฟเล้ียวที่แผงหน้าปัดกระพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟ

เลี้ยวหน้า หลังที่เกี่ยวข้องเกิดการขัดข้อง

หมายเหตุ :หากไฟเลี้ยวกระจกมองข ้างมีป ัญหา จะไม ่ส ่ง 
ผลกระทบต่อความถี่กระพริบของสัญญาณไฟเลี้ยว

สัญญาณไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้น
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ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ถ้าไฟเตือนนี้สว่างต่อ

หลังท�าการทดสอบตนเองเมื่อเสร็จหรือสว่างในเมื่อที่รถยนต์ก�าลัง

เดินทาง แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือพรีเทนชั่นเนอร์

ของเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

อย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะท�าได้ มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่สามารถท�างานอย่างปกติในเมื่อประสบอุบัติเหตุ

ไฟเตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

เพ่ือท�าการทดสอบตนเอง ถ้าผู้ขับหรือผู้โดยสารแถวหน้า*ไม่ได้คาด

เขม็ขดันริภัย ไฟเตือนนีจ้ะสว่างขึน้พร้อมส่งเสยีงเตอืน เพือ่เตอืนผู้ขับ

หรือผู ้โดยสารแถวหน้า*คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย ขณะที่

ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารแถว

หน้า*ไม่ได้คาดเขม็ขัดนริภยั ไฟเตือนนีจ้ะกระพรบิพร้อมส่งเสยีงเตอืน 

จนกว่าได้คาดเขม็ขดันิรภยัอย่างเรียบร้อยหรอืจะดบัไปหลงั 90 วนิาที

ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

เพื่อท�าการทดสอบตนเอง และจะดับไปหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ หาก

ไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ อาจก่อให้

เกิดความเสียหายอย่างรุ่นแรงแก่เครื่องยนต์ หากสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย ควรจอดรถทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามัน

เครื่อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนไดชาร์จเสีย - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

เพื่อท�าการทดสอบตนเอง และจะดับไปหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ หาก

ไฟเตือนนี้ไม่ดับไปหลังสตาร์ทเครื่องยนต์หรือสว่างขึ้นในขณะที่

รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้
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1
ไฟเตือน ABS เสีย - สีเหลือง

ABS
เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

เพื่อท�าการทดสอบตนเอง หลังจากนั้น ถ้าไฟเตือนนี้ไม่ดับไป แสดงว่า

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อคขัดข้อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อคเสียในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู ่ 

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อคจะหยุดท�างาน แต่ยังสามารถใช้ระบบ

เบรกธรรมดาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะเริ่มท�าการ

ทดสอบตนเอง หลังทดสอบเสร็จ หากไฟเตือนนี้ไม่ดับไป แสดงว่า 

ระบบเบรกมีปัญหา เช่น น�้ามันเบรกต�่าหรือระบบการจ่ายแรงเบรก

เสีย หรือไม่ได้ปลดเบรกมือลง

เมื่อดึงเบรกมือขึ้น ไฟเตือนนี้จะสว่าง และหลังจากได้ปลดเบรกมือลง

ถึงที่สุด ไฟเตือนนี้จะดับไป ถ้าไม่ได้ปลดเบรกมือลง เมื่อความเร็วรถ

เกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไฟเตือนนี้จะกระพริบและส่งเสียงเตือน 

จนกว่าได้ปลดเบรกมือลง หลังได้ปลดเบรกมือ หากไฟเตือนยังสว่าง

ต่อ แสดงว่าระบบเบรกมีปัญหา หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควร

จอดรถและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

เมื่อปิดสวิตช์กุญแจและได้เปิดประตูข้างผู้ขับ ถ้าไม่ได้ดึงเบรกมือขึ้น 

จะกระตุ้นไฟเตือนเบรกมือ ไฟเตือนนี้จะกระพริบและส่งเสียงเตือน

ไฟเตือนระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์ - สีเหลือง

ไฟเตือนน้ีแสดงถึงการขัดข้องที่จะส่งผลกระทบต่อ

คุณลักษณะและระบบระบายไอเสียของเคร่ืองยนต์ เมื่อสวิตช์กุญแจ

อยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึ้นและเริ่มท�าการทดสอบตนเอง 

หลังทดสอบเสร็จ หากไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะที่รถยนต์

ก�าลังวิ่งอยู่พร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่ามีการขัดข้องที่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณลักษณะและระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์ กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

ไฟเตือนนี้แสดงถึงการขัดข้องที่ส่งผลกระทบอย่างร้าย

แรงต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ท่ีตรวจพบโดยระบบควบคุมเครื่องยนต ์

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อทดสอบ

ระบบ หลังทดสอบเสร็จ หากไฟเตือนน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะท่ี

รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่พร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่ามีการขัดข้องท่ีส่งผล 

กระทบอย่างร้ายแรงต่อสมรรถนะเคร่ืองยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์ - สีแดง/สีฟ้า

ไฟเตือนแสดงถึงอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นของเคร่ืองยนต์ 

ซึ่งมีแสงสีแดงและแสงสีฟ้าสองสี เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟนี้

จะท�าการทดสอบตนเอง ถ้าไฟเตือนน้ีส่งแสงสีฟ้า แสดงว่าอุณหภูมิ

น�้าเครื่องยนต์ต�่าเกิน ถ้าไฟเตือนนี้ส่งแสงสีแดง แสดงว่าอุณหภูมิน�้า

เครื่องยนต์สูงเกิน เมื่ออุณหภูมิน�้าสูงขึ้นต่อ ไฟเตือนนี้จะกระพริบ

พร้อมส่งเสียงเตือน ถ้าตรวจพบสัญญาณอุณหภูมิน�้าเคร่ืองยนต์หาย

ไป ไฟเตือนนี้จะส่งแสงสีฟ้าและกระพริบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย

แรงแก่เครื่องยนต์ ถ้าเกิดกรณีนี้ ควรจอดรถที่ข้างถนนอย่างปลอดภัย

ทันที ดับเครื่องยนต์และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนเกียร์ขัดข้อง - สีเหลือง*

ไฟเตือนนี้แสดงถึงเกียร์อัตโนมัติเกิดการขัดข้อง เมื่อ

สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างและท�าการทดสอบ

ตนเอง หากไฟเตือนน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่

พร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่าเกียร์อัตโนมัติมีปัญหา โปรดติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้
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1
ไฟเตือนระบบกันขโมยเครื่องยนต์ - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสว่างและ

ท�าการทดสอบตนเอง ถ้าการทดสอบกันขโมยเครื่องยนต์ล้มเหลว

ท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ได้ ไฟเตือนนี้จะสว่าง ถ้าประจุไฟฟ้าของ

รีโมทต�่าเกิน ไฟเตือนจะกระพริบพร้อมส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ไฟเตือนประตูเปิด - สีแดง

ไฟเตือนนี้แสดงถึงประตูข้างหรือประตูท้ายไม่ได้ปิด 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างและท�าการทดสอบ

ตนเอง ถ้ามีประตูข้างหรือประตูท้ายไม่ได้ปิด ไฟเตือนนี้จะสว่าง เมื่อ

ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้ายังมีประตูไม่ได้ปิด ไฟเตือนนี้

จะกระพริบและส่งเสียงเตือนจนกว่าได้ปิดประตูรถทั้งหมดหรือจะ

หยุดส่งเสียงเตือนหลัง 30 วินาที

ไฟเตือนการควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก/ควบคุมการ
ทรงตัวและการยึดเกาะถนน - สีเหลือง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสว่างและ

ท�าการตรวจสอบด้วยตนเอง หากไฟน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะที่

รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ แสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก/ควบคุมการทรงตัวและ

การยึดเกาะถนน ไฟเตือนนี้จะพริบ

ไฟเตือนการควบคุมเสถียรภาพไดนามิก/ควบคุมการทรงตัว
และการยึดเกาะถนนปิด - สีเหลือง

OFF เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสว่างและ

ท�าการตรวจสอบด้วยตนเอง หากใช้มือปิดฟังก์ชั่นควบคุมเสถียรภาพ

แบบไดนามิกและการทรงตัวและการยึดเกาะถนน ไฟแสดงนี้จะสว่าง

ตลอด
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ไฟส่องสว่างและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

3

AUTO

2

1

1 ไฟหรี่/ไฟท้าย/ไฟส่องแผงหน้าปัด

2 ไฟหน้า

3 ไฟอัตโนมัติ *

ไฟหรี่ ไฟท้ายและไฟส่องแผงหน้าปัด

ปรับสวิตช์ไฟหลักถึงต�าแหน่ง 1  เพื่อเปิดไฟหรี่ ไฟท้ายและไฟส่อง

แผงหน้าปัด สัญญาณไฟหรี่จะสว่าง

ถ้าได้เปิดประตูด้านข้างผู้ขับ หลังถอดกุญแจจุดระเบิดออก ถ้าไฟหรี่

ยังสว่างต่อ ระบบจะส่งเสียงเตือน

ไฟหน้า

หลังหมุนสวิตช์ไฟหลักถึงต�าแหน่ง 2  ไฟหน้าจะสว่างขึ้น

เพียงสามารถเปิดไฟหน้าในขณะที่ได้เปิดสวิตช์กุญแจเท่านั้น

ไฟอัตโนมัติ *

เมื่อได้เปิดสวิตช์กุญแจ ปรับสวิตช์ไฟถึงต�าแหน่ง 3 ระบบไฟส่องแบบ

อัตโนมัติจะตรวจวัดแสงภายนอกตลอด และเปิดหรือปิดไฟหรี่ ไฟ

ท้าย ไฟต�่าของชุดไฟหน้าโดยอัตโนมัติ
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1
สวิตช์ไฟตัดหมอก

ขณะที่ทัศนวิสัยแย่มากจึงให้ใช้ไฟตัดหมอก หากใช้ในขณะ
ที่ทัศนวิสัยดี อาจจะลดทัศนวิสัยของผู้ร่วมทาง

AUTO

1

AUTO

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 และได้เปิดไฟต�่า เปิดสวิตช์ไฟตัด

หมอกหลัง (ต�าแหน่ง 1) ถึงต�าแหน่ง ON จะเปิดไฟตัดหมอกหลัง 

สัญญาณไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่างด้วย
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สวิตช์คันโยกไฟเลี้ยว/ไฟสูง

ในขณะที่จะสลับใช ้ไฟสูง ไฟต�่าของชุดไฟหน้า ควร
ระมัดระวังอย่าท�าให้ลดทัศนวิสัยของผู้ขับท่ีเดินทางจาก
ด้านหน้ามา

22

3 4

11

1 เปิดไฟเลี้ยวซ้าย

2 เปิดไฟเลี้ยวขวา

3 ไฟหน้ากระพริบ

4 สลับไฟสูงและไฟต�่าของชุดไฟหน้า

ไฟเลี้ยว

เมื่อจะเลี้ยวซ้าย กดสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 1) ลง เมื่อจะเล้ียวขวา

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 2) ขึ้น ไฟเลี้ยวจะดับไปโดยอัตโนมัติหลัง

เลี้ยวทางเสร็จ

ในขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ สัญญาณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องในแผง

หน้าปัดจะกระพริบ เมื่อรถยนต์จะเปลี่ยนช่องทาง กดสวิตช์คันโยกลง

อย่างเบาๆ และปล่อย ไฟเลี้ยวจะกระพริบสามครั้งแล้วดับไปโดย

อัตโนมัติ

การสลับไฟสูง ไฟต�่าของชุดไฟหน้า

เมื่อได้เปิดสวิตช์กุญแจและสวิตช์ไฟหลักอยู่ต�าแหน่ง 2 ผลักสวิตช์คัน

โยก (ต�าแหน่ง 4) ไปหาพวงมาลัยถึงที่สุด จะเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า 

(สัญญาณไฟสีฟ้าที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น) ผลักสวิตช์คันโยก 

(ต�าแหน่ง 4) ไปหาพวงมาลัยถึงที่สุดอีกครั้ง  จะปิดไฟสูงและสลับเป็น

ไฟต�่า
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1
ไฟหน้ากระพริบ

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 3) ไปหาพวงมาลัยถึงที่สุดซ�้าแล้วปล่อย

มือ ไฟสูงจะกระพริบ

น�าฉันกลับบ้าน (ระบบหน่วงเวลาการท�างานของไฟหน้า)

หลังจอดรถเสร็จ ปิดสวิตช์กุญแจและถอดกุญแจออก  ผลักสวิตช์คัน

โยกไปหาพวงมาลัยถึงที่สุดแล้วปล่อยมือทันที ไฟต�่าของชุดไฟหน้าจะ

สว่างต่อประมาณ 30 วินาที ผลักสวิตช์คันโยกไฟหน้าไปหาพวงมาลัย

อีกครั้ง จะยกเลิกฟังก์ชั่นนี้

ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน*

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลางวันนี้จะเปิดโดย

อัตโนมัติ เมื่อไฟหรี่หรือไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะ

ปิดโดยอัตโนมัติ

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกระพริบ 

กดปุ่มนี้อีกครั้งจะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมด

จะหยุดกระพริบ
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ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

การใช้งานของที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า

หลังเปิดสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 ที่ปัดน�้าฝนและ

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมจะท�างาน

ผลักคันสวิตช์ขึ้นถึงต�าแหน่งต่างๆ สามารถเลือกจังหวะการปัดน�้าฝน:

• จังหวะเปิดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• จังหวะธรรมดา (ต�าแหน่ง 2)

• จังหวะเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

ข้อควรระวัง

• อย่าเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมยังแห้งอยู่

• เมื่ออยู่สภาพอากาศที่หนาวเกินหรือร้อนเกิน ก่อนที่จะเปิดที่

ปัดน�้าฝน ควรแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้แข็งตัวหรือติดใน

กระจกบังลมหน้า

การกดปัดน�้าฝน

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย (ถ้ากดสวิตช์คันโยกลงแต่

ไม่ปล่อย ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยความเร็วสูงจนกว่าจะปล่อยสวิตช์

คันโยก)
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1
สามารถปรับความเร็วจังหวะเปิดเป็นจังหวะของที่ปัดน�้า
ฝน*

ผลักสวิตช์คันโยกถึงจังหวะเปิดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) หมุนสวิตช์ 

(ต�าแหน่ง 5) สามารถปรับช่วงพักของการปัดน�้าฝน

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน *

รถยนต์บางส่วนได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนที่ส่วนบนของ

กระจกมองหลังที่อยู่ด้านในของกระจกบังลมหน้า เซ็นเซอร์นี้สามารถ

ตรวจวัดปริมาณน�้าฝนภายนอกกระจกบังลม ความไวของเซ็นเซอร์

วัดน�้าฝนสามารถปรับโดยสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เมื่อสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนอยู่

ต�าแหน่งจังหวะเปิดเป็นจังหวะ จะปรับความเร็วการปัดน�้าตาม

สัญญาณที่ส่งจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:ถ้าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบมีน�้าฝนอย่างต่อ
เนื่อง ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานอย่างต่อเนื่อง ความไวของเซ็นเซอร์วัด
น�้าฝนสามารถปรับโดยสวิตช์ที่ปัดน�้าฝน

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกหน้า

ผลักสวิตช์คันโยกยังพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 6) เครื่องฉีดน�้าจะท�างาน

ทันที หลังผ่านเวลาช่วงหน่ึง ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าจะท�างาน

พร้อมกัน

หมายเหตุ:หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานติดต่อสาม
ครั้ง ประมาณหลัง 1 วินาที ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าอีกครั้งเพื่อปัด
น�้ายาล้างกระจกบังลมออก
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การใช้งานของที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลัง

3

1

5

2

จังหวะเปิดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

จังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2)

จังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3)

หลังเปิดสวิตช์กุญแจแล้ว ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

บังลมจึงจะท�างาน หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะเปิด

เป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนหลังท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อสาม

ครั้ง จะเปลี่ยนเป็นโหมดการปัดน�้าฝนเป็นจังหวะ หมุนสวิตช์ * 

(ต�าแหน่ง 5) สามารถปรับช่วงพักของการปัดน�้า ช่วงพักน้ีจะเปลี่ยน

ตามความเปลี่ยนแปลงของความเร็วรถ

หมุนสวิตช์ที่ป ัดน�้าฝนหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า  

(ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

เริ่มท�างาน ที่ปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง ปล่อยสวิตช์กลับ

ต�าแหน่งจังหวะเปิดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนหลังจะหยุด

ท�างาน

หมุนสวิตช์ที่ป ัดน�้าฝนหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า 

(ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

เริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์กลับต�าแหน่งปิด ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกจะหยุดท�างาน
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1
คอพวงมาลัย

การปรับระดับคอพวงมาลัย

อย่าปรับมุมพวงมาลัยในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ การกระ
ท�าอย่างนี้จะอันตรายมาก

ปรับมุมคอพวงมาลัยเพื่อเหมาะสมกับต�าแหน่งการขับรถของท่าน:

1 ปล่อยคันล็อคถึงที่สุด

2 สองมือจับพวงมาลัยให้แน่น และปรับพวงมาลัยไปยังด้านบน

และด้านล่างเพื่อปรับต�าแหน่งให้เหมาะสม

3 หลังเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ดึงคันล็อคถึงที่สุดจะล็อค

คอพวงมาลัยในต�าแหน่งใหม่
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แตร

กดที่กดแตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ:เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างรุนแรง 
เพื่อป้องกันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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1
กระจกมองข้าง

กระจกมองข้าง

หมายเหตุ:ระยะห ่างที่มองเห็นจากกระจกมองข ้างจะไกล 
กว่าระยะห่างแท้จริง

การปรับกระจกมองข้าง

L R

1

2

• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 กดสวิตช์ด้าน

ซ้าย (L) หรือด้านขวา (R) (ต�าแหน่ง 1) เพื่อเลือกกระจกมองข้าง

ด้านซ้ายหรือด้านขวา ในขณะเดียวกัน ไฟส่องของสวิตช์ที่เลือก

นั้นจะสว่างขึ้น

• กดสี่ลูกศรของสวิตช์กลม (ต�าแหน่ง 2) สามารถควบคุมมุมกระจก

มองข้าง

• กดสวิตช์ด้านซ้าย (L) หรือด้านขวา (R) อีกครั้ง (ต�าแหน่ง 1) 

สามารถล็อคสวิตช์กลม (ต�าแหน่ง 2) เพื่อป้องกันกระจกมองข้าง

เคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

การไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

ภายในกระจกมองข้างมีอุปกรณ์เพิ่มความร้อนชิ้นหนึ่ง 

สามารถก�าจัดน�้าแข็งหรือฝ้าบนหน้ากระจก อุปกรณ์เพิ่มความร้อน

จะเริ่มท�างานหลังจากได้เปิดสวิตช์ไล่ฝ้า

หมายเหตุ :ขณะท่ีเครื่องยนต์ท�างานอยู ่  จึงสามารถเป ิดใช ้
ฟังก์ชั่นการไล่ฝ้ากระจกมองข้าง
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การพับเก็บกระจกมองข้าง

กระจกมองข้างทุกบานสามารถใช้มือพับเก็บยังทิศทางด้านหลังรถ 

ท�าให้รถยนต์สามารถวิ่งผ่านช่องทางแคบอย่างสะดวก

ข้อควรระวัง

• กระจกมองข้างควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้า หากใช้มือปรับปรุง

โดยตรงอาจจะท�าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียหาย

• กระจกมองข้างขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้น ถ้า

ฉีดน�้าแรงดันสูงโดยตรงในขณะล้างรถ จะท�าให้อุปกรณ์

ไฟฟ้าขัดข้อง
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1
กระจกมองหลัง

ปรับกระจกมองหลังเพ่ือได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเดินทางใน

ตอนกลางคืน กระจกมองหลังแบบตัดแสงสะท้อน สามารถลดแสง

สะท้อนจากไฟหน้าของรถคันที่วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อ“ป้องกันแสงสะท้อน” ผลักคันโยกสามารถปรับกระจกมองหลัง

กลับถึงต�าแหน่งเดิม

หมายเหตุ:ในบางกรณี ฟังก์ชั่นการป้องกันแสงสะท้อนแบบแมน
นวลอาจจะท�าให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถรู้ต�าแหน่งของรถยนต์ที่วิ่งตาม
หลังอย่างแม่นย�า
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แผ่นบังแดด

ควรใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู ้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่ง
เท่านั้น

แผ่นบังแดดติดต้ังอยู ่ เหนือศีรษะผู ้ ขับขี่และผู ้โดยสารแถวหน้า 

เนื่องจากความแตกต่างของรุ่นรถ รถบางรุ่นมีกระจกแต่งหน้า (แสดง

ตามรูป)

ดึงแผ่นบังแดด (ต�าแหน่ง 1) ลง  สามารถเปิดใช้กระจกแต่งหน้า 

(ต�าแหน่ง 2)
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1
กระจกหน้าต่าง

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

5 ปุ่มล็อคกระจกหลัง

การควบคุมกระจกไฟฟ้า

เมื่อจะขึ้นหรือลงกระจกไฟฟ้า ต้องให้เด็กและทารกอยู่ห่าง
จากหน้าต่างรถ

เมื่อจะข้ึนหรือลงกระจกไฟฟ้า ต้องรักษาความปลอดภัยของเด็กและ

ทารก สามารถควบคุมกระจกไฟฟ้าในเมื่อได้เปิดสวิตช์กุญแจ

หมายเหตุ :กระจกหน้า หลังสามารถควบคุมโดยสวิตช ์บน 
ประตูที่เกี่ยวข้อง หากได้กดปุ่มล็อคกระจกหลังที่ประตูข้างผู้ขับขี่ 
สวิตช์ควบคุมกระจกที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งานได้

ปุ่มล็อคกระจกหลัง

กดปุ่มกดลงจะล็อคกระจกหลัง (ขณะน้ีสัญญาณไฟบนปุ่มกดจะสว่าง

ขึ้น) กดอีกครั้งจะปลดล็อคกระจก

หมายเหตุ:ในขณะท่ีมีเด็กหรือทารกนั่งท่ีเบาะหลัง ควรเปิดฟังก์ชั่น
ล็อคกระจก
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การลงกระจกแบบ“วันทัช”*

สัมผัสสวิตช์ควบคุมกระจกเบาๆ (ภายในคร่ึงวินาที) หนึ่งคร้ัง 

สามารถเปิดหน้าต่างโดยอัตโนมัติ ในช่วงลงกระจกรถ กดสวิตช์เบาๆ 

อีกครั้ง สามารถหยุดการลงกระจก

หมายเหตุ:กรุณาอย่าใช้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเกิน 20 วินาที 
มิฉะนั้นอาจจะลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ท�าให้สวิตช์ควบคุม
กระจกไฟฟ้าเสีย
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1
ซันรูฟ *

ข้อควรระวัง

เมื่อรถยนต์เคลื่อนท่ี อย่าให้ผู้โดยสารยื่นส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายออกจากซันรูฟ - เพ่ือหลีกเลี่ยงวัตถุหรือก่ิงไม้
กระเด็นท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

• อย่าเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• ขณะที่ความเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรเปิดซันรูฟ

• ก�าจัดน�้าขังบนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ซันรูฟ

รั่วน�้า

• ควรท�าความสะอาดชุดกลไกและร่องน�้าของซันรูฟบ่อยๆ 

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจกและยางซีล

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้นอาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสีย

การใช้งานของซันรูฟ

ขณะที่ใช ้ซันรูฟ ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของผู ้
โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ
สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันโดนหนีบ

1 2

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 สามารถควบคุมซันรูฟ 

ซันรูฟสามารถสไลด์หรือกระดกได้
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การกระดกซันรูฟ

  ขณะที่ซันรูฟปิดหรือกึ่งกระดก กดสวิตช์ซันรูฟ (1) และ

ค้างไว้ ส่วนหลังของซันรูฟจะกระดกขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระหว่าง 

ซันรูฟกระดกขึ้น ปล่อยสวิตช์นี้สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดกระดกได้

การเปิดซันรูฟ

  ขณะที่ซันรูฟปิดหรือเปิดไว้ส่วนหนึ่ง กดสวิตช์ซันรูฟ (2) 

และค้างไว้ ซันรูฟจะสไลด์เปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟเคลื่อนที่ 

ปล่อยสวิตช์นี้สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดเคลื่อนที่

การปิดซันรูฟ

ขณะที่ซันรูฟกระดกลงอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) และค้างไว้ ซันรูฟจะ
กระดกลงโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟกระดกลง ปล่อยสวิตช์นี้
สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดกระดก

ขณะที่ซันรูฟเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (1) และค้างไว้ ซันรูฟจะสไลด์ปิด
โดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟสไลด์ปิดอยู่ ปล่อยสวิตช์นี้สามารถ

ท�าให้ซันรูฟหยุดเคลื่อนที่

“วันทัช”

ขณะที่ซันรูฟปิดหรือเปิดไว้ส่วนหนึ่ง กดสวิตช์ซันรูฟ (2) เบาๆ แล้ว
ปล่อย ซันรูฟจะสไลด์เปิดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟ
เคลื่อนที่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุด
เคลื่อนที่

ขณะที่ซันรูฟปิดหรืออยู่สถานะกึ่งกระดก กดสวิตช์ซันรูฟ (1) เบาๆ 
แล้วปล่อย ส่วนหลังของซันรูฟจะกระดกขึ้นจนเปิดถึงที่สุด ใน
ระหว่างซันรูฟกระดกขึ้น กดสวิตช์ซันรูฟ (1) อีกครั้ง สามารถท�าให้
ซันรูฟหยุดกระดกขึ้น

ขณะที่ซันรูฟเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (1) เบาๆ แล้วปล่อย ซันรูฟจะ
สไลด์ปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟสไลด์ปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ 
(1) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดสไลด์

ขณะที่ซันรูฟกระดกเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) เบาๆ แล้วปล่อย ซัน
รูฟจะกระดกปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟกระดกปิดอยู่ กด
สวิตช์ซันรูฟ (2) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดกระดกปิด
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1
ไฟส่องสว่างภายในห้อง

ไฟส่องสว่างภายในห้อง

1 2

การใช้งานแบบอัตโนมัติ

ขณะที่เปิดประตูรถ ไฟห้องโดยสารจะสว่างขึ้น หลังปิดประตูรถ

ประมาณ 30 วินาที ไฟห้องโดยสารจะดับโดยอัตโนมัติ

การใช้งานแบบแมนนวล

กดปุ่มในต�าแหน่ง 1 เปิดไฟห้องโดยสาร กดปุ่มในต�าแหน่ง 2 จะปิด

ไฟห้องโดยสาร

หมายเหตุ:เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 จึง
สามารถท�าการควบคุมแบบแมนนวล
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ปลั๊กที่จุดบุหรี่

ปลั๊กที่จุดบุหรี่ประกอบในคอนโทรลกลาง (แสดงตามรูป) เปิดฝา

ครอบจะมองเห็นปลั๊กที่จุดบุหรี่

หมายเหตุ:แรงดันไฟฟ้าของที่จุดบุหรี่เป็น 12 V พิกัดก�าลัง 120W

หมายเหตุ:รถยนต์รุ่นที่ไม่ได้ประกอบที่จุดบุหรี่ หากต้องการความ
ช่วยเหลือใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
ที่เก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดท่ีเก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากไม่ได้ปิดสนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

เคลื่อนที่อย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือในเมื่อ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาอย่าวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในที่เก็บ

ของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟเกิดไฟ

ไหม้

กล่องเก็บของ

ดึงที่เปิดกล่องเก็บของจะเปิดกล่องเก็บของ

ดันฝาปิดกลับที่เดิม จะปิดกล่องเก็บของ ต้องแน่ใจว่ากล่องเก็บของ

ได้ปิดสนิทในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่
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กล่องเก็บของบนหน้าปัด

กล่องเก็บของบนหน้าปัด

กรุณาอย่าวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กใน
กล่องเก็บของบนหน้าปัด

ผลักกล่องเก็บของบนหน้าปัดยังด้านบนจะเปิดกล่องเก็บของ

ดึงกล่องเก็บของบนหน้าปัดยังด้านล่างจะปิดกล่องเก็บของ

กล่องใส่แว่น*

ควรใช้กล่องใส่แว่นในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

กล่องใส่แว่นประกอบในหลังคาด้านซ้ายที่อยู่เหนือศีรษะผู้ขับขี่ ดึงยัง

ด้านล่าง (ตามลูกศรในรูป) สามารถเปิดกล่องใส่แว่นและวางแว่นตา

เข้า ขณะที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้กล่องใส่แว่น กรุณาปิดกล่องใส่แว่นให้

สนิท

หมายเหตุ:กล่องใส่แว่นเพียงสามารถใส่แว่นตาขนาดมาตรฐาน
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1
ที่รองแก้ว

อย่าวางเครื่องดื่มร้อนในที่รองแก้ว น�้าร้อนอาจจะล้นออก
ในเมื่อรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ และท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
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ที่รองแก้วประกอบในด้านหน้าของแผงเปลี่ยนเกียร์
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การระบายอากาศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมทางพื้นของเบาะนั่งแถวหน้า

5 ช่องลมด้านข้างกระจกบังลมหน้า

มีช่องลมที่กระจกบังลม ด้านหน้าผู ้โดยสาร ทางพื้น   

(แสดงตามรูป) 

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศจะควบคุมการระบาย

อากาศและการท�าความเย็นภายในรถยนต์ ลมจาก

ภายนอกไหลผ่านหน้ากากลมภายนอกที่อยู่ใต้กระจกบัง

ลมหน้าเข้าสู ่เครื่องกรองอากาศ แล้วน�าไปเข้าสู ่ห้อง

โดยสาร

ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากตลอด ไม่ให้มีสิ่ง 

ปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็งเป็นต้น

2 2
2 2

5

1

5

1 33

4

4
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2

ช่องลม

การปรับช่องลมกลาง

หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านล่างจะปิดช่องลม หมุนสวิตช์แป้นหมุนยัง

ด้านบนจะเปิดช่องลม ปรับครีบกลางช่องลมไปยังด้านซ้าย-ขวา

สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

หมายเหตุ :หากต ้องการ เพิ่ มปริมาณอากาศจากช ่องลม 
กลาง ควรปิดช่องลมสองข้าง

ไส้กรองอากาศแอร์

ไส้กรองอากาศแอร์เป็นเครื่องกรองเกสร ซึ่งสามารถป้องกันเกสรและ

ฝุ่นเข้าห้องโดยสาร เพื่อได้ประสิทธิภาพกรองที่ดีที่สุด ควรเปลี่ยนไส้

กรองภายในระยะเวลาก�าหนด
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การปรับช่องลมด้านข้าง

หมุนสวิตช์แป้นหมุนไปยังด้านซ้ายจะปิดช่องลมด้านข้าง หมุนสวิตช์

แป้นหมุนยังด้านขวาจะเปิดช่องลมด้านข้าง ปรับครีบกลางช่องลมยัง

ด้านบน-ล่าง และด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของ

อากาศ

หมายเหตุ:หากต้องการเพิ่มปริมาณอากาศจากช่องลมด้านข้าง 
ควรปิดช่องลมกลาง
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2

เครื่องปรับอากาศแบบแมนนวล*

แผงควบคุม

0
1 2 3

4

1 2 43

7 68

5

1 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

2 ปุ่มควบคุมการหมุนเวียน

อากาศ

3 ปุ่มเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ

4 ปุ่มปรับความแรงลม

5 ปุ่มหมุนเลือกโหมดการ

จ่ายอากาศ

6 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

7 ปุ่มปลดเซ็นทรัลล็อค

8 ปุ่มล็อกเซ็นทรัลล็อค

การปรับความแรงลม

หมุนปุ่มควบคุมความแรงลมตามเข็มนาฬิกา จะเพิ่มความแรงลม 

หมุนทวนเข็มนาฬิกา จะลดความแรงลม เมื่อความแรงลมเป็น 0 

ระบบจะปิดพัดลม ความแรงลมเพิ่มขึ้นจากระดับ 1 จนถึงระดับ 4

หมายเหตุ:ปรับความแรงลมถึงต�าแหน่ง 0 จะปิดระบบปรับอากาศ 

การควบคุมอุณหภูมิ

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกา อุณหภูมิภายในรถจะสูงขึ้น 

หมุนทวนเข็มนาฬิกา อุณหภูมิจะต�่าลง

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

กดสวิตช์เครื่องปรับอากาศจะเปิดเครื่องปรับอากาศ สัญญาณไฟบน

ปุ่มกดจะสว่าง กดสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศอีกคร้ังจะปิดเคร่ืองปรับ

อากาศ สัญญาณไฟบนปุ่มกดจะดับไป
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หมายเหตุ:

1 เครื่องปรับอากาศจะเริ่มท�างานหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์

2 เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นการเพิ่มความ

ร้อนอากาศและระบายอากาศของระบบได้

3 หลังปิดเครื่องปรับอากาศ จะมีน�้าเกาะท่อค้างอยู่ส่วนหนึ่ง 

แนะน�าให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศและให้พัดลมท�างานต่ออีก 5 

นาที เพื่อก�าจัดน�้าเกาะท่อที่ค้างอยู่จนก่อให้มีกลิ่นผิดปกติ

โหมดการกระจายอากาศ

หมุนปุ ่มสลับโหมดการกระจายอากาศ เลือกโหมดการกระจาย 

อากาศตามความต้องการ

เป่า“ด้านหน้า” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า“ด้านหน้า+ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้น 

ช่องลมด้านข้างและช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า“ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้อง

โดยสาร

หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมกระจกบังลมหน้า

เป่า“ทางพื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลม

กระจกบังลมหน้า ช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง

เป่า“กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลมกระจกบังลม

หน้าเข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง
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การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เคร่ืองเสีย อย่าขูด
ด้านในของกระจก และอย่าติดสติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์ไล่ฝ้า

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง สัญญาณไฟ LED บนปุ่ม

กดจะสว่าง เริ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังและหยุดไล่ฝ้าโดยอัตโนมัติ

หลังท�างาน 15 นาที ในระยะเวลานี้ ผู้ใช้สามารถกดปุ่มนี้อีก เพื่อหยุด

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เมื่อหยุดไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง สัญญาณ

ไฟ LED บนปุ่มกดจะดับไป

หมายเหตุ:ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน จึงสามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่น 
ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

การควบคุมการหมุนเวียนอากาศ

กดปุ่มควบคุมการหมุนเวียนอากาศ สัญญาณไฟบน

สวิตช์จะสว่างขึ้นพร้อมปิดช่องลมหมุนเวียนอากาศ อากาศนอกรถจะ

ไม่สามารถเข้าห้องโดยสารได้ ระบบจะเข้าสู่การหมุนเวียนอากาศ

ภายใน กดปุ่มนี้อีกครั้ง สัญญาณไฟบนปุ่มกดจะดับไปและระบบเข้าสู่

การหมุนเวียนอากาศถายนอก

เมื่อปิดเครื่องยนต์ ช่องลมควบคุมการหมุนเวียนอากาศจะหยุดทันที

ทันใด

หมายเหตุ:หากช่องหมุนเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด อาจจะท�าให้
กระจกบังลมมีฝ้า/หมอก ถ้าเกิดปัญหานี้ หมุนปุ่มการกระจาย 
อากาศถึงต�าแหน่งโหมดกระจกบังลม และปรับความแรงลมถึง
ระดับแรงสุด
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เครื่องปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์*

แผงควบคุม

1 32 4 5 6

891011

7

1 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

2 สวิตช์หลัก

3 ปุ่มเพิ่มความแรงลม

4 สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

5 ปุ่มควบคุมการหมุนเวียน

อากาศ

6 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก

7 ปุ ่มหมุนเลือกโหมดการจ่าย

อากาศ

8 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

9 ปุ่มปลดเซ็นทรัลล็อค

10 ปุ่มล็อคเซ็นทรัลล็อค

11 ปุ่มลดความแรงลม

การปรับความแรงลม

กดปุ่มเพิ่มความแรงลม ความแรงลมจะแรงขึ้น เมื่อปิด

ระบบ กดปุ่มเพิ่มความแรงลมจะเปิดระบบ

กดปุ่มลดความแรงลม ความแรงลมจะเบาลง เมื่อปิด

ระบบ กดปุ่มลดความแรงลมจะเปิดระบบ

การควบคุมอุณหภูมิ

ถ้าหมุนปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกา แท่งตัวชี้สีฟ้าจะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ขณะเดียวกัน อุณหภูมิของช่องลมจะลดลงตาม

ถ้าหมุนปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิทวนเข็มนาฬิกา แท่งตัวชี้สีฟ้าจะน้อยลง

เรื่อยๆ ขณะเดียวกัน อุณหภูมิของช่องลมจะเพิ่มขึ้นตาม
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สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ กดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ

จะเปิดเครื่องปรับอากาศ กดสวิตช์อีกครั้งจะปิดเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ:

1 หลังสตาร์ทเครื่องยนต์จึงสามารถเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ

2 เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบยังสามารถระบายอากาศได้

3 เม่ือเครื่องปรับอากาศท�างานอยู่ คอมเพรสเซอร์จะเปิดหรือ

ปิดโดยอัตโนมัติ

4 เมื่อเคร่ืองยนต์เดินเบา ค่าแสดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

ในแผงหน ้าป ัดจะเปลี่ ยนแปลงตามภาระโหลดของ

คอมเพรสเซอร์

สวิตช์หลัก

กดสวิตช ์หลักจะป ิดระบบ ยกเว ้นในสภาพการ

หมุนเวียนอากาศภายใน ผลแสดงอื่นทั้งหมดที่หน้าจอจะดับไป กด

สวิตช์อีกครั้ง เปิดระบบและฟื้นฟูสภาพก่อนปิดเครื่อง

โหมดการกระจายอากาศ

หมุนปุ ่มสลับโหมดการกระจายอากาศ เลือกโหมดการกระจาย 

อากาศตามความต้องการ

เป่า“ด้านหน้า” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า“ด้านหน้า+ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้น 

ช่องลมด้านข้างและช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า“ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้อง

โดยสาร
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หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมกระจกบังลมหน้า

เป่า“ทางพ้ืน+กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลม

กระจกบังลมหน้า ช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง

เป่า“กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลมกระจกบังลม

หน้าเข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ:โหมดนี้จะน�ากระแสลมจ�านวนน้อยสู่ช่องลมด้านข้าง

ล�าดับโหมดกระจายอากาศคือ:เป่า“ด้านหน้า” - “ด้านหน้า+ทาง

พื้น” - “ทางพื้น” - “ทางพื้น+กระจกบังลม” -“กระจกบังลม”  หลัง

เลือกโหมดการกระจายอากาศตามล�าดับดังกล่าวข้างต้นจนถึง 

“กระจกบังลม” ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาจึงสามารถสลับเข้าสู่โหมด

อื่นๆ ได้

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

อุปกรณ ์ เพิ่ มความร ้อนของกระจกบั งลมหลั ง เป ็น 
อุปกรณ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เครื่องเสีย 
อย่าขูดด ้านในของกระจก และอย่าติดสติ๊กเกอร์บน
อุปกรณ์ไล่ฝ้า

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง สัญญาณไฟ LED บนปุ่ม

กดจะสว่าง เริ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังและหยุดไล่ฝ้าโดยอัตโนมัติ

หลังท�างาน 15 นาที ในระยะเวลานี้ ผู้ใช้สามารถกดปุ่มนี้อีก เพื่อหยุด

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เมื่อหยุดไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง สัญญาณ

ไฟ LED บนปุ่มกดจะดับไป

หมายเหตุ:ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน จึงสามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่น 
ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
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การควบคุมการหมุนเวียนอากาศ

กดปุ่มควบคุมการหมุนเวียนอากาศ ไอคอนบนหน้าจอ

จะสว่างขึ้นพร้อมปิดช่องลมหมุนเวียนอากาศ อากาศนอกรถจะไม่

สามารถเข้าห้องโดยสารได้ ระบบจะเข้าสู ่การหมุนเวียนอากาศ

ภายใน กดปุ่มนี้อีกครั้ง ระบบจะเข้าสู่การหมุนเวียนอากาศภายนอก 

ไอคอนบนหน้าจอจะดับไป

เมื่อปิดเครื่องยนต์ ช่องลมควบคุมการหมุนเวียนอากาศจะหยุดทันที

ทันใด
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เครื่องเล่น CD*

ข้อควรระวัง

1 ขณะท่ีล้างท�าความสะอาดรถยนต์ อย่าให้หยดน�้าหยดลงไปใน

เครื่องเล่น CD

2 เม่ือท�าความสะอาดหน้าจอ ต้องใช้ผ้านุ ่มเช็ดเบาๆ หากสิ่ง

สกปรกเช็ดออกยาก สามารถใช้แอลกอฮอล์ธรรมดามาเช็ดถู 

โปรดอย่าใช้น�้าหรือตัวท�าละลายอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบคีโตน

และเบนซีนมาเช็ด มิฉะนั้น อาจจะท�าร้ายหน้าจอเครื่องเล่น

3 ห้ามเสียบแผ่นดิสค์ท่ีผิดรูป แผ่นดิสค์ที่มีรูปร่างไม่เหมาะสม  

(เช่น แผ่นดิสค์ 8cm แผ่นดิสค์รูปหัวใจ แผ่นดิสค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

แผ่นดิสค์รูปไข่และแผ่นดิสค์ขอบหักเป็นต้น) หรือสิ่งของอื่นๆ

เข้าช่องเสียบเครื่องเล่น CD

4 ห้ามใช้แผ่นดิสค์ที่มีรอยขีดข่วนมากหรือเสียรูป แผ่นดิสค์เหล่านี้

จะท�าให้เครื่องเล่นไม่ท�างานหรือเสีย

5 รักษาความสะอาดสะอ้านของสภาพแวดล้อมภายในรถและ

แผ่นดิสค์ CD เพื่อหลีกเลี่ยงมีฝุ่นติดในหัวเลเซอร์ ซึ่งจะลดความ

สามารถการอ่านแผ่นดิสค์ของเครื่องเล่น ในสุดท้ายจะลดอายุ

การใช้งานของหัวเลเซอร์

6 กรุณาอย่าลืมเอาแผ่นดิสค์ออกในเมื่อไม่ได้ใช้แผ่นดิสก์ กรุณา

อย่าให้แผ่นดิสค์โดนแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่อุณหภูมิสูงมาก อุณหภูมิต�่ามากหรือชื้นมาก

7 อุณหภูมิเหมาะสมของเครื่องเล่นเครื่องนี้คือ:ลบ 20°C ถึง 70°C 

เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์ต�่ามาก อย่าเปิดใช้อุปกรณ์น้ีทันที

หลังเปิดเครื่องเป่าลมร้อน มิฉะนั้น ชิ้นส่วนทางแสง (Optical 

components) ของแผ่นดิสค์หรือเคร่ืองเล่นอาจจะมีหยดน�้า

เกิดขึ้น ถ้าชิ้นส่วนทางแสงของเครื่องเล่นมีหยดน�้าเกิดขึ้น ต้อง

หยุดใช้อุปกรณ์นี้ประมาณ 1 ชั่วโมง หยดน�้าจะหายไปเอง หลัง

จากนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ

8 ขณะที่เดินทางในถนนที่ไม่เรียบ อาจจะท�าให้เสียงกระโดด  

นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ แต่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

เกิดรอยขีดข่วนแก่แผ่นดิสค์
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9 อุปกรณ์นี้เป็นชิ้นส่วนกลไกความเที่ยงตรงสูง เพราะฉะนั้น ห้าม

เปิดฝาครอบ ถอดเคร่ืองหรือหล่อลื่นชิ้นส่วนประกอบที่หมุน

ท�างาน แม้กระทั่งเกิดการขัดข้อง

10 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้ไม่สนับสนุนฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 

11 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์อ่านการ์ดบางรุ่น 

แต่ไม่รับรองจะสนับสนุนอุปกรณ์อ่านการ์ดทั้งหมด

12 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อฮับ USB

13 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถอ่าน USB บางยี่ห้อ

หรือบางรุ่น หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ที่เก็บบันทึกใน USB กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

ควรใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องเล่น CD ของรถยนต์ในเมื่อสภาพ

การจราจรเอื้ออ�านวยเท่านั้น
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แผงควบคุมเครื่องเล่น CD

1 ปุ่ม[เปิดปิดเครื่อง]/ปุ่ม[หยุดชั่วคราว/ตัดเสียง]
2 ปุ่ม[ลดระดับเสียง]
3 ปุ่ม[เพิ่มระดับเสียง]
4 ปุ่ม 
5 ปุ่ม 
6 ช่องใส่ CD
7 ปุ่มตัวเลข [1]
8 ปุ่มตัวเลข [2]
9 ปุ่มตัวเลข [3]
10 ปุ่มตัวเลข [4]
11 ปุ่มตัวเลข [5]
12 ปุ่มตัวเลข [6]
13 ปุ่ม[BAND]
14  ปุ่ม[น�าแผ่น CD ออก]
15 ปุ่ม[MENU]
16 ปุ่ม[A/S]
17 ปุ่ม[SRC]

18 ปุ่ม[MODE]

A/S

BAND

SRC

MENU

MODE

1 2 3

4 5 6

15

18

141398764

171612115 10

3

21
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ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย*

ปุ่ม “+”:เพิ่มระดับเสียง

ปุ่ม “-”:ลดระดับเสียง

ปุ่ม“ ”:ปุ่มเร่งไปข้างหน้า

ปุ่ม“ ”:ปุ่มเร่งไปข้างหลัง

การใช้งานเบื้องต้น

ติด/ดับไฟ

กดปุ่ม[เปิดปิดเครื่อง]หนึ่งครั้งจะเปิดระบบ กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้งจะ

ปิดระบบ

ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องหลัง 30 นาที

ในขณะที่ปิดสวิตช์กุญแจ กดปุ่ม[เปิดปิดเครื่อง]หนึ่งครั้ง ยังสามารถ

เชื่อมต่อแหล่งเพาเวอร์ของระบบนี้ หลังท�างาน 30 นาที ระบบนี้จะ

ดับไฟโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานอีกครั้ง โปรดกดปุ่ม [เปิดปิด

เครื่อง] อีกครั้ง

ปุ่มตัดเสียง/หยุดชั่วคราว

ในกรณีที่ได้เปิดวิทยุ กดปุ่ม[ตัดเสียง]จะเข้าสู่สถานะการตัดเสียง กด

ปุ่มนี้อีกครั้งจะเปิดเสียงอีก

ในกรณีที่ได้ใช้ CD/MP3/USB กดปุ่มนี้สามารถหยุดเล่น CD/MP3/

USB เป็นชั่วคราว กดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปิดเสียงอีก
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การเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] ซ�้าสามารถเปลี่ยนโหมดการเล่น ระบบจะหมุนเวียน

ภายในรายการเลือกดังต่อไปนี้: วิทยุ , CD (หากในช่องใส่แผ่นซีดีมี

แผ่นอยู่) , USB (หากได้เชื่อมต่อ USB) , AUX (หากได้เชื่อมต่อ AUX)

หมายเหตุ:ในขณะที่ไม่ได้ใส่แผ่น CD ไม่สามารถเลือกโหมด CD

หมายเหตุ:ในขณะท่ีไม่ได้เช่ือมต่อ USB/AUX ไม่สามารถเลือก
โหมด USB/AUX

การปรับระดับเสียง

กดปุ่ม[ลดระดับเสียง]หนึ่งครั้ง ระดับเสียง -1 กดปุ่มนี้ค้างไว้ ระดับ

เสียงลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0

กดปุ่ม[เพิ่มระดับเสียง]หนึ่งครั้ง ระดับเสียง +1 กดปุ่มนี้ค้างไว้ ระดับ

เสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 30

การปรับโหมดเสียง

กดปุ ่ม[MENU]หนึ่งครั้ง สามารถสลับโหมดเสียงภายใน Clock     

(นาฬิกา) เบส (BASS) เสียงแหลมสูง (TREBLE) การสมดุลซ้าย-ขวา  

(BALANCE) การสมดุลหน้า-หลัง (FADER) การปรับแต่งเสียง (EQ) 

การควบคุมความดัง (LOUD OFF)

เบส (BASS)

การใช้โหมดเบส กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับแต่งเสียงเบส   

(ขอบเขต:-7~+7)

เสียงแหลมสูง (TREBLE)

การใช้โหมดเสียงแหลมสูง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับแต่ง

เสียงแหลมสูง (ขอบเขต:-7~+7)

การสมดุลซ้าย-ขวา (BALANCE)

การใช้สมดุลซ้าย-ขวา กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับการสมดุล

ซ้าย-ขวา (ขอบเขต:L9~R9) “0”หมายถึงเสียงซ้าย-ขวาสมดุลกัน
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การสมดุลหน้า-หลัง (FADER)

การใช้สมดุลหน้า-หลัง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับการสมดุล

หน้า-หลัง (ขอบเขต:F9~R9) “0”หมายถึงเสียงหน้า-หลังสมดุลกัน

การปรับแต่งเสียง (EQ)

การใช้การปรับแต่งเสียง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ] จะสลับการปรับแต่ง

เสียงภายใน ClASSIC, ROCK , POPULAR , OFF

การควบคุมความดัง (LOUD OFF)

การใช้การควบคุมความดัง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]มาเปิดหรือปิดการ

ควบคุมความดัง

การค้นหาคลื่นวิทยุ /เพลง

ในกรณีที่ได้ใช้วิทยุ กดปุ่ม [A/S] สั้นๆ จะค้นหาคลื่นความถี่จากต�่าไป

สูงโดยอัตโนมัติ เมื่อค้นพบสัญญาณของสถานีหนึ่ง ระบบจะหยุดการ

ค้นหาโดยอัตโนมัติ ความถี่ที่ได้ค้นพบจะกระพริบ 10 ครั้ง ถ้าต้องการ

รับฟังสถานีนี้ กดปุ่มนี้หนึ่งครั้ง ถ้าไม่ต้องการ ระบบจะค้นหาความถ่ี

ต่อหลังกระพริบ 10 ครั้ง

ในกรณีที่ได้ใช้ CD/MP3/USB กดปุ่ม [A/S] ระบบสะแกนเพลง ทุก

เพลงจะเล่น 10 วินาที หลังจากน้ันจะเข้าสู่เพลงต่อไปและเล่นเป็น 

10 วินาที หลังเล่นเพลงทั้งหมดรอบหนึ่ง จะยกเลิกฟังก์ชั่นนี้โดย

อัตโนมัติ หากท่านอยากเลือกเพลงที่ถูกใจ สามารถกดปุ่มนี้เพื่อหยุด

การค้นหา และย้อนกลับสู่สถานะการเล่นปกติเพื่อรับฟังเพลงนี้

การตั้งเวลา

หลังกดปุ่ม[MENU]เข้าสู่หน้าแสดงเวลา กดปุ่ม[MENU]ค้างไว้จะเข้า

สู ่โหมดการตั้งเวลา กดปุ ่ม[MENU]สั้นๆ จะสลับโหมดการแสดง

นาฬิกา นาที เวลา (12HR หรือ 24HR) และการเปิด/ปิดหน้าพักหน้า

จอแสดงเวลา กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เพื่อตั้งค่ารายการที่ต้องการปรับ

โหมดการเล่น

ในโหมดการเล่น CD/MP3/USB กดปุ่ม[MODE] สามารถเลือกโหมด

การสุ่มเล่นและโหมดการเล่นซ�้า

ในโหมดการสุ่มเล่น กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สั้นๆ สามารถเลือกปิด

หรือเปิดโหมดการสุ่มเล่น หลังต้ังค่าโหมดการเล่นซ�้าเสร็จ กดปุ่ม

[MODE]ยืนยันการตั้งค่า
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หมายเหตุ:ถ้าไม่ต้องการตั้งค่าโหมดการเล่นซ�้า กดปุ่ม[MODE]สอง
ครั้งก็สามารถยืนยันโหมดการสุ่มเล่นที่เลือก

ในโหมดการเล่นซ�้า กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สั้นๆ สามารถเลือกโหมด

เล่นซ�้า 1 เพลง โหมดเล่นซ�้า 1 โฟลเดอร์หรือปิดการเล่นซ�้า แล้วกด

ปุ่ม[MODE]ยืนยันการตั้งค่า

โหมดโฟลเดอร์

ในการเล่น MP3/USB กดปุ่ม[MODE]ค้างไว้จะเข้าสู่โหมดโฟลเดอร์ 

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]จะเลือกโฟลเดอร์ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง 

หลังเลือกโฟลเดอร์เสร็จ 3 วินาที ถ้าไม่มีการกระท�าใดๆ จะเล่นเพลง

แรกในโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:หลังการควบคุมล่าสุด 5 วินาที ระบบจะเข้าสู่โหมด 
พักหน้าจอแสดงเวลา ขณะนี้ กดปุ ่ม[MENU]สามารถแสดง 
สภาพปัจจุบันของเครื่องเล่น

โหมดวิทยุ

การเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] เลือกเล่นวิทยุ

การเลือกคลื่นวิทยุ

กดปุ่ม [BAND] ซ�้า สามารถเลือกคลื่น FM1 , FM2 , FMA , AM1, 

AMA

หมายเหตุ:ถ้าสถานีท่ีก�าลังเล่นอยู่ใช้โหมดสเตอริโอเล่น ข้างล่าง
ของหน้าจอจะแสดง “ST”

การปรับคลื่นวิทยุ (Tune)

โหมดการปรับคลื่นมี 3 โหมด ได้แก่ การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับ

คลื่นวิทยุแบบแมนนวล และการตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

การค้นหาคลื่นวิทยุ

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สั้นๆ วิทยุจะค้นหาขอบเขตคลื่นโดยอัตโนมัติ 

ค้นหาสัญญาณสถานีที่แรงพอที่จะค้นพบ หลังค้นพบสถานีวิทยุหนึ่ง

จะเล่นสถานีวิทยุนี้ทันที



เครื่องปรับอากาศและระบบสันทนาการ

61

2

หมายเหตุ:ถ้าในช่วงคลื่นนี้ไม่มีสถานีวิทยุท่ีสามารถรับฟังได้ หลัง
ค้นหาหนึ่งรอบเสร็จจะหยุดการค้น พร้อมแสดง “NO STATION” 
ที่หน้าจอ

การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]และค้างไว้ จะเข้าสู่โหมดการปรับคลื่นวิทยุ

แบบแมนนวล กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]อีกครั้งจะเริ่มค้นหาสถานีวิทยุ

หมายเหตุ:หลังการใช้งานครั้งสุดท้าย 5 วินาที ระบบจะออกจาก
โหมดการปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

การตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

ในหน่วยความจ�ามีที่บันทึกล่วงหน้ารวม 30 ที่ (FM1 , FM2 , FMA , 

AM1 , AMA) ส�าหรับการบันทึกสถานีวิทยุ กดปุ่มตัวเลข 1-6 จะรับ

ฟังคลื่นวิทยุที่บันทึกล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

การบันทึกสถานีวิทยุ

การบันทึกสถานีวิทยุมีวิธีการบันทึกแบบแมนนวลและวิธีการบันทึก

แบบอัตโนมัติ

การบันทึกแบบแมนนวล

• กดปุ่ม [BAND] เลือกคลื่นที่ต้องการ 

• ใช้การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับคล่ืนวิทยุแบบแมนนวล หรือการ

ตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้ามาเลือกสถานีที่ต้องการ

• กดปุ่มตัวเลขใดๆ (เกิน 2 วินาที) ค้างไว้เพ่ือบันทึกความถ่ีสถานี

วิทยุเข้าหน่วยความจ�าบันทึกล่วงหน้า (หน้าจอจะแสดงคล่ืนและ

ความถี่สถานีวิทยุที่ท่านบันทึก)

หมายเหตุ:หากในหน่วยความจ�าได้บันทึกสถานีวิทยุอยู่แล้ว จะ 
บันทึกสถานีวิทยุใหม่แทน

การบันทึกแบบอัตโนมัติ

• กดปุ่ม [BAND] เลือกคลื่นที่ต้องการ

• กดปุ่ม [A/S] และค้างไว้ จะบันทึก 6 ความถี่สถานีวิทยุ FM/AM 

ที่มีสัญญาณแรงสุดในหน่วยความจ�า FMA หรือ AMA ตามระดับ

ความแรงของสัญญาณ

หากไม่ครบ 6 สถานี สถานีวิทยุที่เหลือที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:การบันทึกแบบอัตโนมัติจะทดแทนวิทยุที่บันทึกไว้ในปุ่ม
ตัวเลข FMA , AMA ทั้งหมด
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การเล่น CD

เคร่ืองเล่น CD หนึ่งคร้ังสามารถเล่นแผ่น CD หนึ่งแผ่น
เท่านั้น

ห้ามใส่กล่องยางของแผ่น CD เข้าเคร่ืองเล่นด้วย การกระ
ท�าอย่างนี้อาจท�าให้เครื่องเล่นเสีย

การใส่แผ่น CD

วางด้านปกแผ่น CD ยังด้านบน แล้วเสียบเข้าช่อง CD อย่างเบาๆ จน

แผ่น CD เข้าสู่เครื่องเล่นจนสุด เครื่องจะเล่นท�างานทันที

การเลือกเพลง

1 กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง สามารถเลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลง

2 กดปุ่ม[ ] ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ กดปุ่มนี้

อีกครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที กดปุ่ม[

]หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง

เร่งไปข้างหน้า/เร่งไปข้างหลัง

1 กดปุ่ม[ ]ไว้จะเร่งไปข้างหลัง กดปุ่มน้ีสั้นๆ จะกลับเล่นตาม

ความเร็วปกติ

2 กดปุ่ม[ ]ไว้จะเร่งไปข้างหน้า กดปุ่มน้ีสั้นๆ จะกลับเล่นตาม

ความเร็วปกติ

การบันทึกเพลง

ในการเล่น CD กดปุ่มตัวเลขใดๆ ค้างไว้จนได้ยินเสียง “ติ๊ก” จะบัน

ทึกเพลงที่ก�าลังเล่นอยู่เข้าปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ กดปุ่มตัวเลข

นั้นสั้นๆ จะเริ่มเล่นเพลงที่บันทึกในปุ่มนั้น

หมายเหตุ:หลังน�าแผ่น CD ออก จะลบการบันทึกนี้ออก

การน�าแผ่น CD ออก

กดปุ่ม[น�าแผ่น CD ออก] แผ่น CD จะออกจากเครื่องเล่น
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USB

การต่อ USB

เสียบ USB เข้าปลั๊ก USB

การเล่น USB

กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง จะเลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลง

กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ กด

ปุ่มนี้อีกครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที กดปุ่ม[

]หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง

หมายเหตุ:ระบบนี้เพียงสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ .mp3 และ 
.wma

การถอด USB ออก

อย่าบังคับถอด USB ออกในขณะที่เล่นไฟล์ใน USB อยู่ มิฉะนั้นอาจ

จะท�าให้ไฟล์เสีย
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AUX

การเล่น AUX

เสียบสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกเข้าเต้าปลั๊ก AUX ระบบ

จะเข้าสู ่โหมด AUX โดยอัตโนมัติ เพลงจากอุปกรณ์เล่นเพลง

ภายนอกจะขยายเสียงโดยล�าโพงภายในรถ

LH Track

RH Tarck

TRS Plug 

GND

หมายเหตุ:กรุณาใช้ปลั๊ก TRS ขนาด 3.5 มิลลิเมตรเชื่อมต่อ AUX

เสาอากาศ

เสาอากาศอยู่ที่ด้านหลังของหลังคารถ เพื่อป้องกันเสาอากาศหักหรือ

งอ ควรถอดเสาอากาศออกในกรณีที่อาจจะชนกับสิ่งของอื่น (เช่น กิ่ง

ไม้ที่ยื่นออกมา) หรือในขณะที่จะล้างรถ

ขันทวนเข็มนาฬิกา สามารถถอดเสาอากาศออกจากฐานยึด ขันตาม

เข็มนาฬิกาจะขันเสาอากาศให้แน่น
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เครื่องเล่น CD* (มีบลูทูธ)

ข้อควรระวัง

1 ขณะท่ีล้างท�าความสะอาดรถยนต์ อย่าให้หยดน�้าหยดลงไปใน

เครื่องเล่น CD

2 เม่ือท�าความสะอาดหน้าจอ ต้องใช้ผ้านุ ่มเช็ดเบาๆ หากสิ่ง

สกปรกเช็ดออกยาก สามารถใช้แอลกอฮอล์ธรรมดามาเช็ดถู 

โปรดอย่าใช้น�้าหรือตัวท�าละลายอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบคีโตน

และเบนซีนมาเช็ด มิฉะนั้น อาจจะท�าร้ายหน้าจอเครื่องเล่น

3 ห้ามเสียบแผ่นดิสค์ท่ีผิดรูป แผ่นดิสค์ที่มีรูปร่างไม่เหมาะสม 

(เช่น แผ่นดิสค์ 8cm แผ่นดิสค์รูปหัวใจ แผ่นดิสค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

แผ่นดิสค์รูปไข่และแผ่นดิสค์ขอบหักเป็นต้น) หรือสิ่งของอื่นๆ

เข้าช่องเสียบเครื่องเล่น CD

4 อุณหภูมิเหมาะสมของเครื่องเล่นเครื่องนี้คือ:ลบ 20°C ถึง 70°C 

5 ขณะท่ีเดินทางในถนนท่ีไม่เรียบ อาจจะท�าให้เสียงกระโดด  

นี่เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงมิได้ แต่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

เกิดรอยขีดข่วนแก่แผ่นดิสค์

6 อุปกรณ์นี้เป็นชิ้นส่วนกลไกความเที่ยงตรงสูง เพราะฉะนั้น ห้าม

เปิดฝาครอบ ถอดเครื่องหรือหล่อลื่นชิ้นส่วนประกอบที่หมุน

ท�างาน แม้กระทั่งเกิดการขัดข้อง

7 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้ไม่สนับสนุนฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 

8 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์อ่านการ์ดบางรุ่น 

แต่ไม่รับรองจะสนับสนุนอุปกรณ์อ่านการ์ดทั้งหมด

9 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อฮับ USB และ

ห้ามใช้สายต่อขยาย

10 หัวต่อ USB ของเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถอ่าน USB บางยี่ห้อ

หรือบางรุ่น หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ที่เก็บบันทึกใน USB กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

ควรใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องเล่น CD ของรถยนต์ในเมื่อสภาพ

การจราจรเอื้ออ�านวยเท่านั้น
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แผงควบคุมเครื่องเล่น CD

1 ปุ่ม[เพิ่มระดับเสียง]
2 ปุ่ม[ค้นหาก่อนหน้า]
3 ปุ่ม[ลดระดับเสียง]
4 ปุ่มยืนยัน[SEL]
5 ปุ่ม[ค้นหาถัดไป]
6 ปุ่มย้อนกลับ[ESC]
7 ปุ่มตัวเลข
8 [ ]
9 ปุ่ม[เปิดปิดเครื่อง]
10 ปุ่ม[BAND]
11 ปุ่ม[MODE]
12 ปุ่ม[AUDIO]
13 ปุ่ม[SRC]
14 [ ]
15  ปุ่ม[น�าแผ่น CD ออก]
16 ปุ่ม[MUTE]
17 ปุ่ม[MENU]

18 ช่องเสียบแผ่น CD
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ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย*

ปุ่ม “+”:เพิ่มระดับเสียง

ปุ่ม “-”:ลดระดับเสียง

วิทยุ

กดสั้นๆ เปิดฟังก์ชั่นค้นหา

คลื่นวิทยุก่อนหน้า

แบบอัตโนมัติ

เปิดฟังก์ชั่นค้นหา

คลื่ น วิ ทยุ ต ่ อ ไป

แบบอัตโนมัติ
กดค้าง เปิดฟังก์ชั่นค้นหา

คลื่นวิทยุก่อนหน้า

แบบแมนนวล

เปิดฟังก์ชั่นค้นหา

คลื่ น วิ ทยุ ต ่ อ ไป

แบบแมนนวล
C D / U S B / 

บลูทูธ/iPod/

iPhone

กดสั้นๆ เพลงก่อนหน้า เพลงถัดไป
กดค้าง เร่งไปข้างหลัง เร่งไปข้างหน้า
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การใช้งานเบื้องต้น

ติด/ดับไฟ

กดปุ่ม[เปิดปิดเครื่อง]หนึ่งครั้งจะเปิดระบบ กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้งจะ

ปิดระบบ

ในขณะเครื่องเล่น CD ปิด หลังเสียบแผ่นดิสค์ เครื่องเล่น CD จะอ่าน

ข้อมูลแผ่นดิสค์และเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังน�าแผ่นดิสค์เข้า

เครื่องเล่น CD อย่างเต็มที่ เครื่องจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นการปิดเครื่องหลัง 30 นาที

ในขณะที่สวิตช์กุญแจปิด กดปุ่ม[เปิดปิดเคร่ือง]หนึ่งครั้ง ยังสามารถ

เชื่อมต่อแหล่งเพาเวอร์ของระบบนี้ หลังท�างาน 30 นาที ระบบนี้จะ

ดับไฟโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานอีกครั้ง โปรดกดปุ่ม [เปิดปิด

เครื่อง] อีกครั้ง

ปุ่มตัดเสียง/หยุดชั่วคราว

ในกรณีที่ได้เปิดวิทยุ กดปุ่ม[MUTE]จะเข้าสู่สถานะการตัดเสียง กด

ปุ่มนี้อีกครั้งจะเปิดเสียงอีก

ในกรณีที่ได้ใช้ CD/USB/เพลงบลูทูธ กดปุ่มน้ีสามารถหยุดเล่น CD/

USB/เพลงบลูทูธเป็นชั่วคราว กดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปิดเสียงอีก

การเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] ซ�้าสามารถเปลี่ยนโหมดการเล่น ระบบจะหมุนเวียน

ภายในรายการเลือกดังต่อไปน้ี: วิทยุ , CD (หากในช่องใส่แผ่นซีดีมี

แผ่นอยู่) , USB (หากได้เชื่อมต่อ USB) , AUX IN , เพลงบลูทูธ (หาก

ได้เชื่อมต่อบลูทูธ)

หมายเหตุ:ในขณะที่ไม่ได้ใส่แผ่น CD ไม่สามารถเลือกโหมด CD

หมายเหตุ:ในขณะท่ีไม่ได้เชื่อมต่อ USB/บลูทูธ ไม่สามารถเลือก
โหมด USB/เพลงบลูทูธ



เครื่องปรับอากาศและระบบสันทนาการ

69

2

การปรับระดับเสียง

กดปุ่ม[ลดระดับเสียง]หนึ่งครั้ง ระดับเสียง -1 กดปุ่มนี้ค้างไว้ ระดับ

เสียงลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0

กดปุ่ม[เพิ่มระดับเสียง]หนึ่งครั้ง ระดับเสียง +1 กดปุ่มนี้ค้างไว้ ระดับ

เสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 32

การปรับโหมดเสียง

กดปุ่ม[AUDIO]จะเข้าสู่หน้าปรับโหมดเสียง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ] 

สามารถสลับโหมดเสียงภายในเบส (BASS) เสียงแหลมสูง (TREBLE) 

การสมดุลซ้าย-ขวา (BALANCE) การสมดุลหน้า-หลัง (FADER) การ

ปรับแต่งเสียง (EQ) และการปรับความดัง (LOUDNESS) กดปุ่ม[SEL]

ยืนยันโหมดที่ต้องการ กดปุ่ม[ESC]ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

เบส (BASS)

การใช้โหมดเบส กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับแต่งเสียงเบส  

(ขอบเขต:-7~+7)

เสียงแหลมสูง (TREBLE)

การใช้โหมดเสียงแหลมสูง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับแต่ง

เสียงแหลมสูง (ขอบเขต:-7~+7)

การสมดุลซ้าย-ขวา (BALANCE)

การใช้สมดุลซ้าย-ขวา กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับการสมดุล

ซ้าย-ขวา (ขอบเขต:L7~R7) “0”หมายถึงเสียงซ้าย-ขวาสมดุลกัน

การสมดุลหน้า-หลัง (FADER)

การใช้สมดุลหน้า-หลัง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับการสมดุล

หน้า-หลัง (ขอบเขต:F7~R7) “0”หมายถึงเสียงหน้า-หลังสมดุลกัน

การปรับแต่งเสียง (EQ)

การใช้การปรับแต่งเสียง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ] จะสลับการปรับแต่ง

เสียงภายใน ClASSIC, JAZZ, POPULAR, ROCK, VOICE, OFF

การปรับความดัง (LOUD OFF)

ในการควบคุมความดัง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]มาเปิดหรือปิดการ

ควบคุมความดัง
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การตั้งเวลา

หลังกดปุ่ม[MENU]เข้าสู่ฟังก์ชั่นเมนู เลือกเวลาและวันที่ กดปุ่ม[SEL]

เข้าสู ่เมนูต้ังเวลาและวันท่ี กดปุ ่ม[ ]หรือปุ ่ม[ ]สามารถสลับ

รายการนาฬิกาและวันที่

นาฬิกา

ตั้งโหมดแสดงเวลา (12HR หรือ 24HR) ชั่วโมง นาทีตามล�าดับ กดปุ่ม

[ ]หรือปุ่ม[ ]ตั้งค่า หลังตั้งค่าเสร็จกดปุ่ม[SEL]เลือกรายการต่อไป 

หลังตั้งค่ารายการท้ังหมดเสร็จ กดปุ่ม[SEL]ยืนยันการตั้งค่าและย้อน

กลับสู่เมนู

วันที่

ตั้งค่าวันที่ตามล�าดับ วัน เดือน ปี กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]ตั้งค่า จาก

นั้นกดปุ่ม[SEL]เลือกรายการต่อไป หลังตั้งค่ารายการทั้งหมดเสร็จ 

กดปุ่ม[SEL]ยืนยันการตั้งค่าและย้อนกลับสู่เมนู

โหมดการเล่น

ในโหมดการเล่น CD/USB กดปุ่ม[MODE] สามารถเลือกโหมดการสุ่ม

เล่น โหมดการเล่นซ�้าและข้อมูลการเล่น

ในโหมดการสุ่มเล่น กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกแบบสุ่มเล่นทั้งหมด 

สุ่มเลือกโฟลเดอร์หรือสุ่มปิด กดปุ่ม[SEL]ยืนยันการตั้งค่า

ในโหมดการเล่นซ�้า กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกเพลงที่ต้องเล่นซ�้า 

โฟลเดอร์ที่ต้องการเล่นซ�้าหรือปิดซ�้า กดปุ่ม[SEL]ยืนยันการตั้งค่า

ในโหมดข้อมูลเพลง กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถสลับโฟลเดอร์ นัก

ร้องและชื่อโฟลเดอร์

หมายเหตุ:ถ้าเพลงใดๆ ไม่มีข้อมูลประเภทนี้ จะไม่สามารถแสดง

หมายเหตุ:ถ้าแหล่งเพลงไม่มีโฟลเดอร์ จะไม่สามารถเลือกใช ้

ฟังก์ชั่นสุ่มเล่นหรือเล่นซ�้า
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โหมดโฟลเดอร์

ในการเล่น CD/USB กดปุ่ม[MODE]ค้างไว้จะเข้าสู่โหมดโฟลเดอร์ กด

ปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]จะเลือกโฟลเดอร์ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง กดปุ่ม

[SEL]ยืนยันการตั้งค่า กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกเพลงจากเพลาแรก

ของโฟลเดอร์ กดปุ่ม[SEL]ยืนยันเพลงที่ต้องการ

หมายเหตุ:หลังการควบคุมล่าสุด 4 วินาที ระบบจะเข้าสู่โหมดการ
เล่นในปัจจุบัน

ฟังก์ชั่นเมนู

กดปุ่ม[MENU]เข้าสู่โหมดเมนู กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถเลือก

ตั้งค่านาฬิกา วันที่ บลูทูธและอัตราส่วนคอนทราซท์

การตั้งค่าบลูทูธ

ในโหมดเมนู เลือกการตั้งค่าบลูทูธ กดปุ่ม[SEL]เข้าสู่เมนูตั้งค่าบลูทูธ  

กดปุ่ม[ESC]ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถตั้ง

ค่าฟังก์ชั่นบลูทูธ

สถานะของบลูทูธ

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกเปิดบลูทูธหรือปิดบลูทูธ กดปุ่ม[SEL]

ยืนยันเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นบลูทูธ

การจับคู่บลูทูธ

สามารถแสดงชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นในปัจจุบัน

และรหัสจับคู่
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รายชื่อจับคู่

ถ้ากดปุ ่ม[ ]หรือปุ ่ม[ ]เลือกอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ 

สามารถค้นหาประวัติการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ 5 ครั้งที่เกิดขึ้นล่าสุด

กดปุ่ม[SEL]เลือกอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ที่ต้องการ จะเข้าสู่เมนูย่อยต่อ

ไป กดปุ ่ม[ ]หรือปุ ่ม[ ]สามารถตั้งค่าดังนี้ :เชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ประสานข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ลบข้อมูลบันทึก

การปรับอัตราส่วนคอนทราซท์

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถปรับค่าอัตราส่วนคอนทราซท์

FM/AM

การเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] เลือกเล่นวิทยุ

การเลือกคลื่นวิทยุ

กดปุ่ม [BAND] ซ�้า สามารถเลือกคลื่น FM1 , FM2 , FMA , AM1, 

AMA

หมายเหตุ:ถ้าสถานีท่ีก�าลังเล่นอยู่ใช้โหมดสเตอริโอเล่น ข้างล่าง
ของหน้าจอจะแสดง “ST”

การปรับคลื่นวิทยุ (Tune)

โหมดการปรับคลื่นมี 3 โหมด ได้แก่ การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับ

คลื่นวิทยุแบบแมนนวล และการตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

การค้นหาคลื่นวิทยุ

กดปุ ่ม[ ]หรือปุ ่ม[ ] วิทยุจะค้นหาขอบเขตคลื่นโดยอัตโนมัต ิ

ค้นหาสัญญาณสถานีที่แรงพอที่จะค้นพบ หลังค้นพบสถานีวิทยุหนึ่ง

จะเล่นสถานีวิทยุนี้ทันที
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หมายเหตุ:ถ้าในช่วงคลื่นนี้ไม่มีสถานีวิทยุท่ีสามารถรับฟังได้ หลัง
ค้นหาหนึ่งรอบเสร็จจะหยุดการค้น พร้อมแสดง “NO STATION” 
ที่หน้าจอ

การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]และค้างไว้ จะเข้าสู่โหมดการปรับคลื่นวิทยุ

แบบแมนนวล กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]อีกครั้งจะเริ่มค้นหาสถานีวิทยุ

หมายเหตุ:หลังการใช้งานครั้งสุดท้าย 5 วินาที ระบบจะออกจาก
โหมดการปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

การตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

ช่วงคลื่นทุกช่วงสามารถบันทึกสถานีวิทยุ 6 สถานี กดปุ่มตัวเลข 1-6 

จะเข้าความถี่วิทยุที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การบันทึกสถานีวิทยุ

การบันทึกสถานีวิทยุมีวิธีการบันทึกแบบแมนนวลและวิธีการบันทึก

แบบอัตโนมัติ

การบันทึกแบบแมนนวล

• กดปุ่ม [BAND] เลือกช่วงคลื่นที่ต้องการ 

• ใช้การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับคล่ืนวิทยุแบบแมนนวล หรือการ

ตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้ามาเลือกสถานีที่ต้องการ

• กดปุ่มตัวเลขใดๆ (เกิน 2 วินาที) ค้างไว้เพ่ือบันทึกความถ่ีสถานี

วิทยุเข้าหน่วยความจ�าบันทึกล่วงหน้า (หน้าจอจะแสดงคล่ืนและ

ความถี่สถานีวิทยุที่ท่านบันทึก)

หมายเหตุ:หากในหน่วยความจ�าได้บันทึกสถานีวิทยุอยู่แล้ว จะ 
บันทึกสถานีวิทยุใหม่แทน

การบันทึกแบบอัตโนมัติ

ในช่วงคลื่นที่ต้องการ กดปุ่ม[BAND]และค้างไว้ จะบันทึกสถานีวิทยุ 

FM/AM ที่แรงสุด 6 สถานีในหน่วยความจ�า FMA หรือ AMA ตาม

ล�าดับความแรงของสัญญาณ

หากไม่ครบ 6 สถานี สถานีวิทยุที่เหลือที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:การบันทึกแบบอัตโนมัติจะทดแทนวิทยุที่บันทึกไว้ในปุ่ม
ตัวเลข FMA , AMA ทั้งหมด
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การเล่น CD

เคร่ืองเล่น CD หนึ่งคร้ังสามารถเล่นแผ่น CD หนึ่งแผ่น
เท่านั้น

ห้ามใส่กล่องยางของแผ่น CD เข้าเคร่ืองเล่นด้วย การกระ
ท�าอย่างนี้อาจท�าให้เครื่องเล่นเสีย

การใส่แผ่น CD

วางด้านปกแผ่น CD ยังด้านบน แล้วเสียบเข้าช่อง CD อย่างเบาๆ จน

แผ่น CD เข้าสู่เครื่องเล่นจนสุด เครื่องจะเล่นท�างานทันที

การเลือกเพลง

1 กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง สามารถเลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลง

2 กดปุ่ม[ ] ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ กดปุ่มนี้

อีกครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที กดปุ่ม 

[ ]หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง

เร่งไปข้างหน้า/เร่งไปข้างหลัง

1 กดปุ่ม[ ]ไว้จะเร่งไปข้างหลัง

2 กดปุ่ม[ ]ไว้จะเร่งไปข้างหน้า

การน�าแผ่น CD ออก

กดปุ่ม[น�าแผ่น CD ออก] แผ่น CD จะออกจากเครื่องเล่น
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USB

การต่อ USB

เสียบ USB เข้าปลั๊ก USB

การเล่น USB

กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง จะเลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลง

กดปุ่ม[ ]หนึ่งครั้ง ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ กด

ปุ่มนี้อีกครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที กดปุ่ม 

[ ]หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]สามารถเร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

หมายเหตุ:ระบบนี้เพียงสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ .mp3 และ 
.wma

การถอด USB ออก

อย่าบังคับถอด USB ออกในขณะที่เล่นไฟล์ใน USB อยู่ มิฉะนั้นอาจ

จะท�าให้ไฟล์เสีย
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iPod/iPhone®

การเชื่อมต่อ iPod/iPhone®

เสียบ iPod/iPhone® เข้าหัวต่อ USB จะเล่นเพลงใน iPod/iPhone®  

โดยอัตโนมัติ

การเล่นเพลงของ iPod/iPhone®

วิธีการใช้ iPod/iPhone® เหมือน USB

หลังถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องเล่น CD เครื่องเล่น CD อย่างมาก
สามารถบันทึกข้อมูลเพลงและต�าแหน่งของอุปกรณ์ 5 เครื่อง

ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น CD เป็นครั้งแรก หลังเชื่อมต่อเสร็จ 
จะเล่นเพลงแรกในโฟลเดอร์แรก

ถ้า iPod/iPhone® เคยเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นและได้บันทึกข้อมูลใน
เครื่องเล่น CD จะเล่นเพลงที่บันทึกล่าสุด

โหมดการเล่น iPod/iPhone®

กดปุ่ม[MODE] สามารถเลือกโหมดการสุ่มเลือก การเล่นซ�้าและ

ข้อมูลเพลง จากนั้นสามารถใช้ปุ่ม[ ]หรือ[ ] ท�าการควบคุมต่อไป

หมายเหตุ:อ้างอิง"โหมดการเล่น" ของบท "การใช้งานเบื้องต้น" 
เพื่ออ่านข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม

การปลด iPod/iPhone®

เมื่อปลด iPod/iPhone® เครื่องเล่น CD จะกลับสู่หน้าวิทยุ
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2

AUX

การเล่น AUX

เสียบสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกเข้าเต้าปลั๊ก AUX ระบบ

จะเข้าสู ่โหมด AUX โดยอัตโนมัติ เพลงจากอุปกรณ์เล่นเพลง

ภายนอกจะขยายเสียงโดยล�าโพงภายในรถ

LH Track

RH Tarck

TRS Plug 

GND

หมายเหตุ:กรุณาใช้ปลั๊ก TRS ขนาด 3.5 มิลลิเมตรเชื่อมต่อ AUX

ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

การเชื่อมต่อบลูทูธ

ก่อนท่ีจะใช้ฟังก์ชั่นบลูทูธ กรุณาเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของเครื่องเล่น
ก่อน วิธีเปิดอ้างอิงถึงบทการตั้งค่าบลูทูธในฟังก์ชั่นเมนู

หลังเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ค้นหาบลูทูธเคร่ือง
เล่น หลังโทรศัพท์จับคู่กับเครื่องเล่นเสร็จ หน้าจอจะแสดงเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ส�าเร็จ หลังเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของเครื่องเล่นแต่ไม่ได้เชื่อม
ต่อโทรศัพท์ ถ้ารายชื่อจับคู่มีประวัติเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะ
ค้นหาโทรศัพท์โดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกัน

ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ กด[ ] หน้าจอจะขึ้นค�าเตือนไม่ได้เชื่อม

ต่อบลูทูธ ถ้ารายชื่อจับคู่มีประวัติเชื่อมต่อโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องจะ
ค้นหาโทรศัพท์โดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกัน

การดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์

ถ้าโทรศัทพ์จับคู่กับเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หน้าจอจะแสดง "ประสาน
สมุดโทรศัพท์หรือไม่" เพื่อเตือนผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์

หรือไม่ กดปุ่ม[SEL]ยืนยันดาวน์โหลด กดปุ่มอื่นๆ จะละเลยค�าเตือน
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นี้ เมื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ ด้านล่างของหน้าจอจะแสดง
สัญลักษณ์โทรศัพท์ ถ้าดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ล้มเหลว ผู้ใช้สามารถ
เลือกดาวน์โหลดใหม่ที่เมนูฟังก์ชั่นบลูทูธ

หมายเหตุ:คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถบันทึกข้อมูลสมุดโทรศัพท์
ของโทรศัพท์ 3 เครื่องในเวลาเดียวกัน เมื่อจ�านวนเบอร์โทรของ
สมุดโทรศัพท์เกินพื้นท่ีหน่วยความจ�า ระบบจะเตือน "ดาวน์โหลด
ส�าเร็จ สมุดโทรศัพท์เต็ม"

เพลงบลูทูธ

กดปุ่ม[SRC]สามารถสลับโหมดการเล่นของเพลงบลูทูธ เมื่อเล่นเพลง
บลูทูธ สามารถเร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เลือกเพลงก่อนหน้าหรือ
เพลงถัดไป และเลือกโหมดการสุ่มเล่นหรือโหมดเล่นซ�้า (โทรศัพท์
บางส่วนไม่สนับสนุนฟังก์ชั่นนี้) วิธีการใช้งานเหมือนกับเครื่องเล่น 
CD

การรับสาย/การวางสาย

หลังเชื่อมต่อโทรศัพท์ ถ้ามีคนโทรเข้า จะหยุดการเล่นเพลงใน

ปัจจุบัน หน้าจอแสดงเบอร์โทรศัพท์และชื่อผู้โทรเข้า กดปุ่ม[ ]

สามารถใช้โทรศัพท์บลูทูธ กดปุ่ม[ ]จะวางสาย ระหว่างการคุย

โทรศัพท์ กดปุ่ม[MODE]สามารถสลับฟังก์ชั่นการสนทนาส่วนตัวและ

แฮนด์ฟรี

เมนูฟังก์ชั่นบลูทูธ

หลังได้จับคู่บลูทูธ กดปุ่ม[ ]สามารถเข้าสู่เมนูบลูทูธ กดปุ่ม[ ]

หรือปุ่ม[ ]สามารถเลือกประวัติการโทร สมุดโทรศัพท์ การโทรออก

และการตั้งค่าบลูทูธ

ประวัติการโทร

กดปุ่ม[SEL]สามารถเข้าสู่เมนูประวัติการโทร ถ้าเป็นการเชื่อมต่อครั้ง

แรก ระบบจะเตือนต้องประสานประวัติการโทรหรือไม่ กดปุ่ม[SEL]

ยืนยันประสาน หลังประสานประวัติเสร็จก็สามารถอ่านประวัติไม่ได้

รับสาย รับสาย โทรออก กดปุ ่ม[ ]หรือปุ ่ม[ ]เลือกรายการที่

ต้องการแล้วกดปุ่ม[SEL]เลือกประวัติที่ต้องการ

กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ กดปุ่ม[SEL]จะ

โทรออกตามเบอร์โทรศัพท์ที่เลือก
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สมุดโทรศัพท์

กดปุ่ม[SEL]สามารถเข้าสู่เมนูโทรศัพท์ กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือก

อ่านสมุดโทรศัพท์หรือค้นหาสมุดโทรศัพท์ ถ้าเป็นการเช่ือมต่อครั้ง

แรก หน้าจอจะเตือน"ต้องประสานสมุดโทรศัพท์หรือไม่" เพื่อเตือนผู้

ใช้ต้องการดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์หรือไม่

การโทรออก

กดปุ่ม[SEL]เข้าคีย์บอร์ดโทรศัพท์ กดปุ่ม[ ]หรือปุ่ม[ ]เลือกตัวเลข

ตามล�าดับ กดปุ่ม[SEL]ยืนยัน หลังคีย์เบอร์โทรเรียบร้อย กด[ ]โทร

ออก ถ้าคีย์ผิด สามารถเลือก DEL แล้วกดปุ่ม[SEL]ลบออก

การตั้งค่าบลูทูธ

อ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าบลูทูธของฟังก์ชั่นเมนู

เสาอากาศ

เสาอากาศอยู่ที่ด้านหลังของหลังคารถ เพื่อป้องกันเสาอากาศหักหรือ

งอ ควรถอดเสาอากาศออกในกรณีที่อาจจะชนกับสิ่งของอื่น (เช่น กิ่ง

ไม้ที่ยื่นออกมา) หรือในขณะที่จะล้างรถ

ขันทวนเข็มนาฬิกา สามารถถอดเสาอากาศออกจากฐานยึด ขันตาม

เข็มนาฬิกาจะขันเสาอากาศให้แน่น
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ต�าแหน่งเบาะนั่งที่เหมาะสมที่สุดคือ สามารถท�าให้ท่านขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและเข่างอเล็กน้อย จน

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่
ระดับเดียวกันของศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง
เกิดการบาดเจ็บในขณะรถชน อย่าปรับหรือถอดพนักพิง
ศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่

อย่าแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือขาพนักพิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศรีษะคือป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังเกินไปใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงเกิดการ

บาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ

เบาะนั่ง

ต�าแหน่งเบาะนั่ง

เพื่อไม่ให้รถยนต์เสียการควบคุมจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ 
ห้ามปรับเบาะนั่งในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่

ขณะท่ีจะปรับระดับเบาะนั่งของผู้ขับขี่ ควรระวัง-เมื่อลด
ระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู้โดยสารแถวหลังโดน
หนีบได้

อย่าปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหน้าเอนไปด้านหลัง
เกินควร เมื่อพนักพิงหลังกับทิศทางแนวตั้งเป็น 25° เข็มขัด
นิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด

เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้าควรพยายามปรับให้เอน

ไปข้างหลังตามสถานะจริง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะ

ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
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3

การปรับเบาะนั่งแถวหน้าด้วยมือ (แบบไม่มีหมอนพิง
เอว) *

13
2

1 การปรับไปข้างหน้า/หลัง

ดึงคันปรับเบาะนั่งที่อยู่ใต้เบาะนั่งขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะ

นั่งถึงต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคันปรับลง แน่ใจว่าเบาะน่ัง

ได้เข้าต�าแหน่งล็อคแล้ว

พนักพิงศีรษะแบบธรรมดา

ถ้าต้องการยกหรือลงพนักพิงศีรษะ กดปุ่มตามลูกศร ยกพนักพิง

ศีรษะขึ้นหรือกดลงถึงระดับที่ต้องการ แล้วปล่อยปุ่มกด กดหรือยก

พนักพิงศีรษะอีกครั้ง เพื่อทดสอบว่าได้ล็อคถึงที่หรือยัง เมื่อดึงพนัก

ศีรษะขึ้นถึงต�าแหน่งที่เหมาะสม สามารถถอดพนักพิงศีรษะออกได้
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2 การปรับระดับของเบาะรอง*

ดึงคันปรับระดับขึ้นซ�้า (ต�าแหน่ง 2) ปรับเบาะรองให้สูงขึ้น กด

คันปรับระดับลงซ�้า จะปรับให้เบาะลดลง

3 การปรับพนักพิงหลัง

ดึงมือจับ (ต�าแหน่ง 3) ขึ้นและปรับพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งท่ี

ท่านต้องการ แล้วปล่อยมือจับลง

การพับเบาะนั่งแถวหลัง

อย่าวางสิ่งของในชั้นวางของที่อยู ่ด้านหลังพนักพิงเบาะ
หลัง เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ถ้าต้องการได้พื้นที่เก็บของมากขึ้น ปรับพนักพิงศีรษะทั้งหมดให้ลง

ถึงที่สุด ดึงปุ่มปลดล็อคสองข้างขึ้นและพับพนักพิงหลังไปข้างหน้า
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การล็อคพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหลัง

เมื่อพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งตั้งตรง แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้า

ล็อคอย่างแน่น

หมายเหตุ:เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งต้ังตรง ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้
โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีด้วย ห้ามให้
คนนั่งในเบาะนั่งที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี 
เมื่อเกิดการรถชน ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจ
จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัย 
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงเป็นอุปกรณ์เสริมความ
ปลอดภัยในขณะท่ีถูกกระตุ ้น และถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยไม ่สามารถกระตุ ้นใช ้งานได ้ในอุบัติ เหตุทุก
ประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะกระตุ้นหรือไม่ 
เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บ
หรือการเสียชีวิตในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น ต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง มิฉะนั้น อาจ
จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสียชีวิตใน
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เมื่อผู้ขับขี่ไม่อยู่ในที่น่ัง ห้ามล็อคเข็มขัดนิรภัยหรือใช้แผ่น
เหล็กเสียบเข้าตัวล็อคเข็มขัดนิรภัยแทน

รถคันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนท่าน

คาดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่างการเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ:

ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าท่านจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ 

และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้

รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดจะ

รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ตามประสบการณ์การใช้เข็มขัด

นิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า:ในอุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การ

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะนั้น ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้กระทั่งเป็นการเดินทางสั้นๆ 
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งแถวหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าในเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตน ยังเป็นอันตรายต่อผู้ขับ
และผู้โดยสารอื่นๆ 

ในระหว่างการเดินทาง ความเร็วเคลื่อนท่ีของผู ้โดยสารเท่ากับ

รถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ยังข้างหน้าตามความเร็วก่อน

เกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่

ส่ิงของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือ

ส่ิงของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนท่ี แต่ผู้โดยสารท่ีได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อคกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคล่ือนที่ของท่านให้พร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการ

เคลื่อนที่ที่เสียควบคุมท�าให้ผู ้ขับและผู ้โดยสารรับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง เน่ืองจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทาง

และระยะเวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกของท่าน ซึ่ง

เป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายจะรับแรงกระแทก น่ีก็คือเหตุผล

ที่ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็ก ถ้าใช้แขนไปค�้าจุนร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะก่อให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในการเดินทาง
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เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะ
ท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก
ครั้ง ห้ามหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนาแน่น เพื่อ
ไม่ลดประสิทธิผลของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามให้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 
เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจเป็นต้น มิฉะนั้น 
อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

การเอียงนอนบนรถในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่จะอันตรายมาก 
ถ้าเอียงนอนบนเบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถปกป้อง
ผู้นั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ร่างกายของ
ท่านจะผ่านเข็มขัดไหล่ จนท�าให้ส่วนคอหรือส่วนอื่นของ
ร่างกายบาดเจ็บ ส่วนเข็มขัดผ่านกระดูกเชิงกรานจะเลื่อน
ถึงหน้าท้องของท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิดการบาด
เจ็บอย่างรุนแรง

เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน ส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มี

ความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติ ส่วนเนื้อหาของเข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก 

อ้างอิงที่ “วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก”

ตามความแตกต่างของรุ่นรถ นอกจากเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งกลาง

แถวหลังของรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสองจุด ส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด

เพื่ออ�านวยการปกป้องแก่ผู้น่ังในระหว่างการเดินทาง ผู้น่ังต้องวาง

เท้าบนพื้นด้านหน้าตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอียงไปข้างหลัง

เกินควร หลังพิงแนบกับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก

วิธี
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ขั้นตอนการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดที่ถูกวิธี

1 ปิดและล็อคประตู

2 ปรับเบาะนั่งให้ส่วนบนของร่างกายสามารถนั่งตรง อ้างอิงถึงค�า

อธิบายของการปรับเบาะนั่งในบทนี้

3 จับลิ้นโลหะดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบรื่น 

แล้วดึงให้คาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

4 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อคจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อคแน่นแล้ว

5 ดึงเข็มขัดส่วนไหล่ยังข้างบน เพื่อปรับเข็มขัดส่วนกระดูก

เชิงกรานให้ตึง

6 ถ้าต้องการปล่อยเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงของหัวเข็มขัดนิรภัย

ลงก็จะปลดล็อคได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงร้ังกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ
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ขั้นตอนการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสองจุดที่ถูกวิธี

1 จับลิ้นโลหะดึงเข็มขัด ให้คาดผ่านกระดูกเชิงกราน แน่ใจว่า

เข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อคจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อคแน่นแล้ว

3 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงของหัวเข็มขัดนิรภัย

ลงก็จะปลดล็อคได้

ข้อควรระวัง

• ก่อนที่เปิดประตู ต้องแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยจะกีดขวางการ

ปิดประตูหรือไม่ มิฉะนั้น เข็มขัดนิรภัยหรือรถยนต์อาจจะ

เสียหาย

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกิน เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอาจจะ

ถูกล็อค ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น สามารถรั้งเข็มขัดนิรภัยกลับบาง

ส่วน ก็จะปลดล็อคได้ แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่าน

ร่างกาย

• ถ้าไม่สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากเครื่องรั้งเข็มขัด อาจ

จะเพราะว่าเข็มขัดถูกรั้งกลับเร็วเกิน จนท�าให้เข็มขัดนิรภัย

บิดเบ้ียวในแผ่นประดับด้านข้าง สามารถดึงลิ้นโลหะแล้ว

ค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จค่อยรั้งกลับ

แผ่นประดับด้านข้าง

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เรียบทั้งหมด เม่ือขับรถเดินทาง ยัง

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียวของ

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู ้นั่ง ในกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่ท�าได้
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แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม
ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณสะโพก และให้สัมผัสถึงต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่านหน้าท้อง 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานสามารถส่งแรง

กระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะ

เคล่ือนที่อยู ่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนท่ีอยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย 

เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้องท่าน ซ่ึงอาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออันตรายต่อชีวิต เข็มขัด

ส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้าเกิดการ

เบรกรถฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อคคงที่ ห้าม

คาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ยืดหยุ่น

วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยของหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อพบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และลูกอ่อนอาจจะไม่รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่งอื่นๆ ถ้า

หญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดอุบัติเหตุการ

ชนหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน อาจจะรับการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูกเชิงกราน และ
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แนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้องเรียบ ไม่กดดัน

ส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด

วิธีการใช้ส�าหรับคนพิการ

เมื่อคนพิการนั่งรถ ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด

วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กน่ังบนรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ
เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

ติดกับเบาะนั่งแถวหลัง

เด็กน้อยและทารก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม
อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เมื่อน่ังรถเดินทาง ห้ามอุ้มเด็กหรือทารกในแขน เมื่อเกิด
อุบัติเหตุการชน น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรง
กระท�าต่อผู้อุ้มเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่าง
แน่น เด็กและทารกจะกระเด็นยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมใช้กับเด็กที่กระดูก

ยังอ่อนอยู่ เพราะเข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อคกระดูกเชิงกรานของ
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เด็กให้แน่น หากเกิดอุบัติเหตุ จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

หรือเสียชีวิต เพราะฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดต้ังและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

อ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กที่อายุใหญ่กว่า

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ ้าเกิด
อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กไม่เหมาะสมใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็กอีก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดบนรถ โปรดให้เด็กน่ังให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด เข็มขัดส่วนไหล่จะอ�านวยการปกป้องอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

แถวหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับเข็มขัดส่วนไหล่ให้ห่างจากใบหน้า

และส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสถึงต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระแทกกระท�าที่ส่วนที่แข็ง

แรงที่สุดของกระดูกเด็ก

ถ้าต�าแหน่งเข็มขัดส่วนไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย และใช้

งานตามวิธีถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่มความสูง

ของเด็ก ให้เข็มขัดส่วนไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และพาด

เข็มขัดกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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พรีเทนชั่นเนอร์ (Pretensioner) ของเข็มขัดนิรภัย*

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยใช้งานได้คร้ังเดียวเท่านั้น 
หลังถูกกระตุ้นใช้งานแล้วต้องเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการ
แต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ หากไม่ได้เปลี่ยนพรี
เทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ช่ันการ
ป้องกันของระบบนิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า

หากพรีเทนชั่นเนอร ์ถูกกระตุ ้นแล้ว เข็มขัดนิรภัยยัง
สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่รถยนต์ยังสามารถเดินทางต่อ 
ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และติดต่อศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งต้ังเพื่อเปลี่ยนพรีเทนช่ันเนอร์อย่างรวดเร็ว
เท่าที่ท�าได้

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยติดต้ังที่ด้านข้างของเครื่องดึงรั้ง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นพรี

เทนชั่นเนอร์ได้ แต่มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย พรี

เทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นพรีเทนชั่นเนอร์ พรีเทนชั่น

เนอร์จะช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไป

ด้านหน้าเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของพรีเทนชั่นเนอร์ (อ้างอิงถึง“ไฟเตือน

และสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”)

พรีเทนช่ันเนอร์เพียงใช้งานได้ครั้งเดียว ถ้าถูกใช้งานในอุบัติเหตุการ

ชนหนึ่งครั้งแล้ว ต้องเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ใหม่ ขณะเดียวกัน อาจ

จะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

อ้างอิงที่"การเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ"ของบท"ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• พรีเทนช่ันเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนเบาๆ 

• คนท่ีจะเปลี่ยน ถอดหรือประกอบพรีเทนชั่นเนอร์ต้องเป็น

ช่างที่ผ่านการอบรมของศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์) ครบ 

10 ปี ต้องให้ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเปลี่ยนช้ินส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ บ�ารุงรักษาและเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ
อ�านวยการปกป้องในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด
นิรภัยอาจจะแตกร้าวในการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า
เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอไปแล้ว ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อคสีแดงของตัวล็อคเข็มขัดนิรภัยหันยัง
ด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อคได้ทันทีในขณะ
ที่จ�าเป็นต้องใช้

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ ตัวล็อค 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีการต่อไปน้ีว่าสามารถ

ท�างานปกติหรือไม่:

• เสียบลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยออกอย่างรวดเร็วในที่ใกล้ๆ หัวเข็มขัดนิรภัย ควร

สามารถล็อคเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่
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• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยยังด้านหน้าอย่างรวดเร็ว กลไกล็อค

ควรจะล็อคโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

ด้วย

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก ตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่องตัว

หรือไม่ และตัวสายมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ร้ังเข็มขัดกลับ ตรวจสอบว่าจะรั้งกลับอย่างคล่อง ต่อเนื่องและ

สามารถรั้งกลับอย่างเต็มที่หรือไม่

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยมีช้ินส่วนประกอบท่ีหลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานปกติหรือไม่

หากไม่ได้ผ่านการตรวจใดๆ ดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งทันที

การบ�ารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย

ห้ามตกแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต ชิ้น
ส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัยต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งท�าการซ่อมแซมได้เท่านั้น

แน่ใจว่าไม่มีของแหลมติดในเข็มขัดนิรภัย อย่าให้ของเหลว
หรือของแปลกปลอมตกเข้าในตัวล็อคของเข็มขัดนิรภัย  
มิฉะนั้นจะท�าให้ลิ้นโลหะและตัวล็อคไม่สามารถล็อคกันได้

เพียงให้ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้าม

ใช้สารละลายท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสี

เข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่าง

มาก หลังท�าสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมจนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งอย่างสิ้นเชิง อย่าเก็บกลับ

เข้าตัวดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอความเร็ว

ของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่งสกปรก

การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าร้ายระบบเข็มขัดนิรภัยของรถยนต ์
หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย อาจจะไม่สามารถ
ปกป้องผู้ใช้ตามปกติ จนท�าให้ผู้นั่งรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
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หรือเสียชีวิตในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควร
ตรวจสอบและเปลี่ยนช้ินส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
ของเข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนเบาๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อค เครื่องรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสียหาย 

กรุณาน�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงอ�านวยการปกป้องในขณะ
ที่ เกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยของเข็มขัด
นิรภัย ซึ่งไม ่สามารถใช ้แทนเข็มขัดนิรภัยในเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ แม้ได้ประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัย ยังต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี มิฉะนั้น ท่านอาจรับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงในขณะที่เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยประกอบด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบ
สามจุดสามารถป้องกันผู้ใหญ่อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี
ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ใช่ออกแบบเพื่อ
ป้องกันเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส�าหรับเด็กและทารกเฉพาะ

รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าสองตัว

ส�าหรับป้องกันผู ้ขับขี่และผู ้โดยสารแถวหน้า ซึ่งถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยสองตัวน้ีต่างติดตั้งในศูนย์กลางของพวงมาลัยและแผงหน้า

ปัดที่อยู ่ส่วนบนของกล่องเก็บของ และติดฉลากเตือนถุงลมเสริม

ความปลอดภัย “AIRBAG” ในต�าแหน่งติดตั้งถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

ได้ติดฉลากเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” ในต�าแหน่ง

ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังในแผงหน้า

ปัดจะเตือนท่านว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือ/และพรีเทนชัน- 

เนอร์ของเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟ

เตือนการทดสอบระบบด้วยตนเองจะสว่างขึ้น และรอประมาณ 6 

วินาทีจะดับเอง

ถ้าเกิดกรณีดังต่อไปน้ี ต้องน�ารถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้ง
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• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนไม่สว่าง

• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนสว่างตลอดและไม่ดับ

ไป

• ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ไฟเตือนสว่างขึ้น

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ถ้าท่านั่งไม่ถูกต้อง การนั่งหรือพิงบนต�าแหน่งที่ใกล้ถุงลม
เสริมความปลอดภัย หากถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
ขึ้น อาจจะรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด
เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าควรนั่งอย่างถูกต้องและ
ปรับต�าแหน่งเบาะน่ังของตนเองเพื่อห่างจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอย่างพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและทารกที่
ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันที่ถูกต้องอาจจะรับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงหรือเสียชีวิต ขณะที่นั่งบนรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็ก
นั่งบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งบนรถ ต้องใช้มาตรการป้องกัน
เด็ก และห้ามชะโงกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกจาก
หน้าต่าง



เบาะนั่งและกลไกป้องกัน

100

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้เกิด
การฟกช�้า การกระแทกร่างกายหรือเกิดแผลเล็กน้อย
เนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

แนวทางพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี
ส่ิงของกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู ่ระหว่างผู ้
โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติดตั้ง
สิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติด
ตั้งหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่บริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นที่ระหว่างผู้โดยสาร
และถุงลมเสริมความปลอดภัยมีสิ่งของกีดขวาง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจจะอัดลมตามปกติไม่ได้ หรือถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งของกีดขวางเข้าร่างกายผู้
นั่งจนท�าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

อย่าเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย
หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ถุง
ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นมาจนท�าให้ผู้นั่งรับบาด
เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก ยูนิตควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเน่ืองจากการชนกระแทก 

และตัดสินใจควรพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดัง

มากด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

แถวหน้า ลดความเสี่ยงของศรีษะและหน้าอกรับบาดเจ็บ

หากท่านนั่งตรงบนเบาะนั่งและแนบกับเบาะพิงหลัง เข็มขัดนิรภัย

และถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถช ่วยป ้องกันอย ่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยจะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือผู้โดย

สารอื่นๆ ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอียงไปด้าน

หน้า นั่งเอียงข้างหรือใช้ท่าน่ังอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสรับบาด

เจ็บหรือเสียชีวิตสูงกว่า
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ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม ่ใช ่ออกแบบส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ใช่ออกแบบส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถอย่าง

ฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา นี่ไม่ถือว่าเป็นปัญหา แต่อนุภาคเหล่านี้จะระคาย

เคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือผิวหนังที่โดน

ระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอเป็นต้น) เกิดการ

ระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บังสายตาของผู้ขับขี่

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า ใน
ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า จะ
ท�าให้เด็กหรือทารกรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ผู ้โดยสารแถวหน้าห้ามใช้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอ่ืนของ
ร่างกายไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย

หากแชสซีรับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง ถุง
ลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะฉะนั้น 
ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือผิวพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวโดยบังเอิญจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบส�าหรับการชนกระแทกแบบ

รุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัว
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• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชน

กระแทกกับก้อนหิน ขอบถนนหรือผิวพื้นที่แข็งแรง หรือตกเข้า

หุบเขาลึกหรือถ�้าลึก หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนพื้นอย่างรุ่น

แรงฯลฯ อาจจะท�าให้แซสซีรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง
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เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งของกระแทก ทิศทางกระแทกและความเร็วของ

การชะลอความเร็วรถที่ในการชนกระแทก หากแรงกระแทกถูกดูด

ซึมหรือกระจายท่ีตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่พอง

ตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุงลม

เสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ เพราะฉะนั้น ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสีย

หายของรถยนต์

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาเครื่องหมายคมนาคม
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• ชนด้านล่างของประตูท้ายรถบรรทุก เกิดการชนแทรกเข้ากับรถ

บรรทุกหรือรถยนต์ฐานสูง

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถคว�่า
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3

การซ่อมแซมและการเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัย

การซ่อมแซมถุงลมเสริมความปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษาหรือปรับ
เปลี่ยนช้ินส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าของถุงลมอย่าง 
เด็ดขาด

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงรถ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการ
ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะที่ท�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัย 
ต้องใช้ผ้านิ่มที่แห้งหรือใช้น�้าสะอาดชุบผ้า ห้ามใช้สาร 
ละลายหรือสารท�าความสะอาด มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
การท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ถ้ารถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ
จะเสีย ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก ก็อาจจะ
ท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดยบังเอิญ ควร
ดับเครื่องยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรี่ทันที อย่าลอง
สตาร์ทเครือ่งยนต์ กรณุาตดิต่อศนูย์บริการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างหรือสว่างตลอด หรือ

ด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่ครอบคลุม

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการซ่อมแซมที่

เกี่ยวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยและการซ่อมแซม 

พวงมาลัย

• หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย) ครบ 10 ปี ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
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การเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุรถ
ชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย หาก
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย อาจจะไม่สามารถท�างาน
ตามปกติได้ และไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยของท่าน
และผู้โดยสารอื่นๆ ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชนอีกครั้ง จน
ท�าให้ผู้นั่งรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต เพื่อแน่ใจว่า
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถท�างานตามปกติ
หรือไม่ หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งตั้งไปเปลี่ยนช้ินส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวทีไร จ�าเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

ประกอบของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย กรุณาน�ารถไปเปลี่ยน

ชิ้นส่วนประกอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

การจัดการถุงลมเสริมความปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนมีอันตรายแฝงอยู่  ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพใช้

งาน ต้องให้ช่างช�านาญมาจัดให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง

ตัวอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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3

ระบบป้องกันเด็ก

ระบบป้องกันเด็ก (รถยนต์คันนี้ไม่มีการติดตั้ง)

ต้องให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งแถวหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตอย่างสมบูรณ์ เพราะ

ฉะนั้น เด็กและทารกต้องใช้ท่ีน่ังส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือกติด

ตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังหรือใช้เข็มขัดนิรภัยรถยนต์

ตามอายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของ

เด็กและทารก

เพียงอนุญาตให้ใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กที่ถูกกฎหมายหรือมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44 ของยุโรป)

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู้ผลิตและข้อก�าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมค�าแนะน�า

ด้านความปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือการใช้งาน

ของรถยนต์

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ส�าคัญส�าหรับการใช้ที่นั่ง
ส�าหรับเด็ก

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการรับบาดเจ็บ

หรือระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้:

• ขณะที่นั่งบนรถ ผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะเด็กและทารกต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยหรือใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก

• เด็กที่มีส่วนสูงต�่ากว่า 1.5 เมตร (หรืออายุต�่ากว่า 12 ปี) ควรใช้ที่

นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม อย่าใช้เข็มขัดนิรภัยธรรมดาของ

รถยนต์โดยตรง มิฉะน้ันอาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอรับบาดเจ็บ 

ที่นั่งส�าหรับเด็กควรติดตั้งบนเบาะนั่งแถวหลัง

• กรุณาอย่าให้เด็กของท่านนั่งรถโดยไม่มีมาตรการป้องกัน

• ที่นั่งส�าหรับเด็กทุกตัวเพียงนั่งได้เด็กคนเดียว

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• เลือกที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสมสามารถป้องกันความปลอดภัย

ของลูกท่าน
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• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งแถวหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งแถวหน้าท่ีเกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม

• หากติดต้ังท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะนั่งแถวหลัง อาจ

จะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตามความเหมาะสม

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในท่ีนั่งส�าหรับเด็กก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กของท่านยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะน่ัง มิ

ฉะนั้น เด็กของท่านอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และ

ท�าให้เด็กเองหรือผู้โดยสารคนอื่นรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอียงไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการรับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจจะ

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกอย่างฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับ

เด็กที่ไม่ได้ติดตั้งและยึดติดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และ

ท�าให้ผู้โดยสารคนอื่นในรถบาดเจ็บ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือ

ทารกนั่งบนที่น่ังส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดติดที่น่ังส�าหรับ

เด็กอย่างถูกต้อง
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3

กลุ่มของที่นั่งส�าหรับเด็ก

เพียงอนุญาตใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 1.5 เมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะ

นั่งเด็กต้องถูกกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44 ของยุโรป

ความเหมาะสมของระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถที่เหมาะสมกับเบาะนั่งต่างๆ 

กลุ่มคุณภาพ
ต�าแหน่งที่นั่ง

ผู้โดยสารแถวหน้า เบาะนั่งริมหน้าต่างแถวหลัง ที่กลางของเบาะนั่งแถวหลัง

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X U X

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X U X

กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม) X U X

กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) U U X

กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรัม) U U X

หมายเหตุ :ตัวอักษรในตารางนี้หมายถึง:

U = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มคุณภาพนี้

X =ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับระบบยึดเหนี่ยวเด็กในกลุ่มคุณภาพนี้
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ความเหมาะสมของระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ ISOFIX ส�าหรับต�าแหน่ง ISOFIX ต่างๆ 

กลุ่มคุณภาพ ประเภทขนาด โมดูลยึด
ต�าแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์

เบาะนั่งริมหน้าต่างแถวหลัง

เตียงแบบพกพา
F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) E ISO/R1 IL

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม)

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม)

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF,IL

A ISO/F3 IUF

กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) หมายเหตุ 1 X
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3

กลุ่มคุณภาพ ประเภทขนาด โมดูลยึด
ต�าแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์

เบาะนั่งริมหน้าต่างแถวหลัง

กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรัม) หมายเหตุ 1 X

หมายเหตุ 1:ส�าหรับระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถที่ไม่ได้แยกประเภท (A~G) ตาม ISO/XX ผู้ผลิตรถยนต์ต้องระบุระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ที่

เหมาะสมกับต�าแหน่งที่นั่งต่างๆ ในรถตามกลุ่มคุณภาพที่เหมาะสม

หมายเหตุ 2:ตัวอักษรในตารางนี้หมายถึง:

IUF = ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX แบบหันหน้าประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มคุณภาพนี้

IL = ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ประเภทพิเศษที่เหมาะสมกับความต้องการในใบแสดงรายการ ระบบยึดเหนี่ยวดังกล่าวอาจจะเป็นประเภท

รถยนต์พิเศษ ประเภทถูกจ�ากัดหรือประเภทกึ่งทั่วไป

X = ต�าแหน่ง ISOFIX ไม่เหมาะสมกับกลุ่มคุณภาพนี้และ/หรือระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ประเภทนี้

A – ISO/F3 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับให้เต็มที่ที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

B – ISO/F2 =  ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

B1 – ISO/F2X =  ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

C – ISO/R3 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับให้เต็มที่ที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

D – ISO/R2 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

E – ISO/R1 = ระบบยึดเหนี่ยวทารกในรถแบบหันหลัง

F – ISO/L1  = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันซ้าย (เบาะนอนแบบพกพา)

G – ISO/L1 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันขวา (เบาะนอนแบบพกพา)
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถที่เหมาะสมกับรถยนต์คันนี้

กลุ่มคุณภาพ ประเภทขนาด ชื่อ โมดูลยึด ประเภท กลุ่ม

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 

กิโลกรัม)
E Britax Baby Safe Plus (มีขายัน) ISO/R1

แบบหัน

หลัง

แบบกึ่ง

ทั่วไป

กลุ ่ม I  (9 ถึง 18 

กิโลกรัม)
B1 Britax Duo Plus (มีสายดึงบน) ISO/F2X

แบบหัน

หน้า
แบบทั่วไป
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ที่นั่งส�าหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กในเบาะนั่งแถวหน้า มิฉะนั้น เด็ก
หรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ทารกที่อายุไม่เต็ม 9 เดือนและน�้าหนักต�่ากว่า 10 กิโลกรัมหรือทารก

ที่อายุไม่เต็ม 24 เดือนและน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม เหมาะใช้ที่นั่ง

ส�าหรับเด็กแบบสามารถปรับให้นอนได้มากที่สุด

ที่นั่งส�าหรับเด็กกลุ่ม 1

ห้ามติดต้ังที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหน้า มิฉะนั้น 
เด็กหรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

เด็กหรือทารกท่ีอายุไม่เต็ม 4 ขวบและน�้าหนักอยู ่ระหว่าง 9-18 

กิโลกรัม เหมาะสมใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลังมากที่สุด และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�าหรับเด็กกลุ่ม 2

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และแนบ
กับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัดนิรภัยรัด
เอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้ามรัดท้อง หาก
มีความจ�าเป็น สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นอีกหน่อย

เด็กที่อายุไม่เต็ม 7 ขวบและน�้าหนักอยู่ระหว่าง 15-25 กิโลกรัม 

เหมาะใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์

ที่นั่งส�าหรับเด็กกลุ่ม 3

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และแนบ
กับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัดนิรภัยรัด
เอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้ามรัดท้อง หาก
มีความจ�าเป็น สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นอีกหน่อย
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เด็กที่อายุประมาณ 7 ขวบข้ึนไปและน�้าหนักอยู ่ระหว่าง 22-36 

กิโลกรัม และส่วนสูงต�่ากว่า 1.5 เมตร เหมาะใช้เบาะรองเสริมส�าหรับ

เด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์

วิธีติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดให้คงที่

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งแถวหน้า 
มิฉะน้ัน เด็กหรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือ
เสียชีวิต

กรุณาติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
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ใช้อุปกรณ์ ISOFIX ของรถยนต์ยึดให้คงที่

ห่วง ISOFIX เป็นอุปกรณ์ออกแบบส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็ก
ที่มีขาเชื่อม ISOFIX เฉพาะ เพราะฉะนั้น อย่ายึดเข็มขัด
นิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กอื่นหรือสิ่งของอืนๆ ในห่วงนี้  
มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยง

อุปกรณ์ยึดระบบยึดเหนี่ยวเด็กเพียงสามารถรับภาระของ
ระบบยึดเหนี่ยวเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธีเท่านั้น ไม่สามารถ
ใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดท่ีใช้กับผู้ใหญ่ หรือใช้มายึด
สิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

เมื่อติดตั้งและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่เสนอ

โดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก
หมายเหตุ:รถยนต์คันนี้มีหัวต่อ ISOFIX ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�าหรับเด็ก
ประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งแถวหลังสองข้าง กรุณาพยายามติด
ตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลัง
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• เสียบปลอกพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ท่ีอยู่ระหว่างเบาะ

รองกับพนักพิง

• เสียบขายึด ISOFIX ของท่ีนั่งส�าหรับเด็กเข้าปลอกพลาสติกที่ติด

ตั้งเรียบร้อยแล้ว และเข้าล็อคกับห่วง ISOFIX

หมายเหตุ:รายละเอียดของวิธีการติดต้ัง โปรดอ้างอิงถึงหนังสือ
แนะน�าที่นั่งส�าหรับเด็ก

• รถบางรุ่นได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอยู่ด้านหลังของ

พนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหลัง ถ้าที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสาย

ดึงตัวบนแบบสายเดี่ยว ต้องผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศรีษะ 

ถ้าเป็นสายคู่ ให้ผ่านสองข้างของพนักพิงศรีษะแถวหลัง

หมายเหตุ:ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อสายดึง
ตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่น

• หลังติดตั้งเสร็จ ลองดึงที่นั่งส�าหรับเด็กเพื่อตรวจสอบว่าที่นั่ง

ส�าหรับเด็กได้ติดตั้งแน่นหรือยัง
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ล็อคป้องกันเด็ก

อย่าให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

การล็อคหรือปลดล็อคล็อคป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังท่ีเกี่ยวข้องและใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเสียบ

เข้าช่องล็อคป้องกันเด็ก (รูป A)

• ขันร่องล็อคถึงต�าแหน่งที่ต้องการ (รูป B)

หมายเหตุ:เม่ือได้ล็อคตัวล็อคป้องกันเด็ก ประตูรถด้านหลังซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อค ประตูรถด้านหลังขวา
หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อค ทิศทางปลดล็อคตัว
ล็อคป้องกันเด็กตรงข้ามกับทิศทางเข้าล็อค

หมายเหตุ:หลังล็อคป้องกันเด็กเข้าล็อค จะไม่สามารถเปิดประตู
หลังที่เกี่ยวข้องภายในรถโดยตรง
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กุญแจรีโมทต้องอยู่ในขอบเขตที่ก�าหนดจึงสามารถใช้งานได้ ควร

ระวังว่าขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทบางทีขึ้นอยู่กับประจุไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เพื่อความ

ปลอดภัย กรุณาตรวจสอบการล็อคประตูหลังใช้รีโมทล็อคประตูเสร็จ

21 3 4

1 กุญแจรีโมท

2 ปุ่มล็อค

3 ปุ่มปลดล็อค

4 ลูกกุญแจจริง

หากกุญแจของท่านเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญเสีย กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนกุญแจทันที กุญแจที่เสียหาย/ถูก

ขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์อีก หากท่านหาเจอกุญแจท่ี

กุญแจ

กรุณาเก็บรักษากุญแจส�ารองในท่ีปลอดภัย อย่าเก็บไว้อยู่
ในรถ

กรุณาอย่าวางกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะ
สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้ระบบ
กุญแจและอุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยใช้งานไม่ได้

ภายในกุญแจรีโมทเป็นวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 
ต้องป้องกันแรงกระแทก การกัดกร่อนจากน�้า อุณหภูมิสูง 
ความชื้น แสงแดด สารละลาย แวกซ์และสารท�าความ
สะอาด

รถยนต์คันนี้ได้จัดเตรียมกุญแจรีโมทดอกหนึ่งและลูกกุญแจจริงดอก

หนึ่งให้ท่าน กุญแจดังกล่าวสามารถปลดล็อคทั้งหมดของรถยนต์

กุญแจที่เราจัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์

ของท่านเฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทเครื่องยนต์ได้
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หายไป สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและกระตุ ้น 

ฟังก์ชั่นใหม่

หมายเหตุ:ท่านเพียงสามารถเปล่ียนกุญแจในศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งเท่านั้น กุญแจที่ท�าปั๊มเองไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ:เนื่องจากเราต้องการเวลาส่ังท�ากุญแจใหม่ให้ท่าน 
กุญแจใหม่ไม่สามารถส่งมอบให้ท่านทันที
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ระบบกันขโมย

ระบบกันขโมยเครื่องยนต์

ระบบกันขโมยเครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบส�าคัญของระบบกันขโมย 

เพื่อป้องกันการขโมยรถยนต์ เพียงใช้กุญแจแท้เปิดสวิตช์จึงสามารถ

สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ได้

ให้ใช้กุญแจแท้หนึ่งดอกเปิดสวิตช์กุญแจและหมุนถึงต�าแหน่ง 2 

เครื่องยนต์จะปลดฟังก์ชั่นกันขโมยโดยอัตโนมัติ

หากไม ่สามารถระบุกุญแจท่ีเสียบเข ้า จะไม ่สามารถสตาร ์ท 

เครื่องยนต์

การล็อคและการปลดล็อค

กุญแจรีโมท*

กุญแจรีโมทต้องอยู่ในบริเวณที่ก�าหนดจึงสามารถใช้งานได้

ควรระวังว่าบริเวณใช้งานของกุญแจรีโมทบางทีขึ้นอยู่กับประจุไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านสภาพพื้นที่
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การล็อค

การใช้กุญแจรีโมท

1 การปิดประตูรถและประตูท้ายรถ

2 กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง ไฟเลี้ยวกระพริบ 3 ครั้ง แสดงว่าได้ล็อครถ

อย่างปลอดภัยแล้ว ไฟเตือนสภาพการล็อคเริ่มกระพริบ

การใช้ลูกกุญแจจริง

1 เสียบกุญแจเข้าประตูด้านข้างผู้ขับข่ีและหมุนตามเข็มนาฬิกา 

จะล็อคประตูรถทั้งหมด

2 ไฟเลี้ยวกระพริบ 3 คร้ัง แสดงว่าได้ล็อครถอย่างปลอดภัยแล้ว 

ไฟเตือนสภาพการล็อคเริ่มกระพริบ

การล็อคผิด

หากกดปุ่มล็อคบนรีโมทหรือใช้ลูกกุญแจจริงล็อคประตูในขณะที่

ประตูผู้ขับขี่ยังไม่ได้ปิดสนิท จะไม่สามารถล็อคประตูและระบบจะส่ง

เสียงเตือนด้วย

ในกรณีที่ได้ปิดประตูข้างผู้ขับ แต่ประตูข้างผู้โดยสารหรือประตูท้าย

ยังไม่ได้ปิดสนิท กดปุ่มล็อคบนรีโมทหรือใช้ลูกกุญแจจริงล็อคประตู 

จะล็อคประตูรถทั้งหมดที่ได้ปิดสนิท แต่ไม่สามารถล็อคประตูรถหรือ

ประตูท้ายที่เปิดอยู่ ไฟเตือนสภาพการล็อคไม่สว่างพร้อมส่งเสียง

เตือนด้วย

ขณะที่ได้ปิดประตูหรือประตูท้ายที่เปิดอยู่ ระบบเข้าสู่สภาพการล็อค

โดยอัตโนมัติ ไฟเตือนสภาพการล็อคเริ่มกระพริบ
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ไฟเตือนสภาพการล็อค

สัญญาณไฟนี้แสดงถึงสภาพของล็อค เมื่อใช้กุญแจรีโมทหรือกุญแจ
แท้ล็อคประตู ไฟเตือนนี้จะกระพริบอย่างรวดเร็วประมาณ 10 วินาที 
หลังจากนั้นจะกระพริบด้วยความเร็วต�่า หลังใช้กุญแจรีโมทหรือ
กุญแจแท้ปลดล็อค ไฟเตือนน้ีจะดับไป ถ้าพบว่าเป็นการล็อคผิด ไฟ
เตือนนี้จะไม่กระพริบ เมื่อล็อคประตูด้วยสวิตช์ภายในรถ ไฟเตือนนี้
จะสว่างขึ้น ถ้าได้ปิดประตูข้างผู้ขับขี่อย่างสนิท แต่ไม่ได้ปิดประตูอื่น
หรือประตูท้าย ใช้สวิตช์ล็อคภายในรถยนต์ล็อคประตู ไฟเตือนนี้จะ
กระพริบ

การปลดล็อค

การใช้กุญแจรีโมท

กดปุ่มปลดล็อคหนึ่งคร้ัง จะปลดล็อคประตูทั้งหมด ไฟเล้ียวกระพริบ

หนึ่งครั้ง

การใช้ลูกกุญแจจริง

1 เสียบกุญแจเข้าประตูด้านข้างผู้ขับขี่และหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

จะปลดล็อคประตูทั้งหมด

2 ไฟเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:หลังใช ้รี โมทปลดล็อค 30 วินาทีแต ่ ยังไม ่ มีการ 
กระท�าอื่นใดๆ ระบบจะล็อคประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

การปิดหน้าต่างและซันรูฟทั้งหมดพร้อมกัน

เสียบกุญแจเข้ารูกุญแจของประตูข้างผู้ขับขี่ หมุนตามเข็มนาฬิกาและ

อยู่กับที่ จะปิดหน้าต่างและซันรูฟ*ที่เปิดไว้ทั้งหมด
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สวิตช์ล็อคภายในรถ

21

1 สวิตช์ล็อคภายใน

2 สวิตช์ปลดล็อคภาย

กดสวิตช์ล็อคภายในก็สามารถล็อคประตูทั้งหมด เมื่อได้ล็อคประตูรถ 

ไฟเตือนสภาพการล็อคสว่าง

ถ้าประตูข้างผู้ขับขี่ไม่ได้ปิด จะไม่สามารถใช้วิธีกดสวิตช์ล็อคภายใน

มาล็อคประตู

ถ้าประตูอื่นหรือประตูท้ายไม่ได้ปิด กดสวิตช์ล็อคภายใน ไฟเตือน

สภาพการล็อคจะกระพริบเตือนการล็อคผิด ขณะน้ี ประตูรถหรือ

ประตูท้ายที่เปิดไว้จะไม่สามารถรับการปกป้อง ขณะที่ได้ปิดประตูรถ

หรือประตูท้ายที่เปิดอยู่ ระบบจะเข้าสู่สภาพการป้องกันโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มปลดล็อคภายในจะปลดประตูรถทั้งหมด ไฟเตือนสภาพการ

ล็อคดับไป

หมายเหตุ:ถ้าใช้กุญแจรีโมทล็อคประตู สวิตช์ล็อคภายในจะใช้งาน
ไม่ได้

ด้ามจับภายในประตู

สามารถใช้ด้ามจับภายในประตูรถเปิดประตูรถ

1 ดึงด้ามจับภายในประตูหนึ่งครั้งจะปลดล็อคประตู

2 ดึงด้ามจับภายในประตูอีกครั้งจะเปิดประตูรถ
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การล็อคประตูตามความเร็วรถ

ฟังก ์ชั่นนี้สามารถล็อคประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติในขณะที่

ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังถอดกุญแจออกจากสวิตช์

กุญแจ ระบบจะปลดล็อคประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ประตูท้าย

ถ้าเดินทางโดยเปิดประตูท้าย ไอเสียที่ระบายออกอาจจะ
ไหลเข้าห้องโดยสารท�าให้ผู ้ น่ังสูบไอเสียเข้าจนเป็นพิษ 
ขณะเดียวกัน สัมภาระภายในรถอาจจะตกไปข้างนอก 
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะน้ัน ก่อนที่จะเดินทาง ต้อง
ตรวจสอบสภาพประตูท้ายว่าได้ปิดหรือยัง

หลังปิดประตูท้ายทุกครั้ง ต้องทดลองดึงขึ้นหน่ึงครั้งว่า
กลไกล็อคได้เข้าล็อคอย่างเต็มที่หรือไม่ มิฉะน้ัน ประตูท้าย
อาจจะเปิดออกในระหว่างการเดินทาง

การล็อคและปลดล็อคประตูท้าย

ระบบควบคุมการล็อคและการปลดล็อคประตูท้ายเป็นระบบเดียวกัน

กับประตูอื่นๆ เมื่อกดปุ่มล็อคหรือเสียบกุญแจแท้เข้าตัวล็อคของ

ประตูข้างผู้ขับขี่แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา จะล็อคประตูรถและประตู

ท้ายทั้งหมดพร้อมกัน เมื่อกดปุ่มปลดล็อคหรือเสียบกุญแจแท้เข้าตัว

ล็อคของประตูข้างผู้ขับขี่แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะปลดล็อคประตู

รถและประตูท้ายทั้งหมดพร้อมกัน
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ไฟเตือนประตูท้าย

ถ้าประตูท้ายไม่ได้ปิดสนิท เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 หน้า

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงสัญลักษณ์เตือนที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง

ที่“ไฟเตือนและสัญญาณไฟ”ของบท“แผงหน้าป ัดและระบบ

ควบคุม”)

แบตเตอรี่กุญแจรีโมท

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง ต้อง
ป้องกันแรงกระแทก การกัดกร่อนจากน�้า อุณหภูมิสูง 
ความชื้น แสงแดด สารละลาย แวกซ์และสารท�าความ
สะอาด

เมื่อรู้สึกว่าระยะทางควบคุมของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจนหรือ

ไฟเตือนระบบกันขโมยเครื่องยนต์กระพริบ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ

กุญแจรีโมท
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1 เปิดกุญแจ

2 ใช ้ ไขควงปากแบนขนาดเล็กงัดรูสี่ เหลี่ยมสองรูบนขอบ

แบตเตอรี่ เพื่อถอดฝาครอบกุญแจรีโมท

3 ใช้นิ้วมือกดแบตเตอรี่และเลื่อนไปทางแผ่นยืดหยุ่น ใช้ไขควง

ปากแบนขนาดเล็กเสียบเข้าช่องว่างสามารถถอดแบตเตอรี่ออก 

ระวังอย่าเชื่อมต่อขั้วผิด

หมายเหตุ:รอยนิ้วมือจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ควรพยายามหลีกเลี่ยง
สัมผัสกับพื้นผิวของแบตเตอรี่

4 เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ แน่ใจได้ใส่ขั้วแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง 

และต้องให้จุดนูนของแผ่นกันน�้าตรงกับรูติดตั้ง เพ่ือติดต้ังให้ถูก

ต้อง

หมายเหตุ:แนะน�าใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032

5 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับต�าแหน่งเดิม
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การสตาร์ทและการขับขี่

สวิตช์กุญแจ

ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ อย่าปิดสวิตช์กุญแจหรือถอด
กุญแจออก เพราะการกระท�าอย่างนี้อาจจะล็อคพวงมาลัย
จนไม่สามารถบังคับเลี้ยวได้

0

1
2 3

สวิตช์กุญแจติดต้ังท่ีทางขวาของคอพวงมาลัย ฟังก์ชั่นของต�าแหน่ง

ต่างๆ แสดงดังต่อไปนี้:

ต�าแหน่ง 0 (LOCK)

• อนุญาตเสียบหรือถอดกุญแจออก

• หลังถอดกุญแจออก จะล็อคพวงมาลัย

ต�าแหน่ง 1 (ACC)

• เครื่องยนต์หยุดท�างาน ไม่สามารถถอดกุญแจออก ปลดล็อคพวง

มาลัย

• อนุญาตเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนท�างาน เช่น ท่ีปัดน�้าฝน กระจก

ไฟฟ้าและกระจกมองข้างเป็นต้น

ต�าแหน่ง 2 (ON)

• เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสามารถใช้งานได้

ต�าแหน่ง 3 (START)

• สตาร์ทเครื่องยนต์

หมายเหตุ:หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ควรปล่อยกุญแจทันที

หมายเหตุ:ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์ของเกียร์ 
AMT เข้าเกียร์ N 
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หมายเหตุ:เมื่อกุญแจอยู่ต�าแหน่ง 0 เปิดประตูข้างผู้ขับขี่ บัซเซอร์
ส่งเสียงเตือนท่านไม่ได้ถอดกุญแจออก

หมายเหตุ:เมื่อถอดกุญแจออก หมุนพวงมาลัยไปข้างหน่ึงจะล็อค
พวงมาลัย

หมายเหตุ:เมื่อได้ล็อคพวงมาลัย ไม่สามารถหมุนกุญแจจาก
ต�าแหน่ง 0 เข้าต�าแหน่ง 1 กรุณาค่อยๆ หมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย
ขวาและหมุนกุญแจพร้อมกัน จะปลดล็อคพวงมาลัย

การสตาร์ทเครื่องยนต์

โปรดอย่าสตาร์ทเครื่องภายในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ได้
เป ็นเวลานาน เพราะไอเสียที่ รถยนต ์ระบายออกมี
คาร์บอนมอนอกไซด์ จะท�าให้คนหมดสติหรือเสียชีวิตได้

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่าหรือเคร่ืองยนต์ดับ อาจจะ
ท�าให้แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์เสีย ก่อนที่จะสตาร์ท
เครื่องยนต์ โปรดอ่านบทความ“แคททาไลติกคอนเวอร์
เตอร์”อย่างละเอียด

ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์

1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (รวมเครื่องปรับอากาศ)

2 ดึงเบรกมือขึ้น (อ้างอิงถึง“ระบบเบรก”)

3 ส�าหรับรถยนต์ที่ประกอบด้วยเกียร์ AMT ควรปรับคันเกียร์เข้า

เกียร์ N และเหยียบแป้นเบรก*

4 เสียบกุญแจเข้า หมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกาถึงต�าแหน่ง 3 

สตาร์ทเครื่องยนต์
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5 ปล่อยกุญแจทันทีหลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ กุญแจจะกลับ

ต�าแหน่ง 2 โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:หลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ หากไม่ได้ปล่อยกุญแจทันที 
มอเตอร์สตาร์ทจะท�างานต่อ ท�าให้แบตเตอรี่คลายประจุไฟเปล่า
และอาจจะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทเสีย

ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ อย่าเหยียบคันเร่ง ทุกครั้งอย่าให้มอเตอร์

สตาร์ทท�างานเกิน 15 วินาที หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ปิดสวิตช์

กุญแจและอย่างน้อยต้องรอคอย 10 วินาทีค่อยสตาร์ทใหม่

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่เครื่องหยุดท�างาน อย่าให้สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 

1 หรือต�าแหน่ง 2 เป็นเวลานาน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะจ่ายไฟ

ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบกันขโมยเครื่องยนต์

• ห ้ามหมุนกุญแจเข ้าต�าแหน ่ง 3 ในขณะที่ ได ้สตาร ์ท

เครื่องยนต์แล้ว เพราะจะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทเสีย
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การขับขี่

การเดินทาง

พิจารณาถึงการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง แนะน�าท่านอย่ารอออกรถ

นานหลังได้สตาร์ทเครื่อง

ควรระวัง ก่อนท่ีถึงอุณหภูมเหมาะสมของเครื่องยนต์ หากเร่ง

ความเร็วอย่างกะทันหัน และเพิ่มภาระของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน 

อาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสีย

การจอดรถ

หลังจอดรถเสร็จ ก่อนท่ีจะปล่อยเบรกเท้าและสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 

ปรับคันเกียร์ของเกียร์ AMT เข้าเกียร์ N 

การรันอินรถใหม่

รถยนต์คันนี้ไม่จ�าเป็นต้องท�าการรันอิน แต่เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

และความทนทานของรถยนต์ ในระยะการเดินทาง 1500 กิโลเมตร

แรก โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้ :

• ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่ควรเกิน 3000 รอบ/นาที  หรือ

ความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ไหน ต้องหลีกเลี่ยงเร่งความเร็วอย่างแรงหรือ

เครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก

• อย่าขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า)

• พยายามไม่เบรกรถอย่างกะทันหัน

หลังรถยนต์ได้ขับผ่าน 1500 กิโลเมตร  สามารถค่อยๆ เพิ่มความเร็ว

รอบของเครื่องยนต์
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พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม

การบ�ารุงรักษาและการตรวจสอบ

การบ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาก�าหนด

หากท�าการบ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาก�าหนด สามารถท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียน้อยลง ช่วยยืดอายุการใช้

งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยางเสมอ

หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอ จะเพิ่มการเสียดสีจนสิ้นเปลืองน�้ามัน

มากขึ้น หากแรงดันลมยางสูงเกินหรือไม่พอ จะท�าให้ยางล้อสึกหรอ

เร็วขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เป็นอย่างมาก

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

น�้าหนักของอุปกรณ์เสริมหรือสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นจะสิ้นเปลืองน�้ามัน

มากขึ้น โดยเฉพาะในขณะที่รถยนต์ต้องจอดและออกรถบ่อย

การรักษาสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านได้ประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดเพื่อลดผลกระทบจาก

ไอเสีย

วิธีการขับรถ

วิธีการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ 

และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก

ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็ว การออกรถหรือการ
เบรกอย่างกะทันหัน

การเร่งหรือลดความเร็วอย่างสม�่าเสมอ จะประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง 

ลดปริมาณไอเสียและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนมากกว่าการเร่งหรือ

ลดความเร็วอย่างกะทันหัน

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียมากขึ้น 

พร้อมส่งเสียงรบกวน
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พยายามหลีกเลี่ยงเดินผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือน�้าล�าธาร

เมื่อเดินผ่านพื้นที่ท่ีมีน�้าขังหรือน�้าล�าธาร ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์

อาจจะเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากมีความชื้นสูงเกิน เพราะฉะนั้น 

เมื่อขับรถเดินทาง ควรพยายามหลีกเลี่ยงเดินผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือ

น�้าล�าธาร

ควรดับเครื่องในขณะรอคอย

หากเคร่ืองยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน สามารถดับเครื่องยนต์ใน

ขณะที่สภาพการจราจรเอื้ออ�านวย

แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter)

อย่าจอดรถหรือผ่านถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้าแห้งหรือใบไม้
เป็นต้นที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย เพราะอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้
ในอากาศแห้ง

ระบบระบายไอเสียได้ติดตั้งแคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์ ซ่ึงสามารถ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์

ถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์เสีย 
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เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงเกิด

การเสียหาย

น�้ามันเชื้อเพลิง

• เพียงใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่แนะน�าให้ท่านเท่านั้น

• อย่าใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซึ่งจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่

ติดและอาจจะท�าให้แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์เสียหาย

สตาร์ท

• อย่าสตาร์ทต่อหลังสตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควรน�ารถไป

ท�าการตรวจสอบซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

• อย่าเหยียบคันเร่งซ�้าเพื่อสตาร์ทเคร่ืองยนต์ในขณะที่สตาร์ท

เครื่องไม่ติด

• ห้ามใช้แรงผลักรถหรือแรงลากจูงมาสตาร์ทเครื่องยนต์

การขับรถ

• ห้ามบรรทุกภาระเกินหรือท�าให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เกิน

ก�าหนด

• อย่าดับเครื่องยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู ่ต�าแหน่งเกียร์ขับ

เคลื่อน 

• ถ้ารถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันมากเกิน กรุณาน�าไปตรวจสอบที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือพบว่าก�าลังเครื่องยนต์ลดลงใน

ขณะที่รถยนต์เดินทางอยู ่ ควรรีบน�าไปตรวจซ่อมแซมที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

• อย่าขับบนพื้นที่ที่จะชนกับท้องรถง่าย

หมายเหตุ:เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ก�าลังเครื่องยนต์ลดลงหรือ
เครื่องยนต์ส่ันสะเทือนฯลฯ ปัญหาดังกล่าวจะท�าให้แคททาไลติก-
คอนเวอร์เตอร์เสียหาย กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาที่
ก�าหนดใน สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา



การสตาร์ทและการขับขี่

136

ระบบน�้ามันเชื้อเพลิง

ประเภทของน�้ามันเชื้อเพลิง

เพียงอนุญาตใช ้น�้ ามันเชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต ์ที่ ได ้
มาตรฐานและเป็นเกรดน�้ามันท่ีบริษัทฯแนะน�า หากใช้น�้า
มันเขื้อเพลิงเกรดต�่า อาจจะท�าให้เครื่องยนต์และแคททา-
ไลติกคอนเวอร์เตอร์เสียหายอย่างรุนแรง และท�าให้ก�าลัง
เครื่องยนต์และแรงบิดลดลง พร้อมสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ
เพลิงมากขึ้น

กรุณาเลือกใช้น�้ามันแก๊สโซลีน RON91 หรือเกรดขึ้นไป หรือน�้ามัน

แก๊สโซฮอล์ E10 - E85

ข้อควรระวังของการเติมน�้ามันที่ปั๊มน�้ามัน

น�้ามันแก๊สโซลีนจะเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน
ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง:

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• ป้องกันน�้ามันรั่ว

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร
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ช่องเติมน�้ามัน

ประตูเล็กของช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

ประตูเล็กของช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านหลังขวาของรถยนต์ ดึง

คันปลดประตูเล็กของช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้าน

ผู้ขับขี่ สามารถเปิดประตูเล็กของช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

ฝาครอบช่องถังน�้ามัน

ค่อยๆ หมุนฝาครอบช่องถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา ควรปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาครอบช่องถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาครอบช่องถังน�้ามันกลับจนแน่น และได้ยิน

เสียงคลิกสามครั้ง

การเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

หากรถยนต์จอดในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นท่ีอุณหภูมิสูง 

โปรดอย่าเติมน�้ามันเต็มถัง เพราะน�้ามันจะขยายตัวจนล้นออก ช่อง

เติมน�้ามันออกแบบให้เหมาะสมกับหัวจ่ายน�้ามันที่แหลมและยาว 

ก่อนที่จะเติมน�้ามัน ต้องเสียบหัวจ่ายน�้ามันเข้าถึงที่สุด

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ท�างานไม่คล่อง 

ควรดับเครื่องยนต์ก่อนและอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบทันที

สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนของระบบน�้ามัน 
เชื้อเพลิง

สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนของระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์ และเพิ่มความสามารถการ

ท�าความสะอาดน�้ามันแก๊สโซลีน ขจัดสิ่งสะสมในหัวฉีดน�้ามัน วาล์วไอ

ดี ห้องเผาไหม้และระบบท่อน�้ามัน ป้องกันคราบคาร์บอนสะสมใน

เคร่ืองยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองยนต์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ประหยัดน�้ามันและยืดอายุการใช้งานของ

เครื่องยนต์

หมายเหตุ:ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเสนอสารท�าความ
สะอาดคราบคาร์บอนของระบบน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีผ่านการตรวจ
สอบ หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารท�าความ
สะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามันเช้ือเพลิง กรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ข้อควรระวัง

กรุณาใช้สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามันเชื้อเพลิง

ที่บริษัทฯอนุญาต

ห้ามเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ ที่บริษัทฯไม่ได้อนุญาตใช้
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4

เกียร์อัตโนมัติแบบเชิงกล (AMT)*

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก-โดยเฉพาะส�าหรับผู้ใช้ที่

ยังไม่คุ้นเคยกับเกียร์อัตโนมัติแบบเชิงกล (AMT)

• กลไกเปลี่ยนเกียร์เป็นกลไกระบบไฮดรอลิก เพราะฉะนั้น ในกรณี

ที่ผู้ขับขี่เปิดประตูข้างเป็นต้นอาจจะได้ยินเสียงดังจากแอคคิวมู-

เลเตอร์ นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติ

• ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์เข้าเกียร์ N แน่ใจว่าได้

เหยียบแป้นเบรกและได้ดึงเบรกมือขึ้น

• หลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องรักษาเบรกเท้าและเบรกมือไว้ ปรับ

คันเกียร์เข้าเกียร์ที่ต้องการ

• ในพ้ืนที่เรียบ ปล่อยเบรกมือ แต่ยังต้องเหยียบเบรกเท้าต่อจน

ท่านพร้อมที่จะออกรถ ออกรถโดยปรับเข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ R 

และปล่อยเบรกเท้า หากไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ 

เคลื่อนที่ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง

การเปลี่ยนเกียร์

MODE

N

MODE

M
A R

M
A

R

N

+

เกียร์ AMT เป็นเกียร์แบบ 5 จังหวะ ซึ่งมีวิธีการเปลี่ยนเกียร์สอง

แบบ:แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล

ในนี้ แบบอัตโนมัติมีโหมดการขับขี่ดังนี้:

• โหมดธรรมดา โหมด SPORT และโหมดถนนลื่น
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หมายเหตุ:จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขของ
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่ถูกเลือก

การควบคุมคันเกียร์

หลังคันเกียร์เข้าต�าแหน่ง “M/A” แล้วควรรอพักหนึ่ง เวลา
พักที่ต�าแหน่ง “M/A” ประมาณ 1 วินาที

เมื่อต�าแหน่งคันเกียร์กับต�าแหน่งจริงของระบบเกียร์ไม่ตรง
กัน บัซเซอร์จะส่งเสียงเตือนและต�าแหน่งเกียร์ที่แสดงใน
จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะกระพริบ

MODE

N

MODE

M
A R

M
A

R

N

+

D

● ต�าแหน่งมั่นคง

หลังคันเกียร์เข้าเกียร์แล้วสามารถอยู่กับต�าแหน่งนั้น ซึ่งต�าแหน่ง

ประเภทนี้ได้แก่ “N” “R” “D”

○ ต�าแหน่งไม่มั่นคง

หลังคันเกียร์เข้าเกียร์แล้ว ถ้าปล่อยมือทีไรจะกลับต�าแหน่ง “D” ซึ่ง

ต�าแหน่งประเภทนี้ได้แก่ “+”  “-”  “M/A”



การสตาร์ทและการขับขี่

141

4

ต�าแหน่งคันเกียร์

• N   เกียร์ว่าง

ในขณะที่ได้สตาร์ทรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลา

นาน (เช่น เวลาที่รอไฟเขียว) สามารถเลือกเข้าเกียร์นี้

• R  เกียร์ถอยหลัง

ขณะท่ีรถยนต์จอดนิ่งและได้เหยียบแป้นเบรกจึงสามารถเลือกได้ 

เมื่อส่งสัญญาณขอใช้เกียร์ถอยหลังไม่ส�าเร็จ บัซเซอร์จะส่งเสียง

เตือน 4 ครั้งและต�าแหน่งเกียร์ท่ีแสดงในจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะ

กระพริบ

• D  เกียร์ขับเดินหน้า

ต�าแหน่งรีเซ็ตของคันเกียร์ อยู่ระหว่างต�าแหน่ง“+” และ “-” 

เมื่อรถยนต์เดินทางตามปกติ คันเกียร์ควรอยู่ต�าแหน่งนี้

• +  เข้าเกียร์สูง

ท�าให้เกียร์เข้าเกียร์สูงต่อไป

• -   เข้าเกียร์ต�่า

ท�าให้เกียร์เข้าเกียร์ต�่าต่อไป

• M/A  โหมดแมนนวล/โหมดอัตโนมัติ

สลับโหมดแมนนวลหรือโหมดอัตโนมัติของเกียร์

การเข้าเกียร์ว่างในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ 

เมื่อรถยนต์เดินทางตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของท่าน 
ไม่แนะน�าให้คันเกียร์เข้าเกียร์ว่าง

เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าผู้ขับขี่ปล่อยคันเร่ง 

เปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ว่างโดยไม่เหยียบแป้นเบรก ระบบเกียร์จะ

อนุญาตให้เข้าเกียร์ว่าง เมื่อเข้าถึงเกียร์ว่าง จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะ

ขึ้นตัวอักษร “N”

เมื่อความเร็วรถสูงกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์เข้า

เกียร์ว่างโดยไม่เหยียบแป้นเบรก บัซเซอร์จะส่งเสียงเตือน ระบบ

เกียร์ยังอยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดิม

ถ้าผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ว่างโดยเหยียบคันเร่ง ระบบเกียร์จะไม่

ยอมรับสัญญาณค�าขอนี้ ระบบเกียร์ยังอยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดิม และ

บัซเซอร์จะส่งเสียงเตือนและสัญญาณต�าแหน่งเกียร์ในปัจจุบันจะ 
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กระพริบเพื่อเตือนผู้ขับ

ในระหว่างการเดินทาง ถ้าผู้ขับขี่เปลี่ยนเข้าเกียร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เกียร์

ถอยหลัง ไม่จ�าเป็นเหยียบแป้นเบรก เพียงเปลี่ยนคันเกียร์จาก

ต�าแหน่ง “N” เข้า “D” ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์ที่เหมาะสมกับ

ความเร็วรถและความเร็วรอบเครื่องยนต์ในปัจจุบันนี้โดยอัตโนมัติ 

โหมดอัตโนมัติ

ภายใต้โหมดอัตโนมัติ ระบบเกียร์สามารถเลือกความเร็ว 5 จังหวะ

ตามความเร็วรถและต�าแหน่งคันเร่งโดยอัตโนมัติ

โหมดธรรมดา A

โหมดธรรมดา (จอแสดงข้อมูลท่ัวไปขึ้นอักษร “A”) ส�าหรับการขับขี่

ทั่วไป ถ้าจ�าเป็นออกจากโหมดธรรมดา สามารถเลือกโหมดขับขี่อื่นๆ 

โดยใช้สวิตช์สลับโหมดเกียร์ หรือปรับคันเกียร์จากต�าแหน่ง “D” 

เปลี่ยนเข้าต�าแหน่ง “M/A” เพื่อสตาร์ทโหมดแมนนวล

สวิตช์สลับโหมดเกียร์

MODE

N

M
A R

MODE

ภายใต้โหมดธรรมดา เกียร์ AMT สามารถเลือกโหมดขับขี่อีกสอง

แบบโดยใช้สวิตช์สลับโหมดเกียร์

• โหมด SPORT และโหมดถนนลื่น
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4

S โหมด Sport*

ภายใต้โหมดธรรมดา กดสวิตช์สลับโหมดเกียร์หนึ่งครั้ง จะเลือกโหมด 

Sport (จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นอักษร “S”) ภายใต้โหมด Sport 

ระบบเกียร์จะไวต่อการกระท�าของแป้นเบรกมากยิ่งขึ้น การเข้าเกียร์

ต�่าจะเปลี่ยนเร็วกว่าและการเข้าเกียร์สูงจะเปลี่ยนช้ากว่า เพื่อเร่ง

ความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อสามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้น สามารถเลือกโหมด Sport แต่การ

ขับเคล่ือนด้วยโหมด Sport จะสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้น ถ้า

จ�าเป็นออกจากโหมด Sport สามารถกดสวิตช์สลับโหมดเกียร์หนึ่ง

คร้ังเพ่ือกลับโหมดธรรมดา หรือปรับคันเกียร์จากต�าแหน่ง “D” 

เปลี่ยนเข้าต�าแหน่ง “M/A” เพื่อสตาร์ทโหมดแมนนวล

W โหมดถนนลื่น

ภายใต้โหมดธรรมดา กดสวิตช์สลับโหมดเกียร์สองครั้งอย่างสั้นๆ จะ

เลือกโหมดถนนลื่น (จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นอักษร “W”) เมื่อเดิน

ทางบนผิวถนนที่อ่อนและลื่นไถลง่าย รถยนต์จะใช้เกียร์ 2 ออกรถ

และเข้าเกียร์สูงด้วยความเร็วค่อนข้างต�่า เพื่อป้องกันล้อรถหมุนฟรี 

ถ้าจ�าเป็นออกจากโหมดถนนลื่น สามารถกดสวิตช์สลับโหมดเกียร์

สองครั้งอย่างสั้นๆ เพื่อกลับโหมดธรรมดา หรือปรับคันเกียร์จาก

ต�าแหน่ง “D” เปลี่ยนเข้าต�าแหน่ง “M/A” เพื่อสตาร์ทโหมดแมน

นวล

การเปลี่ยนเกียร์ภายใต้โหมดอัตโนมัติ

ภายใต้โหมดอัตโนมัติก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือได้ คันเกียร์จาก

ต�าแหน่ง “D” เลื่อนไปทิศทาง “+” แล้วปล่อยทันที ระบบเกียร์จะ

เข้าเกียร์สูงต่อไป ถ้าคันเกียร์จากต�าแหน่ง “D” เลื่อนไปทิศทาง “-” 

แล้วปล่อยทันที ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์ต�่าต่อไป

หมายเหตุ:ภายใต้โหมดอัตโนมัติ เมื่อระบบพบว่าสัญญาณขอ
เปลี่ยนเกียร์ด้วยมือเป็นค�าขอท่ีสมเหตุสมผลจึงจะยอมรับค�าขอนี้ 
หลังเปลี่ยนเกียร์เสร็จ ระบบจะรักษาโหมดอัตโนมัติต่อ
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การบังคับเข้าเกียร์ต�่าภายใต้โหมดอัตโนมัติ (Kick-down)

หากใช้ฟังก์ช่ันการบังคับเข้าเกียร์ต�่าบนถนนลื่น อาจจะ
ท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ท�าให้รถยนต์มีความเสี่ยงเกิด
การลื่นไถลด้านข้าง

ระหว่างการเดินทาง เหยียบคันเร่งถึงที่สุด (อย่างนี้เรียกว่า Kick-

down) สามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้นในขณะที่จะแซงรถ ภายใต้บาง

ความเร็วรถ ระบบเกียร์สามารถปรับเข้าสู่เกียร์ต�่าที่เหมาะสมทันที 

และเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็ว

โหมดแมนนวล

ภายใต้โหมดอัตโนมัติ ปรับคันเกียร์จากต�าแหน่ง “D” เข้าต�าแหน่ง 

“M/A” เพื่อสตาร์ทโหมดแมนนวล

ภายใต้โหมดแมนนวล คันเกียร์จากต�าแหน่ง “D” เลื่อนไปทิศทาง 

“+” แล้วปล่อยทันที ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์สูงต่อไป ถ้าคันเกียร์จาก

ต�าแหน่ง “D” เลื่อนไปทิศทาง “-” แล้วปล่อยทันที ระบบเกียร์จะเข้า

เกียร์ต�่าต่อไป

หากผู้ขับขี่เลือกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ไม่เหมาะสม เช่น เข้าเกียร์สูงใน

ขณะที่ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ต�่าเกินหรือเข้าเกียร์ต�่าในขณะที่

ความเร็วรถสูงเกิน ระบบเกียร์จะไม่ตอบสนอง รถยนต์ยังขับด้วย

ความเร็วเดิมต่อ ขณะเดียวกัน ต�าแหน่งเกียร์ในปัจจุบันที่จอแสดง

ข้อมูลท่ัวไปจะกระพริบและบัซเซอร์ส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ก�าลัง

ขับเคลื่อนโดยเข้าเกียร์ใดเกียร์หน่ึง หากความเร็วรอบของเครื่องยนต์

ต�่ากว่าค่าก�าหนด ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์ต�่าต่อไปโดยอัตโนมัติ เพื่อ

ป้องกันเครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เร่งความเร็ว ความเร็วรอบของ

เครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงความเร็วรอบสูงสุด หากผู้ขับขี่

ไม่ได้ปรับเกียร์เข้าเกียร์สูงขึ้น เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ ระบบเกียร์จะ

เข้าเกียร์สูงต่อไปโดยอัตโนมัติ
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ถ้าต้องการยกเลิกโหมดธรรมดากลับใช้โหมดอัตโนมัติ ปรับคันเกียร์

จากต�าแหน่ง “D” เปลี่ยนเข้า “M/A”

หมายเหตุ:ภายใต้โหมดธรรมดา สวิตช์สลับโหมดเกียร์จะไม่ท�างาน

หมายเหตุ:หลังกลับใช้โหมดอัตโนมัติ โหมดการขับขี่ยังเป็นโหมด
ขับขี่ที่ได้เลือกภายใต้โหมดอัตโนมัติก่อนสลับโหมด

ฟังก์ชั่นการเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Creep function)

เมื่อออกรถหรือเดินทางบนทางลาด กรุณาอย่าใช้ Creep 
Function เพราะอาจจะท�าให้รถยนต์เลื่อนไถลหรือท�าให้
คลัตช์สึกหรอแรงขึ้น

หลังสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ R ปล่อยเบรกมือ

แล้วปล่อยเบรกเท้า ถ้าไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ เคลื่อนที่

ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง

เมื่อรถยนต์อยู่สภาพเคลื่อนท่ีช้าๆ หลังเปิดประตูข้างผู้ขับขี่ รถยนต์

จะหยุดฟังก์ช่ันนี้ หลังปิดประตูข้างผู ้ขับขี่ เหยียบแป้นเบรกและ

ปล่อยรถยนต์กลับเข้าสู่ Creep Function

หมายเหตุ:ถ้ารถยนต์ออกรถโดยเข้าเกียร์ 2 Creep Function จะ
ใช้งานไม่ได้ ถ้ารถยนต์ออกรถโดยเข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ R หากลืม
ปล่อยเบรกมือ รถยนต์จะออกจาก Creep Function หลังปล่อย
เบรกมือ รถยนต์จะฟื้นฟู Creep Function ใหม่

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันคลัตช์ร้อนเกินในขณะที่ออกรถบนทางลาด กรุณาใช้

เบรกมือและคันเร่งช่วยออกรถ ขณะที่จะออกรถ ควรดึงเบรกมือ

ขึ้น หลังปล่อยแป้นเบรกแล้วเหยียบคันเร่ง เมื่อรู้สึกว่ารถยนต์

เริ่มสั่นสะเทือนหรือมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ก็ปล่อยเบรกมือ เพ่ือ

ออกรถอย่างมีเสถียรภาพ
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การออกรถ

เมื่อคันเกียร์อยู่เกียร์ว่างและหมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 ขณะนี้ 

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์และโหมดการขับขี่ก่อน

ดับเครื่องล่าสุด เหยียบแป้นเบรกและสตาร์ทเครื่อง

หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงเกียร์ว่าง “N” 

และโหมดการขับขี่ก่อนดับเคร่ืองล่าสุด เหยียบแป้นเบรก ปรับคัน

เกียร์จากต�าแหน่ง “N” เปลี่ยนเข้า “D” ขณะนี้ ระบบเกียร์จะเข้า

เกียร์ 1 โดยอัตโนมัติและจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง “1” ถ้า

ต้องการออกรถโดยเข้าเกียร์ 2 ผลักคันเกียร์ไปทาง “+” หนึ่งครั้ง 

ขณะนี้จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง “2” เหยียบแป้นเบรก ปรับคัน

เกียร์จากต�าแหน่ง “N” เปลี่ยนเข้า “R” ขณะนี้ ระบบเกียร์เข้าเกียร์

ถอยหลัง และจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง “R”

หลังเข้าเกียร์เสร็จ หลังปล่อยเบรกมือค่อยปล่อยเบรกเท้าออกรถ

หมายเหตุ:หลังสตาร์ทเครื่องยนต์และอยู ่นิ่ง ปรับคันเกียร์จาก
ต�าแหน่ง “N” โดยไม่เหยียบแป้นเบรก ระบบเกียร์จะไม่ตอบสนอง
สัญญาณขอเปลี่ยนเกียร์น้ี บัซเซอร์จะส่งเสียงเตือนและจอแสดง
ข้อมูลทั่วไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์ในปัจจุบัน

หมายเหตุ: เมื่อโยกคันเกียร์จากต�าแหน่ง R เข้าต�าแหน่ง D ต้องให้
รถยนต์จอดนิ่ง หลังเหยียบแป้นเบรกค่อยควบคุมคันเกียร์ มิฉะนั้น
จะเข้าเกียร์ D ไม่ได้และบัซเซอร์จะส่งเสียงเตือน ต�าแหน่งเกียร์ใน
ปัจจุบันที่แสดงบนจอแสดงข้อมูลทั่วไปกระพริบ
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กรณีพิเศษ

เพื่อความปลอดภัย เมื่อจอดรถและเข้าเกียร์ว่าง กรุณาดึง
เบรกมือขึ้น เพื่อป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่

หากต้องจอดบนพื้นท่ีลาดเอียงเป็นชั่วคราว เช่น เจอรถติด 
กรุณาใช้เบรกมือหรือเบรกเท้า ห้ามเหยียบคั่นเร่งบ่อยๆ
เพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง ซึ่งจะท�าให้คลัตช์สึกหรอแรงขึ้น

ถ้าอุณหภูมิคลัตช์สูงเกิน หลังบัซเซอร์ส่งเสียงเตือนให้
คลัตช์อยู่สภาพ"กึ่งเชื่อมต่อ" อาจจะท�าให้คลัตช์ไหม้จนเสีย

เกียร์มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

รถยนต์จอดนิ่ง เครื่องยนต์เดินเบาและคันเกียร์ได้เข้าเกียร์แล้ว (เช่น 

เกียร์ 1 เกียร์ 2 หรือเกียร์ถอยหลัง) หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บัซเซอร์

จะส่งเสียงเตือนและต�าแหน่งเกียร์ที่เกี่ยวข้องในจอแสดงข้อมูลทั่วไป

จะกระพริบ

• กรณีที่ประตูข้างผู้ขับขี่เปิดอยู่ ถ้าความเร็วรถต�่ากว่า 5 กิโลเมตร/

ชั่วโมง คลัตช์จะแยกจากกันทันที หลังนับเวลา 2.5 นาที ระบบ

เกียร์จะเข้าเกียร์ว่างโดยอัตโนมัติ

• หากผู้ขับขี่ไม่มีการกระท�าใดๆ เกิน 3 นาที ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์

ว่างโดยอัตโนมัติ

• หากผู้ขับขี่ได้เหยียบแป้นเบรกแต่ไม่มีการกระท�าใดๆ อื่นๆ (เช่น 

รออยู่กับที่) เกิน 10 นาที ระบบเกียร์จะเข้าเกียร์ว่างโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบเกียร์อยู่เกียร์ว่าง เครื่องยนต์ดับและไม่ได้ดึงเบรกมือขึ้น 

เมื่อเปิดประตูข้างผู ้ขับขี่ บัซเซอร์จะส่งเสียงเตือนและไฟเตือน 

"brake system failed"ที่แผงหน้าปัดจะกระพริบ เพื่อเตือนความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ขับข่ีรับทราบ (เช่น เข้าเกียร์ว่างจอดรถบน

ทางลาด)

ถ้าอุณหภูมิคลัตช์สูงเกิน ระบบจะให้บัซเซอร์ส่งเสียงเตือน ท่านต้อง

หยุดการกระท�า เช่น การออกรถ การเปลี่ยนเกียร์เป็นต้นทันที ซึ่ง

เป็นการกระท�าที่อาจจะท�าให้คลัตช์อยู่สภาพ"กึ่งเชื่อมต่อ" จากนั้นรีบ

จอดรถหรือเข้าเกียร์ใดๆ พร้อมเดินทางด้วยความเร็วสม�่าเสมอ เพ่ือ

ระบายความร้อนของคลัตช์

หมายเหตุ:เม่ืออุณหภูมิคลัตช์สูงเกิน Creep Function จะใช้งาน
ไม่ได้
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

เพื่อความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกเบรกรถด้วยระบบ

เบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งเสีย อีกวงจรหนึ่งยังสามารถเบรกรถได ้

แต่ในกรณีนี้ ระยะทางเหยียบเบรกจะเพิ่มข้ึน ต้องเหยียบแป้นเบรก

แรงขึ้น และระยะทางเบรกรถจะยาวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจรเบรก

เดียวสามารถใช้งานได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย ห้ามเดินทางต่อและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ท�าการตรวจสอบอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

ระบบสูญญากาศช่วยเบรก

ระบบเบรกได้ติดต้ังระบบสูญญากาศช่วยเบรก ข้อควรระวังในการใช้

งาน:

• ระบบสูญญากาศช่วยเบรกเพียงจะใช้งานได้ในเมื่อเครื่องยนต์

ท�างานอยู่ ห้ามปล่อยรถยนต์ลื่นไถลโดยดับเครื่องยนต์

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและโดนลากโดยให้สี่ล ้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างการเดินทาง หากเครื่องยนต์ดับ 

ควรจอดรถทันทีเม่ือสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้น

เบรกซ�้าแล้วซ�้าอีก เผื่อสูญเสียแรงสูญญากาศที่เหลือในระบบ

เบรก

• หากเครื่องยนต์ดับและใช้แรงสูญญากาศที่เหลือในระบบเบรก

หมด ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้

เต็มท่ีเพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้ง

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์เสียความเร็วหรือเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบ

สูญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรกแรงกว่าปกติเพื่อ

ท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

สภาพเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเบรก ในขณะนี้ หากสามารถรักษาระยะห่างปลอดภัย

กับรถคันอื่น ควรเหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นช่วง เพื่อท�าให้ผิวหน้า

ดิสก์เบรกแห้ง
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ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบ EBD เพื่อรักษาสมรรถนะเบรกที่ดีในขณะที่ได้

รับภาระต่างกัน ระบบจะกระจายแรงเบรกให้เพลาหน้าและเพลา

หลังโดยอัตโนมัติ

มีระบบควบคุมประกอบในระบบ EBD  ระบบควบคุมนี้เช่ือมต่อกับ

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้องท่ีแผงหน้าปัด อ้างอิงถึง“ไฟเตือนและ

สัญญาณไฟ”ของบท“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้น แสดงว่าระบบเบรกมีปัญหา ระบบ EBD อาจจะ

ไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ ท่านควรจอดรถทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งต้ังท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ ห้าม

ขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้องสว่างอยู่

ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อขึ้นทางชัน (HHC)

ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อขึ้นทางชันไม่สามารถ
ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งในทุกสถานะ (เช่น พื้นที่ลื่น พื้นถนน
มีหิมะขังอยู่หรือที่ราบสูง) และไม่สามารถแทนสมาธิของผู้
ขับขี่

ห้ามใช้ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเม่ือขึ้นทางชัน
แทนเบรกมือ จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้เพียง
เป็นระบบช่วยเบรกในขณะออกรถบนทางชัน

ในขณะที่ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อข้ึนทางชัน
ท�างานอยู่ ผู้ขับขี่ห้ามลงจากรถยนต์ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

กรณีท่ีรถยนต์ต้องว่ิงๆ หยุดๆ ในทางลาด เพ่ือป้องกัน
รถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่ถึง กรุณาเหยียบแป้นเบรกไว้
หลายวินาทีก่อนที่จะออกรถ

ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไหลในขณะที่ขึ้นทางชัน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ออกรถบนทางชัน
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หากตอบสนองเง่ือนไขดังต่อไปนี้พร้อมกัน จะกระตุ้นระบบป้องกัน

การลื่นไหล:

• รถยนต์จอดบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงเกิน 5% เกิน 2 วินาที

• ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ใช้เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• เครื่องยนต์สตาร์ท

• ใช้แรงเหยียบพอเหยียบแป้นเบรก

หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถยนต์ก�าลังขึ้นทางชัน ระบบ
ป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อขึ้นทางชันจะท�าให ้รถยนต์คงที่
ประมาณ 1~2 วินาที หากไม่ได้ออกรถภายใน 1~2 วินาที ระบบ
เบรกจะปล่อยเบรกโดยอัตโนมัติ รถยนต์จะลื่นไหลถอยหลัง ขณะน้ี
ต้องเหยียบแป้นเบรกทันที

หมายเหตุ: ขณะที่จะขึ้นหรือถอยหลังบนทางลาด สามารถเปิดใช้
ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถยนต์

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)

ในขณะที่รถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงจะลื่น
ไถล ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขัง จะท�าให้ยางล้อไม่สามารถ
เกาะถนนได้อย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะขีด
จ�ากัดทางฟิสิกส์และท�าให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ได้ทันที

วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบ ABS คือป้องกันล้อล็อคในขณะ

ที่เบรกรถ ท�าให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการเลี้ยวรถ

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถขับ

โดยประมาท ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นหรือผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่า

เป็นกรณีใด ผู้ขับขี่มีหน้าที่รักษาระยะห่างปลอดภัยกับรถคันอื่น และ

ต้องพิจารณาถึงปัจจัย เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ

ในกรณีที่ใช้เบรกตามปกติ จะไม่กระตุ้นระบบ ABS แต่ขณะที่แรง

เบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างล้อรถกับถนน จะท�าให้ล้อรถถูกล็อค 

ระบบ ABS จะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ ในขณะนี้ ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่า

แป้นเบรกเกิดแรงสั่นสะเทือนเป็นจังหวะ (Pedal Pulsation) อย่าง

รวดเร็ว
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การเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบแป้นเบรกแบบเหยียบปล่อยซ�้า 
ซึ่งจะท�าให้ ABS หยุดท�างานและอาจจะท�าให้ระยะทาง
เบรกรถยาวขึ้น

หากเกิดกรณีที่ต้องการเบรกอย่างฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ต้องใช้แรงเหยียบ

แป้นเบรก แม้ว่าในพื้นท่ีลื่นก็ต้องท�าแบบนี้ ระบบ ABS สามารถ

ป้องกันล้อรถถูกล็อค โดยทั่วไปจะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนท่ีภายใน

ระยะเบรกที่สั้นที่สุด

หมายเหตุ:หากขับบนถนนท่ีมีหิมะ ทรายหรือหินเกร็ด ระยะทาง
เบรกรถของระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ ABS 
และอาจจะเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวด้วย เพราะว่าบนถนนอ่อน วัสดุ
อ่อนดังกล่าวที่อยู่หน้าล้อที่ถูกล็อคไว้จะก่อตัวเป็นรูปลิ่ม ซึ่งจะช่วย
ให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่

ไม่ว่าท่านจะเหยียบแป้นเบรกแรงถึงขนาดไหน ท่านก็ยังสามารถ

ควบคุมรถยนต์ตามวิธีปกติได้

ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ได้

ไฟเตือนการขัดข้องของ ABS

อ้างอิงถึง“ไฟเตือนและสัญญาณไฟ”ของบท“แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หมายเหตุ :หากระบบ ABS เพียงท�างานบางส ่วนหรือทั้ ง 
หมดไม่ท�างาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเบรก
ธรรมดา เพียงอาจจะเพิ่มระยะทางเบรกรถเท่านั้น

เบรกมือ

ห้ามขับเคลื่อนรถยนต์ในขณะที่ไม่ได้ปล่อยเบรกมือ หรือดึง
เบรกมือขึ้นในระหว่างการเดินทาง เพราะจะท�าให้รถยนต์
เสียควบคุม ABS ไม่ท�างาน และอาจจะท�าให้ระบบเบรกล้อ
หลังเสียหาย
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เบรกมือเพียงกระท�าต่อล้อหลัง ดึงเบรกมือข้ึน เบรกมือเริ่มท�างาน 

เมื่อท่านจอดรถ ควรดึงเบรกมือขึ้นในตลอดช่วงจอดรถ

ถ้าจ�าเป็นต้องปลดเบรกมือ ดึงเบรกมือขึ้นเล็กน้อย แล้วกดปุ่มท่ีอยู่

ปลายเบรกมือ (แสดงตามรูป) ปล่อยเบรกมือลงถึงที่สุด

ถ้าจอดรถบนพื้นที่ลาดเอียง อย่าเบรกรถโดยใช้เบรกมืออย่างเดียว
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ระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรี

ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (SCS)

ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิกสามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุม

ทิศทางรถยนต์ หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบนี้จะเข้าสู่สถานะพร้อม

ใช้งานโดยอัตโนมัติ

เมื่อเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบทิศทางขับจริงของรถยนต์ไม่ตรง

กับเจตนาของผู้ขับขี่ ระบบจะเลือกเบรกรถหรือแทรกแทรงระบบ

เครื่องยนต์ เป็นต้น เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง ชดเชยแรง

บังคับเลี้ยวหรือปรับปรุงการบังคับเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุม

ทิศทาง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)

วัตถุประสงค์ของ TCS คือช่วยรักษาการยึดเกาะถนนและความ

เสถียรภาพของการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ TCS จะควบคุม

ความเร็วรอบของทุกล้อ หากตรวจพบว่ามีล้อขับเคลื่อนใดๆ เกิด

ปัญหาล้อลื่น ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ายส่งแรงบิดให้

ล้อขับเคล่ือนอีกตัวหนึ่ง หากล้อทั้งสองเกิดปัญหาล้อล่ืน เพื่อปรับ

ความเร็วรอบของล้อ ระบบจะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์จนได้

แรงยึดเกาะถนนใหม่
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การเปิด/ปิดระบบ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON จะเปิดระบบควบคุมเสถียรภาพ

แบบไดนามิกและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีโดยอัตโนมัติ หลังสตาร์ท

เครื่องยนต์ กดสวิตช์สามารถปิด SCS และ TCS กดอีกครั้งสามารถ

เปิด SCS และ TCS ใหม่

หมายเหตุ: การปิด SCS และ TCS จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
งานทั่วไปของ ABS หากรถยนต์ได้ประกอบโซ่กันล่ืน แนะน�าปิด 
TCS

ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนามิก/ป้องกันล้อหมุนฟรี

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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ระบบสัญญาณเตือนการจอด *

ระบบสัญญาณเตือนการจอดท่ีประกอบอัลตราโซนิก
เซ็นเซอร์ *

สัญญาณเตือนการจอดเพียงใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในขณะ
ถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจจะตรวจสิ่งขวางทาง
บางประเภทไม่ได้ เช่น เสาขนาดเล็กมากหรือสิ่งของขนาด
ไม่กี่นิ้ว โดยเฉพาะสิ่งของขนาดเล็กที่อยู่ใกล้พื้น สิ่งของที่
อยู่ด้านบนประตูท้ายหรือสิ่งของที่สะท้อนคลื่นยาก

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ควรไม่มีสิ่งสกปรก น�้าแข็งหรือหิมะ 
ถ้ามีสิ่งของทับถมบนผิวหน้าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ จะส่ง
ผลกระทบต่อการใช้งานปกติของระบบ เมื่อล้างท�าความ
สะอาดรถยนต์ ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงสูง
ฉีดน�้ายังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ที่ส�าคัญที่สุด	 ระบบนี้เพียงเป็นระบบช่วยจอดรถ	อย่าใช้
แทนสายตาหรือการตัดสินใจของคน

บนกันชนหลังได้ติดต้ังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์สามตัวเพื่อตรวจวัด

สิ่งของขวางทางที่อยู่ด้านหลังรถ เพื่อตรวจพบสิ่งของขวางทาง จะ

ประมวลระยะห่างระหว่างขอบหลังรถและสิ่งของขวางทาง และส่ง

เสียงเตือนเพื่อเตือนผู้ขับขี่

ขั้นตอนการท�างานของสัญญาณเตือนการจอด

ในขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 เพียงเลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบ

สัญญาณเตือนการจอดจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ เมื่อคันเกียร์ออก

จากเกียร์ถอยหลัง จะปิดระบบโดยอัตโนมัติทันที หลังได้เลือกเกียร์

ถอยหลังประมาณ 1 วินาที ระบบจะส่งเสียงสั้นหนึ่งครั้ง แสดงว่า

ระบบได้เริ่มท�างานแล้ว
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ระหว่างการถอยหลัง:

• ถ้าตรวจพบในบริเวณห่างจากเซ็นเซอร์ 1.2 เมตรมีสิ่งของขวาง

ทาง ระบบจะส่งเสียงเตือนภัย รถยนต์ยิ่งเข้าใกล้สิ่งของขวางทาง 

ความถี่ของเสียงเตือนจะยิ่งสูง

• หากส่ิงของขวางทางอยู่ภายในบริเวณ 30 ซม.ของกันชนหลัง 

เสียงเตือนจะกลายเป็นเสียงเตือนที่ติดต่อกัน ในบริเวณนี้ อาจจะ

มีเขตที่ตรวจไม่ถึง เสียงเตือนอาจจะหยุด

หมายเหตุ:หลังได้เลือกเกียร์ถอยหลัง ถ้าระบบส่งเสียงเตือนยาว    
(ติดต่อ 3 วินาที) หรือไม่ได้ส่งเสียงเตือนส้ันตามปกติ แสดงว่า
ระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการ
ตรวจสอบ
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การบรรทุกของ

น�้าหนักของสิ่งของบรรทุกห้ามเกินน�้าหนักรถยนต์บรรทุก
เต็มและขีดจ�ากัดภาระของเพลาหน้า-หลัง มิฉะนั้น อาจจะ
ท�าให้รถยนต์เสียหายหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ห้องเก็บสัมภาระ

ขณะที่ได้วางสิ่งของในเขตวางสัมภาระที่อยู่หลังเบาะนั่งแถว
หลัง ต้องตั้งพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหลังให้ตรงและ
ล็อคให้แน่น

หากไม่สามารถปิดกระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เนื่องจาก
สิ่งของบรรทุก เมื่อขับรถเดินทาง ต้องปิดหน้าต่างทั้งหมด 
ปรับระบบปรับอากาศให้เป่า "ด้านหน้า" ตั้งความแรงลมถึง
แรงสุด เพื่อลดโอกาสที่ไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

เมื่อบรรทุกสัมภาระในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระใน

พื้นที่ต�่าและเอียงไปข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อได้บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับเดินทางด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน

ถ้ารถยนต์เดินทางโดยเปิดฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) จะ

อันตรายมาก หากจ�าเป็นต้องเปิดฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) 

ต้องยึดติดสิ่งของและฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) ให้แน่น และ

ใช้มาตรการป้องกันไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ถ้า

สัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการเตือนภัย เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง
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การบรรทุกของภายในรถ

ห้ามบรรทุกอุปกรณ์หรือจัดวางเครื่องมือ สัมภาระที่ไม่ได้ยึด
ติดอย่างแน่น เพ่ือหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บเมื่อเบรกรถ
อย่างฉุกเฉิน เลี้ยวทางอย่างกะทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ

ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามปิดบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้
โดยสารอื่นๆ หรือท�าให้ผู้นั่งไม่สามารถนั่งด้วยท่านั่งที่ถูก
ต้อง

หลังพับเบาะนั่งแถวหลังจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น อ้างอิงถึง 

"การพับเบาะนั่งแถวหลัง"ของบท "เบาะนั่งและกลไกป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระในพื้นที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นแล้ว เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนท่ีได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ถ้าจ�าเป็นต้องวางสิ่งของ

บนเบาะนั่ง เบาะนั่งนั้นห้ามมีคนนั่ง
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อุปกรณ์เตือนภัย

ไฟฉุกเฉิน

หมายเหตุ:เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและ
ต้องการจอดรถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว
และสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกระพริบกันเพื่อเตือนคนอื่น
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การสตาร์ทรถยนต์

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอร่ีทุกสายได้เชื่อมต่ออย่างแน่น 
และจะไม่หลุดออกจากขั้วแบตเตอรี่ (เช่น เมื่อเครื่องยนต์
เกิดการสั่นสะเทือน) มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดประกายไฟ จน
เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด

A

B

การพ่วงแบตเตอรี่

สายพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยใช้วิธีการผลักดันหรือการลากจูง

พิกัดแรงดันแบตเตอรี่ท้ังสองเหมือนกัน (12V) และสาย
พ่วงแบตเตอร่ีเป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับแบตเตอรี่
รถยนต์ 12V

การใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เชื่อมต่อรถยนต์ท่ีประจุไฟแบตเตอรี่ไม่พอ

กับแบตเตอรี่ที่มีประจุหรือรถยนต์อีกคันหนึ่ง (แบตเตอรี่มีประจุ 

ไฟฟ้า) เป็นวิธีการเดียวที่ได้รับอนุญาต

หากต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์จ่ายไฟ ควรพยายามจอดรถใน

ต�าแหน่งที่ท�าให้สองแบตเตอรี่อยู่ใกล้กันและรถยนต์ทั้งสองคันไม่ได้

สัมผัสกันด้วย
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ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ทั้งสองคัน แล้ว

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

1 ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่หนึ่งสายมาเช่ือมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ท้ังสองเครื่อง ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งเชื่อม

ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่จ่ายไฟ (A) กับกราวด์ตัวถังที่ดี (เช่น ฐาน

เครื่องยนต์หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เคลือบสีของรถยนต์รับไฟฟ้า) 

ของรถยนต์รับไฟฟ้า (B) ห่างจากแบตเตอรี่อย่างน้อย 0.5 เมตร

2 ตรวจสอบว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนเคล่ือนไหว

ได้ของทั้งสองเครื่องยนต์หรือไม่ แล้วสตาร์ทรถยนต์จ่ายไฟ และ

ให้เครื่องเดินเบาสักพักหนึ่ง

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับไฟฟ้า หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เดินเบา

อย่างน้อยสองนาที หากสตาร์ทเครื่องหลายครั้งไม่ติด รถยนต์

อาจจะต้องน�าไปซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการ

แต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 ปิดเครื่องยนต์ของรถยนต์จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ 

ของรถยนต์ที่รับประจุไฟฟ้า
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5

การลากจูงและการขนส่ง

ห่วงลากจูง

ห้ามใช้เชือกบิดเกลียวมาลากรถ เพราะแรงใดๆ ที่จะแก้เกลียวก็อาจจะคลายห่วงลากจูงได้

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังห่วงลากจูง 1 ตัวที่สามารถถอดออกได้ใน

ด้านหน้ารถ และได้ติดต้ังห่วงลากจูง 1 แบบคงที่ในด้านหลังรถ ห่วง

ลากจูงถูกจัดเก็บในกล่องเครื่องมือท่ีวางอยู่ในยางอะไหล่ท่ีเก็บอยู่ใต้

พื้นรองห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

ก่อนท่ีจะติดตั้งห่วงลากจูง ต้องถอดฝาครอบเล็กบนกันชนหน้าออก

ก่อน จากนั้นน�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบน

คานกันชนของกันชนหน้า (แสดงตามรูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูง

ให้แน่น
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หมายเหตุ:ฝาครอบเล็กท่ีถอดออก มีสายพลาสติกเชื่อมต่อกับ
กันชนหน้า

หากรถยนต์ของท่านเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้

ห่วงลากจูงด้านหน้าหรือด้านหลังมาลากจูงรถของท่าน แต่ไม่สามารถ

ใช้รถของท่านไปลากรถคันอื่นๆ 

การลากจูง

หากรถของท่านต้องการลากจูง วิธีการลากจูงที่ดีที่สุดคือใช้รถลากจูง

เฉพาะหรือยกรถขึ้น (ยกล้อหน้าขึ้น) หากต้องการลากจูงรถโดยให้ทั้ง

สี่ล้อสัมผัสกับพื้นพร้อมกัน ควรระวัง:

ก่อนที่จะลากจูง

ขณะที่ใช้วิธีการลากจูงแบบสี่ล้อลงพื้น ห้ามปิดสวิตช์กุญแจ 
เพราะการกระท�านี้จะขัดขวางการหมุนของพวงมาลัย

1 เปิดสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 สามารถใช้ไฟเบรก ที่ปัดน�้าฝน

และไฟเลี้ยว หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดปัญหา เปิดสวิตช์กุญแจจะ

ไม่ปลอดภัย ต้องใช้รถลากจูงเฉพาะมาท�าการลากจูง

2 โยกคันเกียร์ถึงต�าแหน่ง N กรุณาโยกคันเกียร์ถึงต�าแหน่ง N 

ก่อนที่เครื่องยนต์ดับ เพื่อท�าให้ระบบเกียร์เข้าเกียร์ว่าง มิฉะนั้น 

แม้สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 โยกคันเกียร์ถึงต�าแหน่ง N และ

จอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงตัวอักษร N แต่ที่จริง ระบบเกียร์ไม่ได้

เข้าเกียร์ว่าง ในกรณีที่ต้องการลากรถ แต่เนื่องจากรถยนต์

ขัดข้องท�าให้เครื่องยนต์ดับจนไม่สามารถเข้าต�าแหน่ง N กรุณา

ลากจูงรถยนต์โดยยกล้อขับเคลื่อนขึ้น มิฉะนั้นจะท�าให ้

เครื่องยนต์หรือระบบถ่ายส่งก�าลังเสีย

3 ปล่อยเบรกมือ
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ขณะที่ลากจูง

ระยะทางของการลากจูงห้ามเกิน 50 กิโลเมตร ความเร็ว
ของรถลากจูงไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ท�างาน ต้องใช้แรงเหยียบแป้นเบรกและแรง

หมุนพวงมาลัยมากขึ้น และระยะทางเบรกจะยาวขึ้นด้วย

เชือกของรถขนส่งหรือรถลากจูง

ห้ามใช้เชือกผูกที่ด้านท้ายรถคันอื่นมาลากจูงรถของท่าน

หากรถของท่านจ�าเป็นต้องขนส่งบนส่วนหลังของรถลากจูงหรือรถ

ขนส่ง ต้องเชื่อมให้คงที่ตามรูป

วางรถยนต์บนรถลากจูง ดึงเบรกมือขึ้นและเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ N 

จัดวางบล็อกห้ามล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบข้างของ

ล้อรถตามรูป

เชื่อมสายโยง (3) ในรอบยางล้อและผูกยึดกับรถลากจูง รัดสายโยงให้

แน่นเพื่อท�าให้รถยนต์อยู่คงที่

1 1

2 2 2 2 2

3
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การเปลี่ยนยาง

ยางอะไหล่และแม่แรง

A

B

C

เอายางอะไหล่และเครื่องมือออก

1 ใช้สายยกพรมกระโปรงหลัง (รูป A)

2 ถอดถาดเครื่องมือออก (รูป B)

3 คลายโบลท์ยึดยางอะไหล่ (รูป C) และเอายางอะไหล่ออกจาก

กระโปรงหลัง

การระบุเครื่องมือ

3
1

2

4

1 ประแจถอดโบลท์ล้อ

2 แม่แรง

3 ห่วงลากจูง

4 เครื่องมือถอดน๊อตล้อ
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การเปลี่ยนยาง

ถ้ายางระเบิดในระหว่างทาง แม้ว่าจะเป็นระยะทางสั้นๆ ก็
ไม่ควรขับต่อ เพราะจะท�าให้ยางล้อและกะทะล้อเสียหาย
แรงขึ้น และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ก่อนท่ีจะเปลี่ยนยางอะไหล่ ต้องให้ผู้โดยสารทั้งหมดรอใน
สถานที่ที่ปลอดภัย

หากต้องการเปลี่ยนยางรถระหว่างการเดินทาง ควรพยายามจอดรถ

ในที่ปลอดภัยซึ่งห่างจากถนนสายหลักพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน ต้องให้ผู้

โดยสารของท่านลงรถ และรอคอยในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยและห่าง

จากทางจราจร

ก่อนที่จะถ่วงยางรถ ต้องแน่ใจว่าล้อหน้าของรถยนต์หันยังด้านหน้า

ตรง ดึงเบรกมือขึ้นและเปลี่ยนคันเกียร์เข้าเกียร์ N

ข้อควรระวัง:

• แน่ใจว่าได้วางแม่แรงในพื้นที่เรียบและแข็งแรง

• หากรถยนต์ต้องจอดบนทางลาด ต้องวางบล็อกห้ามล้อในข้าง

หน้าและข้างหลังของอีกสามล้อ เพื่อไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่

การวางแม่แรง

ห้ามเข้าไปพื้นที่ใต้ท้องรถในขณะที่่ใช้แต่แม่แรงยกรถ
เท่านั้น แม่แรงใช้ส�าหรับการถ่วงยางรถเท่านั้น

ยกเว้นจุดยกดังแสดงในรูป ห้ามใช้จุดยกอื่นๆ เพราะอาจ
ท�าให้รถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง

อย่าท�าให้ชิ้้นส่วนประกอบของท้องรถเสียหาย โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนประกอบของระบบระบายไอเสีย

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่เป็นกลางล้างล้อเป็นประจ�า ห้าม
ใช้กระดาษทรายหรือสารท�าความสะอาดที่เป็นกรดแก่หรือ
ด่างแก่
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วางแม่แรงบนพื้นผิวเรียบและแข็งแรง ค�้าจุดยกท่ีอยู่ใกล้ยางล้อท่ี

ต้องการถอดออกมากท่ีสุด ร่องเว้ารูปสี่เหลี่ยมของแม่แรงต้องเข้ากัน

กับปีกที่ยื่นออกมาของตัวถังรถ (แสดงตามรูป)

หมุนโบลท์แม่แรงด้วยมือ ยกแม่แรงขึ้นจนให้ส่วนบนของแม่แรงเข้า

กันกับปีกที่ยื่นออกมาของตัวถังรถอย่างมิดชิด แน่ใจว่าฐานแม่แรงได้

สัมผัสกับพื้นผิวถนนอย่างเต็มที่

การติดตั้งยางอะไหล่

กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางอะไหล่เป็นประจ�า เพื่อไม่ให้
ยางอะไหล่รั่วลมเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ต้อง
พยายามตรวจสอบแรงดันลมยางให้เร็วที่สุดหลังได้เปลี่ยน
ยางรถเสร็จ

หลังเปลี่ยนล้อเสร็จ ต้องขันโบลท์ล้อด้วยแรงบิดก�าหนด  
(105~115 นิวตัน-เมตร)

1 ก่อนที่จะยกรถขึ้น ใช้เครื่องมือถอดน็อตล้อเฉพาะมาถอดน็อต

ล้อออก ใช้ประแจขันโบลท์ล้อทุกตัวทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ

2 หมุนคันแม่แรงตามเข็มนาฬิกา ยกรถขึ้นจนล้อรถเหนือดิน

3 ถอดโบลท์ล้อออกและเก็บรักษาในถาดเคร่ืองมือ เพ่ือป้องกัน

ชิ้นส่วนหายไป

4 ถอดล้อรถออก

หมายเหตุ:หลีกเลี่ยงวางหน้าด้านนอกของล้อบนพื้นดิน  
มิฉะนั้นอาจจะท�าให้หน้ากะทะล้อเกิดรอยขีดข่วน
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5 ติดต้ังยางอะไหล่ และขันโบลท์ล้อจนติดตั้งล้อรถให้เข้ากับ 

กะทะล้ออย่างแน่น

6 วางรถยนต์ลงและถอดแม่แรงออก หลังจากนั้นขันโบลท์ล้อตาม

ทแยงมุมให้แน่นเต็มที่และติดตั้งน๊อตล้อด้วย

7 สุดท้าย จัดวางเครื่องมือกลับถาดเครื่องมือ และวางยางรถที่

ถอดออกในที่เว้าภายใต้พื้นของห้องเก็บสัมภาระ (หน้ากะทะล้อ

หันไปด้านล่าง)

หมายเหตุ:ขณะที่เปลี่ยนยางรถ กรุณาแยกกันขันโบลท์ตามทแยง
มุมสองครั้งและขันให้แน่นอย่างเต็มที่

หมายเหตุ:ถ้าขันโบลท์แน่นเกินไป อาจจะท�าให้โบลท์เสีย โปรด
อย่าใช้เท้าเหยียบประแจหรือเชื่อมท่อขยายมาขันโบลท์ล้อ หลัง
ติดตั้งเสร็จ ควรรีบน�าไปตรวจสอบแรงบิดที่อู่ซ่อมรถ

หมายเหตุ:รถยนต์ใหม่หรือหลังท�าการเปล่ียนล้อ ต้องขันโบลท์ล้อ
ให้แน่นอีกทีหลังจากได้ใช้งาน 1000 กิโลเมตร

หมายเหตุ:หลังเปล่ียนยางรถ แนะน�าเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อตรวจสอบแรงบิดของโบลท์ล้อ
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การเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์สามารถป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ามากเกินควรไหลผ่านวงจร

ไฟฟ้าและป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ หากฟิวส์ขาด แสดง

ว่าวงจรไฟฟ้าของฟิวส์นั้นเกิดความขัดข้องและหยุดท�างาน

ฉลากบนฝาครอบกล่องฟิวส์ได้ระบุต�าแหน่งและขนาดของฟิวส์ทุกชิ้น

ถ้าท่านสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ ตรวจ

สอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าเก็บฟิวส์ส�ารองส่วนหนึ่งไว้ในรถ สามารถติดต่อรับจากศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขาดและหลังขาด

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ที่ขาดไป กรุณาอย่าซ่อมแซมเองหรือใช้ฟิวส์ที่มี

ค่าแอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกิน

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันทีอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด
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กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง:

• กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร (อยู่ด้านล่างของกล่องเก็บของท่ีแผง

หน้าปัด)

• กล่องฟิวส์ของห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

2
1

1 กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร

2 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร

R

R

RR

RR

F28

F30 F31

F29
F1 F10 F19

F2 F11 F20

F3 F12 F21

F4 F13 F22

F5 F14 F23

F6 F15 F21

F7 F16 F25

F8 F17 F26

F9 F18 F27

การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้กล่องเก็บของที่แผงหน้าปัด สามารถสัมผัส

กับกล่องฟิวส์

3 ใช้เครื่องถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบ

ว่าฟิวส์ขาดไปหรือไม่
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4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป

ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F1 20A
รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง รีเลย์เครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมหลัง

F2 - -

F3 15A
เครื่องปรับอากาศ หัวต่อวินิจฉัย ระบบ

สันทนาการ

F4 15A เต้าปลั๊กที่จุดบุหรี่

F5 10A แผงหน้าปัด เกียร์อัตโนมัติแบบเชิงกล

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F6 10A

ยูนิตควบคุม SCS,เซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว, 

เซ็นเซอร์วัดความลาดเอียง,แผงหน้าปัด, 

โมดูลควบคุมเคร่ืองยนต์,โมดูลควบคุม

ระบบไฟฟ้าตัวถังรถ,ไดชาร ์จ,รี เลย ์

พั ดลม , โม ดูลควบคุมการช ่ วยจอด

อัจฉริยะ,เครื่องปรับอากาศ,รีเลย์เต้า

ปลั๊กที่จุดบุหรี่,รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบังลม

หลัง

F7 20A ซันรูฟ

F8 10A ถุงลมเสริมความปลอดภัย

F9 10A ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง
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5

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F10 5A

ไฟหร่ีซ ้าย,แสงส่องหลังของจอแสดง

ต�าแหน่งเกียร์และสวิตช์สลับโหมด,ไฟ

ท้ายซ้าย,แสงส่องหลังของเครื่องควบคุม

ระบบปรับอากาศ,แสงส ่องหลังของ

ระบบสันทนาการ,แสงส่องหลังของไฟ

ฉุกเฉิน,แสงส่องหลังของสวิตช์อเนก- 

ประสงค์ของประตูข้างผู ้ขับขี่,แสงส่อง

หลังของสวิตช ์ขึ้นลงกระจกหน้าต ่าง

หลัง,แสงส่องหลังของแผงหน้าปัด,แสง

ส่องหลังของสวิตช์ไฟหน้า,แสงส่องหลัง

ของสวิตช์รีโมทพวงมาลัย

F11 5A ไฟห้องโดยสาร

F12 5A

ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง,ไฟท้ายขวา,แสง

ส่องหลังของสวิตช์ขึ้นลงกระจกหน้าต่าง

ข้างผู้โดยสาร,แสงส่องหลังของสวิตช์ขึ้น

ลงกระจกหน้าต่างหลัง,ไฟหรี่ขวา

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F13 20A สวิตช์แป้นเบรก,สวิตช์ไฟถอยหลัง

F14 15A มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคประตู (ล็อค)

F15 10A
เกียร์อัตโนมัติแบบเชิงกล, คันเปลี่ยน

เกียร์

F16 15A มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคประตู (ปลดล็อค)

F17 10A แตร

F18 10A

โมดูลควบคุมเครื่องยนต์,ฟิวส์ F11 ของ

กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร,รีเลย์เคร่ืองฉีดน�้า

ล ้ า งกระจกบั งลมหลั ง ,สวิตช ์อ เนก 

ประสงค ์ในข ้างผู ้ขับขี่ ,แผงหน ้าป ัด, 

ซันรูฟ,ระบบสันทนาการ,เซ็นเซอร์วัด

ปริมาณน�้าฝน

F19 5A ไฟเบรกซ้าย,ไฟเบรกดวงที่สาม

F20 20A สวิตช์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างด้านหลังซ้าย
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หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F21 5A ไฟเบรกขวา

F22 20A สวิตช์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างด้านหลังขวา

F23 5A
โมดูลควบคุมเครื่องยนต์,เกียร์อัตโนมัติ

แบบเชิงกล,รีเลย์สตาร์ท

F24 25A
สวิตช์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างด้านผู ้โดย 

สารแถวหน้า

F25 20A ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F26 25A สวิตช์อเนกประสงค์ของประตูข้างผู้ขับขี่

F27 10A ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

F28 5A ฟิวส์ส�ารอง

F29 10A ฟิวส์ส�ารอง

F30 15A ฟิวส์ส�ารอง

F31 20A ฟิวส์ส�ารอง

F32 25A ฟิวส์ส�ารอง

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

FL6

FL8

FL10
FL12

FL14

FL7

FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

R2

R4

R6
R8

R9
R10

R7

R5

R1
FL9

FL11
FL13

FL15
FL16

R3

การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อคเพื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดไปหรือไม่

4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป
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ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F1 10A ไฟต�่าด้านหน้าขวา

F2 5A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนปลาย,โซลินอยด์

วาล์วเพลาลูกเบี้ยวไอดี

F3 10A ไฟต�่าด้านหน้าซ้าย

F4 10A
คลัตช ์คอมเพรสเซอร ์ของเครื่องปรับ

อากาศ

F5 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F6 5A

รีเลย์พัดลมระบายความร้อน,วาล์วควบ 

คุมหม้อดักไอน�้ามัน,รี เลย ์คลัตช ์คอม 

เพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ,รีเลย์ปั๊ม

น�้ามันเชื้อเพลิง

F7 30A
รีเลย์เปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนหน้า,รีเลย์ความเร็ว

ที่ปัดน�้าฝนหน้า

F8 5A ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

F9 15A ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

F10 10A
ไฟสูงด้านหน้าขวา,ไฟส่องหลังของแผง

หน้าปัด

F11 10A ไฟสูงด้านหน้าซ้าย

F12 30A
คอยล ์จุดระเบิด , หัวฉีดน�้ ามัน , โมดูล

ควบคุมเครื่องยนต์

F13 - -

FL1 150A
ไดชาร์จ,ฟิวส์ F4,FL11 ของกล่องฟิวส์

ห้องเครื่องยนต์

FL2 - -

FL3 40A พัดลมระบายความร้อน

FL4 60A
ฟิวส์ F20, F22, F24, F26 ของกล่องฟิวส์

ห้องโดยสาร
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หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

FL5 80A

ฟิวส์ F1, F3, F4, F5, F7, F9, F25, F27 

ของกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร,รีเลย์ไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง

FL6 25A ยูนิตควบคุม SCS (วาล์ว)

FL7 50A สวิตช์กุญแจ

FL8 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL9 50A ยูนิตควบคุม SCS (ปั๊ม)

FL10 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL11 30A มอเตอร์พัดลม

FL12 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL13 30A มอเตอร์สตาร์ท

FL14 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

หมายเลข ขนาด ฟังก์ชั่น

FL15 30A

รีเลย์ไฟหรี่,รีเลย์ไฟสูง,ฟิวส์ F9, F10, F11 

ของกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์,ฟิวส์ F10, 

F12 ของกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

FL16 30A ชุดปั๊มน�้ามันเกียร์
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5

การเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนาดของหลอดไฟ

หลอดไฟ ขนาด

ไฟสูง/ไฟต�่าของชุดไฟหน้า H4  60/55W

ไฟหรี่ W5W  5W

ไฟเลี้ยวหน้า PY21W  21W

ไฟเลี้ยวด้านข้าง WY5W  5W

ไฟถอยหลัง H21W  21W

ไฟตัดหมอกหลัง W21W  21W

ไฟเบรก/ไฟท้าย P21/5W  21/5W

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W  5W

ไฟห้องโดยสาร C10W  10W

ไฟเลี้ยวหลัง P21W  21W

หลอดไฟ ขนาด

ไฟห้องเก็บสัมภาระ R10W 10W

ไฟเบรกดวงที่สาม W5W  5W

ไฟเดินทางในกลางวัน LED
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ขั้นตอนการเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟใดๆ ต้องปิดสวิตช์กุญแจและสวิตช์ไฟ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ:ประเภทและขนาดของหลอดไฟท่ีจะเปล่ียนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

หากกระจกหลอดไฟโดนขูดขีดหรือมีคราบน�้ามันหรือคราบเหงื่อติด

อยู่ อาจจะท�าให้แสงไฟไม่สามารถรวมแสงได้ ควรระวังอย่าใช้มือ

สัมผัสกับกระจกหลอดไฟ หากสัมผัสแล้ว ควรใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด 

หากมีความจ�าเป็น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยมือให้สะอาด

ส�าหรับหลอดไฟที่ไม่ได้ระบุว ่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยน กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ

เสียบประแจปากแบนเข้าจุดเว้าในขอบเลนส์ ถอดโคมไฟออกจากชุด

ไฟด้วยความระมัดระวังและถอดโคมไฟออก



กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่

179

5

ไฟส่องป้ายทะเบียน

1 เสียบประแจปากแบนเข้ารอยต่อข้างไฟส่องป้ายทะเบียน งัด

เบาๆ และถอดเลนส์ออก

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ไฟอ่านแผนที่หน้า

1 ใช้ไขควงปากแบนงัดด้านหน้าของเลนส์อย่างเบาๆ ถอดเลนส์

ออก

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า
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ประวัติการบ�ารุงรักษา

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง ท่านต้องให้ศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งลงนามและประทับตราในประวัติการบ�ารุงรักษา

การเปลี่ยนน�้ามันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดของคู่มือรับประกันซ่อมแซมและ

การบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ:การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหาก

การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือก

แข็งและน�้า) ตามข้อก�าหนดของคู่มือรับประกันซ่อมแซมและการ

บ�ารุงรักษา

หมายเหตุ:การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีกต่าง
หาก

การบ�ารุงรักษา

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

ช่วงระยะเวลาของการบ�ารุงรักษา

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป รายละเอียดอ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลทั่วไป" ของ 

“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง  

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งท่ีจัดท�าการบ�ารุงรักษาจะรีเซ็ตข้อมูล

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

หมายเหตุ:ถ้าไม่ได้น�ารถยนต์ไปท�าการบ�ารุงรักษา (หรือศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ตั้งค่าระยะทางหลังจัดท�าการบ�ารุง
รักษาแล้วเสร็จ) จะไม่สามารถแสดงข้อมูลถูกต้องของการบ�ารุง
รักษา
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การบ�ารุงรักษาทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ
ยางล้อสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจบ�ารุง
ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า จึงให้ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่อง แตร ที่ปัดน�้าฝน 

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถมีรอยของเหลวที่รั่วออกมาหรือไม่

• ตรวจสอบรูปร่างของยางล้อ

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ามันเครื่อง

การควบคุมการระบายไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย กรณีที่ติดตั้งเคร่ืองยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 

กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย สมรรถนะเครื่องยนต์และการ 

สิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิง ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดอุณหภูมิสูง ท�า

ให้แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์และเครื่องยนต์เสีย

ข้อควรระวัง

เจ้าของรถหรือช่างซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ห้าม

เปลี่ยนแปลง ตกแต่งหรือปรับปรุงอุปกรณ์นี้ และห้ามปรับแก้ไข

การตั้งค่าของเครื่องยนต์ใดๆ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อดัชนี

การระบายของรถยนต์
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หมายเหตุ:ถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควรตรวจ
สอบน�้ามันเครื่องเสมอ

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ามันเพาเวอร์

• ระดับน�้ายาล้างกะจกบังลม

• แรงดันยางลมและสภาพของยาง

• ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

กรณีพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นที่ที่มีฝุ ่นเยอะตลอด หรือเขตที่มี

อุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญแก่การตรวจบ�ารุงเป็นพิเศษ 

กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิงถึงสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความปลอดภัยภายในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุนต่อ
และติดต่อหลายนาที เมื่อท�างานที่ห้องเครื่องยนต์ ห้าม
สัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดัง

ต่อไปนี้:

• มือและเสื้อผ้าของท่านควรห่างไกลจากสายพานขับเคลื่อนและ

พูลเลย์

• หากรถยนต์เพิ่งใช้งานเสร็จ ห้ามสัมผัสกับระบบระบายไอเสีย

และระบบหล่อเย็นก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง

• เมื่อเครื่องยนต์ท�างานหรือได้เปิดสวิตช์กุญแจ ห้ามสัมผัสสายไฟ

หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี เพราะไอ

เสียมีมลพิษ ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย

• อย่าท�างานใต้ท้องรถในเมื่อใช้แต่แม่แรงยกรถค�้ายันเท่านั้น
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• เมื่อท�างานในห้องเครื่องยนต์ ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบ เพื่อ

หลีกเลี่ยงสะเก็ดไฟ

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนท่ีจะท�างานท่ีห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออกก่อน

• ห้ามน�าเคร่ืองมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวท่ีใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง:สารกรดของแบตเตอรี่ สาร

ต้านการเยือกแข็ง น�้ามันเบรกและน�้ามันเพาเวอร์ น�้ามันแก๊สโซลีน 

น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องและน�้ายาล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

น�้ามันเครื่องยนต์ที่ใช้งานไปแล้ว

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

อย่างร้ายแรง รวมถึงโรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หลังสัมผัส

กับน�้ามันเครื่องต้องล้างให้สะอาดหมดจด น�้ามันเครื่องที่ใช้งานไป

แล้วห้ามทิ้งอย่างไม่มีการควบคุม เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม
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ฝากระโปรงหน้า

การเปิดฝากระโปรงหน้า

เมื่อยังไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าให้สนิทและเพียงใช้แต่ล็อค
นิรภัย ห้ามขับเคลื่อนรถยนต์

B A

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าภายในรถยนต์ (รูป A)

2 ดึงคันโยกที่ต�าแหน่งล็อคฝากระโปรงหน้าไปยังด้านซ้ายเพื่อ

ปลดล็อคของฝากระโปรงหน้า (รูป B)

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และใช้เหล็กค�้าฝากระโปรงที่ให้มั่นคง

การปิดฝากระโปรงหน้า

มือข้างหนึ่งปล่อยเหล็กค�้าให้กลับฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีก

ข้างหนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ แล้วจับฝากระโปรงหน้าด้วยสองมือ

และวางลง เมื่อฝากระโปรงหน้าลงถึงที่ห ่างจากต�าแหน่งล็อค

ประมาณ 40 เซนติเมตร ออกแรงกดลงและปล่อยให้ฝากระโปรงหน้า

ลงเองจนปิดสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือยัง
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท”ความปลอดภัยภายในโรงเก็บรถ”

1 กระปุกเก็บน�้ามันเพาเวอร์ (ฝาสีด�า)

2 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง)

3 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีเหลือง)

4 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง)

5 ถังพักน�้าของระบบระบายความร้อน (ฝาสีขาว)

6 ฝาปิดผนึกแรงดันของระบบระบายความร้อน (ฝา

สีเงิน)

7 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)
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เครื่องยนต์

น�้ามันเครื่อง

เกรด ACEA ของน�้ามันเครื่อง

สมาคมผู ้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพื่อท�าให้รถยนต์ของท่านมี

สมรรถนะสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA A1/B1 ที่บริษัทฯ

เสนอแนะ

ข้อควรระวัง: น�้ามันที่บริษัทฯแนะน�าได้ผ่านการตรวจสอบความ
เข ้ากันของน�้ ามันแก ๊สโซฮอล ์แบบมี อัตราส ่วนสูง (High 
proportion ethanol gsoline) ถ้าเลือกใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์
แบบมีอัตราส่วนสูง

เลือกความเหนียวน�้ามันเคร่ืองตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมี

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความ

เหนียวต่างกัน

กรณีที่ท่านอยู่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าท่านใช้น�้ามันเครื่อง

เกรด SAE 0W-30 ที่บริษัทฯแนะน�า
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การตรวจสอบและการเติมน�้ามันเครื่อง

เม่ือระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีดจ�า
กัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับเคลื่อนต่อ
จะท�าให้เครื่องยนต์เสีย

ระวังหลีกเลี่ยงน�้ามันเครื่องกระเด็นออกลงถึงเครื่องยนต์ที่
มีอุณหภูมิสูง อาจจะท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

MAX

MIN

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม

ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถในพื้นที่

เรียบและเครื่องยนต์ต้องอยู่ในสภาพเย็น ถ้าเครื่องยนต์ก�าลังท�างาน

อยู่และอุ่นเคร่ืองไปแล้ว ควรปิดสวิตช์กุญแจและรอคอยอย่างน้อย 5 

นาทีค่อยตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก

ครั้ง เพ่ือตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องห้าม

ต�่ากว่าขีดจ�ากัด MIN ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

ระหว่างขีดจ�ากัด MAX และขีดจ�ากัด MIN ของก้านวัดระดับน�้า

มันเครื่อง

4 รอคอย 5 นาทีค่อยตรวจสอบระดับน�้ามันเคร่ืองใหม่ หากมี

ความจ�าเป็น เติมน�้ามันเครื่องตามความต้องการ (ห้ามเติมเยอะ

เกินควร)
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5 ในที่สุด เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าและปิดฝาช่องเติม

น�้ามันเครื่องให้เรียบร้อย

มาตรฐานของน�้ามันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯเสนอแนะและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า”ของบทความ“ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ: ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
จากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

กรณีที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบน�้า

มันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบายความร้อน

การตรวจสอบและการเติมน�้ายาหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน อย่าเปิดฝา
ครอบระบบระบายความร้อน ไอน�้าและน�้ายาหล่อเย็นร้อน
ที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

Max

Min

ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถในพื้นที่เรียบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด“MIN”  เปิดฝาครอบถังพักน�้าและเติม

น�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกินขีด“MAX”

หมายเหตุ:ขณะท่ีเติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อ
เย็นกระเด็นลงในตัวถังรถ สารต้านการเยือกแข็งจะท�าความเสีย
หายให้กับสีรถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจจะมีการรั่ว กรุณาน�ารถเข้าศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

มาตรฐานของน�้ายาหล่อเย็น

ใช้น�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารกันเยือกแข็งและน�้า) ท่ี

บริษัทฯเสนอแนะและอนุญาตใช้ อ้างอิงถึง“ของเหลวและความจุที่

แนะน�า”

หมายเหตุ:ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมน�้าสะอาดจ�านวนน้อยเข้า
ระบบระบายความร้อน แต่ต้องระวัง การกระท�าอย่างนี้จะท�าให้
ประสิทธิภาพกันเยือกแข็งลดลง อย่าเติมน�้ายาหล่อเย็นประเภทอื่น  



การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

192

หมายเหตุ:อย่าผสมสารกันสนิมหรือสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษัทฯเข้าน�้ายาหล่อเย็น

สารกันเยือกแข็ง

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าจะเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็งให้เรียบร้อย 
และจัดเก็บในสถานที่ท่ีพ้นจากมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้
กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพาไปพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเล่ียงไม่ให้สารกันเยือกแข็งสัมผัสกับผิวหนังและ
ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมาก
ทันที
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เบรก

ผ้าเบรก

ในระหว่างการเดินทาง กรุณาอย่าวางเท้าบนแป้นเบรก
ตลอด อย่างนั้นจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกิน จนท�าให้
ประสิทธิภาพของระบบเบรกลดลง และท�าให้ช้ินส่วนของ
ระบบเบรกสึกหรอเร็วขึ้น

ในการเดินทางระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรก

รถอย่างฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง:ภายในระยะเวลาที่สมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาก�าหนด ควรตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดใน

ระบบเบรกเป็นประจ�า และท�าการเปลี่ยนทันทีหากมีความจ�าเป็น 

อย่างนี้จึงสามารถรับรองประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ

เบรก

หลังได้เปลี่ยนผ้าเบรกหรือจานดิสก์เบรก ต้องการปรับตัวในช่วงระยะ 

800 กิโลเมตร

การตรวจสอบและการเติมน�้ามันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นสารพิษ-ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ามันเบรก 
และเก็บในสถานที่ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าพบว่าเกิดการกลืน
น�้ามันเบรก ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ถ้าเกิด
อุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที ถ้ายังมี
อาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถในพื้นที่เรียบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากส่วนคอของกระปุกเก็บน�้ามัน

เบรก ควรรักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ในขีด “MAX” ห้ามระดับ

น�้ามันแบรกต�่ากว่าขีด “MIN”
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MIN
MA
X

หมายเหตุ:น�้ามันเบรกสามารถท�าลายสีของตัวถัง ในขณะที่เติม
น�้ามันเบรก ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นลงท่ีสีรถโดยบังเอิญ ควรใช้ผ้า
ซับเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้างบริเวณที่โดนน�้ามัน
เบรก

มาตรฐานน�้ามันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯแนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุท่ี

แนะน�า”ของบท“ข้อมูลด้านเทคนิค”

ข้อควรระวัง

ทุกๆ 2 ปีต้องเปลี่ยนน�้ามันเบรกหนึ่งครั้ง
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พวงมาลัยเพาเวอร์

การตรวจสอบและการเติมน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์

ปิดผนึกถังเก็บน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเก็บในสถานที่
ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้กลืนน�้ามันพวงมาลัยเพา
เวอร์โดยบังเอิญ ต้องพาไปพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์สัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ควรล้างออกด้วยน�้า
ปริมาณมากทันที

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ทุกสัปดาห์ ก่อนที่จะ

สตาร์ทเครื่องยนต์ ควรท�าการตรวจสอบในเมื่อระบบอยู่ในสภาพเย็น

และล้อหน้าหันไปด้านหน้าตรง

เช็ดฝาครอบช่องเติมน�้ามันให้สะอาดเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ ่นเข้า

กระปุกเก็บน�้ามัน หมุนฝาครอบช่องเติมน�้ามันของกระปุกเก็บน�้ามัน

เพาเวอร์ออก ใช้ผ้าฝ้ายท่ีสะอาดหน่ึงผืนเช็ดก้านวัดระดับน�้ามันให้

สะอาด ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วหมุนออกอีกที เพื่อตรวจสอบระดับ

น�้ามัน หากมีความจ�าเป็น เติมน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ตามก�าหนด

ถึงระดับระหว่างขีดจ�ากัดสูงสุดกับขีดจ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับ

น�้ามัน (แสดงตามรูป)

หมายเหตุ:น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์จะท�าลายสีรถ ขณะที่เติม
น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ถ้าท�าให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์
กระเด็นลงที่ผิวสีโดยบังเอิญ ควรใช้ผ้าซับเช็ดออกทันทีและใช้น�้า
และน�้ายาล้างรถล้างบริเวณนี้
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ข้อควรระวัง

ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์กระเด็น

ลงบนเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง-อาจก่อให้เกิดไฟไหม้

มาตรฐานน�้ามันเพาเวอร์

ใช้น�้ามันเพาเวอร์ที่บริษัทฯแนะน�า อ้างอิงถึง“ของเหลวและความจุที่

แนะน�า”ของบท“ข้อมูลทางเทคนิค”
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แบตเตอรี่

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

อย่าใช ้เครื่องใช ้ไฟฟ้าของรถนานหลังดับเครื่องยนต์  
มิฉะนั้น อาจท�าให้แบตเตอรี่เสียประจุไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
จนสตาร์ทเครื่องไม่ได้

เปิดห้องเครื่องยนต์ คลายฝาครอบกันร้อนของแบตเตอร่ีจะมองเห็น

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา จึงไม่จ�าเป็น

ต้องเติมสารละลาย

หมายเหตุ:หากรถยนต์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะยาว (1 เดือนขึ้นไป)  
แนะน�าถอดตัวหนีบขั้วลบของแบตเตอรี่ออก ก่อนที่จะเชื่อมต่อ
หรือปลดขั้วลบของแบตเตอร่ี ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด
สวิตช์กุญแจแล้ว

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษที่มีฤทธ์ิกัด
ผิวหนัง

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์กัดผิวหนัง 

เพราะฉะนั้น ในขณะที่ท่านต้องการประกอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ต ้องติดต่อศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังมาช่วยท่านถอดและ

ประกอบแบตเตอรี่ และเพียงให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและ

มีขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิมเท่านั้น

ห้ามทิ้งแบตเตอร่ีเก่าโดยไม่มีการควบคุม ซึ่งจะเป็นอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการโดยองค์กรวิชาชีพ รายละเอียดโปรด

สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

198

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

การตรวจสอบและการเติมน�้ายาล้างกระจกบังลม

ขณะที่เติมน�้ายาล้างกระจก อย่าให้น�้ายาล้างกระจก
กระเด็นลงในบริเวณเครื่องยนต์หรือสีรถ

ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกบังลมทุกสัปดาห์ เมื่อพบว่าระดับ

น�้ายาต�่าเกินต้องเติมน�้ายาทันที

หมายเหตุ:อย่าใช้สารกันเยือกแข็งหรือน�้าผสมน�้าส้มสายชู/น�้า-
สารกันเยือกแข็งจะท�าลายผิวสี ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าลายปั๊มล้าง

กระจกบังลม

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯแนะน�าและอนุญาต

• หากเปิดสวิตช์ฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายา

หมดถัง จะท�าให้เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกเสีย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่และไม่ได้

ฉีดน�้าล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมเสีย กรุณาเปิดใช้

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายา

ล้างกระจกอย่างเพียงพอ
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หัวฉีดน�้า

ใช้เครื่องฉีดล้างกระจกเป็นประจ�า เพื่อตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของ

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกสะอาดหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

หัวฉีดน�้าของเครื่องล้างกระจกได้ติดตั้งเรียบร้อยในขั้นตอนการผลิต 

โดยปกติจะไม่ต้องปรับปรุงอีกที แต่ถ้าจ�าเป็นต้องปรับต�าแหน่ง 

สามารถใช้เข็มแยงเข้าปากหัวฉีด งัดหัวฉีดเบาๆ เพื่อปรับต�าแหน่งฉีด

น�้าให้ฉีดน�้ายาถึงตรงกลางของกระจกบังลมโดยตรง

ถ้าหัวฉีดน�้าอุดตัน สามารถแยงเข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ เข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งของกีดขวาง

มาตรฐานของน�้ายาล้างกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท่ีบริษัทฯแนะน�าและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของ 

เหลวและความจุที่แนะน�า”ของบท“ข้อมูลทางเทคนิค”
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ที่ปัดน�้าฝน

ใบปัดน�้าฝน

ข้อควรระวัง

• จาระบี ซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะลดประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝน ล้างใบปัดน�้าฝนด้วยน�้าสบู่อุ่น และตรวจสอบ

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ล้างกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนมากวาดตะกอนที่ติดในกระจกบังลม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการปัดน�้าของ

ใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก ปัดแล้วทิ้งรอยทางน�้าหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ล้างกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกที่แนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างสะอาดก่อนที่จะเปลี่ยนใบปัด

น�้าฝน

• ใช้แต่ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับใบปัดน�้าฝนเดิม
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การเปลี่ยนใบปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างไกลจากกระจกบังลม

2 คลายคลิปสองตัวตามลูกศรในรูป แล้วใช้แรงถอดใบปัดออก

จากแขนปัด

3 ถอดใบปัดน�้าฝนจากแขนปัดน�้าฝนและเลิกใช้ใบปัดน�้าฝนเก่า

4 น�าหัวแหลมของแขนปัดน�้าฝนเสียบเข้ารางแคบของใบปัดน�้า

ฝนใหม่

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้แผ่นล็อคเข้าล็อค

6 ประกอบชุดที่ปัดน�้าฝนกลับกระจกบังลมอีก ต้องตรวจสอบใบ

ปัดน�้าฝนว่าได้ยึดติดบนแขนปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่

การเปลี่ยนใบปัดน�้าฝนหลัง

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างไกลจากกระจกของประตูท้าย

2 ตามลูกศรในรูป จับด้วยสองมือและใช้แรงถอดใบปัดออกจาก

แขนปัด
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3 ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากแขนปัดและเลิกใช้ใบปัดน�้าฝนเก่า

4 เอาหัวแหลมของแขนปัดน�้าฝนเสียบเข้ารางแคบของใบปัดน�้า

ฝนใหม่

5 ดันใบปัดน�้าฝนไฟทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้แผ่นล็อคเข้าล็อค

6 ก่อนที่จะวางกลไกท่ีปัดน�้าฝนกลับกระจกของประตูท้าย ต้อง

ตรวจสอบใบปัดน�้าฝนว่าได้ยึดติดบนแขนปัดน�้าฝนอย่างถูกต้อง

หรือไม่
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ยางรถ

ข้อมูลทั่วไป

• หลังเปลี่ยนยางล้อใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทาง 

500 กิโลเมตรแรก

• เมื่อขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทางต้องชะลอความเร็ว ประคองวง

พวงมาลัยให้สอดคล้องกับมุมของถนนให้มากที่สุด

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอยแผล 

รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ก�าจัดสิ่งแปลกปลอมบนดอก

ยางทันที

• หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จารบีและน�้ามันเชื้อเพลิง

• ควรติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นให้ช่องเติมลมยางเพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่น

เข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบยางล้อกลับตาม

ต�าแหน่งเดิม

• เก็บรักษาล้อหรือยางที่ถอดออกมาไว้ในสถานท่ีแห้ง เย็นและไม่

โดนแสงแดด

ยางใหม่

ยางใหม่ยังไม่ได้ก่อแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดในเมื่อเริ่มใช้งาน เพราะฉะนั้น 

ในการเดินทาง 500 กิโลเมตรแรก ควรขับอย่างระมัดระวังและขับ

ด้วยความเร็วปานกลาง เพ่ือรันอินยางใหม่ และยังเป็นประโยชน์ต่อ

อายุการใช้งานของยาง

ความสึกหรอของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนอย่างผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายาง

รถเกิดความเสียหายแล้ว หากท่านสงสัยว่ายางรถมีความเสียหาย 

กรุณาชะลอความเร็วทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ของยางรถ หากไม่สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควร

ชะลอความเร็วเดินทาง และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่

ใกล้สุดเพื่อท�าการตรวจสอบ

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทาง

ยางท่ีมีลายดอกระบุทิศทางมีลูกศรหน่ึงตัวในแก้มยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อท�าให้ยางรถมีประสิทธิภาพ

ในด้านการป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียง
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รบกวนในระหว่างการเดินทางและยืดอายุการใช้งานเป็นต้น

อายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยางและวิธีการขับที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานของ

ยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางสัปดาห์ละครั้ง

• ต้องท�าการตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในสภาพเย็น

• ขณะท่ีวิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร ่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบยางล้อเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง:

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางล้อเกิดการ

สึกหรออย่างผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะการขับขี่ของรถด้วย

วิธีการขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างฉุกเฉิน (ยางล้อออกเสียงรบกวนแหลม) จะเพิ่มการสึกหรอของ

ยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการทดสอบตั้งศูนย์แบบไดนามิกส์ แต่เนื่องจาก

ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางล้อเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังน้ัน ควรต้ังศูนย์ล้อใหม่อีก

ครั้ง นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้ง

ศูนย์ล้อใหม่
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ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น ยัง

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางล้อเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ

การตรวจสอบยางล้อ

ยางล้อที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ! ถ้ายางล้อเสียหาย 
เกิดการสึกหรอเป็นอย่างมากหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง 
กรุณาอย่าขับรถเดินทาง

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอในขณะเดินทาง และตรวจสอบดอกยาง

และแก้มยางมีปัญหาเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือการสึกหรอ

หรือไม่

หมายเหตุ:หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จารบีและน�้ามัน
เชื้อเพลิง

แรงดันลมยาง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยาง (รวมยางอะไหล่) อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง เมื่อ

ท�าการตรวจสอบ ยางต้องอยู่ในสภาพเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางล้อยังร้อนอยู่ ท่านต้อง

เข้าใจว่าแรงดันลมยางในขณะนี้สูงก่วาแรงดันลมยางเย็น 0.3 ถึง 0.4 

bar (4.35 ถึง 5.8 psi) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางล้อเพ่ือได้แรงดัน

อากาศที่แนะน�าในข้อมูลทางเทคนิค (ยางเย็น)

หัวเติมลมยาง

ขันฝาครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อ

ท่านตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางมีการรั่ว

หรือไม่ (ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)
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ยางที่ถูกเจาะทะลุ

หากยางโดนวัตถุแหลมคมเจาะและติดกับยาง ยางอาจจะไม่รั่วลม 

หากท่านสังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับ

ด้วยความระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซม

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หมายเหตุ:หากแก้มยางมีการช�ารุดหรือการเสียรูปทรง อย่าลอง
ท�าการซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยางทันที

เครื่องหมายวัดความสึกหรอของยาง

ที่ด้านล่างของดอกยางแท้มีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งต้ังฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือตัวรูปสามเหลี่ยมระบุถึง

ต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนแค ่ เหลือ 1.6 มิลลิ เมตรหรือต�่ ากว ่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางล้อสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยน

ยาง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ
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การเปลี่ยนยางล้อ

อย่าใช้ล้อปลอมท่ีไม่ใช้ชิ้นส่วนประกอบของบริษัทฯ หาก
เปลี่ยนยางรถท่ีมีขนาดไม่เหมือนกับยางแท้เดิม จะส่งผล 
กระทบต่อสมรรถนะการขับขี่

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องท�าการตั้งศูนย์แบบไดนามิกส์

การสลับยาง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าสลับยางรถอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางล้อหน้ามีอาการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าสลับล้อหน้า

และล้อหลังตามรูปภาพท่ีแสดง วิธีนี้สามารถป้องกันล้อเกิดการ

สึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

เมื่อผิวยางมีอาการสึกหรอ การแลกเปลี่ยนล้อตามทแยงมุมจะมีผล

ประโยชน์

หมายเหตุ:ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ (ระบุโดย
เครื่องหมายท่ีอยู ่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามทแยงมุม แต่
สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง
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การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษารถยนต์

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะ
ท�าร้ายสุขภาพร่างกาย จึงต้องเก็บรักษาในที่ปลอดภัย โดย
เฉพาะต้องเก็บในพื้นที่ที่พ้นจากมือเด็ก มิฉะนั้นอาจจะมี
ความเสี่ยงในการโดนสารพิษ

การบ�ารุงรักษาภายนอก

การล้างรถ

หลังปิดสวิตช์กุญแจจึงสามารถล้างท�าความสะอาดรถ มิ
ฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อล้างรถในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะติดความช้ืนหรือ
แข็งตัว อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเบรก
และมีความเสี่ยงท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

อย่าใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างห้องเคร่ืองยนต์ มิฉะนั้นอาจจะ
ท�าลายระบบไฟฟ้าของรถยนต์

หากอยากลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด

คือล้างท�าความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาสีรถบ่อยๆ ส�าหรับพื้นที่

ที่ถูกปิดบัง เช่น ธรณีประตู พื้นที่ถูกปิดสนิท และฝาครอบต่างๆ ควร

ล้างท�าความสะอาดเป็นประจ�า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีวัสดุแหลมแข็ง

สะสมทับถมไว้เป็นเวลานาน จนท�าให้สีรถมีรอยขีด เวลาท�าความ

สะอาดรถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย

ตัวอย่างเช่น 

• ความถี่การใช้งาน

• สถานที่เก็บรถ โรงเก็บรถ ภายใต้ต้นไม้เป็นต้น

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพแวดล้อม

ซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย 

เขม่าถ่าน เกลือละลายหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นทับถมบนสี

รถยิ่งนาน จะท�าร้ายสีรถมากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน เช่น โดน
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แสงแดดจัด จะเร่งการกัดกร่อน

เพราะฉะน้ัน ควรล้างท�าความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละครั้ง แต่ใน

บางกรณี เพียงท�าความสะอาดเดือนละครั้งพร้อมเคลือบเงาด้วยก็

พอแล้ว

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

แม้ว่าสีรถมีความทนทานต่อการเสียดสี โดยปกติ สามารถใช้อุปกรณ์

ล้างรถแบบอัตโนมัติมาล้างท�าความสะอาด แต่เวลาปฏิบัติจริง ยัง

ต้องพิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพน�้ากรองและชนิดของ

สารล้างรถและสารบ�ารุงรักษารถ หลังล้างท�าความสะอาจรถเสร็จ 

หากสีรถไม่เงาหรือมีรอยขีด ควรแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ผลิตหรือ

เจ้าของอุปกรณ์ท�าความสะอาดรถ หากมีความจ�าเป็น เปลี่ยนใช้

อุปกรณ์ล้างรถอื่นๆ 

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดเสาอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ที่วาง

สัมภาระบนหลังคารถและเสาอากาศวิทยุฯลฯ ควรแจ้งให้ผู้ล้างรถรับ

ทราบ
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การล้างท�าความสะอาดแบบแมนนวล

ขณะที่ล้างรถด้วยมือ ต้องใช้น�้าสะอาดจ�านวนมากแช่สิ่งสกปรกให้

อ่อนยุ่ยและพยายามล้างออก ใช้ฟองน�้าหนึ่งก้อน ถุงมือหนึ่งข้างหรือ

แปรงล้างรถท�าความสะอาด ควรท�าความสะอาดจากหลังคารถลงถึง

ด้านล่าง คราบที่ขจัดไม่ออกจึงจะใช้น�้ายาท�าความสะอาดเฉพาะ

หลังใช้ฟองน�้าหรือถุงมือเป็นช่วงหนึ่ง ควรล้างอุปกรณ์ดังกล่าวให้

สะอาด ล้างท�าความสะอาดล้อ ขอบประตูเป็นต้นในสุดท้าย และควร

เปลี่ยนใช้ฟองน�้าอีกก้อนหนึ่ง

ข้อควรระวัง

• อย่าล้างท�าความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่กลางแดด มิฉะนั้น

อาจจะท�าลายสีรถ

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าลายสีรถ

• ก่อนที่จะท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า 

วิธีที่ดีที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาล้างท�าความสะอาด

การใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างท�าความสะอาด

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างท�าความสะอาด ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้

งาน ต้องรักษาแรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุอ่อน  

(เช่น ท่อยางหรือฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลมหรือหัวสเปรย์แบบหมุน โดยเฉพาะยางล้อ 

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลม แม้ว่าฉีดน�้าจากระยะทางไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็จะมีโอกาสท�าให้ยางล้อเสียหาย

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงสูงอย่างละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะห่าง

ล้างฉีดอย่างเหมาะสม

การเคลือบแว็กซ์ 

ชั้นแว็กซ์ที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสีรถ และ

สามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากพบ

ว่าน�้าที่หยดลงในสีรถไม่สามารถไหลลงอย่างราบรื่น ควรเคลือบ
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แว็กซ์คุณภาพดีใหม่ นอกจากต้องเคลือบแว็กซ์ในเมื่อล้างท�าความ

สะอาดด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติตามเวลา ยังต้องเคลือบ

แว็กซ์ป้องกันสีรถอย่างน้อยปีละสองครั้ง สีรถท่ีได้เคลือบแว็กซ์ใหม่ 

สามารถขจัดคราบแมลงที่ขังอยู่ในกระโปรงหน้าและกันชนหน้าอย่าง

ง่ายในฤดูอบอุ่น

การขัดสี 

เม่ือสีรถขาดความเงางาม แม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่สามารถฟื้นฟู

ความเงางามอีกจึงต้องการท�าการขัดสี

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีท่ีมีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้:

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มสามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าลายสีรถ

• ใช้สารผสมที่สามารถคลุมรอยขีดและปิดบังรอยขีดได้

• การเคลือบเงาที่สามารถป้องกันสีรถให้ปราศจากผลกระทบจาก

ภายนอก

หมายเหตุ:ชิ้นส่วนที่เคลือบสีหยาบหรือชิ้นส่วนพลาสติกห้ามใช้
น�้ายาขัดสี

ใบปัดน�้าฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ่น ห้ามใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้าต่างและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายใน/ภายนอกของกระจก

กระจกบังลม : หลังล้างท�าความสะอาดและเคลือบเงารถเสร็จ ใช้

น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายนอกของกระจกบังลมก่อน

ที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง : ใช้ผ้าอ่อนท�าความสะอาดหน้าภายในของกระจก 

เพื่อไม่ท�าลายอุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดถูกระจกตามแนวนอน ห้ามขีด

ขัดหรือใช้สารผสมขัดถูกระจก เพราะอาจจะท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสีย

กระจกมองหลัง:ใช้น�้าสบู่ล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบ

ผสมขัดกระจกหรือใบขัดโลหะ
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ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกใช้วิธีการล้างทั่วไป หากเจอคราบที่ขจัดยาก 

สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสารบ�ารุงรักษาเฉพาะมา

จัดการ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะสมกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถช�ารุด

หากพบว่าสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยสะเก็ดจากก้อนหิน ควรเคลือบสี

ทันทีเพ่ือป้องกันสนิม หากเกิดสนิมแล้ว ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้ว

ทาสีรองพื้นป้องกันสนิมในพื้นที่ช�ารุดและเคลือบเงาชั้นหน้าด้วย

ซีลยางขอบ

ซีลยางขอบประตูรถ กระโปรงหน้า/หลัง ซันรูฟต้องพ่นสารรักษายาง

อย่างไม่ก�าหนดเวลา (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของ

ยาง นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันซีลยางเสื่อมเร็วเกินควรและประตู

ปิดไม่สนิท เพื่อเปิดประตูได้ง่ายขึ้น

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อต้องระวังว่าความชื้น น�้าแข็งและ
เกลือละลายหิมะจะลดประสิทธิภาพเบรกจนก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ

การท�าความสะอาดยางล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือ

เกลือละลายหิมะติดบนล้อ สามารถใช้น�้ายาล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มี

สารกรดมาจัดการเศษผ้าเบรกที่ก�าจัดยาก

ล้ออัลลอยด์

เพ่ือรักษาความสวยงามของล้ออัลลอยด์ ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเศษผ้าเบรกออกตามเวลา จะกัดกร่อน

อัลลอยด์

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัดสี 

หรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากชั้นแว็กซ์ช�ารุด

แล้ว (เช่น รอยสเก็ดก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทันทีี
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สีใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถที่แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์หรือ
แผ่นฉนวนของท่อไอเสีย มิฉะนั้นอาจจะท�าให้วัสดุเหล่านี้
เกิดไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง

ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ สามารถป้องกันผล 

กระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากความสึกหรอที่หลีกเลี่ยงมิได้ 

จึงแนะน�าท่านตรวจสอบท้องรถและสีใต้ท้องรถเป็นประจ�า

การบ�ารุงรักษาภายใน

ชิ้นส่วนพลาสติก หนังเทียมและสิ่งทอ

ชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมสามารถใช้ผ้าชุบน�้าท�าความสะอาด 

หากไม่สามารถขจัดคราบออก เพียงอนุญาตใช้น�้ายาล้างท�าความ

สะอาดพิเศษที่ไม่มีสารละลายพลาสติกมาท�าความสะอาดและบ�ารุง

รักษาชิ้นส่วนประกอบดังกล่าว

ผ้าคลุม สิ่งทอในบริเวณประตูรถ กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถเป็นต้น

ควรใช้น�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้งหรือฟองน�้าอ่อนมาท�าความ

สะอาด

ห้ามขัดเงาชิ้นส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วนประกอบเหล่า
นี้ต้องมีคุณลักษณะไม่สะท้อนแสง

ฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัยให้
เปียก และห้ามใช้น�้ามันแก๊สโซลีน น�้ายาท�าความสะอาด 
แวกซ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์หรือสารขัด
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เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย เพียงให้ใช้ผ้าชุบน�้าผืนหนึ่ง

และน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถมาท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้:

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความสะอาด
กับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาด 

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่

เข็มขัดนิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด

พรมและสิ่งทอ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองตกแต่งภายในรถที่ละลายเสร็จมา

ท�าความสะอาด ควรทดลองในส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

เนื่องจากหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น เซนซิทีฟต่อ

น�้ามันเครื่อง น�้ามัน คราบต่างๆ ) เมื่อใช้งานหรือท�าการบ�ารุงรักษา

หนังรถต้องระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียกน�้าจะท�าให้สี

ของเสื้อติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่ในรอยย่นหรือ

รอยต่อของหนัง จะท�าลายผิวหน้าของหนัง เพราะฉะนั้น ต้องบ�ารุง

รักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพการใช้งาน

ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้า

สะอาดแห้งและไม่มีเศษเส้นใยมาเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

• ท�าความสะอาดเป็นประจ�า และหลังท�าความสะอาดเสร็จทุกครั้ง 

ใช้น�้ามันบ�ารุงรักษาที่สามารถกันแดดและกันซึมได้ น�้ามันชนิดนี้

สามารถบ�ารุงรักษาหนังรถให้ฟื ้นฟูสภาพอ่อนนุ่มและความ

ระบายอากาศ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้าหนัง

• ท�าความสะอาดหนังรถ 2 ถึง 3 เดือนละครั้ง ขจัดคราบใหม่ทันที

• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้าๆ อย่างรวดเร็ว
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หมายเหตุ :ห ้ามใช ้น�ามันแก ๊สโซลีน สารขจัดคราบ แว็กซ ์
เฟอร์นิเจอร์หรือสารขัดเงาแทนสารท�าความสะอาด

แผงหน้าปัด จอสันทนาการ

เพียงให้ใช้ผ้าแห้งมาท�าความสะอาด
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รายการ ค่าพารามิเตอร์

ความยาวรวม A  มิลลิเมตร 4018

ความกว้างรวม B  มิลลิเมตร 1728

ความสูงรวม C (รถเปล่า)  มิลลิเมตร 1517

ฐานล้อ D  มิลลิเมตร 2520

กันสะเทือนหน้า E  มิลลิเมตร 859

กันสะเทือนหลัง F  มิลลิเมตร 639

รายการ ค่าพารามิเตอร์

ความกว้างช่วงล้อหน้า  มิลลิเมตร 1505

ความกว้างช่วงล้อหลัง  มิลลิเมตร 1493

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด  เมตร 11.15

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง  ลิตร 45

ความจุห้องเก็บสัมภาระ  ลิตร 256

พารามิเตอร์ขนาดส�าคัญของรถยนต์

C

E D
A

F
B
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พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์

รายการ ค่าพารามิเตอร์

จ�านวนผู้นั่ง  คน 5

น�้าหนักรถเปล่า  กิโลกรัม 1160-1228

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม  กิโลกรัม 1535-1603
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พารามิเตอร์ส�าคัญของเครื่องยนต์

รายการ
ค่าพารามิเตอร์

1.5L AMT

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก   มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 75×84.8

ปริมาตรกระบอกสูบ  ลิตร 1.498

อัตราส่วนการอัด 10.5:1

พิกัดก�าลัง  กิโลวัตต์ 80

ความเร็วรอบในขณะพิกัดก�าลัง  รอบ/นาที 6000

แรงบิดใหญ่สุด  นิวตัน-เมตร 135

ความเร็วรอบในขณะแรงบิดสูงสุด  รอบ/นาที 4500

ความเร็วรอบเดินเบา  รอบ/นาที 750±50

เกรดน�้ามันเชื้อเพลิง เบอร์ RON 91 และเกรดขึ้นไป หรือน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 - E85

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร/100 กิโลเมตร

ชนิดน�้ามันเชื้อเพลิง เขตเมือง เขตชานเมือง รวม

น�้ามันแก๊สโซฮอล์ อี85 10.91 7.09 8.49

น�้ามันเบนซินออกเทน 95 8.11 5.38 6.38
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พารามิเตอร์สมรรถนะ

รายการ ค่าพารามิเตอร์

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องในขณะออกรถ วินาที (0-100) 

กิโลเมตร/ชั่วโมง
13.5

ความเร็วรถสูงสุด  กิโลเมตร/ชั่วโมง 178

สมรรถนะขึ้นเนิน  % ≥30
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ของเหลวและความจุที่แนะน�า

ชื่อ เกรด ความจุ

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์  ลิตร A1/B1 5W-30 4.5

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์  ลิตร เอทธิลีนไกลคอล (รุ่น OAT) 5.0

น�้ามันเกียร์  ลิตร MTF 94 1.8

น�้ามันเบรก  ลิตร DOT 4 0.73

น�้ามันเพาเวอร์  ลิตร Dexron III 0.92

น�้ายาล้างกระจก  ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 2.3

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ  กรัม R134a 420±20
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ตารางค่าการตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่า)

รายการ ค่าพารามิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ -29′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 3°26′±45′

มุมโท (ข้างเดียว) 4′±6′

มุมคิงพินอินคลิเนชัน (ไม่

สามารถปรับได้)
12°6′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -1°15′±45′

มุมโทรวม 26′±20′

ล้อและยาง

ขนาดของล้อ 6.0J×15 5.5J×14

ขนาดของยาง 185/65 R15 185/70 R14

ยางอะไหล่

ขนาดของล้อ 5.5J×14

ขนาดของยาง 185/70 R14



ข้อมูลทางเทคนิค

224

แรงดันลมยาง (ในสภาพเย็น)

ยางล้อ
รถเปล่า

185/65 R15 185/70 R14

ล้อหน้า 31psi/2.1bar/210kPa

ล้อหลัง 31psi/2.1bar/210kPa


