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ค�ำน�ำ

1

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาศึกษาคู ่มือเล่มนี้อย่าง

ละเอียดก่อนท่ีจะใช้งานรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการ

ใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

ขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

รุ่นนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคู ่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

ข้อมูลท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสเปค

รถยนต์ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และพื้นที่ตลาดรถยนต์ที่แตกต่างกัน

กำรประกำศพิเศษ

คู่มือการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกันคุณภาพ, การบ�ารุงรักษา 

นอกจากค�าแนะน�าถึงวิธีการใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการ

ใช้รถ และการบ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้อธิบายหน้าที่

และสิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ 

ระหว่างบริษัทกับลูกค้า กรุณาศึกษาคู่มือการใช้รถยนต์ และสมุดการ

รับประกันคุณภาพและการบ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

รถยนต์ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดจากการใช้งาน  

การละเลย และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากบริษัทด้วยตัวท่านเอง อาจส่งผลให้สิ้นสุดการรับประกัน

ได้

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดตั้งและ

การเพิ่มส่วนประกอบรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การ

จราจร การขับขี่ การจดทะเบียนรถยนต์ หรือความปลอดภัยทาง

ค�าน�า



ค�ำน�ำ

2

สังคม การติดตั้งชิ้นส่วนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของ

รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลดประสิทธิภาพการท�างาน

ของส่วนประกอบต่างๆ หรือท�าให้เกิดการขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับ

และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในคู่มือนี้หมายถึง ศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้

รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครือ่งหมายเตอืนนีห้มายถงึ เพือ่ลดความเสีย่ง การบาดเจบ็

หรอืรถยนต์เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง ต้องปฏิบตัติาม

ขัน้ตอนทีก่ล่าวอย่างเคร่งครดั หรอืต้องพจิารณาข้อมลูทีใ่ห้

ไว้อย่างรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ อธิบายข้อมูลส�าคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
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เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

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

• บนพื้นด้านหน้าเบาะนั่งด้านขวาของรถยนต์

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างขวาของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างขวาของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

หมายเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้านบนของคันเร่ง สามารถ
ใช้เครื่องมือวินิจฉัยของบริษัทฯ อ่านข้อมูล VIN

หมายเลขเครื่องยนต์

พิมพ์อยู่ที่ด้านหน้าขวาของเสื้อสูบเครื่องยนต์
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หมายเลขเกียร์

พิมพ์อยู่บนพื้นผิวเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์ ส�าหรับหมายเลข

เกียร์ของรถยนต์บางรุ่น ต้องยกรถยนต์ขึ้นแล้วจึงสามารถมองเห็น 

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• รุ่น/ประเภท

• ประเภทเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

• วันที่

• ประเทศ

• ผู้ผลิต
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านขวา



1
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8	 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

10	 แผงหน้าปัด

12	 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

20	 ไฟเตือนและไฟแสดง

26	 ไฟส่องและสวิตช์

32	 ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

35	 ระบบบังคับเลี้ยว

37	 แตร

38	 กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

41	 แผ่นบังแดด

42	 กระจกหน้าต่างรถ

45	 ซันรูฟ	*

48	 ไฟส่องสว่างภายใน

50	 ช่องจ่ายไฟ

53	 ที่เก็บของ

55	 ที่วางแก้ว
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แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม
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1
1 สวิตช์กระจกไฟฟ้า

2 สวิตช์ปรับระดับไฟหลักและกระจกมองข้าง

3 ปุ่มสตาร์ท

4 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน

5 แผงหน้าปัด

6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ

7 แตร

8 สวิตช์คันโยกไฟส่อง

9 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์

10 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

11 คันเกียร์

12 สวิตช์คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติ*

13 แป้นเบรก

14 คันเร่ง

15 มือเปิดฝากระโปรงหน้า

16 มือเปิดฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง
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แผงหน้ำปัด

แผงหน้ำปัด-จอสี A *

1 มาตรวัดความเร็วรถ

2 ไฟเตือนและไฟแสดง

3 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

4 มาตรวัดความเร็วรอบ

5 มาตรวัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็น

เครื่องยนต์

6 ระยะทางรวม

7 แสดงต�าแหน่งเกียร์

8 ระยะทางขับต่อ

9 มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง
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1
แผงหน้ำปัด-จอสี B *

1 มาตรวัดความเร็วรถ

2 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

3 ไฟเตือนและไฟแสดง

4 มาตรวัดความเร็วรอบ

5 มาตรวัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็น

เครื่องยนต์

6 ระยะทางรวม

7 แสดงต�าแหน่งเกียร์

8 นาฬิกาดิจิตอล

9 มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ ห้ามให้เข็มของมาตรวัดความเร็วรอบอยู่ในเขตเตือนภัยสีแดงเป็นเวลานาน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING สามารถเลือกฟังก์ชัน

ข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ่มบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัย เพื่อสลับ

รายการแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่ม OK ท่ีสวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยเพื่อยืนยันหรือกดปุ่ม 

OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตค่า

• กดปุ่มบน/ล่างที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยเพื่อท�าการปรับตั้ง

จอแสดงข้อมูลทั่วไป-จอสี A *

1 ข้อความเตือนความผิดปกติ

2 ทริปคอมพิวเตอร์

3 การตั้งค่า

ข้อความเตือนความผิดปกติ

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• หน้าเริ่มต้น
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1
• Dynamic Driving Management: แสดงค่าก�าลังและแรงบิด

ของเครื่องยนต์ ค่าความเร่งแนวขวางและความเร่งแนวยาวของ

รถยนต์ และสถานะต�าแหน่งของแป้นเบรกและคันเร่งในขณะนั้น

• Accelerate Timing: สามารถบนัทกึเวลาเร่งความเรว็ 100 กโิลเมตร

• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการ

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์ ค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ตหลังจาก

หยุดจ่ายไฟรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่ม

ควบคุมบนพวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลา

การเดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่มควบคุม

บนพวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• 12V Battery: แสดงสถานะของแบตเตอรี่แรงดันต�่าในขณะนั้น

• Fuel Efficient Driving: แสดงสถานะการท�างานในขณะนั้นของ

เครื่องยนต์และเตือนให้ผู้ขับทราบว่าควรขับรถแบบประหยัด

การตั้งค่า

• Luminance Level: สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟ

หน้าจอ

• Speed Warning: สามารถต้ังค่าจ�ากัดความเร็วที่จะกระตุ้น

สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนด

• Page Item Settings: สามารถเลือกที่จะแสดงแผนภูมิการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงอัจฉริยะ แบตเตอรี่แรงดันต�่าและข้อมูลอื่นๆ บน

ทริปคอมพิวเตอร์หรือไม่

จอแสดงข้อมูลทั่วไป-จอสี B *

1 ทริปคอมพิวเตอร์

2 การตั้งค่า

3 ข้อความเตือนความผิดปกติ
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ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• Current speed: แสดงความเร็วรถในขณะนั้น

• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ความเร็วรถโดย

เฉลี่ย ระยะเวลาการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์ ค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ตหลังจาก

หยุดจ่ายไฟรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่ม

ควบคุมบนพวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ความเร็วรถ

โดยเฉลี่ย ระยะเวลาการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่มควบคุม

บนพวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• Instantaneous Fuel Consumption: แสดงการสิ้นเปลือง

น�้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ท�างานในขณะนั้น

• Range to Empty: ฟังก์ชันนี้จะแสดงระยะทางที่สามารถขับต่อ

ก่อนท่ีถังน�้ามันเช้ือเพลิงจะหมดถัง หลังเติมน�้ามันเชื้อเพลิงใหม่ 

ค่าระยะทางจะเปลี่ยนตาม

• 12V Battery: แสดงสถานะของแบตเตอรี่แรงดันต�่าในขณะนั้น

การตั้งค่า

• Luminance Level: สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟ

หน้าจอ

• Speed Warning: สามารถตั้งค่าขีดจ�ากัดความเร็ว เมื่อแสดงผล

เป็น OFF แสดงว่าได้ปิดสัญญาณเตือนการขับรถเร็วเกินก�าหนด

• Next Service: สามารถแสดงและรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาของ

รถยนต์

ข้อความเตือนความผิดปกติ

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น
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1
ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนผ่านหน้า

ต่างป๊อปอัพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข จอแสดงข้อมูลทั่วไป

อาจจะแสดงข้อมูลปัญหาต่อไปนี้

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Coolant 

Temperature 

Sensor Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อ

เย็นเครื่องยนต์ขัดข้อง ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันที ดับเครื่องยนต์และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Cruise Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Coolant 

Temperature High

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูง

เกินอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อเคร่ืองยนต์ ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันที ดับเคร่ืองยนต์และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Check Engine

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ถ ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต์และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Fault

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการ

ระบายไอเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Low Oil Pressure

แสดงว่าแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่เกนิไป ซึง่

อาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่าง

รนุแรง ถ้าสภาพจราจรเอ้ืออ�านวย กรณุา

จอดรถอย ่างปลอดภัยทันทีและดับ

เครือ่งยนต์ ตรวจสอบระดบัน�า้มันเครือ่ง

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Steering Angle 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Steering Angle 

Uncalibrated

แสดงว่ายังไม่สอบเทียบมุมพวงมาลัย 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

EPS Assistance 

Failure

แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์เกิด

ปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

ท่ีได ้ รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPS Performance 

Reduced

แสดงว ่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิด

ปัญหาทั่วไปจนท�าให้ประสิทธิภาพลดลง 

ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถ

ทันที และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่และ

เดินทางระยะสั้น เพื่อตรวจสอบว่ายังมี

ป ัญหาหรือไม่ หากยังมีป ัญหา ต้อง

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทันที

ABS Fault

แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง 

ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะท�างานไม่ได้ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Stability Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Traction Control 

Fault

แสดงว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศนูย์บริการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของบรษิทัฯ 

เพ่ือท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Brake Fault

แสดงว่าระบบเบรกขาดน�้ามันเบรกหรือ

ระบบกระจายแรงเบรกขดัข้อง ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจ

สอบระดับน�้ามันเบรก และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Airbag Fault

แสดงว ่าถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขัดข ้อง ถ ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและ

ดับเครื่องยนต์ และติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Airbag Lamp Fail

แสดงว ่ า ไฟเตือนถุ งลมเสริมความ

ปลอดภยัขดัข้อง กรณุาติดต่อศนูย์บรกิาร

ที่ได ้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Autohold Fault

แสดงว่าระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม ่ต ้องเหยียบเบรกค้างขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPB System Fault

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Fuel Sensor Fault

แสดงว่าเซน็เซอร์วัดปรมิาณน�า้มนัขดัข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ต้ังของบรษิทัฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอื

ซ่อมแซม

Ignition System 

Fault

แสดงว ่าโหมดแหล ่งจ ่ายไฟขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Start Stop Button 

Fault

แสดงว่าปุ่มสตาร์ทขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของบรษิทัฯ 

เพ่ือท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Park Brake Force 

Not Enough

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง

ขณะจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Park Assist System 

Fault

แสดงว่าระบบช่วยเหลือในการจอดรถ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Passive Entry 

Fault

แสดงว่าโหมดการเปิดประตูแบบไร ้

กุญแจขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

12V Battery 

Charging System 

Fault

แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่า

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตัง้ของบริษทัฯ เพือ่ท�าการตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม
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ไฟเตือนและไฟแสดง

ไฟเตือนบางประเภทจะสว่างขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือน

ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

 เมื่อเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟต�่ำ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟต�่าของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟหรี่ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

 ไฟแสดงของไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวาจะแสดงโดย

ลูกศร เมื่อไฟเลี้ยวกะพริบ ไฟแสดงท่ีเกี่ยวข้องจะกะพริบตาม หาก

เปิดไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยวทั้งสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน หาก

ไฟแสดงไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวที่

เกี่ยวข้องเกิดความผิดปกติ

หมายเหตุ หากไฟเลี้ยวด้านข้างขัดข้อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถี่การกะพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

 เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือนระบบป้องกันกำรโจรกรรม - สีแดง

 หากตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีแดง 

โปรดใช้กุญแจที่ถูกต้อง หรือวางกุญแจรีโมทไว้ในต�าแหน่งสตาร์ท

ส�ารอง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของ

รถยนต์" ในบท "การสตาร์ทและการขับขี่"

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่กุญแจรีโมทน้อยเกินไป ไฟนี้จะกะพริบ 

กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่
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1
ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

 หากไฟเตือนนี้สว ่างข้ึน แสดงว่าถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณา

จอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท และติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนั้น ระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าผู ้ขับหรือผู ้

โดยสารด้านหน้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ - สีแดง

 หากไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ส่องแสง

สีแดง แสดงว่าอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินไป การที่มี

ความร้อนสูงเกินไปอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง ใน

กรณีนี้ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที 

ปิดปุ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟน้ีสว่างข้ึน แสดงว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพของเครือ่งยนต์อย่างร้ายแรง ถ้าสภาพจราจรเอือ้อ�านวย 

กรณุาจอดรถอย่างปลอดภยัทนัท ีปิดปุม่สตาร์ทและติดต่อศนูย์บรกิาร

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ไฟเตือนกำรระบำยไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟน้ีสว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่ามี

ปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และ

การระบายไอเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำเกิน - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่า

แรงดันน�้ามันเครื่องต�่าเกินไป ซึ่งอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

อย่างรุนแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง (อ้างอิงที่ "การ

ตรวจสอบและการเติมน�้ามันเครื่อง" ในบท "การซ่อมแซมและการ

บ�ารุงรักษา") และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบชำร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่ำขัดข้อง - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่า

ระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ แผงหน้าปัดจะแสดง

ข้อความเตือน ขณะนี้ ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าบางส่วน โปรดสตาร์ทเครือ่งยนต์เพือ่ชาร์จแบตเตอรีโ่ดยเรว็ทีส่ดุ

ไฟแสดงของระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ - สีเขียว/สีเหลือง*

 หากระบบควบคมุความเรว็คงทีอ่ยูใ่นสถานะสแตนด์บาย 

ไฟนีจ้ะส่องแสงสเีหลอืง หากเปิดใช้งานระบบควบคมุความเรว็คงที ่ ไฟ

นีจ้ะส่องแสงสเีขียว

หากตรวจพบว่าระบบควบคุมความเร็วคงที่ขัดข้อง ไฟนี้จะส่องแสงสี

เหลืองและกะพริบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) -สีแดง/สี
เหลือง

 หากไฟนีส่้องแสงสเีหลอืง แสดงว่าระบบพวงมาลยัเพาเวอร์

ไฟฟ้าเกดิปัญหาทัว่ไปและส่งผลให้ประสทิธภิาพลดลง ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่

และเดินทางระยะส้ัน หากไฟนีย้งัสว่าง กรุณาตดิต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รับ

การแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด
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1
ปัญหาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับมุมเลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดงและกะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้าเกิดปัญหาร้ายแรง และพวงมาลัยหนักขึ้น ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

 หากไฟเตือนนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบเบรกขัดข้อง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและปิดปุ่ม

สตาร์ท และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟน้ีสว่างขึ้น แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง 

ฟังก์ชันของระบบป้องกันล้อล็อกจะท�างานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้งาน

เบรกธรรมดาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) /ระบบป้องกันกำร
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง - สีแดง/สีเขียว

 หากไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรก

มือไฟฟ้า หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าที่จอดรถมีความชันสูงเกินไปหรือ

ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาจอดรถบนถนนที่ปลอดภัย หากไฟ

ยังคงกะพริบและไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องสว่างขึ้นพร้อม

กัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลัง

ท�างาน ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว
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ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากตรวจพบระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง ไฟนี้จะสว่าง

ขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถล - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวหรือ

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถลปิด - สีเหลือง

 หากปิดระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุน

ฟรีและควบคุมการลื่นไถลด้วยตนเอง ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือนระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงต�่ำเกิน - สีเหลือง

 หากไฟน้ีสว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าระดับน�้ามัน 

เชื้อเพลิงคงเหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินไป กรุณาเติมน�้ามัน 

เชื้อเพลิงก่อนที่ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินจะสว่างขึ้น

หลังเติมน�้ามันเชื้อเพลิงจนเกินกว่าขีดเตือนภัยล่วงหน้าของถังน�้ามัน

เช้ือเพลิง ไฟน้ีจะดับลง ถ้าไม่ดับลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หมายเหตุ ไฟเตือนนี้อาจจะสว่างขึ้นเมื่อขับรถผ่านทางสูงชันหรือ
ถนนขรุขระกรณีที่ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่ามาก
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1
ไฟแสดงข้อควำมเตือนควำมผิดปกติของระบบ - สีเหลือง*

 ไฟนี้ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับว่ามีข้อความเตือนความผิดปกติ 

โปรดอ่านข้อความเตือนความผิดปกติบนจอแสดงข้อมูลท่ัวไป  

รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “จอแสดงข้อมูลทั่วไป”
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ไฟส่องและสวิตช์

ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้า

4 ปิดไฟอัตโนมัติ

ไฟอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดการ

ท�างานตามค่าเริ่มต้น (ต�าแหน่ง 1) ระบบน้ีจะเปิดหรือปิดไฟหรี่และ

ไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING ระบบไฟอัตโนมัติจะ

เปิดหรือปิดไฟหรี่ ไฟสวิตช์และไฟต�่าโดยอัตโนมัติตามความเข้มของ

แสงโดยรอบในขณะนั้น

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้อาศัยเซ็นเซอร์วัดแสงภายนอกรถยนต์ตาม
เวลาจริงท่ีติดตั้งไว้ท่ีด้านหน้าแผงหน้าปัด ใกล้กับกระจกบังลม
หน้า ห้ามบดบังหรือคลุมบริเวณนี้ มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ไฟหน้า
เปิดอัตโนมัติโดยไม่จ�าเป็น

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/

RUNNING หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลาง

วัน* ไฟหรี่หลังและไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น
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1
กรณีท่ีปิดปุ่มสตาร์ทและประตูด้านผู้ขับเปิด หากไฟหรี่ยังคงสว่าง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน

ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 3 ไฟต�่า ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

ปิดไฟอัตโนมัติ

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�าแหน่ง 4 จะปิดไฟอัตโนมัติ หลังจาก

ปล่อย สวิตช์จะกลับไปที่ต�าแหน่ง 1 โดยอัตโนมัติ

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน*

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING ไฟส่องสว่างตอนกลาง

วันจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลาง

วันจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟ Welcome Light

เมื่อปลดล็อกรถยนต์ ระบบจะเปิดไฟต�่าและไฟ Welcome Light 

โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงผลการต้อนรับ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home 
Light)

หลังปิดปุ่มสตาร์ท ดึงสวิตช์ไฟหลักไปทางพวงมาลัย จะเปิดใช้ฟังก์ชัน 

Follow Me Home Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น สามารถตั้งค่า

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนหน้าจอ

ระบบเครื่องเสียง
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กำรปรับระดับไฟหน้ำด้วยมือ

สามารถปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อ

ไปนี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่

แล้วยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่

ได้บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระ

อย่างสมดุล

3
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล
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1
กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูง

 ในขณะที่สลับระหว่างไฟสูงและไฟต�่า โปรดใช้อย่าง

ระมัดระวัง เพราะจะเป็นการรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ท่ี

ขับสวนมาได้

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูงด้วยมือ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING และไฟต�่าสว่าง ผลัก

สวิตช์คันโยกไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟสูง 

ขณะน้ี ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ผลักหรือดึง

สวิตช์คันโยกไฟส่อง (ต�าแหน่ง 2) อีกครั้ง จะสามารถสลับเป็นไฟต�่า

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 2) หลายครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ

ไฟเลี้ยว
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เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING ผลักสวิตช์คันโยกไฟ

ส่องลง (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องขึ้น 

(ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟเลี้ยวขวา ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ สัญญาณ

ไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ

หลังจากพวงมาลัยหมุนกลับมาอยู่ต�าแหน่งตรง สวิตช์คันโยกไฟส่อง

จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุนของพวงมาลัย

แคบมาก ต้องรีเซ็ตสวิตช์คันโยกด้วยมือเพื่อปิดไฟเล้ียว กรณีที่มุม

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะกลับท่ีเดิม

ทันที ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งแล้วดับลงโดย

อัตโนมัติ

สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON และได้เปิดไฟหน้า หมุนสวิตช์ไปที่

ต�าแหน่ง 1 จะสามารถเปิดไฟตัดหมอกหลัง หลังจากเปิดไฟตัดหมอก

หลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะน้ี ไฟเลี้ยวและไฟแสดง
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1
ของไฟเล้ียวท้ังหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ
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ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• ปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับระยะเวลาการปัดน�้าฝนแบบเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 5)

• ปัดน�้าล้างกระจก (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนแบบเป็นจังหวะ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัด 

น�้าฝนจะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เพ่ือปรับ

ระยะเวลาของการปัดเป็นจังหวะ

กำรปัดช้ำ

ผลักสวิตช์คันโยกไปท่ีต�าแหน่งปัดช้า (ต�าแหน่ง 2) ที่ปัดน�้าฝนจะปัด

น�้าด้วยจังหวะช้า
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1
กำรปัดเร็ว

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3) ที่ปัดน�้าฝนจะปัด

น�้าด้วยจังหวะเร็ว

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกค้างอยู่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง 

(ต�าแหน่ง 4) ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจนกระทั่งปล่อย

หมายเหตุ เมื่อรถยนต์จอดนิ่ง หากเปิดฝากระโปรงหน้า ท่ีปัดน�้า
ฝน/เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้าของรถยนต์บางรุ่นจะหยุด
ท�างานทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน
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กำรปัดน�้ำล้ำงกระจก

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

ล้างกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้า

ฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานพร้อมกัน

หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามครั้ง 
หลังจากนั้นไม่กี่วินาที ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าเพื่อล้างน�้ายาบน
กระจกบังลมออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่ไม่สามารถฉีดน�้าล้างกระจกบังลมออก ควรปล่อยสวิตช์

คันโยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบัง

สายตา
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1
ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับตั้งแกนพวงมำลัย

ห้ามปรับมุมแกนพวงมาลัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ 

การกระท�าเช่นนี้จะอันตรายอย่างมาก

ปรับมุมแกนพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุดตามที่แสดงในรูป

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับต�าแหน่ง

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกแกนพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่
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ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลยัจะหมนุยากและส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั

ในการขบัขีเ่ป็นอย่างมาก

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอตัโนมติัตามความเรว็รถ แรงบดิบงัคบัเลีย้วและมมุพวงมาลยั

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู่ใน

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมาลัยหนักขึ้น

กำรสลับระดับแรงหมุนพวงมำลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้ามีสามระดับแรงหมุนพวงมาลัยให้เลือก

1 ในเมือง : แรงเสริมมาก หมุนเบา

2 มาตรฐาน: แรงเสริมปานกลาง

3 สปอร์ต: แรงเสริมน้อย หมุนหนัก

โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อรถยนต์หยุดนิ่ง เปิดใช้ระบบเครื่องเสียง 

เข้าสู่หน้าตั้งค่าระดับแรงหมุนพวงมาลัย และเปลี่ยนระดับแรงหมุน

พวงมาลัยตามความต้องการ

ไฟเตือนระบบควบคุมแรงบังคับเลี้ยวเสริม (EPS)

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หากปลดสายไฟแบตเตอร่ี หลังจากเชื่อมต่อใหม่ ไฟน้ีจะส่องแสงสี

เหลือง ขณะนี้ หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายสุด จากนั้น หมุนไปทางขวา

สุด จะเสร็จสิ้นการเริ่มต้น และไฟนี้จะดับลง
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1
แตร

กดแตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ ที่กดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าด้านผู้ขับด้วย กรุณากดแตรตามต�าแหน่ง
ดังรูปภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อการท�างานของถุง
ลมเสริมความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของด้านหน้า

รถยนต์และด้านหน้าของห้องโดยสาร กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

สามารถมองเห็นด้านหลังและด้านข้างของรถยนต์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

การมองเห็นถนนของผู้ขับขี่

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังเป็นชิ้นส่วนรักษาความปลอดภัยที่

ส�าคัญ การใช้งานที่ถูกต้องและการปรับมุมกระจกที่เหมาะสมช่วย

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง

กระจกมองข้างเป็นชิ้นส่วนท่ีอยู่ด้านข้างสุดของรถยนต์ ดังนั้น จะได้

รับผลกระทบจากการกระแทกง่ายที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน 

กระจกมองข้างของรถยนต์ทุกรุ่นมีฟังก์ชันการพับเก็บกระจก (พับ

เก็บด้วยไฟฟ้าหรือด้วยมือ) ช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่

แคบได้

นอกจากฟังก์ชันการพับเก็บ ยังสามารถปรับมุมกระจกมองข้างด้วย

ไฟฟ้าได้

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง L) หรือ

กระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนจะสามารถปรับมุมมองของกระจกมองข้าง

• เมื่อปรับเสร็จแล้ว หมุนปุ่มหมุนไปที่ต�าแหน่งกลาง เพื่อป้องกัน
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1
การเปลี่ยนมุมมองของกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจหลังจากปรับ

ตั้งเสร็จ

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงด้วยมือ*

สามารถพับเก็บกระจกมองข้างไปทางด้านหลังของรถยนต์ด้วยมือดัง

แสดงในรูป

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงด้วยไฟฟ้ำ*

หมุนปุ่มหมุนไปท่ีต�าแหน่งกลางและกดปุ่มหมุนลง จะพับเก็บกระจก

มองข้างโดยอัตโนมัติ กดปุ่มหมุนลงอีกครั้ง กระจกมองข้างจะกลับ

ต�าแหน่งเดิม

ใช้กุญแจรีโมทเพื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้างจะกาง

ออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้างไฟฟ้า หากกระจก
มองข้างเบี่ยงเบนไปจากต�าแหน่งเดิมเนื่องจากบุลคลภายนอกหรือ
ปัจจัยอื่นๆ สามารถใช้งานปุ่มหมุนเพ่ือให้กระจกมองข้างกางออก
หรือพับเก็บอีกครั้งเพื่อให้กระจกมองข้างกลับต�าแหน่งเดิม

ข้อควรระวัง

สามารถปรับตั้งกระจกและพับเก็บกระจกมองข้างได้โดยใช้สวิตช์

ไฟฟ้า หากปรับตั้งโดยตรงด้วยมือ อาจท�าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เกิดความเสียหาย เมื่อล้างรถ หากฉีดน�้าแรงดันสูงไปที่ต�าแหน่ง

ดังกล่าว อาจท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความผิดปกติได้
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กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ผลักคันปรับเพื่อปรับกระจกมองหลังกลับ

ต�าแหน่งปกติ

หมายเหตุ ในบางกรณี ฟังก์ชันการตัดแสงสะท้อนด้วยมืออาจจะ
ท�าให้ผู้ขับไม่สามารถทราบต�าแหน่งของรถยนต์ท่ีวิ่งตามหลังได้
อย่างถูกต้อง
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1
แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

หลังคารถท่ีอยู ่เหนือผู้ขับขี่และผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1)  รถยนต์บางรุ่นมีกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) และไฟ

ส่องกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 4) ซึ่งขึ้นอยู่กับสเปครถยนต์

ดึงแผ่นบังแดดลง จะสามารถใช้งานกระจกแต่งหน้าได้ หากหลังคามี

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า เมื่อเปิดฝาครอบ ไฟส่องกระจกแต่งหน้าจะ

สว่างขึ้น และเมื่อปิดฝาครอบ ไฟส่องกระจกแต่งหน้าจะดับลง

บนแผ่นบงัแดดทุกแผ่นมสีญัลกัษณ์ค�าเตอืน (ต�าแหน่ง 3) 

เพื่อเตือนผู้ขับและผู้โดยสารว่า ห้ามใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก

แบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหน้าที่มีถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย มิฉะนัน้ อาจจะท�าให้เดก็บาดเจบ็หรือเสยีชวีติได้
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กระจกหน้ำต่ำงรถ

กรุณาใช้งานกระจกหน้าต่างอย่างถูกวิธีเพื่อความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ต้องแนะน�าวิธี

การใช้กระจกและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยกับผู้

โดยสาร

ขณะที่ปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องดูแลความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก เพื่อ

ป้องกันโดนหนีบ

ห้ามปรับกระจกไฟฟ้าข้ึนลงหลายครัง้ภายในระยะเวลาส้ัน 

มิฉะนั้น อาจจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ปรับขึ้นลง

กระจกร้อนเกินไปจนท�าให้ฟังก์ชันปรับขึ้นลงกระจก

หน้าต่างหยุดท�างานเป็นชั่วคราว หากพบกรณีดังกล่าว 

กรุณารอสักครู่จนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงแล้วจึงใช้งานต่อ 

ระหว่างการรอมอเตอร์เยน็ลง ห้ามปลดสายไฟข้ัวลบของ

แบตเตอรี่

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

43

1
กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING จะสามารถใช้งาน

กระจกไฟฟ้าได้ (ในระหว่างการใช้งาน ต้องปิดประตูรถไว้)

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1-4) ไปที่ต�าแหน่งท่ี 1 (ต�าแหน่ง 

C) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ข้ึนไปท่ีต�าแหน่งท่ี 1 

(ต�าแหน่ง B) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจก

จะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1) ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง D) 

จะเปิดกระจกจนสุดโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับลง กดสวิตช์น้ี

อีกครั้ง กระจกจะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

สวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1) มีฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบ

วันทัช ยกสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นสั้นๆ ไปที่ต�าแหน่งที่ 

2 (ต�าแหน่ง A) จะปิดกระจกหน้าต่างโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนที่ของ

กระจกหน้าต่าง สามารถหยุดในต�าแหน่งที่ต้องการได้โดยดึงสวิตช์ขึ้น

สั้นๆ อีกครั้ง ระหว่างที่กระจกก�าลังเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย หากพบสิ่ง

กีดขวาง กระจกไฟฟ้าจะหยุดปรับขึ้น และจะปรับลงโดยอัตโนมัติเพื่อ

น�าสิ่งกีดขวางออก

หมายเหตุ สามารถควบคุมกระจกด้านหน้า-หลังโดยใช้สวิตช์บน
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้านผู้ขับ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งานได้
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ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง กดอีกครั้งจะปลด

ล็อก

หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดใช้
ฟังก์ชันล็อกกระจก

หมายเหตุ หากปลดขั้วแบตเตอร่ีในระหว่างการปรับขึ้นลงกระจก
หน้าต่าง ฟังก์ชันปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการ
หนีบจะท�างานไม่ได้ ขณะนี้ สามารถยกสวิตช์สั้นๆ เพื่อปรับกระจก
ขึ้นจนสุด จากนั้น ยกสวิตช์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะฟื้นฟู
ฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการหนีบ
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1
ซันรูฟ *

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�าลังเคล่ือนท่ี เพื่อหลีกเลี่ยง

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุหรือกิ่งไม้

• ห้ามเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อความเร็วรถสูงมาก ไม่ควรเปิดซันรูฟ

• ก�าจัดน�้าค้างบนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้น อาจจะท�าให้น�้ารั่ว

เข้าซันรูฟ

• ควรหล่อลื่นและท�าความสะอาดของชุดกลไกและร่องน�้าของ 

ซันรูฟบ่อยๆ

• ท�าความสะอาดผิวหน้ากระจกและยางซีลด้วยน�้าสะอาด

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสียหาย

• เพื่อแน่ใจว่าซันรูฟสามารถท�างานได้ตามปกติ กรุณาท�าความ

สะอาดซันรูฟบ่อยๆ

กำรใช้งำนซันรูฟ

ขณะที่ซันรูฟก�าลังท�างาน ต้องระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการหนีบ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING จะสามารถใช้

งานซันรูฟได้



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

46

กำรเปิดซันรูฟ

การยกเปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์ซันรูฟ (ต�าแหน่ง 5) ขอบด้านหลังของซันรูฟจะยกเปิดโดย

อัตโนมัติ กดสวิตช์ซันรูฟอีกครั้ง ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

การเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์ซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ ซันรูฟจะ

เลื่อนเปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่

ทันที กดสวิตช์ซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย ซันรูฟ

จะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนท่ี

ทันที

กำรปิดซันรูฟ

กดสวิตช์ซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ซันรูฟจะ

ปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที กด

สวิตช์ซันรูฟไปท่ีต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย ซันรูฟจะปิด

จนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ในระหว่างการเลื่อนปิดกระจกซันรูฟโดยอัตโนมัติหรือแมนนวล หาก

พบสิ่งกีดขวาง กระจกซันรูฟจะหยุดปิดและเล่ือนเปิดออกโดย

อัตโนมัติ เพื่อน�าสิ่งกีดขวางออก

หมายเหตุ ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะท�างานได้ในกรณีที่เลื่อนปิด
กระจกซันรูฟเท่านั้น

การบังคับปิดซันรูฟ

ในกรณีพิเศษ หากต้องการบังคับปิดซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจากฟังก์ชัน

ป้องกันการหนีบถูกกระตุ้น: หลังจากฟังก์ชันป้องกันการหนีบถูก

กระตุ ้นสามครั้งติดต่อกัน สามารถกดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่

ต�าแหน่งที่ 1 ภายใน 10 วินาทีหลังจากฟังก์ชันป้องกันการหนีบถูก

กระตุ้นครั้งที่สามและค้างไว้ จนกระทั่งกระจกซันรูฟปิดสนิท

หมายเหตุ ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะใช้งานไม่ได้ในระหว่างการ
ปิดกระจกซันรูฟ
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1
กำรก�ำหนดค่ำเริ่มต้นของซันรูฟ

หากปลดข้ัวแบตเตอรี่ในระหว่างกระจกซันรูฟเคล่ือนที่ ต้องตั้งค่าเริ่ม

ต้นหลังจากเชื่อมต่อขั้วแบต

กดสวิตช์ยกเปิดซันรูฟ เพื่อให้ซันรูฟเคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งยกเปิดจน

สุด กดสวิตช์ยกเปิดซันรูฟอีกครั้งและค้างไว้ประมาณ 10 วินาที 

กระจกซันรูฟจะสั่นสะเทือนเล็กน้อยและได้ยินเสียง "คลิก" จากนั้น 

กระจกซันรูฟจะเลื่อนเปิดโดยอัตโนมัติระยะหนึ่งแล้วจึงปิดโดย

อัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการนี้ ต้องกดสวิตช์ลงตลอด

หมายเหตุ หากไม่ได้ตั้งค่าเริ่มต้นของซันรูฟ อาจท�าให้ซันรูฟปิดไม่ 
สนทิ หรอืฟังก์ชันป้องกันการหนีบขดัข้อง หรอืซนัรฟูอาจไม่ตอบสนอง
ต่อการท�างานของสวิตช์บางตัว

กำรป้องกันควำมร้อนสูงเกิน

เพื่อป้องกันมอเตอร์ซันรูฟมีความร้อนสูงเกินและเกิดความเสียหาย 

มอเตอร์ซันรูฟมีฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน การท�างานที่

ก�าลังด�าเนินการจะด�าเนินต่อไปจนเสร็จ หลังจากนั้น จะสามารถปิด

การท�างานได้เท่าน้ันและไม่สามารถด�าเนินการอื่นใดได้ หลังจาก

มอเตอร์เย็นลงและออกจากฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน จะ

สามารถควบคุมซันรูฟได้จนกระทั่งระบบจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกัน

ความร้อนสูงเกินครั้งต่อไป
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ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ

กดปุ่มใดๆ (ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟที่เกี่ยวข้อง กดอีกครั้งจะปิดไฟ

ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหลัง*

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของหลังคา

รถ กดฝาครอบท่ีแสดงโดยลูกศรเพื่อเปิดไฟภายในห้องโดยสารด้าน

หลัง กดอีกครั้งเพื่อปิดไฟ
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1
กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

กดปุ่มไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถเปิด/

ปิดฟังก์ชันการใช้งานแบบอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบอัตโนมัติ ไฟภายในห้องโดยสาร

ด้านหน้า/หลังจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบกรณีใดๆ ต่อไปนี้

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูใดๆ หรือฝากระโปรงหลัง

• กรณีที่รถยนต์ที่ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดแสงตรวจพบว่าแสงสว่าง

ภายนอกมืด หรือไฟหรี่สว่างขึ้น หรือปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาที 

หลังปิดปุ่มสตาร์ท

หมายเหตุ ภายใต้สถานการณ์ปกต ิหากเปิดประตรูถหรอืฝากระโปรง
หลงัเกนิเวลาทีก่�าหนด ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า/ด้านหลงัจะ
ดบัลงโดยอัตโนมัติ หากประจุไฟฟ้าแบตเตอรีไ่ม่เพียงพอ ไฟภายใน
ห้องโดยสารด้านหน้า/ด้านหลงัจะดบัลงก่อนระยะเวลานี้
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ช่องจ่ำยไฟ

ช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำ

ขณะที่ไม่ได้ใช้งานช่องจ่ายไฟ 12V ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ถูก

ต้อง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จน

ท�าให้ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

พิกัดแรงดันของช่องจ่ายไฟ 12V เป็น 12 โวลต์ ก�าลัง

สูงสุดเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

ก�าลังไฟฟ้าเกินอัตรา

ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าคันเกียร์ เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ใน

ต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING จะสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้

ทั้งสองด้านของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB สองตัว 

(ต�าแหน่ง 1 และต�าแหน่ง 2) ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V และยัง

สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้

หมายเหตุ หากใช้งานช่องจ่ายไฟด้านหน้าหรือช่องเสียบ USB ใน
กรณีท่ีไม่ได้สตาร์ทรถยนต์ จะส้ินเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจน
ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้
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1
ช่องเสียบ USB ที่คอนโซลกลำงด้ำนหลัง

ด้านหลังของคอนโซลกลางยังมีช่องเสียบ USB ที่สามารถใช้เป็นช่อง

จ่ายไฟ 5V ได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING

หมายเหตุ หากใช้งานช่องเสียบ USB ที่คอนโซลกลางด้านหลังใน
กรณีที่ไม่ได้สตาร์ทรถยนต์ จะส้ินเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจน
ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB ของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับอุปกรณ์
ชาร์จเร็วบางชนิด

ช่องเสียบ USB ที่กระจกบังลมหน้ำ

บนกระจกบังลมหน้า ใกล้กระจกมองหลัง ก็มีช่องเสียบ USB ท่ี

สามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V ได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/

ON/RUNNING

หมายเหตุ หากใช้งานช่องเสียบ USB ที่กระจกมองหลังในกรณีที่
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ไม่ได้สตาร์ทรถยนต์ จะส้ินเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ถ้าใช้
งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่
สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB ของรถยนต์คันน้ีอาจไม่รองรับอุปกรณ์
ชาร์จเร็วบางชนิด
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1
ที่เก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดที่เก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากปิดไม่สนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

ออกตัวอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในที่เก็บ

ของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟ

ติดไฟได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับช่องเก็บของ (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝาครอบไปยังด้านหน้า จะสามารถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วขณะขับรถ
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ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ดึงที่พักแขนขึ้น (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ วางท่ีพัก

แขนลง จะสามารถปิดช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง

กล่องใส่แว่น*

ควรใช้กล่องใส่แว่นในขณะที่รถจอดนิ่ง

กล่องใส่แว่นอยู่บริเวณไฟอ่านแผนที่หน้า กดแผ่นปิด (ตามลูกศร) 

หลังจากเปิดกล่องใส่แว่น วางแว่นตาลงในกล่อง ขณะที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้กล่องใส่แว่น กรุณาปิดกล่องใส่แว่นให้สนิท

หมายเหตุ กล่องใส่แว่นสามารถใส่แว่นตาขนาดมาตรฐานเท่านั้น
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1
ที่วำงแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วางแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า

ร้อนล้นออกในระหว่างการขับขี่จนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ที่วำงแก้วที่คอนโซลกลำง

ที่วางแก้วที่คอนโซลกลางอยู่ที่ด้านหน้าชุดท่ีพักแขนคอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้





2

ระบบปรับอากาศและเครื่องเสียง

58		 การระบายอากาศ

61		 แผงควบคุมระบบปรับอากาศ

63		 หน้าจอควบคุม-รุ่นที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต

66		 หน้าจอควบคุม-รุ่นที่มีอินเตอร์เน็ต

70		 เครื่องเล่น*
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า/ไล่ฝ้า

3 ช่องลมกลางด้านหน้า

4 ช่องลมเป่าพื้นด้านหน้า

5 ช่องลมกระจกด้านหน้า

6 ช่องลมกลางด้านหลัง
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2

ระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีควบคุมความเร็ว อุณหภูมิ ความชื้นและ

ความสะอาดของอากาศในรถ ลมจากภายนอกไหลผ่านหน้ากากแอร์

ที่อยู ่ใต้กระจกบังลมหน้าและแผ่นกรองอากาศ แล้วจึงเข้าสู ่ห้อง

โดยสาร ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้าม

มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

แผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศท�าหน้าที่กรองอากาศ เพื่อได้

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำงด้ำนหน้ำ

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม ปรับปุ่มไปทางด้าน

บน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม ปรับปุ่มไปทางด้าน

บน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

กำรปรับช่องลมกลำงด้ำนหลัง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม ปรับปุ่มไปทางด้าน

บน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ

1 ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

3 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก

4 ปุ่มลัดส�าหรับหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศ

ปุ่มลัดส�ำหรับหน้ำจอควบคุมระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มลัดส�าหรับหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศสั้นๆ เพื่อ

เปิดหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศอย่างรวดเร็ว กดปุ่มลัดส�าหรับ

หน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดระบบปรับ

อากาศ

ปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟสวิตช์ท�าความเย็นจะสว่างขึ้น ระบบ

จะเข้าสู่โหมดไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจกบังลมหน้า

และกระจกด้านหน้า 

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก ใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออกจาก

ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก

กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ท่ีไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะท�าให้เกิดความเสียหาย

ได้ ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

 กดปุ ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง หากไฟปุ ่มกดสว่างขึ้น แสดงว่า
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ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังถูกเปิดใช้งานอยู่ หากไฟดับลง แสดง

ว่าฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังถูกปิดใช้งาน ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบัง

ลมหลังสามารถปิดการท�างานโดยอัตโนมัติได้หลังจากท�างานระยะ

หนึ่ง

ปุ่มลัดส�ำหรับสวิตช์ระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ ไฟปุ่มกดจะสว่าง

ขึ้น และระบบปรับอากาศจะเริ่มท�างาน กดปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบ

ปรับอากาศอีกคร้ัง ไฟปุ่มกดจะดับลงและระบบปรับอากาศจะปิด

การท�างาน

หมายเหตุ หากเปิดระบบปรับอากาศผ่านปุ ่มลัดส�าหรับสวิตช์
ระบบปรับอากาศ จะเข้าสู่สถานะก่อนปิดระบบปรับอากาศครั้ง
สุดท้าย

หมายเหตุ กดปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศค้างไว้เกิน 10 
วินาที จะสามารถเปิดใช้งานโหมดควบคุมฉุกเฉินของระบบปรับ
อากาศ* 
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หน้ำจอควบคุมระบบปรับอำกำศ-รุ่นที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต

1 โหมดกระจายอากาศ

2 โหมดไหลเวียนอากาศ

3 สวิตช์ท�าความเย็น

4 สวิตช์ระบบ

5 การปรับอุณหภูมิ

6 การปรับความแรงลม
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สวิตช์ระบบ

แตะปุ่มเปิด/ปิดระบบปรับอากาศเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ

สวิตช์ท�ำควำมเย็น

แตะปุ่มสวิตช์ท�าความเย็น ระบบปรับอากาศจะส่งสัญญาณร้องขอ

เปิดหรือปิดการท�าความเย็น

หมายเหตุ

หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีน�้าที่
ควบแน่น หากมีความชื้นค้างอยู่เป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดเชื้อรา
ได้ง่ายจนมีกลิ่นผิดปกติ ก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศ แนะน�าให้
หยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศล่วงหน้า และให้พัดลมท�างาน
สักพักหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน�้า และป้องกันการเกิดเชื้อราจน
มีกลิ่นผิดปกติ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

แตะปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศ เพื่อสลับโหมดไหลเวียนอากาศ

 ในโหมดไหลเวียนอากาศภายใน ระบบปรับอากาศจะไหลเวียน

อากาศภายในห้องโดยสารเพื่อระบายความร้อนหรือท�าความร้อน

อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน สามารถป้องกันไอเสียภายนอกรถ

เข้าไปในห้องโดยสาร

 ในโหมดไหลเวียนอากาศภายนอก ระบบปรับอากาศจะไหล

เวียนอากาศภายนอกรถเพื่อให้แน่ใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์เข้าสู ่ห้อง

โดยสาร

หมายเหตุ การไหลเวียนอากาศภายในอย่างต่อเนื่องอาจท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้าได้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น สามารถเปิดใช้
งานฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก
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โหมดกระจำยอำกำศ

แตะปุ ่มโหมดกระจายอากาศเพื่อปรับโหมดกระจายอากาศตาม

ต้องการ

พื้นที่กระจำย

อำกำศ
โหมดกระจำยอำกำศ

เป่า “หน้า”

เป่า “หน้า+พื้น”

เป่า “พื้น”

เป่า “พื้น+กระจกบังลม”

เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง และช่องลมกลาง

เป่า “หน้า+พ้ืน” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมด้านข้าง

และช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมด้านข้างกระจกหน้าและช่องลมที่กระจกบังลมหน้า

เป่า “พื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมที่

กระจกบังลมหน้า และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

กำรปรับควำมแรงลม

แตะปุ่มปรับความแรงลม เพื่อปรับความแรงลม

กำรปรับอุณหภูมิ

แตะปุ่มปรับอุณหภูมิ เพื่อปรับอุณหภูมิลม
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หน้ำจอควบคุมระบบปรับอำกำศ-รุ่นที่มีอินเตอร์เน็ต

1 การปรับความแรงลม

2 สวิตช์ระบบ

3 โหมดกระจายอากาศ

4 การปรับอุณหภูมิ

5 แสดงระดับความเย็น

6 โหมดไหลเวียนอากาศภายนอก

7 โหมดไหลเวียนอากาศภายใน

8 สวิตช์ท�าความเย็น

9 แสดงความแรงลม
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สวิตช์ระบบ

แตะปุ่มเปิด/ปิดระบบปรับอากาศเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ

สวิตช์ท�ำควำมเย็น

แตะปุ่มสวิตช์ท�าความเย็น ระบบปรับอากาศจะส่งสัญญาณร้องขอ

เปิดหรือปิดการท�าความเย็น

หมายเหตุ

หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีน�้าที่
ควบแน่น หากมีความชื้นค้างอยู่เป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดเชื้อรา
ได้ง่ายจนมีกลิ่นผิดปกติ ก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศ แนะน�าให้
หยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศล่วงหน้า และให้พัดลมท�างาน
สักพักหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน�้า และป้องกันการเกิดเชื้อราจน
มีกลิ่นผิดปกติ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

แตะปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศ เพื่อสลับโหมดไหลเวียนอากาศ

 ในโหมดไหลเวียนอากาศภายใน ระบบปรับอากาศจะ

ไหลเวียนอากาศภายในห้องโดยสารเพื่อระบายความร้อนหรือ

ท�าความร้อนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน สามารถป้องกันไอเสีย

ภายนอกรถเข้าไปในห้องโดยสาร

 ในโหมดไหลเวียนอากาศภายนอก ระบบปรับอากาศจะ

ไหลเวียนอากาศภายนอกรถเพื่อให้แน่ใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ห้อง

โดยสาร

หมายเหตุ การไหลเวียนอากาศภายในอย่างต่อเนื่องอาจท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้าได้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น สามารถเปิดใช้
งานฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก
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โหมดกระจำยอำกำศ

แตะปุ ่มโหมดกระจายอากาศเพื่อปรับโหมดกระจายอากาศตาม

ต้องการ

พื้นที่กระจำย

อำกำศ
โหมดกระจำยอำกำศ

เป่า “หน้า”

เป่า “หน้า+พื้น”

เป่า “พื้น”

เป่า “พื้น+กระจกบังลม”

เป่า “กระจกบังลม”

เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง และช่องลมกลาง

เป่า “หน้า+พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมด้านข้าง

และช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมด้านข้างกระจกหน้าและช่องลมที่กระจกบังลมหน้า

เป่า “พื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมที่

กระจกบังลมหน้า และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

เป่า “กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมที่กระจกบังลมหน้า 

และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

กำรปรับควำมแรงลม

แตะปุ่มปรับความแรงลม เพื่อปรับความแรงลม



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

69

2

กำรปรับอุณหภูมิ

แตะปุ่มปรับอุณหภูมิ เพื่อปรับอุณหภูมิลม
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เครื่องเล่น*

ข้อมูลควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือปรับแต่งระบบเครื่องเสียงนี้เอง 

เพราะระบบนี้ประกอบด้วยช้ินส่วนแรงดันสูง อาจจะท�าให้เกิด

การลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายใน ปรับตั้งหรือ

ซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ต้องไม่ให้ระบบเครื่องเสียงสัมผัสกับของเหลวหรือสิ่งแปลก

ปลอมใดๆ หากของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าระบบเครื่อง

เสียง กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและดับเคร่ืองยนต์ทันที และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบ

เครื่องเสียง เพื่อป้องกันอัคคีภัย การลัดวงจรหรือปัญหาอื่นๆ

• หากระบบเครื่องเสียงมีควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือ

หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาดับเคร่ืองยนต์ทันที

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบเกิดความเสียหาย

อย่างถาวร

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง เพื่อป้องกันการ

เกิดเหตุอันตรายเน่ืองจากการเสียสมาธิ โปรดจอดรถในต�าแหน่ง

ปลอดภัยและดึงเบรกมือก่อนแล้วจึงปรับระบบหรือดูภาพวิดีโอ

• หากอุณหภูมิต�่าเกิน จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของระบบเครื่อง

เสียง หากจอดรถในพื้นที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือหนาวจัดเป็น

เวลานาน อาจจะท�าให้ระบบนี้ผิดปกติ หลังอุณหภูมิกลับสู ่

ขอบเขตปกติ จะสามารถฟื้นฟูฟังก์ชันให้ท�างานตามปกติ ถ้าไม่

สามารถฟื้นฟู กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้น จะท�าให้

แบตเตอรี่ปล่อยประจุไฟฟ้าจนหมดและท�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์

ไม่ได้

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้สายอากาศของมือถือห่างจาก

หน้าจอ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะสัญญาณวิดีโอเน่ืองจากมีจุด 

หรือภาพฉีกขาด และอื่นๆ บนหน้าจอ

ข้อควรระวังในกำรใช้จอภำพ

• เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย ต้องใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ

• กรุณาอย่าใช้งานจอภาพเมื่ออุณหภูมิเกินขอบเขตท�างาน (-30 
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องศาเซลเซียส ถึง 85 องศาเซลเซียส)

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้น จะท�าให้เกิดรอย 

ขีดข่วนหรือเสียหาย

• หากต้องการท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดการท�างานของ

ระบบก่อน จากนั้น ใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจออย่าง

ระมัดระวัง ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระคายเคือง

ข้อควรระวังอื่นๆ

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์อย่างถูกต้อง

• เนื่องจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพ

แวดล้อมเล่นเพลงหรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น อาจไม่

สามารถเล่นไฟล์ได้ตามปกติ

กำรใช้งำนเบื้องต้น

แผงควบคุม

1 ปุ่มลดระดับเสียง

2 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

3 ปุ่ม HOME

กดสั้นๆ เพื่อเข้าหน้าอินเตอร์เฟสหลัก กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมด

สแตนด์บาย กดค้างไว้ต่อเพื่อรีสตาร์ทระบบ
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หน้ำอินเตอร์เฟสหลักของระบบ

ปัดไปทางซ้ายและขวาเพ่ือแสดงไอคอนฟังก์ชันระบบทั้งหมด เช่น 

เพลง วิทยุ วิดีโอ รูปภาพ โทรศัพท์บลูทูธ การต้ังค่ารถยนต์ ระบบ

ปรับอากาศ ฯลฯ ปัดจากขอบของแถบเมนูไปตรงกลางหน้าจอ เพื่อ

แสดงปุ่มควบคุมทางลัดบางส่วน

1 แถบเมนู: แสดงไอคอนฟังก์ชัน 5 ไอคอน แตะเพื่อเข้าสู่หน้า

อินเตอร์เฟสฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กดค้างไว้เพื่อก�าหนดรายการท่ี

แสดงด้วยตนเอง

2 หน้าแรก: แตะเพือ่เข้าสูห่น้าอินเตอร์เฟสฟังก์ชันทีเ่กีย่วข้อง กดค้าง

ไว้เพ่ือก�าหนดหน้าแรกเอง

กำรเปิด/ปิดกำรท�ำงำนของระบบ

การเปิดการท�างานของระบบ

หากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อระบบอยู่ในสถานะเล่นในครั้งล่าสุด เมื่อเปิดปุ่ม

สตาร์ทอีกครั้ง จะเปิดการท�างานของระบบโดยอัตโนมัติ

หากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อระบบอยู่ในสถานะสแตนด์บายในครั้งล่าสุด 

เมื่อเปิดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง กดปุ่ม HOME บนแผงควบคุมระบบสั้นๆ 

จะเปิดการท�างานของระบบ

เมื่อระบบท�างานอยู่ กดปุ่ม HOME บนแผงควบคุมระบบค้างไว้ 

ระบบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กดค้างไว้ต่อ ระบบจะรีสตาร์ทโดย

อัตโนมัติ

การปิดการท�างานของระบบ

เมื่อปิดปุ่มสตาร์ท ระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ
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โหมดสแตนด์บำย

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะเปิด กดปุ่ม HOME ค้างไว้ ระบบเคร่ือง

เสียงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ซึ่งสามารถหยุดการท�างานของระบบ

เครื่องเสียง

ภายใต้โหมดสแตนด์บาย จะตัดเสียงทั้งหมด กดปุ่ม HOME สั้นๆ จะ

สามารถยกเลิกโหมดสแตนด์บาย

การด�าเนินการต่อไปนี้จะยกเลิกโหมดสแตนด์บายเช่นกัน

• เมื่อจอดรถ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอัตโนมัติ

• เมื่อปิดปุ่มสตาร์ท ระบบจะปิดการท�างานโดยตรง

ปุ่มควบคุมพวงมำลัย

1 ปุ่ม  

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสามารถเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า กด

สั้นๆ ระหว่างการเล่น จะเล่นเพลงนี้ใหม่ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) กด

ค้างไว้ จะเร่งย้อนกลับ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กด

สั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหลัง เมื่อ

เล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กด

ค้างไว้ จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยวิธีแมนนวล

2 ปุ่ม 
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เปิดหรือปิดฟังก์ชันตัดเสียงระบบ

3 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

4 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสามารถเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป กดค้าง

ไว้ จะเร่งไปข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ 

จะสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไป กดค้างไว้ จะเร่งไปข้างหน้า 

เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้ 

จะค้นหาสถานีถัดไปโดยวิธีแมนนวล

5 ปุ่ม 

หากอยู่ในสถานะโทร/พูดโทรศัพท์ กดสั้นๆ จะวางสาย หากอยู่

ในสถานะเรียกเข้า กดสั้นๆ จะรับสาย กดค้างไว้ จะวางสาย

6 ปุ่มลดระดับเสียง

7 ปุ่มสลับโหมดการเล่นเสียง SRC

เปลี่ยนเป็นโหมดเล่นเพลงถัดไปที่ใช้งานได้

8 ปุ่มดอกจัน (*) บนพวงมาลัย

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันแบบก�าหนดเองของปุ่มนี้ได้ในการตั้งค่า

รถยนต์

9 ปุ่มรับค�าสั่งเสียง

เปิด/ยกเลิกฟังก์ชันรับค�าสั่งเสียง ใช้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์*
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กำรปรับควำมดังเสียง

สามารถควบคุมปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยเพื่อปรับ

ความดังเสียง ขณะที่ปรับระดับเสียง แถบแสดงระดับเสียงจะแสดง

ขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงระดับเสียงที่ก�าลังปรับและเปลี่ยนแปลง

ตามการควบคุม

หมายเหตุ แผงควบคุมและปุ่มกดบนพวงมาลัยสามารถปรับระดับ
เสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและเสียงจากการติดต่อส่ือสาร
เท่านั้น

หมายเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
ของเพลงบลูทูธ

กำรเสียบ/กำรถอดหน่วยควำมจ�ำ USB

การเสียบหน่วยความจ�า USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้

การถอดหน่วยความจ�า USB

หลังจากตรวจสอบและแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อ่านหรือบันทึกข้อมูล 

แล้วจึงสามารถถอดอุปกรณ์ USB ออกได้

หมายเหตุ หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือ
เกิดความเสียหายด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยปกติ จะไม่สามารถ
ฟื้นฟูข้อมูลได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้
จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากการสูญหายของข้อมูล

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะอ่านไม่ได้

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะท�าให้ระบบเครื่อง
เสียงไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ หากใช้ฮับ USB หรือสายต่อ อาจจะไม่สามารถอ่าน
อุปกรณ์ USB ได้
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ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

ข้อควรระวัง

• ไม่สามารถรองรับโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธได้ทุก

ชนิด

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อต้องเข้ากันกับระบบเคร่ืองเสียงนี้ 

แล้วจึงสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์บลูทูธ

• เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงนี้อาจจะไม่

สามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์

• เมื่อใช้บลูทูธรับส่งเสียงหรือข้อมูล ระยะห่างระหว่างระบบเครื่อง

เสียงและโทรศัพท์มือถือต้องไม่เกิน 10 เมตร แต่เนื่องจากความ

แตกต่างของสภาพแวดล้อมการใช้งาน ระยะห่างถ่ายโอนข้อมูล

จริงอาจจะสั้นกว่าระยะนี้

• หลังปิดระบบเครื่องเสียง ระบบจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธด้วย

• เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณี 

อาจจะตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดการขัดข้องในระหว่างการถ่าย

โอนข้อมูล จนท�าให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อม

ต่อกับโทรศัพท์ได้ ขณะนี้ แนะน�าให้ลบอุปกรณ์ที่จับคู่ในรายการ

อุปกรณ์ในโทรศัพท์และระบบเครื่องเสียง และจับคู่อุปกรณ์ใหม่

กำรจับคู่และกำรเชื่อมต่อบลูทูธ

ขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธดังนี้

• แตะ [บลูทูธ] ในหน้าตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าเช่ือมต่อบลูทูธ กดเปิด

สวิตช์บลูทูธ

• ระบบจะแสดงชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

• เปิดใช้ฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเครื่องเสียงน้ี

เพื่อจับคู่ ถ้าโทรศัพท์ให้ท่านใส่รหัสจับคู่ ให้ใส่รหัสจับคู่ที่ระบุไว้

ในระบบเครื่องเสียง หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ แถบสถานะจะ

แสดงไอคอนบลูทูธ  หากจับคู ่ล ้มเหลว โปรดปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

• โทรศัพท์ที่จับคู่ส�าเร็จจะถูกเก็บไว้ในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ แตะ 
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 จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์ แตะ  จะสามารถ

ปลดการเช่ือมต่อบลูทูธ แตะ  จะลบโทรศัพท์มือถือนี้ออก

จากรายการอุปกรณ์

กำรโทรออก

สามารถโทรออกได้โดยวิธีต่อไปนี้

• ป้อนเบอร์โทรในแป้นการโทร

• โทรออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

• โทรออกจากประวัติการโทร

• โทรออกจากโทรศัพท์โดยตรง

การวางสาย

สามารถวางสายได้โดยวิธีต่อไปนี้

• แตะ  จะวางสาย

• แตะ  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะวางสาย
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• สามารถวางสายได้โดยโทรศัพท์

กำรโทรเข้ำ

การรับสายเรียกเข้า

• เมื่อมีสายเรียกเข้า แตะ  จะรับสาย

• ขณะที่มีสายเรียกเข้า กด  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะรับสาย

• สามารถรับสายได้โดยโทรศัพท์

การปฏิเสธสาย

• แตะ  ในหน้าสายเรียกเข้า จะปฏิเสธสาย

• ขณะที่มีสายเรียกเข้า กด  บนพวงมาลัยค้างไว้จะปฏิเสธสาย

• สามารถปฏิเสธสายได้โดยโทรศัพท์

กำรสลับเป็นโหมดส่วนตัว

ในระหว่างการโทร แตะ  เพื่อเปลี่ยนเสียงการโทรเป็นโหมดส่วน

ตัว แตะ  เพื่อเปลี่ยนเสียงการโทรเป็นโหมดล�าโพงรถยนต์

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะสามารถสลับฟังก์ชันตัดเสียง

ไมโครโฟนหรือเปิดใช้ฟังก์ชัน

ในระหว่างการโทร แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้าป้อนข้อมูล

ภายใต้โหมดส่วนตัว สามารถใช้โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ต่อ และจะตัด

เสียงล�าโพงและไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธยังคงอยู่ใน

สถานะเชื่อมต่ออยู่
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เครื่องเสียง

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยควำมจ�ำ

• ระบบนี้รองรับแฟลชไดร์ฟ USB, บลูทูธ

• หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ USB ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ทิ้งไว้ เพราะ

อาจท�าให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อลดลง

• ห้ามถอด USB ขณะที่ใช้งาน เพ่ือป้องกัน USB เสียหายหรือ

ท�าให้ระบบเครื่องเสียงเสียหาย

• กรุณารักษาความแห้งของช่องเสียบ USB ระวังอย่าให้เด็กเสียบ

หรือวางสิ่งของแปลกปลอมลงในช่องเสียบ USB เพ่ือหลีกเลี่ยง

การอุดตันจนไม่สามารถใช้งานได้

วิทยุ

แตะ [วิทยุ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จะสามารถเข้าสู่หน้าเล่นวิทยุ

1 คลื่นวิทยุในขณะนั้น

2 การสลับคลื่นความถี่ FM/AM

3 รายการบันทึกสถานีวิทยุ

แตะ + เพื่อบันทึกสถานีวิทยุในขณะน้ัน กดสถานีวิทยุที่บันทึก

ค้างไว้เพื่อเลือกและยกเลิกการบันทึกสถานีวิทยุตามความ

ต้องการ

4 การตั้งค่าเสียง

5 รายการสถานีวิทยุ
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แตะเพื่อเข้าสู่รายการสถานีวิทยุ จะสามารถค้นหาสถานีวิทยุ 

และบันทึกสถานีวิทยุที่ค้นพบลงในรายการสถานีวิทยุ

6 สถานีวิทยุถัดไป

กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีถัดไปโดยวิธีแมนนวล

7 พรีวิวสถานีวิทยุ

ค้นหาและพรีวิวทุกสถานีโดยอัตโนมัติ ทุกสถานีจะเล่นสักพัก 

เมื่อพรีวิวสถานี แตะปุ่มนี้จะปิดฟังก์ชันพรีวิว และเล่นสถานีท่ี

เล่นอยู่ในขณะนั้น

8 สถานีวิทยุก่อนหน้า

กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีก่อนหน้าโดยวิธีแมนนวล

เพลง USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB แตะ [เพลง] ในหน้า

อินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง

1 หน้าปกอัลบั้ม

2 ข้อมูลเพลง

3 การสลับช่องทางการเล่นเพลง

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่นเพลง

จาก USB1 หรือ USB2 เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธ สามารถเลือกเล่น 
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เพลงบลูทูธได้

4 แถบความคืบหน้าของการเล่น

5 การตั้งค่าเสียง

6 รายการเพลง

7 เพลงถัดไป

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า

8 เล่น/หยุด

9 เพลงก่อนหน้า

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า กดสั้นๆ ระหว่างการเล่น

เพื่อเล่นเพลงนี้ใหม่ กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อนกลับ

10 ขอบเขตการเล่น

สามารถเลือกขอบเขตการเล่นเป็นโฟลเดอร์ในขณะนั้นหรือ

โฟลเดอร์ทั้งหมดได้

11 โหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดการเล่นเป็นโหมดการเล่นวนซ�้าทั้งเพลง 

โหมดการเล่นวนซ�้าเพลงทั้งหมดและโหมดเล่นสุ่ม
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เพลงบลูทูธ

ก่อนทีจ่ะเล่นเพลงบลทููธ กรณุาเช่ือมต่ออปุกรณ์บลทูธูก่อน รายละเอยีด

โปรดอ้างองิถงึบท "การจบัคูแ่ละการเช่ือมต่อบลทูธู" ในบท "โทรศพัท์

บลูทธู"

แตะ [เพลง] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง

1 ข้อมูลเพลง

2 การสลับช่องทางการเล่นเพลง

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่นเพลง

จาก USB1 หรือ USB2 เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธ สามารถเลือกเล่น 

เพลงบลูทูธได้

3 การตั้งค่าเสียง

4 เพลงถัดไป

5 เล่น/หยุด

6 เพลงก่อนหน้า
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วิดีโอ USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB แตะ [วิดีโอ] ในหน้า

อินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าเล่นวิดีโอ

1 วิดีโอก่อนหน้า

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อน

กลับ

2 เล่น/หยุด

3 วิดีโอถัดไป

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า

4 รายการวิดีโอ

สามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

5 แถบความคืบหน้าของการเล่น

เลื่อนแถบความคืบหน้าไปยังด้านหน้าหรือด้านหลังจะสามารถ

เลือกจุดเล่นที่ต้องการ

6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่นวิดีโอ

จาก USB1 หรือ USB2

หมายเหตุ เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีอัตราการ
บีบอัดและความคมชัดที่แตกต่างกัน หรือปัจจัยอื่นๆ ต้องถือผล
การถอดรหัสจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อรถยนต์ถึงความเร็วท่ี
ก�าหนด จะเปิดโหมดปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ขณะนี้จะเล่นวิดีโอไม่
ได้

หมายเหตุ ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้
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หมายเหตุ ขณะเล่นวิดีโออยู่ แตะที่หน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะ
อีกครั้งแถบเมนูจะปิดลง

รูปภำพ USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB แตะ [รูปภาพ] ในหน้า

อินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าเล่นรูปภาพ

1 หยุดเล่นรูปภาพ/เล่นรูปภาพโดยอัตโนมัติ

2 หมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา

3 หมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา

4 รูปขนาดย่อ

5 รายการรูปภาพ

6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่น

รูปภาพจาก USB1 หรือ USB2

หมายเหตุ ระบบนี้รองรับการค้นดูรูปภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB 
แต่เนื่องจากความแตกต่างของความคมชัดหรืออัตราส่วนการบีบ
อัดของรูปภาพ ต้องถือผลการถอดรหัสรูปภาพจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ ขณะดูรูปภาพอยู่ แตะท่ีหน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะ
อีกครั้งแถบเมนูจะปิดลง

หมายเหตุ เล่ือนไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอ จะสามารถ
เปลี่ยนเป็นรูปภาพก่อนหน้าหรือถัดไป

หมายเหตุ สามารถขยายหรือย่อรูปภาพได้ด้วยสองนิ้วมือ
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กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์*

หมายเหตุ เฉพาะช่องเสียบ USB ด้านขวาเท่านั้นที่รองรับฟังก์ชัน
การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์

หมายเหตุ เนื่องจากความแตกต่างของรุ ่นโทรศัพท์มือถือและ
เวอร์ชันของระบบ ผู้ใช้งานบางคนอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน
การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้ตามปกติ

Android Auto *

สามารถใช้ฟังก์ชันแผนที่ เพลง โทรศัพท์ ข้อความ และฟังก์ชันรับค�า

สั่งเสียงของโทรศัพท์ Android ที่เครื่องเสียงของรถยนต์ได้

หมายเหตุ หากใช้ Android Auto เป็นครั้งแรก โปรดดาวน์โหลด
และติดตั้ง Android Auto ใน App Store ก่อน

เมื่อใช้งาน โปรดใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียง

รถยนต์ แตะ [Android Auto]* ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก และท�าตาม

ค�าแนะน�าบนหน้าอินเตอร์เฟสเพื่อท�าการเชื่อมต่อ จากนั้น จะ

สามารถใช้ฟังก์ชัน Android Auto ได้

Apple CarPlay *

สามารถใช้ฟังก์ชันแผนที่ เพลง โทรศัพท์ และฟังก์ชันรับค�าสั่งเสียง

ของโทรศัพท์ iPhone ที่เครื่องเสียงของรถยนต์ได้

วิธีการเชื่อมต่อ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีฟังก์ชัน CarPlay

2 ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียงรถยนต์

3 แตะ [Apple CarPlay]* ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบ

เครื่องเสียงเพื่อเปิดใช้ CarPlay

4 หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ จะสามารถใช้

งานโทรศัพท์ iPhone ที่เครื่องเสียงได้

5 กดปุ ่ม Home บนแผงควบคุม จะสามารถกลับไปที่หน ้า

อินเตอร์เฟสหลักของระบบ
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ระบบปรับอำกำศ

แตะระบบปรับอากาศในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพ่ือเข้าสู่หน้าควบคุม

ระบบปรับอากาศ รายละเอียดโปรดอ้างอิงบท “หน้าจอควบคุม

ระบบปรับอากาศ-รุ่นที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต” ในคู่มือเล่มนี้

มุมมอง 360 องศำ*

แตะปุ่มมุมมอง 360 องศาบนหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้า

อินเตอร์เฟสมุมมอง 360 องศา ส�าหรับรายละเอียด โปรดดูบท 

"ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง" ของคู่มือนี้

กำรตั้งค่ำรถยนต์

แตะ [ตั้งค่ารถยนต์] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า

รถยนต์ สามารถต้ังค่าระบบไฟรถ ล็อกประตู การควบคุมการขับขี่ 

ปุ่มทางลัดบนพวงมาลัย ฯลฯ ได้

กำรตั้งค่ำ

แตะ [ต้ังค่า] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า สามารถ 

ตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธ เสียง การแสดงผล เวลาและวันที่ ฯลฯ และ

ดูข้อมูลระบบได้

หมายเหตุ สามารถเลือกกลับคืนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ตามความ
ต้องการในหน้าข้อมูลระบบ หลังจากตั้งค่าโรงงานเสร็จ จะรีเซ็ตค่า
ระบบเครื่องเสียงเป็นค่าเริ่มต้นและลบข้อมูลทั้งหมดในระบบ
เครื่องเสียง โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนท�าให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีก�าลงัขบัรถยนต์

ต�าแหน่งเบาะน่ังท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมือ่เอนพนกัพงิหลงัไปด้านหลงั ให้เป็นมมุ 25 องศากับทศิทางแนวตัง้ 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

เบาะนัง่ด้านหน้าควรถกูปรบัให้ถอยหลงัตามความเหมาะสม ขณะทีจ่ะ

ปรับระดับเบาะนั่งด้านหน้า ควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่งต�่าเกินไป 

อาจจะท�าให้ขาของผูโ้ดยสารด้านหลังโดนหนบี

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง

การเกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่ก�าลังขับรถยนต์

ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังมากเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความเส่ียง

การเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก ให้กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังท่ี 

ลูกศรแสดง) เพื่อดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มบนพนักพิง

ศีรษะ (ดังท่ีลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งแบบปรับด้วยมือ

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

แล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าเบาะนั่งได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว
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• การปรับระดับของเบาะรอง*

ดึงคันปรับขึ้นหลายครั้ง (ต�าแหน่ง 2) เพื่อยกระดับเบาะรองและ

ผลักคันปรับลงเพื่อลดระดับเบาะรอง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

เบำะนั่งไฟฟ้ำ*

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง A ในรูปเพื่อให้เบาะนั่งเลื่อน

ไปด้านหน้า-หลัง

• การปรับระดับของเบาะรอง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง B ในรูปเพื่อปรับระดับของ

เบาะรอง
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• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 2) ไปด้านหน้าหรือหลัง เพ่ือปรับพนักพิง

หลังไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

• การปรับพนักพิงเอว

หมุนคันปรับ (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับพนักพิงเอวไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการ

เบำะนั่งด้ำนหลัง

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถปรับพนัก

พิงศีรษะทั้งหมดของเบาะนั่งด้านหลังให้ต�่าลง (หรือถอดออก) จาก

นั้นดึงคันปลดล็อกพนักพิงหลังสองข้างขึ้นและพับไปด้านหน้า หาก

ต้องการกางออก ให้ผลักพนักพิงขึ้นอีกคร้ัง จนกระทั่งได้ยินเสียงเข้า

ล็อก

หมายเหต ุหากพนกัพิงศรีษะของเบาะนัง่ด้านหลงัไม่ได้อยูต่�าแหน่ง
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ต�า่สดุหรอืพนกัพงิหลงัของเบาะนัง่ด้านหน้าเอนไปด้านหลงัมากเกนิ
ไป เม่ือพบัเก็บเบาะนัง่ด้านหลงั อาจจะท�าความเสยีหายแก่ด้านหลงั
ของเบาะนัง่ด้านหน้า ช่องเกบ็ของอเนกประสงค์หรอืพนกัพงิศรีษะ
ของเบาะนัง่ด้านหลงั

หมายเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�าแหน่งท่ีต้องการ ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ามโดยสารผู้ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างถูก

ต�าแหน่ง เมื่อเกิดรถชน ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูก

วิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความ

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่านั้น และถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่สามารถถูกกระตุ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะ

ฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการขับข่ี มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

 รถคันน้ีได้ติดต้ังไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนท่าน

คาดเข็มขัดนิรภัย รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” 

ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ในระหว่างการขับขี่ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้

รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู ้โดยสารที่ไม่ได้คาด

เข็มขัดจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได ้ ตาม

ประสบการณ์การใช้เข็มขัดนิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า: ใน

อุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือ

ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

94

ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตนเอง ยังเป็นอันตรายต่อ

ผู้ขับและผู้โดยสารอื่น

ในระหว่างการขับข่ี ความเร็วการเคล่ือนที่ของผู ้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์ เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่าง

ฉุกเฉิน ผู้โดยสารบนรถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ไปยังข้าง

หน้าตามความเร็วก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึง

จะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย 

แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ 

แต่ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกาย ซึ่งจะสามารถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่

ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง การใช้แขนค�้าร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะท�าให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในระหว่างการขับขี่
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนา เพื่อไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 

เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

การปรบัเอนเบาะนัง่ในขณะทีร่ถยนต์วิง่อยูจ่ะอนัตรายมาก 

เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องขณะที่

ปรับเอนเบาะนัง่มากเกินไป เม่ือเกิดอุบัตเิหต ุ ร่างกายของ

ท่านจะผ่านเขม็ขดัคาดไหล่ ท�าให้ส่วนคอหรอืส่วนอืน่ของ

ร่างกายบาดเจบ็ ส่วนเขม็ขัดคาดกระดกูเชงิกรานจะเลือ่น

ไปที่หน้าท้องของท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิดการ

บาดเจบ็อย่างรนุแรง

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด ซึ่ง

ได้รับการออกแบบส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น 

เนื้อหาดังกล่าวเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่

ปกติ ส�าหรับการใช้งานเข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก โปรดอ้างอิงท่ี “วิธี

การใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก”

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการขับข่ี ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้านหน้า

ตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังมากเกินไป พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
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กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพื่อการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

3 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

4 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัยลง 

จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

• เม่ือปิดประตูทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มขัด
นิรภัยจะไม่กีดขวางการปิดประตู หรืออาจเกิดความเสียหาย
ได้

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกินไป เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอาจ
จะถูกล็อกได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น สามารถปล่อยเข็มขัดนิรภัย
กลับบางส่วน จะสามารถปลดล็อกได้ แล้วจึงค่อยๆ คาด
เข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่านร่างกาย

• ถ้าไม่สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวน�าเข็มขัดนิรภัย 
อาจเป็นเพราะเข็มขัดถูกรั้งกลับเร็วเกินไป จนท�าให้เข็มขัด
นิรภัยบิดเบี้ยวในแผ่นปิดด้านข้าง สามารถจับลิ้นโลหะไว้
แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จ แล้วจึง
รั้งเข็มขัดกลับแผ่นปิดด้านข้างอย่างช้าๆ

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ปรับให้เรียบอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดิน
ทาง ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียว
ของเข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควร
น�ารถเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะ
ท�าได้

ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

คาดเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่

ท่านจะเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด
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นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่ง

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้า

เกิดการเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่ได้รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน อาจจะได้รับการบาดเจ็บท่ีรุนแรง

กว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี สายคาดไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม เข็มขัด

นิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูกเชิงกราน 

และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้องเรียบ ไม่

กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
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กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ

เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม

อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เมื่อน่ังรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือทารก เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน 

น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรงกระท�าต่อผู้อุ้มเป็น

อย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่างแน่นหนา เด็กและ

ทารกจะกระเด็นไปยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด

อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ

ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่เหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดตั้งและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ้าเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง
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เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด สายคาดไหล่จะสามารถปกป้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การที่ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับสายคาดไหล่ให้ห่างจากใบหน้าและ

ส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลงถึง

บริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสกับต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�าต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

ถ้าต�าแหน่งสายคาดไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กมากเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้งานตามวิธีที่ถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่ม

ความสูงของเด็ก ให้สายคาดไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และ

พาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสามารถใช้งานได้

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งานแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงรั้ง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เง่ือนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ จะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้า

มากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าถูกใช้งานใน

อุบัติเหตุการชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่  "การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย" ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง

• เน่ืองจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพ่ือแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใน

สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อมประทับตรา 

เพื่อติดตามประวัติ

กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

ควรสามารถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่
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• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพื่อให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซมทันที

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติเม่ือเกิดการชน และเพ่ิมความเส่ียงการเกิด

อุบัติเหตุอย่างรุนแรงและได้รับบาดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้ง

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแหลมคมติดในเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้

ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปในตัวล็อกของ

เข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ามสีิง่สกปรกสะสมอยูบ่นเครือ่งดึงรัง้เขม็ขดันิรภยั จะชะลอความเรว็

ของการรัง้เข็มขดันริภัย กรณุาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิง่สกปรก
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กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อบุตัเิหตกุารชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเขม็ขดันริภยั

ของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจ

จะไม่สามารถปกป้องผูใ้ช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู้โดยสารได้

รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและเปลี่ยน 

ชิน้ส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลีย่นส�าหรบัเข็มขดันริภยั

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนท่ีไม่รุนแรง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบ

เข็มขัดนิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก เครื่องดึงรั้ง อาจจะเสียรูปหรือ

เสียหาย แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัด

นิรภัยที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถงุลมเสรมิความปลอดภยัสามารถป้องกันภัยในกรณทีีเ่กดิ

การชนอย่างรุนแรงจากด้านหน้าเท่านัน้ ซึง่ไม่สามารถใช้

แทนเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แม้ได้ประกอบถุงลม

เสริมความปลอดภัย ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธ ี

มฉิะน้ัน ท่านอาจได้รับการบาดเจบ็อย่างรนุแรงในขณะที่

เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกโดยเฉพาะ

ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” ระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยโดยทั่วไปประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบต่อไปน้ี (ช้ินส่วน

ประกอบจะไม่เหมือนกันเนื่องจากสเปครถยนต์ที่แตกต่างกัน)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ประกอบอยู่ตรงกลางของ

พวงมาลัยและในแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของด้านล่างแผงหน้า

ปัด)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ประกอบอยู่ในพนักพิงหลัง

ของเบาะนั่งด้านหน้า)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ประกอบอยู่ในแผ่นปิด

ภายในหลังคารถ)
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ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 รถยนต์คนัน้ีติดต้ังไฟเตือนถงุลมเสรมิความปลอดภยัเพือ่

เตอืนให้คุณทราบสถานะของระบบความปลอดภยัของรถ รายละเอยีด

โปรดอ้างอิงที ่“ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคมุ”
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กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอื่น

ของร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าควรนั่งอย่างถูกต้อง

และปรับต�าแหน่งเบาะน่ังเพ่ือให้ห่างจากถุงลมเสรมิความ

ปลอดภัยอย่างพอสมควร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะทีถุ่งลมเสรมิความปลอดภยัพองตวั ส�าหรบัรถยนต์ที่

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/ม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่างจากด้าน

ข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพ่ือหลกีเลีย่งการบาดเจบ็ใน

ขณะท่ีถุงลมเสรมิความปลอดภยัพองตัว

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะที่นั่งบนรถ 

ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกจากหน้าต่าง

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกต่อร่างกายหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

ระยะการพองตวัของถงุลมเสรมิความปลอดภยัต้องไม่มีสิง่

กดีขวางใดๆ ห้ามวางส่ิงของใดๆ อยูร่ะหว่างผูโ้ดยสารและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติดตั้งสิ่งของใดๆ 

ท่ีฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติดตั้ง

หรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่บริเวณ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภยั ถ้าพืน้ท่ีระหว่างผู้โดยสาร

และถุงลมเสริมความปลอดภัยมีสิ่งกีดขวาง ถุงลมเสริม

ความปลอดภยัอาจจะอดัลมตามปกตไิม่ได้ หรอืถงุลมเสรมิ
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ความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งกีดขวางเข้าร่างกายผู้

โดยสารจนท�าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เก่ียวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

พวงมาลัย แผงหน้าปัดและคานตามยาวท้ังสองข้าง

หลังคารถจะร้อนมาก ดังนั้น ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนประกอบ

ของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัวข้ึนจนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนื่องจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดังมาก

ด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ด้านหน้า ลดความเสี่ยงของศีรษะและหน้าอกได้รับบาดเจ็บ ส�าหรับ

รถยนต์ท่ีได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้าน

ข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลายเป็น

เบาะลมระหว่างผู้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อป้องกัน

ด้านข้างของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านน่ังตรงบนเบาะน่ังและแนบกับพนักพงิหลงั เขม็ขดันิรภยัและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ขณะทีเ่กดิการกระแทกอย่างรนุแรง ถงุลมเสรมิความปลอดภยั

จะพองตวัออกอย่างรนุแรง ขณะนี ้หากท่านหรอืผูโ้ดยสารอืน่ๆ ไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้านหน้า นั่งเอนข้าง

หรอืใช้ท่านัง่อ่ืนๆ ทีไ่ม่ถกูต้อง จะมโีอกาสได้รบับาดเจบ็หรือเสยีชวิีตได้
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ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่านี้

จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังท่ีโดนระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ 

เป็นต้น) เกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามให้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทก

อย่างรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้หรือกรณีท่ีใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชนกับ

ก้อนหิน ขอบถนนหรือวัตถุที่แข็งจนตกเข้าหุบเขาลึกหรือถ�้าลึก 

หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนกับพ้ืนอย่างรุ่นแรง ฯลฯ อาจจะ

ท�าให้แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการพอง

ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ห้ามติดต้ังผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะกีดขวางการท�างาน

ของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก

เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเมื่อด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ขณะท่ีเกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผ่นปิดภายในของ

หลังคารถและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมเสริมความปลอดภัยใน

ข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่

ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ม่านลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเมื่อด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

111

3

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุท่ีรถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซับหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะพองตัวได้ ดังนั้น ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• ชนกับด้านล่างของประตูท้ายรถบรรทุก เกิดการชนแทรกเข้า

ด้านหลังของรถบรรทุกหรือรถยนต์ฐานสูง

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถพลิกคว�่า

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา

• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่
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• เกิดการชนด้านหลัง

กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะทีท่�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสรมิความปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้านุม่ทีแ่ห้งหรอืใช้น�า้สะอาดชบุผ้า ห้ามใช้สารละลาย

หรือสารท�าความสะอาด มฉิะนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภยั

ถ้ารถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะเสียหายได้ ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก 

ก็อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวข้ึนโดย

บงัเอญิ ควรดบัเครือ่งยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรีท่นัที 

ห้ามลองสตาร์ทเครือ่งยนต์ กรณุาติดต่อศนูย์บริการทีไ่ด้รบั

การแต่งตัง้

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที
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ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ท่ีเกีย่วกบัระบบเขม็ขดันริภัยหรอืพวงมาลยั 

ต ้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนคิของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั

ของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อม

ประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ

กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย

หาย หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจจะไม่

สามารถท�างานได้ตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ได้ในขณะท่ีเกิด

อุบัติเหตุรถชนอีกคร้ัง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยสามารถท�างานได้ตามปกติ หลังเกิด

อุบัติเหตุรถชน ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์ได้ติดตั้ง



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

114

ถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพ

ใช้งาน ต้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัวอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

115

3

ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้า

หนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

อนุญาตให้ใช ้ ท่ีนั่งส�าหรับเด็กท่ีถูกกฎหมายหรือได้มาตรฐานท่ี

เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป และ GB27887-

2011 ของประเทศจีน) เมื่อเลือกที่นั่งส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่าน

เครื่องหมายหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการใช้

งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าด้านความ

ปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก

• เดก็ท่ีมส่ีวนสูงต�า่กว่า 150 เซน็ติเมตร (หรอือายตุ�า่กว่า 12 ปี) ควร

ใช้ทีน่ั่งส�าหรบัเด็กทีเ่หมาะสม ห้ามใช้เขม็ขดันิรภยัภายในรถยนต์

โดยตรง มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รบับาดเจบ็

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของลูกท่าน

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังลงถึง
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ต�าแหน่งต�่าสุด

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงก็

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดต้ังและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

ต้อง

ค�ำเตือนส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้าน

หน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ไม่ว่าบนต�าแหน่งใด ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรง

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพ่ือความปลอดภัย ต้องติดต้ังท่ีน่ังส�าหรับเด็กบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษที่ต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
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ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยของเด็กหรือทำรก
และถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกจากการบาดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกท่ีเหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะก�าเนิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่านั่งของผู ้นั่งไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เน่ืองจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงที่และถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เมื่อได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่

ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ท่ีอยู่ใต้เบาะนั่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับท่ีนั่ง

ส�าหรับเด็กท่ีมีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น 

ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่น่ังส�าหรับเด็กแบบอ่ืนหรือสิ่ง

ของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อาจมีอันตรายถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของท่ีนั่งส�าหรับเด็ก

สามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี

เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้ยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

หมายเหตุ เม่ือติดต้ังและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�า
แนะน�าที่เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

หมายเหตุ รถยนต์คันนี้มีหัวต่อ ISOFIX (แสดงดังลูกศรในรูปต่อไป
นี้) ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�าหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งด้านหลัง
ทั้งสองข้าง กรุณาพยายามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้าน
หลัง

1 เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง
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เบาะรองกับพนักพิงหลัง

2 เสียบขายึด ISOFIX ของท่ีนั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

3 รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดต้ังห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่บนชั้นวางของด้านหลัง ถ้าสาย

ดึงตัวบนของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว ต้องสอดผ่าน

ช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง ถ้าเป็นสายคู่ ให้สอด

ผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง

หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ
สายดึงตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา

4 หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซ็นติเมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป และ GB27887-2011 ของประเทศ

จีน

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่ม
ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงด้ำนหลัง ตรงกลำงของเบำะนั่งด้ำนหลัง

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) X U U
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กลุ่ม
ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงด้ำนหลัง ตรงกลำงของเบำะนั่งด้ำนหลัง

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มนี้
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ความเหมาะสมของที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมาะสมกับเบาะนั่งต่างๆ

ต�าแหน่งยึด

กลุ่มน�้าหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I

แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหลัง

ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม 9-18 กิโลกรัม

เบาะนั่งผู ้โดยสาร

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=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทก่ึงสากล (Semi-Universal) กรุณาอ่านรายละเอียดค�าแนะน�าของผู้ผลิตที่น่ัง

ส�าหรับเด็ก

IUF=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าระบบ ISOFIX ประเภทสากล (Universal) ส�าหรับใช้งานในกลุ่มน�้าหนักนี้ และใช้ส�าหรับกลุ่มที่นั่งเด็ก 
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ISOFIX ขนาดนี้
1ส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบสากลและแบบกึ่งสากล สามารถจ�าแนกขนาดและประเภทของ ISOFIX เป็นเกรด A-G สามารถอ่านข้อมูลระบุ

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

หมายเหตุ ปัจจุบันกลุ่ม II-III แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX KidFix XP

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง I-Size

ที่นั่งส�าหรับเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง ตรงกลางของเบาะนั่งด้านหลัง

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size X I-U X

หมายเหตุ I-U = เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size แบบหันหน้าหรือแบบหันหลัง

X = ไม่เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

เมื่อได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่า 10 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 9 เดือน) 

หรือทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังและสามารถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมีความ

จ�าเป็น

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

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมีความ

จ�าเป็น

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

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์





4

การสตาร์ทและการขับขี่

128		 กุญแจ

132		 ล็อกป้องกันเด็ก

133		 ระบบป้องกันการโจรกรรม

139		 การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์

143		 การขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

146		 อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

148		 ระบบน�้ามันเชื้อเพลิง

151		 เกียร์อัตโนมัติ	CVT

160		 ระบบเบรก

171		 ระบบช่วยเหลือในการจอดรถ

178		 ระบบช่วยเหลือในการขับขี่	(RDA)*

185		 การบรรทุกสัมภาระ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

128

กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

ห้ามเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 

ต้องป้องกันจากการถูกกระแทก ความเสียหายจาก

อุณหภูมิสูง ความชื้น แสงแดด และของเหลว

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซ่ึงสามารถปลดล็อกทั้งหมดของ

รถยนต์ แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ารองอยู่ภายใน กุญแจที่บริษัทฯ จัด

เตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์ของท่านโดย

เฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์ของท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

กุญแจรีโมท

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

5 ดอกกุญแจส�ารอง

สามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู ่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ัน 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีกุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่ารถได้
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ล็อกแล้วหรือไม่

หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนกุญแจ กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่

สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก หากหากุญแจที่หายไปเจอ สามารถ

น�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกระตุ้นการท�างานใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ กุญแจท่ีปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด และส่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ หากต้องการเปลี่ยน
กุญแจ แนะน�าให้สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

หมายเหต ุ เมือ่ใช้กญุแจรโีมท ควรหลกีเลีย่งการเข้าใกล้อปุกรณ์ทีม่ี
สัญญาณรบกวนหรือคลื่นวิทยุความถี่สูง (อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น แลป็ทอ็ป) มฉิะน้ัน อาจส่งผลกระทบต่อ ฟังก์ชนั
การท�างานของกุญแจรีโมท

หมายเหตุ หากรถของคุณมีฟังก์ชันการชาร์จไร้สายแบบเหนี่ยวน�า 
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ชาร์จไร้สายรบกวนกุญแจ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ากุญแจอยู่ห่างจากโทรศัพท์มือถือที่ก�าลังชาร์จ

มากกว่า 20 เซนติเมตร



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

130

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปนี้ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทตาม 

ขั้นตอนถัดไป

• ระยะการเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน

• ไฟเตือนของระบบ Immobiliser บนแผงหน้าปัดกะพริบ

1 กดปุ่ม (ต�าแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก

2 ถอดดอกกุญแจส�ารองตามทิศทางลูกศร (ต�าแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเพื่อเสียบเข้าด้านข้าง

กุญแจ (ต�าแหน่ง C) ยกฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่างระมัดระวังจน

กระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบตัว

ล่างอย่างระมัดระวังตามรอยต่อระหว่างฝาครอบตัวบนและฝา

ครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องเสียบ

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่องเสียบ ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูก

ต้องตรงต�าแหน่ง

หมายเหตุ เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวางต�าแหน่งขั้วให้ถูก
ต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้านล่าง)

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่อีกครั้ง กดฝาครอบลงให้สนิท ตรวจ

สอบว่าช่องว่างระหว่างฝาครอบโดยรอบสม�่าเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ
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8 สตาร์ทรถยนต์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ ้า ขนาดและมาตรฐานเดียวกันเ พ่ือเปลี่ยนแทน

แบตเตอรี่เดิม

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

หาย

• ต้องจัดการแบตเตอร่ีเก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถเพียงล�าพัง

ขั้นตอนการล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบ Immobiliser และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน บริษัทฯ แนะน�าให้

ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการเปิด

และการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบ Immobiliser

ระบบ Immobiliser ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้เมื่อปลดล็อกระบบ Immobiliser เท่านั้น

ระบบ Immobiliser

กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้องอยู ่ใน

รถยนต์ จะปลดล็อกระบบ Immobiliser โดยอัตโนมัติ

เม่ือไฟเตือนระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างขึ้น หรือจอแสดงข้อมูล

ทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not Found" (ไม่พบ

กุญแจรีโมท) หรือ “Please Put the Key in Alternative Starting 

Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง) โปรดวาง

กุญแจรีโมทไว้ในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง (รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

“โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์” ในบท “การสตาร์ทและการ

ดับเครื่องยนต์” หรือลองใช้กุญแจส�ารอง ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ท

รถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากล็อกรถยนต์ ไฟเล้ียวจะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากปลดล็อก

รถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

การควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

การล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและ

ฝากระโปรงหลัง กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทเพื่อล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจด้านผู้ขับ เสียบ

ดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

ประตูรถ

การปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ จะปลด

ล็อกรถยนต์

• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้าน

ผู้ขับ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจ และหมุนตามเข็ม

นาฬิกาจะปลดล็อกประตูรถ

ระบบไฟส่องน�ำทำง (Find My Car)

หลังจากล็อกรถหลายนาที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง และกระตุ้นไฟส่องและส่งเสียง หากกดปุ่มล็อก

บนกุญแจรีโมทอีกครั้ง จะหยุดใช้ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง ขณะนี้ หาก

กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชันไฟส่อง

น�าทางและปลดล็อกรถยนต์ สามารถตั้งค่าไฟส่องน�าทางในหน้าตั้งค่า

รถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

หมายเหตุ ใช้ดอกกุญแจเพื่อปลดล็อกและเปิดประตูรถ หาก
รถยนต์ไม่กระตุ้นให้กุญแจรีโมทปลดล็อกหรือไม่ได้กดปุ่มสตาร์ท
ภายในสิบวินาที รถยนต์จะกระตุ้นระบบป้องกันการโจรกรรม

หมายเหตุ เมื่อรถยนต์ถูกล็อก กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท และ
ไม่มีการด�าเนินการอื่นใดในช่วงเวลาหนึ่ง รถยนต์จะถูกล็อกโดย
อัตโนมัติ
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การควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เม่ือน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดฝากระโปรงหลังได้

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูภายใน 

1.5 เมตร

การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่มบน

มือจับประตูด้านผู้ขับหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท) ก็

สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้ และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะป้องกันการ

โจรกรรม

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้ขับหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตูรถ ดึงมือ

จับประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมายเหตุ เมื่อรถยนต์ถูกล็อก กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้ขับ และ
ไม่มีการด�าเนินการอื่นใดในช่วงเวลาหนึ่ง รถยนต์จะถูกล็อกโดย
อัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยกุญแจรีโมท กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้

ขับจะปลดล็อกประตูรถ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกประตู

รถได้ตามปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ

กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING จะไม่สามารถล็อกประตู

รถได้ ระบบป้องกันการโจรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ท�างาน แตรจะ
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ส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร

หรอืฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรงหลงัปิดไม่สนทิ แตรจะส่งเสยีงเตอืน

หน่ึงคร้ังเพือ่เตือนการลอ็กผดิพลาด ขณะน้ี สามารถใช้ฟังก์ชนับางส่วน

ของระบบป้องกันการโจรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ประตูรถหรือ 

ฝากระโปรงหลังท่ีได้ปิดสนิทจะถูกล็อก แต่ประตูรถหรือฝากระโปรง

หลังที่เปิดอยู่จะไม่ถูกล็อก) ทันทีที่ได้ปิดประตูหรือฝากระโปรงหลังที่

เปิดอยู ่ ไฟเลีย้วจะกะพริบ ระบบจะเข้าสูส่ถานะป้องกนัการโจรกรรม

อเิล็กทรอนกิส์โดยอัตโนมติั

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ 

จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม

สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูทั้งหมด 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปลดล็อกประตูทั้งหมด



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

137

4

หมายเหตุ หากระบบป้องกันการโจรกรรมท�างานอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบป้องกันการโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังทั้งหมดปิดอยู่ กด

สวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์ล็อกภายในจะสว่างขึ้น

กรณีที่เกิดการล็อกผิดพลาดของประตูรถด้านผู้โดยสาร ฝากระโปรง

หลังหรือฝากระโปรงหน้า กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบน

สวิตช์ล็อกภายในจะกะพริบ

มือจับประตูภำยใน

สามารถใช้มือจับประตูภายในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูอัตโนมัติในขณะขับขี่

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
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ฝำกระโปรงหลัง

หากจ�าเป็นต้องเปิดฝากระโปรงหลังในระหว่างการเดิน

ทางหรือยางซีลระหว่างตัวถังรถและฝากระโปรงหลังมี

รอยแตกร้าว ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกระจกทั้งหมด และเลือก

โหมดเป่าหน้า ต้ังค่าพัดลมระบบปรับอากาศให้ท�างาน

ด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้อง

โดยสาร

วิธีการเปิดฝากระโปรงหลังมีดังต่อไปนี้

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF กดปุ่มเปิดบนกุญแจรีโมท 

(ต�าแหน่ง B) ค้างไว้เกิน 2 วินาที

2 กดสวิตช์เปิดบนฝากระโปรงหลัง

• เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะปลดล็อกหรือมีกุญแจรีโมทที่ถูกต้อง

อยู่ในระยะ 1 เมตรจากห้องเก็บสัมภาระ กดสวิตช์เปิดบน 

ฝากระโปรงหลัง (ต�าแหน่ง A) จะสามารถเปิดฝากระโปรงหลัง

ได้

หมายเหตุ หากฝากระโปรงหลังปิดไม่สนิท เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ใน
ต�าแหน่ง ON/RUNNING จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงสัญลักษณ์
ค�าเตือนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตือนให้คุณล็อกฝากระโปรงหลัง
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กำรสตำร์ทและกำรดับเครื่องยนต์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตาร์ทส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผงหน้าปัดท่ีด้าน

ขวาของแกนพวงมาลัย ซ่ึงเป็นแบบสวิตช์ปุ ่มกด หากต้องการให้

ระบบท�างาน กุญแจรีโมทต้องอยู่ในรถยนต์

สถานะการแสดงผลของปุ่มสตาร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

ในต�าแหน่งนี้ เครื่องยนต์ดับ

ไฟสีเหลือง (ACC)

ในสถานะ OFF กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งคร้ังและรถยนต์จะเข้าสู่สถานะ 

ACC ในขณะน้ี ไฟสีเหลืองของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น และอุปกรณ์

ไฟฟ้าบางชนิด เช่น กระจกไฟฟ้า สามารถท�างานได้

ไฟสีเขียว (ON/RUNNING)

• ในสถานะ ACC หากไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ กดปุ่มสตาร์ทอีก

ครั้ง เครื่องยนต์จะไม่สตาร์ท และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะ ON ใน

ขณะน้ี ไฟสีเขียวของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น และอุปกรณ์ไฟฟ้า

บางชนิด เช่น มิเตอร์ สามารถท�างานได้

• หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ รถยนต์จะเข้าสู่สถานะ RUNNING 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถท�างานได้

หมายเหตุ หลังจากกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF และเปิดประตู
รถ หากลืมกุญแจไว้ในรถ เม่ือปิดประตูรถ แตรจะส่งเสียงเตือน 
เมื่อเป ิดประตูอีกครั้ ง จะมี เสียงเตือน และแผงหน้าป ัดจะ 
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แสดงข้อความเตือนและสัญลักษณ์ค�าเตือน เพื่อเตือนว่ากุญแจยัง
อยู่ในรถ

หากรถยนต์เข้าใกล้สัญญาณวิทยุความถี่สูง ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์อาจ

จะใช้งานไม่ได้ เพราะสัญญาณวิทยุความถี่สูงจะรบกวนระบบสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์

ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์และให้เคร่ืองยนต์ท�างานเป็นเวลา

นานในสถานที่ที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี เพราะไอเสียที่

รถยนต์ระบายออกมีคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งอาจท�าให้

คนหมดสติหรือเสียชีวิตได้

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมถึงระบบปรับอากาศ)

2 ใช้งานเบรกมือ (อ้างอิงถึง “ระบบเบรก” ในบทนี้)

3 แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N และเหยียบ

แป้นเบรก

4 กดปุ่มสตาร์ท และปล่อยปุ่มกดทันทีหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีท่ีรถยนต์อยู ่ในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนรุนแรงหรือกุญแจ

รีโมทแบตเตอรี่หมด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 วางกุญแจรีโมทตามต�าแหน่งและมุมที่แสดงในรูป

2 ส�าหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติ ให้เหยียบแป้นเบรก และกดปุ่มสตาร์ท

เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอร่ีของกุญแจรีโมและขับรถออกจากเขตที่มี

สัญญาณรบกวน แต่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสตาร์ทแบบไร้

กุญแจได้ตามปกติ กรุณาน�ารถยนต์ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซม
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ข้อควรระวัง

• หากสตาร์ทรถยนต์ไม่ส�าเร็จในครั้งแรก ควรรอ 5 นาทีแล้ว

จึงสตาร์ทใหม่ หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น 3 ครั้ง 

หากยังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ แนะน�าให้ขอความช่วย

เหลือ มิฉะนั้น การสตาร์ทติดต่อกันหลายคร้ังจะท�าให้เกิด

ความเสียหายกับสตาร์ทเตอร์และแบตเตอรี่

• ขณะที่เครื่องยนต์หยุดท�างาน ห้ามให้ปุ ่มสตาร์ทอยู ่ใน

ต�าแหน่ง ACC หรือ ON เป็นเวลานาน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะ

ปล่อยไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์คันนี้มีระบบป้องกันการโจรกรรม กุญแจที่ปั๊มเองไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• เนื่องจากรถยนต์ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้น 

เมื่อสตาร์ทรถยนต์ หากบริเวณรอบข้างมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือในรถยนต์มีอุปกรณ์ที่สามารถก�าเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

อาจจะท�าให้ระบบควบคุมต่างๆ ของรถยนต์ท�างานผิดพลาดได้

กำรดับเครื่องยนต์

ให้ดับเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจากจอดรถอย่างปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรก

2 ดึงเบรกมือขึ้น

3 โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

4 กดปุ่มสตาร์ทเพื่อดับเครื่องยนต์
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับตัว เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

และความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดปฏิบัติ

ตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

• ไม่ว่าในต�าแหน่งเกียร์ใด ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 

3,000 รอบ/นาที หรือความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ไม่ว่าในต�าแหน่งเกียร์ใด ควรหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหันหรือเครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก

• ห้ามขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า)

• พยายามหลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างกะทันหัน

หลังจากขับรถ 1,500 กิโลเมตร สามารถค่อยๆ เพิ่มความเร็วรอบของ

เครื่องยนต์

กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านถูกออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยไอเสียให้น้อยที่สุด

กำรขับรถแบบประหยัด

ค�าแนะน�าส�าหรับการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงและการยืดอายุการใช้

งานของรถยนต์มีดังนี้

• รักษาแรงดันลมยางที่ถูกต้อง แรงดันลมยางไม่เพียงพอจะท�าให้

ยางสึกหรอเร็วขึ้นและสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

• ไม่บรรทุกน�้าหนักที่ไม่จ�าเป็น การรับภาระมากเกินไปจะเพิ่ม

ภาระของรถยนต์และท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

• พยายามหลีกเลี่ยงรถยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน

• ค่อยๆ เร่งความเร็ว พยายามหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหันและเปลี่ยนเข้าเกียร์สูงอย่างเร็ว

• หลีกเลี่ยงเครื่องยนต์รับภาระเกินพิกัดและความเร็วเกินก�าหนด 

เลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมตามสภาพถนน
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• หลีกเลี่ยงการเร่งหรือชะลอความเร็วอย่างต่อเนื่อง

• พยายามหลีกเลี่ยงการจอดรถและการเบรกที่ไม่จ�าเป็น รักษา

ความเร็วให้คงที่ ขับรถตามสัญญาณไฟจราจร ลดจ�านวนการ

จอดรถลงถึงน้อยสุด หรือใช้เส้นทางที่มีสัญญาณไฟจราจรน้อย 

รักษาระยะห่างท่ีเหมาะสมจากรถคันอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเบรก

ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของผ้าเบรกด้วย

• พยายามหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร

ติดขัด

• ตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้าและชะลอความเร็ว หลีก

เล่ียงการเร่งความเร็วที่ไม่จ�าเป็นและการเบรกฉุกเฉิน การขับรถ

ด้วยความเร็วคงท่ีจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง และ

ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย

• หลีกเลี่ยงวางเท้าบนแป้นเบรก เพราะจะท�าให้ผ้าเบรกสึกหรอ

ก่อนเวลาอันควร

• รักษาความเร็วท่ีเหมาะสมบนทางหลวง การขับรถด้วยความเร็ว

ที่เหมาะสมสามารถประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้

• ตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ ต้องหลีกเลี่ยงการชนกับไหล่ทาง 

และลดความเร็วเมื่อขับบนพ้ืนที่ไม่เรียบ หากตั้งศูนย์ล้อไม่ถูก

ต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระทาง

ไฟฟ้าและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

• หลีกเลี่ยงการท�าให้ช่วงล่างของรถสัมผัสกับโคลน เป็นต้น ซึ่งไม่

เพียงจะช่วยท�าให้ลดน�้าหนักของตัวรถ แต่ยังช ่วยลดการ

กัดกร่อนของตัวรถอีกด้วย

• ปรับตั้งรถยนต์และรักษาสภาพการท�างานที่ดีที่สุด ไส้กรอง

อากาศ น�้ามันเครื่องและจาระบีที่ไม่สะอาดจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเครื่องยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 

หากต้องการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนทั้งหมดและลดค่าใช้

จ่ายในการใช้งานรถยนต์ ต้องบ�ารุงรักษาเป็นประจ�า
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กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

การขับรถในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวรถอย่างกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�าให้ล้อลื่นไถลจนเสียการควบคุมจนท�าให้

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตก โปรดขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หากกระจกเกิดฝ้า โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่อง

ปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิว

ถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและการเบรก

การขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง

หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขัง มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อรถยนต์
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อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

ห้ามจอดรถหรือผ่านถนนหรอืพืน้ทีท่ีม่หีญ้าแห้งหรอืใบไม้ 

ฯลฯ ทีเ่ป็นวัสดุติดไฟง่าย เพือ่หลกีเล่ียงระบบไอเสยีสมัผสั

กบัวสัดุติดไฟง่ายจนท�าให้เกดิไฟไหม้ได้

ระบบไอเสียได้ติดต้ังอุปกรณ์ฟอกไอเสีย (ต�าแหน่ง A) ซึ่งสามารถลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์

ถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย 

เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

น�้ามันเชื้อเพลิง

• ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่แนะน�าเท่านั้น

• ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซ่ึงจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ท

ไม่ติดและอาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย

การสตาร์ท

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องระวัง

• ห้ามสตาร์ทต่อเนื่องในขณะที่สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควร

น�ารถไปตรวจสอบซ่อมแซมรวดเร็วอย่างเท่าที่จะท�าได้

• ห้ามเหยียบคันเร่งซ�้าๆ ระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ท

เครื่องยนต์ไม่ติด

• ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการผลักหรือลากจูง
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การขับรถ

เมื่อรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องระวัง

• ห้ามบรรทุกภาระเกินพิกดัหรือท�าให้ความเรว็รอบของเครือ่งยนต์

เกนิก�าหนด

• ขณะเดินทางห้ามดับเคร่ืองยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ขับเคลื่อน

• หากรถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันเครื่องมากเกิน ควรรีบน�ารถไปตรวจ

สอบ มิฉะนั้น จะลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

• หากเครื่องยนต์สั่นสะเทือนอย่างผิดปกติหรือก�าลังเครื่องยนต์ลด

ลงขณะขับรถ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

• ห้ามขับรถบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระแทกท่ีด้านล่างของ

รถยนต์

หมายเหตุ ห้ามปรับแต่งเคร่ืองยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากปรับ
แต่งเครื่องยนต์เองอาจจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ก�าลัง
เครื่องยนต์ลดลงหรือเครื่องยนต์ส่ันสะเทือน ฯลฯ ปัญหาดังกล่าว
จะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหายอย่างรุนแรง

หมายเหตุ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนดใน
สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา
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ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อก�ำหนดด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิง

อนญุาตให้ใช้น�า้มนัเบนซนิส�าหรบัรถยนต์ทีไ่ด้มาตรฐานและ

เป็นเกรดน�้ามันเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า หากใช้น�้ามัน 

เชือ้เพลงิเกรดต�า่ อาจจะท�าให้เครือ่งยนต์และอปุกรณ์ฟอก

ไอเสียเครือ่งยนต์เสยีหายอย่างร้ายแรง นอกจากนี ้ยงัลด

ก�าลงัและแรงบดิของเคร่ืองยนต์และสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ

มากขึน้

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “พารามิเตอร์ส�าคัญ

ของเครื่องยนต์” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่า ท่านอาจจะได้ยินเสียงน็อคของ

เครื่องยนต์ โปรดใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดท่ีแนะน�าให้ใช้หรือเกรดสูง

กว่าโดยเร็วท่ีสุด หลังจากเปลี่ยนใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดที่แนะน�า

หรือเกรดสูงกว่าแล้วยังได้ยินเสียงน็อคดังอีก กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที อนุญาตให้ใช้น�้ามันแก๊สโซลีนที่มีค่า

ออกเทนสูงกว่าค่าออกเทนที่เคร่ืองยนต์ต้องการ แต่ไม่สามารถเพ่ิม

ก�าลังเอาต์พุตของเครื่องยนต์และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

ข้อควรระวังในขณะที่เติมน�้ามันเชื้อเพลิง

น�้ามันแก๊สโซลีนเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน

ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• หลีกเลี่ยงน�้ามันล้น

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร
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ช่องเติมน�้ำมัน

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านหลังซ้ายของรถยนต์ ดึงคันปลดฝา

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่ จะสามารถเปิด

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงได้

ฝำปิดถังน�้ำมัน

ค่อยๆ หมุนฝาปิดถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาปิดถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาปิดถังน�้ามันให้แน่นจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

หากจอดรถในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง 

ห้ามเติมน�้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง เพราะน�้ามันเชื้อเพลิงอาจจะขยายตัว

จนล้นออก ท่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิงถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับหัว

เติมน�้ามันที่แหลมและยาว ก่อนที่จะเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ต้องเสียบหัว

เติมน�้ามันเข้าจนสุด

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ท�างานไม่คล่อง

ตัว ให้ดับเครื่องยนต์และห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที
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น�้ำยำขจัดครำบเขม่ำภำยในระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

น�้ายาขจัดคราบเขม่าภายในระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์และเพิ่มความสามารถในการ

ท�าความสะอาดของน�้ามันเบนซิน ก�าจัดตะกอนในหัวฉีดน�้ามัน วาล์ว

ไอดี ห้องเผาไหม้และระบบทางเดินน�้ามัน ป้องกันการติดเขม่าใน

เครื่องยนต์ รักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ ช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้

งานของเครื่องยนต์ ฯลฯ

หมายเหตุ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งมีน�้ายาขจัดคราบเขม่า
ภายในระบบน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบไว้ให้บริการ 
ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับน�้ายาขจัดคราบเขม่าภายในระบบ
น�้ามันเชื้อเพลิง โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คันน้ี  

มิฉะนั้น อาจท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้

• แนะน�าใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ 

ส�าหรับรายละเอียด โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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เกียร์อัตโนมัติ CVT

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่

จะใช้งาน

• ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P 

หรือเกียร์ N เหยียบแป้นเบรกและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า

• หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบเบรกและดึงเบรกมือไว้ โยก

คันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• ปลดเบรกมือไฟฟ้า และยังคงเหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่ง

พร้อมท่ีจะออกตัว เมื่ออยู่บนถนนท่ีราบเรียบ หากปล่อยแป้น

เบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดย

อัตโนมัติ

• ระหว่างการขับรถ ห้ามให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยเข้าเกียร์ว่าง  

มิฉะนั้น จะท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร ้ายแรงต่อเกียร ์

อัตโนมัติ CVT หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

• ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการให้ล้อหน้าลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้เกียร์อัตโนมัติ CVT เสียหายอย่างร้ายแรง
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กำรท�ำงำนของคันเกียร์

เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT

หมายเหตุ ตัวเลขหรือตัวอักษรบนจอแสดงข้อมูลท่ัวไปหมายถึง
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่เลือกไว้

บนคันเกียร์มีปุ่มล็อกแบบสปริง เพ่ือป้องกันการเข้าต�าแหน่งเกียร์ P 

(เกียร์จอดรถ) หรือเกียร์ R (เกียร์ถอยหลัง) ผิดในขณะที่เข้าต�าแหน่ง

เกียร์อื่น

กำรท�ำงำนของคันเกียร์

ห้ามกดปุ่มล็อกในขณะที่ก�าลังเปล่ียนเกียร์ ยกเว้นมี

ความจ�าเป็น

ขณะเปลี่ยนเกียร์ ต้องปฏิบัติตามลูกศรดังต่อไปนี้

 เปลี่ยนเกียร์อย่างอิสระ
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4

 กดปุ่มล็อกค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเกียร์

 กดปุ่มล็อกค้างไว้และเหยียบแป้นเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์

ต�ำแหน่งคันเกียร์

เมื่อจอดรถ ต้องโยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์ D และเกียร์ R หรือเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ มิฉะนั้น จะท�าให้

เกียร์อัตโนมัติเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเกิด

อุบัติเหตุร้ายแรงได้

• P เกียร์จอดรถ

เกียร์ถูกล็อกเมื่ออยู่ในต�าแหน่งเกียร์นี้ สามารถใช้งานต�าแหน่ง

เกียร์นี้ได้เมื่อรถยนต์จอดนิ่งและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าเท่านั้น

หมายเหตุ ขณะท่ีจอดรถยนต์บนพ้ืนที่ทางลาดเอียง ควรเหยียบ
แป้นเบรกก่อนและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าก่อนแล้วจึงเปล่ียนเกียร์
เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถใช้งานต�าแหน่งเกียร์นี้ได้เมื่อรถยนต์จอดสนิทเท่านั้น

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิงและเคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ) จะสามารถเลือกต�าแหน่ง

เกียร์นี้

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ สามารถเลือกต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าตาม

ความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่งโดยอัตโนมัติ

• S โหมด Sport

เมื่อต้องการความเร่งที่ดีกว่า ให้เลือกโหมดนี้

• + เกียร์สูง

ในโหมดแมนนวล เพื่อเข้าเกียร์สูงถัดไป

• - เกียร์ต�่า

ในโหมดแมนนวล เพื่อเข้าเกียร์ต�่าถัดไป
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ควำมเร็วกำรเปลี่ยนเกียร์

หลังจากเลือกต�าแหน่งเกียร์ D หรือเกียร์ S การเปลี่ยนแปลงของ

ความเร็วในต�าแหน่งเกียร์นั้นขึ้นอยู ่กับต�าแหน่งของคันเร่ง: หาก 

ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดน้อย จะท�าให้เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วต�่า หาก

ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก จะท�าให้การเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังจากความเร็ว

รถเพิ่มขึ้น แล้วจึงสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้

กำรบังคับลดระดับเกียร์ (Kick-down)

หากใช้ฟังก์ชันการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อาจ

จะท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ซึ่งจะท�าให้มีความเสี่ยงที่

รถยนต์จะลื่นไถลออกนอกการควบคุม

ในกรณีที่เลือกต�าแหน่งเกียร์ D หรือ S เหยียบคันเร่งจนสุดหนึ่งครั้ง 

(ซึ่งเรียกว่า kick-down) จะสามารถได้ประสิทธิภาพการเร่งความเร็ว

ที่ดีในขณะที่จะขับรถแซง ภายใต้ความเร็วรถเหมาะสม จะสามารถ

เปลี่ยนเกียร์ลงสู่เกียร์ต�่าท่ีเหมาะสมทันที และเพิ่มความเร็วได้อย่าง

รวดเร็ว เมื่อปล่อยคันเร่ง จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสู่เกียร์สูงที่เหมาะสม (ขึ้น

อยู่กับความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่ง)
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กำรขับขี่บนทำงลำดชัน

กรณีที่ต้องจอดรถบนทางลาดชันเป็นระยะเวลาส้ันๆ 

(เช่น รถติด) ห้ามเหยียบคันเร่ง เพื่อไม่ให้รถยนต์ล่ืนไถล 

เพราะการกระท�าเช่นนี้จะท�าให้เกียร์อัตโนมัติร้อนเกินไป

หรือเกิดความเสียหาย

กำรออกตัวบนทำงลำดชัน

เมื่อออกตัวบนทางลาดชัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล สามารถ

ใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) เพื่อช่วยการออกตัว หลังคาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง ให้เหยียบแป้นเบรกและใช้งานระบบเบรก

มือไฟฟ้า และปล่อยแป้นเบรกหลังจากเข้าต�าแหน่งเกียร์ท่ีต้องการ 

(D/R/S) เมื่อเหยียบคันเร่งเพื่อออกตัว ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะถูก

ปลดโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยการออกตัว

ท่านยังสามารถใช้งานระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพ่ือช่วย

ออกตัวบนทางลาดชัน ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน โปรดอ้างอิงที่ “ระบบเบรก” ในบทนี้

หมายเหตุ ถึงแม้ว่ามีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน แต่ยัง

คงมีอันตรายจากการลื่นไถลหากเกินขีดจ�ากัดทางฟิสิกส์ ห้ามใช้
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพื่อช่วยการขับขี่

กำรขับรถลงทำงลำดชัน

หากเหยียบแป้นเบรกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะ

ท�าให้ระบบเบรกร้อนเกินไปจนท�าให้ประสิทธิภาพของ

การเบรกลดลงหรือแม้กระทั่งจะเกิดการขัดข้อง

หากขบัรถลงทางลาดชนัยาว หลงัจากลดความเรว็รถ เปลีย่นเกยีร์จาก

ต�าแหน่งเกียร์ D ไปทางขวาและเข้าสู่โหมดแมนนวลเพื่อเข้าเกียร์ต�่า

แบบแมนนวล ความลาดชันยิ่งสูง ต้องใช้ต�าแหน่งเกียร์ที่ยิ่งต�่า เพื่อ

รกัษาให้เกยีร์อยูต่�าแหน่งเกียร์ต�า่เป็นระยะเวลานาน เพือ่ใช้ประโยชน์

จากการเบรกของเครื่องยนต์อย่างเตม็ที่ และลดภาระการท�างานของ

ระบบเบรก เช่น เมื่อลงทางลาดชันท่ีคดเคี้ยวอย่างต่อเนื่อง สามารถ

ขับด้วยต�าแหน่งเกียร์ 2 หากขับรถลงทางลาดชันที่ตรง สามารถใช้

ต�าแหน่งเกียร์ 3 หากแรงเบรกจากเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ ความเร็วรถ

เพิ่มขึ้น เกียร์อัตโนมัติจะเข้าสู่เกียร์สูงโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้

ความเร็วรอบเครื่องยนต์เกินก�าหนด ขณะนี้ ควรเหยียบแป้นเบรก

ทันที และใช้โหมดแมนนวลเพื่อปรับเกียร์ลงสู่เกียร์ต�่าที่เหมาะสม
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กำรปลดล็อกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

กรณีที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะเปิดและได้เหยียบแป้นเบรก หากคัน

เกียร์ออกจากต�าแหน่งเกียร์ P ไม่ได้ ให้ปิดปุ่มสตาร์ท และใช้งาน

ระบบเบรกมือไฟฟ้า เสียบเครื่องมือท่ีเหมาะสมเข้าไปในรูที่มุมซ้าย

บนของแผงเปลี่ยนเกียร์ กดคันปลดล็อกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

ภายในรถลง พร้อมปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ N ดึงเคร่ืองมือ

ออก สตาร์ทเครื่องยนต์และเข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

ห้ามปรับคันเกียร์กลับต�าแหน่งเกียร์ P ในขณะที่ดันคันปลดล็อก
เกียร์ P ในกรณีฉุกเฉินลง มิฉะนั้น อาจท�าให้กลไกปลดล็อกเกียร์ P 
เสียหาย

หมายเหตุ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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โหมดควบคุม

โหมดมำตรฐำน

เมื่อปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ D เกียร์อัตโนมัติจะเข้าสู่โหมด

มาตรฐานโดยอัตโนมัติ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์ D 

โหมดมาตรฐานใช้ส�าหรับการขับขี่ประจ�าวัน

โหมด Sport

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ D ให้โยกคันเกียร์ไปทางด้านขวาจนถึง

ต�าแหน่งเกียร์ S เพ่ือเปิดใช้โหมด Sport (จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะ

แสดง “S”)

ในโหมด Sport รถยนต์จะมีประสิทธิภาพการเร่งที่ดีขึ้น แต่โปรด

ทราบว่าการขับข่ีในโหมด Sport จะท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง

มากขึ้น

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport สามารถปรับคันเกียร์ไปทางด้าน

ซ้ายเพื่อเข้าต�าแหน่งเกียร์ D

โหมดแมนนวล

ภายใต้โหมด Sport ปรับคันเกียร์ไปทาง “+” หรือ “-” เพื่อเปิดใช้

โหมดแมนนวล จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์ในขณะ

นั้นด้วยตัวเลข 1 ตัว (1-8)

หมายเหตุ ในโหมดแมนนวล เกียร์อัตโนมัติ CVT จะมีเกียร์แบบ 
อะนาล็อก 8 ต�าแหน่ง
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โยกคันเกียร์ไปทาง “+” เพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งเกียร์สูงถัดไป หรือโยกคัน

เกียร์ไปทาง “-” เพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งเกียร์ต�่าถัดไป

ภายใต้โหมดแมนนวล หากผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่ไม่เหมาะสม 

เช่น เข้าเกียร์สูงในขณะท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์ต�่าเกิน หรือเข้า

เกียร์ต�่าในขณะท่ีความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ตอบสนอง รถยนต์ยัง

คงขับขี่ในต�าแหน่งเกียร ์เดิมต่อ กรณีท่ีรถยนต์ก�าลังท�างานใน

ต�าแหน่งเกียร์ใดๆ หากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต�่ากว่าค่าที่

ก�าหนด ชุดเกียร์จะเข้าสู ่เกียร์ต�่าถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน

เครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เร่งความเร็ว ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงความเร็วรอบสูงสุดของต�าแหน่งเกียร์นี้ 

หากไม่มีการร้องขอเข้าเกียร์สูง ชุดเกียร์จะเข้าเกียร์สูงถัดไปโดย

อัตโนมัติเพื่อป้องกันเครื่องยนต์

หากต้องการใช้โหมดอื่นๆ ต้องปรับคันเกียร์จากด้านซ้ายไปที่

ต�าแหน่งเกียร์ D
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โหมดป้องกัน

เมือ่จอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภยัและ

ถูกต้องตามกฎจราจร แล้วจึงขบัรถไปยังพืน้ทีป่ลอดภยั

ค�ำเตือนส�ำหรับกำรป้องกันเกียร์อัตโนมัติ CVT

เมื่อยูนิตควบคุมเกียร์ตรวจพบสถานะเกียร์ผิดปกติ แผงหน้าปัดจะ

แสดงสัญลักษณ์ค�าเตือน  และข้อความเตือนที่เกี่ยวข้อง

เมื่ออุณหภูมิของน�้ามันเกียร์สูงเกินไป สัญลักษณ์จะเป็นสีเหลือง 

แนะน�าให้จอดรถอย่างปลอดภัยและเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�าแหน่งเกียร์ P 

เพื่อระบายความร้อนของเกียร์เมื่อเงื่อนไขเอื้ออ�านวย

เมือ่ปุ่มสตาร์ทอยูใ่นต�าแหน่ง ON และไม่สตาร์ทเครือ่งยนต์และรถยนต์

เคลือ่นทีห่รอืลืน่ไถลอย่างรวดเรว็ เช่น เมือ่ลากจูงรถยนต์โดยใช้วธิกีาร

ให้ล้อหน้าลงพืน้หรอืรถยนต์ลืน่ไถลบนทางลาดชนั สญัลกัษณ์จะแสดง

เป็นสีแดงและส่งข้อความเตือนว่า "กรณุาจอดรถอย่างปลอดภยั" กรณุา

จอดรถอย่างปลอดภัยเมื่อเงื่อนไขเอื้ออ�านวย และลากจูงหรือขับรถ

ด้วยวธิทีีถู่กต้อง มฉิะนัน้ ระบบเกยีร์อาจได้รบัความเสยีหายอย่างร้าย

แรง

เกียร์ขัดข้อง

กรณีที่เกียร์ขัดข้อง ไฟเตือนการระบายไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้องที่

แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ส�าหรับปัญหาบางประเภท เกียร์อาจจะเข้า

โหมด Limp Home และสามารถขับขี่รถยนต์ได้ได้ในบางเกียร์

เท่านั้น ในบางกรณีอาจไม่สามารถใช้เกียร์ถอยหลังได้ หากเป็นปัญหา

ที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้ายแรง จะไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้

หมายเหตุ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หมายเหตุ ภายใต้โหมด Limp Home โหมดแมนนวลจะถูกปิด
การใช้งาน
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกจะเบรกรถโดยผ่าน

ระบบเบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งขัดข้อง อีกวงจรหนึ่งยังสามารถ

เบรกรถได้ แต่ในกรณีนี้ ระยะการเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบ

แป้นเบรกแรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจร

เบรกเดียวที่สามารถใช้งานได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภาพจราจร

เอื้ออ�านวย ห้ามขับขี่ต่อ และต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน ควร

ระวังดังต่อไปนี้

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงจะใช้งานได้เมื่อเครื่องยนต์ท�างาน

อยู่ ห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลในขณะที่เครื่องยนต์ดับ

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและถูกลากจูงโดยให้สี่ล้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ระหว่างการขับรถ หากเครื่องยนต์ดับ ควร

จอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้นเบรก

ซ�้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงสุญญากาศท่ีเหลือในระบบ

เบรก

• หากเคร่ืองยนต์ดับและแรงสุญญากาศที่เหลือในระบบเบรกหมด 

ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้เต็มที่

เพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์เสียความเร็วหรือเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบ

สุญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

ท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

สภำวะเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเบรก ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคัน

อื่น และเหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง
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ระบบกระจำยแรงเบรก (EBD)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบ EBD เพื่อให้มีประสิทธิภาพการเบรกที่ดีภายใต้

สถานะการรับภาระที่แตกต่างกัน ระบบจะกระจายแรงเบรกให้เพลา

หน้าและเพลาหลังโดยอัตโนมัติ

ระบบ EBD มีระบบตรวจสอบรวมอยู่ด้วย ระบบตรวจสอบถูกเชื่อม

โยงกับไฟเตือนระบบเบรกที่แผงหน้าปัด อ้างอิงท่ี “ไฟเตือนและไฟ

แสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ในระหว่างการขับขี่ หากไฟเตือนสว่างขึ้นหรือสว่างค้างอยู่หลังจาก

เปิดปุ่มสตาร์ท (ต�าแหน่ง ON/RUNNING) แสดงว่าระบบเบรกขัดข้อง 

ระบบ EBD อาจจะไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ ควรจอดรถทันทีและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม ห้ามขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือนระบบเบรกสว่างอยู่

ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ขณะ

ที่เหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยผู้ขับเพ่ิมแรงเบรก

ให้ล้อต่างๆ เพ่ือให้แรงเบรกเพ่ิมขึ้นถึงจุดกระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว 

ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทางลาดชันได้ในทุกสภาวะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือความลาดชันสูง ฯลฯ) และ

ไม่สามารถแทนความสนใจของผู้ขับขี่ได้

ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันแทนเบรก

มือ มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้

เหมาะส�าหรับใช้เป็นระบบช่วยการออกตัวเท่านั้น

ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันท�างาน ห้าม

มิให้ผู้ขับออกจากรถอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทางลาดชันและอยู่ในสภาพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่

ถึงในขณะออกตัว กรุณาเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาที

ก่อนที่จะออกตัว
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ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลาออกตัว

หากตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ปิดประตูด้านผู้ขับและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

• เบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและปลดเบรกมือ

• อยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• สตาร์ทเครื่องยนต์

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควร

หากผู้ขับปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถยนต์ก�าลังขึ้นทางลาดชัน ระบบ 

HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่ที่เดิมประมาณ 1-2 วินาที หากไม่ได้ออกตัว

ภายใน 1-2 วินาที เบรกจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติ และรถยนต์จะ

เคลื่อนที่ ขณะนี้ต้องเหยียบแป้นเบรกทันที

หมายเหตุ ระบบ HAS จะสามารถท�างานได้เม่ือขับรถขึ้นทางลาด
ชันหรือถอยรถบนทางลาดชัน

ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก
ค้ำง (AVH)

หลังจากใช้ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้างจอดรถให้นิ่ง หากสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ดับเคร่ืองยนต์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่า

จะสามารถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่าง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้าแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ความลาดชันของพื้นท่ีจอดรถสูงเกินไป (เช่น มากกว่า 

20%) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จอดรถให้นิ่งสนิท

แล้วก่อนที่จะออกจากรถ

ห้ามเพ่ิมความเสี่ยงขณะขับรถโดยอาศัยระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง เพื่อหลีกเลี่ยง

อุบัติเหตุ แม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันการ
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ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจ

ต่อการขับขี่และสังเกตสภาพรอบข้าง

กรณทีีอ่อกตวับนถนนภูเขา ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยยีบเบรกค้างจะไม่สามารถจอดรถหรอืเบรก

รถให้นิง่สนทิในทุกสภาวะ (ตวัอย่างเช่น ผวิถนนเปียกหรือ

ผวิถนนเป็นน�า้แข็ง)

ขณะที่เครื่องยนต์ท�างานและได้เปิดใช้งานระบบป้องกัน 

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ห้ามออกจากรถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

อาจจะไม่สามารถท�าให้เบรกมอืไฟฟ้าท�างานโดยอัตโนมัติ

หลงัดับเคร่ืองยนต์ในทกุสภาวะ ดงันัน้ ก่อนท่ีจะลงจากรถ 

ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าและรถยนต์จอดสนทิ

ต้องปิดระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้างรถแบบอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ 

เบรกมือไฟฟ้าอาจถกูเปิดโดยอตัโนมตัจินท�าให้รถยนต์เกดิ

ความเสยีหาย

เมื่อเครื่องยนต์ท�างานอยู ่ หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วย

ผู ้ขับควบคุมรถยนต์และป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติโดยไม่

จ�าเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

โดยปกติ ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 

สถานะดังนี้

1 สถานะปิด: สถานะปิดฟังก์ชัน

2 สถานะสแตนด์บาย: ฟังก์ชันอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ขณะน้ี

ฟังก์ชันถูกกระตุ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้จอดรถ ไฟแสดงของสวิตช์

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสว่างขึ้น 

ภายใต้สถานะนี้ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขการจอดรถ จะสามารถ

จอดรถได้โดยอัตโนมัติ

3 สถานะจอดรถ: ฟังก์ชันอยู่ในสถานะจอดรถ ขณะนี้ ไฟสีเขียว

บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น
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เมื่อผู ้ขับได ้คาดเข็มขัดนิรภัยและได ้ป ิดประตูด ้านผู ้ขับ และ

เคร่ืองยนต์ท�างานอยู่ กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้าง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็นสถานะสแตนด์บาย

หลังเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์ได้จอดนิ่ง ระบบ

ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจาก

สถานะสแตนด์บายเป็นสถานะจอดรถ

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะจอดรถและได้โยกคันเกียร์เข้าเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง 

เหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก

ค้างจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติตามความลาดชัน

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะจอดรถ ในบางกรณี (เช ่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ดับ

เครื่องยนต์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง) ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถและให้

เบรกมือไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ เมื่อได้เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล
ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง จะปิดการท�างานของระบบ
ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างแต่ไม่สามารถ
เปิดการท�างานของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าให้ปิดระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง
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ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้าขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถ

เกาะถนนได้อย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะ

ขีดจ�ากัดทางกายภาพและท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ได้

ทันที

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) มีหน้าที่ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกรถ 

ด้วยเหตุนี้ จะช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวของรถยนต์

ได้

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับสามารถขับรถ

โดยประมาท ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่าในกรณีใด 

ผู ้ขับมีหน้าท่ีรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้อง

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ

ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

แต่ขณะที่แรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและมีแนว

โน้มที่จะล็อกล้อ

ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับจะรู้สึกว่าแป้น

เบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว

กำรเบรกในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย

ครั้ง เพราะจะท�าให้ระบบ ABS หยุดท�างานและอาจจะ

ท�าให้ระยะการเบรกยาวขึ้น

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง 

กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน ระบบ ABS สามารถป้องกันไม่

ให้ล้อรถถูกล็อก โดยทั่วไป จะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ภายในระยะ

การเบรกที่สั้นที่สุด

หมายเหต ุหากขบัรถบนถนนทีมี่หมิะ ทรายหรอืหินเกลด็ ระยะการ
เบรกที่จ�าเป็นส�าหรับระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้ง
ระบบ ABS และอาจจะเพ่ิมแรงบังคบัเลีย้วด้วย เป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก
ธรรมชาตขิองล้อทีถ่กูลอ็กบนพืน้ผิวทีย่บุตวัได้จะท�าให้เกดิลิม่ท่ีด้าน
หน้าของล้อ (หรือด้านข้างของการบังคับเลี้ยว) จะมีผลช่วยให้รถ
หยดุเมือ่เบรกหรอืเปลีย่นทศิทางขณะเลีย้ว
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ไม่ว่าจะเหยียบแป้นเบรกแรงเพียงใด ท่านสามารถควบคุมรถยนต์ได้

ตามปกติ

ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับได้

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หมายเหตุ หากระบบ ABS ท�างานเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดไม่
ท�างาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเบรกธรรมดา 
อาจจะเพิ่มระยะการเบรกเท่านั้น

ระบบสญัญำณไฟแจ้งเตอืน เมือ่มกีำรเบรกฉกุเฉนิ (ESS)

กรณีที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉินและเป็น

ไปตามเงื่อนไขบางประการ ระบบจะเปิดไฟเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อ

เตือนรถที่ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ ESS จะไม่ท�างาน

เมื่อระบบ ESS ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว (ตรวจไม่พบการลดความเร็ว

อย่างรุนแรง) ไฟเบรกจะกะพริบครู่หนึ่งแล้วดับลง

หมายเหตุ หากความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือโดยใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หรือเร่งความเร็วรถให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมงมากกว่า 5 วินาที จะสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้โดย
อัตโนมัติ

ระบบควบคมุกำรเบรกในขณะเข้ำโค้งด้วยควำมเรว็ (XDS)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว 

(XDS) เมื่อรถยนต์มีแนวโน้มที่แรงบังคับเลี้ยวไม่เพียงพอในขณะที่ขับ

รถเข้าทางโค้งด้วยความเร็วสูง ระบบจะเบรกล้อด้านในเพื่อเพิ่มความ

แม่นย�าในการบังคับเลี้ยว

หมายเหตุ ระบบ XDS จะปิดการท�างานตามการปิดการท�างาน
ของระบบ SCS และระบบ TCS



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

167

4

ระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ
ควบคุมกำรลื่นไถล

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)

ระบบควบคุมการทรงตัวสามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ 

หลังจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบนี้จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายโดย

อัตโนมัติ

เมื่อเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรง

กับเจตนาของผู้ขับ ระบบจะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่

ระบบการจัดการเพาเวอร์เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และ

ชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือแก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุม

ทิศทางของรถยนต์ให้กลับสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

เพิ่มการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

ระบบ TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการ

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่าย

โอนแรงบิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุนฟรี ถ้าล้อทั้งสองเกิดการหมุน

ฟรี ระบบจะลดแรงบิดเอาต์พุตของระบบเพาเวอร์เพ่ือควบคุม

ความเร็วรอบของล้อ จนกระทั่งรถยนต์ได้รับแรงฉุดอีกครั้ง

กำรเปิด/ปิดระบบ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING จะเปิดระบบควบคุม

การทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลโดย

อัตโนมัติ สามารถปิดระบบได้โดยเข้าหน้าตั้งค่า “ระบบควบคุมการ

ทรงตัว” บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

หลังจากปิดระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

และควบคุมการลื่นไถล ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบ

ป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลปิดบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป

จะสว่างขึ้น รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท 

“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

หมายเหตุ การปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท�างานปกติของระบบ ABS หากรถยนต์ได้ติดตั้งโซ่กันลื่น 
แนะน�าให้ปิดระบบ SCS และระบบ TCS
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ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หลังจากปลดสายไฟแบตเตอร่ีและเชื่อมต่อใหม่ หากไฟนี้ส่องแสงสี

เหลือง ขณะนี้ กรุณาท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้

• ตั้งค่าเร่ิมต้นของระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) โปรด

อ้างอิงที่ "ระบบบังคับเลี้ยว" ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

• ดับเครื่องยนต์ สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

• ขับรถด้วยความเร็วเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง หมุนพวงมาลัยไป

ทางซ้าย 45 องศา จากนั้น หมุนไปทางขวา 45 องศา ไฟเตือนนี้

จะดับลง

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถปิดการ

ท�างานของเบรกมือได้ ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ

ให้ส่ีล้อลงพ้ืนหรือล้อหลังลงพ้ืน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

(  )P

(  )A

(  )P

(  )A
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กำรเปิดใช้งำนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่ง สามารถเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า ทุกคร้ังที่ออก

จากรถหรือจอดรถ ต้องเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนกระทั่งไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้น

• หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น 

แสดงว่าได้เปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว

• หากไฟเตือน EPB  บนแผงหน้าปัดสว่างตลอด แสดงว่าระบบ

เบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทันที

หมายเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยิน
เสียงมอเตอร์

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่แบตเตอร่ีรถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิด

การท�างานของระบบ EPB ในกรณีนี้ โปรดใช้สายพ่วง

แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

“การพ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการ

ขับขี่”

กำรปลดเบรกมือไฟฟ้ำ

• กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON/RUNNING เหยียบแป้นเบรก 

และกดสวิตช์ EPB

• หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดดับลง แสดง

ว่าได้ปลดเบรกมือแล้ว

ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

ระบบ EPB สามารถคาดการณ์เจตนาของผู้ขับได้โดยอัตโนมัติ และ

จะปลดเบรกมือโดยอัตโนมัติ

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง และสตาร์ทเครื่องยนต์ และได้เข้า
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ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง และเหยียบคันเร่งเพื่อ

เตรียมการออกตัว จะปลดเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ ห้ามใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อเบรก

รถในระหว่างการขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะท่ีใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อลดความเร็วรถ ห้ามปิดปุ่ม

สตาร์ท มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ายแรง

ระหว่างการขับขี่ หากพบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไม่สามารถจอดรถด้วยการ

เหยียบแป้นเบรก จะสามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้เพื่อลด

ความเร็วรถ

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้ จะสามารถเบรกรถฉุกเฉินได้ ใน

ระหว่างการเบรกฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

• หากต้องการยกเลิกการเบรกนี้ โปรดปล่อยสวิตช์ EPB
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ*

• เร่งความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• ลดความเร็ว (ต�าแหน่ง 2)

• ยกเลิก (ต�าแหน่ง 3)

• เปิด (ต�าแหน่ง 4)

• ฟื้นคืนค่า (ต�าแหน่ง 5)

• ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 6)

• ปิด (ต�าแหน่ง 7)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่

ในขณะที่ผู้ขับไม่ได้เหยียบคันเร่ง ขณะที่รถยนต์วิ่งบนทางด่วนหรือวิ่ง

บนพ้ืนที่ที่ต้องรักษาความเร็วคงที่ในระยะทางไกล ฟังก์ชันน้ีจะช่วย

ในการขับขี่ได้มาก

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

การท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกควบคุมโดยสวิตช์

คันโยก สวิตช์คันโยกนี้อยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัย และที่ด้านล่างของ

สวิตช์คันโยกไฟส่อง

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING ผลักสวิตช์คันโยก

ไปที่ต�าแหน่ง “ปิด” (ต�าแหน่ง 7) ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะปิด หากผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง 

“เปิด” (ต�าแหน่ง 4) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่

สถานะสแตนด์บาย ขณะนี้ ไฟสีเหลือง   บนแผงหน้าปัดจะ

สว่างขึ้น

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู ่ ในสถานะสแตนด์บาย 

และความเร็วรถในขณะนั้นเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังจากกด

ปุ่ม “ตั้งค่า” ที่ปลายสวิตช์คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 

(ต�าแหน่ง 6) ไฟสีเหลืองบนแผงหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู ่สถานะเปิดใช้งาน 
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ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็น

ความเร็วจริงเมื่อเปิดใช้งานระบบ ขอบเขตความเร็วในการ

ท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคือ 40-200 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง หลังจากเปิดใช้งานระบบ ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติจะรักษาความเร็วเป้าหมายตลอดเพื่อขับรถไป

ไปข้างหน้าโดยไม่ได้เหยียบคันเร่ง

หมายเหตุ หลังจากผลักสวิตช์คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติไป
ที่ต�าแหน่ง “ปิด” (ต�าแหน่ง 7) หรือปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะปิด 
ความเร็วที่ตั้งไว้ในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะหายไป

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อตัโนมตัิ

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน

ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ จะเร่งความเร็วรถโดย

อัตโนมัติ หลังจากถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

ผลักสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะชะลอความเร็วรถ

โดยอัตโนมัติ หลังจากถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

นอกจากนี ้ยังสามารถเพิม่หรอืลดความเร็วทีต่ัง้ไว้โดยผลกัสวิตช์คนัโยก

แล้วปล่อยทันที ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 1) จะเพิ่มความเร็ว 

ผลักสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 2) จะลดความเร็ว ผลักสวิตช์คันโยก

หนึง่ครัง้ จะเพิม่หรอืลดความเร็วรถประมาณ 1 กโิลเมตร/ช่ัวโมง

ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างานอยู่ การเหยียบคันเร่ง

ตามปกติ (เช่น แซงรถ) ยังคงสามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลังจาก

ปล่อยคันเร่ง ความเร็วรถจะกลับไปที่ค่าความเร็วที่ตั้งไว้

กำรหยุดชั่วครำว

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน การ 

กระท�าต่อไปจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกลับสู่สถานะ

สแตนด์บาย

• โยกสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ยกเลิก” (ต�าแหน่ง 3)

• เหยียบแป้นเบรกลง

• คันเกียร์ถูกเปลี่ยนไปที่ต�าแหน่งเกียร์ N

• หากสภาพถนนไม่ดี จะท�าให้ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เริ่ม

ท�างาน เพื่อความปลอดภัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะ

กลับสู่สถานะสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

173

4

• หากความลาดชันของถนนสูงเกิน จะท�าให้ความเร็วรถลดลง 

มากเกินไป ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะกลับสู ่สถานะ 

สแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ผิดปกติ

กำรฟื้นคืนค่ำ

หลังหยุดใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติชั่วคราว และสวิตช์คัน

โยกอยู ่ในต�าแหน่ง 4 ตลอด จะสามารถผลักสวิตช์คันโยกไปที่

ต�าแหน่ง “ฟื้นคืนค่า” (ต�าแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจาก

ระบบ

หมายเหตุ

• ในขณะที่อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ห้ามใช้งานระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติ

• ถ้าไม่สามารถขบัรถด้วยความเรว็สม�า่เสมอเนือ่งจากฝนตกหรอื

พื้นถนนลื่นหรือการจราจรติดขัด ห้ามใช้งานระบบควบคุม

ความเรว็อัตโนมติั

• หากไม่ต้องการใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ควรผลัก

สวิตช์คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติไปท่ีต�าแหน่ง “ปิด” 

(ต�าแหน่ง 7)

• ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างาน เนื่องจากสภาพ

ถนน ความแม่นย�าในการควบคมุหรอืปัจจยัอืน่ๆ ความเรว็จรงิ

อาจแตกต่างจากความเร็วเป้าหมายที่ระบบควบคุมความเร็ว

อตัโนมตัติัง้ไว้

• หากความเร็วรถจริงต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายมากเกินไปหรือ

ระบบ SCS ถูกกระตุ้นให้ท�างานเนื่องจากทางลาดชันหรือ

สภาพพ้ืนผิวถนนและปัจจัยอ่ืนๆ อาจจะท�าให้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติกลับสู่สถานะสแตนด์บาย

• ห้ามกดสวิตช์เป็นเวลานานหรือกดหลายสวิตช์พร้อมกัน  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเสียหาย 

หากเกิดกรณีนี้ กรุณากดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสัญญำณเตือนกะ
ระยะถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือวัตถุ

ขนาดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือห้องเก็บ

สัมภาระหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนอัลตราโซนิกเซ็นเซอร ์

ถ้ามีคราบปิดทับบนผิวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ อาจจะส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานปกติ เมื่อล้างรถยนต์ ควร

พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไปยัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

สัญญาณเตือนกะระยะถอยหลังที่กันชน ท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

ด้านหลังของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบสิ่ง

กีดขวาง ระบบจะค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง 

และส่งเสียงเตือน

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้านหลัง

หากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้าน

หลังจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หลังจากออกจากต�าแหน่งเกียร์ถอย

หลัง จะปิดการท�างานของระบบ ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่ง

เสียงเตือนหน่ึงคร้ังภายใน 1 วินาทีหลังได้เลือกต�าแหน่งเกียร์ถอย

หลัง เพื่อเตือนว่าระบบได้เริ่มท�างานแล้ว หากตรวจพบสิ่งกีดขวาง 

ระบบจะส่งเสียงเตือนผู้ขับขี่

หมายเหตุ หลังจากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียง
ยาวติดต่อกันประมาณ 3 วินาที แสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ
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หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบส่ิง

กีดขวาง ระบบจะส่งเสียงท่ีมีความถี่ที่แตกต่างกัน (อาจมีมุมอับ

สายตา)

• หากตรวจพบส่ิงกีดขวางท่ีระยะ 1.2 เมตรจากเซ็นเซอร์ด้านหลัง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ย่ิงเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง ความถี่

ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 เซนติเมตรจากกันชนหลัง ระบบ

จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง
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ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถ*

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถท�าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ขับ

ในขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด 

และไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์บางรุ่นได้ติดตั้งกล้องมองหลังช่วยจอดรถในพื้นท่ีระหว่างไฟ

ส่องป้ายทะเบียนด้านหลังซ้ายและขวา เมื่อเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอย

หลัง กล้องจะบันทึกรูปภาพด้านหลังรถและจะแสดงภาพบนจอแสดง

ผลระบบเครื่องเสียง

ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง*

กล้องมองภาพรอบทิศทางท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด และ

ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่าจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสามารถแสดงภาพ 

360 องศาของรอบๆ รถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภาพถนนจริงในขณะนั้น

เมื่อใช้งานระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากระจกมองข้างอยู่ในสถานะกางออก

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลระบบเครื่อง

เสยีงจะแสดงภาพ 360 องศาของรอบๆ รถเพือ่ช่วยผูข้บัสงัเกตสภาพ 

รอบๆ รถยนต์ได้อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 

สามารถแตะปุ่มกดบนหน้าจอเพ่ือเปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองที่

แตกต่างกัน

สามารถเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
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• เลือกเกียร์ R

• แตะปุ่ม 360

• ในหน้าตั้งค่า สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการเปิดกล้องมองภาพรอบ

ทิศทางโดยอัตโนมัติโดยการเปิดไฟเลี้ยวในขณะความเร็วรถต�่า 

ซึ่งสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาเมื่อความเร็วรถต�่า

ในหน้าแสดงกล้องมองภาพรอบทิศทาง แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อ 

ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ

หมายเหตุ เมื่อคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า ไม่ว่าในกรณีใด 
เมื่อความเร็วรถสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง กล้องมอง
ภาพรอบทิศทางจะใช้งานไม่ได้
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA)*

ข้อมูลทั่วไป

ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA สามารถช่วยผู ้ขับ

สังเกตสภาพโดยรอบเท่านั้น ผู้ขับต้องสังเกตสภาพโดย

รอบของรถยนต์ตลอดเวลาและขับรถอย่างปลอดภัย

อาคารริมทางบางประเภท (เช่น แผงก้ันสูง) สภาพ

อากาศ น�้าหนักบรรทุก สภาพถนน (เช่น ถนนท่ีนูนขึ้น

หรือทางโค้ง) อุปกรณ์คลุมรถยนต์ เป็นต้น จะส่งผล 

กระทบต่อผลการตรวจจับของเซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือ

ในการขับขี่ RDA จนท�าให้ระบบส่งเสียงเตือนผิด

เมื่อมีรถยนต์วิ่งตามหลังอย่างเร็ว ระบบอาจจะไม่

สามารถส่งสัญญาณเตือน เมื่อขับผ่านทางโค้งท่ีมีรัศมีวง

เลี้ยวแคบมาก ก็อาจจะไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนได้

เช่นกัน

ระบบจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ เม่ือรถยนต์ถูก

ลากจูง

เซ็นเซอร์เรดาร์ในกันชนหลังอาจจะเกิดความเสียหาย

หรือผิดต�าแหน่งได้เนื่องจากการชน ระบบอาจได้รับผล 

กระทบหรือปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์เรดาร์สามารถท�างานได้อย่างถูก

ต้อง ควรรักษากันชนหลังให้ปราศจากหิมะและน�้าแข็ง 

และไม่ถูกบดบัง

กนัชนหลงัต้องใช้สทีีบ่รษิทัฯ อนญุาตให้ใช้เท่านัน้ มิฉะนัน้ 

ฟังก์ชันของระบบอาจจะถกูจ�ากดัหรอืมจุีดบกพร่อง

ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ประกอบด้วย ระบบช่วยเตือนมุม

อับสายตา (BSD) ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) 

ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA) และระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยง

ต่อการชนรถยนต์คันหลังขณะขับขี่ (RCW)

เซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ที่ติดต้ังอยู่ด้านหลังของ

รถยนต์สามารถช่วยตรวจจับสภาพการจราจรด้านหลังและด้านข้าง
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รถยนต์ และเปิดสัญญาณไฟเตือนหรือไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง 

หรือให้ไฟท้ายกะพริบเร็ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์คันใหม่หรือรถยนต์ท่ีเพ่ิงเปล่ียนเรดาร์
ตรวจวัดด้านหลัง ต้องสอบเทียบเรดาร์ก่อน เรดาร์ตรวจวัดด้าน
หลังมีฟังก์ชันสอบเทียบโดยอัตโนมัติ เพ่ือปรับชดเชยความคลาด
เคลื่อนในการติดตั้งภายในขอบเขตท่ีก�าหนด กรณีท่ีรถยนต์เดิน
ทางอยู่ เรดาร์จะเข้าสู่สถานะสอบเทียบโดยอัตโนมัติ ระหว่างการ
สอบเทียบ ระบบจะใช้ฟังก์ชันท่ีถูกจ�ากัด สัญญาณเตือนอาจจะไม่

ถูกต้อง หลังจากสอบเทียบแล้วเสร็จ ระบบจะฟื้นฟูฟังก์ชันทั้งหมด

กำรปิดและเปิดระบบ

สวิตช์ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA เป็นสวิตช์ที่อยู่บนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดระบบหรือระบบย่อยได้ใน

หน้าตั้งค่าระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA
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ฟังก์ชันของระบบ

หมายเหตุ พื้นที่ตรวจจับของระบบ ความเร็วรถ และค่าขีดจ�ากัด
ของระยะเวลาการเกิดการชนในค�าอธิบายฟังก์ชันของระบบจะใช้
ส�าหรับการอ้างอิงเท่านั้น

ระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ BSD

เมื่อขับรถไปข้างหน้า ระบบจะตรวจสอบรถยนต์ที่อยู่ในมุมอับสายตา

ของกระจกมองข้างซ้ายและขวา เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดใช้

งาน ไฟเตือนในด้านท่ีเกี่ยวข้องบนกระจกมองข้างจะสว่างตลอด 

ขณะนี้ เปิดไฟเลี้ยว ไฟเตือนในด้านที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ เพื่อเตือนผู้

ขับและหลีกเลี่ยงการชน เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนมุมอับสายตามีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD ถูกเปิดท�างาน

3 ความเร็วรถสูงกว่า 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 มีรถยนต์อยู่ในมุมอับสายตา พื้นที่ด้านหน้าท้ายรถ 1 เมตร ด้าน
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หลังท้ายรถ 7 เมตร และด้านข้างซ้าย/ขวา 3.5 เมตรเป็นพื้นที่

ตรวจจับของระบบ

หมายเหตุ เมื่อความเร็วรถสูงกว่ารถยนต์ท่ีอยู่มุมอับสายตาอย่าง
มากและก�าลังขับแซง ไฟเตือนบนกระจกมองข้างจะไม่สว่าง

ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลน (LCA)

เมื่อขับรถไปข้างหน้า ระบบจะตรวจจับรถยนต์จากเลนด้านข้างที่

ก�าลังเข้าใกล้อย่างเร็ว เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ไฟเตือน

ในด้านที่เกี่ยวข้องบนกระจกมองข้างจะสว่างตลอด ขณะน้ี เปิดไฟ

เลี้ยว ไฟเตือนในด้านที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ เพื่อเตือนผู้ขับให้หลีก

เลี่ยงการชนเมื่อเปลี่ยนเลน
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เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) 

มีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) ถูกเปิดใช้งาน

3 ความเร็วรถสูงกว่า 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 ความเร็วรถยนต์สูงกว่าความเร็วรถของท่าน

5 รถยนต์เข้าพื้นที่ตรวจจับของระบบ พื้นที่ด้านหลังรถ 7-70 เมตร 

และด้านข้างรถซ้ายขวา 3.5 เมตร เป็นพื้นที่ตรวจจับของระบบ

6 ระยะเวลาการเกิดการชนระหว่างรถยนต์คันอื่นและรถของท่าน

น้อยกว่า 3.5 วินาที

ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA)

ระหว่างการถอยรถ ระบบจะตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าใกล้ด้านหลังซ้าย

และด้านหลังขวาของรถยนต์ท่าน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดใช้

งาน ไฟเตือนในด้านที่เกี่ยวข้องบนกระจกมองข้างจะสว่างขึ้น และ

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงจะแสดงข้อมูลการถอยรถ เพื่อเตือนผู้

ขับให้หลีกเลี่ยงการชน
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เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA) มีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA) ถูกเปิดใช้งาน

3 รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ R

4 ความเร็วรถของท่านต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5 ความเร็วของรถที่ถูกตรวจจับสูงกว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

6 รถยนต์เข้าพ้ืนที่ตรวจจับของระบบ พื้นที่ด้านหลังรถ 7 เมตร 

และด้านข้างรถซ้ายขวา 30 เมตรเป็นพื้นที่ตรวจจับของระบบ

7 ระยะเวลาการเกิดการชนระหว่างรถยนต์คันอื่นและรถของท่าน

น้อยกว่า 3 วินาที

ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหลังขณะขับขี่ 
(RCW)

ระบบจะตรวจสอบรถยนต์คันหลังในระหว่างการขับขี่ และจะส่ง

ข้อความเตือนก่อนที่รถคันหลังจะชนกับรถของท่าน

เง่ือนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หลังขณะขับขี่ (RCW) มีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหลังขณะขับขี่ 

(RCW) ถูกเปิดใช้งาน

3 รถยนต์อยู่ในสถานะACC/ON/RUNNING

4 รถยนต์ไม่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P/R

5 ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน

เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขการเปิดใช้งานข้างต้นและเป็นไปตามกรณีใดๆ 

ต่อไปนี้ รถยนต์จะเตือนผู้ขับว่าระยะห่างใกล้เกินไปโดยการกะพริบ
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เร็วของไฟท้ายและการส่งสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัดร่วมกัน

1 ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถคันหลังกับรถของท่านมากกว่า 15 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง และระยะเวลาการเกิดการชนระหว่างรถยนต์

คันหลังกับรถของท่านน้อยกว่า 1.5 วินาที

2 ความเร็วรถของท่านมากกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะห่าง

ระหว่างรถของท่านกับรถคันหลังมากกว่า 10 วินาที
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหายหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วางสิ่งของไว้ในเขตวางสัมภาระที่ด้านหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

เมื่อบรรทุกสัมภาระลงในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระ

ให้ต�่าที่สุดและในต�าแหน่งข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวข้อง ห้าม

ขับรถขณะที่ฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เปิดอยู่ 

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือกระเป๋าที่ไม่ได้ยึดอย่าง

แน่นหนา เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็จากการเบรกรถอย่าง

ฉกุเฉนิ การเลีย้วอย่างกะทนัหนัหรืออบุตัเิหตุ

ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้

โดยสาร และผู้โดยสารทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่านั่งที่ถูกต้อง

การท่ีพับเก็บเบาะน่ังด้านหลังจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมาก

ขึ้น โปรดอ้างอิง "เบาะนั่งด้านหลัง" ในบท "เบาะนั่งและกลไก

ป้องกัน"
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอรี่ท้ังสองมีแรงดันเท่ากัน (12V) 

และสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรีไ่ด้เชือ่มต่ออย่างแน่นหนา และ

ไม่สัมผัสกันหรือสัมผัสชิ้นส่วนท่ีเคล่ือนไหวอื่นๆ มิฉะนั้น 

อาจท�าให้เกดิประกายไฟ และท�าให้เกดิไฟไหม้หรอืระเบดิ

ได้

เมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า สามารถใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเชื่อม

ต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอ่ืนหรือแบตเตอรี่ภายนอกเพื่อสตาร์ท

รถยนต์

ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ และปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช ้สายพ่วงแบตเตอรี่สีแดงเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ท้ังสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่สีด�าเชื่อมต่อขั้วลบ (-) 

แบตเตอร่ีของรถยนต์ท่ีจ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม 

(เช่น ฐานเครื่องยนต์หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์) ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า (B) พยายามอยู่ห่างจากแบตเตอรี่ 
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น�้ามันเชื้อเพลิงและสายเบรก

2 สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้เดินเบาหลายนาที

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

หลายครั้ง อาจจะต้องน�ารถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์ทั้งสองคันได้ตามปกติ ปิดปุ ่มสตาร์ทของ

รถยนต์ที่จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน
7

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ ควรให้รถยนต์ท�างานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลัง
จากสตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำกจูงรถยนต์

ห่วงลำกจูง

ห้ามใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในการลากรถ มิฉะนั้น 

อาจท�าให้ห่วงลากจูงหลุด

รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าของรถ ซึ่งใช้ส�าหรับ

ห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่ในช่องวาง

ยางอะไหล่ใต้พรมที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ให้ถอดฝาปิดเล็กบนกันชนออก ระหว่าง

การถอด ให้กดด้านหนึ่งของฝาปิดเล็กก่อน แล้วจึงถอดอีกด้านหนึ่ง 

จากน้ันเปิดฝาปิดเล็กตามทิศทางที่แสดงในรูป หลังจากนั้น น�าห่วง

ลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชน 

(ดังที่แสดงในรูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูงแน่นแล้ว

หมายเหตุ ฝาปิดที่ถอดออก มีสายพลาสติกเชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิด

การขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์

คันอื่น รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้เชือกอ่อนและคานลากแข็ง
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กำรลำกจูง

เมือ่ลากจูงรถยนต์ รถลากจงูห้ามออกตวัหรอืเร่งความเรว็

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต่อ

รถยนต์

ห้ามลากจูงรถยนต์โดยวิธีการลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หรือขนส่งด้วยรถบรรทุกเท่านั้น มิฉะนั้น อาจท�าให้เกียร์

เกิดความเสียหาย

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงที่ดีที่สุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพ้ืน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกียร์เสียหาย และปลดเบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสาร

ห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้

1 ดึงเบรกมือขึ้น ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป

3 เชื่อมสายโยง (3) ในรอบๆ ยางและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

เครื่องมือ

1 ถังกาวซีล

2 ห่วงลากจูง

3 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

4 เครื่องมือถอดนัตล้อ

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ติดที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพื่อเตือน

ผู้ขับว่าห้ามขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพื่อประกอบเข้าร่องล็อกของปั๊มเติมลมไฟฟ้า คลายฝา

ครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เชื่อมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์แหล่งจ่ายไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้าอยู่

สถานะปิดหรือไม่ (กด “O”ลง) จากน้ัน เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

194

ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V กดปุ่มสตาร์ทให้เป็นสถานะ ON/

READY

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกิน
ควร แนะน�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ เม่ือเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�างาน แรงดัน
สูงสุดอาจแสดงถึง 600 กิโลปาสคาล (6 บาร์) จากนั้นแรงดัน
จะกลับสู่ปกติ

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

หมายเหตุ ถ้าแรงดันลมยางไม่ได้แรงดันที่ก�าหนดภายใน 10 
นาที กรุณาถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมยางออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยางรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หากยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยางที่ก�าหนด แสดงว่ายางรถเสียหายอย่าง
ร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หมายเหตุ หากปั๊มเติมลมไฟฟ้าท�างานต่อเนื่องเกิน 10 นาที 
อาจจะท�าให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดความเสียหายได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องจ่ายไฟ 12V 

และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ 
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ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางต้อง

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง

หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar) แสดงว่ายางรถเสีย

หายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อกับศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar) และแรงดัน

ก�าหนด ต้องเชื่อมต่อท่อของปั๊มเติมลมไฟฟ้ากับวาล์วยาง เสียบ

ปลั๊กสายไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V จากนั้น เปิด

สวิตช์ปั ๊มเติมลมไฟฟ้าเพื่อเติมลมจนกระทั่งได้แรงดันก�าหนด 

หลังจากขับรถต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 

อีกครั้ง
หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันก�าหนด จะสามารถขับรถต่อได้ 

แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้องไม่

เกิน 200 กิโลเมตร

หมายเหตุ เคร่ืองมือซ่อมแซมยางเหมาะกับยางที่เสียหายจากการ
ถูกวัตถุแหลมทิ่มและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมาะส�าหรับการซ่อมแซมหน้ายางและไหล่ยางตามที่แสดง
ในต�าแหน่ง A และต�าแหน่ง B เท่านั้น
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

ถ้าสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ที่ขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกินไป

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด
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กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

• กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร (อยู่ด้านหลังแผ่นปิดด้านล่างด้านผู้ขับ)

• กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านหน้าซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

1 กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

2 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ห้องโดยสำร

1 การตรวจสอบหรือการเปลี่ยนฟิวส์

2 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

3 ถอดแผ่นปิดด้านล่างและแผ่นปิดปลายแผงหน้าปัดด้านผู้ขับ จะ
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สามารถมองเห็นกล่องฟิวส์

4 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์เพื่อหนีบหัว

ฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดู

จากการขาดของเส้นฟิวส์

5 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส แบบ / ขนำด ฟังก์ชัน

F1 5A
กลไกเปลี่ยนเกียร์ โมดูลควบคุม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย

F2 5A
โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 

โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F3 7.5A เรดาร์ถอยหลัง

F4-F5 — —

F6 10A การปรับระดับไฟหน้า

รหัส แบบ / ขนำด ฟังก์ชัน

F7 7.5A ไฟส่องสว่างภายใน

F8 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า

F9 — —

F10 7.5A
ช่องเสียบ USB ด้านบน ช่อง

เสียบ USB ด้านหลัง

F11-F17 — —

F18 10A แหล่งจ่ายไฟ KL15

F19 20A ระบบเครื่องเสียง

F20 10A ระบบปรับอากาศ

F21 — —

F22 7.5A พอร์ตวินิจฉัย

F23 — —

F24 10A
จอแสดงผลระบบเครื่องเสียง 

สวิตช์ไฟหลัก
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รหัส แบบ / ขนำด ฟังก์ชัน

F25 30A การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F26 30A

มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้าน

หน้าขวา สวิตช์ปรับขึ้นลง

กระจกด้านหลังขวา

F27-F28 — —

F29 5A
สวิตช์ EPB การแสดงต�าแหน่ง

เกียร์

F30 5A แผงหน้าปัด

F31 5A เรดาร์ตรวจจับด้านหลัง

F32 — —

F33 10A
โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

F34 5A
โมดูลสื่อสาร โมดูลควบคุมกล้อง

มองภาพรอบทิศทาง

รหัส แบบ / ขนำด ฟังก์ชัน

F35 20A ซันรูฟ

F36 — —

F37 25A เบาะนั่งไฟฟ้าด้านผู้ขับ

F38 30A

สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลัง

ซ้าย สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจก

ด้านหน้าซ้าย

F39 40A พัดลม

F40-F54 — —
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กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์
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กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบตัวบนของกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบตัวบนเพื่อหนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอด

ฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของ

เส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส แบบ / ขนำด ฟังก์ชัน

F1-F3 — —

F4 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F5 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F6 — —

F7 10A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F8 15A แตร

F9-F10 — —

F11 5A ระบบควบคุมการทรงตัว

F12-F26 — —

F27 20A ระบบล้างกระจกบังลมหน้า

F28 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F29 20A ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

F30 30A ระบบที่ปัดน�้าฝนหน้า

F31-F32 — —

F33 15A โมดูลควบคุมเกียร์ CVT

F34-F35 — —
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F36 15A
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับ

อากาศ

F37 — —

F38 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F39 — —

F40 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F41-F43 — —

F44 20A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F45 20A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น 

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนปลาย

F46 15A

สวิตช์ไฟเบรก พัดลมระบายความ

ร้อน ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า วาล์ว

ไทม์มิ่งแบบแปรผัน วาล์วควบคุม

หม้อดักไอน�้ามัน ปั ๊มน�้ามันเชื้อ

เพลิง คอมเพรสเซอร์ของระบบ

ปรับอากาศ สวิตช์แรงดันกลาง

ของระบบปรับอากาศ

F47 15A คอยล์จุดระเบิด

F48 15A หัวฉีดน�้ามัน

F49-F50 — —

F51 10A ไฟต�่าด้านซ้าย

F52 10A ไฟต�่าด้านขวา

ฟิวส์ A 80A
โมดูลควบคุมระบบพวงมาลัย 

เพาเวอร์ไฟฟ้า

ฟิวส์ B 40A —

ฟิวส์ C 40A ระบบควบคุมการทรงตัว
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ฟิวส์ D 40A ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า

ฟิวส์ E 40A ระบบควบคุมการทรงตัว

ฟิวส์ F 30A รีเลย์สตาร์ท

ฟิวส์ G 50A พัดลมระบายความร้อน

ฟิวส์ H 50A —

ฟิวส์ M 150A ไดชาร์จ

ฟิวส์ K 100A กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

ฟิวส์ L 30A —
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟหรี่หน้า (สเปคต�่า) W5W 5W

ไฟเลี้ยวหน้า (สเปคต�่า) PY21W 21W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟตัดหมอกหลัง H21W 21W

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า W5W 5W

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหลัง* W5W 5W

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า* C5W 5W

หมายเหตุ ไฟส่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุจะเป็นไฟ LED ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแยกได้
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

ระมัดระวัง ห้ามสัมผัสหลอดไฟด้วยนิ้วมือโดยตรง ควรใช้ผ้าจับหลอด

ไฟ หากจ�าเป็นควรเช็ดหลอดไฟด้วยแอลกอฮอล์เพื่อลบรอยนิ้วมือ

ส�าหรับหลอดไฟอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ

1 ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ขั้นตอนการติดต้ังหลอดไฟตรงกันข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ 

เมื่อติดต้ังฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวท่ีด้าน

หน้าของฝาครอบ จากนั้น หมุนฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่งล็อกสองตัว

ที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ ดันฝาครอบจนเข้าล็อก
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ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหลัง*

1 ค่อยๆ เสียบไขควงปากแบนเข้าด้านหนึ่งของฝาครอบ (แสดงดัง

ลูกศรในรูป) เพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟตรงกันข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ 

เมื่อติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวท่ีด้าน

หน้าของฝาครอบ จากนั้น ขยับฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่งล็อกสองตัว

ที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ ดันฝาครอบจนเข้าล็อก

ไฟส่องกระจกแต่งหน้ำ*

1 เสียบไขควงปากแบนเข้าช่องด้านข้างฝาครอบ (แสดงดังลูกศรใน

รูป) และถอดชุดไฟส่องออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง

2 หมุนและผลักหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

ขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟตรงกันข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ
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การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

210		 การบ�ารุงรักษา

214		 ฝากระโปรงหน้า

216		 ห้องเครื่องยนต์

217		 เครื่องยนต์

220		 ระบบระบายความร้อน

222		 เบรก

224		 แบตเตอรี่

226		 เครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

228		 ที่ปัดน�้าฝน

230		 ยางรถ

235		 การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป โปรดอ้างอิงที่ “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” หรือข้อมูลที่

เ ก่ียวข้องกับระบบเคร่ืองเสียงในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม” หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ที่ท�าการบ�ารุงรักษาจะรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา

ครั้งต่อไป

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้น�ารถยนต์ไปท�าการบ�ารุงรักษาหรือไม่ได้ตั้งค่า
ระยะทางหลังท�าการบ�ารุงรักษาแล้วเสร็จ จะไม่สามารถแสดง
ข้อมูลที่ถูกต้องของการบ�ารุงรักษา

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือกแข็งและน�้า) 

ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย การที่ติดตั้งเครื่องยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 
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กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย ประสิทธิภาพเครื่องยนต์และการ

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะท�าให้เกิดอุณหภูมิสูง และ

ท�าให้เครื่องฟอกไอเสียและเครื่องยนต์เสียหาย

ข้อควรระวัง

เจ้าของรถหรือช่างซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ห้าม

เปล่ียนแปลง ตกแต่งหรือปรับแต่งอุปกรณ์นี้ และห้ามปรับแก้

การตั้งค่าของเครื่องยนต์ใดๆ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ระบายไอเสียของรถยนต์

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน�้า

ฝน เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ามีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ามันเครื่อง

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• แรงดันลมยาง

• ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ ถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควรตรวจ
สอบระดับน�้ามันเครื่องบ่อยๆ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

212

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพ้ืนท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ

กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิงถึงสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุน

ต่อและติดต่อกันหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ามสัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• มือและเส้ือผ้าของท่านควรอยู่ห่างจากสายพานขับหน้าเครื่อง

และลูกรอก

• หลังจากใช้งานรถยนต์ ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วนของระบบระบายไอ

เสียและระบบระบายความร้อนก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง

• เมื่อเคร่ืองยนต์ท�างานหรือเปิดปุ่มสตาร์ท ห้ามสัมผัสสายไฟหรือ

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพ้ืนที่ที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ 

เพราะไอเสียเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกาย

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• แน่ใจว่าสะเก็ดไฟและหลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบอยู่ห่างจากห้อง

เครื่องยนต์

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง: กรดของแบตเตอร่ี น�้ายา

หล่อเย็น น�้ามันเบรกและน�้ามันเพาเวอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันเครื่อง

และน�้ายาฉีดล้างกระจกบังลม
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เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

น�้ำมันเครื่องที่ใช้งำนแล้ว

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

ร้ายแรง เช่น โรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หากสัมผัสกับน�้า

มันเครื่อง ต้องล้างให้สะอาดหมดจด ต้องจัดการน�้ามันเครื่องที่ใช้งาน

แล้วอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ามขับรถในกรณีที่ไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าอย่างสนิท

หรือใช้แต่ล็อกนิรภัย

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าจากภายในรถยนต์ (ต�าแหน่ง A)

2 ผลักคันปลดฝากระโปรงหน้า (ต�าแหน่ง B) ตามทิศทางลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และค�้ายันฝากระโปรงหน้าด้วยเหล็กค�้า

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้างหนึ่งวางเหล็กค�้าลงบนฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีกข้าง

หนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อ

ฝากระโปรงหน้าลงถึงต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20-

30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าปิดลงเองจนสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

กรุณาเปิดฝากระโปรงหน้าใหม่และปิดฝากระโปรงหน้าอีกครั้ง
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สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ*

ถ้าฝากระโปรงหน้าปิดไม ่สนิท จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง

สัญลักษณ์ค�าเตือนท่ีเก่ียวข้อง หากพบว่าฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิด

สนิทในระหว่างการขับขี่ ระบบของรถยนต์บางรุ่นจะส่งเสียงเตือน

ข้อควรระวัง

• เพื่อความปลอดภัย ฝากระโปรงหน้าต้องปิดแน่นตลอดใน

ระหว่างการขับขี่ ดังนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบว่าสลักล็อกได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้วหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับชิ้นส่วน

ตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการขับรถ หากพบว่าฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดในสถานที่ที่ปลอดภัยทันที ลงจากรถและปิดฝา 

กระโปรงหน้าอีกครั้งแล้วจึงเดินทางต่อ

• เมื่อปลดเหล็กค�้าฝากระโปรงหน้า ต้องอาศัยแรงภายนอก

เพื่อค�้ายันฝากระโปรงหน้า เพ่ือป้องกันฝากระโปรงหน้า

ตกลงอย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากน�้าหนักของฝากระโปรงหน้า 

จนท�าให้รถยนต์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ

• เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ
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ห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 1.5L

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท ”ความปลอดภัยในโรงเก็บรถ” โปรดอ้างอิง

ที่ "การบ�ารุงรักษา" ในบทนี้

1 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีด�า)

2 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีด�า)

3 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง)

4 ฝาครอบถังพักน�้ายาหล่อเย็น (ฝาสีด�า)

5 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)
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เครื่องยนต์

น�้ำมันเครื่อง

เกรด ACEA ของน�้ำมันเครื่อง

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพ่ือให้รถยนต์ของท่านมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA A5/B5 ที่

บริษัทฯ แนะน�า

เลือกความหนืดน�้ามันเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความหนืด

ต่างกัน

ภายใต้อุณหภูมิปกติ แนะน�าให้ใช้น�้ามันเครื่องเกรด SAE 5W-30 ท่ี

บริษัทฯ แนะน�า

หากอยู่พื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าให้ใช้น�้ามันเครื่องเกรด SAE 

0W-30 ที่บริษัทฯ แนะน�า
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กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง

เมื่อระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีด

จ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับรถต่อ 

อาจท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้ หลีกเล่ียงการท�าให้น�้า

มันเครื่องกระเด็นไปที่เคร่ืองยนต์ท่ีมีอุณหภูมิสูง มิฉะน้ัน 

อาจจะท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

เครื่องยนต์ 1.5L

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม

ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถบนพื้น

ราบและเครื่องยนต์จะต้องเย็น แต่ถ้าเครื่องยนต์ก�าลังท�างานอยู่และ

มีความร้อนสูง ควรปิดปุ่มสตาร์ทและรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึง

ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก

ครั้งเพื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องต้องไม่

ต�่ากว่าขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

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

ระดับน�้ามันเครื่อง

4 รอ 5 นาทีแล้วจึงตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องอีกครั้ง หากมี

ความจ�าเป็น ให้เติมน�้ามันเครื่องตามต้องการ (ห้ามเติมมากเกิน

ควร)
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5 สุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องและปิดฝาช่องเติมน�้ามัน

เครื่องให้เรียบร้อย

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องใดๆ

ข้อควรระวัง

กรณีที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบ 

น�้ามันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา

ครอบถังพักน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายาหล่อ

เย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

แนะน�าให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการ

ตรวจสอบ ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่

ในสภาพเย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” ให้เปิดฝาครอบถังพัก

น�้ายาหล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้

เกินขีด “MAX”

หมายเหตุ เม่ือเติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อ
เย็นกระเด็นลงบนตัวถังรถ มิฉะนั้น น�้ายาหล่อเย็นอาจท�าความเสีย
หายกับสีรถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

น�้ายาหล่อเย็นเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะเป็น

อันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้

กลืนน�้ายาหล่อเย็นโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที
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ใช้น�้ายาหล่อเย็นที่แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ หากผสมสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คัน
นี้ในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้ชิ้นส่วนที่ต้องได้รับการป้องกันเสีย
หาย แนะน�าให้ใช้สารเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เบรก

ผ้ำเบรก

ระหว่างการขับขี่ ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอดเวลา 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�าให้ประสทิธภิาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สกึหรอเร็วข้ึน

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมของเบรก: 

ผ้าเบรก มากกว่า 2 มิลลิเมตร

ดิสก์เบรกหน้า 23-25 มิลลิเมตร

ดิสก์เบรกหลัง 8-10 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ข้อควรระวัง ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของ

ระบบเบรกเป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนถ้ามีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจ

ว่าระบบเบรกมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�า้มันเบรก และเกบ็ให้พ้นมือเดก็ ถ้าสงสยัว่ามีการสมัผัส

น�า้มันเบรกโดยไม่ตัง้ใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ถ้า

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที ถ้ายัง

มีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์

ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

223

6

หมายเหตุ ห้ามให้ระดับน�้ามันเบรกต�่ากว่าขีด “MIN” หรือสูงกว่า
ขีด "MAX"

MINMIN

หมายเหตุ น�้ามันเบรกสามารถท�าความเสียหายต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะท่ีเตมิน�า้มนัเบรก ถ้าน�า้มนัเบรกกระเดน็ลงบนสีรถโดยบงัเอิญ 
ควรใช้ผ้าเชด็ออกทนัทีและใช้น�า้หรอืน�า้ยาล้างรถล้างบรเิวณท่ีโดน
น�า้มันเบรก

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

224

แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้
สตาร์ทเครือ่งยนต์ มฉิะนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรีค่ายประจุ
ไฟเป็นปรมิาณมากจนท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครือ่งยนต์

ได้และลดอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี

ห้ามเอียงและถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา 

จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

เนื่องจากรุ่นแบตเตอร่ีของรถยนต์แตกต่างกัน ด้านบนแบตเตอรี่บาง
รุ่นมีช่องแสดงสถานะของแบตเตอร่ี สามารถตรวจสอบสภาพของ
แบตเตอร่ีจากช่องแสดงสถานะนี้ตามเวลาก�าหนด เมื่อหลอดตาแมว

แสดงสีต่อไปนี้:

• สีเขียว: แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี

• สีเข้ม (ออกสีด�า): ต้องการชาร์จแบตเตอรี่

• สีขาว (สีเหลืองอ่อน): ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

หมายเหตุ กรุณารักษาสภาพของด้านบนแบตเตอรี่ เพื่อสามารถ
แสดงสภาพของแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน หากแสงธรรมชาติสลัว 
สามารถใช้ไฟฉายได้

ตามสถานะภาระและสถานะแบตเตอรี่ในขณะน้ัน ระบบอาจจ�ากัด
ก�าลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โปรดสตาร์ทรถยนต์โดยเร็วที่สุด
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ แนะน�าให้สตาร์ทรถยนต์อย่างน้อยครึง่ชัว่โมงทกุสปัดาห์ 
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้รถเป็นระยะ
เวลานาน (1 เดอืนขึน้ไป) แนะน�าให้ถอดขัว้ลบแบตเตอรีอ่อก ก่อนที่
จะเชือ่มต่อหรอืปลดขัว้ลบของแบตเตอรี ่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน

กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได ้รับการแต่งตั้งเพื่อถอดและติดตั้ง

แบตเตอร่ี เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตาม

ปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกัน

กับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอร่ีเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

ให้ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกเป็นประจ�า เมื่อระดับน�้ายาต�่า

เกินไป โปรดเติมน�้ายาโดยเร็วที่สุด ใช้น�้ายาล้างกระจกท่ีบริษัทฯ 

แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ ห้ามใช้สารกันเยือกแข็งหรือสารละลายกรด (เช่น น�้า
ผสมน�้าส้มสายชู) สารกันเยือกแข็งจะท�าความเสียหายต่อสีรถ 
ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าให้ปั๊มล้างกระจกบังลมเสียหาย

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้

ใช้

• หากเปิดสวิตช์ล้างกระจกในขณะทีน่�า้ยาฉดีกระจกในกระปกุ

หมด จะท�าให้มอเตอร์เครือ่งฉดีน�า้ล้างกระจกเสยีหาย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัดเสียหาย 

กรุณาเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกในขณะที่

กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ
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หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

การใช้เครื่องฉีดล้างกระจก เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกได้ติดตั้งเรียบร้อยในขั้นตอนการ

ผลิต โดยปกติ จะไม่ต้องปรับต้ังอีก หากต้องการปรับตั้ง สามารถ

เสียบประแจปากแบนตัวเล็กเข้าช่องว่างบน/ล่างระหว่างเสื้อ (1) และ

หัวฉีด (2) (ตามลูกศร) จากนั้น งัดขึ้นลงเบาๆ เพื่อปรับมุมหัวฉีดอย่าง

เหมาะสม

ถ้าหัวฉีดอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งกีดขวาง
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ท�าความสะอาดกระจกด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดกระจกท่ีแนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างท่ัวถึงก่อนที่จะ

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า ปิดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF จากนั้น กด

สวิตช์คันโยกท่ีปัดน�้าฝนลงไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้งและปล่อย

ภายใน 20 วินาที (อ้างอิงที่ “ท่ีปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจก” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”) ที่ปัดน�้าฝนจะ

ไปที่ต�าแหน่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�างานบนกระจกบัง

ลม

2 ยกก้านปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

3 หมุนใบปัดน�้าฝนให้ตั้งฉากกับก้านปัดน�้าฝน คลายคลิปสองตัว

ตามลูกศรในรูป แล้วใช้แรงถอดใบปัดออกจากข้อต่อรูปตัว U 

ของก้านปัด

4 ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากก้านปัดน�้าฝนและห้ามน�ามาใช้งานอีก

5 เสียบข้อต่อรูปตัว U ของก้านปัดน�้าฝนเข้าไปในร่องของใบปัดน�้า

ฝนใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบเข้าอย่างถูกต้องและเต็มที่

แล้ว

6 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางก้านปัดน�้าฝนจนกระทั่งแผ่นล็อกเข้าล็อก

และตรงกับก้านปัดน�้าฝน

7 ก่อนที่จะวางกลไกท่ีปัดน�้าฝนลงบนกระจกบังลม ต้องตรวจสอบ

ใบปัดน�้าฝนว่าได้ยึดติดบนก้านปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่

8 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้งอีกครั้งแล้ว

ปล่อย หรือเปิดปุ่มสตาร์ท ที่ปัดน�้าฝนจะออกจากโหมดซ่อมแซม

และกลับสู่ต�าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ใน

ระยะ 500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลางเพื่อรันอินยางใหม่

• เม่ือขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทาง ต้องชะลอความเร็ว และ

ประคองพวงมาลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉากกับขอบถนนเท่าที่จะ

ท�าได้

• กรุณาตรวจสอบยางบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอยแผล

ทิ่มแทง รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ขจัดสิ่งแปลกปลอม

บนดอกยางโดยเร็วที่สุด

• ควรติดตั้งจุกลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายางมี

ความเสียหาย หากสงสัยว่ายางมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับรถ และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางที่ถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู ่ในขณะยางเย็น

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์และตรวจสอบแรงดันลมยาง เพื่อป้องกันยางจาก
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การเสียรูปเนื่องจากการรับน�้าหนักเป็นเวลานาน

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมการขับรถ

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�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น

กำรตรวจสอบยำง

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ห้ามขับรถเด็ดขาด

ถ้ายางเสียหาย เกิดการสึกหรอมากเกินไปหรือแรงดันลม

ยางไม่ถูกต้อง

กรณุาสงัเกตสภาพล้ออย่างสม�า่เสมอ และตรวจสอบดอกยางและแก้ม

ยางว่ามปัีญหาการเสยีรปู (นนูขึน้) รอยขดีข่วนหรอืสกึหรอหรือไม่

หมายเหตุ ต้องป้องกันยางจากการสัมผัสน�้ามันเครื่อง จาระบีและ
น�้ามันเชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในขณะยางเย็นอย่าง

น้อยเดือนละครั้ง

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะน้ันสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 30-40 Kpa 
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(0.3-0.4 บาร์) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ขณะยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ปิดจุกลมของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อตรวจสอบ

แรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการรั่วหรือไม่ (ฟัง

ว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว หาก

พบกรณีดังกล ่าว ต ้องชะลอความเร็วทันทีและขับด ้วยความ

ระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

หมายเหตุ หากแก้มยางมีการช�ารุดหรือเสียรูป ห้ามท�าการ
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยางทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ที่ด้านล่างของดอกยางเดิมมีเครื่องหมายวัดความสึกหรอท่ีหนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งตั้งฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

ระบุถึงต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง
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ข้อควรระวัง

เมื่อยางสึกหรอถึงเคร่ืองหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าให้ติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกัน

กับยางเดิม หากใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การขับข่ี เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางมีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและล้อ

หลังตามรูปภาพท่ีแสดง ซึ่งสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่

สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

แนะน�าให้สลับล้อขับเคลื่อนตามแนวตั้ง และสลับล้อที่ไม่ใช่ล้อขับ

เคลื่อนตามแนวทแยง

หมายเหตุ ยางท่ีมีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง 
ต้องประกอบยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ยางมี
ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีที่สุด ห้ามสลับยางดังกล่าวตามแนว
ทแยง แต่สามารถสลับยางระหว่างยางด้านหน้าและด้านหลัง



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

235

6

กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจ

จะท�าร้ายสุขภาพได้ ดังน้ัน ต้องเก็บผลิตภัณฑ์บ�ารุง

รักษาไว้ในที่ปลอดภัย ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก มิฉะนั้น 

อาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับสารพิษ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

สามารถท�าความสะอาดรถยนต์ได้เมื่อปิดปุ ่มสตาร์ท

เท่านั้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

เมือ่ท�าความสะอาดรถยนต์ในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะ

มคีวามชืน้หรอืแข็งตัวได้ ซึง่อาจท�าให้ประสทิธิภาพการใช้

งานของระบบเบรกลดลงและอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตไุด้

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

การท�าความสะอาดและเคลือบแว็กซ์บ่อยๆ สามารถปกป้องรถยนต์

จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรท�าความสะอาดพื้นที่ที่ถูกครอบคลุมเป็นประจ�า เช่น พ้ืนประตู 

ส่วนที่ปิดผนึก ฝาครอบและอื่นๆ เวลาท�าความสะอาดรถยนต์ขึ้นอยู่

กับปัจจัยหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

• ความถี่การใช้งาน

• สถานที่เก็บรถ

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพแวดล้อม

ซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย 

เขม่าถ่าน เกลือละลายหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นๆ ทับถมบน

สีรถยิ่งนาน จะท�าลายสีรถมากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น โดน

แสงแดดจัด จะเร่งการกัดกร่อน ดังนั้น โปรดท�าความสะอาดรถตาม

สภาพจริงของรถ

ต้องท�าความสะอาดใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวที่มี

การใช้เกลือละลายหิมะบนถนน
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อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

สีรถมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ดังนั้น โดยปกติ สามารถใช้

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติมาท�าความสะอาด ที่จริง โครงสร้างของ

อุปกรณ์ล้างรถ สภาพการกรองน�้าและชนิดของน�้ายาท�าความสะอาด

และสารบ�ารุงรักษารถมีผลต่อสีของรถ โปรดเลือกใช้อุปกรณ์ล้างรถที่

เหมาะสมกับรถของคุณ

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดเสาอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ที่วาง

สัมภาระบนหลังคารถและเสาอากาศวิทยุ ควรแจ้งให้ผู ้ล้างรถรับ

ทราบ

การท�าความสะอาดด้วยมือ

เมื่อท�าความสะอาดรถด้วยมือ โปรดเลือกใช้น�้ายาท�าความสะอาด

อย่างระมัดระวังตามความต้องการที่แท้จริง และล้างรถด้วยน�้า

สะอาดหลังจากใช้น�้ายาท�าความสะอาด

ข้อควรระวัง

• ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที่ที่ โดนแสงแดด

โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาวจัด หากใช้ท่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไป

ยังชุดล็อกที่ประตู รอยต่อประตูและรอยต่อซันรูฟ มิฉะนั้น 

มีความเสี่ยงที่น�้าจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า 

แนะน�าให้ใช้น�้าสบู่มาท�าความสะอาด

การท�าความสะอาดด้วยปืนฉีดน�้าแรงดันสูง

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ต้องรักษา

แรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุอ่อน (เช่น ท่อยางหรือ

ฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวฉีดทรงกลมหรือหัวฉีดแบบหมุน โดยเฉพาะห้ามใช้หัวฉีด

ทรงกลมท�าความสะอาดยาง แม้จะฉีดน�้าจากระยะไกลและฉีดเป็น
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เวลาสั้นก็ตาม ก็อาจจะท�าให้ยางเสียหายได้

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรเคลือบแว็กซ์

ชั้นแว็กซ์คุณภาพสูงสามารถช่วยปกป้องสีรถยนต์จากผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และสามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่

เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากน�้าท่ีหยดลงบนสีรถไม่สามารถไหลลง

อย่างราบรื่น ควรเคลือบแว็กซ์คุณภาพสูงใหม่ ให้ใช้สารบ�ารุงรักษา

แว็กซ์เป็นประจ�าเมื่อล้างรถด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ และ

เคลือบแว็กซ์อย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อปกป้องสีรถยนต์

กำรขัดสี

เมื่อสีรถยนต์สูญเสียความแวววาว และแม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่

สามารถฟื้นฟูความแวววาวอีก จะต้องท�าการขัดสี

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีที่มีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมสามารถปิดรอยขีดข่วนได้

• การเคลือบแว็กซ์สามารถป้องกันพื้นผิวที่ทาสีได้

หมายเหตุ ห้ามใช้น�้ายาขัดสีกับชิ้นส่วนท่ีเคลือบด้านหรือชิ้นส่วน
พลาสติก

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�า้สบูอุ่น่ ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดทีม่ส่ีวนประกอบแอลกอฮอล์

หรอืน�า้มนัปิโตรเลยีม
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กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกของ

กระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม ให้ใช้น�้ายาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาดพื้นผิวด้าน

นอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดกระจกบังลม

ตามแนวนอน ห้ามขูดกระจกบังลมหรือใช้สารขัดถูแบบผสม เพราะ

อาจจะท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบผสม

หรือใบมีดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดช้ินส่วนพลาสติกด้วยวิธีการล้างทั่วไป หากมี

คราบที่ขจัดออกยาก สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสาร

บ�ารุงรักษาพิเศษ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีทันทีเพื่อ

ป้องกันสนิม หากเกิดสนิม ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้วทาสีรองพื้น

ป้องกันสนิมในพื้นที่เสียหายและเคลือบสีชั้นหน้าด้วย

ซีลยำง

ต้องพ่นสารรักษายาง (เช่น สารซิลิก้าเจล) กับยางซีลยางประตูรถ 

ฝากระโปรงหน้า/หลังและซันรูฟ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและยืดอายุ

การใช้งานของซีลยาง

ล้อ

ต้องระวังว่าความชื้น น�้าแข็งและเกลือละลายหิมะจะลด

ประสิทธิภาพการเบรก ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ

การท�าความสะอาดล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือเกลือ

ละลายหิมะติดบนล้อ สามารถขจัดเศษผ้าเบรกที่ขจัดยากด้วยน�้ายา

ล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มีสารกรด
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ล้ออัลลอย

เพื่อรักษาความเงางามของล้ออัลลอย ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเกลือละลายหิมะและเศษผ้าเบรกออกตาม

เวลาก�าหนด จะท�าให้อัลลอยถูกกัดเซาะ

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัด

สีหรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากชั้นแว็กซ์เสีย

หายแล้ว (เช่น มีรอยชนจากก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย

ทันที

สีใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถที่อุปกรณ์ฟอกไอเสียหรือแผ่น

ฉนวนกันความร้อนของท่อไอเสีย มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้

ชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง

ใต้ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ ซึ่งสามารถป้องกันจาก

ผลกระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยง

ความเสียหายต่อช้ันป้องกันในระหว่างการใช้งาน จึงแนะน�าให้ตรวจ

สอบชั้นป้องกันใต้ท้องรถและแชสซีเป็นประจ�า และควรท�าการตรวจ

สอบก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวและหลังจากฤดูหนาว
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กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ

คอนเดนเซอร์ หม้อน�้ำระบำยควำมร้อนและพัดลมระบำย
ควำมร้อน

ระหว่างการเดินทางท่ัวไป คอนเดนเซอร์ หม้อน�้าระบายความร้อน

และพัดลมระบายความร้อนอาจมีคราบสกปรก ท�าให้ระบบปรับ

อากาศ ระบบระบายความร้อนและเสียงรบกวนของรถยนต์ผิดปกติ 

ในการท�าความสะอาดทั่วไป หากมีคราบสกปรก ให้ใช้น�้าล้างหรือใช้

ผ้าเช็ดออก ต้องระมัดระวัง ห้ามท�าให้แผ่นครีบของคอนเดนเซอร์

และหม้อน�้าระบายความร้อน หรือใบพัดของพัดลมระบายความร้อน

เกิดความเสียหาย

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและผ้ำ

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมด้วยผ้าชุบน�้า 

หากไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออก สามารถใช้น�้ายาล้างและน�้ายา

บ�ารงุรกัษาพเิศษทีไ่ม่มสีารละลายพลาสตกิเพือ่ท�าความสะอาดชิน้ส่วน

ประกอบดงักล่าว

ควรท�าความสะอาดผ้าคลุมเบาะและผ้าตกแต่งบริเวณประตูรถ ฝา 

กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถและอื่นๆ ด้วยน�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้ง

หรือฟองน�้าอ่อน

หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภัย และ

ห้ามใช้น�า้มันแก๊สโซลนี สารขจดัคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรอืสารขดัเงา

เพ่ือป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ
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เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความ

สะอาดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาด ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

เนื่องจากหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น มีความไวต่อ

น�้ามันเครื่อง จาระบี คราบสกปรก เป็นต้น) เมื่อใช้งานหรือท�าการ

บ�ารุงรักษาหนังรถยนต์ ต้องระมัดระวังมาก เช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียก

จะท�าให้สีของเสื้อผ้าติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่

ในรอยย่นหรือรอยต่อของหนัง จะท�าความเสียหายต่อผิวหน้าของ

หนัง เพราะฉะนั้น ต้องบ�ารุงรักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพ

การใช้งาน

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้ง

ค�าแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

• หลังจากการท�าความสะอาดทุกครั้ง ให้ใช้น�้ามันบ�ารุงรักษาพิเศษ 

น�้ามันชนิดนี้สามารถบ�ารุงรักษาชิ้นส่วนหนังให้ฟื้นคืนสู่สภาพ

อ่อนนุ่มและระบายอากาศได้ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้า

หนัง

• ท�าความสะอาดชิ้นส่วนหนังทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน ขจัดคราบ

สกปรกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าใด้

• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้าและอื่นๆ ออกโดยเร็ว

ที่สุดเท่าที่จะท�าใด้

หมายเหต ุห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรอืสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด
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แผงหน้ำปัด จอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

C D D+ X

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4675

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1842

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1473 1480

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2680

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 967

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 1028
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รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

C D D+ X

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1570 1559

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1574 1563

เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 11.3

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 45

หมายเหตุ ความยาวของรถยนต์ไม่รวมแผ่นป้ายทะเบียน

หมายเหตุ ความกว้างรวมไม่รวมกระจกมองข้าง และไม่รวมส่วนที่เสียรูปของแก้มยางตรงเหนือจุดกราวด์ของยางรถ
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1205-1318

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1644-1757

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 721-814

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 484-504

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 824-918

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 820-839
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก 

มิลลิเมตร×มิลลิเมตร
75×84.8

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.498

อัตราส่วนการอัด 11.5:1

ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 84

ความเร็วรอบขณะก�าลังสุทธิสูงสุด รอบ/นาที 6000

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 150

ความเร็วรอบขณะแรงบิดสูงสุด รอบ/นาที 4500

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 680

เกรดน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันแก๊สโซลีน RON 91 หรือเกรดสูงกว่า หรือน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 - E85
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รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิง ลิตร/100 

กิโลเมตร

ในเมือง ชานเมือง รวม

E0 7.74 4.41 5.63

E85 11.07 6.08 7.91
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สมรรถนะของรถ

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

C/D/D+/X

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 180

ความสามารถการขึ้นเนิน % 30

หมายเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด
ควำมจุ

1.5L-CVT

น�้ามันเครื่อง (เปลี่ยนหลังการขาย) ลิตร A5/B5 5W-30 4.1

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT) 5.5

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ CVT ลิตร Shell SL-2100 6.96

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.75

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 3.0

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R134a 540±20
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รายการ ค่าพารามิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ -0°20′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 5°21′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°6′±12′

1.2mm±2mm

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 13°32′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -1°15′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°12′±12′

2.4mm±2.4mm

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 7J×17 6.5J×16

ขนาดยาง 215/50 R17 205/55 R16
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แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

แรงดันลมยาง (Comfort) 220kPa/2.2bar/32psi

แรงดันลมยาง (Economic) 250kPa/2.5bar/37psi




