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ค�ำน�ำ 

1

ค�าน�า

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ 

คู่มือกำรใช้รถ 

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด

ก่อนท่ีจะใช้งาน ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการใช้รถยนต์อย่าง

ปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด 

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

ซีรีย์นี้อย่างละเอียดและครบถ้วน 

คู่มือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์คู่มือ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคู ่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง 

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น 

กำรประกำศพิเศษ 

คู่มือการใช้รถ และ สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา นอกจาก

ได้แนะน�าวิธีการใช้รถที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการใช้รถ และการ

บ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้อธิบายหน้าที่และสิทธิในการ

รับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่างบริษัทกับ

ลูกค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หากเกิดการ

สูญเสียเนื่องจากความผิดพลาด การละเลยและวิธีการใช้งานที่ไม่ถูก

ต้องหรือการประกอบช้ินส่วนใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาตของท่านเอง อาจ

สิ้นสุดการรับประกันได้ 

หากเกิดการสูญเสียเนื่องจากความผิดพลาด การละเลยและวิธีการใช้

งานที่ไม่ถูกต้องหรือการประกอบชิ้นส่วนใหม่ท่ีไม่ได้รับอนุญาตของ

ท่านเอง อาจสิ้นสุดการรับประกันได้ ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ส่วน

ประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะ

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การจราจร การขับขี่ การลงทะเบียน

รถหรือความปลอดภัยทางสังคม การประกอบชิ้นส่วนใหม่หรือการ

ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจาก

จะลดประสิทธิภาพการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ หรือก่อให้เกิด
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การขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังในคู่มือนี้หมายถึงศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีทางอื่นๆ โดย

ไม่ได้รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ 

ข้อควรระวัง 

เมื่อโอนสิทธิ์รถ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุดการรับ

ประกันและการบ�ารุงรักษา ให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะคู่มือ

สองเล่มนี้ เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์ 

ค�ำแนะน�ำ 

ค�ำเตอืน 

เครื่องหมายเตือนนี้หมายถึง เพ่ือลดความเสี่ยง การ 

บาดเจ็บหรือรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง ต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกล่าวอย่างเคร่งครัด หรือต้อง

พิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด  

ขอ้ควรระวงั 

ข้อควรระวัง 

ที่นี่หมายถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์ของท่านเสียหาย 

หมำยเหต ุ

หมายเหตุ : อธิบายข้อมูลส�าคัญ 

เครื่องหมายนี้หมายถึงสิ่งของดังกล่าวต้องให้หน่วยงาน

พิเศษจัดการ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  
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เครือ่งหมำยดอกจัน 

หากมีเครื่องหมายดอกจัน“*”อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้ประกอบในรถยนต์บางรุ่น รถของท่านอาจจะ

ไม่ได้ติดตั้ง 

ขอ้มลูไอคอน 

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง 

แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่ 
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ 

หมำยเลขประจ�ำรถ 

1

2 3

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN) 

2 หมายเลขเครื่องยนต์ 

3 หมายเลขเกียร์ 

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือชุดเกียร์ อาจจะ

ต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ 

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ 

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้าอย่างสะดวก 

หมายเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้านล่างขวาของแผงหน้า
ปัด สามารถใช้เครื่องวินิจฉัยส�าหรับ SAIC อ่านข้อมูล VIN 

หมายเลขเครื่องยนต์ 

สลักบนด้านหน้าขวาของเสื้อสูบเครื่องยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

เครื่องยนต์) 
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หมายเลขเกียร์ 

บนผิวหน้าเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์ หมายเลขเกียร์ของรถยนต์

บางรุ่นอยู่ด้านหลังเสื้อเกียร์ (มองจากด้านหน้าของรถยนต์) ต้องยก

รถยนต์ขึ้นจึงสามารถมองเห็น โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้ง 

ป้ำยประจ�ำรถยนต์ 

• รุ่นรถ 

• รุ่นเครื่องยนต์ 

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ 

• เดือนปีผลิต 

• ประเทศผลิต 

• บริษัทผลิต 
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต ์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ด้านล่างตัวล็อกเสา B ด้านขวา 



1
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 

8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

10 แผงหน้าปัด

12 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

17 ไฟเตือนและไฟแสดง

23 ไฟส่องและสวิตช์

29 ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจก

32 ระบบบังคับเลี้ยว

33 แตร

34 กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

37 แผ่นบังแดด

38 กระจกหน้าต่างรถ

40 ซันรูฟ*

43 ไฟส่องสว่างภายใน

44 ช่องจ่ายไฟ

45 ช่องเก็บของ

46 ที่วางแก้ว
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แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม 
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11 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า 

2 สวิตช์ปรับตั้งระดับกระจกมองข้างและระดับไฟหน้า 

3 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน/หัวฉีดน�้าล้างกระจกบังลม 

4 สวิตช์กุญแจ 

5 แตร 

6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ 

7 แผงหน้าปัด 

8 สวิตช์คันโยกไฟส่อง 

9 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 

10 สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงรถยนต์* 

11 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า 

12 สวิตช์ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า 

13 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ 

14 คันเกียร์ 

15 แป้นเบรก 

16 คันเร่ง 

17 สวิตช์ปลดล็อกฝาครอบช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง 
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แผงหน้ำปัด 
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มำตรวัดรอบเครื่องยนต์ 

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

นาทีเป็นหน่วยวัด 

ข้อควรระวัง 

ห้ามให้เข็มของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ในเขตเตือนภัยสีแดง

เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย 

มิเตอร์วัดควำมเร็วรถ 

แสดงความเร็วรถ (ต�าแหน่ง 2 ในรูป) ใช้ km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

เป็นหน่วยวัด 

มำตรวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังน�้ามันเช้ือเพลิงใช้จ�านวนขีดส่อง

แสงและสีไฟส่องมาแสดงระดับ รวม 8 ขีด (ต�าแหน่ง 3 ในรูป) กรณีที่

ระดับน�้ามันถึงระดับเต็ม ขีดทั้งหมดส่องแสงสีขาว เม่ือระดับน�้ามัน

เชื้อเพลิงต�่าเกินไป ขีดล่างสุดจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พร้อมส่ง

เสียงเตือน ถ้าระดับน�้ามันต�่าลงอีก ขีดล่างสุดจะจากสีเหลืองเปลี่ยน

เป็นไฟกะพริบ พร้อมส่งเสียงเตือน 
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1ข้อควรระวัง 

กรณีที่พบสัญญาณเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินไป โปรด

เติมน�้ามันเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

 ลูกศรที่อยู่ด้านขวาสัญลักษณ์มาตรวัดระดับน�้ามันเช้ือ

เพลิงหมายถึงช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านขวาของรถยนต์ 
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป 

1/min x 1000 km/h
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จอแสดงข้อมูลท่ัวไปอยู ่ด้านกลางล่างของแผงหน้าปัดและแสดง

ข้อมูลต่อไปนี้ 

1 แสดงต�าแหน่งเกียร์ 

2 แสดงข้อมูลรถยนต์ 

แสดงต�ำแหน่งเกียร์ 

แสดงต�าแหน่งคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติในขณะน้ัน (P, R, N, D, 1, 

2, 3, 4, S) โปรดอ้างอิง “เกียร์อัตโนมัติ” ของบท “การสตาร์ท

เครื่องยนต์และการขับขี่” 

แสดงข้อมูลรถยนต์ 
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1จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

• ระยะทางรวม 

• Trip A 

• Trip B 

• ระยะทางขับต่อ 

• อัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น 

• Average Fuel Consumption 

• Average Speed 

• การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป (Next Service) 

กดปุ่มปลายสวิตช์คันโยกไฟส่อง (ตามที่แสดงในลูกศร) สั้นๆ (น้อย

กว่า 2 วินาที) จะสลับกันแสดงข้อมูลดังกล่าว 

กรณีที่เลือกหน้า Trip A, Trip B, Average Fuel Consumption 

หรือ Average Speed กดปุ่มปลายสวิตช์คันโยกไฟส่องค้างไว้ (เกิน 2 

วินาที) จะรีเซ็ตค่าของรายการที่ถูกเลือก 

ระยะทำงรวม 

ระยะทางโดยรวมของรถยนต์ 

km   

Trip A และ Trip B 

ระยะทางทริปจะแสดงระยะทางของการเดินทางตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง

ล่าสุด 

Trip A และ Trip B จะบันทึกระยะทางอย่างอิสระ ขอบเขตแสดงค่า 

0-9999 กิโลเมตร เมื่อระยะทางเกิน 9999 กิโลเมตรจะรีเซ็ตค่าโดย

อัตโนมัติ Trip A และ Trip B สามารถรีเซ็ตได้อย่างอิสระ เพื่อให้

รถยนต์บันทึกระยะทางของแต่ละทริปแยกกัน 
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ระยะทำงขับต่อ 

แสดงระยะทางคงเหลือท่ีสามารถเดินทางต่อได้ ก่อนที่น�้ามันจะหมด 

หลังจากเติมน�้ามันเชื้อเพลิงใหม่จะประมวลค่าใหม่ 

“Fuel Range to Empty” จะประมวลตามอัตราการสิ้นเปลือง

น�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยและปริมาณน�้ามันคงเหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิง

ในการเดินทางล่าสุด 

อัตรำสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น 

รถยนต์จะประมวลอัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ณ ขณะน้ัน โดย

อัตโนมัติ เมื่อรถยนต์จอดนิ่งหรือความเร็วรถต�่ามาก จะแสดงอัตรา

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นเป็น “---L/100km”
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1Average Fuel Consumption 

ฟังก์ชันนี้แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยของการเดิน

ทางในขณะนั้น (อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยจะค�านวณ

ตามการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางช่วงหนึ่ง) สามารถ

รีเซ็ตค่าอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยได้ตลอดเวลา เพื่อ

บันทึกอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงเฉลี่ยในระยะทางช่วงใดๆ 

หรือสถานะการขับขี่ใดๆ 

0

หมายเหตุ Average Fuel Consumption จะมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะการขับรถ สภาพถนน ภาระบรรทุกของรถยนต์ แรงดันลม
ยาง โหลดทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ คุณภาพของน�้ามันที่ใช้ ฯลฯ 

Average Speed 

ฟังก์ชันนี้แสดงความเร็วโดยเฉล่ียของการเดินทางในขณะน้ันต้ังแต่

การรีเซ็ตครั้งล่าสุด สามารถรีเซ็ต Average Speed ได้ตลอดเวลา 

เพ่ือบันทึกความเร็วรถโดยเฉลี่ยในระยะทางช่วงใดๆ หรือสถานะการ

ขับขี่ใดๆ 

0

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำครั้งต่อไป (Next Service) 

แสดงสัญลักษณ์การบ�ารุงรักษา ระยะทางคงเหลือจนถึงการบ�ารุง

รักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป 
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หมายเหตุ ระยะทางของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป
ต้องให้ศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งของบริษัทรีเซ็ตค่า 
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1ไฟเตือนและไฟแสดง 

ไฟแสดงของไฟสูง-สีฟ้ำ 

 ขณะที่เปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่าง 

ไฟแสดงของไฟหรี่-สีเขียว 

 ขณะที่เปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่าง 

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว 

 ไฟแสดงของไฟเลี้ยวซ้าย ไฟเลี้ยวขวาจะแสดงโดยลูกศร 

ลูกศรนี้อยู่ด้านบนของแผงหน้าปัด เมื่อไฟเลี้ยวกะพริบ สัญญาณไฟที่

เกี่ยวข้องจะกะพริบตาม 

หากเปิดไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยวสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน 

หากสัญญาณไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟ

เลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิดการขัดข้อง 

หมายเหตุ หากไฟเลี้ยวด้านข้างขัดข้อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถี่ในการกะพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว 

ไฟตัดหมอกหลัง-สีเหลือง 

 ขณะที่เปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่าง 
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ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดิน

ทาง แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติ

ของเข็มขัดนิรภัย*ขัดข้อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ มิฉะนั้น ระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติเข็มขัดนิรภัย* มีความ

เสี่ยงต่อการท�างานผิดปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน 

ไฟเตือนไม่ได้คำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟนี้ไม่ดับ แสดงว่าผู้ขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย 

กรณีที่ความเร็วรถเกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หากผู ้ขับไม่ได้คาด

เข็มขัด ไฟเตือนนี้จะกะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน หลังจากนั้นสักพัก

หนึ่งจะหยุดส่งเสียงเตือน ไฟนี้จะสว่างตลอด หลังจากได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกต้อง ไฟนี้จะดับลง 

ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ - สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จจะดับลง หาก

ไฟนี้ ไม ่ดับหรือสว ่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาจจะท�าให ้

เครื่องยนต์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หากสภาพจราจรเอ้ือ

อ�านวย ควรจอดรถทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามัน

เครื่อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

ไฟเตือนไดชำร์จขัดข้อง - สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จจะดับลง หาก

ไฟนี้ไม่ดับลงหลังสตาร์ทรถยนต์หรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง 

ควรติดต่อศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 
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1ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง 

ABS
 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟนี้ไม่ดับหลังสตาร์ทรถยนต์หรือสว่างขึ้นใน

ระหว่างการเดินทาง แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง ควรติดต่อ

ศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

หากระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้องระหว่างทาง ระบบป้องกันล้อล็อก

จะหยุดท�างาน แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรกธรรมดา กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง แสดง

ว่าระบบเบรกขัดข้อง เช่น ขาดน�้ามันเบรกหรือระบบการจ่ายแรง

เบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือไม่ได้ปล่อยเบรกมือ 

ขณะที่ดึงเบรกมือขึ้น ไฟเตือนนี้จะสว่าง หลังจากปล่อยเบรกมืออย่าง

เต็มที่จะดับลง หากไม่ได้ปล่อยเบรกมือ เม่ือความเร็วรถเกิน 5 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ไฟเตือนนี้จะกะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน จนกระทั่ง

ได้ปล่อยเบรกมือ หลังปล่อยเบรกมือ หากไฟเตือนนี้สว่างต่อ แสดงว่า

ระบบเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันทีและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เมื่อได้ปิดสวิตช์กุญแจและเปิดประตูด้านผู้ขับ หากไม่ได้ดึงเบรกมือ

ขึ้น จะกระตุ้นสัญญาณเตือนเบรกมือ ไฟเตือนนี้จะกะพริบพร้อมส่ง

เสียงเตือน 

ไฟเตือนระบบระบำยไอเสียของเครื่องยนต์ - สีเหลือง 

 ไฟเตือนนี้จะแสดงการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ

เครื่องยนต์หรือการระบายไอเสียของเครื่องยนต์ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่

ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ท

เครื่องยนต์เสร็จจะดับลง หากไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่าง

การเดินทาง พร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่ารถยนต์มีปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง

กับสมรรถนะเครื่องยนต์หรือการระบายไอเสียของเครื่องยนต์ กรุณา
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ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง 

 ไฟเตือนนี้แสดงว่าระบบควบคุมเครื่องยนต์ตรวจพบ

ปัญหาร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ เมื่อสวิตช์

กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและทดสอบระบบด้วยตนเอง 

หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับลง หากไฟเตือนนี้

ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง พร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่า

มีปัญหาส่งผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์อย่างร้ายแรง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ - สีแดง/สีฟ้ำ 

 ไฟเตือนนี้แสดงอุณหภูมิของน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์  

มี 2 สี สีฟ้าและสีแดง เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟเตือนนี้ส่องแสงสีฟ้า แสดงว่าอุณหภูมิน�้ายา

หล่อเย็นเครื่องยนต์ต�่ามาก หลังจากเดินทางระยะหนึ่ง ไฟนี้จะดับลง 

หากไฟเตือนนี้ส ่องแสงสีแดง แสดงว่าอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็น

เครื่องยนต์สูงมาก เมื่ออุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงขึ้นต่อ ไฟ

เตือนนี้จะกะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน หากสัญญาณอุณหภูมิน�้ายา

หล่อเย็นเครื่องยนต์ขาดหาย ไฟเตือนนี้จะส่องแสงสีฟ้าและกะพริบ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย

แรงแก่เครื่องยนต์ ถ้าเกิดกรณีนี้ ควรจอดรถที่ข้างถนนอย่างปลอดภัย

ทันที ดับเครื่องยนต์และติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

ไฟเตือนเกียร์ขัดข้อง - สีเหลือง 

 ไฟเตือนนี้แสดงเกียร์อัตโนมัติมีปัญหา เมื่อสวิตช์กุญแจ

อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะสว่างและทดสอบระบบด้วยตนเอง หลัง

ท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับลง หากไฟนี้ไม่ดับหลัง

สตาร์ทรถยนต์หรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง พร้อมส่งเสียง

เตือน แสดงว่าเกียร์อัตโนมัติขัดข้อง ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม 

21

1ไฟเตือนระบบตัดกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์-สีแดง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON หากตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง ไฟ

นี้จะส่องแสงสีแดง กรุณาใช้กุญแจถูกต้อง 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON หากรีโมทแบตเตอรี่ไฟต�่า ไฟนี้จะ

กะพริบ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ไฟเตือนประตูเปิด - สีแดง 

 ไฟเตือนนี้เตือนประตูรถหรือประตูท้ายไม่ได้ปิด เมื่อ

สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและทดสอบระบบด้วย

ตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับลง หากมี

ประตูรถหรือประตูท้ายไม่ได้ปิด ไฟเตือนนี้จะสว่าง กรณีที่ความเร็ว

รถเกิน 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หากยังมีประตูรถไม่ได้ปิด ไฟเตือนจะ

กะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน จนกว่าได้ปิดประตูรถหรือประตูท้าย

ทั้งหมดหรือหยุดส่งเสียงเตือนหลังจากเดินทางระยะหนึ่ง 

ไฟแสดงระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ - สีเหลือง/สีเขียว* 

 กรณีที่ได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน ไฟน้ีจะส่องแสง

สีเขียว 

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างาน ไฟน้ีส่องแสงสีเหลือง 

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

หากตรวจพบว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขัดข้อง ไฟแสดงนี้จะ

ส่องแสงสีเหลืองและกะพริบ พร้อมส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรี (TCS) - สีเหลือง 

 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากไฟนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง แสดง
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ว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการเดินทาง แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่ 

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรี (TCS) ปิด - สีเหลือง 

OFF  เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและ

ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับลง หากใช้มือปิดไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบ

ป้องกันล้อหมุนฟรี ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น 
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1ไฟส่องและสวิตช์ 

สวิตช์ไฟส่อง

0   ปิดไฟส่อง

1 ไฟอัตโนมัติ* 

2 ไฟหรี่/ไฟท้าย/ไฟสวิตช์ 

3 ไฟหน้า 

ไฟอัตโนมัติ* 

เมื่อสวิตช์ไฟส่องอยู่ต�าแหน่ง 1 ระบบไฟส่องอัตโนมัติจะท�างาน

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ACC ระบบไฟส่องอัตโนมัติจะเปิดหรือ

ปิดไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟสวิตช์ตามแสงสว่างภายนอกโดยอัตโนมัติ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ระบบไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติจะ

เปิดหรือปิดไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟสวิตช์และไฟต�่าของชุดไฟหน้าตามความ

สว่างของแสงภายนอกในเวลานั้น 

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้อาศัยเซ็นเซอร์วัดแสงภายนอกรถยนต์ในเวลา
จริงท่ีติดต้ังไว้บนแผงหน้าปัด ใกล้กระจกบังลมหน้า ห้ามปิดบัง
หรือคลุมบริเวณนี้ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติโดยไม่
จ�าเป็น 

ไฟหรี่ ไฟท้ำยและไฟสวิตช์ 

ปรับสวิตช์ไฟส่องถึงต�าแหน่ง 2 จะเปิดไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟสวิตช์ กรณีที่

ปิดสวิตช์กุญแจและหากสวิตช์ไฟส่องอยู่ในต�าแหน่งที่ 2 และประตู
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ด้านผู้ขับเปิด เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนผู้ขับว่า ไฟหรี่เปิดอยู่

ไฟหน้ำ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON หมุนสวิตช์ไฟส่องถึงต�าแหน่ง 3 ไฟ

ต�่าของชุดไฟหน้าและไฟหรี่จะสว่าง 

ปิดไฟส่อง 

เมื่อปรับสวิตช์ไฟส่องถึงต�าแหน่ง 0 จะปิดไฟ 

ระบบไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow me 
Home) 

หลังปิดสวิตช์กุญแจ ดึงคันโยกสวิตช์ไฟเข้าหาพวงมาลัย จะเปิดระบบ 

Follow me home ไฟต�่าสว่าง 

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน* 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะเปิดโดย

อัตโนมัติ เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะปิดโดย

อัตโนมัติ 
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1กำรปรับระดับไฟหน้ำแบบแมนนวล 

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับของไฟหน้า ตาม

ภาระบรรทุกของรถยนต์ สามารถปรับระดับไฟหน้าตามตารางต่อไป

นี้ 

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก 

0 
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวบนรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่

แล้วยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน 

1 
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่

ได้บรรทุกของ 

2 
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระ

อย่างสมดุล 

3 
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวบนรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล 
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สวิตช์ไฟตัดหมอก 

ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอก

สามารถเพิ่มแสงสว่างเพื่อท�าให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หากใช้ไฟ

ตัดหมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี อาจเป็นการรบกวน

สายตาของผู้อื่นได้  

1 ไฟตัดหมอกหลัง 

ไฟตัดหมอกหลัง 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON และไฟหน้าเปิดอยู่ หมุนสวิตช์ไฟตัด

หมอกถึงต�าแหน่ง 1 จะเปิดไฟตัดหมอกหลัง หลังจากเปิดไฟตัดหมอก

หลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่าง 
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1สวิตช์คันโยกไฟส่อง 

ในขณะที่จะสลับใช้ไฟสูง ไฟต�่าของชุดไฟหน้า โปรดใช้

ความระมัดระวังเพราะจะเป็นการรบกวนสายตาของผู้

ขับขี่ที่ขับสวนมาได้ 

ไฟเลี้ยว 

เมื่อเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องลง (ต�าแหน่ง 1) เมื่อเลี้ยว

ขวา ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยว

ท�างานอยู ่ สัญญาณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องในแผงหน้าปัดจะ

กะพริบ 

การหมุนพวงมาลัยจะหยุดการท�างานของไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุนของ

พวงมาลัยแคบ สวิตช์คันโยกจะไม่สามารถกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติ 

เพ่ือบ่งบอกว่าต้องการเปลี่ยนเลน ปรับคันโยกสวิตช์ไฟส่องเล็กน้อย 

สวิตช์จะกลับที่เดิมทันที ไฟเลี้ยวจะกะพริบสามครั้งแล้วดับลง

กำรสลับไฟสูง ไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON และหมุนสวิตช์ไฟส่องถึงต�าแหน่ง 3 

ผลักสวิตช์ไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 3) จะเปิดไฟสูงของชุด

ไฟหน้าและไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดสว่าง ผลักสวิตช์ไฟส่อง 

(ต�าแหน่ง 3) อีกครั้งจะสลับเป็นไฟต�่า 



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม 

28

ไฟสูงกะพริบ 

ปรับสวิตช์คันโยกของไฟส่องเข้าหาพวงมาลัยเล็กน้อย (ต�าแหน่ง 4) 

แล้วปล่อยมือ ไฟสูงจะกะพริบ 

ไฟฉุกเฉิน 

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  จะเปิดใช้งานไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟ

แสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง ปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ ต�าแหน่งไฟ

ฉุกเฉินอ้างอิงท่ี “อุปกรณ์เตือนภัย” ของบท“กรณีฉุกเฉินระหว่าง

การขับขี่” 
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1ที่ปัดน�้ำฝนและฉีดน�้ำล้ำงกระจก 

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ 

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกสามารถท�างานได้เมื่อสวิตช์

กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง ON เท่าน้ัน ผลักสวิตช์คันโยกสามารถเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ 

• ปัดน�้าอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1) 

• การปัดช้า (ต�าแหน่ง 2) 

• การปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3) 

• กดปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) 

• ปรับความเร็วการปัดน�้าโดยอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 5)* 

• การปัดน�้าแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6) 

กำรกดปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ 

ผลักสวิตช์คันโยกของที่ปัดน�้าฝนถึงต�าแหน่งปัดอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1) 

ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าโดยอัตโนมัติ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5*) สามารถ

ปรับความเร็วของการปัดน�้าอัตโนมัติ ความเร็วนี้จะเปลี่ยนแปลงตาม

ความเร็วรถ หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ความเร็วปัดน�้าจะเร็วขึ้น หาก

ความเร็วรถลดลง ความเร็วปัดน�้าจะช้าลง 

กำรปัดช้ำ 

ผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งปัดช้า (ต�าแหน่ง 2) ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้า

ด้วยจังหวะช้า เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก สามารถเลือกจังหวะ

การปัดน�้าฝน 
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กำรปัดเร็ว 

ผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3) ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้า

ด้วยจังหวะเร็ว เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก สามารถเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝน 

กดปัดหนึ่งครั้ง 

กดสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งกดปัดหนึ่งคร้ัง (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย

มือ ที่ปัดน�้าฝนจะกดปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกอยู่ต�าแหน่งกดปัด

หนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) ค้างไว้ ท่ีปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจน

กระทั่งปล่อยมือ 

ข้อควรระวัง 

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่ 

• กรณีท่ีใช้ท่ีปัดน�้าฝนในพ้ืนท่ีอากาศหนาวมากหรือร้อนมาก 

ควรแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม 

• หากมีสิ่งแปลกปลอม หิมะบนท่ีปัดน�้าฝนหรือกระจกบังลม 

ควรก�าจัดออกก่อน 

กำรปัดน�้ำแบบอัจฉริยะ 

ดึงสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 6) เครื่องฉีดน�้า

ของกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากนั้นสักพัก ที่ปัดน�้าฝน

และเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานพร้อมกัน 

หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ท่ีปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามคร้ัง  
หลังจากนั้น ที่ปัดน�้าฝนจะปัดอีกครั้งเพื่อก�าจัดของเหลวที่อยู่บน
กระจกบังลมออก 

ข้อควรระวัง 

หากเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกหน้าไม่สามารถฉีดน�้าได้ (อาจมีสิ่ง

สกปรกหรือน�้าแข็งอุดตันอยู่) ควรปล่อยคันโยกทันที เพื่อป้องกัน

ที่ปัดน�้าฝนท�างานผิดปกติ และสิ่งสกปรกที่ไม่ได้ล้างออกบน

กระจกบังลมอาจมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการ

มองเห็นได้ 
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1กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง 

• จังหวะปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) 

• จังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2) 

• จังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3) 

• ปรับความเร็วการปัดน�้าโดยอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 4)* 

หลังได้กดสวิตช์กุญแจ จึงจะสามารถเปิดที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมหลังได้ หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนหลังถึงต�าแหน่งจังหวะ

ปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนหลังท�างาน หลังจากปัดต่อเนื่อง 

3 ครั้งจะเข้าสู่โหมดปัดเป็นช่วง สามารถเพ่ิม/ลดความเร็วในการปัด

ได้โดยการปรับสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง 4 

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและ

ปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกบังลมเริ่มท�างาน ที่ปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง ปล่อย

สวิตช์กลับต�าแหน่งจังหวะปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนหลัง

จะหยุดท�างานและจะปัดช้าลง ที่ปัดน�้าฝนปัดช้า ปรับสวิตช์คันโยกถึง

ต�าแหน่ง 4 สามารถปรับความเร็วการปัดน�้า 

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและ

ปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกบังลมเริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์กลับต�าแหน่งปิด เครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมหลังหยุดท�างาน  เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง

ปัดน�้า 3 ครั้ง จากนั้นหลายวินาที ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าอีกครั้งเพื่อปัด

น�้ายาบนกระจกบังลมออก 

หมายเหตุ เมื่อเปิดประตูท้าย ที่ปัดน�้าฝนหลังจะไม่ท�างาน 

หมายเหตุ หลังเปิดท่ีปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า หากคันเกียร์อยู่
ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ท่ีปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังจะท�างาน
พร้อมกัน 
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ระบบบังคับเลี้ยว 

กำรปรับตั้งแกนพวงมำลัย 

ห้ามปรับมุมแกนพวงมาลัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ 

การกระท�าเช่นนี้จะเป็นอันตรายอย่างมาก   

ปรับมุมแกนพวงมาลัยเพื่อเหมาะสมกับต�าแหน่งการขับรถของท่าน 

1 ปล่อยคันล็อกถึงที่สุด 

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยไปยังด้าน

บนหรือด้านล่างเพื่อท�าให้พวงมาลัยอยู ่ในต�าแหน่งที่สะดวก

สบายที่สุด 

3 หลังเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ดึงคันล็อกให้สุดเพื่อล็อก

แกนพวงมาลัยที่ต�าแหน่งใหม่ 



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม 

33

1แตร 

กดที่บริเวณแตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้ 

หมายเหตุ ปุ่มกดแตรที่พวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่ด้วย กรุณากดแตรตามต�าแหน่งดัง
รูปภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อการท�างานของถุงลม
เสริมความปลอดภัย 

ข้อควรระวัง 

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างรุนแรง เพื่อ

ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับถุงลมเสริมความปลอดภัย 
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง 

กระจกมองข้ำง 

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง 

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำง 

• เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN/

START สามารถหมุนปุ่มหมุนเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง 

L) หรือกระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R) 

• โยกปุ่มหมุนจะสามารถปรับมุมมองของบานกระจกมองข้าง 

• เมื่อปุ่มหมุนถึงต�าแหน่งกลางจะหยุดการปรับตั้ง เพื่อป้องกันการ

เปลี่ยนมุมมองของบานกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจหลังจากปรับ

ตั้งเสร็จ 

ข้อควรระวัง 

กระจกมองข้างควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้า หากใช้มือปรับแผ่น

กระจกโดยตรงอาจจะท�าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียหาย ถ้าฉีดน�้า

แรงดันสูงโดยตรงในขณะล้างรถ จะท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 
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1กำรพับเก็บกระจกมองข้ำง 

สามารถพับเก็บกระจกมองข้าง เพ่ือหลีกเล่ียงกระจกโดนชน และ

ท�าให้รถยนต์สามารถวิ่งผ่านช่องทางแคบ 

กระจกมองข้างสามารถใช้มือพับเก็บไปยังทิศทางด้านหลังรถ ท�าให้

รถยนต์สามารถขับผ่านช่องทางแคบ 
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กระจกมองหลัง 

ปรับตั้งกระจกมองหลังจนได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา 

กระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อนแบบแมนนวล 

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อ “ป้องกันแสงสะท้อน” ผลักคันปรับกระจกมองหลังกลับถึง

ต�าแหน่งเดิม 

หมายเหตุ ในบางกรณี ฟังก์ชันการตัดแสงสะท้อนด้วยมืออาจจะ

ท�าให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถรู้ต�าแหน่งของรถยนต์ที่วิ่งตามหลังอย่าง
แม่นย�า 
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1แผ่นบังแดด 

ควรใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะท่ีรถจอดนิ่ง

เท่านั้น  

หลังคารถที่อยู่เหนือผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด แผ่น

บังแดดบางรุ่น (ต�าแหน่ง 1) มีกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) ขึ้นอยู่กับ

สเปครถยนต์ ดึงแผ่นบังแดดลงก็จะใช้งานกระจกแต่งหน้าได้ 
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กระจกหน้ำต่ำงรถ 

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ 

1
2
3
4
5

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา 

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย 

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา 

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย 

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง 

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ 

ขณะปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องระวังความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก เพ่ือ

ป้องกันการหนีบ 

กดสวิตช์ลง (ต�าแหน่ง 1-4) กระจกหน้าต่างปรับลง ยกสวิตช์ขึ้น จะ

ปรับกระจกหน้าต่างขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุดเคลื่อนที่ 

(ยกเว้นเป็นโหมดวันทัช) 

หมายเหตุ กระจกด้านหน้าและด้านหลังยังสามารถท�างานได้โดย
สวิตช์ท่ีแยกอยู่แต่ละด้านของประตู สวิตช์ควบคุมกระจกด้านหลัง
จะไม่สามารถท�างานได้หากกดปุ่มล็อกประตูหลังที่ประตูด้านผู้
ขับขี่ 

หมายเหตุ เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ
ต�าแหน่ง ON/RUN/START สามารถควบคุมกระจกไฟฟ้าได้ 
(ระหว่างการใช้งาน ต้องปิดประตรูถตลอดเวลาเพ่ือความปลอดภยั) 
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1ปุ่มล็อกกระจกหลัง 

กดปุ่มลง (ต�าแหน่ง 5) จะล็อกกระจกหลัง กดอีกครั้งจะปลดล็อก 

หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดฟังก์ชัน
ล็อกกระจก 

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช  

กระจกหน้าต่างด้านผู้ขับของรถยนต์รุ่นนี้มีฟังก์ชันการปรับกระจกลง

แบบวันทัช กดสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่าง (ต�าแหน่ง 1) สั้นๆ แล้ว

ปล่อย จะปรับกระจกหน้าต่างลงสุดโดยอัตโนมัติ การเคล่ือนที่ของ

กระจกหน้าต่างสามารถหยุดในต�าแหน่งที่ต้องการได้โดยดึงสวิตช์ขึ้น

สั้นๆ ระหว่างที่กระจกก�าลังเลื่อนลง 

หมายเหตุ ห้ามใช้งานกระจกไฟฟ้าต่อเนื่องหลายคร้ังในระยะเวลา
สั้นๆ มิเช่นนั้น ระบบควบคุมกระจกไฟฟ้าอาจเปิดฟังก์ชันป้องกัน
มอเตอร์ข้ึนลงกระจกร้อนเกิน จนท�าให้ฟังก์ชันปรับข้ึนลงกระจก
หน้าต่างหยุดท�างานชั่วคราว หากกรณีนี้เกิดขึ้น กรุณารอสักครู่จน
กระทั่งมอเตอร์เย็นลง 
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ซันรูฟ* 

ข้อควรระวัง 

ห้ามให้ผู ้โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�าลังเคล่ือนท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยง

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุหรือกิ่งไม้ 

• ห้ามเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก 

• เมื่อความเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรเปิดซันรูฟ 

• ก�าจัดน�้าท่ีค้างอยู่บนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้

น�้ารั่วเข้าซันรูฟ 

• ควรท�าความสะอาดของชุดกลไกและร่องน�้าของซันรูฟบ่อยๆ 

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจกและยางซีล 

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้นอาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสียหาย 

กำรใช้งำนของซันรูฟ 

ขณะที่ซันรูฟก�าลังท�างาน ต้องระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการหนีบ 

1 2

เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN/START 

สามารถควบคุมซันรูฟ สามารถเลื่อนหรือยกซันรูฟ 
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1กำรยกซันรูฟ 

 ขณะที่ซันรูฟปิดหรือกึ่งยก กดสวิตช์ซันรูฟ (1) และค้าง

ไว้ ส่วนหลังของซันรูฟจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟยกขึ้น 

ปล่อยสวิตช์นี้สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดยกได้ 

กำรเปิดซันรูฟ 

 ขณะที่ซันรูฟปิดหรือเปิดไว้ส่วนหนึ่ง กดสวิตช์ซันรูฟ (2) 

และค้างไว้ ซันรูฟจะเลื่อนเปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟเคลื่อนที่ 

ปล่อยสวิตช์นี้สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดเคลื่อนที่ 

กำรปิดซันรูฟ 

ขณะที่ซันรูฟยกเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) และค้างไว้ ซันรูฟจะปิด

โดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟปิดอยู่ ปล่อยสวิตช์นี้สามารถท�าให ้

ซันรูฟหยุดปิด 

ขณะที่ซันรูฟเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (1) และค้างไว้ ซันรูฟจะเลื่อนปิด

โดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟเลื่อนปิดอยู่ ปล่อยสวิตช์นี้สามารถ

ท�าให้ซันรูฟหยุดปิด 

กำรท�ำงำนแบบวันทัช 

ขณะที่ซันรูฟปิดหรือเปิดไว้ส่วนหนึ่ง กดสวิตช์ซันรูฟ (2) เบาๆ แล้ว

ปล่อย ซันรูฟจะเลื่อนเปิดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟ

เคลื่อนที่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุด

เคลื่อนที่ 

ขณะที่ซันรูฟปิดหรือเปิดไว้ส่วนหนึ่ง กดสวิตช์ซันรูฟ (1) เบาๆ แล้ว

ปล่อย ซันรูฟจะเลื่อนเปิดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟยก

ขึ้น กดสวิตช์ซันรูฟ (1) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดยกขึ้น 

ขณะที่ซันรูฟเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (1) เบาๆ แล้วปล่อย ซันรูฟจะ

เลื่อนปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟเลื่อนปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ 

(1) อีกครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดเลื่อนปิด 
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ขณะที่ซันรูฟยกเปิดอยู่ กดสวิตช์ซันรูฟ (2) เบาๆ แล้วปล่อย ซันรูฟ

จะปิดโดยอัตโนมัติ ในระหว่างซันรูฟก�าลังปิด กดสวิตช์ซันรูฟ (2) อีก

ครั้ง สามารถท�าให้ซันรูฟหยุดปิด 
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1ไฟส่องสว่ำงภำยใน 

ไฟห้องโดยสำร

1 2

กำรใช้งำนแบบแมนนวล 

กดปุ่มที่ต�าแหน่ง 1 จะเปิดไฟห้องโดยสาร กดปุ่มที่ต�าแหน่ง 2 จะปิด

ไฟห้องโดยสาร 

กำรท�ำงำนแบบอัตโนมัติ 

ขณะที่เปิดประตูรถ ไฟห้องโดยสารจะสว่างขึ้น หลังปิดประตูรถ

ประมาณ 3 วินาที ไฟห้องโดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติ 
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ช่องจ่ำยไฟ 

โปรดแน่ใจว่าใช้ปลั๊กปิดช่องจ่ายไฟ เมื่อไม่ได้ใช้ช่องจ่าย

ไฟ เพื่อป้องกันส่ิงแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จน

ท�าให้ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร 

พิกัดแรงดันของช่องจ่ายไฟ 12V เป็น 12 โวลต์ ก�าลัง

ไฟฟ้าสูงสุดเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ก�าลังไฟฟ้าเกินอัตรา 

หากใช้งานช่องจ่ายไฟและช่องเสียบ USB ต่อหลังจาก

ดับเครื่องยนต์ จะท�าให ้สิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีรถยนต์ หากใช้งานเป็นเวลานานอาจจะท�าให้

แบตเตอร่ีขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์

ได้ 

ช่องเสียบจ่ายไฟ 12V อยู่ด้านหน้าคันเกียร์ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่

ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN/START ดึงปลั๊กออกก็

สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ 

1

ด้านขวาของช่องจ่ายไฟด้านหน้ามีช่องเสียบ USB 1 ตัว (ต�าแหน่ง 1) 

ช่องเสียบ USB นี้ (ต�าแหน่ง 1) นอกจากจะเป็นหัวต่อจ่ายไฟแรงดัน 5 

โวลต์ และสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
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1ช่องเก็บของ 

ข้อควรระวัง 

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดช่องเก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากไม่ได้ปิดสนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

เคลื่อนท่ีอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ 

• ห้ามวางของวัสดุไวไฟหรือไฟแช็กในช่องเก็บของต่างๆ ในฤดูร้อน 

อากาศร้อนอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟหรือไฟแช็กเกิดไฟไหม้ 

ช่องเก็บของข้ำงแผงหน้ำปัด 

ดึงมือจับฝาครอบช่องเก็บของและเปิดช่องเก็บของ 

ผลักฝาช่องเก็บของไปยังด้านหน้าจะปิดช่องเก็บของ ให้แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่อยู่ 
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ที่วำงแก้ว 

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนในท่ีวางแก้ว น�้าร้อนอาจจะล้น

ออกขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ และท�าให้เกิดการบาดเจ็บ 

ที่วางแก้วอยู่ด้านซ้ายเบรกมือ 



2

ระบบปรับอากาศและเครื่องเสียง 

48 การระบายอากาศ

51 ระบบปรับอากาศแบบแมนนวล*

54 ระบบปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์*

58 วิทยุ*

66 เครื่องเล่น*
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กำรระบำยอำกำศ 

1 ช่องลมด้านข้าง 

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า 

3 ช่องลมกลาง 

4 ช่องลมทางพื้นของเบาะนั่งด้านหน้า 

5 ช่องลมด้านกระจกหน้า 

25 2

1

5

13 3

44
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2

ระบบปรับอากาศควบคุมการระบายอากาศและท�าความเย็นให้

รถยนต์ ลมจากภายนอกไหลผ่านหน้ากากแอร์ที่อยู่ใต้กระจกบังลม

หน้าเข้าสู่เครื่องกรองอากาศ แล้วน�าไปสู่ห้องโดยสาร 

ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้ามมีสิ่ง

ปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง เป็นต้น 

แผ่นกรองอำกำศแอร์ 

ไส้กรองอากาศแอร์เป็นตัวกรองเขม่าและเกสร ซ่ึงสามารถป้องกัน

เกสรและฝุ่นเข้าห้องโดยสาร เพื่อได้ประสิทธิภาพกรองที่ดีที่สุด ควร

เปลี่ยนแผ่นกรองภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

ช่องลม 

กำรปรับช่องลมกลำง 

ปรับครีบกลางช่องลมไปยังด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อ

ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง 

หมุนแป้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเปิดช่องลมด้านข้าง หมุนแป้นหมุน

ทวนเข็มนาฬิกาจะปิดช่องลมด้านข้าง ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปยัง

ด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง 

51

2

ระบบปรับอำกำศแบบแมนนวล* 

แผงควบคุม 

1 5
2 4

0 6

3

1 ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิ 

2 ปุ่มควบคุมการไหลเวียนอากาศ 

3 ปุ่มหมุนปรับความแรงลม 

4 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

5 ปุ่มหมุนโหมดกระจายอากาศ 

6 ปุ่มเปิด-ปิด A/C 

กำรควบคุมอุณหภูมิ 

หมุนปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายใน

รถ หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดอุณหภูมิ

กำรควบคุมอำกำศไหลเวียน 

 กดปุ่มควบคุมการไหลเวียนอากาศ สัญญาณไฟบนสวิตช์

จะสว่างขึ้นพร้อมปิดช่องลมไหลเวียนอากาศ อากาศนอกรถจะไม่

สามารถเข้าห้องโดยสารได้ ระบบจะเข้าสู่การไหลเวียนอากาศภายใน 

เมื่อดับเครื่องยนต์ ช่องลมควบคุมการหมุนเวียนอากาศจะหยุดอยู่ที่

เดิม 

หมายเหตุ หากช่องหมุนเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด อาจจะท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้า ถ้าเกิดปัญหานี้ ปิดปุ่มไหลเวียนอากาศ หมุน
ปุ่มหมุนโหมดกระจายอากาศไปท่ีโหมดกระจกบังลม และปรับ
ความแรงลมสูงสุด 
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กำรปรับควำมแรงลม 

หมุนปุ ่มควบคุมความแรงลมตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความแรงลม 

หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะลดความแรงลม เมื่อความแรงลมเป็น 0 

ระบบจะปิดพัดลม ความแรงลมเพิ่มขึ้นจากระดับ 1 จนถึงระดับ 6 

หมายเหตุ หากจะปิดระบบปรับอากาศ ปรับความแรงลมเป็น 0 
หากจะเปิดระบบปรับอากาศ ปรับความแรงลมไปยังต�าแหน่งอื่น 

กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง 

อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์

ที่ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เครื่องเสียหาย 

ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า 

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง สัญญาณไฟ LED บนปุ่ม

กดจะสว่าง เริ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังและหยุดไล่ฝ้าโดยอัตโนมัติ

หลังท�างาน 15 นาที เม่ือกระจกบังลมหลังไล่ฝ้าอยู่ กดปุ่มนี้อีกคร้ัง 

จะหยุดการไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เมื่อหยุดไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

สัญญาณไฟ LED บนปุ่มกดจะดับลง 

หมายเหตุ ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน จึงสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันไล่
ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

โหมดกระจำยอำกำศ 

หมนุปุม่สลบัโหมดการกระจายอากาศ เลอืกโหมดการกระจายอากาศ 

ตามความต้องการ 

 เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลาง 

 เป่า “หน้า+พื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้น ช่องลม

ด้านข้างและช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร 

 เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าลงที่พื้น 

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
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2

 เป่า “พ้ืน+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลม

กระจกบังลมหน้า และช่องลมเป่าพื้น 

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 

 เป่า “กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลมกระจกบังลม

หน้าเข้าสู่ห้องโดยสาร 

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 

ปุ่มเปิด-ปิด A/C 

AC
 กดสวิตช ์ AC เคร่ืองปรับอากาศจะท�าความเย็น 

สัญญาณไฟบนปุ่มกดจะสว่าง กดสวิตช์ AC อีกครั้งจะปิดฟังก์ชัน

ท�าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงบนปุ่มกดจะดับลง 

หมายเหตุ 

1 ระบบปรับอากาศจะเริ่มท�าความเย็นหลังจากสตาร ์ท

เครื่องยนต์ 

2 เม่ือปิดเคร่ืองปรับอากาศ ยังสามารถใช้ฟังก์ชันการระบาย
อากาศของระบบได้ 

3 หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นระบบปรับอากาศ จะมีน�้า
เกาะท่อค้างอยู่ส่วนหนึ่ง หากมีความชื้นค้างอยู่ตลอด จะ
ท�าให้เกิดเชื้อราง่ายจนมีกลิ่นผิดปกติ แนะน�าก่อนท่ีจะปิด
ระบบปรับอากาศ ให้พัดลมท�างานต่ออีกช่วงหนึ่ง เพื่อหลีก
เลี่ยงน�้าเกาะท่อค้างอยู่ หลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อราจนมีกล่ินผิด
ปกติ 
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ระบบปรับอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์* 

แผงควบคุม 

1 ปุ ่มหมุนปรับอุณหภูมิ/ปุ ่มเปิด-ปิดระบบ

ปรับอากาศ 

2 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก 

3 ปุ่มเปิด-ปิด A/C 

4 ปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศ 

5 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

6 ปุ่มหมุนปรับความแรงลม 

7 ปุ่มโหมดเป่ากระจกบังลมและเป่าพื้น 

8 ปุ่มโหมดเป่าพื้น 

9 ปุ่มโหมดเป่าหน้าและเป่าพื้น 

10 ปุ่มโหมดเป่าหน้า 

TEMP

AC

1
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กำรปรับควำมแรงลม 

หมุนปุ ่มควบคุมความแรงลมตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความแรงลม 

หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะลดความแรงลม 

กำรควบคุมอุณหภูมิ 

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกา อุณหภูมิภายในรถจะสูงขึ้น 

หมุนทวนเข็มนาฬิกา อุณหภูมิจะต�่าลง 

สวิตช์ระบบ 

 กดปุ่มเปิดปิดที่แผงควบคุม จะเปิดระบบปรับอากาศ

และการท�างานจะกลับสู่สถานะก่อนปิดระบบ  กดปุ่มเปิดปิดที่แผง

ควบคุมอีกครั้ง ปิดระบบปรับอากาศ 

ปุ่มเปิด-ปิด A/C 

AC
 กดสวิตช์ AC ให้ระบบแอร์ท�างาน สัญญาณไฟบนปุ่มกด

จะสว่างขึ้น เพื่อให้ทราบว่าเปิดระบบท�าความเย็น กดสวิตช์ AC อีก

ครั้งจะปิดฟังก์ชันท�าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ ไฟแสดงบนปุ่ม

กดจะดับลง 

หมายเหตุ 

1 ระบบปรับอากาศจะเริ่มท�าความเย็นหลังจากสตาร ์ท
เครื่องยนต์ 

2 ปิดสวิตช์ AC ระบบปรับอากาศยังสามารถใช้ฟังก์ชันระบาย
อากาศได้ 

3 หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นระบบปรับอากาศ จะมีน�้า
เกาะท่อค้างอยู่ส่วนหนึ่ง หากมีความชื้นค้างอยู่ตลอด จะ
ท�าให้เกิดเชื้อราง่ายจนมีกลิ่นผิดปกติ แนะน�าก่อนท่ีจะปิด
ระบบปรับอากาศ ให้พัดลมท�างานต่ออีกช่วงหนึ่ง เพื่อหลีก
เลี่ยงน�้าเกาะท่อค้างอยู่ หลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อราจนมีกล่ินผิด
ปกติ 
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โหมดกระจำยอำกำศ 

เลือกปุ่มกดโหมดกระจายอากาศตามความต้องการ 

 เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลาง 

 เป่า “หน้า+พื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้น ช่องลม

ด้านข้างและช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร 

 เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น 

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 

 เป่า “พื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลม

กระจกบังลมหน้า ช่องลมเป่าพื้น 

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกที่แผงควบคุม ไฟแสดงบนปุ่มกดจะ

สว่างขึ้น ระบบท�างานตามอุณหภูมิและความแรงลมที่ผู้ใช้เลือก เพื่อ

ท�าให้กระจกบังลมและกระจกหน้าต่างด้านข้างสว่างขึ้น 

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกคร้ัง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก ไฟแสดง 

ดับลงและระบบกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้ 

หากเลือกโหมดไล่ฝ้า/หมอก กดปุ่ม AC จะเปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์ ใช้

ปุ ่มโหมดไหลเวียนอากาศจะสลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน/

ภายนอก หากใช้งานฟังก์ชันเหล่าน้ี โหมดไล่ฝ้า/หมอกยังท�างานตาม

ปกติ แต่หากใช้โหมดกระจายอากาศอื่นๆ จะสลับเข้าฟังก์ชันกระจาย

อากาศที่เลือกและยกเลิกฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก 

กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง 

อุปกรณ์เพ่ิมความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์

ที่ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เครื่องเสียหาย 

ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า 
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 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะเริ่มไล่ฝ้ากระจกบังลม

หลัง ไฟแสดงบนปุ่มกดจะสว่าง หลังไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 15 นาที 

ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานอีกครั้ง ภายใน 5 นาที หลัง

จากไล่ฝ้า 8 นาที จะปิดฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไล่ฝ้ากระจก

บังลมหลังอยู่ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดฟังก์ชันไล่ฝ้า ขณะนี้ ไฟแสดงบน

ปุ่มกดจะดับลง 

หมายเหตุ ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน จึงสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันไล่
ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

กำรควบคุมอำกำศไหลเวียน 

 กดปุ ่มควบคุมการหมุนเวียนอากาศ สัญญาณไฟบน

สวิตช์จะสว่างขึ้นพร้อมปิดช่องลมหมุนเวียนอากาศ อากาศนอกรถจะ

ไม่สามารถเข้าห้องโดยสารได้ ระบบจะเข้าสู่การไหลเวียนอากาศ

ภายใน 

เมื่อดับเครื่องยนต์ แผ่นควบคุมการไหลเวียนอากาศจะคงอยู ่ใน

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

หมายเหตุ หากช่องหมุนเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด อาจจะท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้า ถ้าเกิดปัญหานี้ ปิดปุ่มไหลเวียนอากาศ หมุน
ปุ่มหมุนโหมดกระจายอากาศไปท่ีโหมดกระจกบังลม และปรับ
ความแรงลมสูงสุด 
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วิทยุ* 

ข้อควรระวัง 

1 ขณะที่ท�าความสะอาดรถยนต์ ต้องแน่ใจว่าน�้าจะไม่สัมผัสถูก

ระบบเครื่องเสียง 

2 เมื่อท�าความสะอาดหน้าจอ ต้องใช้ผ้านุ ่มเช็ดเบาๆ หากสิ่ง

สกปรกเช็ดออกยาก สามารถใช้แอลกอฮอล์ธรรมดามาเช็คออก

ได้ กรุณาห้ามใช้น�้าหรือตัวท�าละลายอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบคี

โตนและเบนซีนมาเช็ค เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย 

3 อุณหภูมิเหมาะสมของเคร่ืองเล่นเครื่องนี้คือ -20 °C ~ 70 °C 

เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์ต�่ามาก ห้ามเปิดใช้อุปกรณ์นี้ทันที

หลังเปิดเครื่องเป่าลมร้อน 

4 หากพบปัญหาเครื่องเล่นขัดข้อง มีสัญญาณรบกวนและสัญญาณ

ไม่ดี ไม่ใช่ปัญหาของวิทยุ ปกติเกิดจากปัญหาของสภาพแวดล้อม

โดยรอบ เช่น ความแรงของสัญญาณ พ้ืนท่ีภูเขา อาคารสูง 

สะพาน หรือสัญญาณรบกวนจากสายไฟ

5 ช่องเสียบ USB ของวิทยุนี้ไม่รองรับฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 

6 ช่องเสียบ USB ของวิทยุน้ีเหมาะสมกับการ์ดรีดเดอร์บางรุ่น แต่

ไม่รับรองว่าจะรองรับการ์ดรีดเดอร์ทั้งหมด 

7 ช่องเสียบ USB ของวิทยุนี้ไม่รองรับฮับ USB และห้ามใช้สายต่อ 

8 ช่องเสียบ USB ของวิทยุน้ีอาจไม่สามารถอ่าน USB บางยี่ห้อ

หรือบางรุ่น หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ที่เก็บบันทึกใน USB กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

9 ช่องเสียบ USB สามารถชาร์จไฟได้ และสามารถเล่นเพลงใน

โทรศัพท์ที่มีหน่วยเก็บข้อมูลเท่าน้ัน ไม่รองรับอุปกรณ์เล่นเพลง

ของ Apple 

ข้อควรระวัง 

สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของวิทยุเมื่อสภาพการจราจรเอื้อ

อ�านวยเท่านั้น 
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แผงควบคุมวิทยุ 

1 ปุ่มตัวเลข [1] 

2 ปุ่มตัวเลข/ปุ่มสุ่มเล่น [  ] 

3 ปุ่มตัวเลข/ปุ่มเล่นวนซ�้า [  ] 

4 ปุ่ม [เปิด/ปิด]/ปุ่มหมุน [ความดังเสียง] 

5 ปุ่มโทรศัพท์บลูทูธ [  ] 

6 ปุ่ม [SRC] 

7 ช่องเสียบ [USB] 

8 ปุ่ม [  ] 

9 ปุ่ม [  ] 

10 ปุ่ม [MENU] 

11 ไมโครโฟน 

12 ปุ่มตัวเลข/แฟ้มเอกสารถัดไป [  ] 

13 ปุ่มตัวเลข/แฟ้มเอกสารก่อนหน้า [  ] 

14 ปุ่มตัวเลข/ปุ่มข้อมูล [  ] 

1 2 3 4 5 6 MP3 WMA

SCAN AST ST

SRC

1
2
3

4

14
13
12

10

98765

11
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กำรใช้งำนเบื้องต้น 

กำรเปิด/ปิดเครื่อง 

กดปุ่ม [เปิด/ปิด] เพื่อเปิดระบบ กดปุ่มนี้อีกครั้งจะปิดระบบ 

ฟังก์ชันกำรปิดเครื่องหลัง 30 นำที 

ในขณะที่ดับเครื่องยนต์ กดปุ่ม [เปิด/ปิด] จะเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ของระบบนี้ หลังท�างาน 30 นาที ระบบนี้จะตัดไฟโดยอัตโนมัติ หาก

ต้องการเล่นต่อ โปรดกดปุ่ม [เปิด/ปิด] อีกครั้ง 

หมายเหตุ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถ
สตาร์ทรถยนต์ โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ตามความเหมาะสม 

กำรปรับระดับเสียง 

หมุนปุ่มหมุน [ความดังเสียง] ทวนเข็มนาฬิกา จะลดความดังเสียงลง 

1 ระดับ ความดังเสียงต�่าสุดเป็น 0 หมุนปุ่มหมุน [ความดังเสียง] ตาม

เข็มนาฬิกา จะเพิ่มความดังเสียงขึ้น 1 ระดับ ความดังเสียงสูงสุดเป็น 

32 หากหน้าจอแสดง [  ] แสดงว่าขณะนั้นอยู่ในสถานะตัดเสียง 

ฟังก์ชันเมนู 

กดปุ่ม [MENU] สั้นๆ จะเข้าสู่ฟังก์ชันเมนู หมุนปุ่ม [MENU] จะสลับ

กันแสดงฟังก์ชันต่างๆ กดอีกครั้งจะเข้าสู่เมนูย่อย 

ภายใต้โหมดเบส [BASS] หมุนปุ ่มน้ีสามารถปรับแต่งเสียงเบส 

(ขอบเขต -7 ~ +7) 

ภายใต้โหมดเบส [TREBLE] หมุนปุ ่มนี้สามารถปรับแต่งเสียงสูง 

(ขอบเขต -7 ~ +7) 

ภายใต้โหมดสมดุลซ้าย-ขวา [BALANCE] หมุนปุ่มนี้สามารถปรับแต่ง

เสียงสมดุลซ้าย-ขวา (ขอบเขต L7 ~ R7) 

ภายใต้โหมดเสียง [EQ] หมุนปุ่มน้ี จะสลับการปรับแต่งเสียงดังน้ี 

CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, VOCAL, FLAT 

ภายใต้โหมดควบคุมความดัง [LOUDNESS] หมุนปุ่มนี้จะเปิดหรือปิด

การควบคุมความดัง 
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โหมดกำรเล่น 

ในโหมดการเล่น USB กดปุ่ม [  ] หรือ [  ] สั้นๆ จะสามารถ

เลือกโหมดการสุ่มเล่นหรือโหมดการเล่นวนซ�้า 

โหมดโฟลเดอร์ 

ในโหมดการเล่น USB กดปุ่ม [  ] หรือ [  ] สั้นๆ จะเข้าสู่

โหมดเลือกแฟ้มโฟลเดอร์ กดปุ่ม [  ] หรือ [  ] สั้นๆ อีกครั้ง 

สามารถเลือกแฟ้มโฟลเดอร์ก่อนหน้าหรือถัดไป 

ฟังก์ชันวิทยุ 

กำรเลือกคลื่นวิทยุ 

กดปุ่ม [SRC] สามารถเลือกช่วงคลื่น FM1, FM2, FMA, AM 

หมายเหตุ ถ้าสถานีที่ก�าลังเล่นอยู่ภายใต้โหมดสเตอริโอ ด้านล่าง
ของหน้าจอจะแสดง “ST” 

กำรปรับคลื่นวิทยุ (Tune) 

ระบบนี้มีโหมดการปรับคลื่นวิทยุ 3 แบบ ได้แก่การปรับคลื่นวิทยุโดย

อัตโนมัติ การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวลและการปรับคลื่นวิทยุล่วง

หน้า 

การปรับคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ 

กดปุ่ม [ ]/[ ] สั้นๆ วิทยุจะค้นหาขอบเขตคลื่นโดยอัตโนมัติ ค้นหา

สัญญาณสถานีที่แรงพอที่จะรับได้ หลังค้นพบสถานีวิทยุหนึ่งจะเล่น

สถานีวิทยุนี้ทันที 
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การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล 

ภายใต้โหมดวิทยุ หมุนปุ่น [MENU] จะค้นหาสถานีวิทยุด้วยมือ 

การตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า 

หน่วยความจ�ามีพื้นท่ีบันทึกล่วงหน้า 24 สถานี (FM1, FM2, FMA, 

AM) ส�าหรับการบันทึกสถานีวิทยุ กดปุ ่มตัวเลข 1-6 จะรับฟัง

คลื่นวิทยุที่บันทึกล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ 

กำรบันทึกสถำนีวิทยุ 

ระบบนี้มีรูปแบบบันทึกสองแบบ ได้แต่การบันทึกแบบแมนนวลและ

การบันทึกแบบอัตโนมัติ 

โหมดบันทึกแบบแมนนวล 

• กดปุ่ม [SRC] เลือกช่วงคลื่นที่ต้องการ 

• ค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการด้วยวิธีการค้นหาโดยอัตโนมัติ การ

ค้นหาแบบแมนนวลและการค้นหาแบบก�าหนดค่าล่วงหน้า 

• กดปุ่มตัวเลขใดๆ (เกิน 2 วินาที) ค้างไว้จะบันทึกความถ่ีสถานี

วิทยุเข้าหน่วยความจ�าบันทึกล่วงหน้า (หน้าจอจะแสดงคลื่นและ

ความถี่สถานีวิทยุที่ท่านบันทึก) 

หมายเหตุ หากในหน่วยความจ�าได้บันทึกสถานีวิทยุอยู่แล้ว จะ 
บันทึกสถานีวิทยุใหม่แทน 

โหมดบันทึกแบบอัตโนมัติ 

ภายในช่วงคลื่นวิทยุที่ต้องการ กดปุ่ม [SRC] ค้างไว้ จะบันทึก 6 

ความถี่สถานีวิทยุ FM/AM ที่มีสัญญาณแรงสุดในหน่วยความจ�า 

FMA หรือ AM หากไม่ครบ 6 สถานี สถานีวิทยุที่บันทึกไว้จะไม่

เปลี่ยนแปลง 

เม่ือหน้าจอแสดง [AST] แสดงว่าขณะน้ีก�าลังบันทึกสถานีวิทยุโดย

อัตโนมัติ 

หมายเหตุ การบันทึกแบบอัตโนมัติจะแทนวิทยุท่ีบันทึกไว้ในปุ่ม
ตัวเลข FMA, AM ทั้งหมด 

กำรสแกนสถำนีวิทยุ 

ภายใต้โหมด FM หรือ AM กดปุ่ม [MENU] ค้างไว้ จะค้นหาสถานี

วิทยุก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อพบสัญญาณสถานีวิทยุ เครื่องจะหยุด
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ค้นหาโดยอัตโนมัติ และเล่นสถานีนี้ 10 วินาที ความถี่ท่ีแสดงบน

จอภาพจะกะพริบ 10 คร้ังพร้อมกัน หากต้องการรับฟังสถานีนี้ต่อ 

กดปุ่ม [MENU] ค้างไว้ ถ้าไม่ต้องการ หลังจากเครื่องเล่น 10 วินาที

เสร็จจะค้นหาสถานีวิทยุต่อไปโดยอัตโนมัติ 

เมื่อหน้าจอแสดง [SCAN] แสดงว่าขณะนี้ก�าลังค้นหาสถานีวิทยุอยู่ 

โหมด USB 

1 2 3 4 5 6 MP3 WMA

SCAN AST ST

SRC

เช่ือมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้า

ปลั๊ก USB 

เม่ือหน้าจอขึ้น [  ] แสดงว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB 

เมื่อขึ้น [ ] แสดงว่าปัจจุบันก�าลังชาร์จไฟอุปกรณ์ภายนอกอยู่ 
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กำรเล่น USB 

กดปุ่ม [  ] หนึ่งครั้ง จะเลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลง 

กดปุ่ม [  ] ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ กดปุ่มนี้อีก

ครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที กดปุ่ม [  ] 

หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง 

เมื่อเล่นเพลง หากหน้าจอขึ้น [  ] แสดงว่าเป็นโหมดสุ่มเล่น หาก

ขึ้น [  ] แสดงว่าปัจจุบันเป็นโหมดเล่นวนซ�้า สามารถกดปุ่ม [  

] หรือ [  ] สั้นๆ เพื่อเลือกโหมดการเล่น 

หมายเหตุ ระบบนี้สามารถเล่นไฟล์รูปแบบ mp3 และ wma 
เท่านั้น 

กำรถอด USB 

ออกจากโหมด USB ขณะนี้จะมีเพลงของแหล่งเสียงอื่นๆ ออกจาก

ล�าโพงภายในรถ อย่าถอด USB ออกในขณะที่เล่นไฟล์ใน USB อยู่ มิ

ฉะนั้นอาจจะท�าให้ไฟล์เสียหาย 

กำรเชื่อมต่อบลูทูธ 

ชื่ออุปกรณ์เริ่มต้นคือ SAIC-BT 

หลังจากโทรศัพท์เปิดฟังก์ชันบลูทูธ เมื่อโทรศัพท์ค้นพบบลูทูธของ

เครื่องเล่น หลังจากจับคู่โทรศัพท์กับบลูทูธของเครื่องเล่น หน้าจอจะ

แสดงได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นี้ หลังจากเปิดฟังก์ชันบลูทูธและไม่ได้

เช่ือมต่อโทรศัพท์ จะค้นหาโทรศัพท์ที่ได้เชื่อมต่อล่าสุดและเชื่อมต่อ

กับโทรศัพท์นั้นโดยอัตโนมัติ 

หากหน้าจอขึ้น [  ] แสดงว่าได้เชื่อมต่อบลูทูธ 

เพลงบลูทูธ 

กดปุ่ม SRC จะสลับเป็นโหมดเล่นเพลงบลูทูธ เมื่อเล่นเพลงบลูทูธ 

สามารถเลือกเพลง (เพลงก่อนหน้า/เพลงถัดไป) ได้จากแผงควบคุม 

และสามารถใช้โทรศัพท์เร่งเพลงไปข้างหน้า เร่งเพลงย้อนกลับ เลือก

เพลงก่อนหน้า เลือกเพลงถัดไป และสลับโหมดการสุ่มเล่นและเล่นซ�้า

ได้ (โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับฟังก์ชันนี้) วิธีการใช้งานเหมือนกับ USB 
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ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี 

กรณีที่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ หากมีสายเรียกเข้า จะหยุดการเล่นใน

ขณะนั้น และแสดงเบอร์โทร กด [  ] จะใช้บลูทูธคุยโทรศัพท์ กด 

[  ] ค้างไว้จะวางสาย ระหว่างการคุยโทรศัพท์ กดปุ่ม [  ] สั้นๆ จะ

สลับโหมดส่วนตัวและโหมดแฮนด์ฟรี 

เมนูฟังก์ชันบลูทูธ 

กรณีที่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ กดปุ่ม [MENU] สั้นๆ จะเข้าสู่เมนูบลูทูธ 

หมุนปุ่ม [MENU] จะเลือกตั้งค่าบลูทูธ 

กำรตั้งค่ำควำมดังเสียงของโทรศัพท์ 

ในหน้าตั้งค่าความดังเสียงของบลูทูธ กดปุ่ม [MENU] สั้นๆ จะเปิด

หน้าปรับตั้งความดังเสียงโทรศัพท์ หมุนปุ่ม [MENU] จะปรับตั้งความ

ดังเสียงโทรศัพท์ กดปุ่ม [MENU] สั้นๆ อีกครั้งจะบันทึกค่าที่ก�าหนด

ไว้และกลับเมนูก่อนหน้านี้ 

หมายเหตุ การตั้งค่านี้เพียงสามารถปรับตั้งความดังเสียงของโหมด
แฮนด์ฟรีเท่านั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสียงในโหมดการเล่นอื่นๆ 

กำรจับคู่บลูทูธ 

ในหน้าตั้งค่าบลูทูธ หมุนปุ่ม [MENU] จะสามารถอ่านรหัสจับคู่บลูทูธ 

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้ส�าหรับโทรศัพท์ที่ต้องการป้อนรหัสจับคู่บลูทูธ
เท่านั้น 
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เครื่องเล่น* 

ข้อมูลควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ 

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือปรับแต่งระบบเครื่องเสียงนี้เอง 
เพราะระบบน้ีประกอบด้วยช้ินส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิด
การลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายในหรือต้องท�าการ
ปรับปรุงซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

• ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่สามารถสัมผัสกับของเหลวหรือสิ่งแปลก
ปลอมใดๆ ได้ หากของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าระบบเครื่อง
เสียง กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและดับเคร่ืองยนต์ทันที และ
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังในท้องถิ่น ในกรณีนี้ ห้ามใช้
งานระบบเคร่ืองเสียง เพ่ือป้องกันอัคคีภัย การลัดวงจรหรือ
ปัญหาอื่นๆ 

• หากระบบเคร่ืองเสียงนี้มีควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือ
หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาดับเคร่ืองยนต์ทันที
และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งาน
ระบบเคร่ืองเสียง มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ระบบเกิดความเสียหาย
อย่างถาวร 

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง ป้องกันการเกิด

เหตุอันตรายเน่ืองจากการเสียสมาธิ โปรดจอดรถในต�าแหน่ง
ปลอดภัยและเปิดใช้เบรกมือก่อนแล้วจึงปรับระบบหรือดูภาพ
วิดีโอ 

• หากอุณหภูมิสูงหรือต�่าเกินไป จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของ
ระบบเครื่องเสียงนี้ หากจอดรถในพื้นที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือ
หนาวจัดเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้ระบบนีผ้ดิปกต ิหลงัอณุหภูมิ
กลบัสูป่กต ิจะฟ้ืนฟฟัูงก์ชนัให้ท�างานตามปกต ิถ้าไม่สามารถฟ้ืนฟู 
กรณุาตดิต่อศนูย์บรกิารท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

• เมื่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ควรปิดระบบเครื่องเสียงนี้ 

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งาน
ระบบเครื่องเสียง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะน้ันจะท�าให้
แบตเตอรี่ปล่อยประจุไฟฟ้าจนหมดและสตาร์ทรถยนต์ไม่ได้ 

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บ
บันทึกในหน่วยความจ�าของระบบเครื่องเสียงจะถูกลบออก 

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้สายอากาศของมือถือห่างจาก
หน้าจอ เพื่อป้องกันหน้าจอมีสัญญาณรบกวน จนท�าให้สัญญาณ
วิดีโอตัด 

• เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย ต้องใช้น้ิวมือ (ในการสอบเทียบ
พิเศษ สามารถใช้ปากกาแตะจอ) แตะปุ่มบนจอภาพ 
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ข้อควรระวังของกำรใช้จอภำพ 

เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย ต้องใช้นิ้วมือแตะปุ่มบน
จอภาพ ในการสอบเทียบพิเศษ สามารถใช้ปากกาแตะ
จอภาพ ห้ามใช้ปากกาแตะจอภาพในการใช้งานทั่วไป 
เมื่อเปิดเครื่องในสถานะพัก หน้าจอจะไม่แสดงหน้าจอ
เริ่มต้น 

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดน
แสงแดดเป็นเวลานาน จะท�าให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย 

• กรุณาอย่าใช ้งานจอภาพเม่ืออุณหภูมิเกินขอบเขตท�างาน 
(-20°C~70°C) เพราะจอภาพอาจจะท�างานผิดปกติจนก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

• ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไปยัง
จอภาพโดยตรง เพราะจะท�าให้อุปกรณ์เครื่องเสียงโดนความ
ร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย 

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีด
ข่วนหรือเสียหาย 

• หากต้องการก�าจัดฝุ่นหรือท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดการ
ท�างานของระบบก่อน จากนั้น ใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้า
จอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าท�าให้หน้าจอมีรอย
ขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีการระคายเคืองหรือการกัดกร่อน 

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลใกล้หมดอายุการใช้งาน หน้าจอจะมืดลง 
ถ้าหน้าจอแสดงภาพไม่ชัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 

หมายเหตุ บทนี้ประกอบด้วยค�าแนะน�าส�าหรับระบบเครื่องเสียงใน
รถยนต์ที่ไม่มีระบบ i-SMART เท่านั้น ส�าหรับรถรุ่นท่ีมีระบบ 
i-SMART กรุณาดาวน์โหลดคู ่มือการใช้งานระบบ i-SMART 
เวอร์ชันล่าสุดตามที่อยู่ด้านล่าง

http://www.mgcars.com/th/innovation/ismart

หมายเหตุ รูปภาพในคู่มือเป็นรูปอ้างอิงเท่านั้น 

หมายเหตุ ตามที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ด้านสเปคและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้ 

หมายเหตุ ห้ามท�าส�าเนาหรือใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหา
ทั้งหมดในคู่มือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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รูปแบบไฟล์ที่เหมำะสมกับระบบเครื่องเสียง 

ข้อควรระวัง 

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 

• เนื่องจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพ

แวดล้อมเล่นเพลงหรือเง่ือนไขการเก็บข้อมูลเป็นต้น อาจจะไม่

สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ 

รูปแบบเพลงที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงรองรับรูปแบบเพลงดังนี้ หากเป็นรูปแบบอื่นๆ อาจ

จะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ 

MP3, WMA, AAC, OGG, ID3 Tag info, WAV, APE, FLAC 

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงรองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นรูปแบบอื่นๆ อาจ

จะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ 

WMV, H264, MPEG2, MPEG4, HD Video Playback 

ไฟล์/รูปภำพที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงรองรับไฟล์/รูปภาพดังน้ี หากเป็นรูปแบบอื่นๆ อาจ

จะไม่สามารถเล่นตามปกติ 

JPEG, GIF, BMP, PNG 

ควำมเข้ำกันของ iPod/iPhone 

ระบบเครื่องเสียงรองรับอุปกรณ์เวอร์ชัน IOS 6.0 ขึ้นไป รุ่นอื่นหรือ

เวอร์ชันอื่นอาจจะไม่สามารถท�างานได้อย่างปกติ 
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กำรใช้งำนเบื้องต้น 

แผงควบคุมเครื่องเสียง 

1 2 3 4 5

1 ปุ่ม SRC 

สลับเข้าโหมดการเล่นถัดไปที่เล่นได้ 

2 ปุ่ม  

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะเล่นเพลงนี้ต้ังแต่ต้นใหม่ (ยกเว้นเพลง

บลูทูธ) กดสั้นๆ อีกครั้งจะสลับเข้าเพลงก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่ง

ย้อนกลับ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้า

สู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ 

จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีวิทยุก่อนหน้าแบบแมนนวล 

3 ปุ่มหมุนปรับความดังเสียง/เปิดปิดเครื่อง 

กดสั้นๆ จะเข้าหน้าอินเตอร์เฟสหลัก กดค้างไว้ 2 วินาทีจะเข้าสู่

โหมดพัก กดค้างไว้ 10 วินาที จะรีสตาร์ทระบบ หมุนปุ่มหมุนจะ

ปรับความดังเสียง 

4 ปุ่ม  

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสลับเล่นเพลงถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไป

ข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่

วิดีโอถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุอยู่ กดสั้นๆ 

จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหาสถานีถัดไป

โดยวิธีแมนนวล 

5 ปุ่ม  

เปิด/ปิดฟังก์ชันการตัดเสียง กรณีที่เปิดฟังก์ชันตัดเสียง จะหยุด

เล่นเพลงหรือวิดีโอที่ก�าลังเล่นอยู่ ภายใต้โหมดเรียกสาย/คุย

โทรศัพท์ ปุ่มตัดเสียงใช้งานไม่ได้ 
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หน้ำอินเตอร์เฟสหลักของระบบ 

วิทยุ

เพลง AppLinkApple CarPlay

1 2 3

วิดีโอ การตั�งค่ารูปภาพ

โทรศัพท์ ปิดหน้าจอ

8 7

4 5 6

1 วิทยุ/เพลง 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าวิทยุ/เพลง (หากได้เสียบอุปกรณ์ USB) 

2 Apple CarPlay 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้า Apple CarPlay 

3 AppLink 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้า AppLink 
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4 วิดีโอ 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าวิดีโอ 

5 รูปภาพ 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้ารูปภาพ 

6 การตั้งค่า 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า 

7 ปิดหน้าจอ 

แตะเพื่อปิดหน้าจอ แตะอีกครั้งจะเปิดใช้งานหน้าจอ 

8 โทรศัพท์ 

แตะเพื่อเข้าสู่ระบบโทรศัพท์บลูทูธแบบแฮนด์ฟรี 

กำรเปิดปิดเครื่อง 

การเปิดเครื่อง 

กรณีที่ปิดสวิตช์กุญแจ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสั้นๆ จะเปิดเครื่อง 

หากดับเครื่องยนต์เมื่อระบบยังท�างานอยู่ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจอีกครั้ง 

จะเปิดระบบโดยอัตโนมัติ 

หากดับเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน หลังจากเปิดสวิตช์

กุญแจอีกครั้ง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบนแผงควบคุมระบบสั้นๆ จะเปิด

เครื่อง 

ขณะที่เปิดระบบ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบนแผงควบคุมระบบค้างไว้เกิน 

10 วินาที ระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ 

การปิดเครื่อง 

ขณะท่ีระบบก�าลังท�างาน กดปุ่มเปิดปิดสั้นๆ จะปิดการท�างานของ

ระบบ 

เมื่อดับเครื่องยนต์ ระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ 
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หลังดับเครื่องยนต์ กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง จะเปิดระบบเครื่องเสียง 

ระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที 

โหมดพร้อมใช้งาน 

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ 2 วินาที เพื่อให้ระบบเคร่ืองเสียงเข้าสู่

โหมดพร้อมใช้งาน ระบบเครื่องเสียงจะหยุดท�างาน 

11:19
2017-10-17  อังคาร

ภายใต้โหมดพร้อมใช้งาน จะตัดเสียงทั้งหมดและไม่สามารถใช้ปุ่มกด

บนแผงควบคุม กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งจะยกเลิกโหมดพร้อมใช้

งาน 

การปฏิบัติดังต่อไปนี้จะยกเลิกโหมดพร้อมใช้งานเช่นกัน 

• เมื่อจอดรถ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอัตโนมัติ 

• เมื่อดับเครื่องยนต์ ระบบจะปิดเครื่อง 
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2

ปุ่มควบคุมบนพวงมำลัย* 

1 ปุ่ม  

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะเล่นเพลงนี้ต้ังแต่ต้นใหม่ (ยกเว้นเพลง

บลูทูธ) กดสั้นๆ อีกครั้งจะสลับเข้าเพลงก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่ง

ย้อนกลับ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้า

สู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ 

จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีวิทยุก่อนหน้าแบบแมนนวล 

2 ปุ่ม  

เปิด/ปิดฟังก์ชันการตัดเสียง กรณีที่เปิดฟังก์ชันตัดเสียง จะหยุด

เล่นเพลงหรือวิดีโอที่ก�าลังเล่นอยู่ ภายใต้โหมดเรียกสาย/คุย

โทรศัพท์ ปุ่มตัดเสียงใช้งานไม่ได้ 

3 ปุ่มเพิ่มความดังเสียง 

4 ปุ่ม  

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสลับเล่นเพลงถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไป

ข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่

วิดีโอถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุอยู่ กดสั้นๆ 

จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหาสถานีถัดไป

โดยวิธีแมนนวล 

5 ปุ่ม  

หากอยู่ในสถานะโทร/พูดโทรศัพท์ กดค้างไว้จะวางสาย ภายใน

สถานะเรียกเข้า กดสั้นๆ จะรับสาย กดค้างไว้จะวางสาย 

6 ปุ่มลดความดังเสียง 
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7 ปุ่มสลับโหมดการเล่นเสียง SRC 

สลับเข้าโหมดเล่นเพลงถัดไปที่เล่นได้ 

8 ปุ่มดอกจัน (*) บนพวงมาลัย 

สามารถต้ังปุ ่มดอกจัน (*) ที่พวงมาลัยเป็นทางลัดไปสู ่หน้า 

สมาร์ทโฟน/หน้าอินเตอร์เฟสหลัก 

9 ปุ่มรับค�าสั่งเสียงฟังก์ชัน SIRI 

เปิด/ยกเลิกฟังก์ชัน SIRI จะใช้ปุ่มนี้ได้หลังจากเปิดใช้งาน Apple 

CarPlay 

กำรปรับควำมดังเสียง 

• สามารถควบคุมปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยเพื่อ

ปรับความดังเสียง เมื่อปรับความดังเสียง ขณะที่ปรับระดับเสียง 

แถบแสดงระดับเสียงจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพ่ือแสดงระดับ

เสียงที่ก�าลังปรับและเปลี่ยนแปลงตามการควบคุม หากไม่มีการ

ปรับระดับเสียงหรือใช้งานอื่นภายในหลายวินาที (ตัวอย่างเช่น 

กดปุ่มกดที่แผงควบคุม แตะที่หน้าจอ) แถบแสดงระดับเสียงจะ

ปิดลงโดยอัตโนมัติ 

• ในหน้า [ตั้งค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักสามารถต้ังความดังเสียง

เตือนของระบบ รายละเอียดอ้างอิงบท “การตั้งค่า” 

หมายเหตุ ปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยสามารถปรับ
ความดังเสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและเสียงจากการติดต่อ
สื่อสารเท่านั้น 

หมายเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นมาปรับความดังเสียง
ของเพลงบลูทูธ 
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กำรเสียบ/กำรถอดหน่วยควำมจ�ำ USB 

การเสียบหน่วยความจ�า USB 

ช่องเสียบ USB ภายในช่องเก็บของที่อยู่ด้านหน้าคอนโซลกลาง เสียบ

อุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

การถอดหน่วยความจ�า USB 

หลังตรวจสอบและแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อ่านหรือบันทึกข้อมูลจึง

สามารถถอดอุปกรณ์ USB ออกได้ 

หมายเหตุ หากข้อมูลของอุปกรณ์หน่วยความจ�าเสียหาย ไม่ว่า
เนื่องจากเหตุผลอันใด โดยปกติจะไม่สามารถฟื้นฟูข้อมูล บริษัทฯ 
ไม่รับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียข้อมูลและต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะอ่านไม่ได้ 

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะท�าให้ระบบเครื่อง
เสียงไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หมายเหตุ ห้ามใช้ฮับ USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี 

ข้อควรระวัง 

• ไม่สามารถรองรับโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธได้ทุก

ชนิด 

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อต้องเข้ากันกับระบบเคร่ืองเสียงนี้ 

จึงสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์บลูทูธ 

• เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงน้ีอาจจะไม่

สามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์ 

• เมื่ออาศัยบลูทูธรับส่งเสียงหรือข้อมูล ระยะห่างระหว่างระบบ

เครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือห้ามเกิน 10 เมตร แต่เน่ืองจาก

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมใช้งาน ระยะห่างถ่ายโอนข้อมูล

จริงอาจจะสั้นกว่าระยะนี้ 

• ถ้าเลือกโหมดส่วนตัวของโทรศัพท์ ระบบอาจจะห้ามใช้ฟังก์ชัน

แฮนด์ฟรี 

• หลังปิดระบบเครื่องเสียง ระบบจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธด้วย 

• หลังสตาร์ทระบบใหม่ ระบบจะลองเชื่อมต่อโทรศัพท์ท่ีเคยเชื่อม

ต่อเข้าล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากเหตุผล
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อย่างใดอย่างหนึ่ง (ยกเว้นการตัดท่ีเนื่องจากการใช้โทรศัพท์) 

ระบบจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ใหม่โดยอัตโนมัติ 

• เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณ ี

อาจจะตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดการขัดข้องในระหว่างการถ่าย

โอนข้อมูล จนท�าให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อม

ต่อกับโทรศัพท์ ในกรณีดังกล่าว แนะน�าให้ลบอุปกรณ์ที่บันทึกใน

รายการอุปกรณ์ของระบบเครื่องเสียงและจับคู่อุปกรณ์ใหม่ 

กำรจับคู่และกำรเชื่อมต่อบลูทูธ 

รวมการตั้งค่าเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ ที่อยู่บลูทูธ สถานะบลูทูธ

เป็นต้น 

• แตะ [บลูทูธ] ในหน้า [ต้ังค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่

หน้าตั้งค่าบลูทูธ แตะ  เปิดฟังก์ชันบลูทูธ 

เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

บลูทูธ

อัตโนมัติ กำหนดเอง

อุปกรณ์    xxx
BT Address xxx

ดาวน์โหลด
รายชื�อผู้ติดต่อ
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2

• ระบบแสดงชื่ออุปกรณ์และที่อยู่บลูทูธ 

• กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ช่องแสดงสถานะจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์

บลูทูธ กรณีที่ได้เปิดบลูทูธแต่ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ แถบสถานะ

จะแสดง  กรณีท่ีได้เปิดบลูทูธและได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ แถบ

สถานะจะแสดง  

จับคู่จำกปลำยทำงโทรศัพท์ 

หลังเปิดฟังก์ชันบลูทูธและขอเชื่อมต่อจากปลายทางโทรศัพท์ เพื่อจับ

คู่กับโทรศัพท์ 

1 เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเครื่องเสียงนี้ 

เพื่อจับคู่ 

2 ถ้าโทรศัพท์ให้ท่านใส่รหัสจับคู่ ใส่รหัสจับคู่ที่ระบุไว้ในระบบ

เครื่องเสียง

3 หลังจับคู ่เสร็จ จะแสดงข้อความเชื่อมต่อส�าเร็จ หากจับคู ่

ล้มเหลว สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง 

กำรค้นหำอุปกรณ์ 

หลังจากเปิดฟังก์ชันบลูทูธแต่ไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ ระบบจะค้นหา

โทรศัพท์ในบริเวณนั้นที่มีฟังก์ชันบลูทูธและพร้อมเชื่อมต่อ หลังจากที่

พบโทรศัพท์ จะแสดงในรายการโทรศัพท์ ระบบจะเชื่อมต่อกับ

โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ 

1

2

iPhone 6 plus

Huawei

เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

บลูทูธ

ดาวน์โหลด
รายชื�อผู้ติดต่อ อัตโนมัติ กำหนดเอง

อุปกรณ์    xxx
BT Address xxx

แตะ  เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์ แตะ  เพื่อหยุดการเชื่อม

ต่อบลูทูธ 
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เมนูโทรศัพท์ 

แตะ [โทรศัพท์] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก (ก�าหนดค่าเริ่มต้นคือได้

เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ ขณะนี้จะแสดงชื่อหรือรุ่นของโทรศัพท์) เข้า

สู ่เมนูโทรศัพท์แฮนด์ฟรี เมนูนี้รวมแป้นการโทร รายช่ือผู ้ติดต่อ

ประวัติการโทร การเชื่อมต่อ 

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

แป้นกำรโทร 

แตะแป้นการโทรในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าแป้นการโทร 

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

1

5

2 3 4

1 แถบป้อนข้อมูล 

ป้อนเบอร์โทรศัพท์ตามความต้องการ 

2 ปุ่มลบ 
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2

3 การจับคู่ผู้ติดต่อ 

ป้อน 3 ตัวเลขแรก ระบบจะจับคู่เบอร์โทรศัพท์กับผู้ติดต่อที่อยู่

ในสมุดโทรศัพท์โดยทันที แตะ  เพื่อปิดผลการจับคู่หรือ

เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการจากรายการที่แสดง 

Tom
15878747474
Kitty
15812487474

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

4 โทรออก 

5 แป้นป้อนข้อมูล 

สามารถป้อนตัวเลขและเครื่องหมาย 

สมุดโทรศัพท์ 

แตะโทรศัพท์บลูทูธบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ [รายชื่อผู้

ติดต่อ] อีกครั้งจะเข้าสู่หน้าสมุดโทรศัพท์ 

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

ค้นหารายชื�อผู้ติดต่อ

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1 3 4 52

1 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อ 

2 ชื่อผู้ติดต่อ 

3 ค้นหาผู้ติดต่อ 
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4 เบอร์โทรศัพท์ 

5 ประเภทเบอร์โทรศัพท์ 

ที่ท�างาน:  บ้าน:  โทรศัพท์เคลื่อนที่:  

ประวัติกำรโทร 

แตะโทรศัพท์บลูทูธบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ [ข้อมูลการ

โทร] อีกครั้งจะเข้าสู่หน้าประวัติการโทร 

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

1 2 3

1 ประเภทของประวัติการโทร 

เบอร์โทรออก:  

เบอร์โทรที่ได้รับสาย:  

เบอร์โทรที่ไม่ได้รับสาย: 
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2

2 ชื่อผู้ติดต่อ 

3 เวลาโทร 

รายการประวัติการโทรจะเรียงตามล�าดับเวลาที่เกิดขึ้นก่อน 

กำรเชื่อมต่อ 

แตะ [เชื่อมต่อ] เพื่อเข้าสู่หน้าเชื่อมต่อบลูทูธ รายละเอียดอ้างอิง "การ

จับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธ" ในบทนี้ 

กำรโทรออก 

การป้อนตัวเลข 

Tom
15878747474
Kitty
15812487474

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

1 เข้าสู่หน้าป้อนตัวเลข สามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ในแถบป้อน

ข้อมูล 
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2 หากป้อนข้อมูลผิด แตะ  เพื่อลบตัวเลขที่ป้อนเข้าไปแล้ว

ทีละตัว กดค้างไว้จะลบตัวเลขทั้งหมด 

3 ป้อน 3 ตัวเลขแรก ระบบจะจับคู่เบอร์โทรศัพท์กับผู้ติดต่อที่อยู่

ในสมุดโทรศัพท์โดยทันที แตะ  เพื่อปิดผลการจับคู่หรือ

เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการจากรายการที่แสดง 

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

4 แตะ  ใช้บลูทูธโทรออก 

5 แตะ  วางสาย 

การโทรออกจากประวัติการโทร 

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

1 เข้าสู่หน้าแป้นการโทร แตะ [ข้อมูลการโทร] อีกครั้งจะเข้าสู่หน้า

ประวัติการโทร 

2 แตะประวัติการโทรรายการใดๆ จะโทรออกหาผู้ติดต่อที่เลือก 
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2

การโทรออกในหน้าสมุดโทรศัพท์ 

แตะโทรศัพท์ จากนั้นแตะ [รายช่ือผู้ติดต่อ] อีกครั้งจะเข้าสู่หน้าสมุด

โทรศัพท์ 

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

ค้นหารายชื�อผู้ติดต่อ

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1 3 4 52

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อ 

หลังระบบเครือ่งเสยีงนีเ้ช่ือมต่อกบัโทรศพัท์บลทูธู ระบบจะดาวน์โหลด

รายช่ือผู้ติดต่อของโทรศัพท์เข้าระบบโดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยน

โหมด [ดาวน์โหลดรายช่ือผู้ติดต่อ] ในหน้า [บลูทธู] เป็น [ก�าหนดเอง] 

ในหน้าติดต่อ แตะ  จะดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อด้วยวิธีแมนนวล

ได้ 

เข้าสูห่น้าโทรศพัท์บลทูธู แตะ [รายชือ่ผูต้ดิต่อ] จะแสดงสมดุโทรศพัท์

ในโทรศพัท์ 

รายช่ือผู้ติดต่อบลูทูธรองรับฟังก์ชันโทรออกและค้นหาผู้ติดต่อด่วน 

ไม่รองรับฟังก์ชันลบผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อ 

หมายเหตุ ส�าหรับโทรศัพท์บางรุ่น จะมีข้อความถามก่อนการถ่าย
โอนสมุดโทรศัพท์ ว่าต้องการถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์หรือไม่  

หมายเหตุ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับโทรศัพท์บางประเภท 
โดยจะพบปัญหาไม่สามารถโอนถ่ายรายชื่อผู้ติดต่อบลูทูธ 

หมายเหตุ ระหว่างการใช้โทรศัพท์บลูทูธ หากจะแก้ไขรายชื่อผู้
ติดต่อ ถ้าไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อและจับคู่ใหม่ หรือไม่ได้ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ติดต่ออีกครั้ง ระบบเครื่องเสียงจะไม่อัพเดทรายชื่อผู้
ติดต่อ 
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การค้นหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว 

แตะตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายหน้า [รายช่ือผู้ติดต่อ] หรือเลื่อนหน้าจอ 

จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้ตัวอักษรนี้เป็นตัวอักษรแรกของชื่อ 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

T

ค้นหารายชื�อผู้ติดต่อ

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

แตะแถบค้นหาในหน้าจอ ป้อนตัวอักษรแรกหรือชื่อของผู้ติดต่อ หลัง

ค้นหาเสร็จ แตะที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อโทรออก 

การโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ 

สามารถแตะรายชือ่ผูต้ดิต่อในหน้า [รายชือ่ผูต้ดิต่อ] เพือ่โทรออกโดยตรง 

หากผู้ติดต่อมีวิธีติดต่อหลายวิธี สามารถแตะไอคอนประเภทเบอร์

โทรศัพท์ เลือกเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วจึงโทรออก 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

15878747474

15812487474

15973684523

18536492523

ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

 การโทรออกจากโทรศัพท์ 

1 เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และจับคู่กับระบบเครื่องเสียง 

2 เลือกผู้ติดต่อในโทรศัพท์และโทรออก 
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กำรโทรเข้ำ 

การรับสายเรียกเข้า 

• เมื่อมีสายเรียกเข้า แตะ  จะรับสาย 

ปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

4G 09:30 PM

TOM

• ขณะที่มีสายเรียกเข้า กด  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะรับสาย 

• ยังสามารถเลือกใช้โทรศัพท์รับสาย 

ปฏิเสธสาย 

• ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบหรือหน้าการโทรเข้าที่แสดง

เต็มจอ แตะ  จะปฏิเสธสาย 

• ขณะที่มีสายโทรเข้า กด  บนพวงมาลัยค้างไว้จะปฏิเสธสาย 

• ยังสามารถเลือกใช้โทรศัพท์ปฏิเสธสาย 
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การสลับเป็นโหมดส่วนตัว 

TOMปุ่มกด

รายชื�อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

เชื�อมต่อบลูทูธ

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  เข้าสู่หน้าโหมดส่วนตัว (ค่าเริ่มต้น

เป็นโหมดล�าโพง) 

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะปุ่ม  จะใช้โหมดล�าโพง 

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  สลับฟังก์ชันตัดเสียงไมโครโฟน

หรือเปิดใช้ฟังก์ชัน 

ภายใต้โหมดส่วนตัว สามารถใช้โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ต่อ จะตัดเสียง

ล�าโพงและไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธยังเชื่อมต่ออยู่ 

การปรับความดังเสียงของการโทร 

TOM

บลูทูธ

ปุ่มกด

รายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อมูลการโทร

8

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ หมุนปุ ่มปรับความดังเสียงหรือกดปุ ่ม

ควบคุมบนพวงมาลัยสามารถปรับเสียงของโทรศัพท์ 
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เครื่องเสียง 

ข้อควรทราบของ USB 

• ช่องเสียบ USB สามารถชาร์จไฟโทรศัพท์ ใช้ฟังก์ชันเพลง USB,  

Apply Carplay, AppLink ฯลฯ 

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยควำมจ�ำ 

• ระบบนี้รองรับแฟลชไดร์ฟ USB, บลูทูธ 

• หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ USB ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ทิ้งไว้ เพราะ

อาจท�าให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อลดลง 

• ห้ามถอด USB ขณะที่ใช้งาน เพ่ือป้องกัน USB เสียหายหรือ

ท�าให้ระบบเครื่องเสียงเสียหาย 

• กรุณารักษาความแห้งของช่องเสียบ USB ระวังอย่าให้เด็กเสียบ

หรือวางสิ่งของแปลกปลอมเข้าช่องเสียบ USB จนท�าให้ช่อง

เสียบอุดตัน 

เพลง USB 

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดเพลงจาก

อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ 

แตะวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [USB เพลง] อีกคร้ัง 

จะเข้าสู่หน้าเล่นเพลง USB 

เสียง

บลูทูธ

วิทยุ

Adele - Hello.mp3
Adele

Music Sounds

USB เพลง

1 2 3 4 5

67891011
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1 โหมดการเล่นเพลง 

สามารถเลือกเพลง USB หรือเพลงบลูทูธ 

2 หน้าปกของอัลบั้ม 

แสดงหน้าปกของอัลบั้มที่เล่นในขณะนั้น 

3 เล่น/หยุด 

เล่น/หยุดเพลงที่เล่นอยู่ในขณะนั้น 

4 แถบความคืบหน้าของการเล่นเพลง 

วงสีแดงแสดงความคืบหน้าของเพลง เลื่อนแถบแสดงความคืบ

หน้าจะสามารถเลือกจุดเล่นที่ต้องการเล่นได้ 

5 ชื่อเพลง นักร้อง 

6 รายการเพลง USB 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้ารายการแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง แตะเพื่อเลือก

เพลงตามความต้องการของท่าน 

EXID -  Up Down

\USBDevice\Music

BIGBANG - Fantastic Baby

Adele - Set Fire to the rain.mp3

Adele - Hello.mp3

รายการเพลง USB

7 โหมดสุ่มเล่น 

สามารถสลับการสุ่มเล่น สุ่มเล่นแฟ้มเอกสารและปิดการสุ่มเล่น 

8  โหมดการเล่นวนซ�้า 

สามารถสลับการเล่นวนซ�้าทั้งเพลง เล่นวนซ�้าแฟ้มเอกสาร เล่น

วนซ�้าเพลงทั้งหมดและปิดการเล่นวนซ�้า 

9 เพลงถัดไป 

กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่เพลงถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า 
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10 เพลงก่อนหน้า 

กดสั้นๆ จะสามารถสลับเข้าเพลงก่อนหน้า กดสั้นๆ ระหว่างการ

เล่น จะเริ่มเล่นเพลงนี้ใหม่ กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ 

11 เวลาเล่นในขณะนั้น 

แสดงความคืบหน้าของการเล่นเพลง 

ในหน้านี้ แตะ [เสียง] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง รายละเอียดโปรด

อ้างอิง "ตั้งค่าเสียง" ในบทนี้ 

เพลงบลูทูธ 

ก่อนทีจ่ะเล่นเพลงบลทูธู กรณุาเชือ่มต่ออปุกรณ์บลทูธูก่อน รายละเอยีด

อ้างองิถงึบท "การจบัคูแ่ละการเชือ่มต่อบลทูธู" ในบท "โทรศพัท์บลทูธู" 

หลงัเช่ือมต่ออปุกรณ์บลทูธูกบัระบบ แตะวทิย/ุเพลงบนหน้าอนิเตอร์เฟส

หลกั แตะ [บลทูธู] อกีครัง้ จะเข้าสูห่น้าเล่นเพลงบลทูธู 

เสียง

บลูทูธ

วิทยุ

USB เพลง

1 2

34
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1 เล่น/หยุด 

2 ชื่อเพลง นักร้อง 

3 เพลงถัดไป 

4 เพลงก่อนหน้า 

ในหน้านี้ แตะ [เสียง] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง รายละเอียดโปรด

อ้างอิง "ตั้งค่าเสียง" ในบทนี้ 

วิทยุ 

เมนูวิทยุ 

แตะวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ [วิทยุ] เพื่อเข้า

สู่หน้าเล่นวิทยุ 

เสียง

Music

AM

FM

21 3 4

5678910

1 สัญลักษณ์วิทยุสเตริโอ 
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สถานีวิทยุสเตริโอจะแสดงสัญลักษณ์นี้ 

2 ความถี่สถานีในขณะนั้น 

แตะ [FM] และ [AM] สามารถสลับคลื่นวิทยุ 

3 สถานะบันทึกสถานีวิทยุ 

 แสดงว่าได้เก็บบันทึกสถานี หากไม่มี แสดงว่าไม่ได้เก็บ

บันทึกสถานี 

4 รายการบันทึกสถานีวิทยุที่ชอบ 

5 รายการสถานีวิทยุ 

แตะรายการวิทยุ แตะ [อัพเดท] จะสามารถค้นหาสถานีวิทยุ 

และบันทึกสถานีวิทยุที่ค้นพบในรายการสถานี 

6 รายการบันทึกสถานีวิทยุที่ชอบ 

7 บันทึกสถานีวิทยุ 

8 พรีวิวสถานีวิทยุ 

ค้นหาและพรีวิวทุกสถานีโดยอัตโนมัติ ทุกสถานีจะเล่น 10 วินาที 

เมื่อพรีวิวสถานี แตะปุ่มน้ีจะปิดฟังก์ชันพรีวิว และเล่นสถานีที่

เล่นอยู่ในขณะนั้น 

9 สถานีวิทยุถัดไป 

กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีถัดไปโดยวิธีแมนนวล 

10 สถานีวิทยุก่อนหน้า 

กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีก่อนหน้าโดยวิธีแมนนวล 
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วิดีโอ 

ระบบนี้รองรับไฟล์วิดีโอ WMV, H264, MPEG2, MPEG4, HD Video 

Playback ฯลฯ 

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดวิดีโอจาก

อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ เน่ืองจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีอัตราการ
บีบอัด ความคมชัด หรือ ปัจจัยอื่นท่ีแตกต่างกัน ต้องถือผลการ
ถอดรหัสจริงเป็นหลัก 

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อความเร็วรถเกิน 15 
กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเปิดโหมดปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ขณะนี้จะเล่น
วิดีโอไม่ได้ 

หมายเหตุ ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ 

แตะ [วิดีโอ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จะเข้าสู่หน้าวิดีโอ 

หมายเหตุ  ขณะเล่นวิดีโออยู่ แตะที่หน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะ
อีกครั้งแถบเมนูจะปิดลง 

00:00:24 00:02:24

7654321

1 เวลาเล่นในขณะนั้น 

2 วิดีโอก่อนหน้า 

กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ 

3 แถบแสดงความคืบหน้าของการเล่น 

เลื่อนแถบแสดงความคืบหน้าของการเล่นไปยังด้านหน้าหรือด้าน

หลังจะย้อนกลับหรือข้ามไปยังจุดที่ต้องการ 
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4 เล่น/หยุด 

5 วิดีโอถัดไป 

กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า 

6 รายการวิดีโอ 

สามารถอ่านและเล่นไฟล์วิดีโอที่เก่ียวข้อง และสามารถอ่านและ

เล่นไฟล์วิดีโอและแฟ้มเอกสาร 

7 ระยะเวลารวมของวิดีโอ 

รูปภำพ 

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดรูปภาพจาก

อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ 

แตะ [รูปภาพ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จะเข้าสู่หน้ารูปภาพ 

แตะไฟล์รูปภาพ จะแสดงรูปภาพนี้เต็มจอ 

ขณะดูรูปภาพอยู่ แตะที่หน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะอีกครั้งแถบ

เมนูจะปิดลง 
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หน้าค้นหารูปภาพ 

91e176c6a746548sd65.jpg

1 แสดงรูปภาพแบบอัตโนมัติ 

2 ขยายรูปภาพ 

3 ย่อรูปภาพ 

4 รูปขนาดย่อ 

5 รายการรูปภาพ 

สามารถอ่านและเล่นไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง และสามารถอ่าน

และเล่นไฟล์รูปภาพและแฟ้มเอกสาร 

หมายเหตุ ระบบนี้รองรับการดูรูปภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB แต่
เนื่องจากความแตกต่างของความคมชัดหรืออัตราส่วนการบีบอัด
ของรูปภาพ ถือผลการถอดรหัสรูปภาพจริงเป็นหลัก 

หมายเหตุ เมื่อดูรูปภาพแบบเต็มจอ ใช้นิ้วมือเลื่อนไปข้างซ้ายหรือ
ข้างขวาของหน้าจออย่างรวดเร็ว สามารถสลับเข้ารูปภาพก่อน
หน้าหรือถัดไป 
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กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ 

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อย 

2 ฟังก์ชัน ได้แก่ [Apple CarPlay] และ [AppLink] ฟังก์ชันนี้ท�าให้

สามารถควบคุมโทรศัพท์และระบบเครื่องเสียงได้ท้ังสองทาง ดังนั้น 

จึงท�าให้สามารถควบคุมโทรศัพท์ได้จากระบบเครื่องเสียง รวมการรับ

สาย การโทรออก การฟังเพลงจากโทรศัพท์ เป็นต้น และยังสามารถ

ใช้งานโทรศัพท์ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของรถสามารถเชื่อมต่อ

โทรศัพท์เข้ากับระบบเครื่องเสียงได้อย่างไม่จ�ากัด 

หมายเหตุ โทรศัพท์มือถือระบบ Android เวอร์ชัน 4.1 - 7.0 
เท่านั้น ที่รองรับฟังก์ชัน AppLink ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ได้ 

หมายเหตุ ปัจจบุนั มโีทรศพัท์บางรุน่ของ Huawei และแบรนด์อืน่ๆ 
สามารถเชือ่มต่อกบัระบบเครือ่งเสียงของรถยนต์ รายละเอียดโปรด
สอบถามผูแ้ทนจ�าหน่ายของโทรศพัท์ 

หมายเหตุ เนื่องจากความแตกต่างของรุ่นโทรศัพท์และเวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์ รูปแบบของหน้าจออาจจะไม่เหมือนกัน รูปภาพที่แสดง
ในนี้เป็นรูปภาพตัวอย่างเท่านั้น 

Apple CarPlay 

ฟังก์ชันนี้สามารถเชื่อมต่อระหว่างฟังก์ชันของโทรศัพท์ iPhone และ

ระบบเครื่องเสียง (เช่น แผนที่ เพลง การโทร ข้อความ พ็อดคาสท์ 

รองรับการสั่งงานด้วยเสียง เป็นต้น) 

วิธีกำรเชื่อมต่อ 

1 มั่นใจว่าจะได้เปิดฟังก์ชัน CarPlay ที่โทรศัพท์แล้ว 

2 ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียงรถยนต์ 

3 แตะ [CarPlay] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเปิด CarPlay 

4 หลังจากเช่ือมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์ สามารถใช้

งานโทรศัพท์ iPhone ได้ที่เครื่องเสียง 

5 กดปุ่มย้อนกลับที่แผงควบคุมหรือแตะปุ่มกด  จะย้อนกลับ

หน้าอินเตอร์เฟสหลัก 
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วิธีการใช้งาน Apple CarPlay 

14:38

4G

โทรศัพท์ เพลง แผนที่ ข้อความ กำลังเล่นอยู่

พ็อดคาสท์ หนังสือเสียงMG

ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบ Apple CarPlay โดยสามวิธีดังนี้ 

1 อาศัยการควบคุมด้วยเสียงโดย Siri 

2 ใช้จอภาพสัมผัสของรถยนต์ 

3 ใช้ปุ่มควบคุมบนแผงคอนโซลกลางและปุ่มกดบนพวงมาลัย 

ฟังก์ชันโทรศัพท์ Apple CarPlay 

ข้อความเสียง

ไม่มีรายการโปรด

รายการโปรด ล่าสุด รายชื่อ แป้นตัวเลข

14:41

4G

หลังจากเชื่อมต่อฟังก์ชัน Apple CarPlay ตามปกติ ก็สามารถใช้

ฟังก์ชันโทรศัพท์ของ Apple CarPlay 

1 โทรออกโดยใช้แป้นตัวเลข 

2 ดูรายชื่อผู้ติดต่อหรือโทรออกผ่านรายชื่อผู้ติดต่อ 

3 ดูประวัติการโทรหรือโทรออกผ่านรายการประวัติการโทร 

4 รับสาย 

5 อ่านข้อความเสียง 
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2

เพลง Apple CarPlay 

14:45

4G

คลัง เพลย์ลิสต์ วิทยุ

กำลัง
เล่นอยู่

ที่เพิ่มล่าสุด

เพลย์ลิสต์

ศิลปิน

อัลบั้ม

เพลง

เพลงที่ดาวน์โหลดแล้ว

แตะ [เพลง] ในระบบ Apple CarPlay ก็สามารถใช้ฟังก์ชันเพลงของ 

Apple CarPlay 

แผนที่ Apple CarPlay 

Kathmandu

Dhaka

Nay Pyi Taw

Vientiane

Ha Noi

Krung Thep
(Bangkok) Phnow Penh

14:41

4G

Manila

uuhmandhmandnnaammmmKath uuandaKathmm nnKathmand ปลายทาง

12

3

4

แตะ [แผนที่] ในระบบ Apple CarPlay ก็สามารถใช้ฟังก์ชันแผนที่

ของ Apple CarPlay 

1 ค้นหาปลายทาง 

ระบบจะบันทึกประวัติการค้นหาแผนที่ สามารถแตะ [ปลาย

ทาง] เพื่อดูประวัติการค้นหา 
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2 การน�าทางสู่ปลายทาง 

3 การย่อ/ขยายแผนที่ 

4 เลื่อนแผนที่ 

ข้อความ Apple CarPlay 

แตะ [ข้อความ] ในระบบ Apple CarPlay ก็สามารถใช้ฟังก์ชัน

ข้อความของ Apple CarPlay 

1 ระบบค้นหาผู้รับข้อความและพิมพ์ข้อความตามเสียงพูดและส่ง

ข้อความออก 

2 ส่งข้อความเสียง 

Apple CarPlaySiri 

ใช้ฟังก์ชันช่วยเหลือ Siri ส�าหรับการท�างานดังต่อไปนี้

1 โทรออก 

2 ส่งข้อความ 

3 เล่นเพลง 

4 ฉันจะไป XXX (เปิดระบบน�าทาง) 

5 ตอนนี้กี่โมง 

6 อากาศวันนี้เป็นอย่างไร 

7 ตั้งค่าข้อความเตือน 

แอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Apple CarPlay 

14:56

4G

ยังไม่ได้เล่น

กำลังโหลด...

พ็อดคาสท์ของฉัน อันดับยอดนิยม

Apple CarPlay ยังรองรับ Podcast, Audiobook, iHeartRadio, 

AtBat และแอปพลิเคชันอื่นๆ รายละเอียดโปรดอ้างอิงค�าแนะน�าการ

ใช้งานของซอฟต์แวร์ 
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2

AppLink 

AppLink รองรับแอปพลิเคชัน GoogleMap, Facebook, LINE ฯลฯ 

G
LINE

31

หมายเหตุ กรณีที่ใช้ระบบ AppLink ครั้งแรก ต้องตั้งค่าโทรศัพท์ 
ระบบจะแนะน�าโทรศัพท์ติดตั้งแอปพลิเคชัน SSCL โทรศัพท์บาง
รุ่นจะส่งข้อความเตือน SSCL กด [ยืนยัน] 

หมายเหตุ เมื่อเชื่อมต่อ โทรศัพท์บางรุ ่นจะส่งข้อความเตือน 
"อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์หรือไม่" กด [ใช่ อนุญาตให้เข้า
ถึง] 

หมายเหตุ หากโทรศัพท์รองรับการหมุนจอภาพตามแนวนอน 
ระบบจะหมุนจอภาพตามแนวนอนพร้อมกัน มิฉะนั้น หน้าจอจะ
ย่อ-ขยายเป็นไปตามสัดส่วนของจอตั้ง 

หมายเหตุ เมื่อใช้ AppLink แอปพลิเคชันของเครื่องเสียงจะเชื่อม
ต่อกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพท์ 

กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียงรถยนต์ 

• การตั้งค่าโทรศัพท์ 

ก่อนที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ กรุณามั่นใจว่าได้เปิดโหมดปรับตั้ง 

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี จะเป็นการเปิดโหมดปรับตั้ง วิธี

การเปิดโหมดปรับตั้งอาจจะไม่เหมือนกันตามโทรศัพท์ ขั้นตอน

ต่อไปน้ีเพียงเป็นขั้นตอนอ้างอิงเท่าน้ัน รายละเอียดโปรด

สอบถามผู้แทนจ�าหน่ายโทรศัพท์ 

1 แตะ [ตั้งค่า] ในโทรศัพท์จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าโทรศัพท์ 

2 แตะ [เกี่ยวกับโทรศัพท์] ในหน้าตั้งค่าโทรศัพท์ จะสามารถ

อ่าน“kernel version” 
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3 หากแตะ“kernel version”หลายครั้งจนโทรศัพท์รับ 

ข้อความเตือน“ท่านได้เข้าสู่โหมด Developer Mode” 

4 แตะปุ่มย้อนกลับในหน้า [เกี่ยวกับโทรศัพท์] ย้อนกลับหน้า

ตั้งค่าโทรศัพท์ แตะ [การตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ] เข้าสู่หน้า“ตั้งค่า

ขั้นสูงอื่นๆ” 

5 ในหน้าตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ แตะ [Developer Option] เข้าสู่

หน้ารายการเลือกของผู้พัฒนา 

6 ในหน้า “Developer Option” เปิดฟังก์ชัน [ปรับตั้ง USB] 

• เริ่มการเชื่อมต่อ 

1 เป ิดฟังก ์ชันเครื่องเสียงรถยนต์กับฟังก ์ชันบลูทูธของ

โทรศัพท์และจับคู่เชื่อมต่อกัน 

2 ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียงรถยนต์ 

3 แตะแถบ [AppLink] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก 

4 หลังจากเชื่อมต่อส�าเร็จ จะแสดงแอปพลิเคชันท่ีได้ติดต้ัง 

ในโทรศัพท์และระบบนี้รองรับ แตะหน้าจอเพื่อเลือก 

แอปพลิเคชันใดๆ จะเริ่มเปิดแอปพลิเคชันนี้ 

5 กดปุม่เปิดปิดเครือ่งทีแ่ผงควบคมุ จะย้อนกลบัหน้าอนิเตอร์เฟส

หลกัของระบบ 

ค�าแนะน�าแอปพลิเคชัน 

เลือกไอคอนในรายการแอปพลิเคชัน จะเข้าสู่โหมดเต็มจอ และใช้

แอปพลิเคชันนี้ 

AppLink ส่วนใหญ่รองรับแอปพลิเคชันสามประเภท: แอปพลิเคชัน

มลัตมิเีดยี แอปพลเิคชนัโซเชยีลเนต็เวร์ิคและการค้นหา แอปพลิเคชนั

การบรกิาร (แอปพลเิคชันต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างเท่านัน้) 

• แอปพลิเคชันมัลติมีเดีย: JOOX Music, TrueMusic, TIDAL 

• แอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์ค: Facebook, LINE, Messenger, 

Instagram, WhatApp 

• แอปพลิเคชันการบริการ: Wongnai, GoogleMap,  Google 

Search, Weather, Gmail, Calendar, Microsoft Outlook, 

Yahoo Mail 
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2

กำรตั้งค่ำ 

กำรตั้งค่ำเสียง 

แตะ [ตั้งค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง 

1 เสียงปุ่มกดสัมผัส 

แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด 

2 การชดเชยความดังเสียง 

เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ ชดเชยความดังเสียงเบสและเสียงแหลม 

3 การปรับเสียงตามความเร็ว 

การปรับเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับให้เลือก: ต�่า กลาง สูง ผู้ใช้

สามารถเลือกตามความต้องการหรือเลือกปิด 
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การตั้งค่าเสียง 

แตะ [ตั้งค่าเสียง] เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง สามารถปรับตั้งโหมดของ

เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงตามความต้องการ 

0dB

+12dB

-12dB

+2

80Hz 500Hz 1kHz 5kHz 16kHz

+2
0

+3 +4

รูปแบบ

โวโคล

คลาสสิค

กำหนดเอง

ปิด

ป๊อป

ตั�งค่าระดับเสียง ตั�งค่าเสียง แหล่งกำเนิดเสียง
เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

โหมดเสียงที่ได้ก�าหนดล่วงหน้ามี 6 รายการต่อไปนี้: คลาสสิค, ป๊อป, 

แจ๊ส, โวโคล, ร็อค และ ที่ก�าหนดเอง 

แตะและเลื่อนเคอร์เซอร์  จะสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของเสียง

ตามความต้องการ 

เมื่อเปลี่ยนค่าใดๆ ของช่วงคลื่นโหมดเสียง ที่ก�าหนดเอง (CUSTOM) 

แถบเสียงที่ปรับตั้งจะสว่างโดยอัตโนมัติ แสดงว่าได้เลือกรายการนี้ 

เมื่อออกจากการตั้งค่าโหมดเสียง ระบบจะบันทึกข้อมูลการตั้งค่าโดย

อัตโนมัติ 

หมายเหตุ การตั้งค่าโหมดเสียงสามารถแต่งไฟล์เพลงเท่านั้น หาก
ต้องการปรับแต่งเสียงอื่นๆ โปรดใช้ปุ่มหมุนปรับความดังเสียงหรือ
ปุ่มกดบนพวงมาลัย 

การตั้งค่าแหล่งก�าเนิดเสียง 

แตะ [แหล่งก�าเนิดเสียง] จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าแหล่งก�าเนิดเสียง 

สามารถปรับความสมดุลของเสียงเพื่อให้ผู้นั่งทั้งหมดเพลิดเพลินกับ

เสียงเพลงที่สมดุล 
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2
เสียง 3D

หน้า-หลัง 0
0ซ้าย-ขวา

ตังค่าระดับเสียง ตังค่าเสียง แหล่งกำเนิดเสียง
เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

แตะ  เพื่อปรับจุดศูนย์กลางของแหล่งก�าเนิดเสียง 

แตะ  เพื่อเลือกโหมดคนเดียว โหมดหลายคน

หรือยกเลิกโหมดเสียงแบบ 3D 

กำรตั้งค่ำเวลำและวันที่ 

ในหน้าการตั้งค่า แตะ [เวลา] จะสามารถเข้าสู่หน้าตั้งค่าเวลาและวัน

ที่ 

9:22

12 31 23 10

2 2 1 12

1 1 9 23 AM

24 ชั�วโมง12 ชั�วโมงรูปแบบเวลา

ปี เดือน วัน

2016

2018

2017

เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

การตั้งค่าวันที่และเวลา 

เลื่อนตัวเลขขึ้นหรือลง ตั้งค่าเวลาของระบบ
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รูปแบบของการแสดงเวลา 

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงเวลา 12 ชั่วโมง/24 ชั่วโมงตามความ

ต้องการ 

กำรตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อ 

แตะ [เชื่อมต่อ] จะเข้าสู ่หน้าตั้งค่าบลูทูธ รายละเอียดอ้างอิงที่  

“โทรศัพท์บลูทูธ” ในบทนี้ 

กำรตั้งค่ำกำรแสดงผล 

แตะ [แสดงผล] จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแสดงผล และตั้งค่าการแสดง

ผลตามความต้องการ 

ความสว่าง

โหมดสว่าง อัตโนมัติ กลางวัน กลางคืน

เสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

ปุ่ม”*”บนพวงมาลัย สมร์ทโฟน หน้าจอหลัก

ภาษา ภาษาไทย English
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ภาษา 

สามารถเลือก [ภาษาไทย] หรือ [English] เป็นภาษาระบบ 

ความสว่าง 

กรณีที่โหมดความสว่างเป็น [กลางวัน] หรือ [กลางคืน] แตะและเลื่อน

แถบปรับความสว่างของหน้าจอ กรณีท่ีโหมดความสว่างเป็น 

[อัตโนมัติ] ระบบจะใช้ค่าความสว่างตามค่าที่ก�าหนดไว้ 

โหมดความสว่าง 

สามารถเลือกโหมด [อัตโนมัติ] [กลางวัน] หรือ [กลางคืน] เพื่อปรับ

ความสว่างของจอภาพ 

กำรตั้งค่ำระบบ 

ในหน้าตั้งค่าระบบ แตะ [ระบบ] เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าระบบ สามารถ

อ่านและตั้งค่าสถานะและฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ 

ไฟล์ช่วยเหลือ

ตั้งค่าโรงงาน

SW เวอร์ชั่น xxx

HW เวอร์ชั่น xxxxx

หมายเลขเครื่อง xxxxxxxxxxxxxxxx

เริ่มต้น

เปิดเสียง

เวลา

บลูทูธ

แสดงผล

ระบบ

ไฟล์ช่วยเหลือ 

แตะ [เปิด] เพื่ออ่านค�าแนะน�าการท�างานของระบบ 
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การตั้งค่าโรงงาน 

แตะ [เริ่มต้น] จะเข้าสู่หน้าการลบข้อมูลผู้ใช้หรือกลับคืนการตั้งค่า

เริ่มต้น สามารถเลือกกลับคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ [ทั้งหมด], [การตั้ง

ค่าเสียง], [รายการสถานีวิทยุ], [อื่นๆ] จะแสดงข้อความว่า “ตั้งค่าค่า

โรงงาน?” 

หลังตั้งค่าโรงงานเสร็จ จะรีเซ็ตค่าเครื่องควบคุมเป็นค่าเริ่มต้นและลบ

ข้อมูลทั้งหมดในระบบเครื่องเสียง โปรดระมัดระวังในการใช้งาน 

ในหน้า [ระบบ] สามารถอ่านข้อมูล [SW เวอร์ชัน], [HW เวอร์ชัน], 

[หมายเลขเครื่อง] เป็นต้น 



3

เบาะนั่งและกลไกป้องกัน 

108 เบาะนั่ง

112 เข็มขัดนิรภัย

123 ถุงลมเสริมความปลอดภัย

133 ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)
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เบำะนั่ง 

ข้อมูลทั่วไป 

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนก่อให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีรถยนต์ก�าลงัวิง่อยู่ 

รถยนต์นี้ประกอบเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับได้ 6 ทิศทางหรือ 4 

ทิศทางและเบาะนั่งด้านหลังแบบแยกส่วน 60/40 พร้อมพนักพิง

แบบพับเก็บได้ 

ต�าแหน่งเบาะน่ังที่เหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและเข่างอเล็กน้อย 

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ ขณะท่ีจะปรับระดับเบาะนั่งด้าน

หน้าควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู้โดยสาร

ด้านหลังโดนหนีบ 

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังเกินควร 

เมื่อเอนพนักพิงหลังไปด้านหลัง ให้เป็นมุม 25° กับทิศทางแนวตั้งเป็น

ต�าแหน่งที่ท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อลด

ความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย เบาะนั่ง

ด้านหน้าควรปรับให้ถอยหลังตามความเหมาะสม 

พนักพิงศีรษะ 

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันของศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความ

เสี่ยงเกิดการบาดเจ็บในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ 

ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนัก

พิงศีรษะ 

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังเกินไป

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงเกิดการ

บาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ 
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก กดปุ่มข้างซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูกศร

แสดง) ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก 

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มข้างซ้ายพนัก

พิงศีรษะ (ดังที่ลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน เมื่อถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว 

กำรปรับเบำะนั่งด้วยมือ 

1
2
3

• การปรับไปข้างหน้า/หลัง 

ดึงคันปรับเบาะน่ังที่อยู่ใต้เบาะรองข้ึน (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะ

นั่งถึงต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคันปรับลง แน่ใจว่าเบาะนั่งได้

เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว 
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• การปรับระดับของเบาะรอง* 

ดึงคานปรับระดับขึ้นหลายครั้ง (ต�าแหน่ง 2) ปรับเบาะรองให้สูง

ขึ้น กดคานปรับระดับลงหลายครั้ง จะปรับให้เบาะลดลง 

• การปรับพนักพิงหลัง 

ดึงมือจับ (ต�าแหน่ง 3) ขึ้นและปรับพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งที่

ต้องการ แล้วปล่อยมือจับลง 

เบำะนั่งด้ำนหลัง 

กำรพับเก็บเบำะนั่งด้ำนหลัง

หากต้องการเพิ่มพื้นที่ช่องเก็บของในห้องเก็บสัมภาระ รุ ่นรถที่มี 

พนักพิงศีรษะแบบปรับได้บนเบาะนั่งด้านหลัง สามารถปรับพนักพิง

ศีรษะทั้งหมดของเบาะนั่งด้านหลังให้ต�่าลง (หรือถอดออก) จากนั้น

ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลังสองข้างขึ้นและพับไปด้านหน้า 
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หมายเหตุ หากพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งหลังไม่ได้ปรับถึงต�าแหน่ง
ต�่าสุดหรือพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าเอนไปด้านหลังเกิน
ควร เมื่อพับเก็บเบาะนั่งด้านหลังอาจจะท�าความเสียหายแก่ด้าน
หลังของเบาะนั่งด้านหน้า ช่องเก็บของอเนกประสงค์หรือพนักพิง
ศีรษะของเบาะนั่งด้านหลัง 

กำรเปิดและล็อกพนักพิงหลังของเบำะนั่งหลัง 

เมื่อเปิดพนักพิงหลังของเบาะนั่งหลังอีกครั้ง ดึงสายปลดล็อกพนักพิง

หลังขึ้น ปลดล็อกและดันพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งเหมาะสม หลังได้ยิน

เสียงกริ๊ก หมายความว่าพนักพิงหลังเข้าล็อก 

หมายเหตุ เม่ือปรับพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งท่ีต้องการ ต้อง
แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง 
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เข็มขัดนิรภัย 

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ามโดยสารผู้ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างถูก

ต�าแหน่ง เมื่อเกิดรถชน ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูก

วิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสีย

ชีวิต 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นเพียงอุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ้น และถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยไม่สามารถกระตุ ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุทุก

ประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ เพราะ

ฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง 

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง เพราะอาจ

จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสียชีวิตใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน 

เมื่อผู ้ขับขี่ไม่อยู ่ในที่นั่ง ห้ามล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือใช้

แผ่นเหล็กเสียบเข้าตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เครื่องยนต์บางรุ่นสตาร์ทโดยอัตโนมัติใน

ขณะที่ผู้ขับขี่ไม่อยู่ 

 รถยนต์คันน้ีได้ติดตั้งไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือน

ท่านคาดเข็มขัดนิรภัย 

ในระหว่างการเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ: 

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าท่านจะประสบอุบัติเหตุ

หรือไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วง

หน้า 

• เมือ่เกดิอบุติัเหต ุผูโ้ดยสารทีไ่ด้คาดเขม็ขดันิรภยัอย่างถกูวิธีจะได้

รบัการปกป้องอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ผูโ้ดยสารทีไ่ม่ได้คาดเขม็ขดั

จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ตามประสบการณ์การ

ใช้เข็มขัดนิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า: ในอุบัติเหตุการชน

ส่วนใหญ่ การคาดเขม็ขดันริภยัอย่างถกูวธิหีรอืไม่ มส่ีวนเกีย่วข้อง

เป็นอย่างมาก 
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เพราะฉะนั้น ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น 
ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย 

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะมีโอกาสที่จะกระเด็นไปด้านหน้าเม่ือ

เกิดอุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตนเอง ยังเป็นอันตราย

ต่อผู้ขับและผู้โดยสารอื่นๆ 

ในระหว่างการเดินทาง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารเท่ากับ

รถยนต์ เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน 

ผู้โดยสารบนรถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ยังข้างหน้าตาม

ความเร็วก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสามารถหยุด

การเคลื่อนที่ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด 

กระจกบังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสาร

ที่ได ้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับที่โดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 
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เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกของท่าน ซึ่งเป็นส่วนที่

แข็งแรงที่สุดของร่างกายจะรับแรงกระแทก นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่ว่า

ท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก 

เม่ือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง ถ้าใช้แขนไปค�้าจุนร่างกายเป็นการ

กระท�าที่อันตรายมาก แม้กระท่ังรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะก่อ

ให้เกิดแรงกระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะนั้น ต้องคาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในการเดินทาง 

วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย 

ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้เกิดการ

บาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ 

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน 

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้ 

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนาเพื่อไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย 

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 

เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น มิฉะนั้น 

อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย 
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การเอียงนอนบนรถในขณะท่ีรถยนต์วิ่งอยู่จะอันตราย

มาก ถ้าเอียงนอนบนเบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถ

ปกป้องผู ้ นั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

ร่างกายของท่านจะผ่านเข็มขัดคาดไหล่ จนท�าให้ส่วนคอ

หรือส่วนอื่นของร่างกายบาดเจ็บ ส่วนเข็มขัดผ่านกระดูก

เชิงกรานจะเลื่อนถึงหน้าท ้องของท่านและส่งแรง

กระแทก ท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน ส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีความสูง

เท่ากับผู้ใหญ่ปกติ 

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด 

เพื่อปกป้องผู้นั่งในระหว่างการเดินทาง ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพ้ืนด้าน

หน้าตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังเกินควร พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี 

กำรคำดเข็มขัดนิรภัย 

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง  

1 ปรับตั้งเบาะนั่งถึงต�าแหน่งเหมาะสมและนั่งอย่างถูกต้อง 

2 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดข้ามผ่านส่วนบนของไหล่ แล้วจึงดึง

ผ่านหน้าอก โดยให้แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว 

3 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว 
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4 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

5 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงของหัวเข็มขัดนิรภัยลง

ก็จะปลดล็อก เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงรั้งกลับต�าแหน่งเดิมโดย

อัตโนมัติ 

ข้อควรระวัง 

• เมื่อปิดประตูทุกครั้งกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มขัด

นิรภัยจะไม่กีดขวางการปิดประตู อาจเกิดความเสียหายได้ 

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกิน เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดจะถูก

ล็อก ถ้ากรณีน้ีเกิดขึ้น สามารถปล่อยเข็มขัดนิรภัยกลับบาง

ส่วน ก็จะปลดล็อกได้ แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่าน

ร่างกาย 

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เรียบทั้งหมด เมื่อขับรถเดินทาง ยัง

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียวของ

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควรน�ารถ

เข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 
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ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย 

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน 

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสถึงต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ท่ี

ท่านอาจจะเคลื่อนที่อยู ่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนท่ีอยู ่ใต้

เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้า

ท้องท่าน ซ่ึงอาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออันตราย

ต่อชีวิต เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่าน

หน้าอก ถ้าเกิดการเบรกรถฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วน

ไหล่จะล็อกคงที่ ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือ

หลัง 

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย ให้

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม 

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยของหญิงมีครรภ์ 

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อพบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน อาจจะรับการบาดเจ็บที่

รุนแรงกว่า 
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ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูก

เชิงกราน และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์ 

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด 

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร 

เมื่อผู้พิการนั่งรถ ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด 



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน 

119

3

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner) ของเข็มขัด
นิรภัย* 

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยใช้งานได้เพียงครั้ง

เดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ้นใช้งานแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ 

หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบนิรภัยของเบาะ

นั่งด้านหน้า 

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นแล้ว เข็มขัดนิรภัยยัง

สามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถยนต์

ยังอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้ และติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติอย่าง

รวดเร็วเท่าที่ท�าได้ 

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงร้ัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้า

มากเกินไป 

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”) 

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ถ้าถูกใช้งานในอุบัติเหตุ

การชนแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน อาจจะ

ต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียดอ้างอิงที่ 

"การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย" ของบท "ถุง

ลมเสริมความปลอดภัย" 
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ข้อควรระวัง 

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนเบาๆ 

• เน่ืองจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดติดตั้ง ต้องให้ช่างเทคนิค

มืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเบียบทางเทคนิคของ 

บริษัทๆ เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าท่าน

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 

• เพื่อมั่นใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เก่ียวข้อง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ 

แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังในท้องถ่ิน 

และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาพร้อมประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ 

กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย 

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย 

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที 

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพ่ือสามารถปลดล็อกทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น 

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานปกติหรือไม่: 

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว  

ควรสามารถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่ 
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• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออกด้วย 

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก ตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่องตัว

หรือไม่ และตัวสายมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่ 

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยมีช้ินส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่ 

• ตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานปกติหรือไม่ 

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อซ่อมแซมทันที 

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย 

ห้ามปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากท�าการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ตามปกติเมื่อเกิดการชน จนเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

อย ่างรุนแรงและได ้รับบาดเจ็บ เพ่ือป ้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งในท้องถิ่น 

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุแหลมคมติดอยู่

ภายในกลไกของเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้ของเหลวหยด

ลงตัวล็อกของเข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการ

ล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะน้ันจะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมจนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท อย่าเก็บกลับเข้าตัว

ดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของเข็มขัด

นิรภัย 



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน 

122

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในตัวดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอความเร็ว

ของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่งสกปรก 
กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย 

อุบัติเหตุการชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย 

อาจจะไม่สามารถปกป้องผู้ใช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู้

โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและเปลี่ยน

ชิ้นส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนของเข็มขัดนิรภัย 

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนเบาๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก ตัวดึงรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสียหาย 

แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที 
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

ข้อมูลทั่วไป 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยช่วยปกป้องในขณะท่ีเกิดการ

ชนกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็น

อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัย ซึ่งไม่

สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แม้ได้

ประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัย ยังต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธี มิฉะนั้น ท่านอาจรับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงในขณะที่เกิดการชน 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกโดยเฉพาะ 

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยช้ินส่วน

ประกอบต่อไปน้ี (ตามความแตกต่างของรุ่นรถ ช้ินส่วนประกอบก็จะ

แตกต่างกัน) 

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งในส่วนกลางของ 

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของข้างแผงหน้าปัด) 

• โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (อยู่ใต้คอนโซลกลาง) 
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ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG”   

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

 ไฟเตือนของถุงลมเสริมความปลอดภัยติดต้ังภายในแผง

หน้าปัด หากไฟน้ีสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง แสดงว่าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติเข็มขัดนิรภัย*ขัดข้อง 

หากพบกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที  

มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติ

เข็มขัดนิรภัย*มีความเสี่ยงท�างานผิดปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน 

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอื่น

ของร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย 

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าควรนั่งอย่างถูกต้อง

และปรับต�าแหน่งเบาะนั่งเพ่ือห่างจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยอย่างพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว 

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกร่างกายหรือเกิดแผลเล็กน้อย

เนื่องจากการขยายตัวของถุงลม 
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ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ขณะท่ีน่ังบนรถ ห้าม

อุ ้มเด็กหรือให้เด็กน่ังบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งบนรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกจากหน้าต่าง 

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นมาจนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต 

ระยะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี

สิ่งของกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู่ระหว่างผู้

โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติด

ต้ังสิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลม

เสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง 

ห้ามติดตั้งหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่

บริเวณระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นท่ีระหว่าง

ผู ้ โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัยมีสิ่ งของ

กีดขวาง ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะอัดลมตาม

ปกติไม่ได้ หรือถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทก

สิ่งของกีดขวางเข ้าร ่างกายผู ้โดยสารจนท�าให้เกิด

อันตรายอย่างรุนแรง 

 ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

ต�าแหน่งพวงมาลัยและแผงหน้าปัดจะร้อนมาก ดังนั้น 

ห ้ามสัมผัสชิ้นส ่วนประกอบของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยทันทีหลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เพื่อ

ป้องกันการบาดเจ็บ 

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเน่ืองจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าควรพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดัง

มากด้วย 

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม
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ความปลอดภัยด้านหน้าท่ีพองตัวข้ึนอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ด้านหน้า ลดความเสี่ยงที่จะได้รับอาการบาดเจ็บของศีรษะและ

หน้าอก 

หากท่านนัง่ตรงบนเบาะนัง่และแนบกบัเบาะพิงหลงั เขม็ขดันริภยัและ

ถงุลมเสรมิความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกนัอย่างมปีระสทิธิภาพมาก

ทีสุ่ด ขณะท่ีเกดิการกระแทกอย่างรนุแรง ถงุลมเสริมความปลอดภยัจะ

พองตวัออกอย่างรนุแรง ขณะน้ี หากท่านหรอืผู้โดยสารอ่ืนๆ ไม่ได้คาด

เขม็ขัดนริภยัอย่างถกูวธิ ีและร่างกายเอนไปด้านหน้า นัง่เอยีงข้างหรอื

ใช้ท่าน่ังอืน่ๆ ท่ีไม่ถกูต้อง จะมโีอกาสได้รบับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติสงูกว่า 

ข้อควรระวัง 

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง 

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้ 

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง 

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่า

นี้จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังที่โดนระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ

เป็นต้น) เกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที 

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่ 
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ 

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต 

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามใช้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีรับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะน้ัน ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือผิวพื้นที่ไม่เรียบ 

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบส�าหรับการชนกระแทกแบบ

รุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัว 

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่ 
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• แชสซีรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชน

กระแทกกับก้อนหิน ขอบถนนหรือผิวพื้นที่แข็งแรงจนตกเข้า

หุบเขาลึกหรือถ�้าลึก หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนพื้นอย่าง

รุนแรง ฯลฯ อาจจะท�าให้แซสซีเกิดการเสียหายอย่างรุนแรง 

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่รถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซึมหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ เพราะฉะนั้น ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความ 

เสียหายของรถยนต์ 

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ 

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว 
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• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ 

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร 

• บริเวณที่เกิดการชนอยู่สูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก) 

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว 
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• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง 

• รถพลิกคว�่า 

กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงรถ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

ขณะที่ท� าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ต้องใช้ผ้าน่ิมที่แห้งหรือใช้น�้าสะอาดชุบผ้า 

ห้ามใช้สารละลายหรือสารท�าความสะอาด มิฉะนั้นจะส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

ถ้ารถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะเสียหาย ในกรณีนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก ก็

อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดย

บังเอิญ ควรดับเคร่ืองยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรี่

ทันที ห้ามลองสตาร์ทเครื่องยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างหรือสว่างตลอด หรือ

ด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่ครอบคลุม

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�าให้ติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที 

ข้อควรระวัง 

• งานซ ่อมแซมใดๆ ที่ เกี่ยวกับระบบเข็มขัดนิรภัยหรือ 

พวงมาลัย ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอน

และกฎระเบียบทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งในท้องถิ่น 

• เพื่อรับรองถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เก่ียวข้อง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์น้ี 

แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถ่ิน 

และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยในสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษาพร้อมประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ 
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กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย 

หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย อาจจะไม่สามารถ

ท�างานตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความปลอดภัย

ของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชน

อีกครั้ง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

สามารถท�างานตามปกติหรือไม่ หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน 

ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งไปเปล่ียนชิ้น

ส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทันที 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยมีการออกแบบให้เป็นช้ินส่วนท่ีใช้ได้เพียง

คร้ังเดียว หากถุงลมเสริมความปลอดภัยมีการพองตัว หรือมีการใช้

งานแล้ว จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยใหม่ 

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

หากท่านต้องการขายรถยนต์ ควรแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้วย 

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งาน อาจจะไม่ปลอดภัย ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพใช้งาน 

ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบทาง

เทคนิคของบริษัทฯ จัดให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวอย่าง

ปลอดภัย ขั้นตอนการจัดการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints) 

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเก่ียวกับควำมปลอดภัยของที่นั่ง
ส�ำหรับเด็ก 

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและ 

น�้าหนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก 

อนุญาตให้ใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กท่ีถูกต้องตามกฎหมายหรือได้มาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป) เมื่อเลือกท่ีน่ัง

ส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าขอบเขต 

น�้าหนักเด็กและวิธีการใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก 

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู้ผลิตและข้อก�าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมค�าแนะน�า

ด้านความปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้ 

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้ 

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก 

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

นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายในรถยนต์

โดยตรง มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับบาดเจ็บ 

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีมาตรการป้องกัน 

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน 

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ 

• เลือกที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสมสามารถป้องกันความปลอดภัย

ของลูกท่าน 

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตาม
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ความเหมาะสมด้วย

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย 

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจ

จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกอย่างฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับ

เด็กที่ไม่ได้ติดต้ังและยึดติดอย่างถูกต้อง อาจจะเคล่ือนที่และ

ท�าให้ผู้โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีเด็ก

หรือทารกน่ังบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดติดที่นั่ง

ส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง 

ค�ำเตือนกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ 

AIRBAG

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้าน

หน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสียชีวิต 

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสารด้าน

หน้า ควรพยายามปรับเบาะนั่งผู ้โดยสารด้านหน้าให้

เลื่อนถอยหลังถึงที่สุด 
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ไม่ว่าบนต�าแหน่งใด ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรง 

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องระวังค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น 

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก 

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดให้คงที่ 

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น 

เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต 

 

กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่ 
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ใช้อุปกรณ์ ISOFIX ของรถยนต์ยึดให้คงที่ 

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

ที่นั่งเด็กที่มีตัวเชื่อมต่อ ISOFIX เฉพาะ เพราะฉะนั้น 

ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กแบบอื่นหรือสิ่ง

ของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของเบาะนั่งด้านหลัง

สามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี

เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้ยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ 

หมายเหตุ เมื่อติดต้ังและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�า
แนะน�าที่เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก 

หมายเหตุ รถยนต์คันนี้มีตัวเชื่อมต่อ ISOFIX (แสดงดังลูกศรในรูป
ต่อไปนี้) ท่ีเชื่อมต่อที่น่ังส�าหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่ง
ด้านหลังสองข้าง กรุณาพยายามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ด้านหลัง 

• เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง

เบาะรองกับพนักพิง 

• เสียบขายึด ISOFIX ของที่นั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และเข้าล็อกกับห่วง ISOFIX 
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TOP TETHER

TOP TETHER

TOP TETHER

รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่น่ังส�าหรับเด็ก (Top-tether แสดง

ดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่หลังพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหลัง ถ้า

สายดึงตัวบนของท่ีนั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว ต้องสอดผ่าน

ช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะ ถ้าเป็นสายคู่ ให้สอดผ่านสองข้าง

ของพนักพิงศีรษะด้านหลัง 

หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อสายดึง
ตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา 

หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว 
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก 

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 1.5 เมตรข้ึนไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่งเด็ก

ต้องถูกกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป 

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ 

กลุ่ม 
ต�าแหน่งที่นั่ง 

เบาะนั่งด้านหน้า เบาะนั่งริมหน้าต่างด้านหลัง ตรงกลางของเบาะนั่งด้านหลัง 

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X U X 

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X U X 

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U X 

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) X U X 

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) X U X 

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง 

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้ 

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มนี้ 
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ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ 

ต�าแหน่งยึด 

กลุ่มน�้าหนักของเด็ก 

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I 

แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหลัง 

ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม 9-18 กิโลกรัม 

เบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า 

ประเภทขนาด 
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX 

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก 

ต�าแหน่ง ISOFIX 

ภายนอกของเบาะ

นั่งด้านหลัง 

ประเภทขนาด C, D, E1 A, B, B11 C, D1 

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL2 IL2, IUF3 IL2 

ต�าแหน่งกลางของ

เบาะนั่งด้านหลัง 

ประเภทขนาด 
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX 

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก 

 หมายเหตุ IL=เหมาะกับท่ีนั่งส�าหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทกึ่งสากล (Semi-Universal) กรุณาอ่านรายละเอียดค�าแนะน�าของผู้ผลิตที่น่ัง

ส�าหรับเด็ก 

IUF=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าระบบ ISOFIX ประเภทสากล (Universal) ส�าหรับใช้งานในกลุ่มน�้าหนักนี้ และใช้ส�าหรับกลุ่มที่นั่งเด็ก 

ISOFIX ขนาดนี้ 
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1ส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบสากลและแบบกึ่งสากล สามารถจ�าแนกขนาดและประเภทของ ISOFIX เป็นเกรด A-G สามารถอ่านข้อมูลระบุ

ประเภทในที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX 
2กลุ่ม 0+ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Baby Safe Plus
3กลุ่ม I แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo plus

หมายเหตุ กลุ่ม II-III ปัจจุบันแนะน�าที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX KidFix XP 

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมกับเบำะนั่ง I- Size 

ตารางแนะน�าขนาดและต�าแหน่งติดตั้งที่นั่งเด็ก I- Size ที่เหมาะสมเบาะนั่งเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป 

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง กลางของเบาะนั่งด้านหลัง 

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I- Size X I-U X 
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+ 

ห้ามติดต้ังที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น 

เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต 

ทารกทีม่นี�า้หนกัต�า่กว่า 10 กโิลกรัม (ปกตคิวรต�า่กว่า 9 เดอืน) หรอืทารก

ทีม่นี�า้หนักต�า่กว่า 13 กโิลกรัม (ปกตคิวรต�า่กว่า 24 เดอืน)  เหมาะส�าหรบั

ใช้ทีน่ัง่ส�าหรับเด็กแบบหนัหลงัและสามารถปรับให้นอนได้ 

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I 

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น 

เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต 

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า 
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II 

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก 

เด็กที่มีน�้าหนัก 15-25 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 3 ขวบและอ่อนกว่า 7 

ขวบ) เหมาะส�าหรับใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์ 

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III 

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก 

เด็กท่ีมีน�้าหนัก 22-36 กิโลกรัม ความสูงน้อยกว่า 1.5 เมตร (ปกติ

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับใช้เบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์ 
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป 

กรุณาเก็บรักษากุญแจส�ารองในท่ีปลอดภัย ห้ามเก็บไว้

ในรถ 

ห้ามเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะอาจ

จะท�าให้ส่งสัญญาณรบกวนจนไม่สามารถเหนี่ยวน�า

กุญแจและสตาร์จเครื่องยนต์ไม่ได้ 

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง  

ต้องป้องกันจากการถูกกระแทก ความเสียหายจากน�้า 

อุณหภูมิสูง ความชื้น แสงแดด สารละลาย แวกซ์และ

สารท�าความสะอาด 

รถยนต์แต่ละรุ่นมีกุญแจรีโมทหนึ่งดอกและกุญแจแบบธรรมดาหนึ่ง

ดอก ซึ่งสามารถปลดล็อกทั้งหมดของรถยนต์ 

กุญแจรีโมทท่ีเราจัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับ

รถยนต์ของท่านโดยเฉพาะ กุญแจที่ไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถท่านจะ

ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ 

กุญแจรีโมทต้องอยู่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ันจึงสามารถใช้งานได้ 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอรี่ ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เพื่อความ

ปลอดภัย หลังจากท่านใช้กุญแจรีโมทล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบ

ว่ารถได้ล็อกแล้วหรือไม่ 

21 3 4

1 กุญแจรีโมท 3 ปุ่มปลดล็อก 

2 ปุ่มล็อก 4 กุญแจทั่วไป 

หากกุญแจของท่านเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์
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บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อเปลี่ยนกุญแจทันที กุญแจที่สูญหาย/ถูก

ขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก หากท่านหากุญแจที่หาย

ไปเจอ สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและกระตุ้นการ

ท�างานใหม่อีกครั้ง 

หมายเหตุ กุญแจที่ท�าปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ และ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ของท่าน หากต้องการ
เปลี่ยนกุญแจ แนะน�าท่านสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งในท้องถิ่น 

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท 

เมื่อระยะทางเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน หรือเมื่อ

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON/RUN ไฟเตือนของระบบตัด

การท�างานของเครื่องยนต์ท่ีแผงหน้าปัดจะกะพริบพร้อมส่งเสียง

เตือนหนึ่งครั้ง (อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้า

ปัดและระบบควบคุม”) ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท 

A

B

1 เปิดกุญแจ 

2 ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กดันรูสี่เหล่ียมในร่องกุญแจเพื่อดัน 

ฝาครอบกุญแจรีโมทออก (รูป A) 

3 ถอดแผ่นกันน�้าออก 
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4 ใช้นิ้วมือกดแบตเตอรี่ลงแล้วเลื่อนไปหาแผ่นสปริง เสียบไขควง

ปากแบนขนาดเล็กเข้าช่องว่างก็สามารถถอดแบตเตอร่ีออก 

ระวังขั้วของแบตเตอรี่ (รูป B) 

หมายเหตุ รอยนิ้วมือจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ พยายามหลีกเลี่ยงสัมผัสกับพื้นผิวของแบตเตอรี่ 

5 ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ และแน่ใจได้ใส่ข้ัวแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง 

(ขั้วบวกหันไปด้านบน) ให้จุดนูนของแผ่นกันน�้าตรงกับรูติดตั้ง

แล้วประกอบให้ถูกต้อง 

หมายเหตุ แนะน�าใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032 

6 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่เข้าต�าแหน่งถูกต้อง 

ข้อควรระวัง 

• หากใช้แบตเตอรีท่ีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ได้มาตรฐาน อาจจะท�าให้

กญุแจรโีมทเสยีหาย ต้องใช้แบตเตอร่ีใหม่ทีม่พีกัิดแรงดนัไฟฟ้า 

ขนาดและมาตรฐานเดยีวกนัมาเปลีย่นแทนแบตเตอร่ีเก่า 

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจ

รีโมทเสียหาย 

• ต้องจัดทิ้งแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
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ล็อกป้องกันเด็ก 

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว 

ขั้นตอนกำรล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก 

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อกและใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็ก

เสียบเข้าช่องล็อกป้องกันเด็ก (รูป A) 

• หมุนร่องล็อกถึงต�าแหน่งล็อกหรือปลดล็อกตามความต้องการ 

(รูป B) 

หมายเหตุ เม่ือได้ล็อกตัวล็อกป้องกันเด็ก ประตูรถด้านหลังซ้าย
หมุนตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อก ประตูรถด้านหลังขวา
หมุนตามทวนเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อก ทิศทางปลดล็อก
ตัวล็อกป้องกันเด็กตรงข้ามกับทิศทางเข้าล็อก 

หลังล็อกป้องกันเด็กเข้าล็อก จะไม่สามารถเปิดประตูหลังที่ท�าการ

ล็อกภายในรถโดยตรง แต่สามารถเปิดประตูจากภายนอก 
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ระบบกันขโมย 

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ เพ่ือ

ความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน บริษัทฯ แนะน�าท่านอ่านข้อความ

ให้ละเอียดในบทนี้ เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการเปิดและการยกเลิก

ระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ 

ระบบตัดกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ 

ระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ออกแบบเพื่อป้องกันรถยนต์ถูก

ขโมย กุญแจท่ีคู ่กันจึงสามารถปลดล็อกระบบตัดการท�างานของ

เครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 

ระบบตัดกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ 

เสียบกุญแจท่ีคู่กันเข้าสวิตช์กุญแจ เครื่องยนต์จะปลดล็อกระบบตัด

การท�างานของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อถอดกุญแจออกจากสวิตช์

กุญแจ ระบบจะเปิดระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัต ิ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง ON หากระบบตัดการท�างานของ

เคร่ืองยนต์ไม่สามารถเหนี่ยวน�ากุญแจที่เสียบเข้าสวิตช์กุญแจ ไฟ

เตือนของระบบตัดการท�างานของเคร่ืองยนต์ที่แผงหน้าปัดจะสว่าง 

หากไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้โดยใช้กุญแจส�ารอง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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กำรล็อกและกำรปลดล็อก 

กำรล็อกด้วยกุญแจ 

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและ

ประตูท้าย กดปุ่มล็อกของกุญแจรีโมทจะล็อกรถยนต์ 

• การล็อกด้วยกุญแจแบบธรรมดา: เสียบกุญแจแบบธรรมดาเข้า

ประตูด้านผู ้ ขับขี่และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะล็อกประตูรถ

ทั้งหมด 

• หลังจากล็อกรถยนต์แล้ว ไฟเลี้ยวหลังจะกะพริบ 3 ครั้ง ไฟแสดง

สถานะการล็อกบนสวิตช์ล็อกภายในเริ่มกะพริบ

กำรปลดล็อกด้วยกุญแจ 

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกของกุญแจรีโมท

หนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตูทั้งหมดของรถยนต์ 

• การปลดล็อกด้วยกุญแจแบบธรรมดา: เสียบกุญแจแบบธรรมดา

เข้าประตูด้านผู้ขับขี่และหมุนตามเข็มนาฬิกาจะปลดล็อกประตู

รถทั้งหมด 

• หลังจากปลดล็อกรถยนต์แล้ว ไฟเลี้ยวหลังกะพริบ 1 ครั้ง ไฟ

แสดงสถานะการล็อกบนสวิตช์ล็อกภายในจะดับลง

หมายเหตุ หลังใช้รีโมทปลดล็อก 30 วินาทีแต่ยังไม่มีการด�าเนิน
การใดๆ จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 
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กำรล็อกผิดพลำด 

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู้ขับยังปิดไม่สนิท จะล็อกประตู

รถไม่ได้ แตรส่งเสียงหนึ่งคร้ังเพ่ือเตือนการล็อกผิดพลาด ในกรณีนี้ 

จะไม่มีประตูใดถูกล็อก 

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร

หรือฝากระโปรงหน้า ประตูท้ายปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

ครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด สามารถล็อกประตูด้านผู้โดยสารหรือ

ประตูท้ายท่ีได้ปิดสนิท แต่ประตูด้านผู้โดยสารหรือประตูท้ายท่ีเปิด

อยู่จะไม่ถูกล็อก ทันทีท่ีได้ปิดประตูหรือประตูท้ายที่เปิดอยู่ ระบบจะ

เข้าสู่สถานะล็อกโดยอัตโนมัติ 

สวิตช์ล็อกภำยในและไฟแสดงสถำนะกำรล็อก 

1 สวิตช์ล็อก 

2 ไฟแสดงสถานะการล็อก 

3 สวิตช์ปลดล็อก 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) สามารถล็อกประตูรถท้ังหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 3) สามารถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด 
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หมายเหตุ หากระบบสัญญาณกันขโมยเปิดอยู่ เมื่อกดสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ 

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้า และประตูท้ายปิดอยู่ กดสวิตช์ล็อก

จากด้านใน ไฟแสดงสถานะการล็อกจะสว่าง 

กรณีที่ไม่ได้ปิดประตูด้านผู้ขับ กดสวิตช์ล็อกภายในจะไม่สามารถ

ล็อกได้ 

กรณีที่เกิดการล็อกผิดพลาดของประตูรถด้านผู้โดยสาร ฝากระโปรง

หน้า ประตูท้าย กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสถานะการล็อกจะ

กะพริบ 

มือจับประตูภำยใน 

สามารถใช้มือจับประตูภายในเปิดประตูรถ 

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู 

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ 

กำรล็อกประตูในขณะเดินทำง 

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 5 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 

กำรปลดล็อกโดยอัตโนมัติ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 
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ประตูท้ำย 

หากจ�าเป็นต้องเปิดประตูท้ายระหว่างการเดินทางหรือ

ยางซีลระหว่างตัวถังรถกับประตูท้ายมีรอยแตก ต้อง

แน่ใจว่าได้ปิดกระจกทั้งหมด และเลือกโหมดเป่าหน้า ตั้ง

ค่าให้พัดลมท�างานด้วยความเร็วรอบสูงสุด เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร 

วิธีกำรเปิดประตูท้ำย 

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

กรณีที่ได้ปลดล็อกรถยนต์ กดสวิตช์เปิดของประตูท้าย จะเปิดประตู

ท้าย (ดังที่แสดงในรูป) 
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กำรสตำร์ทและกำรดับเครื่องยนต์ 

สวิตช์กุญแจ 

ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ห้ามปิดสวิตช์กุญแจหรือถอด

กุญแจออก เพราะพวงมาลัยอาจถูกล็อกจนไม่สามารถ

บังคับเลี้ยวได้ 

ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ห้ามหมุนกุญแจ ป้องกันการ

ท�าให้เครื่องยนต์ดับ 

สวิตช์กุญแจติดตั้งที่ทางขวาของคอพวงมาลัย ฟังก์ชันของต�าแหน่ง

ต่างๆ แสดงดังต่อไปนี้: 

ต�าแหน่ง LOCK/OFF 

• สามารถเสียบหรือถอดกุญแจออก 

• หลังดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก หมุนพวงมาลัยไปข้างหนึ่ง 

จะล็อกพวงมาลัย 

ต�าแหน่ง ACC 

• เครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ท กุญแจดึงไม่ออก 

• สามารถใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนท�างาน เช่น กระจกไฟฟ้า

ต�าแหน่ง ON/RUN  

• หลังสตาร์ทรถยนต์ เครื่องยนต์ท�างาน

• เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเครื่องยนต์ไม่

ท�างาน เช่น ระบบปรับอากาศและไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

เป็นต้น

• หลังเคร่ืองยนต์ท�างาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสามารถท�างานได้

ตามปกติ
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ต�าแหน่ง START 

• สตาร์ทเครื่องยนต์ 

• ปล่อยกุญแจทันทีหลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ กุญแจจะกลับ

ต�าแหน่ง ON/RUN โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ เม่ือกุญแจอยู่ต�าแหน่ง LOCK/OFF และไม่ได้ถอด
กุญแจออก เปิดประตูด้านผู้ขับขี่ จะมีเสียงเตือนไม่ได้ดึงกุญแจ
ออก 

หมายเหตุ ก่อนที่จะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ คันเกียร์ต้องอยู่ต�าแหน่ง
เกียร์ P หรือเกียร์ N  

หมายเหตุ เมื่อได้ล็อกพวงมาลัย ไม่สามารถหมุนกุญแจออกจาก
ต�าแหน่ง LOCK/OFF เข้าต�าแหน่ง ACC กรุณาค่อยๆ หมุน 
พวงมาลัยไปทางซ้ายและทางขวา และหมุนกุญแจพร้อมกัน จะ
ปลดล็อกพวงมาลัย 

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ 

ห้ามสตาร์ทเครือ่งยนต์ภายในพืน้ทีท่ีร่ะบายอากาศไม่ได้เป็น

เวลานาน ไอเสียของรถยนต์เป็นสารพษิ คาร์บอนมอนอกไซด์

ในไอเสยีจะท�าให้คนหมดสตหิรือเสยีชวิีตได้ 

อุปกรณ์ฟอกไอเสียอาจเสียหายได้ หากใช้น�้ามันแก๊ส 

โซลีนผิดหรือเครื่องยนต์เกิดการสตาร์ทไม่ติด ก่อนท่ีจะ

สตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดอ่านข้อควรระวัง “อุปกรณ์ฟอก

ไอเสีย” ในบทนี้อย่างละเอียด 

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ 

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมเครื่องปรับอากาศ) 

2 ดึงเบรกมือขึ้น (อ้างอิงถึง “ระบบเบรก”) 

3 แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่เกียร์ P หรือเกียร์ N 
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4 เสียบกุญแจเข้า และหมุนไปที่ต�าแหน่ง START หลังสตาร์ท

เครื่องยนต์ก็ปล่อยกุญแจทันที กุญแจกลับต�าแหน่ง ON/RUN 

หมายเหตุ หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ หากไม่ปล่อยกุญแจทันทีและให้
มอเตอร์สตาร์ทท�างานต่อ อาจท�าให้แบตเตอรี่ปล่อยกระแสไฟฟ้า 
และท�าความเสียหายต่อมอเตอร์สตาร์ท ล้อช่วยแรงและอุปกรณ์
ฟอกไอเสีย 

ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ห้ามเหยียบคันเร่ง ห้ามให้มอเตอร์ท�างาน

เกิน 15 วินาทีในหนึ่งครั้ง หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด ให้ถอดกุญแจ

ออกและรออย่างน้อย 10 วินาทีแล้วจึงลองสตาร์ทใหม่ 

หากระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ไม่สามารถเหนี่ยวน�ากุญแจท่ี

เสียบเข้าสวิตช์กุญแจ เครื่องยนต์จะไม่สตาร์ท ไฟเตือนที่เกี่ยวข้อง

ของระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์จะสว่าง (อ้างอิงถึง "ไฟเตือน

และไฟแสดง" ของ “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”) 

ข้อควรระวัง 

• หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด 3 ครั้งต่อเน่ืองกัน โปรดขอ

ความช่วยเหลือ หากท่านลองสตาร์ทเคร่ืองยนต์ต่อ ต้องรอ 

ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์สตาร์ทเย็นลงและ

แบตเตอรี่กลับคืนสู่สถานะเดิม หากสตาร์ทติดต่อกันหลาย

ครั้งจะท�าให้แบตเตอรี่และเครื่องยนต์เสียหาย 

• ขณะที่ เครื่องยนต์หยุดท�างาน ห้ามให้สวิตช์กุญแจอยู ่

ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN เป็นเวลานาน  

มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อย่างต่อเนื่อง 

• เน่ืองจากรถยนต์จะใช้ระบบไฟฟ้าต่างๆ มาควบคุมตัวเอง 

เพราะฉะนั้น เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากบริเวณรอบข้างมี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือในรถยนต์มีอุปกรณ์ที่สามารถก�าเนิด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ อาจจะท�าให้ระบบควบคุมต่างๆ ของ

รถยนต์ท�างานผิดปกติได้ 
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กำรดับเครื่องยนต์ 

ดับเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 หลังจอดรถอย่างปลอดภัย เหยียบแป้นเบรก 

2 ดึงเบรกมือขึ้น 

3 แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ P  

หมายเหตุ หากได้ดึงเบรกมือจนแน่น แต่คันเกียร์ไม่อยู่ใน
ต�าแหน่งจอดรถ (P) จะมีความเส่ียงเมื่อลงจากรถยนต์ หาก
เคร่ืองยนต์ยังท�างานต่อ รถยนต์อาจจะเคลื่อนที่อย่างคาดไม่
ถึงและท�าให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บ 

4 หมุนกุญแจจากต�าแหน่ง ON/RUN ไปที่ต�าแหน่ง LOCK/OFF 

เพื่อดับเครื่องยนต์ และถอดกุญแจออก 

หมายเหตุ หลังจากรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วสูงหรือภาระ
บรรทุกหนัก (โดยเฉพาะในเขตอากาศร้อน) แนะน�าว่าควรปล่อย
ให้เครื่องยนต์เดินเบาหลายนาทีก่อนดับเครื่องยนต์ เพื่อให้ระบบ
หล่อเย็นท�างานต่อไป เพื่อลดอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์ 
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรรันอินรถใหม่ 

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางต้องใช้เวลาปรับตัว เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

และความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรด

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้ : 

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ใด ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ห้ามเกิน 3,000 

รอบ/นาที หรือความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ใด หลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วอย่างรุนแรงหรือ

เครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก 

• ไม่ขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า) 

• พยายามไม่เบรกรถอย่างกะทันหัน 

หลังรถยนต์ได้ขับผ่าน 1,500 กิโลเมตร สามารถค่อยๆ เพิ่มความเร็ว

รอบของเครื่องยนต์ 

กำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

รถยนต์ของท่านถูกออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยไอเสียให้น้อยที่สุด 

กำรขับรถแบบประหยัด 

วิธีการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ 

และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิง

เป็นอย่างมาก 

ต้องอุ ่นเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก หากอุ ่นเครื่องนานเกิน จะ 

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง และจะท�าความเสียหายสิ่งแวดล้อมด้วย 

ก่อนที่จะถึงอุณหภูมิปกติของเครื่องยนต์ หากเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน และเพิ่มภาระบรรทุกของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน อาจ

จะท�าความเสียหายเครื่องยนต์ได้ 

เลือกต�าแหน่งเกียร์ที่เหมาะสม 

เลือกต�าแหน่งเกียร์ตามสภาพการเดินทางและสภาพถนน หลีกเลี่ยง
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ให้รถยนต์เบรก หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วต�่าโดยใช้เกียร์สูง หรือ

เครื่องยนต์ OVERRUN 

การขับรถในพื้นที่ราบ 

การเดินทางด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดน�้ามันกว่าการขับแบบสลับ

เร่งความเร็วและเบรกรถบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเร่ง

ความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือลด

ความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดน�้ามัน ลดปริมาณไอเสียและลด

การสึกหรอของช้ินส่วนมากกว่าการเร ่งหรือลดความเร็วอย่าง

กะทันหัน 

ควรหลีกเลี่ยงการขับด้วยความเร็วสูงสุด 

เม่ือขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง เกิดการระบาย

ไอเสียมากขึ้น และก่อให้เกิดเสียงรบกวนมากขึ้น 

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนที่รถติด ระหว่างการขับรถ ควรคาดการณ์

สภาพถนนล่วงหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอและ

ชะลอความเร็วอย่างทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยง

วางเท้าบนแป้นเบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้แผ่นเบรกสึกหรอ

เร็วเกินควร ร้อนเกินและสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงจ�านวนมาก 

ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรอ 

หากเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน โปรดดับเคร่ืองในสภาพ

การจราจรเอื้ออ�านวย เพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องยนต์

เดินเบาเป็นเวลานานมากกว่าผลกระทบของการสตาร์ทเครื่องยนต์

ใหม่ 

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมภายในรถยนต์อย่างเหมาะสม 

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้สะดวกสบายขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและท�าลายสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น 
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กำรขับในสภำวะพิเศษ 

การขับในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก 

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวรถอย่างกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�าให้ล้อลื่นไถลจนเสียการควบคุมจนท�าให้

เกิดอุบัติเหตุได้ 

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตกหรือหิมะตก กระจกมีหมอก 

โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ 

• ขณะท่ีฝนตก พื้นถนนลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและขับ

ด้วยความระมัดระวัง 

• เม่ือฝนตกหรือหิมะตก ห้ามขับด้วยความเร็วสูงบนทางด่วน 

เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิวถนนและล้อ จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน

การเลี้ยวรถและเบรกรถ 

การขับบนถนนที่มีน�้าขัง 

เมื่อขับรถควรพยายามหลีกเลี่ยงผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขัง หลังรถยนต์ผ่าน

แอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่าการท�างานของ

เบรกยังตามปกติหรือไม่ แผ่นเบรกที่เปียกน�้าจะไม่สามารถเบรกตาม

ปกติได้ หากมีเพียงแผ่นเบรกข้างเดียวสามารถใช้งานได้ จะส่งผล 

กระทบต่อการบังคับเลี้ยวจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของรถอาจจะเสียหาย

เนื่องจากความชื้น 

ข้อควรระวัง 

หากขับบนถนนที่มีน�้าขัง อาจจะท�าให้เครื่องยนต์ดับหรือรถยนต์

เกิดความเสียหาย (เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้าลัดวงจร) หรือท�าให้

เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากมีน�้าซึมเข้า หากขับบนถนนที่มีน�้า

ขังท�าให้เคร่ืองยนต์ดับ โปรดอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์อีก กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ 
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ 

การบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

ไส้กรองอากาศ น�้ามันเคร่ืองและน�้ามันหล่อลื่นๆ ที่ไม่สะอาดจะลด

ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง

ด้วย หากท�าการบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด สามารถท�าให้

รถยนต์ส้ินเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียน้อยลง ช่วยยืดอายุการใช้

งานของรถยนต์ 

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจ�า 

หากแรงดันลมยางสูงเกินหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น 

จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่พอ จะ

เพ่ิมแรงเสียดทานจากการหมุนของยางและสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง

มากขึ้น 

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น 

การบรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นเพิ่มขึ้นจะท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามันมาก

ขึ้น โดยเฉพาะในขณะท่ีรถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ หลีกเลี่ยง

การท�าให้ช่วงล่างของรถสัมผัสกับโคลน เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงจะช่วย

ท�าให้ลดน�้าหนักของตัวรถ แต่ยังช่วยลดการกัดกร่อนของตัวรถอีก

ด้วย 

รักษาการตั้งศูนย์ล้อ 

เวลาขับรถเดินทาง ต้องหลีกเลี่ยงรถยนต์ชนกับไหล่ทาง เมื่อขับบน

พื้นที่ไม่เรียบ ต้องลดความเร็วรถ หากตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจาก

จะท�าให้ยางสึกหรอเร็วข้ึน และยังเพิ่มภาระให้เครื่องยนต์ ท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันมากขึ้น 
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อุปกรณ์ฟอกไอเสีย 

เน่ืองจากไอเสียมีอุณหภูมิสูงมาก ห้ามจอดรถหรือผ่าน

ถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้าแห้งหรือใบไม้ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุ

ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันไฟไหม้ 

ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังอุปกรณ์ฟอกไอเสีย ซึ่งสามารถลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์ รูปด้านบน

แสดงแคดตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ 3 ทางของรถยนต์ 

ถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย 

เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

น�้ำมันเชื้อเพลิง 

• ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่เราแนะน�าให้ท่านเท่านั้น 

• ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซ่ึงจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ท

ไม่ติดและอาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย 

กำรสตำร์ท 

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องระวัง 

• ห้ามสตาร์ทต่อเนื่องในขณะที่สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควร

น�ารถไปตรวจสอบซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

• ห้ามเหยียบคันเร่งซ�้าๆ ระหว่างสตาร์ทเคร่ืองยนต์เมื่อสตาร์ท
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เครื่องไม่ติด 

• ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการผลักหรือลากจูงรถยนต์ 

กำรขับรถ 

เมื่อรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องระวัง 

• ห้ามบรรทุกสัมภาระเกินหรือท�าให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

เกินก�าหนด 

• ขณะเดินทางห้ามดับเคร่ืองยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ขับเคลื่อน 

• หากรถยนต์สิน้เปลอืงน�า้มนัเครือ่งมากเกิน ควรรบีน�าไปตรวจสอบ 

มิฉะนั้นจะลดสมรรถนะของเครื่องยนต์ 

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือพบว่าก�าลังเคร่ืองยนต์ลดลงใน

ขณะท่ีรถยนต์เดินทางอยู่ ควรติดต่อศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้ง

ในท้องถิ่นท�าการตรวจสอบ 

• ห้ามขับบนพื้นที่ที่จะชนกับส่วนล่างของรถยนต์ได้ง่าย 

หมายเหตุ ห้ามปรับแต่งเคร่ืองยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากปรับ
แต่งเครื่องยนต์เองอาจจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ก�าลัง

เครื่องยนต์ลดลงหรือเคร่ืองยนต์ส่ันสะเทือน ฯลฯ ปัญหาดังกล่าว
จะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหายอย่างรุนแรง กรุณาท�าการ
บ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสมุดการรับประกันและ

การบ�ารุงรักษา 
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ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ประเภทของน�้ำมันเชื้อเพลิง 

อนญุาตให้ใช้น�า้มนัเชือ้เพลิงส�าหรบัรถยนต์ท่ีได้มาตรฐาน

และเป็นเกรดน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีบริษัทฯ แนะน�า หากใช้

น�้ามันเช้ือเพลิงเกรดต�่า อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

เครือ่งยนต์เสยีหายอย่างร้ายแรง 

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “พารามิเตอร์ส�าคัญ

ของเครื่องยนต์” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค” 

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่า ท่านอาจจะได้ยินเสียงน็อคของ

เครื่องยนต์ โปรดใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดท่ีแนะน�าให้ใช้หรือเกรดสูง

กว่าอย่างเร็วท่ีสุด หลังจากเปลี่ยนใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดที่แนะน�า

หรือเกรดสูงกว่ายังได้ยินเสียงน็อคดัง กรุณาเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งทันที อนุญาตให้ใช้น�้ามันแก๊สโซลีนที่มีค่าออกเทนสูงกว่า

ค่าออกเทนที่ก�าหนดใช้กับเครื่องยนต์ แต่ไม่สามารถเพ่ิมก�าลัง

เอาต์พุตของเครื่องยนต์และประหยัดน�้ามัน 

ข้อควรระวังในขณะที่เติมน�้ำมันที่ปั๊มน�้ำมัน 

น�้ามันแก๊สโซลีนเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน

ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี 

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง 

• ดับเครื่องยนต์ 

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ 

• ห้ามใช้โทรศัพท์ 

• หลีกเลี่ยงน�้ามันล้น 

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร 
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ช่องเติมน�้ำมัน 

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านหลังขวาของรถยนต์ ดึงสวิตช์ปลด

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่ สามารถเปิด

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง 

ฝำปิดถังน�้ำมัน 

ค่อยๆ หมุนฝาปิดถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาปิดถังน�้ามัน 

หลังจากเติมน�้ามันเสร็จ หมุนฝาครอบช่องเติมน�้ามันตามเข็มนาฬิกา

จนได้ยินเสียงเข้าล็อก 3 ครั้ง 

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง 

หากรถยนต์จอดในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นที่

อุณหภูมิสูง โปรดอย่าเติมน�้ามันเต็มถัง เพราะน�้ามันจะ

ขยายตัวจนล้นออก 

ช่องเติมน�้ามันออกแบบให้เหมาะสมกับหัวจ่ายน�้ามันที่แหลมและยาว 

คอช่องเติมน�้ามันมีฝาครอบ ก่อนที่จะเติมน�้ามัน ต้องเสียบหัวจ่าย

น�้ามันเข้าให้สุด ฝาครอบนี้สามารถเปิดออกได้จนสุด 

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ท�างานผิดปกติ 

ดับเครื่องยนต์ก่อนและไม่พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบทันที 
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น�้ำยำขจัดครำบเขม่ำภำยในระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง 

น�้ายาขจัดคราบเขม่าภายในระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถเพิ่ม

สมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์และท�าให้น�้ามันเบนซินสะอาดมากขึ้น 

เพื่อขจัดตะกอนในหัวฉีดน�้ามัน วาล์วไอดี ห้องเผาไหม้และระบบทาง

เดินน�้ามัน ช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้

งานของเครื่องยนต์

หมายเหต ุศนูย์บริการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้มนี�า้ยาขจดัคราบเขม่าภายใน
ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิทีผ่่านการรบัรองไว้ให้บรกิาร รายละเอยีดเกีย่ว
กบัน�า้ยาขจดัคราบเขม่าภายในระบบน�า้มนัเชือ้เพลิง โปรดสอบถามท่ี
ศนูย์บรกิารทีรั่บการแต่งต้ังในท้องถิน่ 

ข้อควรระวัง 

• หากใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพน�้ามันแก๊สโซลีนที่ไม่เหมาะสม

กับรถยนต์คันนี้ อาจส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 

• แนะน�าใช้สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามัน

เช้ือเพลิงที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 
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เกียร์อัตโนมัติ 

ข้อควรระวัง 

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญมาก กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนที่

จะใช้งาน 

• ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์เข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N 

แน่ใจว่าได้เหยียบแป้นเบรกและได้ดึงเบรกมือขึ้น 

• หลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบเบรกเท้าและดึงเบรกมือไว้ โยก

คันเกียร์เข้าเกียร์ที่ต้องการ 

• ปล่อยเบรกมือ เหยียบเบรกเท้าไว้จนกว่าท่านพร้อมจะออกรถ

เดินทาง หากปลดเบรกมือเมื่อใดบนพ้ืนท่ีราบ และไม่ได้เหยียบ

คันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ 

• ห้ามสลับเกียร์ระหว่างเกียร์ D และเกียร์ R หรือเกียร์ P ในขณะที่

รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ มิฉะนั้นจะท�าให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายหรือก่อ

ให้เกิดการบาดเจ็บ 

กำรเปลี่ยนเกียร์ 

P

R

N
+

-
D/S

D/S

เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ 4 จังหวะ 

หมายเหตุ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขของ
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่ถูกเลือกชัดกว่าอักษรหรือตัวเลขอื่นๆ 

บนคันเกียร์มีปุ่มล็อกแบบสปริง เพื่อป้องกันการเข้าเกียร์ P (จอดรถ) 
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หรือเกียร์ R (ถอยหลัง) ผิดในขณะที่อยากเข้าเกียร์อื่น 

กำรเปลี่ยนเกียร์ 

ห้ามกดปุ่มล็อกในขณะท่ีก�าลังเปล่ียนเกียร์ ยกเว้นมี

ความจ�าเป็น 

D/S

N

R

P
P

R

N
+

-
D/S

ขณะเปลี่ยนเกียร์ ต้องปฏิบัติตามลูกศรดังต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนเกียร์แบบอิสระ 

กดปุ่มล็อกค้างไว้แล้วเปลี่ยนเกียร์ 

กดปุ่มล็อกค้างไว้ และเหยียบแป้นเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์ 

ต�ำแหน่งคันเกียร์ 

เมื่อจอดรถ คันเกียร์ต้องอยู่เกียร์ P 

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ N ระหว่างการเดิน

ทาง 

• P เกียร์จอดรถ 

เกียร์จะถูกล็อก เมื่อเกียร์อยู่ในต�าแหน่งนี้ กรณีที่รถยนต์จอดนิ่ง

และได้ดึงเบรกมือขึ้นจึงจะใช้เกียร์นี้ 

หมายเหตุ ขณะที่รถยนต์จอดบนพื้นที่ลาดเอียง ควรเหยียบ
แป้นเบรกก่อน หลังจากดึงเบรกมือขึ้นแล้วแล้วจึงเปลี่ยนเกียร์
เข้าเกียร์ P 
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• R เกียร์ถอยหลัง 

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาจึงสามารถเลือกเข้า

เกียร์นี้ 

• N เกียร์ว่าง 

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาสั้น 

(ตัวอย่างเช่น เวลาที่รอไฟเขียว) สามารถเลือกเข้าเกียร์นี้ 

• D เกียร์เดินหน้า 

ใช้ในการขับเคลื่อนตามปกติ โดยระบบจะมีการเลือกใช้โหมด

เกียร์ จากทั้งหมด 4 เกียร์ โดยอัตโนมัติ  ซึ่งจะมีการปรับตาม

ความเร็วของรถและต�าแหน่งของคันเร่ง

• S โหมด Sport 

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งความเร็วแบบสปอร์ต ให้

เลือกโหมดนี้ 

• + เข้าเกียร์สูง 

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เข้าเกียร์สูงต่อไป 

• - เข้าเกียร์ต�่า 

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เข้าเกียร์ต�่าต่อไป 

ควำมเร็วเปลี่ยนเกียร์ 

หลังเลือกเกียร์ D ความเปลี่ยนแปลงของความเร็วของเกียร์นั้นขึ้นอยู่

กับความแรงของการเหยียบคันเร่ง หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดน้อย ต้อง

เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วต�่า หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก จะท�าให้

การเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังความเร็วรถสูงขึ้นจึงจะปรับเกียร์ได้ 

Kick-down 

หากใช้ฟังก์ชันการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อาจ

จะท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ท�าให้รถยนต์มีความเสี่ยง

ไหลข้างได้ 

เมื่อเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ D เหยียบคันเร่งจนสุด (อย่างนี้เรียกว่า 

Kick-down) สามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้นในขณะที่จะแซงรถ หาก

ความเร็วรถเหมาะสม เกียร์สามารถปรับเข้าสู่ระดับท่ีเหมาะสมทันที 

และเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็ว หลังปล่อยคันเร่งเมื่อใดจะเปลี่ยน

เข้าเกียร์สูงตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับความเร็วรถและต�าแหน่ง

ของคันเร่ง) 
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กำรปลดล็อกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง ON และได้เหยียบแป้นเบรก หากคัน

เกียร์ไม่สามารถปรับออกจากต�าแหน่งเกียร์ P ได้ แนะน�าให้ท่านปิด

สวิตช์กุญแจ, ดึงเบรกมือขึ้นและเหยียบแป้นเบรก เสียบกุญแจหรือ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเข้ารูท่ีอยู่มุมบนซ้ายของแผงเปล่ียนเกียร์ กดปุ่ม

ปลดล็อกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉินภายในรถ พร้อมปรับคันเกียร์เข้า

ต�าแหน่งเกียร์ N จากนั้นจึงถอดกุญแจหรือเครื่องมือออก สตาร์ท

เครื่องยนต์และปรับเข้าเกียร์ตามความต้องการ 

ห้ามโยกคันเกียร์กลับไปยังเกียร์ P ขณะที่ได้กดปุ่มปลดล็อกเกียร์ P 
ในกรณีฉุกเฉิน มิฉะนั้น อาจท�าให้กลไกปลดล็อกเกียร์ P ขัดข้อง 

หมายเหตุ หากได้ปรับคันเกียร์เข้าเกียร์ P อีกครั้ง ระบบจะล็อกคัน
เกียร์อีกครั้ง ควรน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการ
ตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

P

R

N
+

-
D/S
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โหมดควบคุม 

โหมดประหยัด 

เมื่อโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ D เกียร์อัตโนมัติจะเข้าสู่โหมดประหยัดโดย

อัตโนมัติ ต�าแหน่งเกียร์ที่แสดงในจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น "D" โหมด

ประหยัดจะควบคุมอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงให้คุ้มค่าและ

ระบายไอเสียในระดับต�่า 

โหมด Sport 

P

R

N
+

-
D/S

หากเลือกเกียร์ D โยกคันเกียร์ไปยังด้านขวาถึงเกียร์ S จะเปิดใช้

โหมด Sport (ต�าแหน่งเกียร์ที่แสดงบนจอแสดงข้อมูลเปลี่ยนเป็น  

“S”) ภายใต้โหมด Sport เกียร์จะเข้าเกียร์สูงช้าลง เพื่อใช้ก�าลัง

ส�ารองของเครื่องยนต์ให้เต็มที่ 

เพื่อสามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้น สามารถเลือกโหมด Sport แต่การ

ขับเคลื่อนด้วยโหมด Sport จะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport ปรับเกียร์ไปยังด้านซ้ายถึงต�าแหน่ง 

D 

โหมดควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ* (Cruise Control) 

หากเลือกใช้โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เกียร์อัตโนมัติจะเข้า

เกียร์ตามความเร็วโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกียร์บ่อย

เมื่อต้องรักษาความเร็วคงที่ 

โหมด Tiptronic 

ภายใต้โหมด Sport โยกคันเกียร์ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง จะเปิดใช้

โหมด Tiptronic จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะใช้ตัวเลข 1 ตัว (1-4) แสดง
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ระดับเกียร์ในขณะนั้น 

P

R

N
+

-
D/S

โยกคันเกียร์ไปทาง “+” เข้าสู่เกียร์สูงต่อไป หรือโยกคันเกียร์ไปทาง 

“-” เข้าสู่เกียร์ต�่าต่อไป 

ภายใต้โหมด Tiptronic หากผู ้ขับขี่เลือกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ผิด 

ตัวอย่างเช่น เข้าเกียร์สูงในขณะที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ต�่าเกิน

หรือเข้าเกียร์ต�่าในขณะที่ความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ท�างาน 

รถยนต์ยังขับด้วยความเร็วเดิมต่อ เมื่อรถยนต์ก�าลังขับเคลื่อนอยู่ 

หากความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ต�่ากว่าท่ีก�าหนด ชุดเกียร์จะเข้าสู่

เกียร์ต�่าต่อไปโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เพิ่ม

ความเร็ว ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึง

ความเร็วรอบสูงสุดของระดับเกียร์นี้ หากผู้ขับขี่ไม่ได้ปรับเกียร์เข้า

เกียร์สูงข้ึนเพื่อป้องกันเคร่ืองยนต์ ชุดเกียร์จะเข้าเกียร์สูงต่อไปโดย

อัตโนมัติ 

หากต้องการกลับสู่โหมด Sport หรือโหมดอื่นๆ ท่านต้องโยกคันเกียร์

ไปยังด้านซ้ายจนถึงเกียร์ D 
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ระบบเบรก 

เเป้นเบรก 

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 15-23 มิลลิเมตร 

เพื่อความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกเบรกรถด้วยระบบ

เบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งเสีย อีกวงจรหนึ่งยังสามารถเบรกรถได ้

แต่ในกรณีนี้ ระยะการเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบแป้นเบรก

แรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวขึ้นด้วย หากระยะทางเบรกยาวขึ้น

อย่างชัดเจนและแรงเบรกแรงขึ้นอย่างชัดเจน ควรจอดรถทันทีเมื่อ

สภาพจราจรเอ้ืออ�านวย ห้ามเดินทางต่อและติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง 

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน ควร

ระวังดังต่อไปนี้ 

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงจะใช้งานได้เมื่อเครื่องยนต์ท�างาน

อยู่ ห้ามปล่อยรถยนต์ลื่นไถลโดยดับเครื่องยนต์ 

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและถูกลากจูงโดยให้สี่ล้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ระหว่างการเดินทาง หากเครื่องยนต์ดับ 

ควรจอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้น

เบรกซ�้าๆ หลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงสุญญากาศที่เหลือในระบบ

เบรก 

• หากเครื่องยนต์ดับ จะสูญเสียแรงสุญญากาศที่เหลือในระบบ

เบรก ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้

เต็มที่เพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

• ประสิทธิภาพของระบบสุญญากาศอาจจะได้รับผลกระทบมา

จากการดับเคร่ืองยนต์ หรือสภาวะอื่นๆ เช่น ความกดดันของ

บรรยากาศ ตามสภาวะนี้ท�าให้ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรก

มากกว่าปกติเพื่อท�าให้รถยนต์หยุด 

สภำพเปียกชื้น 

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก สมรรถนะการเบรกอาจ

จะลดลง ขณะน้ี หากสามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น 

ควรเหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ผิวหน้าเบรกแห้ง 
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ระบบกระจำยแรงเบรก (EBD) 

รถยนต ์ ได ้ ติด ต้ังระบบกระจายแรงเบรก (EBD) เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพการเบรกท่ีดี ภายใต้น�้าหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน โดย

ระบบจะกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าและล้อหลังโดยอัตโนมัติ 

ระบบ EBD รวมอยู่ในระบบควบคุม ระบบควบคุมถูกเชื่อมโยงกับไฟ

เตือนระบบเบรกขัดข้องท่ีแผงหน้าปัด อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟ

แสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” 

ขณะการเดินทาง เมื่อไฟเตือนสว่างขึ้นหรือสว่างค้างอยู่หลังจากหมุน

สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON/RUN และปลดเบรกมือลง แสดงว่า

ระบบเบรกขัดข้อง ระบบ EBD อาจจะไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ ท่าน

ควรจอดรถทันทีและติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งท�าการ

ตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะท�าได้ ห้ามขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือน

ระบบเบรกสว่างอยู่ 

ระบบเสริมแรงเบรก (EBA) 

รถยนต์นี้มีฟังก์ชัน EBA เมื่อเหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหัน ระบบนี้

จะช่วยผู้ขับขี่เพิ่มแรงเบรกให้ล้อต่างๆ เพ่ือให้แรงเบรกเพ่ิมขึ้นถึงจุด

กระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง 

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS) 

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งในทุกสถานะ (เช่น พ้ืนท่ีลื่น พ้ืน

ถนนท่ีมีหิมะขังอยู่หรือความลาดชันสูง) และไม่สามารถ

แทนการให้ความสนใจกับการขับรถของผู้ขับขี่ 

ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) แทน

เบรกมือ จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้เป็นเพียง

ระบบช่วยเบรกในขณะออกรถในทางลาดชัน 

ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) 

ท�างาน ผู้ขับข่ีห้ามลงจากรถยนต์โดยเด็ดขาด มิฉะนั้น

อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง 

ขณะที่รถยนต์ขึ้นทางลาดชันและอยู่ในสภาพต้องขับๆ

หยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่ถึง กรุณา

ออกแรงเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาทีก่อนที่จะออกรถ 



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่ 

174

ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลาออกรถ 

หากตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน 

• รถยนต์จอดบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากกว่า 3% เกิน 2 

วินาที 

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ท�างานและไม่ขัดข้อง

• ปลดเบรกมือ 

• อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง 

• สตาร์ทเครื่องยนต์ 

• เหยียบแป้นเบรกแรงพอสมควร 

หากผู้ขับข่ีปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถก�าลังขึ้นทางลาดชัน ระบบ

ช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) จะท�าให้รถยนต์อยู ่ที่เดิม

ประมาณ 1-2 วินาที หากไม่ได้ออกรถภายใน 1-2 วินาที ระบบจะ

ปลดเบรกโดยอัตโนมัติ รถยนต์จะเคลื่อนที่ ขณะนี้ต้องเหยียบแป้น

เบรกทันที 

หมายเหตุ HAS จะท�างานในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง ในขณะ
อยู่บนทางลาดชัน 

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) 

ขณะที่รถยนต์เสียการทรงตัวและมีความเสี่ยงจะลื่นไถล 

ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถเกาะ

ถนนได้อย่างเต็มท่ี ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะขีด

จ�ากัดทางฟิสิกส์และท�าให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนท่ีได้

ทันที 

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) มีหน้าที่ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกรถ 

ด้วยเหตุน้ี จะช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวของรถยนต์

ได้ 

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถขับ

โดยประมาท ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่าเป็นกรณีใด 

ผู ้ขับข่ีมีหน้าที่รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้อง

พิจารณาถึงปัจจัย เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ 

ในกรณีที่ใช้เบรกตามปกติ ระบบ ABS จะไม่ท�างาน แต่ขณะที่แรง
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เบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างล้อรถกับถนนและและมีแนวโน้มที่

ล้อจะล็อก ระบบ ABS จะท�างานอัตโนมัติ ซึ่งผู้ขับขี่จะรู้สึกได้จาก

แป้นเบรกที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว 

กำรเบรกรถแบบฉุกเฉิน 

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบปล่อยแป้นเบรกซ�้า เพราะจะ

ท�าให้ ABS หยุดท�างานและอาจจะท�าให้ระยะทางเบรก

ยาวขึ้น 

หากเกิดกรณีที่ต้องการเบรกแบบฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ต้องออกแรงเหยียบ

แป้นเบรก แม้ว่าในพื้นที่ลื่นก็ต้องท�าเช่นกัน ระบบ ABS สามารถ

ป้องกันไม่ให้ล้อรถถูกล็อก โดยทั่วไปจะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

ภายในระยะเบรกที่สั้นที่สุด 

หมายเหตุ หากขับบนถนนที่มีหิมะ ทรายหรือหินเกล็ด ระยะทาง
เบรกของระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ ABS 
และอาจจะเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวด้วย  เป็นเช่นนี้เนื่องจากธรรมชาติ
ของล้อท่ีถูกล็อกบนพื้นผิวที่ยุบตัวได้จะท�าให้เกิดล่ิมท่ีด้านหน้า
ของล้อ (หรือด้านข้างของการบังคับเลี้ยว) จะมีผลช่วยให้รถหยุด
เมื่อเบรกหรือเปลี่ยนทิศทางขณะเลี้ยว 

ไม่ว่าท่านจะเหยียบแป้นเบรกแรงเพียงใด ท่านก็ยังสามารถควบคุม

รถยนต์ได้ตามปกติ 

ข้อควรระวัง 

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ได้ 

ไฟเตือนกำรขัดข้องของ ABS 

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม” 

หมายเหตุ หากระบบ ABS ท�างานเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดไม่
ท�างาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเบรกธรรมดา 
แต่อาจจะเพิ่มระยะทางเบรกเท่านั้น 
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เบรกมือ 

ห้ามขับเคลื่อนรถยนต์ในขณะที่ไม่ได้ปลดเบรกมือ หรือ

ดึงเบรกมือขึ้นในระหว่างการเดินทาง เพราะจะท�าให้

รถยนต์เสียการควบคุม ABS ไม่ท�างาน และอาจจะท�าให้

ระบบเบรกล้อหลังเสียหาย 

เบรกมือจะกระท�าต่อล้อหลังเท่านั้น เม่ือต้องการใช้เบรกมือ ให้ดึง

เบรกมือขึ้น ควรดึงเบรกมือขึ้นให้สุดทุกครั้งที่ท่านจอดรถ 

ถ้าจ�าเป็นต้องปลดเบรกมือ ดึงเบรกมือขึ้นเล็กน้อย แล้วกดปุ่มที่อยู่

ปลายคันเบรก (แสดงตามรูป) ปล่อยคันเบรกลงสุด 

ถ้าจอดรถบนพ้ืนที่ลาดเอียง อย่าเบรกรถโดยใช้เบรกมือเพียงอย่าง

เดียว 
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ระบบควบคุมกำรทรงตัว และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล 

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) 

ระบบควบคุมการทรงตัวสามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุมทิศทางรถยนต์ 

หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบนี้จะเข้าสู ่สถานะพร้อมใช้งานโดย

อัตโนมัติ 

เมื่อเซ็นเซอร์ของระบบ SCS ตรวจพบว่า รถยนต์ไม่ได้เคลื่อนท่ีใน

ทิศทางตรงกับเจตนาของผู้ขับ ระบบจะส่งก�าลังเบรกไปยังล้อ หรือ

ท�าการปรับก�าลังเครื่องยนต์ เพ่ือป้องกันการลื่นไถลและช่วยดึงรถ

กลับมาอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม 

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) 

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีท�าหน้าที่ช่วยรักษาการยึดเกาะถนนและ

เสถียรภาพของการขับข่ี เพ่ือควบคุมรถยนต์ จะช่วยให้ผู้ขับสามารถ

ควบคุมรถยนต์ในสถานการณ์ท่ีล้อใดล้อหนึ่งหรือทั้งสองล้อเกิดการ

หมุนฟรี (ตัวอย่างเช่น ล้อหนึ่งอยู่บนน�้าแข็งและอีกล้อหนึ่งอยู่บนพ้ืน

ยางมะตอย) หากตรวจพบการหมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรก

ล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ายโอนแรงบิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุน

ฟรี ถ้าทั้งสองล้อเกิดการหมุนฟรี ระบบจะลดความเร็วรอบของ

เครื่องยนต์เพื่อควบคุมการหมุนของล้อ จนกว่าจะได้รับแรงฉุดอีกครั้ง 

กำรเปิด/ปิดระบบ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON จะเปิด SCS และ TCS โดยอัตโนมัติ 
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หลังสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถปิดระบบได้ 

หากต้องการคืนฟังก์ชัน SCS และ TCS กดสวิตช์อีกครั้ง 

หมายเหตุ การปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้งานท่ัวไปของระบบ ABS หากรถยนต์ได้ติดตั้งโซ่กันลื่น 
แนะน�าให้ปิดระบบ SCS และระบบ TCS 

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ป้องกันล้อหมุนฟรี ไฟ
เตือนปิดระบบควบคุมกำรทรงตัว/ป้องกันล้อหมุนฟรี 

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม” 
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ระบบควบคมุควำมเรว็อัตโนมตั*ิ (Cruise Control 
System) 

RES

SET SET
+

RES

SET
-

SET
+

1 32

4

1 สวิตช์ลดความเร็ว 

2 สวิตช์หลัก 

3 สวิตช์เพิ่มความเร็ว 

4 สวิตช์รีเซ็ต 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสามารถรักษาความเร็วรถยนต์ใน

ขณะที่ผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบคันเร่ง ขณะที่รถยนต์วิ่งบนทางด่วนหรือวิ่ง

บนพ้ืนที่ที่ต้องรักษาความเร็วเป็นระยะยาว ฟังก์ชันนี้จะช่วยในการ

ขับขี่ได้มาก 

แผงหน้าปัดมีไฟแสดงของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เมื่อได้เปิด 

ฟังก์ชันควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือระบบพร้อมใช้งาน ไฟแสดงจะ

ส่องแสงสีเขียว เมื่อกระตุ้นการท�างานของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ ไฟแสดงจะส่องแสงสีเหลือง รายละเอียดโปรดอ้างอิง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” 

ขณะใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ 

• ขณะที่ถอยหลัง ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 

• ถ้าไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วสม�่าเสมอเนื่องจากฝนตกหรือ

พื้นถนนลื่นหรือสภาพการจราจรติดขัด ห้ามใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติ 

• หากไม่ต้องการใช้ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิควรปิดสวติช์หลกั 
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กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ (Cruise 
Control System) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมี 4 สวิตช์ ได้แก่ สวิตช์หลัก สวิตช์

รีเซ็ต สวิตช์เพิ่มความเร็ว และสวิตช์ลดความเร็ว สวิตช์ทั้งหมดติดตั้ง

ที่ด้านขวาของพวงมาลัย 

1 เมื่อความเร็วรถเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง กดสวิตช ์หลัก 

(ต�าแหน่ง 2) ไฟแสดงท่ีแผงหน้าปัดสว่าง เปิดใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติ ไฟสีเขียวของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ที่แผงหน้าปัดสว่าง หลังจากรถยนต์เข้าสู่สถานะควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ ไฟแสดงนี้จากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

2 กดสวิตช์ต้ังความเร็ว SET +/SET - (ต�าแหน่ง 3 และ 1) ตั้ง

ความเร็วระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเร่ิมท�างาน ขณะนี้ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

สามารถรักษาความเร็วนี้โดยไม่จ�าเป็นต้องเหยียบคันเร่ง การตั้ง

ค่าความเร็วต้องอยู่ภายในขอบเขต 40-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 

หมายเหตุ กรณีที่ป ิดสวิตช์หลักของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ หรือปิดสวิตช์กุญแจ ความเร็วที่ได้ตั้งในระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติจะหายไป 

เมื่อเหยียบแป้นเบรกหรือได้เปลี่ยนเกียร์ ระบบควบคุมความเร็ว

อตัโนมตัจิะเข้าสูส่ถานะพร้อมใช้งาน เมือ่ความเรว็รถเกนิ 40 กโิลเมตร/

ชัว่โมง กดสวติช์ “RES” (ต�าแหน่ง 4) จะกระตุน้ระบบควบคมุความเรว็

อตัโนมตั ิความเรว็เป้าหมายเป็นความเรว็รถทีต่ัง้ไว้ก่อนหน้านี้ 

เปลี่ยนค่ำควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ 

กดสวิตช์ SET +/SET - สั้นๆ (น้อยกว่า 0.5 วินาที) จะเพ่ิม/ลดค่า

ความเร็วของรถยนต์ 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถยนต์จะเพิ่ม/ลด

ความเร็วจนถึงความเร็วที่ตั้งค่าไว้ กดสวิตช์ SET +/SET - และค้างไว้ 

จะเพิ่ม/ลดความเร็วรถอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะปล่อยสวิตช์นี้ ระบบ

จะใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นความเร็วตั้งค่าใหม่ และจะเร่ง

หรือลดความเร็วรถให้ถึงความเร็วที่ตั้งค่าไว้

ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างานอยู่ เหยียบคันเร่งตาม

ปกติ (เช่น แซงรถ) ก็สามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลังปล่อยคันเร่ง 

ความเร็วรถจะคืนกลับเป็นความเร็วที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ตั้งไว้ 
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ* 

สัญญำณเตือนระยะถอยหลัง* 

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือ

สิ่งของขนาดไม่ ก่ีนิ้ว ส่ิงของขนาดเล็กท่ีติดใกล้พื้น 

สิ่งของที่อยู่เหนือประตูท้ายหรือสิ่งของที่ไม่สะท้อนคลื่น 

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนอัลตราโซนิกเซ็นเซอร ์

ถ้ามีสิ่งของปิดทับที่ผิวหน้าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ จะส่ง

ผลกระทบต่อการใช้งาน เมื่อล้างท�าความสะอาดรถยนต์ 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไป

ยังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง 

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง* 

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ในบริเวณกันชนหลังท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

บริเวณด้านหลังรถว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบว่ามีสิ่ง

กีดขวาง ระบบจะประมวลระยะห่างระหว่างท้ายรถกับส่ิงกีดขวาง 

และส่งเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ 

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ 

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง ON แค่เลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบช่วย

เหลือในการจอดรถจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ เม่ือเลือกต�าแหน่ง

เกียร์อื่นๆ ระบบจะปิดทันที เมื่อสัญญาณเตือนระยะถอยหลังส่งเสียง

สั้นหนึ่งครั้งภายใน 1 วินาทีหลังได้เลือกเกียร์ถอยหลัง 

หมายเหตุ หากได้เลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบส่งเสียงยาวติดต่อ
ประมาณ 3 วินาที แสดงว่าระบบมีการขัดข้อง กรุณาติดต่อกับ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นท�าการตรวจสอบ 

หลังจากเปิดฟังก์ชันสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง เมื่อพบสิ่งกีดขวาง 

จะส่งเสียงเตือนความถี่ต่างกัน (อาจจะมีเขตบอด) 
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1.2m

30cm

• หากตรวจพบสิ่งกีดขวางในระยะ 1.2 เมตร จากเซ็นเซอร์ด้าน

หลัง ระบบเตือนจะส่งสัญญาณเตือน รถยนต์ย่ิงเข้าใกล้สิ่ง

กีดขวาง ความถี่ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว 

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 ซม.ของกันชนหลัง เสียงเตือนจะ

กลายเป็นเสียงเตือนที่ติดต่อกัน 

ระบบกล้องมองหลัง* 

ระบบกล้องมองหลังท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับในขณะถอย

หลงั ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขดีจ�ากดั และไม่สามารถ

ตรวจจบัสิง่กดีขวางทีอ่ยูน่อกขอบเขต 
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รถยนต์บางรุ่นได้ประกอบกล้องจอดรถในพื้นที่ระหว่างไฟส่องป้าย

ทะเบียนหลังตัวซ้ายขวา เมื่อเลือกเกียร์ถอยหลัง  กล้องจะแสดงภาพ

ด้านหลังรถผ่านจอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง 
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กำรบรรทุกสัมภำระ 

 ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสยีหายหรอืก่อให้เกดิอบุติัเหตุ 

ห้องเก็บสัมภำระ 

ขณะที่ได้วางส่ิงของในเขตวางสัมภาระท่ีอยู่ภายหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องตั้งให้พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น 

หากไม่สามารถปิดประตูท้ายเนื่องจากบรรทุกสัมภาระ

จ�านวนมากเมื่อขับรถเดินทาง ต ้องแน่ใจว ่าได ้ป ิด

หน้าต่างทั้งหมด ปรับระบบปรับอากาศให้เป่าแบบ "ด้าน

หน้า" ต้ังความแรงลมสูงสุด เพื่อลดโอกาสที่ไอเสียไหล

เข้าห้องโดยสาร 

เมื่อบรรทุกสัมภาระในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระใน

พื้นที่ต�่าและเอียงไปข้างหน้า เพ่ือหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ในขณะ

ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน 

เมื่อได้บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับเดินทางด้วยความ

ระมัดระวัง 

หลีกเลี่ยงเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน 

ถ้ารถยนต์เดินทางโดยเปิดประตูท้าย จะอันตรายมาก หากจ�าเป็น

ต้องเปิดประตูท้าย ต้องยึดติดสิ่งของและประตูท้ายให้แน่น และใช้

มาตรการป้องกันไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร 

ข้อควรระวัง 

เม่ือบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าสัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการเตือนภัย เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง 

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ 

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือกระเป๋าที่ไม่ได้ยึดอย่าง

แน่นหนา สามารถเคลื่อนที่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิด

การบาดเจ็บเมื่อเบรกรถฉุกเฉิน เลี้ยวรถอย่างกะทันหัน

หรือประสบอุบัติเหตุ 
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ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามบดบังสายตาของผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสารอ่ืนๆ หรือท�าให้ผู้นั่งไม่สามารถนั่งด้วยท่านั่งที่

ถูกต้อง 

หลังพับเบาะนั่งด้านหลังจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น อ้างอิงถึง 

"เบาะนั่งด้านหลัง" ของบท "เบาะนั่งและกลไกป้องกัน" 

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระบนพื้นที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นหนา เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ถ้าจ�าเป็นต้องวาง

สิ่งของบนเบาะนั่ง ห้ามมีคนนั่งบนเบาะนั่งนั้น 





5

กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่ 

188 อุปกรณ์เตือนภัย

189 การพ่วงแบตเตอรี่

191 การลากจูงและการขนส่งด้วยรถบรรทุก

195 การซ่อมแซมยาง

199 การเปลี่ยนฟิวส์

206 การเปลี่ยนหลอดไฟ
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อุปกรณ์เตือนภัย 

ไฟฉุกเฉิน 

หมายเหตุ เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและ
ต้องการจอดรถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว

และสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบพร้อมกันเพื่อเตือนผู้อื่น 
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กำรพ่วงแบตเตอรี่ 

สำยพ่วงแบตเตอรี่ 

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง 

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอรี่ทั้งสองมีแรงดันเท่ากัน (12 V) 

และสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12 V 

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ 

การใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เชื่อมต่อรถยนต์ท่ีประจุไฟแบตเตอรี่ไม่พอ

กับแบตเตอรี่ท่ีมีประจุไฟฟ้าหรือรถยนต์อีกคันหนึ่ง เป็นวิธีเดียวที่ได้

รับอนุญาต 

หากต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ที่จ่ายไฟ ต�าแหน่งการจอดรถควร

พยายามท�าให้แบตเตอรี่ท้ังสองเครื่องอยู่ใกล้กัน และรถยนต์ทั้งสอง

คันต้องไม่สัมผัสกันด้วย 

กำรสตำร์ทรถยนต์ 

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ทุกสายได้เชื่อมต่ออย่างแน่น

หนาและจะไม่หลุดออกจากขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เช่น 

เมื่อเครื่องยนต์เกิดการสั่นสะเทือน) มิฉะนั้นอาจท�าให้

เกิดประกายไฟ จนเกิดไฟไหม้หรือระเบิด 

A

B
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ปิดสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ทั้งสองคัน แล้ว

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้: 

1 ใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีหนึ่งสายมาเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ทั้งสองเคร่ือง ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งเชื่อม

ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่รถจ่ายไฟ (A) จุดต่อกราวด์ที่ดี (เช่น ฐาน

เครื่องยนต์หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์)  ระยะห่างของ

แบตเตอรี่อย่างน้อย 0.5 เมตร และควรห่างจากน�้ามันเช้ือเพลิง

และสายเบรกของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า B 

2 ตรวจสอบว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้

ของเครื่องยนต์ท้ังสองหรือไม่ แล้วสตาร์ทรถยนต์ท่ีจ่ายไฟ และ

ให้เครื่องเดินเบาสักพักหนึ่ง 

3 สตาร์ทรถยนต์ท่ีต้องรับประจุไฟฟ้า (เวลาสตาร์ทเครื่องไม่เกิน 

10 วินาที) หากสตาร์ทเครื่องหลายครั้งไม่ติด รถยนต์อาจ

ต้องการการซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

4 หลังสตาร์ทรถยนต์สองคันตามปกติ ก่อนท่ีจะดับเคร่ืองยนต์ของ

รถยนต์จ่ายไฟและปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ให้เครื่องยนต์เดินเบา

เกินสองนาที 

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เช่ือมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถรับกระแสไฟฟ้าก่อน 

ข้อควรระวัง 

ก่อนที่จะถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า 



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่ 

191

5

กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก 

กำรลำกจูงรถยนต์ 

ห่วงลำกจูง 

ห้ามใช้เชือกบิดเกลียวมาลากรถ มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ห่วงลากจูงหลุด 
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รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ 

ซึ่งใช้ส�าหรับห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเคร่ืองมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่

ใต้พื้นห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนท่ีจะติดต้ังห่วงลากจูงหน้า ต้อง

ถอดฝาปิดช่องเสียบห่วงลากจูงบนกันชนหน้าออกก่อน หลังจากนั้น 

น�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของ

กันชนหน้า (แสดงตามรูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูงแน่นแล้ว 

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งห่วงลากจูงแบบคงที่อยู่ที่ด้านหลังของรถ 

หมายเหตุ ฝาปิดช่องเสียบห่วงลากจูงที่ถอดออก มีสายพลาสติก
เชื่อมต่อกับกันชนหน้า 

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิด

การขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์

คันอื่น รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้เชือกอ่อนและคานลากแข็ง 

กำรลำกจูง 

หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ขัดข้อง อาจจะมีความ

เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ห้ามหมุนสวิตช์

กุญแจเข้าต�าแหน่ง ON 

เมื่อท�าการลากจูง รถลากจูงห้ามออกรถหรือเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงท�าให้รถยนต์เสียหาย 

กำรลำกจูงแบบยกล้อหน้ำขึ้น 

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงที่ดีที่สุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าข้ึน โดยผู้ช�านาญการจะใช้อุปกรณ์ยกล้อในการยกหน้าขึ้น 

โดยให้ล้อหลังอยู่บนพ้ืน มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เกียร์เสียหาย และปลด

เบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสารห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง 



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่ 

193

5

กำรลำกจูงแบบให้สี่ล้อสัมผัสพื้น 

ความเร็วลากจูงห้ามเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทาง

ลากจูงห้ามเกิน 50 กิโลเมตร 

หากต้องการลากจูงรถโดยให้ทั้งสี่ล้อสัมผัสกับพื้นถนนพร้อมกัน ควร

ระวัง: 

1 เปิดสวิตช์กุญแจต�าแหน่ง ON เปิดไฟเบรก ท่ีปัดน�้าฝน และไฟ

เลี้ยวให้ท�างานเมื่อจ�าเป็น 

2 โยกคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติเข้าต�าแหน่งเกียร์ N ก่อนการลาก

จูง 

3 ปลดเบรกมือ 

4 เปิดไฟฉุกเฉิน 

5 หากเกียร์ช�ารุดหรือขาดน�้ามันเกียร์ ห้ามลากจูงรถโดยให้สี่ล้อ

สัมผัสกับพื้น 

6 เมื่อล้อหน้า (ล้อขับเคลื่อน) ลงพื้น ห้ามลากจูงถอยหลัง 

เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ท�างาน จึงต้องใช้แรงเหยียบแป้นเบรกและ

แรงหมุนพวงมาลัยมากขึ้น และระยะทางเบรกจะยาวขึ้นด้วย 
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก 

หากรถยนต์ของท่านต้องการการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะ

มาท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อ

ไปนี้: 

ดึงเบรกมือขึ้น โยกคันเกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P จัดวางบล็อกหนุนล้อ 

(1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อรถตามรูป 

ติดต้ังสายโยง (3) ที่รอบล้อและผูกยึดกับรถบรรทุก รัดสายโยงให้

แน่นเพื่อท�าให้รถยนต์คงที่ 
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กำรซ่อมแซมยำง 

กำรแนะน�ำเครื่องมือ (รวมเครื่องมือซ่อมแซมยำง) 

1 2 3

4

1 ถังกาวซีล 

2 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า 

3 เครื่องมือถอดฝาครอบนัตล้อ 

4 ห่วงลากจูง 

กำรซ่อมแซมยำง 

1 แกะฉลากที่ติดบนก้นถังกาวซีล ไปติดไว้บนพวงมาลัย เพื่อเตือน

ผู้ขับห้ามขับเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

80
50

Max km/h
Max mp/h

80
50

Max km/h

Max mp/h

2 เชื่อมต่อสายยางลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าถังกาว

ซีลลง ประกอบเข้าร่องล็อกของปั๊มเติมลมไฟฟ้า ถอดฝาครอบ

กันฝุ่นวาล์วลมของยางที่เสียหาย เชื่อมต่อหัวสายยางของถังกาว

ซีลเข้าวาล์วยาง ตรวจสอบสวิตช์แหล่งจ่ายไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้าอยู่
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สถานะปิด (กด “O” ลง) หรือไม่ จากนั้นเสียบปลั๊กปั๊มเติมลม

ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ หมุนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ถึงต�าแหน่ง 

ON/RUN/START 

12V

หมายเหตุ  เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกิน
ควร แนะน�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์ 

3 เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) เริ่มเติม

กาวซีลเข้ายาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้แรงดันยางลมถึง 2.1 bar (30 psi) ใช้

เวลาประมาณ 5-10 นาที 

หมายเหตุ เม่ือมิเตอร์แรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�างาน แรงดัน
สูงสุดอาจแสดงถึง 6 bar (87 psi) จากนั้นแรงดันจะกลับสู่
ปกติ 

4 หลังจากถึงแรงดันที่ก�าหนด โปรดปิดปั๊มเติมลม (กด “O” ลง) 

หมายเหตุ ถ้าแรงดันลมยางไม่ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนดภายใน 
10 นาที กรุณาถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมยางรถออกและให้
รถยนต์ เคลื่อนที่จนยางรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ 
หากยังไม่ถึงแรงดันลมยางที่ก�าหนด แสดงว่ายางรถเสียหาย
อย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อกับศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 

หมายเหตุ หากปั๊มเติมลมไฟฟ้าท�างานต่อเนื่องเกิน 10 นาที 
อาจจะท�าให้มอเตอร์ร้อนเกินจนเกิดความเสียหาย 
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5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดสายยางของถังกาวซีล

ออกจากวาล์วลมของยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจาก 

ช่องจ่ายไฟ และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางในห้องเก็บสัมภาระ 

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ขับรถยนต์ภายในเวลา 

1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายอย่างสม�่าเสมอในยาง ความเร็วรถ

ห้ามเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางห้ามเกิน 5 กิโลเมตร 

หลังจากเดินทางเสร็จ ตรวจสอบแรงดันลมยาง 

เลือกวิธีการแก้ไขตามสภาพแรงดันลมยางต่างๆ 

• หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 0.8 bar (12 psi) แสดงว่ายางรถ 

เสียหายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อกับ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 

• หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 0.8 bar (12 psi) ถึง 2.1 bar (30 

psi) ต้องเชื่อมต่อสายยางของปั๊มลมไฟฟ้าเข้าวาล์วลมของยาง 

เสียบปลั๊กสายไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ จากนั้นเปิด

สวิตช์ปั๊มเติมลมไฟฟ้าจนแรงดันลมถึงแรงดันก�าหนด คือ 2.1 

bar (30 psi) หลังจากเดินทางต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอน 6 อีกครั้ง 

• หากแรงดันลมยางเท่ากับ 2.1 bar (30 psi) สามารถเดินทางต่อ 

แต่ความเร็วรถห้ามเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางห้ามเกิน 

200 กิโลเมตร

หมายเหตุ เครื่องมือซ่อมยางเหมาะกับยางที่เสียหายจากการโดน
วัตถุแหลมทิ่มและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมาะส�าหรับการซ่อมแซมหน้ายางและไหล่ยางตามที่แสดง
ในรูป A และรูป B เท่านั้น 
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5

กำรเปลี่ยนฟิวส์ 

ฟิวส์ 

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาดแสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน  

ฉลากบนฝาครอบกล่องฟิวส์ได้ระบุต�าแหน่งและขนาดของฟิวส์ทุกชิ้น 

ถ้าท่านสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์  

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่ 

แนะน�าเก็บฟิวส์ส�ารองส่วนหนึ่งไว้ในรถ สามารถติดต่อรับจากศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

กำรเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขำดและหลังขำด 
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ข้อควรระวัง 

• ส�าหรับฟิวส์ท่ีขาดไป กรุณาอย่าซ่อมแซมเองหรือใช้ฟิวส์ที่มี

ค่าแอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้า 

เสียหายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกิน 

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้

รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด 

กล่องฟิวส์ 

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง: 

• กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร (อยู่ใต้ช่องเก็บของด้านผู้โดยสาร) 

• กล่องฟิวส์ของห้องเครื่องยนต์ (ด้านซ้ายของห้องเครื่องยนต์) 

V5026

21

1 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ 

2 กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร 
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กล่องฟิวส์ของห้องโดยสำร 

R

RR

R

F10
F11

F12
F13

F14
F15

F16
F17

F18

F19
F20

F21
F22

F23
F24

F25
F26

F27

F1
F2

F3
F4

F5
F6

F7
F8

F9

PULLERF3
7

F3
6

F3
8

F3
4

F2
8 F3

1

F3
0

F3
2F2

9

F3
3

F3
5

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์ 

1 ปิดสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่ 

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของที่แผงหน้าปัด เพื่อเปิดกล่องฟิวส์ 

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ

สอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์ 

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป 

ขนำดของฟิวส์ 

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F1 20A 
รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกบังลมหลัง 

F2 15A มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกประตู (ปลดล็อก) 

F3 10A 
พอร์ตวินิจฉัย สวิตช์กระจกมองข้าง สวิตช์

เซ็นทรัลล็อกประตู 

F4 5A 
เซ็นเซอร์มุมเลี้ยว ปรับระดับไฟหน้า สวิตช์ไฟ

ส่องหลัก 

F5 10A เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์ รีเลย์ล็อกเกียร์ 
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F6 10A 

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก/ระบบควบคุมการ

ทรงตัว แผงหน้าปัด โมดูลควบคุมตัวถังรถ 

เกตเวย์ โมดูลควบคุมแอร์แบบแมนนวล โมดูล

ควบคุมแอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ รีเลย์ไฟส่อง

สว่างตอนกลางวัน 

F7 20A ซันรูฟ 

F8 10A โมดูลควบคุมของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

F9 10A รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง 

F10 5A ไฟหรี่ ไฟท้ายซ้าย ไฟปุ่มกดภายในรถ

F11 5A ไฟห้องโดยสาร 

F12 5A 
ไฟหรี่ ไฟท้ายขวา ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง ไฟ

ปุ่มกดภายในรถ 

F13 15A สวิตช์แป้นเบรก 

F14 15A มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกประตู (ล็อก) 

F15 10A 
เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์ กลไกเปล่ียนเกียร์ของ

เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์ สวิตช์เลือกเกียร์ 

F16 15A ช่องเสียบจ่ายไฟด้านหน้า 

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F17 - - 

F18 10A 

วิทยุจอสี วิทยุ โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถัง

รถ ฟิวส์ F11 ของกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร รีเลย์

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง แผงหน้าปัด 

ซันรูฟ เซ็นเซอร์วัดแสงแดด เกตเวย์ รีเลย์

พัดลม 

F19 7.5A ไฟเบรกซ้าย ไฟเบรกดวงที่สาม 

F20 25A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังซ้าย 

F21 7.5A ไฟเบรกขวา 

F22 25A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังขวา 

F23 5A 
โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ เกตเวย์ 

โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ 

F24 25A 
สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู ้โดยสารด้าน

หน้า 

F25 20A อุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

F26 25A สวิตช์อเนกประสงค์ของประตูข้างผู้ขับขี่ 

F27 - - 
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F28 20A 
วิทยุ วิทยุจอสี สวิตช์แผงควบคุมระบบเครื่อง

เสียง 

F29 10A รีเลย์แตร 

F30 10A 

โมดูลควบคุมแอร์แบบแมนนวล โมดูลควบคุม

แอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แผงควบคุมแอร์แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

F31 10A เกตเวย์ 

F32 10A แผงหน้าปัด 

F33 10A เกตเวย์ 

F34 5A โมดูลสื่อสาร T-BOX 

F35 - - 

F36 - - 

F37 - - 

F38 - - 

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

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์ 

1 ปิดสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่ 

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวส์ 

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ

สอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์ 

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ทีมี่ค่าแอมแปร์เท่ากนัมาทดแทนฟิวส์ทีข่าดไป 
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ขนำดของฟิวส์ 

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F1 10A ไฟต�่าด้านหน้าขวา 

F2 5A 

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนปลาย โซลินอยด์

วาล์วเพลาลูกเบี้ยวด้านไอดี โซลินอยด์วาล์ว

เพลาลูกเบี้ยวด้านไอเสีย 

F3 10A ไฟต�่าด้านหน้าซ้าย 

F4 10A รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ 

F5 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ 

F6 5A 

รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์ วาล์วควบคุม

หม้อดักไอน�้ามัน สวิตช์แรงดันกลางของแอร์ 

รีเลย์ปั ๊มสุญญากาศอิเล็กทรอนิกส์ กล่อง

รีเลย์พัดลมระบายความร้อน รีเลย์ปั๊มน�้ามัน

เชื้อเพลิง 

F7 30A 
รี เลย ์ เอนเนเบิลที่ป ัดน�้ าฝนหน ้า รี เลย ์

ความเร็วที่ปัดน�้าฝนหน้า 

F8 5A ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น 

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

F9 15A ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน 

F10 10A 
ไฟสูงด้านหน้าขวา ไฟแสดงของไฟสูงที่แผง

หน้าปัด 

F11 10A ไฟสูงด้านหน้าซ้าย 

F12 30A 
คอยล์จุดระเบิด หัวฉีดน�้ามัน โมดูลควบคุม

เครื่องยนต์ 

F13 30A รีเลย์ปั๊มสุญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

FL1 150A 
ไดชาร์จ ฟิวส์ F4, FL11 ของกล่องฟิวส์ห้อง

เครื่องยนต์ 

FL2 40A 
โมดูลระบบเบรกป้องกันล้อล็อก/ระบบ

ควบคุมการทรงตัว (ปั๊ม) 

FL3 40A กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน 

FL4 60A 
ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F20, F22, 

F24, F26 

FL5 80A 

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F1, F3, F5, 

F7, F9, F29, F31, F33 รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบัง

ลมหลัง 
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน 

FL6 25A 
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก/ระบบควบคุม

การทรงตัว (วาล์ว) 

FL7 50A สวิตช์กุญแจ 

FL8 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ 

FL9 30A 
ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F28, F30, 

F32, F34 

FL10 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ 

FL11 30A รีเลย์พัดลม 

FL12 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ 

FL13 30A รีเลย์สตาร์ท 

FL14 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ 

FL15 30A 
รีเลย์ไฟสูง รีเลย์ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน 

รีเลย์ไฟหรี่ 

FL16 - - 
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ 

ขนำดของหลอดไฟ 

หลอดไฟ ขนำด 

ไฟต�่าและไฟสูง HB3LL 60W 

ไฟหร่ีหน้า/ไฟส่องสว่างตอน

กลางวัน (สเปคสูง) 

LED 

ไฟหรี่หน้า (สเปคต�่า) W5W 5W 

ไฟเลี้ยวหน้า PY21W 21W 

ไฟเลี้ยวด้านข้าง WY5W 5W 

ไฟถอยหลัง LED 

ไฟตัดหมอกหลัง P21W 21W 

หลอดไฟ ขนำด 

ไฟหรี่หลัง LED 

ไฟเบรก P21W 21W 

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W 

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W 

ไฟเบรกดวงที่สาม W5W 5W 

ไฟห้องโดยสาร C10W 10W 

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ R10W 10W 

หมายเหต ุรูปร่างและโครงสร้างของหลอดไฟ HB3LL เหมือนกับหลอดไฟ HB3 แต่มีอายุการใช้งานและความทนทานดีกว่า HB3 
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน 

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดสวิตช์กุญแจและสวิตช์ไฟ เพื่อหลีก

เลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

หากหลอดไฟโดนขูดขีดหรือถูกท�าให้เปื้อน อาจจะท�าให้หลอดไฟไม่

สามารถรวมแสงได้ เมื่อท�าความสะอาด ห้ามให้มือสัมผัสกับกระจก

หลอดไฟ หากมีความจ�าเป็น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยบนหลอดไฟออก 

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟต้องระมัดระวัง ห้ามท�าให้หลอดไฟเกิดความเสีย

หาย 

ส�าหรับหลอดไฟท่ีไม่ได้ระบุว ่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยน กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ไฟห้องโดยสำร 

1 ใช้ไขควงปากแบนงัดด้านหน้าของเลนส์อย่างเบาๆ ถอดเลนส์

ออก 

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า 
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ไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ 

1 ใช้ไขควงปากแบนเสียบเข้าช่องด้านข้างฝาปิด (แสดงตามลูกศร) 

และงัดชุดไฟออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง 

2 หมุนแล้วกดหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก 
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กำรบ�ำรุงรักษำ 

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ 

ความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ และสมรรถนะของรถยนต์ของท่าน 

ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษา

ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา 

กำรบ�ำรุงรักษำ 

จอแสดงข้อมูลรถยนต์แสดงข้อมูลการบ�ารุงรักษาครั้งต่อไป อ้างอิง 

"จอแสดงข้อมูลทั่วไป" ในบท "แผงหน้าปัดและระบบควบคุม" หลัง

ท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกคร้ัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่จัด

ท�าการบ�ารุงรกัษาจะรเีซ็ตข้อมลูการบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลาครัง้ต่อ

ไป 

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้น�ารถยนต์ไปท�าการบ�ารุงรักษา (หรือศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งต้ังไม่ได้ต้ังค่าระยะทางหลังท�าการบ�ารุง
รักษาแล้วเสร็จ) จะไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของการบ�ารุง
รักษาครั้งต่อไป 

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ 

รายละเอียดโปรดอ้างอิงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา หลัง

ท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ลงนามและประทับตราบนประวัติการบ�ารุงรักษา 

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก 

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา 

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น 

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือก

แข็งและน�้า) ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา 

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย 

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย กรณีท่ีต้ังค่าเครื่องยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 

กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย สมรรถนะเครื่องยนต์และการ 

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดอุณหภูมิสูง 

ท�าให้เครื่องฟอกไอเสียและเครื่องยนต์เสียหาย 

ข้อควรระวัง 

เจ้าของรถหรือช่างซ่อมแซมท่ีไม่ได้รบัการมอบหมาย ห้ามเปลีย่น

หรอืปรบัแต่งอปุกรณ์นี ้และห้ามปรบัแก้ไขการต้ังค่าของเคร่ืองยนต์

ใดๆ มฉิะนัน้ จะส่งผลให้หมดการรบัประกันของผูผ้ลติ 

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป 

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นทันที 

นอกจากการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านยัง

ควรท�าการตรวจสอบทั่วไปเป็นประจ�าตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้: 

การตรวจสอบประจ�าวัน 

• ตรวจสอบประสทิธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ไฟแสดง

ไฟเล้ียว ทีปั่ดน�า้ฝน เคร่ืองฉดีน�า้ล้างกระจกและสญัญาณไฟเตอืน 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก 

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถมีรอยของเหลวที่รั่วออกมาหรือไม่ 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง 

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์ 

• ระดับน�้ามันเครื่อง 

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น 

• ระดับน�้ามันเบรก 

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม 

• แรงดันลมยางและสภาพของยาง 

• ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ 



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ 

212

หมายเหตุ ถ้ารถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควร 
ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องบ่อยๆ 

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ 

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การตรวจบ�ารุงเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง 

ควำมปลอดภัยภำยในโรงเก็บรถ 

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุน

ต่อและติดต่อกันหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ามสัมผัสกับพัดลม 

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดัง

ต่อไปนี้: 

• มือและเสื้อผ้าของท่านควรห่างไกลจากสายพานขับเคล่ือนและ

ลูกรอก 

• หากรถยนต์เพิ่งใช้งานเสร็จ ห้ามสัมผัสกับระบบระบายไอเสีย

และระบบหล่อเย็นก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง 
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• เมื่อเคร่ืองยนต์หมุนท�างานหรือได้เปิดสวิตช์กุญแจ ห้ามสัมผัส

สายไฟหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า 

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพื้นที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ 

เพราะไอเสียเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก 

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงยกรถค�้ายันเท่านั้น 

• สะเก็ดไฟและหลอดไฟที่ไม ่มีฝาครอบต้องอยู ่ห ่างจากห้อง

เครื่องยนต์ 

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน 

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออกก่อน 

• ห้ามน�าเครื่องมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่ 

ของเหลวที่เป็นสำรพิษ 

ของเหลวท่ีใช้ในเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่ยัง

ไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ายาหล่อ

เย็น น�้ามันเบรกและน�้ามันเพาเวอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันเครื่องและ

น�้ายาฉีดล้างกระจกบังลม 

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม 

น�้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งำนแล้ว 

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

อย่างร้ายแรง รวมถึงโรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หลังสัมผัส

กับน�้ามันเครื่องต้องล้างให้สะอาดหมดจด น�้ามันเครื่องที่ใช้งานไป

แล้วควรจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการท�าลายสิ่งแวดล้อม 
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ฝำกระโปรงหน้ำ 

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ 

หากยังไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าสนิท และใช้เพียงแต่

ล็อกนิรภัย ห้ามขับเคลื่อนรถ 

AB

1 ดึงมือจับปลดฝากระโปรงหน้าภายในรถยนต์ (รูป A) 

2 ผลักคันโยกท่ีต�าแหน่งล็อกฝากระโปรงหน้าไปด้านซ้ายจะปลด

ล็อกฝากระโปรงหน้า (รูป B) 

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และใช้เหล็กค�้าฝากระโปรงให้มั่นคง 

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ 

มือข้างหนึ่งวางเหล็กค�้าลงบนฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีกข้าง

หนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อ

ฝากระโปรงหน้าลงถึงต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20-

30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท 

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวซ�้า 
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ข้อควรระวัง 

• เพื่อความปลอดภัย เมื่อขับรถ ฝากระโปรงหน้าต้องปิดแน่น

ตลอด เพราะฉะนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง ต้อง

ตรวจสอบสลักล็อกได้เข้าล็อกเต็มที่หรือไม่ คือตรวจดูว่าฝา 

กระโปรงหน้าเสมอกับชิ้นส่วนตัวถังรถหรือไม่ 

• ระหว่างการขับรถ หากพบฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดรถที่ริมถนนในที่ปลอดภัย ลงจากรถและปิดฝา 

กระโปรงหน้าอีกครั้งแล้วจึงเดินทางต่อ 

• เมื่อปลดเหล็กค�้ากระโปรงหน้า ต้องอาศัยแรงภายนอกมา 

ค�้ายันกระโปรงหน้า เพ่ือป้องกันกระโปรงหน้าตกลงอย่าง

คาดไม่ถึงเนื่องจากน�้าหนักของฝากระโปรง จนท�าให้รถยนต์

เสียหายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

• เมื่อใช้แรงกดปิดฝากระโปรงหน้า ระวังหนีบมือ 
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ห้องเครื่องยนต์ 

เครื่องยนต์ 1.5L 

ขณะที่ท�างานในห้องเคร่ืองยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท "ความปลอดภัยภายในโรงเก็บรถ" โปรด

อ้างอิง "การบ�ารุงรักษา" ในบท "การบ�ารุงรักษา" 

1 กระปุกเก็บน�้ามันเพาเวอร์ (ฝาสีด�า) 

2 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า) 

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง) 

4 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีด�า) 

5 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง) 

6 กระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น (ฝาสีด�า) 

1 2 3 4 5 6
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เครื่องยนต์ 

น�้ำมันเครื่องยนต์ 1.5L 

เกรด ACEA ของน�้ำมันเครื่อง 

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพื่อท�าให้รถยนต์ของท่านมี

สมรรถนะสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA A5/B5 ที่บริษัทฯ 

แนะน�า 

เลือกความหนืดน�้ามันเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความหนืด

ต่างกัน 

ภายใต้อุณหภูมิปกติ แนะน�าท่านใช้น�้ามันเครื่องเกรด SAE 5W-30 ที่

บริษัทฯ แนะน�า 

กรณีที่ท่านอยู่พ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าท่านใช้น�้ามันเครื่อง

เกรด SAE 0W-30 ที่บริษัทฯ แนะน�า 



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ 

218

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง 

เมื่อระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีด

จ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับรถต่อ

จะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย หลีกเล่ียงการท�าให้น�้ามัน

เครื่องกระเด็นไปถึงเครื่องยนต์ท่ีมีอุณหภูมิสูง อาจจะ

ท�าให้เกิดไฟไหม้ได้ 

เครื่องยนต์ 1.5L 

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม 

ความเหมาะสม เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถในพื้นที่

เรียบและเครื่องยนต์ต้องอยู ่ในสภาพเย็น แต่ถ้าเครื่องยนต์ก�าลัง

ท�างานอยู่และอุณหภูมิสูงอยู่ ควรปิดสวิตช์กุญแจและรออย่างน้อย 5 

นาทีแล้วจึงตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง 

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด 

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก

ครั้ง เพื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องห้ามต�่า

กว่าขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง 

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

ระหว่างขีดจ�ากัด “MAX” และขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัด 

ระดับน�้ามันเครื่อง 

4 รอ 5 นาทีแล้วจึงตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องใหม่ หากมีความ

จ�าเป็น เติมน�้ามันเครื่องตามความเหมาะสม (ห้ามเติมจนล้น) 

5 ขั้นตอนสุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าและปิดฝา

ช่องเติมน�้ามันเครื่องให้แน่น  
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ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง 

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า” ของบทความ “ข้อมูลทางเทคนิค” 

หมายเหตุ ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องใดๆ 

ข้อควรระวัง 

กรณีท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบ 

น�้ามันเครื่องบ่อยขึ้น 
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ระบบระบำยควำมร้อน 

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น 

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา

ครอบกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง 

ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถในพื้นที่เรียบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” เปิดฝาครอบกระปุกน�้ายาหล่อ

เย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกินขีด 

“MAX” 

หมายเหตุ ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ายาหล่อเย็น
กระเด็นลงบนตัวถังรถ น�้ายาหล่อเย็นอาจท�าความเสียหายกับสีรถ 

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น สงสัยว่า

ระบบระบายความร้อนอาจจะมีการรั่ว กรุณาน�ารถเข้าศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที 

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น 

ใช้น�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารกันเยือกแข็งและน�้า) ท่ี

บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค” 

หมายเหตุ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมน�้าสะอาดจ�านวนน้อยเข้า
กระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น แต่ต้องระวัง การกระท�าเช่นนี้จะท�าให้
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ประสิทธิภาพกันเยือกแข็งลดลง ห้ามเติมน�้ายาหล่อเย็นประเภท
อื่น 

หมายเหตุ หากผสมสารป้องกันการกัดกร่อนหรือสารเพิ่มคุณภาพ 
อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คันนี้ในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้
รถยนต์เสียหาย แนะน�าใช้สารป้องกันการกัดกร่อนหรือสารเพิ่ม
คุณภาพที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งในท้องถิ่น 

สารกันเยือกแข็งเป็นพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะเป็น

อันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็งให้

เรียบร้อย และจัดเก็บในสถานที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง ถ้าสงสัย

ว่าเด็กได้กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพาไปพบ

แพทย์ทันที 

ต้องหลีกเล่ียงไม่ให้สารกันเยือกแข็งสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที 
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เบรก 

ผ้ำเบรก 

ระหว่างการเดินทาง ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอด

เวลา เพราะจะท�าให ้ระบบเบรกร ้อนเกินจนท�าให ้

ประสิทธิภาพของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วน

ของระบบเบรกสึกหรอเร็วขึ้น 

ขอบเขตการใช้งานท่ีเหมาะสมของเบรก ความหนาของผ้าเบรกหน้า

ห้ามต�่ากว่า 2 มิลลิเมตร ความหนาของฝักเบรกหลังห้ามต�่ากว่า 1 

มิลลิเมตร จานเบรกหน้า 20-22 มิลลิเมตร ความหนาบางสุดของดรัม

เบรกหลังห้ามต�่ากว่า 1 มิลลิเมตร 

ในการเดินทางระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรก

รถอย่างรุนแรง 

ข้อควรระวัง: ภายในระยะเวลาที่สมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาก�าหนด ควรตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดใน

ระบบเบรกเป็นประจ�า และท�าการเปลี่ยนทันทีถ้ามีความจ�าเป็น จึง

จะสามารถรับรองประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบได้เบรก 

เมื่อผ้าเบรกสึกหรอถึงขีดจ�ากัด เบรกจะส่งเสียงแหลมเนื่องจากโลหะ

เสียดสีกัน หากได้ยินเสียงแบบนี้ กรุณาน�ารถไปเปลี่ยนผ้าเบรกที่ศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด มิฉะนั้น อาจจะเกิดอุบัติเหตุ

เนื่องจากเบรกใช้งานไม่ได้ 

หลังได้เปลี่ยนผ้าเบรกหรือจานดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในช่วง

ระยะ 800 กิโลเมตร 

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก 

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ามันเบรก และเก็บในสถานที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง ถ้าพบว่า

มีการกลืนน�้ามันเบรก ต้องพบแพทย์ทันที 

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ถ้า

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที 

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถในพื้นที่เรียบและระบบอยู่ในสภาพเย็น 

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากส่วนคอของกระปุกเก็บน�้ามัน
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เบรก ควรรักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ในขีด “MAX” ห้ามระดับ

น�้ามันเบรกต�่ากว่าขีด “MIN” 

หมายเหตุ น�้ามันเบรกสามารถท�าความเสียหายต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ามันเบรก ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นลงที่สีรถโดยบังเอิญ 
ควรใช้ผ้าเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้างบริเวณที่
โดนน�้ามันเบรก 

MAXMIN

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก 

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ของบทความ “ข้อมูลทางเทคนิค” 

ข้อควรระวัง 

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามเวลาก�าหนดในสมุดการรับประกันและ

การบ�ารุงรักษา 
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พวงมำลัยเพำเวอร์ 

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันพวงมำลัยเพำเวอร์ 

น�้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นพิษอย่างมาก ควรปิดผนึก

กระปุกเก็บน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเก็บในสถานท่ี

ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้กลืนน�้ามันพวงมาลัย

เพาเวอร์โดยบังเอิญ ต้องพาไปพบแพทย์ทันที 

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์สัมผัสกับ

ผิวหนังและดวงตา ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ควรล้างออกด้วยน�้า

ปริมาณมากทันที 

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์เมื่อท�าการบ�ารุงรักษา

ทุกครั้ง ก่อนท่ีจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ควรท�าการตรวจสอบเมื่อระบบ

อยู่ในสภาพเย็นและล้อหน้าหันไปด้านหน้าตรง 

เช็ดฝาครอบช่องเติมน�้ามันให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ ่นเข้า

กระปุกเก็บน�้ามัน หมุนฝาครอบช่องเติมน�้ามันของกระปุกเก็บน�้ามัน

เพาเวอร์ออก ใช้ผ้าฝ้ายที่สะอาดเช็ดก้านวัดระดับน�้ามันให้สะอาด ปิด

ฝาให้เรียบร้อยแล้วหมุนออกอีกที เพื่อตรวจสอบระดับน�้ามัน หากมี

ความจ�าเป็น เติมน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ตามก�าหนดถึงระดับ

ระหว่างขีดจ�ากัดสูงสุดกับขีดจ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามัน 

(แสดงตามภาพ) 

หมายเหตุ น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์จะท�าลายสีรถ ขณะที่เติม
น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ถ้าท�าให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์
กระเด็นลงที่ผิวสีโดยบังเอิญ ควรใช้ผ้าชุบน�้าผสมน�้ายาล้างรถ
ท�าความสะอาดบริเวณนี้ 



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ 

225

6

ข้อควรระวัง 

ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์

กระเด็นลงบนเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจก่อท�าให้เกิด

ไฟไหม้ 

มำตรฐำนน�้ำมันเพำเวอร์ 

ใช้น�้ามันเพาเวอร์ที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ของบท “ข้อมูลด้านเทคนิค” 
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แบตเตอรี่ 

กำรดูแลรักษำแบตเตอรี่ 

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถนานในกรณีที่ไม่ได้สตาร์ท

เครื่องยนต์ มิฉะนั้น อาจท�าให้แบตเตอรี่คายประจุไฟเป็น

ปริมาณมากจนสตาร์ทเครื่องไม่ได้ 

หลังเปิดห้องเครื่องยนต์ก็สามารถมองเห็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็น

แบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมสารละลาย 

แบตเตอรี่มีช่องส�าหรับแสดงสถานะของแบตเตอร่ีอยู่ที่ด้านบนของ

แบตเตอรี่  สังเกตุที่ช ่องแสดงสถานะเพื่อให ้ทราบสถานะของ

แบตเตอรี่ เมื่อสถานะแสดง 

• สีเขียว: แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี 

• สีเข้ม (ออกสีด�า): แบตเตอรี่ต้องการชาร์จไฟ 

• สีเขา (สีเหลืองอ่อน): ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

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

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่ ง เป ็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน 
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ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อน เพราะ

ฉะน้ัน ในขณะท่ีต้องการติดต้ังหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยท่านถอดรื้อและประกอบแบตเตอร่ี 

เพื่อท�าให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานอย่างปกติ แนะน�า

ให้ใช้แบตเตอรี่ท่ีเป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่

เดิม 

 แบตเตอรี่เก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก 

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจกบังลม 

น�้ายาล้างกระจกบังลมใช้เพื่อท�าความสะอาดกระจกบังลม ตรวจสอบ

ระดับน�้ายาล้างกระจกทุกสัปดาห์ เมื่อระดับน�้ายาต�่าเกิน โปรดเติม

น�้ายาทันที 

หมายเหตุ ห้ามใช้สารกันเยือกแข็งหรือน�้าผสมน�้าส้มสายชู สารกัน
เยือกแข็งจะท�าความเสียหายต่อสีรถ ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าให้ปั๊ม
ล้างกระจกบังลมเสียหาย 

ข้อควรระวัง 

• หากเปิดสวิตช์ล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายาหมดถัง 

จะท�าให้ปั๊มน�้าล้างกระจกเสียหาย 

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้าล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัดเสียหาย 

กรุณาเปิดใช้เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บ

น�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอและเครื่องฉีดน�้า

สามารถใช้งานตามปกติ 

หัวฉีดน�้ำ 

ใช้เครือ่งฉดีล้างกระจกเป็นครัง้คราว เพือ่เป็นการตรวจสอบว่าหวัฉดีน�า้

ของเครือ่งฉดีน�า้ล้างกระจกบงัลมอุดตนัหรอืไม่ ทศิทางถกูต้องหรอืไม่ 

ถ้าหัวฉีดน�้าอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู 

เพื่อขจัดสิ่งอุดตัน 

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก 

ใช้น�า้ยาล้างกระจกทีบ่ริษทัฯ แนะน�าและอนุญาต อ้างองิถึง “ของเหลว

และความจทุีแ่นะน�า” ของบทความ “ข้อมลูทางเทคนคิ” 
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ที่ปัดน�้ำฝน 

ใบปัดน�้ำฝน 

ข้อควรระวัง 

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า 

• ล้างกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนมากวาดตะกอนที่ติดในกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพ

การปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน 

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก ปัดแล้วทิ้งรอยน�้าที่เหลืออยู่หรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน 

• ล้างกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกท่ีแนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างสะอาดก่อนที่จะเปลี่ยนใบ

ปัดน�้าฝน 

• ใช้แต่ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิม 
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กำรเปลี่ยนใบปัดของที่ปัดน�้ำฝนหน้ำ 

1 ยกก้านปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม 

2 คลายคลิปทั้งสองข้างตามลูกศรในรูป แล้วใช้แรงถอดใบปัดออก

จากแขนปัด 

3 ถอดใบปัดน�้าฝนจากก้านปัดน�้าฝนและห้ามน�ามาใช้งานอีก 

4 เอาหัวแหลมของแขนปัดน�้าฝนเสียบเข้ารางของใบปัดน�้าฝนใหม่ 

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้แผ่นล็อกเข้าล็อก 

6 ก่อนท่ีจะวางที่ปัดน�้าฝนลงบนกระจกบังลม ต้องตรวจสอบใบปัด

น�้าฝนว่าได้ติดตั้งบนก้านปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่ 
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กำรเปลี่ยนใบปัดของที่ปัดน�้ำฝนหลัง 

1 ยกก้านปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลมหลัง 

2 ตามลูกศรในรูป จับด้วยสองมือและใช้แรงถอดใบปัดออกจาก

แขนปัด 

3 ถอดใบปัดน�้าฝนจากก้านปัดน�้าฝนและห้ามน�ามาใช้งานอีก 

4 เอาหัวแหลมของแขนปัดน�้าฝนเสียบเข้ารางของใบปัดน�้าฝนใหม่ 

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้แผ่นล็อกเข้าล็อก 

6 ก่อนที่จะวางที่ปัดน�้าฝนลงบนกระจกบังลมหลัง ให้แน่ใจว่าใบปัด

น�้าฝนติดตั้งเข้ากับแขนปัดน�้าฝนอย่างแน่นหนาแล้ว 
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ยำง 

ข้อมูลทั่วไป 

• หลังเปลี่ยนยางใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทาง 

500 กิโลเมตรแรก 

• ระหว่างการขับขี่  ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยวรถด้วย

ความเร็วสูง

• เมื่อขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทางต้องชะลอความเร็ว แล้ว

ประคองวงพวงมาลัยให้สอดคล้องกับมุมของถนน 

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ขจัดสิ่งแปลกปลอมบน

ดอกยางทันที 

• หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จาระบีและน�้ามันเชื้อ

เพลิง 

• ควรติดต้ังฝาครอบกันฝุ่นให้ช่องเติมลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น

เข้า 

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับตาม

ต�าแหน่งเดิม 

• เก็บรักษาล้อหรือยางที่ถอดออกมาไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและ

ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด 

ยำงใหม่ 

ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังน้ัน ในการ

เดินทาง 500 กิโลเมตรแรก ควรขับอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลาง เพื่อรันอินยางใหม่ และยังเป็นประโยชน์ต่ออายุ

การใช้งานของยาง 

ความสึกหรอของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนอย่างผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายาง

รถมีความเสียหายแล้ว หากท่านสงสัยว่ายางรถมีความเสียหาย 

กรุณาชะลอความเร็วทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ของยางรถ หากไม่สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควร

ชะลอความเร็วการเดินทาง ขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่

ใกล้สุดเพื่อท�าการตรวจสอบ 
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ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง 

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง เพื่อระบุทิศทาง

การหมุน ต้องประกอบยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพ่ือเพิ่ม

สมรรถนะในด้านการป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลด

เสียงรบกวนในระหว่างการเดินทางและยืดอายุการใช้งาน 

อำยุกำรใช้งำนของยำง 

แรงดันลมยางและวิธีการขับที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานของ

ยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้: 

• ทุกเดือนต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในสภาพ

เย็นอย่างน้อย 1 ครั้ง 

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว 

• ตรวจสอบยางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่ 

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง 

แรงดันลมยาง 

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรออย่างผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการขับข่ีของรถด้วย ควร

ตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง และควรตรวจสอบ

แรงดันลมยางก่อนขับรถทางไกล

วิธีการขับรถ 

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน จะลดอายุการใช้งานของยาง 

การตั้งศูนย์ล้อ 

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล 

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังนั้น ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่อีกครั้ง 

นอกจากน้ี หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์

ล้อใหม่ 
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ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ 

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น ยังส่ง

ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 

กำรตรวจสอบยำง 

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ถ้ายางเสียหาย เกิด

การสึกหรอเกินควรหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง ห้ามขับ

รถ 

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอในขณะเดินทาง และตรวจสอบดอกยาง

และแก้มยางมีปัญหาเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือไม่ 

หมายเหตุ หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จาระบีและ
น�้ามันเชื้อเพลิง 

แรงดันลมยำง 

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง 

ตรวจสอบแรงดันลมยาง (รวมยางอะไหล่) อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

เมื่อท�าการตรวจสอบ ยางต้องอยู่ในสภาพเย็น 

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ท่านต้อง

เข้าใจว่าแรงดันลมยางในขณะน้ีสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 0.3 - 0.4 
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bar (4.35 to 5.8 psi) ในกรณีนี้ ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดัน

อากาศที่แนะน�าในข้อมูลทางเทคนิค (ยางเย็น) 

หัวเติมลมยำง 

ขันฝาครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อ

ท่านตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางมีการรั่ว

หรือไม่ (ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่) 

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ 

หากยางโดนวัตถุแหลมคมเจาะและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว

หากท่านสังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับ

ด้วยความระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซม

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

หมายเหตุ หากแก้มยางมีการช�ารุดหรือเสียรูปทรง ห้ามท�าการ
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยางทันที 

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง 

ท่ีด้านล่างของดอกยางแท้มีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งตั้งฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือตัวรูปสามเหลี่ยมระบุถึง

ต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ 

เมือ่ดอกยางสกึหรอจนแค่เหลอื 1.6 มลิลเิมตรหรอืต�า่กว่า เครือ่งหมาย

วดัความสกึหรอจะปรากฏข้ึนบนผวิยาง และมรีอยยางบนพืน้ดนิทีข่บั

ผ่านอย่างต่อเนือ่ง 



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ 

236

ข้อควรระวัง 

เมื่อยางสึกหรอถึงเคร่ืองหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 

กำรเปลี่ยนยำง 

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกันกับ

ยางเดิม หากเปลี่ยนใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน 

อาจจะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะและความปลอดภัยใน

การขับขี่ เพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น 

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์ล้อก่อนการใช้งาน 

กำรสลับยำง 

เพ่ือใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางรถเป็น 

ระยะๆ 

หากยางหน้ามีอาการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้า

และล้อหลังตามรูปภาพที่แสดง วิธีนี้สามารถป้องกันล้อสึกหรออย่าง

ไม่สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง 

เมื่อผิวยางมีอาการสึกหรอ ควรเปลี่ยนล้อตามแนวทแยง 

หมายเหตุ ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ (ระบุโดย
เครื่องหมายท่ีอยู ่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามทแยงมุม แต่
สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง 
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โซ่พันล้อ 

โซ่พันล้อท่ีไม่เหมาะสมอาจจะท�าความเสียหายต่อยาง ล้อ ระบบกัน

สะเทือน ระบบเบรกหรือตัวถังรถ 

ในการใช้โซ่พันล้อ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้: 

• โซ่พันล้อให้ประกอบที่ล้อหน้าเท่านั้น 

• ความหนาของโซ่พันล้อไม่เกิน 15 มิลลิเมตร 

• กรุณาปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการติดตั้งโซ่พันล้อ ค�าอธิบาย

การดึงโซ่และสภาพพื้นผิวถนนตลอดเวลา 

• ความเร็วรถไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

• เพ่ือหลีกเลี่ยงล้อเสียหายหรือโซ่พันล้อสึกหรอเกินควร ถ้าไม่ได้

เดินทางบนพื้นถนนที่ไม่มีหิมะ ต้องถอดโซ่พันล้อออก 

หมายเหตุ หากเดินทางในเขตอากาศหนาวหรือบนพื้นถนนที่มี
หิมะ แนะน�าท่านใช้ยางส�าหรับเกาะพื้นถนนในฤดูหนาว (Winter 
Tyre) รายละเอียดกรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ของบริษัทฯ 



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ 

238

กำรท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำรถ 

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจ

จะท�าร้ายสุขภาพร่างกาย จึงต้องเก็บรักษาในที่ปลอดภัย 

โดยเฉพาะต้องเก็บในพื้นที่พ้นจากมือเด็ก มิฉะนั้นอาจจะ

มีความเสี่ยงในการโดนสารพิษ 

กำรบ�ำรุงรักษำรถภำยนอก 

กำรล้ำงรถ 

ควรปิดสวิตช์กุญแจก่อนล้างท�าความสะอาดรถ มิฉะน้ัน

อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อล้างรถในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะติดความชื้น

หรือแข็งตัว อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ

เบรกและมีความเสี่ยงท�าให้เกิดอุบัติเหตุ 

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ 

วิธีป้องกันรถยนต์รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

คือล้างท�าความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาสีรถบ่อยๆ ส�าหรับพื้นที่

ท่ีถูกบดบัง ตัวอย่างเช่น ขอบประตู ส่วนที่ถูกปิดสนิทและฝาครอบ

ต่างๆ ควรล้างท�าความสะอาดเป็นประจ�า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีวัสดุ

แหลมแข็งสะสมทับถมไว้เป็นเวลานาน จนท�าให้สีรถมีรอยขีด เวลา

ท�าความสะอาดรถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย 

ตัวอย่างเช่น 

• ความถี่การใช้งาน 

• สถานที่เก็บรถ โรงเก็บรถ ภายใต้ต้นไม้เป็นต้น 

• ฤดูกาล 

• อากาศ 

• สภาพแวดล้อม 

ซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย 

เขม่าถ่าน เกลือละลายหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นทับถมบนสี

รถยิ่งนาน จะท�าร้ายสีรถมากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน เช่น โดน

แสงแดดจัด จะเร่งการกัดกร่อน 
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เพราะฉะน้ัน ควรล้างท�าความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละครั้ง แต่ใน

บางกรณี ท�าความสะอาดเดือนละครั้ง พร้อมเคลือบเงา 

ท�าความสะอาดใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้

เกลือละลายหิมะบนถนน 

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ 

แม้ว่าสีรถมีความทนทานต่อการเสียดสี โดยปกติ สามารถใช้อุปกรณ์

ล้างรถแบบอัตโนมัติมาล้างท�าความสะอาด แต่เวลาปฏิบัติจริง ยัง

ต้องพิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพน�้ากรองและชนิดของ

สารล้างรถและสารบ�ารุงรักษารถ หลังล้างท�าความสะอาดรถเสร็จ 

หากสีรถไม่เงาหรือมีรอยขีด ควรแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ผลิตหรือ

เจ้าของอุปกรณ์ท�าความสะอาดรถ หากมีความจ�าเป็น เปลี่ยนใช้

อุปกรณ์ล้างรถอื่นๆ 

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดสายอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ท่ีวาง

สัมภาระบนหลังคารถและเสาอากาศวิทยุ ควรแจ้งให้ผู ้ล้างรถรับ

ทราบ 

การล้างท�าความสะอาดด้วยมือ 

ขณะที่ล้างรถด้วยมือ ต้องใช้น�้าสะอาดจ�านวนมากแช่สิ่งสกปรกให้

อ่อนยุ ่ยและพยายามล้างออก ใช้ฟองน�้า ถุงมือหรือแปรงล้างรถ

ท�าความสะอาดรถ ควรท�าความสะอาดจากหลังคารถลงถึงด้านล่าง 

คราบที่ขจัดไม่ออกจึงจะใช้น�้ายาท�าความสะอาดเฉพาะ 

เมื่อใช้ฟองน�้าหรือถุงมือไประยะหนึ่งแล้ว ควรล้างอุปกรณ์ดังกล่าวให้

สะอาด ล้างท�าความสะอาดล้อ ขอบประตู ในสุดท้าย และควรเปลี่ยน

ใช้ฟองน�้าอีกก้อนหนึ่ง 
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• ห้ามล้างท�าความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่กลางแดด มิฉะนั้น

อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ 

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาวจัด หากใช้สายยางล้างรถ ต้องระวัง

ห้ามฉีดน�้าไปยังตัวล็อก รอยต่อประตูและรอยต่อของซันรูฟ  

มิฉะนั้น มีความเสี่ยงที่น�้าจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้ 

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ 

• ก่อนท่ีจะท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า 

วิธีที่ดีที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาล้างท�าความสะอาด 

การใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างท�าความสะอาด 

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างท�าความสะอาด ควรปฏิบัติตามคู่มือ

การใช้งาน ต้องรักษาแรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุ

อ่อน (เช่น ท่อยางหรือฉนวนกันเสียง) 

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลมหรือหัวสเปรย์แบบหมุน โดยเฉพาะยาง 

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลม แม้ว่าฉีดน�้าจากระยะทางไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็จะมีโอกาสท�าให้ยางเสียหาย 

ข้อควรระวัง 

• โปรดอ่านคูม่อืการใช้งานของปืนฉดีน�า้แรงดนัสงูอย่างละเอียด 

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะห่าง

ล้างฉีดอย่างเหมาะสม 

กำรเคลือบเงำ 

ชั้นแว็กซ์ที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสีรถ และ

สามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากพบ

ว่าน�้าที่หยดลงในสีรถไม่สามารถไหลลงอย่างราบรื่น ควรเคลือบ

แว็กซ์คุณภาพดีใหม่ นอกจากเคลือบแว็กซ์เมื่อล้างท�าความสะอาด

ด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติแล้ว ยังต้องเคลือบแว็กซ์ป้องกันสี

รถอย่างน้อยปีละสองครั้ง สีรถที่ได้เคลือบแว็กซ์ใหม่ สามารถขจัด

คราบแมลงที่ขังอยู่ในฝากระโปรงหน้าและกันชนหน้าอย่างง่ายในฤดู

ร้อน 
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กำรขัดสี 

เม่ือสีรถขาดความเงางาม แม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่สามารถฟื้นฟู

ความเงางามอีกจึงต้องการท�าการขัดสี 

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีท่ีมีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้: 

• สารขัดสีท่ีไม่แรงมากสามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่ท�าความ

เสียหายต่อสีรถ 

• ใช้สารผสมที่สามารถคลุมรอยขีดและปิดบังรอยขีดได้ 

• เพื่อเคลือบเงาที่สามารถป้องกันสีรถให้ปราศจากผลกระทบจาก

ภายนอก 

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เคลือบสีหยาบหรือชิ้นส่วนพลาสติกห้ามใช้
น�้ายาขัดสี 

ใบปัดน�้ำฝน 

ล้างในน�้าสบู่อุ่น ห้ามใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม 

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก 

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายใน/นอกของกระจก 

กระจกบังลม หลังล้างท�าความสะอาดและเคลือบเงารถเสร็จ ใช้

น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดภายนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะ

ติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่ 

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดภายในของกระจก เพื่อไม่

ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดถูกระจกตามแนวนอน 

ห้ามขีดข่วนหรือใช้สารผสมขัดถูกระจก เพราะอาจจะท�าให้อุปกรณ์

ไล่ฝ้าเสียหาย 

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบ

ผสมขัดกระจกหรือใบขัดโลหะ 
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ชิ้นส่วนพลำสติก 

ชิ้นส่วนพลาสติกใช้วิธีการล้างทั่วไป หากเจอคราบที่ขจัดยาก 

สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสารบ�ารุงรักษาเฉพาะมา

จัดการ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะกับชิ้นส่วนพลาสติก 

สีรถช�ำรุด 

หากพบว่าสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยสะเก็ดจากก้อนหิน ควรเคลือบสี

ทันทีเพ่ือป้องกันสนิม หากเกิดสนิมแล้ว ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้ว

ทาสีรองพื้นป้องกันสนิมในพื้นที่ช�ารุดและเคลือบเงาชั้นหน้าด้วย 

ซีลยำงขอบ 

ซีลยางขอบประตูรถ ฝากระโปรงหน้า/หลัง ซันรูฟต้องพ่นสารรักษา

ยาง (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง นอกจากนี้ 

ยังสามารถป้องกันซีลยางเสื่อมเร็วเกินควรและประตูปิดไม่สนิท เพื่อ

เปิดประตูได้ง่ายขึ้น 

ล้อ 

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ ต้องระวังความชื้น น�้าแข็งและ

เกลือละลายหิมะจะลดประสิทธิภาพของเบรกจนมีความ

เสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

การท�าความสะอาดล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือเกลือ

ละลายหิมะติดบนล้อ สามารถใช้น�้ายาล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มีสาร

กรดมาจัดการเศษผ้าเบรกที่ขจัดยาก 

ล้ออัลลอยด์ 

เพื่อรักษาความเงางามของล้ออัลลอยด์ ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเกลือละลายหิมะและเศษผ้าเบรกออกตาม

เวลา จะกัดกร่อนอัลลอยด์ 

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัดสี 

หรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากชั้นแว็กซ์ช�ารุด

แล้ว (เช่น รอยสะเก็ดก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทันทีี 
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สีใต้ท้องรถ 

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถที่เครื่องฟอกไอเสียหรือแผ่น

ฉนวนของท่อไอเสีย มิฉะนั้นอาจจะท�าให้วัสดุเหล่านี้เกิด

ไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง 

ใต้ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ สามารถป้องกันผล 

กระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากความสึกหรอที่หลีกเลี่ยงมิได้ 

จึงแนะน�าท่านตรวจสอบท้องรถและสีใต้ท้องรถเป็นประจ�า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งก่อนถึงฤดูหนาวและหลังจากฤดูหนาว 

กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ 

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและสิ่งทอ 

ชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมสามารถใช้ผ้าชุบน�้าท�าความสะอาด 

หากไม่สามารถขจัดคราบออก สามารถใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาด

และบ�ารุงรักษาพิเศษที่ไม่มีสารละลายพลาสติกมาท�าความสะอาดชิ้น

ส่วนประกอบดังกล่าว

ผ้าคลุม สิ่งทอในบริเวณประตูรถ กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถเป็นต้น

ควรใช้น�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้งหรือฟองน�้าอ่อนมาท�าความ

สะอาด 

หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะไม่สะท้อนแสง 

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ให้เปียก และห้ามใช้น�้ามันแก๊สโซลีน น�้ายาท�าความ

สะอาด แวกซ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์หรือสารขัด 
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เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้เพียงผ้าชุบน�้า

และน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถมาท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้: 

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย 

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร 

เข็มขัดนิรภัย 

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความ

สะอาดกับเข็มขัดนิรภัย 

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาด 

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่

เข็มขัดนิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด 

พรมและผ้ำ 

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองตกแต่งภายในรถที่ละลายเสร็จมา

ท�าความสะอาด ควรทดลองในส่วนที่มองไม่เห็นก่อน 

หนัง 

เนื่องจากหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น ตอบสนองไว

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

หนังรถยนต์ต้องระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียกน�้าจะ

ท�าให้สีของเสื้อผ้าติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่ใน

รอยย่นหรือรอยต่อของหนัง จะท�าความเสียหายต่อผิวหน้าของแผ่น

หนัง เพราะฉะน้ัน ต้องบ�ารุงรักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพ

การใช้งาน 

ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้า

สะอาดแห้งและไม่มีเศษเส้นใยมาเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา 

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษา 

• ท�าความสะอาดเป็นประจ�า และหลังท�าความสะอาดเสร็จทุกครั้ง 

ใช้น�้ามันบ�ารุงรักษาที่สามารถกันแดดและกันซึมได้ น�้ามันชนิดนี้

สามารถบ�ารุงรักษาหนังให้ฟื้นฟูสภาพอ่อนนุ่มและความระบาย

อากาศ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้าหนัง 

• ท�าความสะอาดหนังรถทุกๆ 2 หรือ 3 เดือน ขจัดคราบใหม่ทันที 
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• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้าและอื่นๆ อย่างรวดเร็ว 

หมายเหตุ ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรือสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด 

แผงหน้ำปัด จอเครื่องเสียง 

เพียงให้ใช้ผ้าแห้งมาท�าความสะอาด 
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248 พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์

249 พารามิเตอร์ส�าคัญของเครื่องยนต์

251 สมรรถนะของรถ

252 ของเหลวและความจุที่แนะน�า

253 ตารางค่าการตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่า)

253 ล้อและยาง

253 แรงดันลมยาง (อยู่ในสภาพเย็น)
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์ 

D
 A 

FE
B

C

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์ 

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4055 

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1729 

ความสูงรวม C (รถเปล่า ไม่

รวมราวหลังคา) มิลลิเมตร 

1516 (ไม่รวมเสาอากาศ) 

1521 (รวมเสาอากาศ) 

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2520 

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 870 

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 665 

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์ 

ความกว้างช่วงล้อหน้า 

มิลลิเมตร 

1496 (R16)

1505 (R15) 

ความกว้างช่วงล้อหลัง 

มิลลิเมตร 

1483 (R16)

1493 (R15) 

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 5.425 

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง 

ลิตร 
45 
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์ 

รำยกำร 
ค่ำพำรำมิเตอร์ 

1.5L-AT 

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5 

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1160/1190 

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1577/1607 

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 731/744 

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 429/446 

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 839/852 

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 738/755 



ข้อมูลทำงเทคนิค 

249

7

พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์ 

รำยกำร 
ค่ำพำรำมิเตอร์ 

1.5L-AT 

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก 

มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 
75×84.8 

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.498 

อัตราส่วนการอัด 11.5:1 

ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 82 

ความเร็วรอบในขณะพิกัดก�าลัง รอบ/นาที 6000 

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 150 

ความเร็วรอบในขณะแรงบิดสูงสุด รอบ/นาที 4500 

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 740 

เกรดน�้ามันเชื้อเพลิง RON น�้ามันแก๊สโซลีน RON 91 และเกรดสูงกว่า หรือน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 - E85 
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อัตราการสิ้ น เปลืองน�้ ามัน 

เชื้อเพลิงโดยรวม ลิตร/100 

กิโลเมตร 

ในเมือง E0 E85

8.55 11.86
ชานเมือง

5 6.84
รวม 6.3 8.67
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สมรรถนะของรถ 

รำยกำร 
ค่ำพำรำมิเตอร์ 

1.5L-AT 

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่อง

ในขณะออกรถ วินาที (0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง 
12.5 

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 180 

ความสามารถการขึ้นเนิน % 30 

หมายเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์ล้วนจะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์ 
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ 

ชื่อ เกรด 
ควำมจุ 

1.5L-AT 

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (เปลี่ยน

หลังการขาย) ลิตร 
A5/B5 5W-30 4.1 

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT) 5.6 

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ ลิตร AW-1 4.85 

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.73 

น�้ามันเพาเวอร์ ลิตร Dexron III 0.92 

น�้ายาฉีดล้างกระจก ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 2.5 

สารท�าความเย็นของระบบปรับ

อากาศ กรัม 
R134a 510±20 
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ) 

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์ 

ล้อหน้า 

มุมแคมเบอร์ 0°-29′±45′ 

มุมคิงพินแคสเตอร์ 3°26′±45′ 

มุมโท (โทอินรวม) 0°8′±15′ 

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 12°6′±45′ 

ล้อหลัง 
มุมแคมเบอร์ -1°15′±45′ 

มุมโท (โทอินรวม) 0°26′±20′ 

ล้อและยำง 

ขนาดล้อ 6.0J×15 6.5J×16 

ขนาดยาง 185/65 R15 195/55 R16 

แรงดันลมยำง (อยู่ในสภำพเย็น) 

ล้อ รถเปล่ำ 

ล้อหน้า 210 kPa/2.1 bar/30 psi 

ล้อหลัง 210 kPa/2.1 bar/30 psi
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