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คํานํา

???? แนะนําคู่มือการใช้รถ

คู่มือการใช้รถ
บริษทั เอ็มจ ีเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอขอบคณุเปน็อย่าง
สูงท่ีท่านไวว้างใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจ ีกรุณาอ่านคูม่อืเล่มน้ี
อย่างละเอียดก่อนท่ีจะใช้งาน 

ข้อมลูในคูม่อืเล่มน้ีจะแนะนําวธิกีารใช้รถยนต ์อย่างปลอดภัย
และถกูต้อง เพ่ือใหท่้านเพลิดเพลินกับการขบัขี่ได้มากท่ีสุด

คู่มือเล่มน้ีเหมาะสมกับรถยนต์น่ังส่วนบุคคลซ ีรี ย์ MG6 
คูม่ือเล่มน้ีได้อธบิายช้ินส่วนประกอบและฟังก ์ช่ันท้ังหลายของ
รถยนต์ซรีีย์น้ีอย่างละเอียดรอบครอบ

คู่มือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์คู่มือ
เน่ืองจากความต้องการในการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์และ
การสร้างสรรค ์บริษทั เอ็มจ ีเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัดจะ
แสวงสิทธใินการปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจดัพิมพ์คูม่ือเล่มน้ี
โดยไมป่ระกาศแจง้ต่างหาก

รูปภาพท่ีแสดงในคูม่ือเล่มน้ีเพียงเป็นแผนภาพเสนอใหท่้าน
พิจารณเท่าน้ัน

ข้อมูลสําคญั
คูม่อืการใช้รถ และ สมุดการรับประกันและการบํารุงรักษา 
นอกจากได้แนะนําวิธกีารใช้รถท่ีถกูต้อง  ขอ้ควรระวังในการ
ใช้รถ และการบํารุงรักษารถยนต์เปน็ประจํายังได้กําหนดหน้าท ี่
และสิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่าง
ๆระหว่างบริษทักับลูกคา้ กรุณาอ่านคูม่อืการใช ้รถและสมดุการ
รับประกันและการบํารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนท่ีจะใช้ผลิต-
ภัณฑ์ของบริษัท หากเกิดการสูญเสียเน่ืองจากความผิดพลาด 
การละเลยและวิธกีารใชง้านท่ีไม่ถกูต้องหรือการประกอบใหม่
ท่ีไมไ่ด้รับอนุญาตๆของท่านเอง ท่านจะเสียสิทธ ิเรียกร้องการ
ชดเชย 

ในแต่ระประเทศและภูมภิาคต่างมขีอ้กําหนดเก่ียวกับการประ-
กอบรถอย่างเคร่งครัด หา้มปรับเปล่ียนโครงสร้าง ส่วนประกอบ
หรือคณุลักษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มฉิะน้ันจะส่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร การขบัขี ่การลงทะ-
เบยีนรถหรือความปลอดภัยทางสังคม การประกอบใหมห่รือ
การปรับเปล่ียนส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากจะลดประสิทธภิาพการใชง้านของส่วนประกอบต่างๆ
หรือเกิดการขดัขอ้ง อาจจะทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ 
13



คํานํา

ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังในคู่มอืน้ีหมายถงึศนูย์บริการท่ีได้
รับการแต่งต้ังโดยบริษัท เอ็มจ ีเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ห้ามสําเนาส่ิงตีพิมพ์น้ีหรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ
หรือเผยแพรด่ว้ยวิธีอิเล็กทรอนกิส์ บนัทกึทางกลหรือวิธีทาง
อ่ืนๆโดยไมไ่ด้รบัการมอบหมายท่ีชอบด้วยกฎหมายจากบริษัท 

ข้อควรระวัง

เมือ่โอนสิทธิ์รถ กรุณาโอนคูม่ือการใช้รถและสมดุการ
รับประกันและการบํารุงรักษา ใหแ้ก่เจ้าของใหมด้่วย 
เพราะคูม่อืสองเล่มน้ี เปน็ส่วนประกอบท่ีสําคญัของ
รถยนต์

คําแนะนํา
คําเตือน

เคร่ืองหมายเตือนนี้หมายถึง:เพื่อลดความเสี่ยง
การบาดเจ็บหรือรถยนต์เกิดการเสียหายอย่าง
รุนแรง ต้องปฏิบัติขั้นตอนตามที่กล่าวอย่างเคร่ง
ครัด หรือท่านต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ละเอียด

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

หมายถงึต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มฉิะน้ัน อาจจะทํา
ใหร้ถยนต์ของท่านเสียหาย

หมายเหตุ
หมายเหต:ุ ข้อความแนะนํา
14



คํานํา
เคร่ืองหมายน้ีหมายถงึส่ิงของดังกล่าวต้องใหห้น่วยงานพิเศษ
จัดการ เพ่ือไมทํ่าร้ายส่ิงแวดล้อม

ดอกจัน
หากมเีคร่ืองหมายดอกจัน“*”อยู่หลังหัวขอ้หรือตัวอักษร 
หมายถึงอุปกรณ์หรือฟังก์ช่ันน้ีเพียงประกอบในรถยนต์บาง
รุ่น รถของท่านอาจจะไม่ได้ติดต้ัง

ข้อมูลไอคอน

หมายถึงอุปกรณ์ท่ีกล่าวถงึ

หมายถึงทิศทางเคล่ือนท่ีหรือการทํางานของอุปกรณ์
15



คํานํา

หมายเลขประจํารถ
ข้อมูลของหมายเลขตัวถัง

1

2 3

1
1

1 หมายเลขตัวถงัประจํารถ (VIN)
2 หมายเลขเคร่ืองยนต์
3 หมายเลขชุดเกียร์

ขณะท่ีท่านติดต่อกับศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ควรแจง้
หมายเลขตัวถงัประจํารถ (VIN) ถา้เก่ียวขอ้งกับเคร่ืองยนต์หรือ
ชุดเกียร์ อาจจะต้องแจง้หมายเลขของชุดประกอบที่เก่ียวขอ้ง 

ตําแหนง่หมายเลขตัวถัง
หมายเลขตัวถงัประจํารถ
 ติดต้ังบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า

สามารถมองเหน็อย่างสะดวกโดยผ่านกระจกบังลมหน้า
 บนปา้ยประจํารถยนต์
 ภายในหอ้งเคร่ืองยนต์ อยู่ส่วนบนของกันสะเทือนหน้า

ขวา
 อยู่ส่วนบนภายในประตูท้ายหรือฝากระโปรงหลัง
หมายเลขเคร่ืองยนต์
พิมพ์บนด้านหลังขวาของเส้ือสูบเคร่ืองยนต์ (มองจากด้านหน้า
ของเคร่ืองยนต์)

หมายเลขชุดเกียร์
บนป้ายท่ีติดบนเส้ือเกียร์ภายในหอ้งเคร่ืองยนต์
16



คํานํา

ป้ายประจํารถยนต์
ป้ายประจํารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปน้ี :
 รุ่นรถ
 รุ่นเคร่ืองยนต์
 หมายเลขตัวถงัประจํารถ
 เดือนปีผลิต
 ประเทศผลิต
 บริษทัผลิต

ตําแหน่งป้ายประจํารถยนต์

ปา้ยประจํารถยนต์ติดต้ังท่ีบริเวณบานพับท่ีอยู่ด้านบนของ
ประตูรถด้านหน้าขวา
17





1

??????????????????????

แผงหน้าปัดและชุดควบคุม
20 แผงหน้าปัดและชดุควบคุม
21 แผงหน้าปัด
23 จอแสดงข้อมูลรถยนต์
35 ไฟเตอืนและสัญญาณไฟ
43 ไฟส่องสว่างและสวิตช์
48 ที่ปัดน้ําฝนและฉีดน้ําลา้งกระจก
50 พวงมาลัย
51 แตร
52 กระจกมองหลัง/ข้าง
55 แผ่นบังแดด
56 กระจกประตูรถยนต์
60 อุปกรณ์ภายใน



แผงหน้าปัดและชดุควบคุม
ABS ABS

 Brake
Fail

Trip

km Error0 EP

11

17 121314

12379 8 410 56

16 15

แผงหน้าปัดและชุดควบคุม

1 สวติช์ควบคมุกระจกมองขา้งและกระจกไฟฟ้า
2 สวติช์ไฟหลัก
3 สวติช์ท่ีปัดน้ําฝน/หัวฉีดล้างกระจกบังลม
4 ท่ีกดแตร
5 ถุงลมเสริมความปลอดภยัด้านข้างผู้ขับขี่
6 แผงหน้าปัด
7 สวติช์คันโยกไฟเล้ียว/ไฟสูง
8 หน้าจอเสริม
9 หน้าจอสันทนาการ
10 แผงควบคุมอุปกรณ์สันทนาการ
11 ถุงลมเสริมความปลอดภยัด้านผู้โดยสารแถวหน้า
12 คันเร่ง
13 แป้นเบรก
14 สวติช์กุญแจ
15 คันเกียร์
16 แผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
17 ก้านเปิดกระโปรงห้องเคร่ืองยนต์
20



แผงหน้าปดัและชุดควบคุม

1

ABSABS

0.0 1416

2 3 41

แผงหน้าปัด

1 มาตรวดัอุณหภูมนํ้ิาหล่อเย็นของเคร่ืองยนต์
2 มาตรวดัรอบเคร่ืองยนต์
3 มาตรวดัความเร็วรถ
4 มาตรวดัระดับนํ้ามนัเช้ือเพลิง

มาตรวัดอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นของเครื่องยนต์
แสดงอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นด้วยจํานวนรูปส่ีเหล่ียมท่ีส ่องแสง
สวา่งและสีแสงสวา่ง (หมายเลข 1) 

เมือ่อุณหภูมินํ้ามันหล่อเย็นคอ่นขา้งตํ่า หน่ึงรูปส่ีเหล่ียมสีฟ้าจะ
ส่องแสงสวา่ง เมื่อเคร่ืองยนต์ทํางานภายใต้อุณหภูมติามปกติ 
รูปส่ีเหล่ียมสีขาว 1~5 จะส่องแสงสว่าง เมือ่หน่ึงรูปส่ีเหล่ียม
สีแดงส่องแสงสว่าง สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมสูิงท่ีอยู่ด้านซ้าย
จะสว่างตามและส่งเสียงเตือน ในขณะเดยีวกัน จะแสดงข้อมลู
ในศนูย์กลางขอ้มลูด้วย เมือ่สองรูปส่ีเหล่ียมสีแดงส่องแสงสวา่ง 
สัญญาณไฟเตอืนอุณหภูมิสูงจะกระพริบและส่งเสียงเตือน ใน
ขณะเดียวกัน จอแสดงขอ้มลูรถยนต์จะแสดงข้อมูลที ่เก่ียวขอ้ง
ด้วย

อุณหภูมเิคร่ืองยนต์สูงเกินอาจจะทําใหเ้คร่ืองยนตเ์กิดการเสีย
หาย ถา้เกิดกรณีน้ี ควรจอดรถท่ีขา้งถนนทันที ดับเคร่ืองยนต์
และติดต่อกับศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างเร็วเท่าท่ีจะ
ทําได้ 
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แผงหน้าปัดและชดุควบคุม

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
แสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ (หมายเลข 2)  ×1000 รอบ/
นาทีเป็นหน่วย

ข้อควรระวัง

อย่าให้เขม็ของมาตรวดัรอบเคร่ืองยนต์อยู่ในเขตเตือนภัยสี
แดงนาน มิฉะน้ันอาจจะทําใหเ้คร่ืองยนตเ์สียหาย

วดั

มาตรวัดความเร็ว
แสดงความเร็วรถ (หมายเลข 3) 

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง
แสดงระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงในถังนํ้ามันด้วยจํานวนรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ส่งแสงสวา่งรวม 7 รูปส่ีเหล่ียม (ตําแหน่ง 4) เมือ่ 1 รูปส่ีเหล่ียม
ส่งแสงสวา่ง สัญญาณไฟเตือนระดับนํ้ามนัเช้ือเพล ิงท่ีอยู่ด้าน
ขวาจะสว่างตามและส่งเสียงเตือน ในขณะเดียวกัน จอแสดง
ขอ้มลูรถยนต์จะแสดงขอ้มลูระดับนํ้ามนัเช้ือเพลิงตํ่าด้วย หาก
ระดับนํ้ามนัเช้ือเพลิงลดลงเร่ือยๆ สัญญาณไฟเตือนระดับนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงและรูปส่ีเหล่ียมล่างสุดจะกระพริบพร้อมกัน ในขณะ

เดียวกัน จอแสดงขอ้มูลรถยนต์จะแสดงขอ้มลูระดับนํ้ามนัเช้ือ-
เพลิงตํ่าอีกคร้ังและส่งเสียงเตอืน 

ข้อควรระวัง

เมื่อสัญญาณไฟเตือนระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงตํ่าสว่างขึ้น
ควรเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงรวดเร็วเท่าท่ีจะทําได ้

ลูกศรท่ีอยู่ด้านซ้ายสัญญาณไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า
แสดงถงึช่องเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านขวาของรถยนต์
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1

 

ABSABS

1 2 3

4

จอแสดงข้อมูลรถยนต์

จอแสดงขอ้มลูจะแสดงขอ้มลูดังต่อไปน้ี:

1 Trip1
2 แสดงตําแหน่งเกียร์ *
3 มาตรวดัระยะทางรวม
4 จอแสดงขอ้มูลท่ัวไป

Trip1
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 จะแสดงระยะทางท ี่ได้ใช้งาน
หลังจากการต้ังคา่คร้ังท่ีแล้ว สําหรับการรีเซ็ต Trip1 อ้างอิงถงึ
“รีเซต็ Trip1”ของบท“เมนูหลัก” 

หลังได้เปดิระบบควบคุมความเร็ว เขตน้ีจะแสดงค่าจํากัดความเร็ว 
ในขณะน้ี Trip1 จะแสดงในทรปิคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าระบบควบ
คุมความเร็วอ้างอิงถึง“ระบบควบคุมความเร็ว (ASL)” ของบท  
“การสตาร์ทและการขบัขี”่ 

แสดงตําแหนง่เกียร ์
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 จะแสดงตําแหน่งคนัเกียร์ใน
ปจัจุบนัของกระปุกเกียร์อัตโนมติั (“P” “R” “N” “D1” “D2”    
“D3” “D4” “D5” “D6” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “W” 
หรือ “S”) หากแสดงเปน็ “EP” แสดงว่าเกียร์อัตโนมติัเกิดการ
ขดัขอ้ง
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มาตรวัดระยะทางรวม
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 จะแสดงระยะทางใช ้งานรวม
ของรถยนต์ 

หมายเหต:ุ เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 1 กดปุ่มปลายคัน
สวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์แป้นหมุนที่อยู่ด้านซ้ายพวงมาลัย
สามารถแสดงระยะทาง Trip 1 ระยะทางรวม จอแสดงข้อ-
มูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาครั้งต่อ
ไปและข้อมูลระดับน้ํามันในปัจจุบันตามลําดับ 

จอแสดงข้อมูลทัว่ไป

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปน้ี:

1 ขอ้มลูเตือน (รูป A)
2 ขอ้มลูระยะทางใช้งาน (รูป B)
3 เมนูหลัก (รูป C)
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1
ข้อมูลเตือน
ส่งขอ้มลูเตือนใหผู้้ขบัขีด้่วยสองวธิี:

 ขอ้มลูเตือนพร้อมสัญลักษณ์
 รูปภาพการเปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า หรือกระโปรง

หลัง/ประตูท้าย ขอ้มูลเตือนบางขอ้ยังส่งเสียงเตอืนด้วย
ข้อมูลและสัญลักษณ์
มีวธิแีสดงสองประเภท:

 ใช้สัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลืองแสดงและมไีฟเตือนสวา่ง
ขึน้ด้วย 

 เพียงใช้สัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลือง
ขณะท่ีตรวจพบปญัหา ไฟเตือนท่ีเกียวขอ้งจะสว่างขึน้และ
แสดงขอ้มลูเตือนและสัญลักษณ์เฉพาะบนจอแสดงขอ้มูลท่ัว
ไปสักพักหน่ึง ขอ้มลูเตือนและสัญลักษณ์จะดับไป สําหรับ
สัญลักษณ์หรือข้อมูลเตือนท่ีไม่มไีฟเตือน สัญล ักษณ์น้ันจะ
แสดงตลอดเวลา จนกว่าได้รับการแก้ไขปญัหา 

ข้อมลูเตือนดังต่อไปน้ีจะแสดงในจอแสดงขอ้มูลท ั่วไป แต่ไม่
มีไฟเตือนเฉพาะ

ไอคอน ข้อมูลเตือน การปฏิบัติ

Beware of Ice

แสดงในขณะที่อุณหภูมิภาย
นอกต่ํากว่า 3°C ขับขี่ด้วย
ความระมัดระวัง อุณหภูมิ
ต่ําอาจจะทําให้พื้นถนนมีนํ้า
แข็งและทําให้ถนนล่ืน

/
กอ่นทีจ่ะลงจากรถหรอืออกรถ 
ปดิประตูรถ ฝากระโปรงหน้า 
กระโปรงหลัง/ประตูท้าย

Engine Disabled
เสียบกุญแจผิดเข้าสวิตช์กุญ-
แจ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ได้ 
โปรดใช้กุญแจที่ถูกต้อง

Key Battery Low
อ้างอิงถึง“แบตเตอร่ีรีโมท”
ของบท“การสตาร์ทและการ
ขับขี่”

120 Slow Down ลดความเร็วรถจนตํ่ากว่าค่าจํา
กัดที่ตั้งไว้
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Inertia Switch 
Tripped

อ้างอิงถึง“สวิตช์ตัดนํ้ามันเช้ือ
เพลิงฉุกเฉิน”ของบท“การ
สตาร์ทเครื่องยนต์และการขบั
ขี”่

Fuel System 
Fault

กรุณาตดิต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่า
ที่จะทําได้

Low Coolant 
Level

รายละเอียดระบทุี่“การตรวจ
สอบและการเติมนํ้ายาหล่อ
เย็น”ในบทความ“การซ่อม
แซมและการบํารุงรักษา”

Vehicle Network 
Fault

กรุณาตดิต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งโดยเร็วที่สุด

Lamp Fail:
XXX

หลอดไฟเลี้ยว ไฟต่ําและไฟ
เบรกเสีย โปรดเปล่ียนหลอด
ไฟอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทําได้

ไอคอน ข้อมูลเตือน การปฏิบัติ

Lights On ก่อนที่จะออกจากรถ โปรดปิด
ไฟ

Lights Off Delay 
Active For X.X 

min
เป็นเฉพาะข้อมูล  ไม่ต้อง
ปฏิบัติ

Alarm Triggered
เตือนผู้ขับขี่ว่าระบบกันขโมย
อิเล็กทรอนิกส์ถกูกระตุ้นไป
แล้ว เป็นเฉพาะข้อมูล  ไม่ต้อง
ปฏิบัติ

Please Engage 
Park Gear 

เตือนให้เปล่ียนคันเกียร์อัต
โนมัติ เข้าเกียร์ P ในขณะที่
จอดรถ

Traction Control 
Fail

เตือนผู้ขับขี่ว่าระบบควบคุม
การล่ืนไถลขัดข้อง

Speed Limiter 
Active/Speed 

Limiter Standby

อ้างอิงถึง“ระบบควบคุมความ
เร็ว”ของบท“การสตาร์ทและ
การขับขี”่

ไอคอน ขอ้มูลเตือน การปฏิบัติ
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1

รปูภาพของการเปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า กระโปรงหลัง/
ประตูทา้ย
เมือ่เปิดสวติช์กุญแจ หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้า กระโปรง
หลัง/ประตูท้ายใดๆไมไ่ด้ปดิ จะเตือนฝากระโปรง/ประตูท่ีไมไ่ด้
ปดิด้วย 1 ภาพมุมมองด้านขา้งและ/หรือภาพมมุมองด้านบน
ขณะท่ีความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หากยังมปีระตูรถ

Speed Limiter 
Fault

อ้างอิงถึง“ระบบควบคุมความ
เรว็”ของบท“การสตาร์ทและ
การขับขี่”

Windscreen 
Washer Fluid 

Low

อ้างอิงถึง“การตรวจสอบและ
การเตมินํ้ายาล้างกระจก”ของ
บท“การซอ่มแซมและการ
บํารุงรักษา”

/

Air Condition 
Econ Mode 
Active/Air 

Condition Econ 
Mode Stop

เตอืนข้อมูลการเปดิหรือปิด
โหมดประหยัดของเครื่องปรับ
อากาศ ไม่ต้องปฏิบัติ

Gearbox Fault
กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งรวดเร็วเท่าที่จะ
ทําได้

Fasten Seat Belt 
Please

เตอืนผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารคาด
เขม็ขดันิรภัย

ไอคอน ข้อมูลเตือน การปฏิบัติ
Release EPB by 
Switch Please/
Brake Force Not 

Enough

เตือนผู้ขบัขี่ต้องปล่อย EPB 
ด้วยมือ

AB
Press Brake 
Release EPB

เตือนผู้ขบัขี่ปล่อย EPB 
ต้องเหยียบเบรก (AT) *

Gearbox Over 
Heat

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่า
ที่จะทําได้

Hill Hold 
Unavailable

เตือนปัจจุบันฟังก์ชั่นช่วยออก
รถบนพืน้ท่ีลาดเอียงใช้งานไม่
ได้

ไอคอน ข้อมูลเตือน การปฏิบัติ
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ฝาครอบเคร่ืองยนต์ กระโปรงหลัง/ประตูท้ายไม่ได ้ปดิสนิท 
ขอ้มลูเตือนจะแสดงขึน้ตลอด

ทริปคอมพิวเตอร์

S
E
L

SRC

A B

ABSABS

0.0 1416
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1
เมือ่เปดิสวติช์กุญแจ สามารถเลือกรายการแสดงต่างๆของ
ทริปคอมพิวเตอร์ วธิีปฏิบติัดังต่อไปน้ี:

 รุ่นรถธรรมดา (รูป A) : กดปุ่มปลายคนัสวิตช์ไฟเล้ียว
สามารถสลับเปล่ียนรายการแสดงของทริปคอมพิวเตอร์

 รุ่นรถฟูลออฟช่ัน (รูป B) : กดสวติช์แป้นหมนุด้านซ้ายท่ี
พวงมาลัยยังด้านบนหรือด้านล่าง สามารถสลับรายการ
แสดงของทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมลูดังต่อไปน้ี:

 อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิง
 ระยะทางขบัต่อ (ระยะทางท่ีสามารถขบัต่อได้ก่อนถัง

นํ้ามนัเช้ือเพลิงหมดถงั)
 อัตราการส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ีย
 ความเร็วเฉล่ีย
 Trip2
กดสวิตช์แป้นหมุนด้านซ้ายพวงมาลัยค้างไว้ (เกิน 2 วินาที)   
สามารถรีเซ็ตรายการท่ีเลือกแสดง (ยกเว้น“Range to  
Empty” “Fuel Consumption”ง )

หลังได้เลือกฟังช่ันใดๆของทริปคอมพิวเตอร์ หน้าจอจะแสดง
ข้อมลูฟังช่ันน้ีตลอดจนกว่าจะเลือกฟังก์ช ั่นใหม ่

หมายเหต:ุ ขณะท่ีทริปคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ หากได้รับ
ข้อมูลเตือน ข้อมูลเตือนจะแสดงแทนข้อมูลของทริปคอม-
พิวเตอร์ ในขณะน้ี หากกดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์สามารถรี
เซ็ตข้อมูลทริปคอมพิวเตอร์ที่แสดงก่อนได้รับข ้อมูลเตือน 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
ฟังก์ช่ันน้ีจะแสดงการส้ินเปลืองนํ้ามันของเคร ื่องยนต์ในเวลา
ปจัจุบนั

ระยะทางขับตอ่
ฟังก์ช่ันน้ีจะแสดงระยะทางท่ีสามารถขบัต่อก่อนท่ีถงันํ้ามนัจะ
หมดถัง หลังเติมนํ้ามนัใหม่ คา่ระยะทางจะเปล่ียนตาม

“Range to Empty”จะประมวลตามอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามนั
เช้ือเพลิงในปัจจบุนัและระดับนํ้ามนัท่ีเหลือในถงันํ้ามัน 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย
แสดงอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ียหลังรีเซ็ตระยะ
ทางคร้ังท่ีแล้ว(ประมวลการส้ินเปลืองนํ้ามนัเฉล่ียโดยใช้ปริมาณ
การส้ินเปลืองนํ้ามนัหารด้วยระยะทางท่ีใช้งาน) สามารถรีเซต็
ในเวลาใดๆเพ่ือเดินทางใหมห่รือประมวลอัตราการส้ินเปลืองนํ้า
มนัเช้ือเพลิงภายใตส้ภาพแวดล้อมการเดินทางต่างๆ 
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หมายเหต:ุ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับรถ สภาพถนน ภาระบรรทกุ
ของรถยนต์ แรงดันลมยาง โหลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน
รถ เกรดน้ํามันฯลฯ 

ความเรว็เฉลี่ย
แสดงความเร็วเฉล่ียหลังการรีเซต็ในคร้ังท่ีแล ้ว สามารถรีเซ็ตใน
เวลาใดๆเพ่ือเดินทางใหม่หรือประมวลความเร็วเฉล่ียภายใต้
สภาพแวดล้อมการเดินทางต่างๆ 

Trip2
Trip 2 เปน็ฟังก์ช่ันบนัทึกระยะทางของการเดินทางทุกคร้ังต่าง
หาก และอิสระจากการบันทึกระยะทางของ Trip 1 ท่ีจอแสดง
ขอ้มลูท่ัวไป ไมม่ีความสัมพันธร์ะหวา่งท้ังสอง 

เมนูหลัก

ABSABS

Trip Computer
Esc
Reset

กดปุ่มปลายคนัสวิตช์ไฟเล้ียวคา้งไว ้(รุ่นรถธรรมดา) หรือกด
สวิตช์แป้นหมุนท่ีอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัย (รุ่นรถฟูลออฟช่ัน) 
สามารถเขา้สู้หน้าเมนูหลัก
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1

กดปุม่ปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวส้ันๆ (รุ่นรถธรรมดา) หรือหมุน
สวิตช์แป้นหมุนท่ีอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัย (รุ่นรถฟูลออฟช่ัน) 
สามารถเลือกรายการท่ีท่านต้องการ หลังรายการที ่ท่านเลือก
สว่างขึ้น กดปุ่มปลายคันสวิตช์ไฟเล้ียวค้างไว้ (รุ่นรถธรรมดา)  
หรือกดสวติช์แปน้หมนุท่ีอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยอย่างส้ันๆ
(รุ่นรถฟูลออฟช่ัน) สามารถเข้าสู่รายการย่อยหรือเร่ิมปฏิบติั
รายการท่ีถกูเลือก

เมนูหลักรวบรวมรายการดังต่อไปน้ี:

 ESC = Press to return to previous menu
 Trip1 Reset 
 TPMS Reset *
 Speed Warning
 Trip Computer
 Vehicle Options
 Next Service

รีเซ็ต Trip1
รีเซต็คา่ Trip1 ต้องแน่ใจวา่“Trip1 Reset”สวา่งขึน้  แล้วกด
ปุ่มปลายคนัสวิตช์ไฟเล้ียวคา้งไวห้รือกดสวติช ์แปน้หมนุท่ีอยู่

ด้านซ้ายของพวงมาลัยจนปรับค่าแสดงเป็นศูนย์ รีเซ ็คค่าอ่าน 
Trip 1 

การรเีซ็ตแรงดันลมยาง*
เลือกรายการ“TPMS Reset” แล้วกดปุ่มหรือกดสวติช์แปน้
หมนุ เพ่ือเร ิ่มต้นระบบ หากสําเร็จ จะแสดง“TPMS Reset 
OK” หากล้มเหลว จะแสดง“TPMS Reset Failed” หากเกดิ
ปญัหาน้ี กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

หมายเหต:ุ หลังเปล่ียนยางหรือเติมลมยางทุกคร้ัง ต้อง
ปฏ ิบัติ“TPMS Reset” 

หมายเหต:ุ ท่านสามารถเลือกรายการนี้ได้ ต่อเม่ือรถยนต์
จอดนิ่งและได้ดึงเบรกมือขึ้น สวิตช์กุญแจอยู่ตำแหน่ง 2  
และไฟ TPMS สีเหลืองไม่สว่าง จึงสามารถเลือกรายการนี้ 

หมายเหต:ุ หลังรีเซ็ตแรงดันลมยาง ระบบ TPMS  ต้องการ
ระยะเวลาและระยะทางทําการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไฟเตือนความเร็วจํากัด
สําหรับรุ่นรถธรรมดา กดปุ่มปลายคนัสวิตช์ไฟเล้ียวคา้งไว ้เลือก
“Speed Warning” สามารถตั้งคา่รายการน้ีได้ กดปุ่มปลาย
คันสวิตช์ไฟเล้ียว กดหน่ึงคร้ังจะลดความเร็ว 5 กิโลเมตร/   
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ช่ัวโมง ขอบเขตต้ังคา่ความเร็วภายใน 5~190 กิโลเมตร/ช่ัวโมง   
หลังต้ังค่าเสร็จ เลือก“ESC” กดปุ่มปลายคันสวิตช์ไฟเล้ียว  
ย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า 

สําหรับรุ่นรถฟูลออฟช่ัน หน้าจอจะแสดงความเร็วท ี่ต้ังไวใ้น
ปจัจบุันและสัญลักษณ์“+” “-” ใช้สวิตช์แปน้หมุนท ี่อยู่ด้าน
ซ้ายของพวงมาลัย ปรับต้ังค่าความเร็วตามความต้องการ 
ขอบเขตต้ังค่าความเร็วภายใน 5 ~190 กิโลเมตร/ช่ัวโมง   
หลังต้ังคา่แล้วเสร็จ เลือกสัญลักษณ์“ออก” กดสวิตช์แปน้หมุน
ย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า  

หลังต้ังคา่เตือนความเร็วจํากัดเสร็จ หากความเร ็วรถเกินคา่
จํากัด จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูล“Slow Down”  
และส่งเสียงเตือนผู้ขบัขีด้่วย

การประมวลระยะทางใช้งาน
หากต้องรีเซต็ฟังก์ช่ันท่ีสามารถรีเซ็ตท้ังหมดในคร้ังเดียว ควร
เลือก“Trip Computer” แล้วเลือก“Reset All” และกดปุ่ม
ปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียว (รุ่นรถธรรมดา) หรือกดสวิตช์แปน้หมนุ 
(รุ่นรถฟูลออฟช่ัน) ก็สามารถรีเซ็ตได้แล้ว

การต้ังค่ารถยนต์
ในรายการน้ี ท่านสามารถตัง้คา่ฟังก์ช่ันบางอย่างของรถยนต์

หมายเหต:ุ ท่านสามารถเลือกรายการน้ีได้ต่อเม่ือรถยนต์
จอดน่ิงและได้ดึงเบรกมือขึ้น และสวิตช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2  
จึงสามารถเลือกรายการนี้ 
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1

ล็อคอัจฉริยะ
เปดิ/ปดิฟังก์ช่ันรีโมทเซ็นทรัลล็อคและออโต้ล็อค

รีโมทเซ็นทรัลล็อค

เลือก“Unlock”และกดปุ่มปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือสวิตช์
แป้นหมนุ แล้วเลือก“All Doors”หรือ“Driver Only” ตาม
ความต้องการ เลือก“ESC”และกดปุ่มปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียว
หรือสวิตช์แปน้หมนุย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า 

ออโต้ล็อค

เลือก“Auto Lock” และกดปุ่มปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือ
สวิตช์แป้นหมุน แล้วเลือก“On”หรือ“Off”ตามความต้องการ 
เลือก“ESC”และกดปุม่ปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวคา้งไว ้(รุ่นธรรม-
ดา) หรือกดสวิตช์แปน้หมุน (รุ่นฟูลออฟช่ัน) ย้อนกลับสูเมนู
ก่อนหน้า

ท่ีปัดนํ้าฝนแบบอัตโนมัติ
เปิดหรือล็อคท่ีปัดนํ้าฝนแบบอัตโนมัติ เลือก“Off”หรือ“On” 
เลือก“ESC”และกดปุม่ปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือสวติช์แป้น
หมนุย้อนกลับสู่หน้าต่างก่อเมนูหน้า รายละเอียดของฟังก์ช่ัน

ท่ีปัดนํ้าฝนแบบอัตโนมัติอ้างอิงถึง“Programed Wash 
Wiper” ของบท “แผงหน้าปดัและชุดควบคมุ” 

หน่วยวัด
ต้ังคา่หน่วยวดัของอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและระยะ
ทางใชง้าน มิเตอร์ระยะทาง มิเตอร์ความเร็ว ระยะทางคร้ัง
เดียวและทริปคอมพิวเตอร์จะใช้หน่วยวัดดังต่อไปน้ี 

อัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง

เลือก“L/100km” “km/L” “mpg (US)”  หรือ “mpg (UK)”
และกดปุ่มปลายคันสวิตช์ไฟเล้ียวหรือสวิตช์แป้นหมุนเพ่ือเลือก
หน่วยวดั

ระยะทางใช้งาน

เลือก“ Miles ”หรือ“ km ” กดปุม่ปลายคนัสวิตช์ไฟเล้ียวหรือ
สวติช์แปน้หมนุเพ่ือเลือกหน่วยวัด เลือก “ESC” และกดปุ่ม
ปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือสวติช์แป้นหมนุย้อนกลับสู่เมนูก่อน
หน้า

นําฉันกลับบ้าน
เปดิ/ปิดฟังก์ช่ัน“Lights-Off Delay” อนุญาตใหผู้้ขับขี่เลือก
สวา่งไฟหน้า (ไฟตํ่าของชุดไฟหน้า) หรือไฟท้าย (ไฟตัดหมอก
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หลัง) หรือเปดิไฟส่องท้ังสอง นอกจากน้ี  ยังสามารถกําหนด
ระยะเวลาการเปดิไฟส่อง

เลือก“Front” แล้วเลือก“Front-On”หรือ“Front-Off” 
เลือก“ESC”และกดปุ่มปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือสวติช์แป้น
หมนุย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก“Rear” แล้วเลือก“Rear-On”หรือ“Rear-Off” 
เลือก“ESC”และกดปุ่มปลายคนัสวติช์ไฟเล้ียวหรือสวติช์แป้น
หมนุย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก“Duration” จะแสดงระยะเวลาการส่องสว่างในปัจจุบัน 
กด“+”หรือ“-”ปรับระยะเวลาการส่องสว่างตามความต ้องการ
นานสุดเลือกได้ 5 นาที เลือก“ESC”และกดปุ่มปลายคนัสวิตช์
ไฟเล้ียวหรือสวติช์แปน้หมนุย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า

บํารงุรกัษาตามกําหนดเวลาครั้งต่อไป
แสดงสัญลักษณ์การบํารุงรักษา ระยะทางและระยะเวลาท่ี
เหลือจากการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาคร้ังต่อไป

หมายเหต:ุ อนุญาตให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งรีเซ็ต
ข้อมูล“Next Service” เท่าน้ัน
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1

ABSABS

0.0 1416

ไฟเตือนและสัญญาณไฟ

ไฟเตือนและสัญญาณไฟส่วนใหญติ่ดต้ังอยู่ตอนกลางของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์และด้านล่างของจอแสดงข้อมลูรถยนต์
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สัญญาณไฟสูง - สีฟ้า

เมือ่เปิดไฟสูง สัญญาณไฟน้ีจะสวา่งขึน้

สญัญาณไฟหร่ี - สีเขียว

เมือ่เปิดไฟหร่ี สัญญาณไฟน้ีจะสว่างขึ้น

สญัญาณไฟเล้ียว - สีเขียว

สัญญาณไฟของไฟเล้ียวด้านซา้ย ขวาจะแสดงโดยลูกศร ลูกศร
น้ีอยู่ด้านบนของแผงหน้าปัด เมือ่ไฟเล้ียวกระพริบ สัญญาณไฟ
ท่ีเก่ียวข้องจะสวา่งตาม หากเปดิไฟฉกุเฉนิ สัญญาณไฟเล้ียว
สองตัวจะกระพริบพร้อมกัน หากสัญญาณไฟเล้ียวท่ีแผงหน้า-

ปดักระพริบอย่างรวดเร็ว แสดงวา่ไฟเล้ียวท่ีเกี ่ยวขอ้งเกิดการ
ขดัขอ้ง

หมายเหต:ุ หากไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีปัญหา จะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อความถ่ีกระพริบของสัญญาณไฟเลี้ยว

สัญญาณไฟตัดหมอกหน้า - สีเขียว

เมือ่เปดิไฟตัดหมอกหน้า สัญญาณไฟน้ีจะสวา่งขึน้

สญัญาณไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

เมือ่เปดิไฟตัดหมอกหลัง สัญญาณไฟน้ีจะสว่างขึ้น
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1

ไฟเตือนถงุลมเสริมความปลอดภัย - สีแดง

เมือ่เปดิสวติช์กุญแจ ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึน้ ภายใน 5 วนิาทีจะ
ดับไป หากไฟเตือนน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นในขณะท ี่รถยนต์กําลัง
วิ่งอยู่ แสดงวา่ระบบถงุลมเสริมความปลอดภัยหรือพรีเทนชนั-
เนอร์ (Pretensioner) ผิดปกติ จอแสดงขอ้มลูท่ัวไปแสดง“Air-
bag Fail”และสัญลักษณ์เตือน และส่งเสียงเตือน ในกรณีน้ี   
กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างรวดเร็ว มฉิะน้ัน 
อาจจะทําให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถทํางาน
ตามปกติเมือ่ประสบอุบติัเหตุรถชน

ไฟเตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

เมือ่สวิทชกุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสวา่งขึน้ แสดงว่า
ผู้ขบัขีห่รือผู้โดยสารแถวหน้า*ไม่ได้คาดเขม็ข ัดนิรภัย

ขณะท่ีความเร็วรถสูงเกิน 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ผู้ขับขีห่รือผู้โดย
สารแถวหน้า*ไมไ่ด้คาดเขม็ขัดนิรภัย ไฟเตือนน้ีจะกระพริบและ
ส่งเสียงเตือน หน้าจอจะแสดงข้อมูล“Fasten Seat Belt   
Please”

สัญญาณไฟของฟังก์ชั่นการควบคุมความเร็วอัตโนม ัติ -
สีเหลือง/สีเขียว * 

หากได้กดสวติช์หลัก แต่ไมไ่ด้เปดิฟังก์ช่ันการควบคมุความเร็ว
อัตโนมติั ไฟเตือนน้ีจะเปน็สีเขยีว เมือ่ฟังก์ช่ันการการควบคมุ
ความเร็วรถโดยอัตโนมัติเปิดใช้งาน ไฟเตือนน้ีจะกลายเป็นสี
เหลือง จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดง“Cruise Set ×× kph”    
(×× หมายถงึคา่ความเร็วรถท่ีต้ังไว้) หรือ “Cruise Control:
Stand by” หากตรวจพบการขดัขอ้ง สัญญาณน้ีจะกระพริบ
เป็นไฟสีเหลือง และจอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูล 
“Cruise Control Fail !” 
37



แผงหน้าปัดและชดุควบคุม

ไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเคร่ืองตํ่า  - สีแดง

หลังเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนน้ีจะสวา่งขึน้และทําการตรวจ-
สอบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ไฟเตือนน ี้จะดับไป  
หากไฟเตือนน้ีไมดั่บไป (จอแสดงข้อมูลท่ัวไปแสดงข้อมลู“Low 
Oil Pressure) หรือสวา่งขึน้ในขณะท่ีรถยนต์กําลังวิ่งอย ู่ แสดง
วา่แรงดันนํ้ามนัเคร่ืองตํ่าเกิน อาจจะทําใหเ้คร่ืองยนต์เกิดการ
เสียหายอย่างรุนแรง หากเป็นไปได้ ควรจอดรถทันทีและดับ
เคร่ืองยนต์ ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง และติดต่อศนูย์บริการ
ท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะทําได้

ไฟเตือนไดชาร์จเสีย - สีแดง

หลังเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนน้ีจะสวา่งขึน้และทําการตรวจ-
สอบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ไฟเตือนน ี้จะดับไป  
หากไฟเตือนน้ีไมดั่บไปหลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ (จอแสดงข้อมลู
ท่ัวไปแสดงขอ้มลู“Alternator Fail”) หรือสวา่งขึน้ในขณะ

ท่ีรถยนต์กําลังวิ่งอยู่ โปรดติดต่อกับศนูย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังรวดเร็วเท่าท่ีจะทําได้

ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) ไฟเตือน -
สีแดง/สีเหลือง * 

หลังเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึ้นเป็นไฟสีแดง 
หลังจากน้ันเปล่ียนเป็นไฟสีเหลือง และประมาณ 5 วินาที   
ไฟเตือนน้ีจะดับไป หากไฟเตอืนน้ีไมดั่บหรือสวา่งขึน้เปน็ไฟสี
เหลืองในขณะท่ีรถยนต์กําลังวิ่งอยู่ แสดงว่าระบบขัดข้อง 
หน้าจอแสดงข้อมูล“Tyre Pressure System Fail” หากไฟ
เตือนน้ีสว่างขึ้นเป็นไฟสีแดง แสดงว่าแรงดันลมยางต่ําเกิน 
หน้าจอจะแสดงขอ้มลู“Low Tyre Pressure” หากเกดิสอง
กรณีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางหรือติดต ่อศนูย์
บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
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1

ไฟเตือนการควบคมุเสถยีรภาพแบบไดนามิค (SCS)/
ควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนน (TC) - สีเหลือง * 

เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนจะสว่างขึ้นประมาณ 5 วินาที   
หากระบบมปีัญหา ไฟเตือนน้ีจะไมดั่บไปในขณะท่ีรถยนต์กําลัง
วิ่งอยู่ หน้าจอจะแสดงข้อมูล“Stability ControL Fail”   
หรือ“Traction Control Fail” ควรติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังทันที หากไฟเตือนน้ีกระพริบในขณะที ่รถยนต์กําลัง
วิ่งอยู่ แสดงวา่ระบบน้ีกําลังทํางานเพ่ือช่วยเหลือผู้ขบัขี่อยู่

ไฟเตือนปิดการควบคุมเสถยีรภาพไดนามิค/
ควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนน - สีเหลือง  * 

OFF

เมือ่เปดิสวติช์กุญแจ ไฟเตือนจะสวา่งขึน้ประมาณ 5 วนิาที
และทําการตรวจสอบด้วยตนเอง หากใช้มอืปดิระบบควบคมุ
เสถียรภาพแบบไดนามคิ/ควบคมุการทรงตัวและการยึดเกาะ

ถนน ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึ้น หน้าจอจะแสดงข้อมูล“Stability  
Control Off” หรือ“Traction Control Off”

ไฟเตือนการขัดข้องของ ABS - สีเหลือง

ABSABS

เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนจะสว่างขึ้นประมาณ 5 วินาที   
หากไฟเตือนน้ีไมดั่บ หน้าจอแสดงขอ้มูล“ABS Fail”  แสดงวา่
ระบบเบรกปอ้งกันล้อล็อคขดัขอ้งท่าน

ควรรีบติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อคเสียในขณะท่ีรถยนต์เดินทางอยู่
ระบบเบรกปอ้งกันล้อล็อคจะหยดุทํางาน แต่ยังสามารถใช้ระ-
บบเบรกธรรมดาได้ กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่ง
ต้ังทันที
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ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

เมือ่เปิดสวติช์กุญแจ ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึน้ประมาณ 5 วนิาที
และทําการตรวจสอบด้วยตนเอง หากไฟเตือนน้ีไมดั่บ แสดงวา่
ระบบเบรกมปีัญหา เช่นนํ้ามนัเบรกตํ่า หรือระบบการจายแรง
เบรกเสีย หรือไมไ่ด้ปลดเบรกมอืลง

เมือ่ดึงเบรกมอืขึน้ ไฟเตือนน้ีจะสวา่งอยู่ และหลังจากได้ปลด
เบรกมอืถงึท่ีสุด ไฟเตือนน้ีจะดับไป หากไมไ่ด้ปลดเบรกมอื ไฟ
เตือนน้ีจะไม่ดับ และในขณะท่ีรถยนต์กําลังวิง่อยู่ หน้าจอจะ
แสดง“Handbrake On” 

หลังได้ปล่อยเบรกมอื หากไฟเตือนยังสว่างต่อ แสดงวา่ระบบ
เบรกมปีัญหา หน้าจอแสดงข้อมูล“ ฺBrake Fail” โปรดตรวจ
สอบระดับนํ้ามนัเบรก (อ้างอิงถงึ“เบรก”ของบท“การซอ่มแซม
และการบํารุงรักษา”) หากไฟเตอืนน้ียังสว่างต่อ ควรรีบจอดรถ
ในท่ีปลอดภัย และติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที

ไฟเตือนเคร่ืองยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

สัญญาณไฟน้ีจะแสดงถงึขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบโดยท่ีระบบควบ
คมุเคร่ืองยนต ์หลังเปิดสวติช์กุญแจ เคร่ืองยนต์ 1.8L : ไฟเตือน
น้ีจะสว่างขึ้นประมาณ 5 วนิาทีและตรวจสอบระบบ เคร่ือง-
ยนต์แบบมเีทอร์โบชาร์จเจอร์ 1.8L:ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึน้ หลัง
เคร่ืองยนต์สตาร์ทติดจะดับไป

หากระบบรถเกิดปัญหาระหว่างรถยนต์กําลังวิง่อยู ่ อาจจะส่ง
ผลกระทบต่อเคร่ืองยนต ์สัญญาณไฟน ี้จะสวา่งขึน้ และหน้าจอ
แสดงขอ้มูล“Engine Fail” กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได ้รับ
การแต่งต้ังทันที
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1

ไฟเตือนระบบระบายไอเสีย - สีเหลือง

ไฟเตือนน้ีจะแสดงการขัดขอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบระบายไอเสีย
ของเคร่ืองยนต์ หลังเปิดสวติช์กุญแจ ไฟเตือนน ี้จะสว่างขึน้และ
ตรวจสอบระบบหลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ไฟเตือนน้ีจะดับไป

หากระบบไอเสียเกิดการขัดขอ้งระหว่างการเดินทาง ไฟเตือน
น ี้จะสวา่งขึน้ และหน้าจอแสดงขอ้มลู“Engine Fault” กรุณา
ติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

ไฟเตือน ESCL และเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว (SAS) - สีแดง  * 

ไฟเตือนน้ีจะแสดงปญัหาของไฟเตือนล็อค ESCL หรือเซ ็นเซอร์
วัดมุมเล้ียว เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟเตือนจะสว่างขึ้นประมาณ  
5 วนิาที

หากล็อค ESCL เกิดการขดัขอ้ง ไฟเตือนน้ีจะกระพริบ หน้าจอ
แสดงขอ้มลู“ESCL Fail” กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังทําการตรวจสอบทันที

หากเซ็นเซอร์วัดมุมเล้ียวเกิดการขัดข้อง ไฟเตือนน้ีจะกระพริบ 
หน้าจอแสดงข้อมูล“ SAS Fail”  หรือ “SAS Uncalibrated      
See Handbook” กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ทําการตรวจสอบทันที
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ไฟเตือนระบบ EPB ขัดข้อง - สีเหลือง*

หากระบบตรวจสอบพบวา่ระบบเบรกมือไฟฟ้าเสียหรือกําลัง
วนิิจฉยัระบบเบรกมอืไฟฟ้าอยู่ ไฟเตือนจะสว่างข ึ้นและส่งเสียง
เตือน

สัญญาณไฟระบบกนัขโมย - สีแดง

สัญญาณไฟน้ีจะแสดงสภาพของระบบไฟเตือน รายละเอียด
อ้างอิงถงึ“สัญญาณไฟระบบกันขโมย”ของ“ระบบกันขโมย”
ในบท“การสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละการขบัขี”่

ขณะท่ีไมไ่ด้เปดิระบบสัญญาณกันขโมย สัญญาณไฟน ี้จะแสดง
สภาวะของล็อคประตู หากได้ล็อคประตูท้ังหมด สัญญาณไฟน้ี
จะสว่างขึน้ หากมีประตูบานใดบานหน่ึง (ยกเวน้ประตูด้านขา้ง
ผู้ขับขี่) ไม่ได้ล็อค ไฟเตือนน้ีจะกระพริบ

หมายเหต:ุ สัญญาณไฟนี้แสดงในหน้าจอเสริม

สัญญาณไฟการปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยของเบาะน ั่ง
ผู้โดยสารแถวหน้า - สีเหลือง

ไฟเตือนน้ีแสดงว่าได้ปดิถงุลมเสริมความปลอดภัยของเบาะน่ัง
ผู้โดยสารแถวหน้า (ข้างผู้ขับขี่) แล้ว เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ตํา-   
แหน่ง 2 ไฟเตือนจะสวา่งขึน้ประมาณ 5 วนิาทีและทําการ
ตรวจสอบด้วยตนเอง หลังได้เปดิปุ่มถงุลมเสริมความปลอดภัย
ของเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า ไฟเตือนน้ีจะดับและหน้าจอ
แสดงขอ้มูล“Passenger Airbag On” หากกดปุ่มปิดถงุลม
เสริมความปลอดภัยของเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า ไฟเตือนน้ี
จะสว่างขึ้น หน้าจอแสดงข้อมูล“Passenger Airbag Off”   
ในขณะเดียวกัน หน้าจอเสริมแสดงตัวหนังสือ“PASSENGER 
AIRBAG OFF”

หากตรวจพบวา่ไฟเตือนน้ีมีปญัหา จอแสดงขอ้มลูท ่ัวไปจะ
แสดง“Passenger Airbag Lamp Fail” 

หมายเหต:ุ สัญญาณไฟน้ีแสดงในหน้าจอเสริม
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1
ไฟส่องสว่างและสวิตช์
สวิตช์ไฟหลัก
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1 ไฟอัตโนมติั * 
2 ไฟหร่ี/ไฟท้าย/ไฟส่องแผงหน้าปดั
3 ไฟหน้า

ไฟอัตโนมัติ  *
ขณะท่ีเปดิสวิตช์กุญแจ ปรับสวติช์ไฟถงึตําแหน่ง 1  ระบบไฟ
ส่องแบบอัตโนมติัจะตรวจวัดแสงแวดล้อมตลอด และเปิดหรือ
ปดิไฟหร่ี/ไฟท้าย/ไฟตํ่าของชุดไฟหน้าโดยอัตโนมัติ

ไฟหร่ี ไฟท้ายและไฟส่องแผงหน้าปัด
ปรับสวิตช์ไฟถึงตําแหน่ง 2  เพ่ือจะเปิดไฟหร่ี ไฟท้ายและไฟ
ส่องป้ายทะเบียน สัญญาณไฟไฟหร่ีจะสวา่งขึน้ และจอแสดง
ขอ้มลูรถยนต์จะแสดงขอ้มลู“Sidelights On” หากเปดิประตู
ด้านขา้งผู้ขบัขี่ หลังถอดกุญแจออก ไฟหร่ียังสวา่งต่อและส่ง
เสียงเตือน จอแสดงข้อมลูรถยนต์จะแสดงขอ้มลู“Lights Off” 

ไฟหน้า
เมือ่เปิดสวติช์กุญแจ และเปิดสวติช์ไฟถงึตําแหน่ง 3  ไฟหน้า
สวา่งขึน้ 

นําฉันกลับบ้าน
หลังจอดรถและถอดกุญแจออก ดึงก้านสวติช์ไฟเล้ียวถงึ
ตําแหน่งไฟสูง จะเปดิและปดิไฟหน้าและไฟตัดหมอกหลัง
ตามระยะเวลาท่ีต้ังไวใ้นฟังก์ช่ัน“Lights-Off Delay”อ้างอิง
ถงึ“จอแสดงขอ้มลูท่ัวไป”ของ“จอแสดงขอ้มลูรถยนต์” 
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สวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัด
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AUTO

0
1

หลังปรับสวติช์กุญแจถึงตําแหน่ง  2  หมนุสวติช์แป ้นหมนุไปยัง
ด้านบนจะเพ่ิมความสว่างของแผงหน้าปดั หมนุสวติช์แปน้หมนุ
ไปยังด้านล่างจะลดความสว่างของแผงหน้าปดั สวติช์แปน้หมนุ
น้ียังควบคมุแสงสว่างของสวติช์ จอแสดงข้อมลูรถยนต์ หน้าจอ
สันทนาการและหน้าจอนําทาง หลังเปิดไฟหร่ี ความสวา่งของ
หน้าปดัและสวติช์จะลดลงโดยอัตโนมติั 

สวิตซ์ปรบัระดับไฟหน้า

OTUA

1

0

ตําแหน่ง 0  เปน็ตําแหน่งเร่ิมต้นของสวติช์ปรับระด ับของไฟ
หน้า ตามภาระบรรทุกของรถยนต์ ท่านสามารถปรับระดับไฟ
หน้าตามตารางต่อไปน้ี 

ตําแหน่ง ภาระบรรทุก

0 มีแต่ผู้ขับขีค่นเดียวบนรถ หรือนอกจากผู้ขับขี ่แล้วยังมีผู้
โดยสารแถวหน้าหน่ึงคน

1 ผู้โดยสารน่ังเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม ่ได้บรรทุก
ของ

2 ผู้โดยสารน่ังเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถเร ียงวาง
สัมภาระอย่างสมดุล

3 มีแต่ผู้ขับขีค่นเดียวบนรถ และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ
เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล
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1
สวิตช์ไฟตัดหมอก
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ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ด ี(เช่นมีหมอก) ไฟตัดหมอก
สามารถเพิ่มแสงสว่างเพื่อทําให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หาก
ใช้ไฟตัดหมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี จะทําให้ลด
ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่คันอื่นได้

หมายเหต:ุ เม่ือปิดสวิตช์ไฟหลัก ไฟตัดหมอกหน้าและไฟตัด
หมอกหลังจะปิดโดยอัตโนมัติ

ไฟตัดหมอกหน้า
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 และได้เปิดไฟหร ี่ ดึงสวติช์ไฟถงึ
ตําแหน่ง 1 จะเปิดไฟตัดหมอกหน้า ขณะน้ีสัญญาณไฟตัด
หมอกในแผงหน้าปดัจะสวา่งขึน้ หน้าจอแสดงขอ้มลูจะแสดง
ขอ้มลู“Front Fog Lamps On” 

ไฟตัดหมอกหลัง
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 และได้เปิดไฟหร ี่ ดึงสวติช์ไฟ
ถึงตําแหน่ง 2 จะเปิดไฟตัดหมอกหน้าและไฟตัดหมอกหลัง  
ขณะน้ีสัญญาณไฟตัดหมอกในแผงหน้าปัดจะสวา่งขึน้ จอแสดง
ขอ้มลูรถยนต์จะแสดงขอ้มลู“Rear Fog Lamps On”
45



แผงหน้าปัดและชดุควบคุม

สวิตช์ไฟเลี้ยว/ไฟสูง

1

2

3 4

ในขณะที่จะสลับใช้ไฟสูง ไฟต่ําของชุดไฟหน้า ควร
ระมัดระวังอย่าทําให้ลดทัศนวิสัยของผู้ขับขี่คันอื่น

ไฟเล้ียว
เมือ่จะเล้ียวซา้ย กดสวิตช์คนัโยกลง (ตําแหน่ง 1) เมือ่จะเล้ียว
ขวาผลักสวิตช์ขึ้น (ตําแหน่ง 2) หลังพวงมาลัยกลับถึงท่ีเดิม   
คนัสวติช์จะกลับท่ีเดิมโดยอัตโนมติัและปิดไฟเล้ียว แต่ถ้ามมุ
หมนุพวงมาลัยน้อย คนัสวติช์จะไม่สามารถกลับท่ีเดิมโดย
อัตโนมติั ในกรณีน้ี ต้องใช้มอืปรับคนัสวติช์กลับท่ีเดิม เพ่ือปิด
ไฟเล้ียว หากมมุปรับคนัสวติช์ขึน้/ลงเล็กน้อย คนัสวติช์จะกลับ
ท่ีเดิมทันท่ี ในขณะน้ี สัญญาณไฟจะกระพริบสามคร้ังแล้วดับไป

ในขณะที่ไฟเล้ียวทํางานอยู่ สัญญาณไฟเลีย้วสีเข ียวท่ีเก่ียวขอ้ง
ในแผงหน้าปดัจะกระพริบ 

การสลับไฟสูง ไฟตํ่าของชุดไฟหหน้า
เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2  ปรับคนัสวติช์ไปยังทิศทางพวง-
มาลัยถงึท่ีสุด (ตําแหน่ง 4) เพ่ือเปดิไฟสูง (เมื่อเปดิไฟสูงของ
ชุดไฟหน้า สัญญาณไฟสีฟ้าท่ีแผงหน้าปดัจะสวา่งข ึ้น จอแสดง
ขอ้มลูรถยนต์จะแสดง“Main Beam On”) ปรับคนัสวติช์ไปหา
พวงมาลัยถงึท่ีสุดอีกคร้ัง จะเปล่ียนเป็นไฟตํ่า 

ไฟสูงกระพริบ
ผลักคันสวิตช์ไปหาพวงมาลัย (ตําแหน่ง 3) แล้วปล่อยทันที   
ในขณะน้ี ไฟสูงจะกระพริบและดับโดยอัตโนมติั
46



แผงหน้าปดัและชุดควบคุม

1

ไฟส ่องขัดข้อง
หากไฟส่องดังต่อไปน้ีขดัขอ้ง จอแสดงข้อมลูรถยนต์จะแสดง
ข้อมลูและสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสียงเตือน

 ไฟเล้ียวด้านหน้าซา้ย
 ไฟเล้ียวด้านหน้าขวา
 ไฟเล้ียวด้านหลังซา้ย
 ไฟเล้ียวด้านหลังขวา
 ไฟเบรกด้านซา้ย
 ไฟเบรกด้านขวา
หมายเหต:ุ ระบบน้ีจะไม่ตรวจวัดการขัดข้องของไฟหร่ีและ
ไฟเบรกดวงที่สาม

สวติช์ไฟฉุกเฉิน

หากท่านกดปุ่มเปิดไฟฉกุเฉิน ไฟเล้ียวและสัญญาณไฟเล้ียว
ท้ังหมดจะกระพริบ กดปุม่น้ีอีกคร้ังจะปิดไฟฉกุเฉนิ ไฟเล้ียว
และสัญญาณไฟเล้ียวท้ังหมดจะหยุดกระพริบ
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ที่ปัดน้ําฝนและฉีดน้ําล้างกระจก
ก้านควบคมุการทํางานปัดน้ําฝนของกระจกบังลมหน้า

1
6 5

2
3

4

หลังได้เปดิสวติช์กุญแจ จงึจะสามารถเปิดท่ีปดันํ้าฝนและ
เคร่ืองฉีดล้างกระจกได้ ผลักคนัสวิตช์ยังตําแหน ่งใดๆของ
ด้านบน สามารถเลือกจังหวะปัดนํ้าฝน:

 จงัหวะเปิดเป็นช่วง/จงัหวะอัตโนมติั (ตําแหน่ง 1)

 จงัหวะธรรมดา (ตําแหน่ง 2)
 จงัหวะเร็ว (ตําแหน่ง 3)
หากเปดิท่ีปดันํ้าฝนเมือ่ความเร็วรถลดลงจนต่ํากวา่ 8 กิโลเมตร
/ช่ัวโมง ท่ีปัดนํ้าฝนจะลดหน่ึงจังหวะโดยอัตโนม ัติ หากปรับจงั
หวะด้วยมอื สามารถยกเลิกฟังก์ช่ันน้ี 

ข้อควรระวัง

อย่าเปดิท่ีปดันํ้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแหง้อย ู่
เมื่ออยู่สภาพอากาศท่ีหนาวเกินหรือร้อนเกิน ก่อนท่ี

จะเปดิท่ีปดันํ้าฝน ควรแน่ใจว่าใบปัดนํ้าฝนไม่ได ้แขง็
ตัวหรือติดในกระจกบงัลมหน้า
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1

การปัดนํ้าแบบคร้ังเด่ียว (Inching wiper)
ผลักคนัสวิตช์ (ตําแหน่ง 4) แล้วปล่อย (กดก้านคา้งไวจ้ะทําให้
ท่ีปัดนํ้าฝนจะปัดด้วยความเร็วสูงจนกวา่จะปล่อยคนัสวติช์)  

จังหวะเปิดเป็นช่วงของท่ีปัดนํ้าฝนสามารถปรับความเร็วได้
หมุนสวิตช์ (ตําแหน่ง 5) เพ่ือปรับความเร็วของการปัดนํ้า ฝน   
ความเร็วน้ีจะเปล่ียนตามความเร็วรถ ถ้าความเร็วรถเพ่ิมขึ้น 
ความเร็วจะลดลง 

เซ็นเซอร์วัดปรมิาณน้ําฝน  * 
รถยนต์บางคนัได้ติดต้ังเซน็เซอร์วัดปริมาณนํ้าฝนท่ีส่วนบนของ
กระจกมองหลังท่ีอยู่ด้านในของกระจกบังลมหน้า เซน็เซอร์น้ี
สามารถตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนภายนอกกระจกบังลม ความไว
ของเซน็เซอร์วดันํ้าฝนสามารถปรับโดยสวติช์ (ตําแหน่ง 5) เมือ่
คนัสวติช์ท่ีปัดนํ้าฝนอยู่ตําแหน่งจงัหวะเปดิเป ็นช่วง จะปรับ
ความเร็วปัดนํ้าตามสัญญาณจากเซน็เซอร์วัดปริมาณนํ้าฝนโดย
อัตโนมติั

หมายเหต:ุ หากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ําฝนตรวจพบมีน้ําฝน 
อย่างต่อเน่ือง ที่ปัดน้ําฝนจะทํางานอย่างต่อเนื ่อง

ทีป่ัดน้ําฝน/ฉีดน้ําแบบอัตโนมัติ
ผลักคนัสวติช์ยังด้านพวงมาลัย (ตําแหน่ง 6) เคร่ืองฉดีนํ้าจะทํา
งานทันที หลังผ่านเวลาช่วงหน่ึง ท่ีปดันํ้าฝนและเคร่ืองฉดีนํ้าจะ
ทํางานร่วมกัน 

หมายเหต:ุ หลังปล่อยคนัสวิตช์ ที่ปัดน้ําฝนจะทํางานอย่าง
ติดต่อสามครั้ง และภายในไม่ก่ีวินาที ที่ปัดนํ้าฝนจะปัดนํ้าอีก
คร้ังเพื่อปัดนํ้ายาล้างกระจกบังลมออก  

ข้อควรระวงั

หากเคร่ืองฉดีนํ้าเสีย ไมส่ามารถฉดีนํ้ายาล้างกระจก (ฝุ่น
อาจจะทําใหห้วัฉดีตัน) ควรปล่อยคนัสวติช์ทันที เพ่ือทําให้
ท่ีปัดนํ้าฝนหยดุทํางาน หลีกเล่ียงใบปดันําฝุ่นติดในกระจก
บังลมท่ียังไมไ่ด้ฉดีนํ้าล้างและบังสายตาผู้ขบัขี่
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พวงมาลัย
การปรับระดับแกนพวงมาลัย

อย่าปรับระดับความสูงหรือมุมพวงมาลัยในขณะที่
รถยนต์กําลังว่ิงอยู่ การกระทําอย่างน้ีจะอันตราย
มาก

ปรับระดับความสูงหรือมมุพวงมาลัยเพ่ือเหมาะสมกับตําแหน่ง
การขบัรถของท่าน

1 ปล่อยคานล็อคถงึท่ีสุด
2 จบัพวงมาลัยใหแ้น่ด้วยท้ังสองมอื และปรับพวงมาลัย

ไปยังด้านบนหรือด้านล่าง
3 ผลักพวงมาลัยเพ่ือเข้าหาหรือหา่งออกจากผู้ขับ
4 หลังเลือกตําแหน่งขบัรถท่ีเหมาะสม ดึงคานล็อคถงึท่ีสุด

ล็อคคอพวงมาลัยท่ีตําแหน่งใหม่
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1

ABS ABS

 Brake
Fail

Trip

km Error0 EP

แตร

ขณะท่ีสวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 1 หรือ 2 กดท่ีกดแตรบนพวง-
มาลัง (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้ 

หมายเหต:ุ ที่กดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างผู้ขับขี่ด้วย เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภยัด้านข้างผู้ขับขี่มีฟังก์ชั่นพิเศษ ในการใช้แตร
กรุณากดแตรตามตําแหน่งลูกศร 

ข้อควรระวงั

เมือ่ใช้แตร หา้มกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างรุนแรง เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบติัเหตุ
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กระจกมองหลัง/ข้าง
กระจกมองข้าง

L R

2

1 1

หมายเหต:ุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกล
กว่าระยะห่างแท้จริง

การปรับกระจกมองข้าง
 ขณะท่ีเปิดสวิตช์กุญแจถงึตําแหน่ง 1 หรือ 2  กดสวติช์

ด้านซา้ยหรือด้านขวา (ตําแหน่ง 1) เพ่ือเลือกกระจกมอง
ข้างด้านซ้าย (L)หรือด้านขวา (R) ในขณะเดียวกัน   
ไฟส่องอักษร“L” “R” ท่ีอยู่ด้านขา้งสวติช์ท่ีกดน ั้นจะ
สว่างขึ้น 

 กดทิศทางส่ีด้านของสวติช์วงกลม (ตําแหน่ง 2) สามารถ
ควบคมุกระจกมองข้างเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวา

 กดสวติช์ด้านซ้ายหรือด้านขวาอีกคร้ัง (ตําแหน่ง 1) สา-
มารถล็อคสวิตช์วงกลม (ตําแหน่ง 2) เพ่ือป้องกันกระจก
มองข้างเคล่ือนท่ีโดยไมต้ั่งใจ

อุปกรณ์ไล่ฝ้า * 

ภายในกระจกมองข้างมีอุปกรณ์ไล่ฝ้า สามารถกําจดันํ้าแขง็
หรือหมอกบนกระจก อุปกรณ์ไล่ฝ้าจะเร่ิมทํางานหลังจากเปดิ
สวติช์ไล่ฝ้า 

หมายเหต:ุ ขณะที่เคร่ืองยนต์ทํางาน จึงสามารถเปิดใช้
ฟังก์ชั่นไล่ฝา้ของกระจกมองข้าง
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1

การพับเกบ็กระจกมองข้าง

การพับเก็บกระจกมองขา้ง ทําใหร้ถยนต์สามารถวิง่ผ่านช่อง
ทางแคบอย่างสะดวก แต่เน่ืองจากความแตกต่างของส ่วนประ-
กอบรถยนต์ จงึแยกเปน็แบบพับเก็บด้วยมอืหรือแบบพับเก็บ
อัตโนมติั 

กระจกมองข้างทุกบานสามารถใช้มอืพับเก็บยังทิศทางด้านหลัง 

สําหรับรถยนต์ท่ีประกอบด้วยกระจกมองขา้งแบบพับเก็บอัต-
โนมติั เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 1 หรือตําแหน่ง 2  กดสวติช์      

L และ R พร้อมกัน (ตําแหน่ง 1) กระจกมองขา้งในท้ังสองขา้ง
สามารถพับเก็บยังทิศทางกระจกรถได้ หลังกดสวติช ์พร้อม
กันอีกคร้ัง กระจกมองข้างจะกลับถึงตําแหน่งตามปกติ 
ถ้ากระจกมองข้างข้างหน่ึงโดนชนจนเปล่ียนตําแหน ่ง กดสวิตช์ 
L และ R พร้อมกัน สามารถปรับจังหวะของกระจกมองขา้งท้ัง
สองขา้ง 
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กระจกมองหลัง
ปรับกระจกมองหลังเพ่ือได้มมุมองท่ีเหมาะสมท่ีสุด เมือ่เดินทาง
ในตอนคนื กระจกมองหลังแบบตัดแสงสามารถลดแสงสะท ้อน
จากไฟหน้าของรถคนัท่ีวิง่ตามมา 

กระจกมองหลังแบบตัดแสงโดยอัตโนมัติ  * 

ภายในกระจกมองหลังได้ติดต้ังเซน็เซอร์วดัแสงสวา่ง (แสดง
ตามลูกศร) สามารถเปิดฟังก์ช่ันตัดแสงเมือ่ตรวจพบแสงสะ-
ท้อนท่ีอาจจะทําให้ผู้ขับขีล่านตาเน่ืองจากไฟหน้าของรถท่ีวิง่
ตามหลัง เมือ่เลือกเกียร์ถอยหลัง จะปดิฟังก์ชั ่นการตัดแสงโดย
อัตโนมัติ 

กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ  * 

ปรับคนัปรับท่ีอยู่ใต้กระจกมองหลงั ปรับมุมมองของกระจก
มองหลังเพ่ือ“ป้องกันแสงสะท้อน” ปรับคนัปรับกระจกมอง
หลังกลับถงึตําแหน่งเดิม

ข้อควรระวัง

ในบางกรณี ฟังก์ช่ันป้องกันแสงสะท้อนด้วยมอือาจจะทํา
ใหผู้้ขบัขี่ไม่สามารถรู้ตําแหน่งของรถยนต์วิ่งตามหลังอย่าง
แมน่ยํา
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1
แผ่นบังแดด
ควรให้ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับข ี่ในขณะที่
รถจอดนิ่ง

แผ่นบังแดดติดต้ังอยู่เหนือศีรษะผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้า
แผ่นบังแดดมกีระจกแต่งหน้า ฝากระจกแต่งหน้าและไฟส่อง
กระจกแต่งหน้า (แสดงตามรูป) 

1 2

ดึงแผ่นบงัแดด (ตําแหน่ง 1) ลง  สามารถเปดิใช้กระจกแต่ง
หน้าได้  (ตําแหน่ง 2) กระจกแต่งหน้ามฝีากระจก เมื่อเปดิ
ฝากระจกจะเปดิไฟส่องกระจกแต่งหน้าด้วย เมือ่ปดิฝากระจก
จะปิดไฟส่องกระจกแต่งหน้าดว้ย 
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กระจกประตูรถยนต์
สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า

L R

1
2

3

5
4

1 สวติช์ควบคมุกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา
2 สวติช์ควบคมุกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซา้ย
3 สวติช์ควบคมุกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคมุกระจกไฟฟ้าด้านหลังซา้ย
5 ปุม่ล็อคกระจกหลัง
หมายเหต:ุ กระจกหน้า หลังสามารถควบคุมโดยสวิตช์บน
ประตูที่เก่ียวข้อง หากได้กดปุ่มล็อคกระจกหลังที่ประตูข้าง
ผู้ขับขี่ สวิตช์ควบคุมกระจกที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้
งานได้ 
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1
การใช้งานสวิตซ์กระจกไฟฟ้า
เม่ือผู้ขับขี่ไม่อยู่ ควรถอดกุญแจออก และไม่ควรให้
เด็กและทารกอยู่ในรถ เม่ือขึ้นหรือลงกระจก ต้อง
รักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะ
ความปลอดภยัของเด็กและทารก ห้ามวางแขนขา
หรือสิ่งของบนกระจกเพราะอาจโดนกระจกรถหนีบ

กดสวิตช์ลง (ตําแหน่ง 1-4) เพ่ือลดกระจกลง  ยกสวิตช์ขึ้น     
เพ่ือยกกระจกขึน้ ปล่อยสวติช์ กระจกหยุดเคล่ือนท่ี (ยกเว้น
โหมด“วนัทัช”)

หมายเหต:ุ สามารถควบคุมกระจกไฟฟ้าเม่ือสวิตช์กุญแจ
อยู่ตําแหน่ง 1 หรือ ตําแหน่ง 2

ปุ่มล็อคกระจกหลัง
กดปุม่ลง (ตําแหน่ง 5) เพ่ือล็อคกระจกหลัง (ในเวลาเดียวกัน
สัญญาณไฟบนปุ่มจะสว่างขึ้น) กดอีกคร้ังเพ่ือปลดล็อค

หมายเหต:ุ ในขณะท่ีมีเด็กหรือทารกน่ังที่เบาะหลัง ควรเปิด
ฟังก์ชั่นล็อคกระจก

หมายเหต:ุ กรุณาควบคุมกระจกรถอย่างถูกต้องเพื่อความ
ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ต้องแนะนำวิธีและ

ข้อควรระวังของการควบคุมและวิธีควบคุมกระจกอย ่างถูก
ต้อง

การลดกระจกแบบ“วันทัช”
กดสวติช์ควบคมุกระจก (ตําแหน่ง 1-4) ส่ันๆ (ภายในคร่ึง
วนิาที) จะเปดิกระจกรถโดยอัตโนมติั ช่วงลงกระจกรถ กด
สวติช์อีกคร้ัง สามารถทําใหก้ระจกหยุดลง

การยกกระจกแบบ“วันทัช”และ“การป้องกนัหนีบ”*
กระจกของรถบางรุ่นมฟัีงก์ช่ันยกกระจกแบบ“วนัทัช” วิธี
ทํางานเหมือนกับฟังก์ช่ันการลงกระจกแบบ“วนัทัช” กด
สวติช์อีกคร้ัง สามารถทําใหก้ระจกหยุดเคล่ือนที ่ได้ทันที

ฟังก์ช่ัน“การป้องกันหนีบ”เป็นฟังก์ช่ันด้านความปลอดภัย
สามารถตรวจวดัส่ิงขวางทาง และหยุดการยกกระจกไฟฟ้า ถา้
เกิดกรณีน้ี กระจกจะลงถงึท่ีตํ่าสุด เพ่ือเอาสิ ่งขวางทางออก

หมายเหต:ุ กรุณาอย่ากดสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเกิน 20 
วินาที มิฉะน้ันอาจจะลดอายุการใช้งานของมอเตอร ์ ทําให้
สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเสีย ถ้าเกิดกรณีน้ี กร ุณารอสักพัก
หน่ึงค่อยปฏบัิติต่อ
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หมายเหต:ุ เม่ือถอดขั้วแบตเตอรี่ ระบบ“วันทัช” และ“ป้อง
กันการหนีบ” จะยกเลิกการทํางาน กดสวิตช์กระจกขึ้นคา้ง
ไว้ 5 วินาที ระบบจะกลับมาใช้ได้เช่นเดิม

ซันรูฟ *
ข้อควรระวัง

เมือ่รถยนต์เคล่ือนท่ี อย่าใหผู้้โดยสารย่ืนส่วนหน่ึง
ส่วนใดของร่างกายออกจากซนัรูฟ - เพ่ือหลีกเล่ียง
วตัถหุรือก่ิงไมก้ระเด็นทําใหผู้้โดยสารรับบาดเจ็บ

เวลาฝนตก อย่าเปิดซนัรูฟ
ขณะท่ีความเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ไม่

ควรเปิดซนัรูฟ
 กําจดันํ้าคา้งบนซันรูฟก่อนเปดิซนัรูฟ มิฉะน้ันอาจจะทํา

ให้ซนัรูฟนํ้าร่ัว
 ควรทําความสะอาดและหล่อล่ืนชุดกลไกและร่องนํ้าของ

ซนัรูฟบ่อยๆ
 ใช้นํ้ายาทําความสะอาดเช่นแอลกอฮอล์มาทําความสะอาด

ผิวหน้ากระจกและยางซลี
 หลังใช้ซนัรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวติช์ซันรูฟทันที มิฉะน้ัน

อาจจะทําใหซ้นัรูฟเสียหาย

การใช้งานของซันรูฟ
ขณะท่ีใช้ซนัรูฟ ต้องระมดัระวงัความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา   
หรือส่ิงของต่างบนซนัรูฟ เพ่ือปอ้งกันโดนหนีบ

เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 สามารถควบคมุซนัรูฟใหเ้ล่ือนท่ี
หรือเอียงขึน้
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1

การเอียงซันรูฟ

เมือ่ซันรูฟปิด หมนุสวติช์มายังสัญลักษณ์ “Tilt” 
และคา้งไว้ ขอบหลังของซันรูฟจะเอียงขึน้โดยอัต-
โนมติั เมือ่ปล่อยสวิตช์ ซันรูฟจะหยุดเคล่ือนท ี่ทัน
ที หากต้องการปิดซนัรูฟ ใหห้มนุสวติช์น้ีไปยังทิศ
ตรงข้าม

การเปิดซนัรูฟ
เมือ่ซนัรูฟปดิ หมนุสวติช์มายังสัญลักษณ์“Open” 
และคา้งไว้ ซันรูฟจะเคล่ือนท่ีโดยอัตโนมติั เมื่อ
ปล่อยสวิตช์ ซันรูฟจะหยุดเคล่ือนท่ีทันที หาก
ต้องปิดซนัรูฟ ใหห้มุนสวิตช์น้ียังทิศตรงข้าม

“วันทัช”

หมนุสวติช์มายังสัญลักษณ์ “Open” และปล่อย ซนัรูฟจะเปดิ
เต็มท่ี ถา้ต้องการใหซ้นัรูฟหยุด หมุนสวิตช์น ี้มายังทิศตรงข้าม
อย่างส้ันๆ

เมื่อซันรูฟเปิด หมุนสวิตช์มายังสัญลักษณ์ “Tilt” และปล่อย   
ซันรูฟจะปดิจนสุด ถา้ต้องการใหซ้ันรูฟหยุด หมนุสวติช์น้ีมายัง
ทิศตรงขา้มอย่างส้ันๆ

ฟังก์ชั่น“กันหนีบ”
ระหว่างซันรูฟเล่ือนปิด หากพบส่ิงกีดขวาง ซันร ูฟจะเล่ือน
ถอยหลังเป็นระยะหน่ึง เพ่ือเอาส่ิงขวางทางออกไป

เมือ่ซนัรูฟเล่ือนปิดหรือเอียงขึ้น ต้องระมดัระวงัความ
ปลอดภัยของบคุคลในรถ เพ่ือป้องกันการหนีบหรือ
ทําลายส่ิงของ

ป้องกนัความเสียหาย
เพ่ือปอ้งกันไมใ่หม้อเตอร์ซันรูฟเสียหาย หลังมอเตอร์ทํางาน
ติดต่อกัน  2 นาที อุปกรณ์ปอ้งกันความเสียหายจะปิดมอเตอร์    
หลังจากตัวมอเตอร์เย็นลง จงึสามารถทํางานต่ออีก
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อุปกรณ์ภายใน
ข้อควรระวัง
 ในขณะที่รถยนต์กําลังวิง่อยู่ กรุณาปดิท่ีเก็บของต่างๆให้

เรียบร้อย หากไมไ่ด้ปิดสนิท จะทําใหเ้กิดการบาดเจบ็เมือ่
รถยนต์เคล่ือนท่ีอย่างกะทันหนั หรือเบรกรถอย่างฉกุ-
เฉนิ หรือประสบอุบติัเหตุ 

 กรุณาอย่าวางวัสดุไวไฟหรือไฟแช็กในท่ีเก็บของต่างๆ
ในฤดูร้อนอากาศร้อนอาจจะทําให้วสัดุไวไฟหรือไฟแช็ก
ประเภทบรรจกุ๊าซเกิดไฟไหม้

 อย่าวางเคร่ืองด่ืมร้อนในกรอบวางแก้วหรือท่ีรองแก้ว
นํ้าร้อนอาจจะล้นออกเมื่อรถกําลังวิง่อยู่ และทําใหเ้กิด
การบาดเจบ็ 

ไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนที่

2 21

การใช้งานแบบแมนวล
กดปุ่มในตําแหน่ง 1 เปิดไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนท่ี  กด
ปุม่อีกคร้ังจะปิดไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนท่ี กดปุม่อันใด
อันหน่ึงในตําแหน่ง 2 จะเปดิไฟอ่านแผนท่ี กดอีกคร้ังจะปิดไฟ
อ่านแผนท่ี 
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1

การใช้งานแบบอัตโนมัติ
เมือ่เกิดกรณีดังต่อไปน้ี ไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนท่ีจะ
สว่างขึน้โดยอัตโนมติั

 ปลดล็อครถยนต์
 เปดิประตูรถหรือกระโปรงหลัง
 ภายใน 30 วินาทีหลังถอดกุญแจออก 
 เปดิสวติช์กุญแจในขณะท่ีประตูรถเปดิอยู่ ในขณะเดียว

กัน ไฟหอ้งโดยสารด้านหน้า/ด้านหลังและไฟอ่านแผน่ี
จะสว่างขึ้น 15 นาที ระหว่างช่วงเวลาน้ี หากปิดประตูรถ
ไฟท้ังหมดจะดับโดยอัตโนมติั

หมายเหต:ุ หากเปิดประตูหรือกระโปรงหลังเกิน 15 นาที 
ไฟห้องโดยสารด้านหน้า ด้านหลังและไฟอ่านแผนท่ีจะปิด
โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแบตเตอร่ีจ่ายประจุไฟฟ้าเปล่า

หากมคีวามจําเปน็ ท่านสามารถปิดฟังก์ช่ันอัตโนมติัตามขั้น
ตอนดังต่อไปน้ี:

เปดิสวิตช์กุญแจถงึตําแหน่ง 1 หรือ 2 กดสวติช์ไฟหอ้งโดยสาร
(ตําแหน่ง 1) 5 วนิาที ไฟหอ้งโดยสารด้านหน้า/ด้านหลังและไฟ
อ่านแผนท่ีจะกระพริบแล้วดับไป ยกเลิกการใช้งานฟังก์ช่ันอัต-

โนมติั (ยังสามารถใช้งานแบบแมนวลได้) หากต้องการกลับไป
ใช้ฟังก์ช่ันอัตโนมัติ สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนดังกล่าวอีกคร้ัง 
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ไฟห้องโดยสารด้านหลงัและไฟอ่านแผนที่ *

2

2

1

การใช้งานแบบแมนวล
กดปุม่ในตําแหน่ง 1 เปดิไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนที่ 
กดปุม่อีกคร้ังจะปิดไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนท่ี กดปุม่
หน่ึงในตําแหน่ง 2 จะเปิดไฟอ่านแผนท่ี กดอีกคร้ังจะปิดไฟ
อ่านแผนท่ี

ไฟหอ้งโดยสารด้านหลัง*

กดสวิตช์น้ี (แสดงตามลูกศร) เพ่ือเปิดไฟห้องโดยสารด้านหลัง  
กดอีกคร้ังจะปิดไฟส่องสวา่ง
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1
ที่จุดบุหรี่
หลังเพิ่มความร้อนแล้ว อุณหภมิูหัวที่จุดบุหร ี่จะสูง
มาก ห้ามใช้มือหรือส่วนอื่นของร่างกายไปสัมผัส

ปรับสวติช์กุญแจถึงตําแหน่ง 1 หรือตําแหน่ง 2 เปิดฝาท่ีเขีย่
บุหร่ีหน้า กดปุม่ท่ีจดุบุหร่ีเพ่ือเพ่ิมความร ้อน เมื่อถงึอุณหภูมท่ีิ
เหมาะสม ท่ีจดุบุหร่ีจะด ีดออกมาบางส่วน เพ่ือใหใ้ช้งาน 

หลังใช้งานเสร็จ เสียบท่ีจดุบุหร่ีกลับช่องเดิม ปดิฝาท่ีเขีย่บุหร ี่

หมายเหต:ุ แรงดันไฟฟ้าของที่จุดบุหรี่คือ 12 V พิกัดกําลัง    
120W  

หมายเหตุ: ในกรณีที่ดึงกุญแจออกแต่ไม่ได้ล็อครถ 
ที่จุดบุหร่ียังสามารถใช้งานต่ออีก 15 นาที

หมายเหต:ุ หลังกดที่จุดบุหรี่ 30 วินาที ที่จุดบุหรี่ยังไม ่ได้ด ีด
ออกมา กรุณาดึงที่จุดบุหร่ีออก และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งทันที 
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ทีเ่ขี่ยบุหรี่
ท่ีเขี่ยบุหร่ีหน้า

กดฝาท่ีเขีย่บุหร่ีลงเบาๆ ฝาครอบท่ีเขีย่บุหรี ่จะเปิดออก

หากต้องทําความสะอาดท่ีเขีย่บหุร่ีหน้า  จบัด้านในท่ีเขีย่บหุร่ี
แล้วถอดออกมา

ปฏิบติัตามขัน้ตอนตรงข้าม สามารถตั้งท่ีเขีย่บุหร่ีกลับท่ีเดิม

ท่ีเขี่ยบุหร่ีหลัง

กดฝาท่ีเขีย่บหุร่ีลงเบาๆ ฝาครอบท่ีเขีย่บุหรี ่จะเปดิออก

หากต้องทําความสะอาดท่ีเขี่ยบุหร่ีหลัง ต้องเปดิท่ีเขีย่บุหร่ีหลัง
ก่อน กดคนัสปริงแล้วดึงออกมา

วางท่ีเขีย่บหุร่ีในร่องของด้านล่างท่ีเขีย่บ ุหร่ี แล้วกดคนัสปริง
และผลักท่ีเขี่ยบุหร่ีเขา้ท่ีเดิม
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1
กลอ่งเก็บของ

ดึงมอืจบักล่องเก็บของขึน้ จะเปิดกล่องเก็บของ ไฟส่องสวา่ง
กล่องเก็บของ*จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมติั 

ผลักฝาปิดกลับท่ีเดิม จะปดิกล่องเก็บของ ต้องแน่ใจวา่กล่อง
เก็บของได้ปดิสนิทในขณะท่ีรถยนต์กําลังวิง่อยู่ 

ช่องเก็บของอเนกประสงค์

ดึงท่ีปลดล็อค (แสดงตามลูกศร) เปิดฝาช่องเก็บของ ใช้แรง
เบาๆกดลงก็สามารถปดิช่องเก็บของอเนกประสงค ์
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ทีว่างแก้วด้านหนา้

กดแผงลงเบาๆตามรูป สามารถเปิดท่ีวางแก้วด้านหน ้า กดท่ี
วางแก้วด้านหน้าลง สามารถปิดท่ีวางแก้ว

หมายเหต:ุ ไม่ควรวางเหรียญหรือของจุกจิกในที่วางแก้ว

หมายเหต:ุ ไม่ควรวางแก้วท่ีไม่มีฝาปิดในที่รองแก้ว แก้ว
เคร่ืองดื่มที่ไม่มีฝาปิดจะทําให้น้ําล้นออกมาง ่ายในขณะที่รถ
กําลังว่ิงอยู่ ทําให้เกิดการบาดเจ็บ 

ที่วางแก้วด้านหลัง

ดึงฝาครอบขึน้จะสามารถเปิดท่ีวางแก้วด้านหลัง

วางฝาครอบลงเบาๆ ปดิท่ีวางแก้วด้านหลัง
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1
ม่านกระจกดา้นหลัง *

จับแกนดึงท่ีส่วนกลางของม่านกระจกด้านหลัง (แสดงตามลูก
ศรสีดํา ) ดึงม่านกระจกออก แล้วเสียบตะขอเข้าฐานยึดติดมา่น
กระจกด้านหลัง  
จับแกนดึงท่ีส่วนกลางของม่านกระจกด้านหลัง ยกมา่นกระจก
ด้านหลังขึน้ ทําใหต้ะขอสองตัวแยกจากฐานยึดติดม ่านกระจก
ด้านหลัง ลดผ้ามา่นกระจกกลับตําแหน่งเดิมโดยอาศยัแรง
สปริง

หมายเหต:ุ ในขณะท่ีผ้าม่านกระจกกลับตําแหน่งเดิม อย่า
ปล่อยมือทันที
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การระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ
การระบายอากาศ

 Brake
Fail

2 2

6
6

22

11 3 3

4
4

5
5

1 ช่องลมด้านขา้ง
2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า
3 ช่องลมกลาง
4 ช่องลมทางพ้ืนของเบาะน่ังแถวหน้า
5 ช่องลมตรงกลางหลัง *
6 ช่องลมด้านข้างกระจกบังลมหน้า
มช่ีองลมท่ีกระจกบังลม ด้านหน้าผู้
โดยสาร ทางพ้ืนและบริเวณเบาะน่ัง
แถวหลัง (*) (ตําแหน่งช่องลมแสดง
ตามรูป)
ยังมีช่องลมท่ีบริเวณทางเท้าของผู้โดย
สารแถวหลังสองช่อง ต่างติดต้ังท่ีส่วน
พ้ืนใต้เบาะน่ังแถวหน้า (ไมไ่ด้แสดงใน
รูป)
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2

ระบบปรับอากาศจะควบคมุการระบายอากาศและการทํา
ความเย็นภายในรถยนต์ ลมจากภายนอกไหลผ่านช่องลม
หน้าเขา้สู่เคร่ืองกรองอากาศ แล้วนําไปเข้าสู่ห ้องโดยสาร
ต้องรักษาความสะอาดของช่องลมหน้าตลอด ไมใ่หม้ีส่ิง
แปลกปลอมต่างๆเขา้มาสู่หอ้งโดยตรง 
ไสก้รองอากาศแอร์
ไส้กรองอากาศแอร์เป็นเคร่ืองกรองเกสร สามารถปอ้งกันเกสร
และฝุ่นเข้าห้องโดยสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกรองท่ีดีท่ีสุด 
ควรเปล่ียนไส้กรองภายในระยะเวลาที่กําหนด

ช่องลม
การปรับช่องลมกลาง

SEL

ESC

หมนุสวติช์แป้นหมนุยังด้านล่างเพ่ือปิดช่องลม หมุนสวิตช์แป้น
หมนุยังด้านบนเพ่ือเปิดช่องลม ปรับครีบกลางช่องลมไปยังด้าน
ซา้ย-ขวาเพ่ือควบคมุทิศทางการไหลของอากาศ 

หมายเหต:ุ หากต้องการเพิ่มปริมาณอากาศจากช่องลม
กลาง ควรปิดช่องลมสองข้าง 
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การปรับช่องลมด้านข้าง

หมนุสวติช์แป้นหมนุไปยังด้านซา้ยจะปิดช่องลม หมุนสวิตช์
แปน้หมนุยังด้านขวาจะเปิดช่องลม ปรับครีบกลางช่องลมยัง
ด้านบน-ล่าง และซา้ย-ขวาเพ่ือควบคมุทิศทางการไหลของ
อากาศ 

หมายเหต:ุ หากต้องการเพิ่มปริมาณอากาศจากช่องลมด้าน 
ข้าง ควรปิดช่องลมกลาง 

ช่องลมตรงกลางหลัง

หมนุสวติช์แปน้หมนุยังด้านล่างจะปิดช่องลม หมุนสวิตช์แป้น
หมนุยังด้านบนจะเปิดช่องลม

ปรับครีบกลางช่องระบายอากาศไปยังด้านบน-ล่าง ซ้าย-ขวา 
เพ่ือควบคมุทิศทางการไหลของอากาศ
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2

เครือ่งปรบัอากาศแบบอัตโนมัติ*
แผงควบคุม

TEMP

3
4

56

2
3
1

8 7

1 ปุม่ปรับอุณหภูมิ
2 หน้าจอเคร่ืองปรับอากาศ
3 ปุม่เลือกโหมดการจา่ยอากาศ
4 ปุม่ปรับความแรงเร็ว
5 ปุม่ไล่ฝ้ากระจกบงัลมหลัง

6 สวติช์เคร่ืองปรับอากาศ
7 ปุ่มเลือกโหมดการหมุนเวยีนอากาศ
8 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกหน้า

หน้าจอเคร่ืองปรับอากาศ

A/C

21 3 4 5 6 7

1 ต้ังคา่อุณหภูมิ
2 เปิดไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
3 อากาศหมนุเวยีนภายใน
4 ทิศทางลม
5 เปิดใช้ระบบปรับอากาศ
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6 ไล่ฝ้ากระจกบังลมด้านหลัง
7 แสดงผลความแรงลม

การควบคุมอุณหภูมิ

TEMP

หมนุปุม่ควบคมุอุณหภูมติามเขม็นาฬกิา อุณหภูมภิายในรถจะ
สูงขึ้น หมนุทวนเข็มนาฬกิา อุณหภูมจิะตํ่าลง 

จํานวนรูปส่ีเหล ี่ยมท่ีหน้าจอ(ระหวา่ง 1 ถงึ 8) แสดงความสูง
ตํ่าของอุณหภูมิ จํานวนรูปส่ีเหล่ียมย่ิงเยอะ แสดงวา่อุณหภูมิ
ย่ิงสูง 

โหมดการกระจายอากาศ
ท่านสามารถกดปุม่ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรับโหมดการกระจาย
อากาศ

 เปา่“ด้านหน้า” นําอากาศผ่านช่องลมด้านขา้ง ช่องลมกลาง
ช่องลมด้านหลังเขา้สู่หอ้งโดยสาร 

เป่า“ด้านหน้า+ทางพ้ืน” นําอากาศผ่านช่องลมด้านขา้ง ช่อง
ลมกลาง ช่องลมด้านหลังและช่องลมทางพ้ืนเขา้สู่ หอ้งโดยสาร 

เป่า“ทางพ้ืน+กระจกบงัลม” นําอากาศผ่านช่องลมทางพื้น
และช่องลมกระจกบังลมหน้าเขา้สู่หอ้งโดยสาร 
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2

เปา่“ทางพ้ืน” นําอากาศผ่านช่องลมทางพื้นเข้าสู ่หอ้งโดย
สาร 

ความแรงลม

หมุนปุ่มควบคุมความแรงลมตามเข็มนาฬิกา เพ่ิมความแรงลม 
หมนุตามทวนเขม็นาฬกิา ลดความแรงลม 

จํานวนรูปส่ีเหล่ียมท่ีหน้าจอ (ระหว่าง 1 ถงึ 8) แสดงความสูง
ตํ่าของความแรงลม จํานวนรูปส่ีเหล่ียมย่ิงเยอะ แสดงว่าอุณห-
ภูมิย่ิงสูง

หมายเหต:ุ หากอยากปิดระบบเครื่องปรับอากาศ ปรับ
ความแรงลมถึงตําแหน่ง 0

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็น
อุปกรณ์ที่ไวต่ออุณหภมิู ถ้าใช้งานไม่ถูกจะทําให้
เคร่ืองเสีย อย่าขูดด้านในกระจก และอย่าติด
สติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์ไล่ฝา้

ฟังก์ช่ันไล่ฝ้ากระจกบงัลมหลัง จะทํางานได้เมื่อเคร่ืองยนต์ทํา
งาน เมื่อกดปุ่ม ไฟ LED ท่ีสวิตช์จะสว่างขึ้น ในเวลาเดียวกัน     
สัญลักษณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังบนหน้าจอจะสว่างขึ้น
หลังจากกระจกบังลมหลังไล่ฝ้า 12 นาที ระบบจะปดิโดยอัต-
โนมติั ไล่ฝ้าหลังทํางานอยู่  กดปุ่มน้ีจะปดิฟังก์ช่ันไล่ฝ้า ในขณะ
เดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังท่ีหน้าจะดับไป
75



เครื่องปรบัอากาศและระบบสันทนาการ

สวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ (A/C)

A / C
กดสวติช์เคร่ืองปรับอากาศ เปดิเคร่ืองปรับอากาศ หน้าจอจะ
แสดงสัญลักษณ์ A/C กดสวติช์อีกคร้ังเพ่ือปดิเคร่ืองปรับอากาศ 

หมายเหต:ุ 

1 ระบบปรบัอากาศจะทํางานหลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต ์ 
2 เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบยังสามารถระบาย

อากาศได้
3 หลงัปิดเครือ่งปรับอากาศ แนะนําใหพ้ดัลมทํางานตอ่

อกี 5 นาท ีเพื่อกําจดัน้ําทีเ่กาะทอ่ที่ค้างอยู่จนมกีลิน่ 
ผิดปกติ

ถา้เลือกโหมดไล่ฝ้า กดปุม่ A/C จะปดิคอมเพรสเซอร์ แต่จะ
ไม่ปดิโหมดไล่ฝ้า 

การควบคุมการไหลเวียนอากาศ

กดปุ่มปดิช่องลมอากาศภายนอก อากาศนอกรถจะไม่สามารถ
เขา้หอ้งโดยสารได้ ระบบจะเขา้สู่การไหลเวียนอากาศภายใน

ในขณะท่ีฉีดนํ้าล้างกระจกบังลมหรือรถยนต์กําลังถอยหลังอยู่
ช่องลมไหลเวยีนจะสลับเขา้สู่การไหลเวยีนอากาศภายในโดย
อัตโนมติั (ในขัน้ตอนน้ี ถา้ผู้โดยสารกดปุม่ไหลเวยีนอากาศภาย
ใน-นอก จะบังคบัเขา้สู่การไหลเวียนอากาศภายนอก)  และ
ตรวจสอบนํ้ายาฉีดล้างกระจกบังลมและสัญญาณถอยหล ังทุกๆ
1 นาที ถ้าหยุดการฉีดนํ้ายาล้างกระจกบังลมหรือการถอยหลัง  
การไหลเวียนอากาศจะฟ้ืนฟูถงึสภาพเติม การไหลเว ียนอากาศ
ภายในอย่างมากจะทํางานได้ 4 นาที หลังจากน้ัน ช่องไหล-
เวียนอากาศจะบังคบัสลับเขา้สู่ระบบไหลเวียนอากาศภายนอก 

หมายเหตุ:  หากช่องไหลเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด  
อาจจะทําให้กระจกบังลมเกิดนํ้าแข็ง หากกระจกบังลมเกิด
น้ําแข็ง ปิดการหมุนเวียนอากาศภายใน กดปุ่มกําจัดนํ้าแข็ง
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2

ไล่ฝา้กระจกบังลมหน้า

กดปุม่ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า ระบบจะเปดิเคร่ืองปรับอากาศ
และเขา้สู่วงจรไหลเวยีนภายนอก ในขณะเดียวกัน เป่าลมเขา้
สู่กระจกบังลมหน้าและกระจกด้านข้างเพ่ือกําจัดฝ้าหรือหมอก
หากเลือกการปฏิบัติน้ี หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจก
บังลมหน้า หากต้องการปดิฟังก์ช่ันกําจดัฝ้ากระจกบังลม ใหก้ด
ปุ่มน้ีอีกคร้ัง 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกอิสระอัตโนมัติ *
แผงควบคุม

4
5
6

78

13
12
11

10 9

321
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1 หน้าจอเคร่ืองปรับอากาศ
2 โหมดเปา่หน้า
3 ปุ่มปดิระบบ
4 ปุ่มเพ่ิมความแรงลม
5 ปุ่มควบคมุเคร่ืองปรับอากาศเขตเดยีว/ปุม่หมุนปรับ

อุณหภูมิเขตขวา
6 ปุ่มลดความแรงลม
7 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบงัลมหลัง
8 ปุ่มเปดิเคร่ืองปรับอากาศ
9 ปุ่มเลือกโหมดการไหลเวยีนอากาศ
10 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบงัลมหน้า
11 ปุ่มโหมดเป่าทางพ้ืน
12 ปุ่มควบคมุอัตโนมัติ/สวิตช์แปน้หมนุควบคมุ

อุณหภูมิเขตซ้าย
13 ปุ่มโหมดเป่ากระจกบงัลมหน้า

หน้าจอเคร่ืองปรับอากาศ

MONO
AC

AUTO

1 2 3

10 9 8

4 5 6

7

1 ปรับอุณหภูมเิขตซา้ย
2 โหมดปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
3 ต้ังคา่โหมดการกระจายอากาศ
4 ควบคมุเคร่ืองอากาศเขตเดียว
5 ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
6 ปรับอุณหภูมเิขตขวา
7 ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
8 เปดิเคร่ืองปรับอากาศ
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9 ต้ังคา่ความแรงลม
10 โหมดการไหลเวยีนอากาศ

โหมดการปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
การปรับอากาศแบบอัตโนมัติปฏิบัติดังต่อไปน้ี:

ปรับปุ่มต้ังคา่อุณหภูมิสองขา้ง หลังต้ังคา่อุณหภูมขิองสองเขต
เสร็จ กดปุ่มควบคมุแบบอัตโนมัติ 

หากเลือกใช้โหมด AUTO จะปรับโหมดการกระจายอากาศ
และความแรงลมโดยอัตโนมัติ เพ่ือปรับอุณหภูมติามความต้อง
การ ในขณะน้ี หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ AUTO และสัญลัก-
ษณ์ความแรงลม

หมายเหต:ุ หากเลือกใช้โหมดอัตโนมัติ ถ้าสตาร์ทเคร่ือง-
ยนต์ในขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกค่อนข้างต่าํ  ต้องรออุณหภมิู
ของน้ํามันหล่อเย็นสูงขึ้นจึงสามารถเพิ่มความแรงลมได้ 

หมายเหต:ุ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของการปรับ 
อากาศแบบอัตโนมัต ต้องปิดกระจกรถทั้งหมดและซันรูฟ 
แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่มีสิ่งอุปสรรค  นอกจากนี ห้าม
ปิดบังเซ็นเซอร์วัดแสงแดดที่บนแผงควบคุมกลาง

โหมดการปรับอากาศแบบแมนวล
ท่านสามารถปรับโหมดการกระจายอากาศและปริมาณลมตาม
ความต้องการของท่านด้วยมอื ในกรณีน ี้ หน้าจอไมแ่สดงสัญ-
ลักษณ์ AUTO แสดงว่าไมไ่ด้ใช้โหมดอัตโนมติั
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การควบคุมโหมดการกระจายอากาศด้วยแมนวล
หมายเหต:ุ ท่านสามารถกดปุ่มต่างๆสลับโหมดการกระจายอากาศที่ท่านต้องการตามการกระจายอากาศในขณะใช้งาน

โหมดการกระจายอากาศที่แสดงในหน้าจอเครื่องปรบัอากาศ

โหมดการกระจายอากาศที่แสดงในหน้าจอเครื่องปรับอากาศหลังท่านกดปุ่ม

ปุ่ม
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เป่า“ด้านหน้า” นําอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลมกลาง  
และช่องลมด้านหลังเพ่ือเปา่ลมยังด้านหน้า 

เป่า“ทางพ้ืน+ด้านหน้า” นําอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมกลาง และช่องลมด้านหลังเพ่ือเปา่ลมยังด้านหน้าและ
ทางพ้ืน 

เปา่“ทางพ้ืน” นําอากาศเป่าทางพ้ืน 

เปา่“ทางพ้ืน+กระจกบังลม” นําอากาศเปา่ทางพ้ืนและกระจก
บงัลม 

เปา่“กระจกบังลม” นําอากาศเป่าแต่กระจกบังลม 

ความแรงลม
หากเลือกใช้โหมด AUTO  ความแรงเคร่ืองเป่าลมเปน็คา่ต้ัง
อัตโนมติั 

หากควบคมุด้วยแมนวล  กดปุม่เพ่ิมความแรงลมหรือกดปุ่มลด
ความแรงลม หน้าจอจะแสดงความแรงลมด้วยรูปส่ีเหล่ียมรูปท่ี 
1~8 

การปรับอุณหภูมิสองเขต
สามารถหมนุสวติช์แป้นหมนุท่ีอยู่สองขา้งแผงควบคมุเพ่ือ
ควบคมุอุณหภูมเิขตซ้ายหรือเขตขวา

การต้ังคา่อุณหภูมไิมส่ามารถสูงกว่า 28 ℃ หรือตํ่ากวา่ 16 ℃ 

หากเกินอุณหภูมสูิงสุด/ตํ่าสุดจะแสดง HI หรือ LO   
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การควบคุมเคร่ืองอากาศเขตเดียว

กดปุม่ควบคมุเคร่ืองอากาศเขตเดียว สามารถสลับโหมดการ
ควบคุมอุณหภูมิเขตเดียวและการควบคุมอุณหภูมิสองเขต
หากเลอืกแบบควบคมุอุณหภูมเิขตเดียว จะใช้สวติช ์แป้นหมนุ
ปรับอุณหภูมเิขตขวามาควบคมุอุณหภูมท้ัิงรถ หากเลือกโหมด
ควบคมุอุณหภูมเิขตเดียว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ MONO 

กดสวิตช์แป้นหมุนควบคุมเครื่องอากาศเขตเดียวอ ีกคร้ัง
จะสลับโหมดควบคุมเป็นโหมดควบคุมเคร่ืองอากาศสองเขต
และสามารถใช้สวติช์แปน้หมนุควบคมุอุณหภูมิเขตซ้ายมาควบ-
คมุอุณหภูมด้ิานผู้โดยสาร 

การไล่ฝา้กระจกบังลมหลัง
อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็น
อุปกรณ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะทําให้
เคร่ืองเสีย อย่าขูดด้านในกระจก และอย่าติด
สติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์ไล่ฝ้า

ฟังก์ช่ันไล่ฝ้ากระจกบงัลมหลัง จะทํางานได้เมือ่เคร่ืองยนต์ทํา
งาน เมื่อกดปุ่ม ไฟ LED ท่ีสวิตช์จะสว่างขึ้น ในขณะเดียวกัน     
สัญลักษณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังบนหน้าจอจะสว่างขึ้น
หลังกระจกบงัลมหลังไล่ฝ้า 12 นาที จะปิดโดยอัตโนมติั ขณะท่ี
กระจกบังลมหลังไล่ฝ้า กดปุม่น้ีจะปดิฟังก์ช่ันไล่ฝ้า  ในขณะ
เดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังท่ีหน้าจอจะ
ดับไป
82



เครื่องปรบัอากาศและระบบสันทนาการ

2

สวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ(A/C)

A / C
กดสวิตช์ A/C  เปดิเคร่ืองปรับอากาศ หน้าจอจะแสดงสัญ-
ลักษณ์ A/C กดสวติช์อีกคร้ังเพ่ือปิดเคร่ืองปรับอากาศ

หมายเหต:ุ 

1 ระบบปรับอากาศจะทํางานหลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต ์
2 เมือ่ปดิเครือ่งปรบัอากาศ ยังสามารถใชฟ้ังกช์ั ่นเพิม่

ความรอ้นอากาศร้อนและระบายอากาศของระบบได้
3 หลงัปิดเครือ่งปรบัอากาศ แนะนาํใหเ้ครือ่งพัดลมทํา

งานตอ่อกี 5 นาท ีเพื่อกําจดัน้าํเกาะทอ่ทีค้่างอย ู่จนมี
กลิน่ผิดปกติ

ถ้าเลือกโหมดไล่ฝ้า กดปุ่ม A/C จะปดิคอมเพรสเซอร์ แต่จะ
ไมป่ิดโหมดไล่ฝ้า

การปิดระบบ

ใช้สําหรับเปดิ/ปิดระบบปรับอากาศ

การควบคุมการไหลเวียนอากาศ

กดปุม่“ควบคมุการไหลเวยีนอากาศ”จะเข้าสู่โหมดการไหล
เวยีนอากาศภายใน จะปดิช่องลมใหมเ่พ่ือไม่ใหไ้อเสียเข้าสู่หอ้ง
โดยสาร

ในขณะท่ีฉีดนํ้าล้างกระจกบังลมหรือรถยนต์กําลังถอยหลังอยู่
ช่องลมหมุนเวยีนจะสลับเขา้สู่การหมนุเวยีนอากาศภายในโดย
อัตโนมติั (ในขัน้ตอนน้ี ถา้ผู้โดยสารกดปุ่มไหลเวยีนอากาศภาย
ใน-นอก จะบังคบัเขา้สู่การไหลเวียนอากาศภายนอก)  และ
ตรวจสอบนํ้ายาฉดีล้างกระจกบังลมและสัญญาณถอยหล ังทุกๆ
1 นาที ถ้าหยุดการฉีดนํ้ายาล้างกระจกบังลมหรือการถอยหลัง  
การไหลเวียนอากาศจะฟ้ืนฟูถึงสภาพเติม การไหลเว ียนอากาศ
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ภายในอย่างมากจะทํางานได้ 4 นาที หลังจากน้ัน ช่องไหล
เวยีนอากาศจะบังคบัเข้าสู่โหมดไหลเวียนอากาศภายนอก

ภายใต้โหมดอัตโนมติั จะสลับโหมดไหลเวยีนอากาศภายในและ 
โหมดไหลเวียนอากาศภายนอกตามสภาพการทํางานของ
รถยนต์โดยอัตโนมัติ ขณะน้ี ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มควบคุมการ  
ไหลเวียนอากาศบังคับเข้าสู่โหมดไหลเวียนอากาศภายในหรือ
โหมดไหลเวยีนอากาศภายนอก 

หมายเหตุ: หากระบบใช้โหมดไหลเวียนอากาศภายใน 
อาจจะทําให้กระจกบังลมเกิดฝ้า หากเกิดปัญหาน้ี สามารถ
ใช้ฟังก์ชั่นไล่ฝ้ามาจัดการ 

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบงัลมหน้า (สัญญาณไฟสวา่ง หน้าจอแสดง
สัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจกบงัลมหน้า) ระบบจะเรียกใชค้า่ต้ังลม
ร้อนหรือลมเย็นท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยอัตโนมติั เพ่ือทําใหก้ระจก
บงัลมและกระจกด้านขา้งมองชัดขึน้ 

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าอีกคร้ัง เพ่ือยกเลิกการทํางาน 
หรือสามารถกดปุ่มออโต้สลับเปล่ียนเป็นโหมดปรับอากาศแบบ
อัตโนมติั
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เครื่องเล่น CD 
ข้อควรระวังการใช้งาน
1 ขณะท่ีทําความสะอาดในรถ อย่าใหห้ยดนํ้าหยดลงไปใน

เคร่ืองเล่น CD และหน้าจอเคร่ืองเล่น
2 ในขณะที่ทําความสะอาดหน้าจอเคร่ืองเล่น ต้องใช้ผ้านุ่ม

เช็ดเบาๆ  หากส่ิงสกปรกเช็ดออกยาก สามารถใช้แอล-
กอฮอล์ธรรมดามาเช็คถ ูโปรดอย่าใช้นํ้าหรือตัวทําละลาย
อินทรีย์ท่ีมส่ีวนประกอบคโีตนและเบนซนีมาเชค็ มฉิะน้ัน
อาจจะทําลายหน้าจอเคร่ืองเล่น 

3 หา้มเสียบแผ่นดิสคท่ี์ผิดรูป แผ่นดิสคท่ี์มรูีปร่างไมเ่หมาะ-
สม (เช่น แผ่นดิสค ์8cm แผ่นดิสครู์ปหวัใจ แผ่นดิสคส์ ี่
เหล่ียมผืนผ้า แผ่นดิสครู์ปไขแ่ละแผ่นดิสคท่ี์มปีัญหาเปน็
ต้น) หรือส่ิงของอ่ืนๆเข้าช่องเสียบเคร่ืองเล่น CD 

4 หา้มใช้แผ่นดิสคท่ี์มรีอยขดีข่วนมาก แผ่นดิสค์เหล่าน้ี
จะทําให้เคร่ืองเล่นไมทํ่างานหรือเสีย

5 รักษาความสะอาดสะอ้านของสภาพแวดล้อมภายในและแผ่น
ดิสค ์CD  เพ่ือหลีกเล่ียงมฝุ่ีนติดในหัวเลเซอร์ ซึง่จะลด
ความสามารถการอ่านแผ่นดิสคข์องเคร่ืองเล่น ในส ุดท้าย
จะลดอายุการใช้งานของหวัเลเซอร์ 

6 กรุณาย่าลืมเอาแผ่นดิสค์ออกมาเมื่อไม่ได้ใช้แผ่นดิสค์
กรุณาอย่าวางแผ่นดิสคโ์ดนแสงแดดโดยตรง หรืออยู ่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีอุณหภูมิสูงมาก อุณหภูมตํ่ิามากหรือช้ืน
มาก 

7 อุณหภูมเิหมาะสมของเคร่ืองเล่นเคร่ืองน้ีคอื:ลบ 20 ℃ 

ถงึ 70 ℃  เมือ่อุณหภูมิภายในรถยนต์ตํ่ามาก อย่าเปดิ
ใช้อุปกรณ์น้ีทันทีหลังเปิดเคร่ืองเป่าลมร้อน มิฉะน้ัน 
ช้ินส่วนทางแสง (Optical components) ของแผ่นดิสค์
หรือเคร่ืองเล่นอาจจะมีหยดนํ้าเกิดขึ้น ช้ินส่วนทางแสง
ของเคร่ืองเล่นอาจจะมีหยดนํ้าเกิดขึน้ ต้องหยุดใช้อุป-
กรณ์น้ีประมาณ 1 ช่ัวโมง หยดนํ้าจะหายไปเอง หลังจาก
น้ันสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

8 ขณะท่ีเดินทางในถนนท่ีไมเ่รียบ อาจจะทําใหเ้สียงกระ-
โดด น้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมไิด้ แต่จะไม่ทําความเสียหาย
แผ่นดิสคห์รือเกิดรอยขดีขว่น

ข้อควรระวัง

ควรใช้ฟังก์ช่ันต่างๆของเคร่ืองเล่น CD ภายในรถเพียงใน
สภาพการจราจรเอ้ืออํานวย
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แผงควบคุมเครื่องเล่น CD

1 2 3

MENUMUTE

MIX

SRC BAND

AST
6

4 5
SCAN

INFO

1 2 3 4 5 6 7 8

1113

15

14 10 912

1 ปุม่ SRC
2 ปุ่ม BAND
3 ปุ่ม MIX
4 ปุ่มค้นหาเพลง/คล่ืนก่อนหน้า
5 ปุ่มค้นหาเพลง/คล่ืนถัดไป
6 ช่องใส่ CD
7 ปุ่มนําแผ่น CD ออก
8 ปุ่ม INFO
9 ปุ่มปรับโหมดเสียง
10 ปุ่ม MENU
11 ปุ่ม SCAN
12 ปุ่มหมุนเปิดปิดเคร่ือง/

ปุ่มหมุนปรับเสียง
13 ปุ่ม AST
14 ปุ่ม MUTE
15 ปุ่มตัวเลข
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ปุ่มควบคุม

SEL

ESC

1 2 3

ปุ่มควบคมุอยู่ในท่ีตรงกลางของแผงหน้าปัด มคีณุสมบติัดังต่อ
ไปน้ี:

1 ปุม่หมนุ : หมนุเพ่ือเลือกเพลงและปรับวนัท่ี เวลาและ
ระดับเสียงโดยอัตโนมติั

2 ปุม่ SEL : ใช้เลือกรายการบนหน้าจอ 
3 ปุม่ ESC : ใช้สําหรับออกจากหน้าต่างปัจจบุันหรือกลับ

สู่หน้าต่างก่อนหน้า 

การใช้งานเบื้องต้น
ติด/ดับไฟ
กดปุม่[เปดิปิดเคร่ือง]หน่ึงคร้ังจะเปิดระบบ กดปุม่น้ีอีกคร้ังจะ
ปดิระบบ

ฟังก์ชั่นการปิดเคร่ืองหลัง 30 นาที
ในขณะท่ีปิดสวิตช์กุญแจ กดปุ่ม[เปิดปิดเคร่ือง]หน่ึงคร้ัง 
ระบบน้ียังสามารถใช้ได้ หลังระบบทํางาน 30 นาทีจะปิดโดย
อัตโนมติั หากต้องการใช้งานอีกคร้ัง โปรดกดปุ่ม [เปดิปิดเคร่ือง
] อีกคร้ัง

การเลือกโหมด
กดปุม่ [SRC] ซ้ําสามารถเปลี่ยนโหมดการเล่น ระบบจะหมนุ
เวยีนภายในรายการเลือกดังต่อไปน้ี:วิทยุ  CD (หากในช่องใส่
แผ่นซีดีมีแผ่นอยู่) USB (หากได้เช่ือมต่อ USB) AUX 

ในกรณีท่ีไม่มแีผ่น CD ในเคร่ืองเล่น หน้าจอเครื ่องเล่นจะไม่มี
สัญลักษณ์ CD 

หมายเหต:ุ ในขณะท่ีไม่ได้ใส่แผ่น CD ไม่สามารถเลือก
โหมด CD 
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หมายเหต:ุ ในขณะท่ีไม่ได้เชื่อมต่อ USB ไม่สามารถเลือก
โหมด USB 

การปรับระดับเสียง
หมนุสวติช์ปรับเสียงตามเข็มนาฬกิาจะเพ่ิมระดับเสียง หมนุ
สวิตช์ทวนเขม็นาฬิกาจะลดระดับเสียง

การปรับโหมดเสียง
กดปุม่[ปรับโหมดเสียง]ซ้ํา สามารถปรับโหมดเสียงเบส(BASS)
เสียงแหลมสูง(TREBLE) สมดุลซา้ย-ขวา(BALANCE) สมดุล
หน้า-หลัง(FADER) หมนุปุ่ม[ปรับโหมดเสียง] สามารถปรับ
ตามความต้องการของท่าน

ระบบจะย้อนกลับเมนูก่อนหน้าหลังการใช้งานคร้ังสุดท้าย 5
วนิาที

ปุ่ม MUTE
กดปุม่[MUTE]เขา้สู่สถานะการตัดเสียง กดปุม่น้ีอีกคร้ังจะเปิด
เสียงอีก 

หากในระหว่างการเล่น CD/USB กดปุ่มน้ีสามารถหยุดเล่น  
CD/USB เป็นช่ัวคราว

การค้นหาคลื่นวิทยุ /เพลง
ในขณะท่ีใช้วทิยุ กดปุม่ [SCAN] วทิยุจะคน้หาสถานีวทิยุโดย
อัตโนมติัและเล่นเปน็ 5 วนิาที หลังจากน้ั นจะค้นหาสถานี
วทิยุต่อไปและเล่นเป็น 5 วินาที หลังคน้หาถึงคลื ่นสุดท้ายจะ
คน้หาอีกรอบ ในขณะท่ี คน้หาหรือเล่นเสียงอยู่ สามารถกดปุ่ม
[SCAN] หยุดการคน้หา

ในขณะท่ีเล่น CD/MP3 กดปุม่ [SCAN] จะเขา้สู่ เพลงต่อไป
และเล่นเป็น 10 วินาที หลังจากน้ันจะเขา้สู่เพลงต่อไปอีกและ
เล่นเปน็ 10 วนิาที หลังเล่นเพลงท้ังหมดรอบหน่ึง จะยกเลิก
ฟ ังก์ช่ันน ี้ หากท่านอยากเลือกเพลงท่ีถกูใจ สามารถกดปุม่น้ี 
เพ่ือหยุดการคน้หา ย้อนกลับสู่สถานะการเล่นปกต ิรับฟังเพลงน้ี

การต้ังเวลา/วันท่ี/ระดับเสียงโดยอัตโนมัติ
กดปุ่ม[MENU] เขา้สู่หน้าจอการต้ังเวลา/วนัท่ี/ระดับเสียงโดย
อัตโนมัติ รูปแบบเวลาคือ:ช่ัวโมง-นาที  รูปแบบวันท่ีคือ:วันท่ี-   
เดือน-ปี 

หมนุ[ปุ่มหมนุ]เลือกรายการท่ีต้องการ กดปุม่ [SEL] เลือกการ
ต้ังคา่รายการน้ี ใช้ [ปุม่หมนุ] และปุ่ม [SEL] มาปรับเวลา วันท่ี    
และระดับเสียงอัตโนมติั 
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การใช้งานวทิยุ
การเลือกโหมด
กดปุม่ [SRC] เลือกเล่นวทิยุ 

การเลือกคลื่นวิทยุ
กดปุ่ม [BAND] อีกคร้ัง สามารถเลือกคล่ืนFM1,FM2,FM   
AST,AM1,AM AST

การปรับคล่ืนวิทย ุ(Tune)
โหมดการปรับคล่ืนม ี3 โหมด ได้แก่ การคน้หาคล่ืนวทิยุ การ
คน้หาคล่ืนวทิยุแมนวล และการต้ังคล่ืนวิทยุล่วงหน้า

การค้นหาคลื่นวิทยุ
กดปุ่ม[ค้นหาเพลง/คล่ืนก่อนหน้า]หรือปุ่ม[ค้นหาเพลง/
คล่ืนถดัไป]ส้ันๆ วทิยุจะคน้หาคล่ืนโดยอัตโนมติั คน้หาสถานี
วิทยุท่ีรับได้ เมื่อคน้พบสถานีวิทยุท่ีรับฟังได้จะรับฟังสถานี
วิทยุน้ีทันที

การค้นหาคลื่นวิทยแุมนวล
กดปุ่ม[ค้นหาเพลง/คล่ืนก่อนหน้า]หรือกดปุ่ม[ค้นหาเพลง/
คล่ืนถดัไป]จนหน้าจอเคร่ืองเล่นขึน้อักษร MANU กดปุม่[คน้หา

เพลง/คล่ืนก่อนหน้า]หรือกดปุ่ม[คน้หาเพลง/คล่ืนถัดไป]อีกคร้ัง
จะเขา้สู่โหมดการคน้หาคล่ืนวทิยุแมนวล หลังการใช้งานคร ั้ง
สุดท้าย 4 วนิาที ระบบจะออกจากโหมดการคน้หาคล่ืนวทิยุ
แมนวล

การต้ังคลื่นวิทยุล่วงหน้า
ในหน่วยความจํามีท่ีบันทึกล่วงหน้าท้ังหมด 30 ท่ี (“FM1”   
“FM2” “FM AST” “AM1” “AM AST”) เพ่ือบันทึกสถานีวิทยุ    
กดปุ่มตัวเลข 1~6 จะรับฟังคล่ืนวทิยุท่ีบันทึกล่วงหน้าโดยอัตโน-
มัติ

การบันทึกสถานีวิทยุ
การบันทึกสถานีวทิยุมีวธิกีารบนัทึกแมนวลและวธิีการบันทึก
โดยอัตโนมติั

การบันทึกด้วยมือ
 กดปุม่ [BAND] เลือกคล่ืนท่ีต้องการ (“FM1” “FM2”    

“AM”) 
 ใช้การคน้หาคล่ืนวิทยุ การคน้หาคล่ืนวทิยุแมนวล และ

การต้ังคล่ืนวทิยุล่วงหน้าเลือกสถานีวทิยุท่ีต้องการ
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 กดปุ่มตัวเลขใดๆ (เกิน 2 วนิาที) คา้งไว้เพ่ือบันทึกความ
ถีส่ถานีวทิยุเขา้หน่วยความจําบนัทึกล่วงหน้า (หน้าจอจะ
แสดงคล่ืนและความถีส่ถานีวทิยุท่ีท่านบนัทึก)

หมายเหต:ุ หากในหน่วยความจําได้บันทึกสถานีวิทยุน้ีอยู่
แล้ว จะบันทึกสถานีวิทยุบันทึกใหม่แทน 

การบันทึกโดยอัตโนมัติ
 กดปุ่ม [BAND] เลือกคล่ืนท่ีต้องการ (“FM1” “FM2”    

“AM”) 
 กดปุ่ม [AST] คา้งไวจ้ะบันทึก 6 ความถีส่ถานีวทิยุ FM/     

AM ท่ีมสัีญญาณแรงสุดในหน่วยความจํา“FM AST”หรือ
“AM AST”ตามระดับความแรงของสัญญาณ 

หากไมค่รบ 6 สถานี สถานีวทิยุท่ีบนัทึกไวจ้ะไมเ่ปล่ียนแปลง 

หมายเหต:ุ การบันทึกโดยอัตโนมัติจะทดแทนวิทยุที่บันทึก
ในปุ่มตัวเลข “FM AST” “AM AST” ทั้งหมด

เครื่องเล่น CD/USB
เคร่ืองเล่น CD หน่ึงคร้ังสามารถเล่นแผ่น CD หน่ึง
แผ่นเท่าน้ัน

ห้ามใส่กล่องยางของแผ่น CD เข้าเครื่องเล่นด้วย  
การกระทําอย่างน้ี อาจทําให้เคร่ืองเล่นเสีย

การใส่แผ่น CD
วางด้านปกแผ่น CD ยังด้านบน แล้วใส่เขา้ช่อง CD อย่างเบาๆ    
จนแผ่น CD เข้าสู่เคร่ืองเล่นจนสุด เคร่ืองจะเล่นทํางานทันที 

การเลือกเพลง
1 กดปุม่[คน้หาเพลง/คล่ืนถดัไป]หน่ึงคร้ัง สามารถเลือก

เพลงถดัไปหน่ึงเพลง
2 กดปุม่[คน้หาเพลง/คล่ืนก่อนหน้า]หน่ึงคร้ัง จะเล ่นเพลง

ท่ีเล่นอยู่ต้ังแต่เร่ิมต้นใหม ่กดปุ่ม[คน้หาเพลง/คล่ืนก่อน
หน้า]อีกคร้ัง เลือกเล่นเพลงก่อนหน้า
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การเล่นเพลงเดินหน้าเร็ว/การเล่นเพลงถอยหลังเร ็ว
1 กดปุ่ม [คน้หาเพลง/คล่ืนก่อนหน้า] คา้งไวจ้ะเล่นเพลง

เดินหน้าเร็ว
2 กดปุ่ม [คน้หาเพลง/คล่ืนถดัไป] คา้งไวจ้ะเล่นเพลงถอย

หลังเร็ว

ปุ่มสุ่มเล่นเพลง
กดปุม่ [MIX] จะสุ่มเล่นเพลงในแผ่น CD กดปุม่น้ีอีกคร้ังจะ
ยกเลิกฟังก์ช่ันน้ี 

การเรียกดูข้อมูล
ขณะท่ีเล่นไฟล์ MP3\WMA จะแสดงช่ือไฟล์ หากความยาว
ช่ือไฟล์ยาวกวา่ความยาวอักษรท่ีอนุญาตให ้แสดง ขอ้มูลดัง
กล่าวจะหมนุเวียนแสดง 1 คร้ัง กดปุ่ม [INFO] ซ้ําสามารถ
เรียกดูขอ้มลู ID3 ของไฟล์ท่ีกําลังเล่นอยู่ในปัจจบุัน เช่น:
ช่ือไฟล์ ช่ือแฟ้ม ประเภท ผู้สร้าง

การนําแผ่น CD ออก
กดปุม่[นําแผ่น CD ออก] แผ่น CD จะออกจากเคร่ืองเล่น

การถอด USB ออก
USB สามารถถอดเสียบได้ตอนเปดิเคร่ืองอยู่ ผู้ใช้สามารถ
เสียบหรือถอด USB โดยตรง 

การเล่น AUX
นําสายเช่ือมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกกับปล๊ัก AUX ใช้ปุ่ม  
[SRC] สลับเข้าสู่โหมด AUX เพลงจากอุปกรณ์เล่นเพลงภาย
นอกจะขยายเสียงโดยลําโพง
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เบาะนั่งและกลไกป้องกัน

เบาะนั่ง
ตําแหน่งเบาะนั่ง

เพื่อไม่ให้รถยนต์สูญเสียการควบคุมหรือเกิดการ
บาดเจ็บต่อคน ห้ามปรับเบาะนั่งในขณะที่รถกําลัง
ว่ิงอยู่

ขณะท่ีปรับระดับของเบาะน่ังผู้ขับขี่ควรระวัง
เม่ือลดระดับเบาะนั่ง  อาจจะทําให้ขาของผู้โดย-
สารแถวหลังบาดเจ็บได้

พนักพิงหลังของผู้โดยสารแถวหน้าต้องพยายามตั้ง
ให้ตรง อย่าเอนไปด้านหลังเกิน เม่ือมุมพนักพิงหลัง
กับทิศทางแนวตรงเป็น 25° เข็มขัดนิรภัยจะมีประ-
สิทธิภาพสูงสุด

เบาะน่ังผู้ขบัขีแ่ละเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้าควรพยายามปรับ
เอนไปด้านหลังตามสถานะจริง เพ่ือลดความเส่ียงท ี่อาจจะเกิด
ขึน้ในขณะท่ีถงุลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

การปรับเบาะน่ังท่ีเหมาะสมท่ีสุดคอื สามารถทําให้ท่านขบัรถ
อย่างสะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจบัพวงมาลัยและงอขาเล็ก
น้อย สามารถควบคมุอุปกรณ์ท้ังหมดได้

พนักพิงศีรษะ
ปรับพนักพิงศีรษะ ให้อยู่ด้านหลังศีรษะพอดี ไม ่ใช่
อยู่ตําแหน่งระดับคอ

ผลประโยชน์ของพนักพิงศรีษะคอืป้องกันศรีษะเอนเกินไป ใน
ขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเบรกรถอย่างฉกุเฉนิ เพ่ือไมใ่หศ้รีษะ
เคล่ือนทีไปด้านหลัง ลดการบาดเจบ็ต่อส่วนคอและศรีษะ
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กดปุม่ตามลูกศรท่ีผลักพนักพิงศรีษะเพ่ือลดตําแหน่งพนักพิง
ศรีษะลง หรือดึงพนักพิงศรีษะขึน้ เมือ่ดึงพนักศรีษะข้ึนถงึ
ตําแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถถอดพนักพิงศรีษะออกได้

การปรับเบาะนัง่แถวหน้าด้วยมือ *

1
3

2

4

1 การปรับหน้า/หลัง
ดึงคนัปรับเบาะท่ีอยู่ใต้เบาะน่ังขึ้น (ตําแหน่ง 1) เล่ือน
เบาะน่ังถึงตําแหน่งท่ีต้องการ แล้ววางคนัปรับเบาะลง  
แน่ใจว่าเบาะน่ังได้เข้าตําแหน่งล็อคก่อนท่ีจะขับรถ

2 การปรับระดับของเบาะรอง
ดึงคนัปรับระดับขึน้เร่ือยๆ (ตําแหน่ง 2) ปรับเบาะรอง
สูงขึ้น กดคนัปรับระดับลงเร่ือยๆ จะปรับเบาะลดตํ่าลง

3 การปรับพนักพิงหลัง
ใช้มอืจบั (ตําแหน่ง 3) และปรับพนักพิงหลังถงึตําแหน่ง
ท่ีท่านต้องการ วางมือจบัลง  

4 การปรับพนักพิงเอว *
หมนุปุ่มปรับ (ตําแหน่ง 4) เพ่ือปรับตําแหน่งพนักพิงเอว 
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การปรับเบาะนั่งแถวหนา้ด้วยมือ *

2

13

1 การปรับหน้า/หลัง
ดึงคนัปรับเบาะท่ีอยู่ใต้เบาะน่ังขึน้ (ตําแหน่ง 1) เล่ือน
เบาะน่ังถงึตําแหน่งท่ีต้องการ แล้ววางคนัปรับเบาะลง 
แน่ใจว่าเบาะน่ังได้เข้าตําแหน่งล็อคก่อนท่ีจะขบัรถ

2 การปรับระดับของเบาะรอง
หมนุปุม่ปรับ (ตําแหน่ง 2) ปรับระดับของเบาะรอง

3 การปรับพนักพิงหลัง
จบัมอืจบั (ตําแหน่ง 3) และปรับพนักพิงหลังถงึตําแหน่ง
ท่ีท่านต้องการ วางมอืจบัลง
96



เบาะน่ังและกลไกป้องกัน

3

การปรับเบาะนัง่แถวหน้าด้วยไฟฟ้า *

11
3

3 2

2

4

1 การปรับเบาะหน้า/หลัง
ปรับสวติช์ (ตําแหน่ง 1) ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง 
สามารถขยับเบาะน่ังเดินหน้าหรือถอยหลัง 

2 การปรับระดับของเบาะรองน่ัง
ปรับสวติช์ยังด้านบนหรือด้านล่าง (ตําแหน่ง 2) สามารถ
ปรับเบาะรองสูงขึน้หรือตํ่าลง 

3 การปรับพนักพิงหลัง
ปรับสวิตช์ยังด้านหน้าและด้านหลัง (ตําแหน่ง 3) ปรับ
พนักพิงหลังถงึมมุท่ีต้องการ 

4 การปรับพนักพิงเอว *
หมนุปุ่มปรับ (ตําแหน่ง 4) ปรับตําแหน่ง
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เข็มขัดนิรภัย
ข้อมูลทัว่ไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็น“อุปกรณ์เสริม
ด้านความปลอดภัย”ของเข็มขัดนิรภัย  จึงจําเป็น
ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย!

แน่ใจได้คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธี  หากการคาด
เข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะทําให้รับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงหรือสูญเสียชีวิตในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ

เขม็ขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถยนต์ของท่าน สําหรับผู้โดยสารท่ีเปน็
ผู้ใหญเ่ท่าน้ัน เข็มขดันิรภัยหน่ึงสายใช้สําหรับผู้โดยสารหน่ึงคน
เท่าน้ัน

นอกจากเขม็ขดันิรภัยท่ีเบาะน่ังกลางแถวหลังของรถยนต์คนัน้ี
เปน็เข็มขดันิรภัยแบบคาดสะโพก ส่วนท่ีเหลือเปน็เขม็ขดันิรภัย
แบบคาดสะโพก-ไหล่

ข้อควรระวัง

 ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะเดินทาง  
แม้กระท่ังเป็นการเดินทางส้ันๆ

เพ่ือทําใหเ้ข็มขดันิรภัยสามารถใช้งานอย่างมปีระสิทธ-ิ
ภาพ ต้องรักษาให้เข็มขัดนิรภัยแนบกับร่างกายเสมอ 
ปรับเขม็ขดันิรภัยใหพ้อดีและเหมาะสม 

ควรคาดเขม็ขดันิรภัยพาดตํ่าลงถงึบริเวณสะโพก(ไม ่
ควรผ่านบริเวณหน้าท้อง) และให้สัมผัสถึงต้นขาพอดี 
สายไหล่ควรคาดผ่านบริเวณไหล่แต่ไมผ่าดคอ

อย่าใหส่ิ้งแปลกปลอมเขา้หวัเขม็ขดันิรภัย ส่ิงของเหล่า
น้ีจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ช่ันการล็อค

โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์คาดเขม็ขดันิรภัย ตําแหน่งท่ี
คาดเขม็ขัดนิรภัยตรงสะโพกควรพยายามตํ่าลงเพ่ือ
หลีกเล่ียงรอบลูกอ่อนในครรภ์
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การคาดเข็มขัดนิรภัย
ห้ามเพิ่มอุปกรณ์เสริมใดๆบนเข็มขัดนิรภัย
เพื่อไม ้ขัดขวางการทํางานการดึงกลับของเข็มขัด
นิรภัย

เขม็ขดันิรภัยแบบคาดสะโพก-ไหล่:ใหดึ้งเข็มขดันิรภัยลงอย่าง
ถูกต้องและผ่านหน้าออกจากด้านบนไหล่ แน่ใจวา่ตัวสายไม ่ได้
ผิดรูป เสียบล้ินโลหะเข้าตัวล็อคท่ีตรงกันและได้ยินเสียงล็อค 
แสดงวา่เขม็ขดันิรภัยถกูล็อคแน่นแล้ว

เขม็ขดันิรภัยคาดสะโพก:ใหดึ้งเขม็ขดันิรภัยลงอย่างถกูต้องและ
ผ่านสะโพก แน่ใจวา่ตัวสายไม่ได้ผิดรูป เสียบล้ินโลหะเข้าหวั

เขม็ขัดนิรภัยท่ีตรงกันและได้ยินเสียงการล็อค แสดงวา่เขม็ขดั
นิรภัยล็อคแน่นแล้ว

การปลดเข็มขัดนิรภัย
กดปุม่สีแดงของหวัเขม็ขดันิรภัยลงเพ่ือปลดเขม็ขดันิรภัย

การปรับระดับความสูง - ตํ่า ของจุดคงท่ีของเข็มขัดนิรภัย 

กดด้ามจบัและปรับตัวยึดเขม็ขดันิรภัยขึน้หรือลง เพ่ือปรับ
เขม็ขัดนิรภัยถงึตําแหน่งท่ีเหมาะสม
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย
 เสียบล้ินโลหะของเขม็ขดันิรภัยเข้าหวัเขม็ขดันิรภัยท่ีตรง

กัน ดึงเขม็ขัดนิรภัยอย่างรวดเร็วในท่ีใกล้ๆหวัเขม็ขดันิร-
ภัย ควรสามารถล็อคเขม็ขดัไมใ่หเ้คล่ือนท่ี

 ดึงเขม็ขดันิรภัยท้ังหมดออก ตรวจสอบวา่สายเขม็ขดั
คล่องตัวหรือไม ่และตัวสายจะมรีอยแตกแยก รอยหกั
และการสึกหรอหรือไม ่หมนุเข็มขดักลับ ตรวจสอบวา่จะ
หมุนกลับอย่างคล่อง ต่อเน่ืองและสามารถหมนุกลับ
อย่างเต็มท่ีหรือไม่

 ดึงล้ินเข็มขดันิรภัยยังด้านหน้าอย่างรวดเร็ว กลไกล็อค
ควรจะล็อคโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่ให้ดึงเข็มขัดนิรภัย
ออกด้วย

หากไมไ่ด้ผ่านการตรวจใดๆดังกล่าว กรุณาติดต่อศ ูนย์บริการ
ท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที

การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย
หากเข็มขัดนิรภัยเกิดรอยแตกแยก รอยหักและ
การสึกหรอ ควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

ตรวจสอบเข็มขดันิรภัยบอ่ยๆ เพ่ือตรวจสอบว่าเขม็ขัดนิรภัย
มรีอยแตกแยก รอยหกัและการสึกหรอหรือไม ่และใหค้วาม 
สําคญัแก่จุดยึดและอุปกรณป์รับเปน็พิเศษ
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พรีเทนชั่นเนอร ์(Pretensioner)ของเข็มขัดนริภัย
พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยแค่ใช้งานได้คร้ัง
เดียวเท่าน้ัน หลังถูกกระตุ้นใช้งานแล้วต้องเข ้า
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนพรีเทน-
ชั่นเนอร์ หากไม่ได้เปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ของเข็ม-
ขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชั่นการทํางานของระบบ
นิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า

พรีเทนชั่นเนอร์จะทํางานพร้อมกันกับถงุลมเสริมความปลอด-
ภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบติัเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ
รุนแรงจากด้านหน้า พรีเทนช่ันเนอร์จะกระชับขึน้โดยอัตโนมติั
และไม่ใหร่้างกายของผู้น่ังพุ่งไปด้านหน้าเกิน

หมายเหต:ุ พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ทํางานใน 
ขณะที่รถยนต์เกิดการชนเบาๆ

พรีเทนชั่นเนอร์ของเขม็ขดันิรภัยอยู่ด้านข้างของเคร่ืองดึงร้ังเขม็
ขัดนิรภัยของเบาะน่ังแถวหน้า

ไฟเตือนถงุลมเสริมความปลอดภัยท่ีแผงหน้าปดัจะส่งสัญญาณ
เตือนปัญหาใดๆท่ีอาจจะเกิดขึน้ของพรีเทนชั่นเนอร์(อ้างอิงถงึ“
ไฟเตือนและสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปดัและชดุควบ-
คมุ”)

หากพรีเทนช่ันเนอร์พรีเทนช่ันเนอร์ถกูกระตุ้นแล้ว เขม็ขัดนิร-
ภัยยังสามารถใช้งานได้ ในกรณีท่ีรถยนต์ยังสามารถเดินทาง 
ต้องคาดเขม็ขดันิรภัย

ข้อควรระวัง

คนท่ีเปล่ียนหรือถอดประกอบพรีเทนช่ันเนอร์ต้องเป็น
ช่างท่ีผ่านการอบรมของศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

หลังรถยนต์ลงทะเบียน(หรือเปล่ียนพรีเทนชัน่เนอร์)10  
ป ีต้องใหศ้นูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเปล ี่ยนช้ินส่วน
ประกอบบางส่วน หลังจดัการเสร็จ ต้องบันทึกใน
ฟอร์มบันทึกการเปล่ียนพรีเทนช่ันเนอร์ในสมดุการรับ
ประกันและการบํารุงรักษาและประทับตรา เพ่ือติด
ตามประวัติของสินคา้ 
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ข้อมูลทัว่ไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงเสนอการป้องกันใน
ขณะที่เกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมด้านความปลอด-
ภยัของเข็มขัดนิรภยั ซึ่งไม่สามารถใช้แทนเข็มข ัด-
นิรภัย ขณะเกิดอุบัติเหตุ แม้ได้ประกอบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก-
ต้อง มิฉะนั้น ท่านอาจบาดเจ็บอย่างรุนแรงในขณะ
ที่เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยประกอบด้วยเข็มขัดนิร-
ภยัแบบยึดสามจุดสามารถป้องกันผูใ้หญ่อย่างดีท ี่
สุด  แต่สํ าห รับเด็กและทารกไม่ ใช่อ ย่างนี้  
ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัภายในรถยนต์ไม่ใช่ออกแบบเพื่อป้องกัน
เด็กและทารก เด็กและทารกต้องใชอุปกรณ์ป้องกัน
สําหรับเด็กและทารกเฉพาะ 

ตามส่วนประกอบของรถยนต์ ระบบถงุลมเสริมความปลอดภัย
อาจประกอบด้วยช้ินส่วนประกอบดังน้ี:

 ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
 ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านขา้ง (อุปกรณ ์เสริม)
 โมดูลควบคมุของถุงลมเสริมความปลอดภัย

รถยนต์คนัน้ีได้ติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าเบาะน่ัง
ผู้ขบัขี่และเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้าสองช้ิน รถบางรุ่นยังติดต้ัง
ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านขา้งเบาะน่ังแถวหน้า ถงุลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าต่างติดต้ังในศนูย์กลางของพวงมาลัย
และแผงหน้าปดัเหนือกล่องเก็บของ ถงุลมเสริมความปลอดภัย
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ด้านขา้งเบาะน่ังแถวหน้าติดต้ังท่ีพนักพิงหลังของเบาะน้ังแถว
หน้า ซึง่อยู่ด้านท่ีใกล้กระจกรถ

ได้ติดสัญลักษณ์“AIRBAG”ในตําแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย

หมายเหตุ: การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความ 
ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผล-
กระทบจากการกระแทกคร้ังที่สอง

หมายเหต:ุ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ใช่ออกแบบสําหรับ 
การกระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านห
น้า หรือกรณีที่รถควํ่า และขณะที่เบรกรถอย่างฉุกเฉิน  
ก็ไม่สามารถใช้งานได้ 

ถ้าผู้โดยสารแถวหน้าน่ังพร้อมและคาดเขม็ขดันิรภัยอย่างถูก-
ต้อง เมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้าถงุลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะป้องกันบริเวณหน้าออกและใบ
หน้าเปน็พิเศษ สําหรับรถยนตท่ี์ได้ติดต้ังถงุลมเสริมความปลอด
ภัยด้านข้างเบาะน่ังแถวหน้า ถา้เกิดการชนกระแทกอย่างรุน-
แรงจากด้านข้าง สามารถปอ้งกันด้านขา้งร่างกายของผู้โดยสาร
แถวหน้า

ไฟเตือนถงุลมเสริมความปลอดภัย
ห้ามทําการบํารุงรักษา การซอ่มแซม การถอดร้ือ
หรือเปล่ียนแปลงชิ้นส่วนใดๆของถุงลมเสริมความ
ปลอดภยั เพราะการกระทําดังกล่าวอาจจะทําให้
ระบบไม่ทํางาน และทําให้ผู้คนรับบาดเจ็บได้

ไฟเตือนถงุลมเสริมความปลอดภัยแสดงท่ีหน้าปดัจะเตือนท่าน
ในกรณีถงุลมเสริมความปลอดภัยหรือ/และพรีเทนชันเนอร์ของ
เขม็ขัดนิรภัยขดัขอ้ง ขณะท่ีสวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 ไฟเตือน   
การตรวจสอบระบบด้วยตนเองจะสวา่งขึน้ และหลังจากประ-
มาณ 6 วนิาทีจะดับเอง 

หากเกิดกรณีดังต่อไปน้ี ต้องนําไปตรวจสอบท่ีศนูย์บริการท่ีได้
รับการแต่งต้ัง:

 ขณะท่ีสวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2  ไฟเตือนไม่สวา่ง
 ขณะท่ีสวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2  ไฟเตือนสวา่งตลอด

และไมดั่บไป 
 ขณะท่ีรถยนต์กําลังวิง่อยู่ ไฟเตือนสวา่งขึน้
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การทํางานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ท่าน่ังที่ไม่ถูกต้อง น่ังหรือพิงบนตําแหน่งที่ใกล้ถุง
ลมเสริมความปลอดภัย หากถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัพองตัวขึ้น อาจจะรับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิต

เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว  ต้องคาดเข็มขัดนิรภยั
ตลอดเวลา ผู้ขับขี่และผู้ โดยสารแถวหน้าควรน่ัง
อย่างถูกต้องและปรับตําแหน่งเบาะนั่งของตัวเอง
เพื่อห่างจากถุงลมเสริมความปลอดภัยพอสมควร
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในขณะที่ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว สําหรับรถท่ีได้ติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภยัด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วน
แขนห่างจากด้านข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในขณะที่ถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัพองตัว

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภยัพองตัว เด็ก
และทารกท่ีไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันที่ถูกต้องอาจ
จะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ขณะที่น ั่ง
บนรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กน่ังบนหัวเข ่า ขณะที่
มีเด็กน่ังบนรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันเด็ก และ
ห้ามชะโงกส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกจาก
หน้าต่าง

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะ
ทําให้เกิดการฟกช้ํา การกระแทกร่างกายหรือเกิด
แผลเล็กน้อยเน่ืองจากการขยายตัวของถุงลม
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แนวพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี
สิ่งของกีดขวางใดๆ ห้ามวางส่ิงของใดๆอยู่ 
ระหว่างผู้โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ห้ามวางหรือติดตั้งสิ่งของใดๆอยู่ในฝาครอบพวง-
มาลัยหรือฝาถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้า
ปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติดตั้งหรือจัดวางอปุ-
กรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่บริเวณระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย ถ้าระหว่างผู้โดยสารและถุง-
ลมเสริมความปลอดภัยมีสิ่งของกีดขวาง ถุงลม
เสริมความปลอดภัยอาจอัดลมไม่ปกติ หรือถุงลม
เสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งของกีด
ขวางเข้าร่างกายผู้โดยสารทําให้เกิดอันตรายอย่าง
รุนแรง

ขณะที่ ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น
ชิ้นส่วนประกอบที่เก่ียวข้องของถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยที่พวงมาลัยและแผงหน้าปัดจะร้อนมาก
หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว อย่าสัมผัส
กับชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องของถุงลมเสริมความปลอด-
ภัยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่าเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัหรือตําแหน่งของชิ้นส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น
มาจนทําให้ผู้น ั่งรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย
ชีวิต

ในขณะท่ีเกิดการชนกระแทก ยูนิตควบคมุถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยตรวจพบความเปล่ียนแปลงของความเร็วเน่ืองจาก
การชนกระแทก และตัดสินใจควรพองตัวหรือไม ่การพองตัว
ของถงุลมเสริมความปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและ
รุนแรงมาก พร้อมมเีสียงดังด้วย
ในขณะท่ีรถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าท่ีพองตัวขึน้อย่างเต็มท่ีและเข็ม
ขดันิรภัยท่ีคาดไวอ้ย่างถูกวิธ ีสามารถจํากัดการเคล่ือนท่ีของผู้
ขบัขี่และผู้โดยสารแถวหน้า ลดความเส่ียงของศรีษะและหน้า
อกรับบาดเจบ็ สําหรับรถยนต์ท่ีได้ติดต้ังถงุลมเสร ิมความปลอด
ภัยด้านขา้ง ในกรณ ีท่ีรับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านขา้ง ถงุลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะน่ังแถวหน้าจะระเบิดพองตัว
ออกจากด้านข้างเบาะรอง และขยายพองตัวอย่างเต็มท่ีจนเปน็
เบาะลมระหวา่งด้านขา้งรถยนต์และผู้โดยสารแถวหน้า เพ่ือ
ปอ้งกันด้านขา้งร่างกายของผู้น่ัง
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หากท่านน่ังตรงบนเบาะน่ังและแนบกับเบาะพิงหลัง เข็มขดั
นิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันอย่าง
มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด ในขณะท่ีเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง 
ถงุลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวอย่างทันที ขณะน้ี หาก
ท่านหรือผู้โดยสารอ่ืนๆไม่ได้คาดเขม็ขัดนิรภัยอย่างถกูวธิ ีและ
ร่างกายเอียงไปด้านหน้า หน่ังเอียงขา้งหรือใช้ท่าน่ังอ่ืนๆท่ีไม่
ถกูต้อง มีโอกาสรับบาดเจบ็หรือเสียชีวิตสูงกวา่คนอ่ืน
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ข้อควรระวัง ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ห้ามติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะน่ัง
ผู้โดยสารแถวหน้า หากถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าพองตัวขึ้น อาจจะทําให้เด็กรับบาดเจ็บ
หรืออันตรายต่อชีวิต ในกรณีพิเศษ หากต้องติดตั้ง
ที่นั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะน่ังผู้โดยสาร
แถวหน้า ต้องปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับ
ผู้โดยสารแถวหน้า วิธีปิดถุงลมเสริมความปลอด-
ภัยอ้างอิงถึง “การปิดถุงลมเสริมความปลอดภัย
สําหรับผูโ้ดยสารแถวหน้า”

ผู้โดยสารแถวหน้าห้ามใช้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอ ื่น
ของร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

ถงุลมเสริมความปลอดภัยออกแบบสําหรับการชนกระแทก
แบบรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน
ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีท่ีใกล้เคยีงกัน ถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยอาจจะไม่พองตัว

 เกิดการชนด้านหน้ากับผนังแขง็แรงท่ีคงท่ีโดยข ับด้วย
ความเร็วสูง

ถงุลมเสริมความปลอดภัยไมส่ามารถป้องกันส่วนล่าง
ของร่างกายผู้น่ัง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ใช่ออกแบบสําหรับการก  
ระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้าน
หน้า หรือกรณีท่ีรถคว่ํา และขณะท่ีเบรกรถอย่างฉุก-
เฉนิ อาจจะไมทํ่างาน

การพองตัวและการยุบตัวของถงุลมเสริมความปลอด-
ภัยจะทํางานอย่างรวดเร็ว และไมส่ามารถป้องกันผล
กระทบจากการกระแทกคร้ังท่ีสอง

หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมอีนุภาค
กระจายออกมา น่ีไมถ่ือว่าเปน็ปญัหา แต่อนุภาคเหล่า
น้ีจะระคายเคอืงผิวหนัง  ต้องล้างทําความสะอาดตา
หรือผิวหนังท่ีโดนระคายเคอืง หากผิวหนัง (ตา จมกู 
ลําคอต่างๆ) เกิดการระคายเคอืง ต้องพบแพทย์ทันที

หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว แล้วจะยุบตัว
ทันที เพ่ือไมบ่ังสายตาของผู้ขบัขี ่
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 แชสซรีถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์
ชนกระแทกกับก้อนหนิ ขอบถนนหรือผิวพ้ืนท่ีแข็งแรงจน
ตกเขา้หบุเขาลึกหรือถ้ําลึก หรือรถยนต์กระเด็นข ึ้นแล้ว
ชนพ้ืนอย่างรุ่นแรงฯลฯ อาจจะทําใหแ้ชสซรีถยนต์เกิด
การเสียหายอย่างรุนแรง
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หากแชสซีรับการกระทบหรือการกระแทกอย่าง
รุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัว
ขึ้นเพราะฉะน้ัน  ขณะที่ขับบนถนนธรรมชาติหรือ
ผิวพื้นท่ีไม่เหมาะกับการขับขี่ ต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภยัพอง
ตัวโดยบังเอิญจนทําให้รับบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง*
การผลิตและวัสดุผลิตเบาะนั่งนั้น มีความสําคัญต ่อ
การทํางานของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่าง
มาก เพราะฉะน้ัน ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะน่ัง  
สิ่งของเหล่าน้ีจะขัดขวางการทํางานของถุงลม
เสริมความปลอดภัย

ในขณะท่ีเกิดการกระแทกด้านข้างอย่างรุนแรงถงุลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้าท่ีรับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากเบาะ
น่ังและพองตัวขึน้อย่างรวดเร็ว ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้างท่ีไมไ่ด้รับแรงกระแทกจะไมพ่องตัว  ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือ
กรณีท่ีใกล้เคยีงกัน ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านขา้งอาจจะ
ไมพ่องตัว

 รถยนต์เกิดการชนด้านขา้งกับรถโดยสารท่ัวไปท่ีขับด้วย
ความเร็วสูงกวา่
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เง่ือนไขการทํางานท่ีถุงลมเสริมความปลอดภยัไม่พองตวั
ถงุลมเสริมความปลอดภัยจะทํางานหรือไม ่ไม่ได้ขึน้อยู่กับ
ความเร็วรถ แต่ขึน้อยู่กับส่ิงของกระแทก ทิศทางกระแทกและ
การลดความเร็วรถท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการชนกระแทก หาก
แรงกระแทกถกูดูดซมึหรือกระจายที่ตัวถงัรถ ถงุลมเสริมความ
ปลอดภัยอาจจะไม่พองตัว แต่ตามแรงกระแทกของอุบติัเหตุ
ต่างๆ บางทีถุงลมเสริมความปลอดภัยจะระเบิดพองตัวได้ 
เพราะฉะน้ัน ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ 
ไม่ควรตัดสินตามสภาพความสูญเสียของรถยนต์ 

ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีท่ีใกล้เคยีงกัน ถงุลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้าอาจจะไม่พองตัว

 ทิศทางการชนไมต่รงกับศนูย์กลางรถ
 เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาเคร่ืองหมาย

คมนาคม

 ชนด้านล่างของประตูท้ายรถบรรทุก เกิดการชนแทรก
เขา้กับรถบรรทุกหรือรถยนต์ฐานสูง

 เกิดการชนด้านหน้าแบบเฉยีงกับร้ัว
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 การชนด้านข ้างหรือด้านหลัง
 รถคว่ํา

ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง*
ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีท่ีใกล้เคยีงกัน ถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านขา้งอาจจะไม่พองตัว

 การชนด้านขา้งแบบเฉียง
 เกิดการชนด้านหน้ากับมอเตอร์ไซค์
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 ด้านขา้งชนกับหอ้งเคร่ืองยนต์
 ด้านขา้งชนกับหอ้งเก็บสัมภาระท้ายรถ
 รถคว่ํา

 เกิดการชนด้านหน้าแบบเฉยีงกับร้ัว
 เกิดการชนด้านข้างกับเสา
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 เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ท่ีจอดน ิ่งหรือเดินทางอยู่
 เกิดการชนด้านหลัง
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การปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยแถวหนา้

NO OFF

AI
RBAG PASS

ห้ามติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะน่ัง
ผูโ้ดยสารแถวหน้า ยกเว้นได้ปิดถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยสําหรับผู้ โดยสารแถวหน้า มิฉะนัน 
หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่พอง
ตัวขึ้นจะทําให้ เด็กรับบาดเจ็บหรือเสียชี วิต
ในกรณีพิเศษ หากต้องติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบ
หันหลังบนเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า ต้องปิดถุง-
ลมเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารแถวหน้า
และปรับเบาะนั่งให้ห่างไกลจากถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัมากที่สุด

ในกรณีที่เบาะนั่งแถวหน้ามีผู้โดยสาร(มิใช่เด็กและ
ทารก)นั่งอยู่  ต้องเปิดสวิตช์ถุงลมเสริมความปลอด
ภยัถึงตําแหน่ง “ON” เพียงในกรณีที่ได้ติดตั้งที่นั่ง
สําหรับเด็กในเบาะนั่งแถวหน้า จึงสามารถปิดถุง-
ลมเสริมความปลอดภัยแถวหน้าได้

สวติช์ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารแถวหน้าติดต้ังใน
ปลายสุดของด้านซ้ายของแผงหน้าปัด เสียบกุญแจเข้ารูกุญแจ 
และปรับถงึตําแหน่ง“OFF” สามารถปดิถงุลมเสริมความปลอด
ภัยผู้โดยสารแถวหน้าได้
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การซ่อมแซมและการเปลีย่นถุงลมเสริมความปลอดภยั
การซ่อมแซมถุงลมเสริมความปลอดภัย

การปฏบัิติถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง
อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอด
และบํารุงรักษาหรือปรับเปลี่ยนส่วนประกอบหรือ
วงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงรถ มิฉะน้ันจะส่งผลกระทบ
ต่อการทํางานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะที่ทําความสะอาดฝาครอบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย ต้องใช้ผ้านิ่ม แห้งหรือใช้ผ้าชุบน้ําสะ-
อาดห้ามใช้สารละลายหรือสารทําความสะอาด
มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของถุงลม
เสริมความปลอดภัย

ห้ามรถยนต์มีน้ําร่ัวเข้า ระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยอาจจะเสีย ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชน
กระแทก ก็อาจจะทําให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวขึ้นโดยบังเอิญ ควรดับเครื่องยนต์และถอด
สายไฟแบตเตอรี่ทันที อย่าลองสตาร์ทเครื่องยนต์
กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างหรือสว่างตลอด
หรือด้านหน้าหรือด้านขา้งรถยนต์มกีารสูญเสียใดๆ และส่วน
ท่ีครอบคลุมโหมดถงุลมเสริมความปลอดภัยมีปรากฏการณ์การ
สูญเสีย ควรติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที

ข้อควรระวัง

ต้องใหศ้นูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังดําเนินการซอ่ม
แซมใดๆของถงุลมเสริมความปลอดภัยและการซ่อม
แซมสําหรับพวงมาลัย

หลังรถยนตล์งทะเบยีน (หรอืเปล่ียนถงุลมเสริมความ
ปลอดภัย) 10 ป ีตอ้งให้ศูนย์บริการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้
เปล่ียนช้ินส่วนประกอบบางส่วน หลังจัดการเสรจ็ต้อง
บนัทกึในฟอรม์ บนัทกึการเปล่ียนถงุลมเสริมความปลอด
ภยัของสมดุการรับประกันและการบาํรงุรกัษาและประ-
ทบัตราเพือ่ติดตามประวัตขิองสินค้า
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หลังเกิดอุปติเหตุรถชน 
ต้องเปล่ียนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภยั

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว
อุปติเหตุรถชนก็อาจจะทําให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเสีย หากถุงลมเสริมความปลอด-
ภัยเสีย อาจจะไม่สามารถทํางานตามปกติได้ 
และไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยของท่านและ
ผู้โดยสารอ่ืนๆในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชนอีกคร ั้ง
จนทําให้ผู้โดยสารรับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเส ีย
ชีวิต เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
สามารถทํางานตามปกติหรือไม่ หลังเกิดอุบัติเหต ุ
รถชน ต้องนํารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จําเป็นเปลี่ยนทันที

ถงุลมเสริมความปลอดภัยออกแบบเปน็ช้ินส่วนแบบใชค้ร้ัง
เดียวหากถงุลมเสริมความปลอดภัยพองตัวทีไร จําเป ็นต้อง
เปล่ียนช้ินส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
กรุณานํารถไปเปล่ียนช้ินส่วนประกอบที่ศูนย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง

การจัดการถุงลมเสริมความปลอดภัย
หากท่านจะขายรถของท่านต่อ ต้องแจง้เจา้ของใหม่วา่รถยนต์
ได้ติดต้ังถงุลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที ่เปล่ียนโมดูล
ถงุลมเสริมความปลอดภัยด้วย

ถา้รถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถงุลมเสริมความปลอดภัยท่ียังไม่
ได้ใช้งานมาก่อนมีอันตรายแฝงอยู่  ก่อนกําจดัรถยนต์ท่ีหมด
สภาพใช้งาน ต้องใหช่้างผู้ชํานาญทําลายถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
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ระบบป้องกันเด็ก
ระบบป้องกันเด็ก(อปุกรณ์เสรมิพิเศษ)
ต้องใหเ้ด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปน่ัีงท่ีเบาะน่ังแถวหลัง เปรียบเทียบ
กับผู้ใหญ ่กล้ามเน้ือและกระดูกของเด็กยังไมเ่ติบโตอย่างสม-
บูรณ์ เพราะฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีน่ังสำหรับเด็กในขณะ
ท่ีน่ังรถ เลือกติดต้ังท่ีน่ังสําหรับเด็กบนเบาะน่ังแถวหลังหรือใช้
เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ตามอายุ ส่วนสูงและนํ้าหนักของเด็ก 
เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของเดก็และทารก

เพียงอนุญาตให้ใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กท่ีถูกกฎหมายหรือมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ECE-R44 ของยุโรป

ขณะท่ีติดต้ังและใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิตและข้อกําหนดของกฎระเบียบท่ีเ ก่ียวข ้อง
และคาํแนะนําความปลอดภัยสําหรับการใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กใน
คูม่ือการใช้งานของรถยนต์

คําแนะนําความปลอดภัยท่ีสําคัญสําหรับการใช้ท่ีน่ังสําหรับ
เด็ก
การใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กอย่างถกูวิธจีะลดความเส่ียงการรับบาด-
เจบ็หรือระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมาก ใน
ขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุ ข้อควรระวงัในการใช้ท่ีน ั่งสําหรับเด็กมดัีง
ต่อไปน้ี:

 ขณะท่ีน่ังบนรถ ผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะเด็กและทารก
ต้องคาดเขม็ขดันิรภัยหรือใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็ก

 เด็กท่ีมีส่วนสูงตํ่ากว่า 1.5 เมตร (หรืออายุตํ่ากว่า 12 ปี)    
ควรใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กท่ีเหมาะสม อย่าใช้เขม็ขดันิรภัย
ธรรมดาของรถยนต์โดยตรง มฉิะน้ันอาจจะทําใหท้้อง
และส่วนคอรับบาดเจบ็ ท่ีน่ังสําหรับเด็กควรติดต ั้งบน
เบาะน่ังแถวหลัง

 กรุณาอย่าใหเ้ด็กของท่านน่ังรถโดยลําพัง
 ท่ีน่ังสําหรับเด็กทุกตัวเพียงใหน่ั้งคนเดียว
 หา้มผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะท่ีน่ังบนรถ
 เลือกเบาะน่ังสําหรับเด็กท่ีเหมาะสมสามารถป้องกัน

ความปลอดภัยของลูกท่าน
 หากติดต้ังท่ีน่ังสําหรับเด็กแบบหนัหลังบนเบาะน่ังแถวหลัง

ต้องปรับเบาะน่ังแถวหน้ายังด้านหน้าตามความเหมาะสม
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 หากติดต้ังท่ีน่ังสําหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ังแถว

หลังต้องปรับระดับพนักพิงศรีษะของเบาะน่ังแถวหน้า
ตามความเหมาะสม

 ถงึแม้วา่เด็กหรือทารกได้น่ังในท่ีน่ังสําหรับเด็กก็ยังต้อง
ใส่ใจและดูแลเด็กและทารกด้วย

 กรุณาอย่าใหเ้ด็กของท่านยืนในรถยนต์หรือคกุเข ่าบน
เบาะน่ัง มฉิะน้ันหากเกิดอุบติัเหตุ เด็กของท่านอาจจะ
กระเด็นขึน้ และทําใหเ้ด็กเองหรือผู้โดยสารคนอื ่นรับบาด
เจ็บหรือเสียชีวติได้

 หากท่าน่ังของเด็กๆไม่ถกูวิธีหรือร่างกายเอียงไปด้านหน้า
จะเพ่ิมความเส่ียงรับบาดเจบ็ในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ

 วิธกีารใชเ้ข็มขดันิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพ
การทํางานของเขม็ขัดนิรภัยเปน็อย่างมาก ต้องปฏิบัติ
ตามคําแนะนําการใช้เข็มขดันิรภัยอย่างถูกต้องของผู้ผลิต
ท่ีน่ังสําหรับเด็ก หากไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง 
แมเ้ปน็อุบติัเหตุเล็กน้อยก็อาจจะรับบาดเจบ็ได้

 ในขณะเกดิอุบติัเหตุการชนหรือเบรกอย่างฉกุเฉนิ ท่ีน่ัง
สําหรับเด็กท่ีไม่ได้ติดต้ังและยึดติดอย่างถูกต้อง
อาจจะเคล่ือนท่ีและทําให้ผู้โดยสารคนอ่ืนในรถบาดเจ็บ
เพราะฉะน้ัน แมไ้มม่ีเด็กหรือทารกน่ังบนท่ีน่ังสําหรับเด็ก 
ก็ต้องติดต้ังและยึดติดท่ีน่ังสําหรับเด็กอย่างถกูต้อง 

คําเตือนการใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหน้า
โปรดอ่านเคร่ืองหมายเตือนการเดินทางอย่างปลอดภัยบนแผ่น
กันแดดอย่างละเอียด เพ่ือความปลอดภัย กรุณาพยายามติดต้ัง
ท่ีน่ังสําหรับเด็กบนเบาะน่ังแถวหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องติดต้ังท่ี
น่ังสําหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหน้า ต้องปฏิบติัตามข้อควรระวงั
ดังต่อไปน้ี:

ขณะที่ได้เปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้โด
ยสารแถวหน้า อย่าติดตั้งที่น่ังสําหรับเด็กแบบห ัน-
หลังบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า เพราะที่น่ังสำ-
หรับเด็กจะอยู่ในบริเวณพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย หากกระตุ้นถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย อาจจะทําให้เด็กหรือทารกรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่น่ังสําหรับเด็กแบบหัน
หลังบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า ต้องใช้สวิตช์
กุญแจ * ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับ
ผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะน้ันอาจจะทําให้เด็กหรือ
ทารกรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
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ขณะที่ไม่ได้ติดตั้งที่น่ังสําหรับเด็กบนเบาะน ั่งผู้โดย
สารแถวหน้า  ต้องใช้สวิตช์กุญแจ*เปิดใช้ฟังก์ช ั่น
ถุงลมเสริมความปลอดภยัสําหรับผู้โดยสารแถว
หน้า

ขณะที่ติดตั้งที่น่ังสําหรับเด็กบนเบาะนั่งผูโ้ดยสาร
แถวหน้า   ต้องปรับเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้าให้
ห่างไกลจากถุงลมเสริมความปลอดภัยมากที่สุด

คําแนะนําท่ีสําคัญสําหรับการเดินทางท่ีมีเด็กหรือทารกนั่ง
ด้วยกนัและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง*

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสร ิม
ความปลอดภยัด้านข้าง มิฉะน้ันจะมีความเส่ียงรับ
บาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกไม่รับบาดเจ็บ ต้องเลือก
และยึดติดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสม
ตามอายุ ส่วนสูงและน้ําหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆในขอบเขตการทํางานของถุง
ลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะน้ันจะมีความ
เสี่ยงรับบาดเจ็บ

เมือ่เกิดอุบัติเหตุการชนด้านขา้ง ถงุลมเสริมความปลอดภัย
ด้านขา้งจะอํานวยความป้องกันท่ีดีใหแ้ก่ผู้โดยสาร ขณะท่ี
กระตุ้นถุงลมเสริมความปลอดภัยทํางาน จะผลิตแรงพองตัว
ท่ีรุนแรงมาก

เพราะฉะน้ัน หากท่าน่ังของผู้โดยสารไม่ถกูต้อง อาจจะรับบาด-
เจบ็เน่ืองจากถงุลมเสริมความปลอดภัยเองหรือสิ ่งของท้ังหมด
ท่ีจัดวางในขอบเขตการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านขา้ง

เพราะฉะน้ัน ต้องเลือกใชท่ี้น่ังสําหรับเด็กท่ีเหมาะสมเพ่ือยึด
เหน่ียวเด็กในรถย่างคงท่ีและถกูวธิี และแน่ใจได้เผ่ือพ้ืนท่ีพอ
เพียงในระหวา่งเด็กหรือทารกกับถงุลมเสริมความปลอดภัย
ด้านขา้ง หากเกดิอุบติัเหตุ ถงุลมเสริมความปลอดภัยจะสา-
มารถขยายตัวอย่างราบร่ืนและปอ้งกันความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสุด
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กลุ่มของที่นัง่สําหรับเด็ก
ควรใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กท่ีมส่ีวนสูงเกิน 1.5 เมตรสามารถใช้เขม็ขัดน ิรภัยของรถยนต์โดยตรง 

เบาะน่ังเด็กต ้องถกูกฎระเบยีบหรือได้มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  เช่นกฎระเบียบ ECE-R44 ของยุโรป

ความเหมาะสมของระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถท่ีเหมาะสมกับเบาะน่ังต่างๆ

กลุ่มคุณภาพ
ตําแหน่งท่ีน่ัง

ผู้โดยสารแถวหน้า เบาะน่ังริมหน้าต่างแถวหลัง ท่ีกลางของเบาะน่ังแถวหลัง
กลุ่ม 0 (ต่ํากว่า 10 กิโลกรัม) U U X
กลุ่ม 0+ (ต่ํากว่า 13 กิโลกรัม) U U X
กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม) U U X
กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) U U X
กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรมั) U U X
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ความเหมาะสมของระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถ ISOFIX สําหร ับตําแหน่ง ISOFIX ต่างๆ

หมายเหต ุ2:ตัวอักษรในตารางน้ีแสดงถงึ:
U = เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตของกลุ่มคุณภาพน้ี
UF = เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเดก็ในรถแบบหันหน้าที่ไดร้ับอนุญาตของกลุ่มคุณภาพน้ี
L = เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถประเภทพิเศษที่เรียงในรายการ ระบบยึดเหน่ียวเหล่าน้ีอาจจะเป็นประเภทรถยนต์พิเศษ ประเภทถูกจํากัด
หรือประเภทกึ่งทั่วไป
B =เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถประเภทติดต ั้งภายในท่ีได้รับอนุญาตของกลุ่มคุณภาพน้ี
X =ตําแหน่งของเบาะน่ังน้ีไม่เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถของกลุ่มคุณภาพน้ี

กลุ่มคณุภาพ ประเภทขนาด โมดูลคงท่ี
ตําแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์
เบาะน่ังริมหน้าต่างแถวหลัง

เตียงแบบพกพา
F ISO/L1 X
G ISO/L2 X

กลุ่ม 0 (ต่ํากว่า 10 กิโลกรัม) E ISO/R1 IL

กลุ่มคณุภาพ
ตําแหน่งท่ีน่ัง

ผู้โดยสารแถวหน้า เบาะน่ังริมหน้าต่างแถวหลัง ท่ีกลางของเบาะน่ังแถวหลัง
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กลุ่ม 0+ (ต่ํากว่า 13 กิโลกรัม)
E ISO/R1 IL
D ISO/R2 X
C ISO/R3 X

กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม)

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
B ISO/F2 IUF
B1 ISO/F2X IUF,IL
A ISO/F3 IUF

กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) หมายเหตุ 1 X
กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรมั) หมายเหตุ 1 X

กลุ่มคุณภาพ ประเภทขนาด โมดูลคงท่ี
ตําแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์
เบาะน่ังริมหน้าต่างแถวหลัง
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หมายเหต ุ1:สําหรับระบบควบคุมเด็กที่ไม่ไม่ได้ระบปุระเภทขนาด(A~G)ตาม ISO/XX กลุ่มคุณภาพที่เหมาะใช้ 
โรงงานผลิตรถยนต์ควรแนะนําระบบการควบคุมเด็ก ISOFIX ที่เหมาะสมกับทุกเบาะน่ัง
หมายเหต ุ2:ตัวอักษรในตารางน้ีแสดงถงึ:
IUF = เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถ ISOFIX แบบหันหน้าประเภททั่วไปท่ีได้รบัอนุญาตของกลุ่มคุณภาพน้ี
IL = เหมาะสมกับระบบยึดเหน่ียวเด็ก ISOFIX ประเภทพิเศษที่เรียงในรายการ ระบบยึดเหน่ียวเหล่าน้ีอาจจะเป็นประเภทรถยนต์พิเศษ 
ประเภทถูกจํากัดหรือประเภทก่ึงทั่วไป
X = ตําแหน่ง ISOFIX ไม่เหมาะสมกับกลุ่มคุณภาพน้ีและ/หร ือระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถ ISOFIX ประเภทน้ี
A – ISO/F3 = ระบบยึดเหน่ียวเดก็ในรถแบบหันหน้าและปรับระดับให้เตม็ที่ที่เหมาะสมกับเดก็วัยหัดเดิน
B – ISO/F2 =  ระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน
B1 – ISO/F2X =  ระบบยึดเหน่ียวเดก็ในรถแบบหันหน้าและปร ับระดับลดลงท่ีเหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน
C – ISO/R3 = ระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับให้เต็มที่ที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน
D – ISO/R2 = ระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน
E – ISO/R1 = ระบบยึดเหน่ียวทารกในรถแบบหันหลัง
F – ISO/L1  = ระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถแบบด้านซ้าย (เบาะนอนแบบพกพา)
G – ISO/L1 = ระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถแบบด้านขวา (เบาะนอนแบบพกพา)

กลุ่มคณุภาพ ประเภทขนาด โมดูลคงท่ี
ตําแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์
เบาะน่ังริมหน้าต่างแถวหลัง
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กลุ่มคณุภาพ ประเภท
ขนาด ชื่อ โมดูลคงท่ี ประเภท กลุ่ม

กลุ่ม 0 (ต่ํากว่า 13 กิโลกรัม) E Britax Baby Safe Plus (อุปกรณ์มีขาตั้ง) ISO/R1 แบบหัน
หลัง

แบบก่ึง
ทั่งไป
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ท่ีน่ังสําหรับเด็กกลุ่ม 0/0+
ขณะที่ได้เปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้
โดยสารแถวหน้า อย่าติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบ
หันหลังบนเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะน้ัน
เด็กจะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทารกท่ีอายุไม่เต็ม 9 เดือนและนํ้าหนักตํ่ากวา่ 10 ก ิโลกรัมหรือ
ทารกท่ีอายุไม่เต็ม 24 เดือนและนํ้าหนักตํ่ากว่า 13 กิโลกรัม    
เหมาะใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กแบบสามารถปรับใหน้อนได้มากท่ีสุด

ท่ีน่ังสําหรับเด็กกลุ่ม 1
ขณะที่ได้เปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้
โดยสารแถวหน้า อย่าติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบ
หันหลังบนเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะนั้น
เด็กจะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เด็กหรือทารกที่อายุไม่เต็ม 4 ขวบและนํ้าหนักอยู่ระหวา่ง 9-18   
กิโลกรัม เหมาะใช้ท่ีสุดคือเบาะน่ังเด็กแบบหันหลังมากท ี่สุด 
และสามารถเลือกใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กแบบหนัหน้า 
125



เบาะนั่งและกลไกป้องกัน

ท่ีน่ังสําหรับเด็กกลุ่ม 2

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล ่
และแนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดคอ 
เข็มขัดนิรภัยรัดเอวต้องแนบกับสะโพกของเด็ก
ห้ามรัดท้อง หากมีความจําเป็นสามารถดึงเข็มขัด 
นิรภัยให้แน่นอีกหน่อย

เด็กท่ีอายุไมเ่ต็ม 7 ขวบและนํ้าหนักอยู่ระหว่าง 15-25 กิโลกรัม    
เหมาะใช้ท่ีน่ังสําหรับเด็กและเขม็ขัดนิรภัยแบบยึด 3 จดุของ
รถยนต์

ท่ีน่ังสําหรับเด็กกลุ่ม 3
เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล ่
และแนบกับส่วนบนของร่างกาย  ห้ามรัดคอ เข็ม-
ขัดนิรภัยรัดเอวต้องแนบกับสะโพกของเด็ก ห้ามรัด
ท้อง หากมีความจําเป็น สามารถดึงเข็มขัดนิรภัย
ให้แน่นหน่อย

เด็กท่ีอายุประมาณ 7 ขวบข้ึนไปและนํ้าหนักอยู่ระหว่าง 22-36   
กิโลกรัม และส่วนสูงตํ่ากว่า 1.5 เมตร เหมาะใช้ท่ีน ั่งเสริมและ
เขม็ขดันิรภัยแบบยึด 3 จดุของรถยนต์
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3

วิธีติดตั้งที่นัง่สําหรับเด็ก
ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยดึ 3 จุดของรถยนต์มารัดให้คงท่ี

ขณะที่ได้เปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยสําหรับผู้
โดยสารแถวหน้า อย่าติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กแบบ
หันหลังบนเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า  มิฉะนั้นเด็ก
จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

กรุณาติดต้ังท่ีน่ังสําหรับเด็กบนเบาะน่ังแถวหลังและใช้เขม็ขดั
นิรภัยแบบยึด 3 จดุของรถยนต์มายึดท่ีน่ังสําหรับเด็กใหค้งท่ี

ใช้อุปกรณ์ ISOFIX ของรถยนต์ยึดให้คงท่ี
หมายเหต:ุ รถยนต์คันน้ีมีช่องต่อ ISOFIX ที่เชื่อมต่อที่นั่ง
สําหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งแถวหลังสองข้าง  
กรุณาพยายามติดตั้งที่นั่งสําหรับเด็กบนเบาะนั ่งแถวหลัง

เมือ่ติดต้ังและถอดท่ีน่ังสําหรับเด็ก ต้องปฏิบ ัติตามคําแนะนํา
ท่ีเสนอโดยผู้ผลิตท่ีน่ังสําหรับเด็ก

 เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเขา้แหวนล็อค ISOFIX ท่ี
อยู่ระหว่างเบาะรองกับพนักพิง 
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 เสียบขายึด ISOFIX ของท่ีน่ังสําหรับเด็กเขา้ตัวคลุม

พลาสติกท่ีติดต้ังเรียบร้อยแล้ว และเขา้กับแหวนล็อค
ISOFIX 

 หลังติดต้ังเสร็จ ลองดึงท่ีน่ังสําหรับเด็กเพ่ือตรวจสอบว่า
ท่ีน่ังสําหรับเด็กได้ติดต้ังแน่นหรือยัง

หมายเหต:ุ รายละเอียดของวิธีติดตั้ง โปรดอ้างอิงถึงหนัง
สือแนะนําที่น่ังสําหรับเด็ก
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AB

ล็อคป้องกันเด็ก
อย่าให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

การล็อคหรือปลดล็อคป้องกันเด็ก
 เปิดประตูหลังและใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเสียบเขา้

ช่องล็อคป้องกันเด็ก (รูป A)
 หมุนช่องล็อคถึงตําแหน่งเขา้ล็อคหรือตําแหน่งปลดล็อค

ตามความต้องการ (รูป B)
หมายเหต:ุ เม่ือล็อคตัวล็อคป้องกันเด็ก ประตูรถด้านหลัง
ขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาจนถึงตําแหน่งเข้าล็อค ประตูรถ
ด้านหลังซ้ายหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาจนถึงตําแหน่งเข้า
ล็อค

หมายเหต:ุ หลังล็อคป้องกันเด็กเข้าล็อค จะไม่สามารถเปิด
ประตูด้านหลังภายในรถโดยตรง
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กุญแจ
ข้อมูลทัว่ไป

กรุณาเก็บรักษากุญแจสํารองในที่ปลอดภัย อย่า
เก็บไว้อยู่ในรถ !

เราจะจดัเตรียมกุญแจสองชุดใหท่้าน กุญแจทุกชุดมีกุญแจ
ฉกุเฉนิดอกหน่ึง

กุญแจท่ีเราจัดเตรียมใหท่้านได้เขียนรหสัระบบปอ้งกันความ
ปลอดภัยสําหรับรถยนต์ของท่านเฉพาะ กุญแจท ี่ไมไ่ด้เขยีน
รหสัไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้

กุญแจรีโมทต้องอยู่ในขอบเขตท่ีกําหนดจึงสามารถใช้งานได้
และขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทบางทีขึ้นอยู่กับประจุไฟฟ้า
ของแบตเตอร่ี ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 
เพ่ือความปลอดภัย หลังท่ีท่านใช้รีโมท กรุณาตรวจสอบวา่ล็อค
ประตูได้หรือไม่

1 2 3

1 ปุม่เปิดฝาหอ้งเก็บสัมภาระท้ายรถ/ประตูท้าย
2 ปุม่ล็อค
3 ปุม่ปลดล็อค
หากกุญแจของท่านเสียหาย/ถกูขโมยหรือสูญเสีย  กร ุณาติดต่อ
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปล่ียนกุญแจทันที กุญแจ
ท่ีเสียหาย/ถกูขโมยจะไมส่ามารถสตาร์ทเคร ื่องยนต์อีก หาก
ท่านหาเจอกุญแจท่ีหายไป สามารถนําไปศนูย์บริการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังและกระตุ้นฟังก์ช่ันใหม่ 

หมายเหต:ุ ท่านเพียงสามารถเปลี่ยนกุญแจในศูนย์บริการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทเท่านั้น กุญแจท ี่ทําป๊ัมเองไม่
สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้ 
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หมายเหตุ: กุญแจใหม่ไม่สามารถส่งมอบใหลูกค้าทันที 
เพราะผู้แทนจําหน่ายต้องการเวลาสั่งทํากุญแจใหม ่ให้ลูกค้า

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมท
ขณะท่ีหน้าจอแสดงจอแสดงขอ้มลูท่ัวไปของรีโมทแสดงข้อมลู
“Key Battery Low” ควรเปล่ียนแบตเตอรี่รีโมท หลังปดิสวิตช์
กุญแจ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงขึน้อีกพักหน่ึง 

A

4

3
2

1

1 ผลักไปยังด้านหน้า (รูป A) เพ่ือเปิดฝาครอบรีโมท 
(ตําแหน่ง 1)  

กรุณาอย่าวางกุญแจสํารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะ
สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะทําให้ระบบ
กุญแจและอุปกรณ์ควบคมุการเตอืนภัยใช้งานไมไ่ด ้ 

รีโมทได้ติดต้ังวงจรไฟฟ้าชนิดความแมน่ยําสูง ต ้องป้อง
กันการกระแทก นํ้า อุณหภูมิสูง ความช้ืน แสงแดด สาร
ละลาย สารขัดเงาและการกัดกร่อนของสารทําความ
สะอาด
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2 สังเกตตําแหน่งของฝาครอบ ถอดปล๊ักจากตัวรีโมท

(ตําแหน่ง 2) 
3 สังเกตตําแหน่งแผ่นวงจรของรีโมท ถอดแผ่นวงจร 

(ตําแหน่ง 4) ออกจากรีโมท 
4 ใช้ไขควงปากแบน (ตําแหน่ง 3) ถอดแบตเตอร่ีออก 

ระวงัอย่าสัมผัสกับแผ่นวงจรและจดุโลหะของแบตเตอร่ี
หมายเหต:ุ รอยนิ้วมือจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 
สั้นลง ควรพยายามหลีกเลี่ยงสัมผัสกับพื้นผิวของแบตเตอร่ี 

5 ติดต้ังแบตเตอร่ีใหมใ่ห้ถกูต้อง (ขัว้+ อยู่ด้านบน)
หมายเหต:ุ แนะนําใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032   

6 เสียบแผ่นวงจรและปล๊ักเข้ารีโมทให้ถูกต้อง
7 ประกอบฝาครอบรีโมทก่อน แล้วเล่ือนกลับถงึตําแหน่ง

เดิม
8 ขณะท่ีเสียบรีโมทเข้าสวิตช์กุญแจ กุญแจจะสแกนคล่ืน

กับระบบรถยนต์อีกคร้ัง

ข้อควรระวงั

หากใช้แบตเตอร่ีท่ีไมเ่หมาะสมหรือไมไ่ด้มาตรฐาน อาจ
จะทําใหกุ้ญแจเสีย ต้องใช้แบตเตอร่ีใหมท่ี่มแีรงดันไฟฟ้า 
ขนาดและมาตรฐานเดียวกันมาเปลี่ยนแทนแบตเตอร่ี
เก่า 

หากติดต้ังแบตเตอร่ีอย่างไมถู่กต้อง อาจจะทําให ้กุญแจ
เสีย

ต้องจดัท้ิงแบตเตอร่ีเก่าตามขอ้กําหนดของกฎระเบียบ
ทางส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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กุญแจฉุกเฉิน

A B

หากรีโมทไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูรถด้วยเหตุผลบางอย่าง
ท่านสามารถใช้กุญแจฉกุเฉนิเสียบเขา้ตัวล็อคประตูด้านขา้งผู้
ขับขี่ หมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกาสามารถเปิดประตูรถได้ 
หรือหมนุตามเขม็นาฬกิาสามารถล็อคประตูรถ

กุญแจฉกุเฉนิอยู่ภายในรีโมท ผลักไปยังด้านหน้าเพ่ือเปิดฝา
ครอบรีโมท (รูปA) ฝาครอบปล๊ัก สามารถถอดกุญแจฉกุเฉนิ
ออกมา (รูปB)  

ข้อควรระวงั

ขณะท่ีเปิดแหวนปล๊ัก ต้องระวงัไมใ่ห้กุญแจฉกุเฉนิหลุดออก

ระบบกันขโมย
รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังระบบตัดการทํางานของเคร่ืองยนต์
และระบบสัญญาณกันขโมย เพ่ือความปลอดภัยและความ
สะดวกของการปฏิบัติ กรุณาอ่านขอ้ความใหล้ะเอียด เพ่ือ
เขา้ใจถึงวธิกีารเปดิและการปลดระบบกันขโมย

ระบบกันขโมย
ระบบตัดการทํางานของเคร่ืองยนต์สามารถป้องกันรถยนต์ถกู
ขโมย หากผู้ขับขีลื่มล็อคประตู เพียงใช้กุญแจแท้เปดิสวติช์จงึ
สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้ มิฉะน้ันเคร่ืองยนต์จะสตาร์ทไม่
ได้ ระบบตัดการทํางานของเคร่ืองยนต์จะเร่ิมทํางานหลังถอด
กุญแจออก 30 วนิาที 

ให้ใช้กุญแจแท้หน่ึงดอกเปิดสวติช์กุญแจ เคร ื่องยนต์จะปลด
ล็อคกันขโมยโดยอัตโนมติั 
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หากไมส่ามารถระบุกุญแจท่ีเสียบเขา้ เคร่ืองยนต ์จะสตาร์ทไม่
ได้ และหน้าจอจอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูล“Engine 
Disabled” กรุณาอ่านคูม่อืการใช้งาน

ระบบเตือนกันขโมยแบบอเิล็กทรอนิกส์
การล็อค
1 ปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลัง
2 กดปุ่มล็อคหน่ึงคร้ัง จะกระตุ้นระบบเตือนกันขโมยแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ปกปอ้งประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและฝา
กระโปรงหลัง)

3 ไฟเล้ียวกระพริบสามคร้ัง แสดงว่าได้ล็อครถอย่างปลอด
ภัยแล้ว ไฟเตือนกันขโมย(ท่ีแผงหน้าปดั)จะสวา่งขึน้ 

การล็อคท่ีผดิ
หากกดปุ่มล็อคบนรีโมทในขณะท่ีประตูผู้ขับขี่ย ังไม่ได้ปิดสนิท
จะล็อคประตูรถไม่ได้ ระบบเตือนกันขโมยแบบอิเล็กทรอ- 
นิกส์จะไมทํ่างาน

หากกดปุ่มล็อคบนรีโมทในขณะท่ีได้ปิดประตูรถผู ้ขับขี่
แต่ไม่ได้ปดิประตูผู้โดยสารหรือฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรง
หลังใหส้นิท แตรจะส่งเสียงเตือนหน่ึงคร้ัง เพ่ือเตือนการล็อคผิด  
แต่ในกรณีน้ี ระบบเตือนกันขโมยแบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน
เร่ิมทํางาน (ประตูหรือฝากระโปรงท่ีได้ปิดสนิทท้ังหมดถูกล็อค 
แต่ประตูหรือฝากระโปรงท่ีเปดิอยู่จะปกป้องไมไ่ด้!) ไฟเตือน
กันขโมยจะพริบขึน้

ขณะท่ีปดิประตูหรือปดิฝากระโปรง ระบบจะเปดิฟังก์ช่ันเตือน
กันขโมยแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมติั 
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สัญญาณไฟกันขโมยและเสียงเตือนภัย

ABSABS

 Brake
Fail

Trip km
Error 0

EP

สัญญาณไฟน้ีจะแสดงสภาพการทํางานของระบบเตือนกันขโมย
แบบอิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี :

 ฟังก์ชันกันขโมยแบบอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมทํางาน :
สัญญาณเตือนกันขโมยจะกระพริบขึน้จนระบบยกเลิก
เตือนภัย

 ฟังก์ชันกันขโมยแบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเร่ิมทํางาน
(การล็อคผิด):
หากเกิดการล็อคผิดเน่ืองจากประตูรถด้านผู้ขับขี่
สัญญาณเตือนกันขโมยจะกระพริบขึน้และระบบไม่
สามารถป้องกันรถยนต์ได้ หากเกิดการล็อคผิดเน่ือง
จากประตูรถอ่ืนๆ สัญญาณเตือนกันขโมยจะกระพริบข ึ้น

หากกระตุ้นสัญญาณเตือนกันขโมย แตรของรถยนต์จะส ่งเสียง
เตือน 10 รอบ รอบละ 30 วนิาที หากต้องยกเลิกเสียงแตรท่ี
เตือนภัย กดปุม่ปลดล็อคหรือปุม่ล็อคบนรีโมท ในการเปิดประตู
รถคร้ังต่อไป หน้าจอแสดงจอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงสัญลัก-
ษณ์“Alarm Triggered” 

การปลดล็อค
 กดปุม่ปลดล็อคหน่ึงคร้ัง จะปลดระบบเตือนภัยกันขโมย

แบบอิเล็กทรอนิกส์และเปดิประตูด้านผู้ขบัขีเ่ท่าน้ัน
 กดปุม่ปลดล็อคสองคร้ัง จะปลดระบบเตือนกันขโมยแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และเปิดประตูรถท้ังหมด และปลดล็อคฝา
กระโปรงหลัง ในสองกรณีน้ี ไฟเล้ียวจะกระพริบหน่ึงคร้ัง  
ไฟส่องสวา่งภายในสว่างขึ้น

 สามารถใช้เมนูหลักของหน้าจอจอแสดงขอ้มูลท่ัวไปเปิด
หรือปิดฟังก์ช่ันน้ี รายละเอียดอ้างอิงถึง“ล็อคสมาร์ท -  
จอแสดงข้อมูลรถยนต์-แผงหน้าปัดและชุดควบคุม”
หากจะห้ามเขา้ขา้งเดียว เมือ่กดปุ่มปลดล็อค จะยกเลิก
ระบบเตือนกันขโมยแบบอิเล็กทรอนิกส์และปลดล็อค
ประตูรถท้ังหมด

หมายเหต:ุ หลังใช้รีโมทปลดล็อค 30 วินาทีแต่ยังไม่มีการ
กระทําอื่นใดๆ ประตูรถทั้งหมดจะล็อคโดยอัตโนมัติ 
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การเปิดและปิดกระจกรถท้ังหมด*
กดปุม่ปลดล็อคบนรีโมทคา้งไว ้(เกิน 2 วินาที) จะเป ิดกระจกรถ
ท่ีปิดท้ังหมด 

กดปุม่ล็อคบนรีโมทคา้งไว้ (เกิน 2 วนิาที) จะปดิกระจกรถท่ี
เปดิท้ังหมด 

หากกดปุ่มใดๆในขณะท่ีกระจกรถกําลังขึน้ลงอยู่ กระจกรถจะ
หยุดขึน้ลงทันที 

สวิตช์ล็อคภายใน

1
2

1
2

หากระบบเตือนกันขโมยไม่ทํางาน กดสวิตช์ล็อคภายใน 
(ตําแหน่ง 1) สามารถล็อคประตูรถได้ กดสวิตช์ปลดล็อคภายใน   
(ตําแหน่ง 2) สามารถปลดล็อคประตูรถได้

หมายเหต:ุ หากเปิดใช้ระบบเตือนกันขโมย ขณะนี้ถ้ากด
สวิตช์ล็อค/สวิตช์ปลดล็อคภายในจะไม่สามารถล็อคหรือ
ปลดล็อคภายในได้ แต่จะกระตุ้นระบบเตือนกันขโมย
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หมายเหต:ุ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กดสวิตช์ล็อคภายใน
ค้างไว้ (เกิน 2 วินาที) จะได้ยินเสียงแตรและล็อคประตูรถทั้ง
หมด กดสวิตช์ปลดล็อคภายในค้างไว้ (เกิน 2 วินาที) จะ
หยุดเสียงแตรและปลดล็อคประตูรถทั้งหมด 

มือเปิดประตูด้านใน
สามารถใช้ด้ามจบัภายในประตูรถสามารถเปดิประตูรถได้

1 ดึงมือเปดิประตูด้านในจะปลดล็อคประตูได้ 
2 ดึงมือเปดิประตูด้านในอีกคร้ังจะเปิดประตูรถได้

การล็อคประตูตามความเร็วรถ*
ฟังก์ช่ันน้ีสามารถล็อคประตูรถท้ังหมดโดยอัตโนมติัในขณะท่ี
ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ฟังก์ช่ันน้ีเปน็ฟังก์ช่ันให้
เลือก รายละเอียดอ้างอิงถงึ“สมาร์ทล็อค จอแสดงข้อมลูรถ-
ยนต์ - แผงหน้าปดัและชุดควบคมุ”

หลังถอดกุญแจออกจากสวติช์กุญแจ จะปลดล็อคประตรูถโดย
อัตโนมติั 

หอ้งเก็บสัมภาระท้ายรถ

A B

หากจําเป็นต้องเปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถระ
หว่างเดินทางหรือแถบยางระหว่างตัวถังรถกับห้อง
เก็บสัมภาระท้ายรถมีรอยขาด  ต้องปิดกระจกทั้ง
หมด เลือกการเป่าลมด้านหน้า ตั้งค่าเคร่ืองปรับ
อากาศให้หมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุด วิธีนี้จะ
สามารถป้องกันไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร
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 กดปุ่มคา้งไว้ (รูปB) เกิน 2 วนิาที เพ่ือปลดฝากระโปรง

หลัง/ประตูท้าย 
 หลังได้ปลดล็อค สามารถกดสวติช์เปดิกระโปรงหลัง/

ประตทู้ายรถ (รูปA)

การเปิดกระโปรงหลังอย่างฉุกเฉิน(รถซีดาน)
หว่งโซเ่ปิดกระโปรงหลังอย่างฉกุเฉนิอยู่บริเวณทางขวาของ
ด้านในกระโปรงหลัง

ใช้มอืแงะด้ามจบัหว่งโซ่ ดึงหว่งโซ่เปดิกระโปรงหลังอย่าง
ฉกุเฉนิ สามารถเปดิกระโปรงหลังจากภายใน
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สวิตช์กุญแจ

1
2

3

ในขณะท่ีรถยนต์กําลังว่ิงอยู่ อย่าถอดกุญแจออก 
เพราะการกระทําอย่างน้ีอาจจะล็อคพวงมาลัยจน
ไม่สามารถบังคับเลี้ยวได้

ในขณะที่รถยนต์กําลังว่ิงอยู่ อย่าแตะต้องกุญแจ
เพราะจะทําให้เคร่ืองยน์ดับ !

สวิตช์กุญแจติดต้ังบนแผงหน้าปัดท่ีอยู่ด้านซ้ายคอพวงมาลัย
ฟังก์ช่ันของตําแหน่งต่างๆแสดงดังต่อไปน้ี

ตําแหน่ง 1 (เสียบกุญแจเข้า)
 หมุนพวงมาลัยยังด้านซา้ยขวาอย่างเบาๆ สามารถปลด

ล็อคพวงมาลัย
 เคร่ืองไฟฟ้าและอุปกรณ์บางส่วนสามารถใช้งานได ้ เช่น :

กระจกไฟฟ้า กระจกมองขา้ง ฯลฯ 
ตําแหน่ง 2
 เคร่ืองไฟฟ้าท้ังหมดสามารถใช้งานได้
ตําแหน่ง 3
 สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ขณะท่ีสตาร์ทเคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า

และอุปกรณ์บางส่วนจะหยุดทํางานช่ัวคราว
ดึงกุญแจออก
 หมุนพวงมาลัยยังด้านซา้ยขวาอย่างเบาๆ จะล็อคพวง-

มาลัย
 ไฟหร่ีและไฟฉกุเฉนิจะใช้งานได้
หมายเหต:ุ ขณะท่ีเคร่ืองยนต์กําลังทํางานอยู่ หากต้องดึง
กุญแจออก ควรปรับกุญแจถึงตําแหน่ง 3 เพื่อดับเครื่องยนต์   
หลังจากน้ันคอ่ยดึงกุญแจออกมา 

หมายเหตุ:  เพียงในขณะท่ีคันเกียร์อ ยู่ตําแหน่ง P  
จึงสามารถดึงกุญแจออกมาได้*
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ข้อควรระวัง

ห้ามดึงกุญแจออกมาโดยตรง มฉิะน้ันอาจจะทํา ให้สวติช์ 
กุญแจเสียหาย และทําใหเ้คร่ืองยนต์มีปญัหา

สตารท์เคร่ืองยนต์
โปรดอย่าสตาร์ทครื่องภายในพื้นที่ที่ระบายอากาศ
ไม่ได้เป็นเวลานาน ไอเสียที่รถยนต์ระบายออกมี
คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์ จะทําให้คนหมดสติหรือ
เสียชวิีตได้

หากใช้แก๊สโซลีนเกรดต่ําหรือเคร่ืองยนต์ดับ อาจ
จะทําลายเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏกิิริยา ก่อน
ที่จะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ท่านควรอ่านบทความ
“เคร่ืองฟอกไอเสีย”อย่างละเอียด

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์
1 ก่อนท่ีจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ควรคาดเขม็ขดันิรภ ัยให้

เรียบร้อยก่อน
2 ปดิเคร่ืองไฟฟ้าท่ีไมจ่ําเป็นต้องใช้ท้ังหมด(รวมเคร่ืองปรับ

อากาศ)
3 ดึงเบรกมอืขึน้(อ้างอิงถึง“ระบบเบรก”)
4 สําหรับรถยนต์ท่ีประกอบด้วยเกียร์อัตโนมติั ควรปรับ

เกียร์เขา้ตําแหน่ง P หรือตําแหน่ง N
5 เสียบกุญแจเขา้ และผลักเขา้ตําแหน่ง 3
6 หลังเคร่ืองยนตส์ตาร์ทติด ปล่อยกุญแจทันที
หมายเหต:ุ หลังได้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ หากไม่ได้ปล่อยกุญแจ
ทันที มอเตอร์สตาร์ทจะทํางานต่อ ทําให้แบตเตอร่ีจ่ายไฟ
และอาจจะทําลายมอเตอร์สตาร์ทและเคร่ืองฟอกไอเส ีย 

ในขณะที่สตาร์ทเคร่ืองยนต์ อย่าเหยียบคนัเร่ง อย่าใหม้อเตอร์
สตาร์ททํางานเกิน 15 วนิาทีในหน่ึงคร้ัง หากเคร่ืองยนต์สตาร์ท
ไมติ่ด ปดิสวิตช์กุญแจและอย่างน้อยต้องรอคอย 10 วนิาทีคอ่ย
สตาร์ทใหม่ 
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หากระบบกันขโมยเคร่ืองยนต์ไม่สามารถระบุกุญแจท่ีสอดเข้า
จะไมส่ามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ หน้าจอจอแสดงข้อมลูท่ัวไปจะ
แสดงสัญลักษณ์เตือนภัยและตัวหนังสือ“Engine Disabled”
(รายละเอียดอ้างอิงถึง“ล็อคอัจฉริยะ - จอแสดงข้อมลูรถยนต์ -   
แผงหน้าปดัและชุดควบคมุ”) 

ข้อควรระวงั

หากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ไม่ติดโดยติดกัน 3 คร้ัง กรุณาโทร
แจง้ Call Center หากท่านอยากสตาร์ทอีกคร้ัง ต้องรอ
คอย 10 นาที เพ่ือรอมอเตอร์เย็นลงและแบตเตอร่ีฟ ื้นฟู
สภาพการใช้งานใหม ่มฉิะน้ัน หากสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ติดกันจะทําลายมอเตอร์สตาร์ทและแบตเตอร่ี 

ในขณะที่เคร่ืองหยุดทํางาน อย่าใหส้วติช์กุญแจอยู่ตํา-
แหน่ง 1 หรือตําแหน่ง 2 เป็นเวลานาน มฉิะน้ัน แบต-
เตอร่ีจะจา่ยไฟใหอุ้ปกรณไฟฟ้าตลอด

รถยนต์คนัน้ีได้ติดต้ังระบบกันขโมยเคร่ืองยนต ์ กุญแจ
ท่ีทําปั๊มเองไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์คนัน้ีได้

เน่ืองจากรถยนตจ์ะใช้ระบบไฟฟ้าต่างๆมาควบคมุต ัวเอง  
เพราะฉะน้ัน เมือ่สตาร์ทเคร่ืองยนต์ หากบริเวณรอบ
ข้างมคีล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรถยนต์ได้ติดวางอุปกรณ์ท่ี
สามารถกําเนิดคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าได้ อาจจะทําให้ระบบ
ควบคมุต่างๆของรถยนต์สตาร์ททํางานผิดได้
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การสตาร์ทรถในฤดูหนาว
ขณะท่ีอุณหภูมถิงึ -10 °C หรือตํ่ากว่า จะใชเ้วลาสตาร์ทเพ่ิม
ขึน้ เพราะฉะน้ัน ควรปดิเคร่ืองไฟฟ้าท่ีไมจ่ําเปน็ใช้ท้ังหมดใน
ขณะท่ีสตาร์ทเคร่ือง

การดับเคร่ืองยนต์
การดับเคร่ืองยนต์ปฏิบัติตามขัน้ตอนต่อไปน้ี:

1 หลังรถยนต์จอดอย่างปลอดภัย เหยียบแปน้เบรก
2 ดึงเบรกมอืขึน้
3 ปรับคนัเกียร์ของเกียร์ออโต้ถึงตําแหน่ง P 
4 ผลักกุญแจเขา้สวิตช์กุญแจถงึท่ีสุด แล้วปล่อยก ุญแจ 

ขณะน้ีจะปดิเคร่ืองยนต์ สามารถดึงกุญแจออก
หมายเหต:ุ หลังจากรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วสูงหรือ
บรรทุกหนัก (โดยเฉพาะในเขตอากาศร้อน)  แนะนําปล่อย
ให้เคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นระยะหนึ่งคอ่ยดับเคร่ือง อย่างน้ี
สามารถให้ระบบหล่อเย็นทํางานต่อไป เพื่อลดอุณหภ ูมิที่
อยู่ใต้ฝาครอบเคร่ืองยนต์ 

วิธขีับแบบประหยัดและช่วยลดมลภาระของ
สิ่งแวดล้อม
การรันอินรถใหม่
เคร่ืองยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางล้อต้องใช้เวลามาปรับตัว  
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานประจําวนั เพราะฉะน้ัน เพ่ือ
รักษาประสิทธิภาพและความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 
1500 กิโลเมตรแรก โปรดปฏิบัติตามขอ้เสนอดังต่อไปน ี ้:

 ไมว่่าเขา้เกียร์ไหน ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ไม่ควร
เกิน 3000 รอบ/นาที  หรือความเร็วรถไมเ่กิน 120 กิโล
เมตร/ช่ัวโมง 

 ไมว่่าเขา้เกียร์ไหน ต้องหลีกเล่ียงเร่งความเร ็วอย่างรุนแรง
หรือเคร่ืองยนต์ทํางานโดยรับภาระหนัก

 อย่าขบัรถโดยกําหนดคา่ความเร็ว (ไม่วา่เปน็ความเร็วสูง
หรือความเร็วตํ่า) 

 พยายามไม่เบรกรถอย่างกะทันหนั
หลังรถยนต์ได้ขับผ่าน 1500 กิโลเมตร  สามารถคอ่ยๆเพ่ิม
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ 
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การขับรถแบบประหยดั
วิธกีารขบัรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช ้งานของ
รถยนต์ และจะมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการส้ินเปลือง
เปน็อย่างมาก

ต้องอุ่นเคร่ืองตามอุณหภูมิภายนอก หากอุ่นเคร ื่องนานเกิน จะ
ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิง และจะเปน็มลภาวะกับส่ิงแวดล้อม
ด้วย 

ก่อนท่ีถงึอุณหภูมเหมาะสมของเคร่ืองยนต์ หากเร ่งความเร็ว
อย่างกะทันหัน และเพ่ิมภาระบรรทุกของเคร่ืองยนต์อย่าง
กะทันหนั อาจจะทําลายเคร่ืองยนต์ได้ 

เลือกเกียร์ที่เหมาะสม
ต้องหลีกเล่ียงการลากเกียร์หรือการขับรถเร็วเกินกําลังเคร่ือง
ควรเลือกตําแหน่งเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนถนน 

การขับรถในพ้ืนทีร่าบ
หากขบัรถบนทางหลวง ใช้ความเร็วท่ีเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ
ดีกว่าการขบัแบบเร่งความเร็วเบรกทันทีทันใดและเบรกรถบ่อย
ควรพยายามหลีกเล่ียงการเร่งความเร็ว การออกรถหรือการ
เบรกอย่างกะทันหนั การเร่งหรือลดความเร็วอย่างสม่ําเสมอ

จะประหยัดนํ้ามัน ลดปริมาณไอเสียและลดการสึกหรอของ
ช้ินส่วนมากกว่าการเร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหนั 

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยการขับความเร็วสูง
เมือ่ขบัด้วยความเร็วสูง จะส้ินเปลืองนํ้ามันและระบายไอเสีย
มากขึน้ และส่งเสียงรบกวน

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
ควรพยายามหลีกเล่ียงถนนท่ีรถติด ระหว่างการขบัรถ ควรคาด
การณ์สภาพถนนล่วงหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างรถ
เพ่ือลดความเร็วอย่างทันเวลา หากไมต้่องการเบรกรถ อย่าวาง
เท้าบนแปน้เบรกเปน็เวลานาน อย่างน้ีจะทําใหแ้ผ่นเบรกร้อน
เกินและเส่ือมเร็ว และส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงเปน็อย่างมาก

ควรดับเครือ่งในขณะรอคอย
หากเคร่ืองยนต์ต้องเดินเบาเปน็เวลานาน หากสภาพจารจรเอ้ือ
อํานวยสามารถดับเคร่ืองยนต์ เพราะผลกระทบของเคร ื่องยนต์
เดินเบาเปน็เวลานานมากกว่าผลกระทบของการสตาร์ทเคร่ือง-
ยนต์ใหม่ 

การใชเ้ครื่องไฟฟ้าเสริมภายในรถยนต์อยา่งเหมาะสม
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เคร่ืองไฟฟ้าเสริมสามารถทําให้ส่ิงแวดล้อมภายในรถสบายข้ึน
แต่การใช้เคร่ืองไฟฟ้าเสริมจะส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงมากขึน้
และเปน็มลภาวะส่ิงแวดล้อม

การขับในสภาพพิเศษ
การขับในสภาพถนนล่ืน

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวทางอย่าง
กะทันหันบนถนนลื่น จะทําให้ล้อลื่นไถลจนเสีย
การควบคุม จนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้

 ขณะท่ีมีฝนตกทําให้ถนนล่ืน เน่ืองจากทัศนวสัิยลดลง 
และกระจกมหีมอก โปรดใช้ฟังก์ช่ันกําจดัหมอกของ
เคร ื่องปรับอากาศ

 ในขณะท่ีฝนตก เน่ืองจากพ้ืนถนนล่ืนกวา่ปกติ กร ุณาลด
ความเร็วรถและขบัด้วยความระมดัระวงั

 เมือ่ฝนตกหรือหมิะตก อย่าขบัด้วยความเร็วสูงบนทาง
ด่วน เน่ืองจากมีนํ้าเคลือบผิวถนนและล้อ จะส่งผลกระ-
ทบต่อฟังก์ช่ันการเล้ียวทางและเบรกรถ
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การขับบนถนนที่มีน้ําขงั
ในขณะขบัรถ ควรพยายามหลีกเล่ียงผ่านพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้าขังหรือนํ้า
ลําธาร หลังรถยนต์ผ่านแอ่งนํ้า กรุณาเหยียบคนัเบรกเบาๆเพ่ือ
ตรวจสอบว่าการทํางานของเบรกยังตามปกติหรือไม ่แผ่นเบรก
ท่ีเปียกนํ้าจะไมส่ามารถเบรกตามปกติได้ หากเพียงมแีผ่นเบรก
ข้างเดียวสามารถใช้งานได้ จะส่งผลกระทบต่อการบ ังคบัเล้ียว
จนทําให้เกิดอุบติัเหตุได้ นอกจากน้ี ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์
ของรถอาจจะเสียเน่ืองจากมคีวามช้ืนเกิน 

ข้อควรระวัง

หากขบับนถนนท่ีมีนํ้าขังอาจจะทําใหเ้คร่ืองยนต์ดับ อุปกรณ์
เสียหาย (เช่นช้ินส่วนไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร) หรือทําให้
เคร่ืองยนต์เสียเน่ืองจากมนํ้ีาซึมเขา้ หากขับบนถนนท่ีมนํ้ีาขงั
ทําใหเ้คร่ืองยนต์ดับ โปรดอย่าสตาร์ทเคร่ืองยนต ์อีก กรุณา
ติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือทำการตรวจสอบ

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การบํารงุรกัษารถตามระยะเวลาที่กําหนด
หากทําการบํารุงรักษารถตามระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถทํา
ใหร้ถยนต์ส้ินเปลืองนํ้ามนัและระบายไอเสียน้อยลง ช่วยยืดอายุ
การใช้งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยางบ่อยๆ
หากแรงดันลมยางสูงเกินหรือไม่พอ จะทําใหย้างล้อสึกหรอเร็ว
ขึน้ จนส่งผลกระทบต่อการควบคมุรถยนต์ หากแรงดันลมยาง
ไม่เพียงพอ จะเพ่ิมการเสียดสีจนส้ินเปลืองนํ้าม ันมากขึ้น 

ไม่บรรทกุสัมภาระที่ไม่จําเป็น
นํ้าหนักของอุปกรณ์เสริมหรือสัมภาระท่ีไมจ่ําเป็นจะส้ินเปลือง
นํ้ามนัมากขึ้น โดยเฉพาะในขณะท่ีรถยนต์ต้องจอดและออกตัว
บอ่ยๆ อย่างน ี้นอกจากสามารถลดนํ้าหนักของตัวถังรถ ยังสา-
มารถป้องกันการกัดกร่อนตัวถงัรถ
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รกัษาการตั้งศนูย์ลอ้
ในขณะขบัรถ ต้องหลีกเล่ียงรถยนต์ชนกับไหล่ทาง เมื่อขับบน
พ้ืนท่ีท่ีไมเ่รียบ ต้องลดความเร็วรถ หากการต้ังศนูย์ล้อไม่ถกู
ต้อง นอกจากจะทําใหย้างล้อสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพ่ิมภาระ
ใหเ้คร่ืองยนต ์ทําใหร้ถยนต์ส้ินเปลืองนํ้ามนัมากขึน้ 

รกัษาสภาพการทํางานที่ดทีี่สุดของรถยนต์
เคร่ืองกรองอากาศ นํ้ามันเคร่ืองและนํ้ามันหล่อล่ืนท่ีไม่สะอาด
จะลดประสิทธภิาพการทํางานของเคร่ืองยนต์และส้ินเปลือง
นํ้ามันด้วย ถา้อยากยืดอายุการใช้งานของช้ินส่วนต่างๆและลด
คา่ใช้จ่ายการใช้รถ ต้องทําการบํารุงรักษารถตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

การรกัษาสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ของท่านได้ประยุกต์ใช้เทคนิคระดับสูงเพ่ือกําจัดไอเสีย

เครื่องฟอกไอเสีย
เนื่องจากอุณหภูมิของท่อไอเสียสูงมาก จึงอย่าจอด
รถหรือผ่านถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้าแห้งหรือใบไม้ๆ
ที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย เผือ่จะสัมผสักับระบบไอเสีย
จนเกิดไฟไหม้

ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังเคร่ืองฟอกไอเสีย สามารถลดความ
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมจากไอเสียท่ีระบายจากเคร่ืองยนต์
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หากใช้งานอย่างไมถ่กูต้อง จะทําใหเ้คร่ืองฟอกไอเสียเสียง่าย
เพราะฉะน้ัน ต้องใหค้วามสําคญัแก่ขอ้ความต่อไปน ี้เพ่ือลด
ความเสีย

น้ํามันเชื้อเพลิง
 ให้ใช้นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีบริษทัแนะนําใหท่้านเท่าน้ัน
 อย่าใช้นํ้ามนัเช้ือเพลิงจนหมดถงั ซึง่จะส่งผลทําใหไ้มม่ี

การจุดระเบดิและอาจจะทําใหเ้คร่ืองฟอกไอเสียเสียหาย
สตาร์ท
ในขณะท่ีจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ต้องปฏิบติัตามขอ้ควรระวังดัง
ต่อไปน้ี:

 อย่าสตาร์ทต่อหลังได้สตาร์ทเคร่ืองไม่ติดหลายคร้ัง
ควรนํารถไปตรวจสอบซ่อมแซมทันที

 อย่าเหยียบคนัเร่งซ้ําๆเพ่ือจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ในขณะท่ี
สตาร์ทเคร่ืองไม่ติด

 หา้มใช้แรงผลักรถหรือแรงลากจูงมาสตาร์ทเคร่ืองยนต์
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การขบัรถ
ในขณะท่ีรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องปฏิบติัตามข้อควรระวงัดังต่อ
ไปน้ี:

 หา้มบรรทุกภาระเกินหรือทําใหค้วามเร็วรอบของเคร่ือง-
ยนต์เกินกําหนด

 อย่าดับเคร่ืองยนต์ในขณะท่ีคนัเกียร์ยังอยู่ตำแหน่งเกียร์
ขบัเคล่ือน

 หากรถยนต์ส้ินเปลืองนํ้ามนัเคร่ืองมากเกนิ ควรร ีบนําไป
ตรวจซ่อมแซม มฉิะน้ันจะลดประสิทธิภาพทํางานของ
เคร่ืองยนต์

 หากเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือพบว่ากําลังเคร่ืองยนต์
ลดลงในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ควรรีบนําไปตรวจซ่อม
แซมทันที

 อย่าขบับนพ้ืนท่ีท่ีจะชนกับส่วนล่างของรถยนต์ง่าย
หมายเหต:ุ ห้ามประกอบเคร่ืองยนต์ใหม่โดยไม่ได้รับการ
อนุญาต เพราะการประกอบเครื่องยนต์ใหม่อาจจะทําให้
เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด พาวเวอร์เคร่ืองยนต์ลดลงหรือ
เคร่ืองยนต์สั่นสะเทือนๆ ปัญหาดังกล่าวจะทําให้เคร่ือง
ฟอกไอเสียเสียหาย กรุณาทําการบํารุงรักษารถตามระยะ
เวลาที่กําหนดตาม สมุดการรับประกันและการบํารุงรักษา
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ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
ประเภทของน้ํามันเช้ือเพลิงทีส่ามารถใช้ได้

อนุญาตให้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ที่ได้
มาตรฐานและชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทแนะนำ
เท่าน้ัน หากใช้น้ํามันเขื้อเพลิงเกรดต่ํา อาจจะทํา
ร้ายคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาอย่างรุนแรง

กรุณาเลือกใช้นํ้ามนัแก๊สโซลีน RON91  นํ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E10    
หรือ E20

ข้อควรระวังในขณะท่ีเติมนํ้ามันท่ีป๊ัมนํ้ามัน
น้ํามันแก๊สโซลีนจะเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิด
ได้ง่ายในขณะท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีที่ระบายอากาศไม่ดี

ในขณะท่ีเติมนํ้ามนั ควรระวงั:

 ดับเคร่ืองยนต์
 หา้มสูบบุหร่ีหรือทําใหเ้กิดเปลวไฟ
 หา้มใช้โทรศพัท์
 ปอ้งกันนํ้ามันร่ัว
 อย่าเติมนํ้ามนัเกินควร

ช่องเติมน้ํามัน

ฝาช่องเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ฝาช่องเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงอยู่บริเวณทางขวาของด้านหลังรถ
ตัวล็อคฝาช่องเติมนํ้ามันเช่ือมต่อกับระบบเซ็นทรัลล็อค
ในขณะที่ได้เปิดล็อคประตู กดด้านขวาของฝาช่องเติมนํ้ามัน
สามารถเปดิได้

หมายเหต:ุ เพียงในขณะที่ได้ล็อคประตูรถ ฝาช่องเติมนํ้ามัน
จึงจะถูกล็อค
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ฝาช่องถังนํ้ามัน
หมนุฝาช่องถงันํ้ามนัทวนเขม็นาฬกิาอย่างช้าๆ สามารถปล่อย
แรงดันภายในถงันํ้ามันออกก่อนเปดิฝาช่องถงันํ้ามัน

หลังเติมนํ้ามันเสร็จ ปดิฝาช่องถงันํ้ามนักลับจนแน่น และได้ยิน
เสียงคลิกสามคร้ัง

การเปิดฝาเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน

ไมว่า่ในกรณีไหน หากฟังก์ช่ันการล็อคฝาเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง
แบบอัตโนมติัเกิดปัญหาทางกล สามารถเปดิฝาด้วยม ือโดยดึง
โซ่เปดิฝาท่ีภายในชอ่งเก็บของท้ายรถ

ถอดแผงตัดเล็มด้านขวาท่ีช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ สามารถมอง
เหน็โซดึ่งฝาเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง(แสดงตามรูป)

การเติมน้ํามันเช้ือเพลิง
หากรถยนต์จอดในพ้ืนท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรงหรือพ้ืนท่ีอุณห-
ภูมสูิง โปรดอย่าเติมนํ้ามนัเต็มถงั เพราะนํ้ามนัจะขยายตัวจน
ล้น การออกแบบช่องเติมนํ้ามนัเหมาะสําหรับหวัจา่ยนํ้า มนัท่ี
แหลมและยาว บริเวณของช่องเติมนํ้ามันมีฝาปิดในส่วนคอ 
ก่อนท่ีจะเติมนํ้ามัน ควรเสียบหัวจ่ายนํ้ามันเข้าอย่างถูกต้อง 
และสามารถเปิดฝาปิดน้ีท้ังหมด 

หลังเติมนํ้ามนัเสร็จ สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ถา้เคร ื่องยนต์หมนุไม่
คล่อง ดับเคร่ืองยนต์ก่อน อย่าสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีก ควรติดต่อ
ควรติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทําการตรวจสอบทันที
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สารทําความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน้ํามันเช้ือเพล ิง
สารทําความสะอาดคราบคาร์บอนระบบนํ้ามันเช้ือเพล ิงสา-
มารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขบัขีข่องรถยนต์ และเพ ิ่มความ
สามารถทําความสะอาดนํ้ามนัแก๊สโซลีน ขจัดส่ิงสะสมในหวัฉดี
นํ้ามนั วาล์วไอดี หอ้งเผาไหม้และระบบท่อนํ้ามัน ปอ้งกันคราบ
คารบอนสะสมในเคร่ืองยนต์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
ของเคร่ืองยนต์ เพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ ประหยัดนํ้ามนั
และย่ืดอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์

หมายเหต:ุ ศนูย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเสนอสารทํา
ความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผา่นการ
ตรวจสอบ หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดเกียวก ับสาร
ทําความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

กรุณาใช้สารทําความสะอาดคราบคาร์บอนระบบนํ้ามนัเช้ือ
เพลิงท่ีบริษทัอนุญาต
หา้มเติมสารเพ่ิมประสิทธิภาพใดๆท่ีบริษัทไมไ่ด้อนุญาต

สวติช์ตัดน้ํามันเช้ือเพลิงฉุกเฉิน

ABS ABS

 Brake
Fail

Trip

km Error0 EP

ก่อนรีเซ็ตสวิตช์ตัดน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉิน ต ้อง
ตรวจสอบมีน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วหรือไม่

หากเกิดการชนหรือกระแทกอย่างกะทันหัน จะเปดิสวติช์ตัด
นํ้ามนัเช้ือเพลิงฉกุเฉนิ และดับการจา่ยนํ้ามันเช้ือเพลิงแก่เคร่ือง
ยนต์อย่างอัตโนมติั ในขณะเดียวกัน จะปลดล็อคประตู ไฟส่อง
ภายในห้องโดยสารและไฟฉกุเฉนิกระพริบ หน้าจอจะแสดง
ขอ้มลู“Inertia Switch Tripped”
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สวิตช์ตัดนํ้ามันเช้ือเพลิงฉุกเฉินอยู่ภายหลังกล่องเก็บของ
เปดิกล่องเก็บของให้เต็มท่ีก็จะได้เหน็สวติช์น้ี

ก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ต้องรีเซต็สวติช์น้ี กดส่วนบนของสวติช์
น้ีก็สามารถรีเซ็ตสวติช์น้ีได้ (แสดงตามลูกศร)
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เกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู ่(TST)*
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อมลูดังต่อไปน้ีมีความสําคญัเปน็อย่างมากต่อท่าน กรุณาอ่าน
ใหล้ะเอียดก่อนใช้งาน:

 ก่อนท่ีจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ปรับคนัเกียร์ของเกียร์อัตโน-
มติัเขา้ตําแหน่ง P หรือ N  แน่ใจวา่ได้เหยียบแป้นเบรก
และใช้เบรกมอืไฟฟ้า

 หลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ต้องรักษาเบรกเท้าและเบรกมือ
ไฟฟ้าตามสภาพเดิม ปรับคนัเกียร์เขา้ตําแหน่งท่ีต้องการ

 ปล่อยเบรกมอืไฟฟ้า แต่ยังต้องเหยียบเบรกเท้าเหมือน
เติมจนท่านพร้อมท่ีจะออกรถ ในพ้ืนท่ีราบ หากปล ่อย
เบรกมอืทีไร หากไมไ่ด้เหยียบคนัเร่ง รถยนต์จะเคล่ือนท่ี
ยังด้านหน้าหนือด้านหลังอย่างช้าๆ

 หา้มเคล่ือนท่ีโดยปรับเกียร์เขา้เกียร์ว่าง การปฏิบติัแบบ
น้ีจะทําให้เกียร์คลัตช์คูเ่สียง่าย

การเปลี่ยนเกียร์

P
R
N

+
-D

W

เกียร์แบบคลัตช์คูเ่ปน็เกียร์ 6 จงัหวะ

หมายเหต:ุ จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงตัวอักษรหรือ
ตัวเลขของตําแหน่งเกียร์หรือโหมดที่ถูกเลือกชัดกว่าอักษร
หรือตัวเลขอื่นๆ

ในคนัเกียร์มีปุม่ล็อคสปริง เพ่ือป้องกันการเข ้าเกียร์ P (จอดรถ)
หรือเกียร์ R (ถอยหลงั) ผิดในขณะท่ีอยากเขา้เกียร์อ่ืน
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การเปลี่ยนเกยีร์

P
R
N

+
-D

W

หากไม่มีความจําเป็น ห้ามกดปุ่มล็อคในขณะที่
กําลังเปล่ียนเกียร์

ขณะท่ีเปล่ียนเกียร์ ต้องปฏิบติัตามลูกศรดังต่อไปน้ี:

การเปลี่ยนเกียร์แบบอิสระ

กดปุ่มคา้งไว้แล้วเปล่ียนเกียร์

กดปุ่มคา้งไว้ และเหยียบเบรกเพ่ือเปล่ียนเกียร์

ข้อควรระวัง

ขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิงและสวิตช์กุญแจถงึตําแหน่ง 2 หากคนั
เกียร์อยู่ตําแหน่ง N เกิน 2 วนิาทีและไม่ได้เหยียบเบรก ขณะ
น้ี กลไกล็อคจะล็อคคนัเกียร์โดยอัตโนมติั ปอ้งกันการเปล่ียน
เกียร์เข้าเกียร์ D โดยไม่ได้ต้ังใจ เหยียบเบรก จะปลดล๊อคคนั
เกียร์ท่ีตําแหน่ง N ในขณะน้ี สามารถเปล่ียนเกียร ์เข้าเกียร์ D
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ตําแหน่งคันเกียร์
ห้ามด ับเคร่ืองยนต์แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ N ใน
ขณะที่รถยนต์กําลังว่ิงอยู่ การกระทําแบบน้ีจะทํา
ให้เกียร์แบบคลัตช์คู่ขาดนํ้ามันหล่อลื่นจนสูญเสีย
อย่างรุนแรง

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ R หรือเกียร์
P ในขณะที่รถยนต์กําลังว่ิงอยู่ มิฉะน้ันจะทําให้
เกียร์แบบคลัตช์คู่สูญเสียอย่างรุนแรงหรือทําให้เกิด
อุบัติเหตุได้

 P  เกียร์จอดรถ
อยู่ในตําแหน่งน้ี เกียร์ถกูล็อคทางกล ในขณะท่ีรถยนต์ได้
จอดน่ิงและได้ดึงเบรกมอืขึน้ จะเลือกใช้เกียร์น้ี

หมายเหต:ุ ขณะที่รถยนต์จอดบนพื้นที่ลาดเอียงควรเหยียบ 
เบรกเท้าก่อนและดึงเบรกมือขึ้น แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ P 

 R  เกียร์ถอยหลัง
ในขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิงและเคร่ืองยนต์เดินเบาจ ึงสามา-
รถเลือกเข้าเกียร์นีได้

 N   เกียร์วา่ง

ในขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิงและเคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลา
นาน(เช่นเวลาท่ีรอไฟเขียว) สามารถเลือกเขา้เกียร์นี

 D  เกียร์ขบัเคล่ือน
ใช้ในการขับเคล่ือนตามปกติ สามารถเลือกความเร็ว 6  
จงัหวะตามความเร็วรถและตําแหน่งของคนัเร่งโดยอ ัตโน-
มัติ ขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิง ต้องปรับคันเกียร์จากเกียร์ N   
เขา้เกียร์ D ต้องเหยียบแปน้เบรก

 W  โหมดถนนล่ืน
ในขณะท่ีรถยนต์วิง่อยู่ในพ้ืนท่ีอ่อนและล่ืน จะเลือกใช้
โหมดน้ี

 โหมด  Sport
อยู่ระหวา่งปุม่“+”และปุ่ม“-” หากต้องการเพ่ิมความเร็ว
ได้สะดวกขึน้ จะเลือกโหมดน้ี

 +  ปุม่เพ่ิมระดับความเร็ว
เมือ่เลือกใชโ้หมด Tiptronic เกียร์เขา้เกียร์สูงต่อไป

 -   ปุ่มลดระดับความเร็ว
เมือ่เลือกใชโ้หมด Tiptronic เกียร์เขา้เกียร์ตํ่าต่อไป
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วิธีการปลดล็อคเกยีร์ออกจากเกยีร์ P ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อวงจรไฟฟ้าเสียหายหรือแบตเตอร่ีมีประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ทําใหไ้ม่สามารถเปล่ียนคนัเกียร์ออกจากเกียร์ P หากเน่ืองจาก
ประจุไฟฟ้าไมเ่พียงพอ กรุณาใชส้ายจมัเปอร์สตาร ์ทรถ อ้างอิง
ถึง“การพ่วงแบตเตอร่ี ”ของบท“กรณีฉุกเฉินระหว่างขับขี่” 
หากไมใ่ช่เน่ืองจากปัญหาประจไุฟฟ้าไมเ่พียงพอ กรุณาปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่อไป:

1

1 ดึงสวติช์ EPB ขึน้ เช่ือมต่อระบบเบรกมือไฟฟ้า
2 ผูกเทปกาวบนหัวไขควงปากแบน เพ่ือป้องกันทําลาย

ฝาครอบ
3 เสียบไขควงปากแบนเขา้รอยต่อ แล้วงัดเปิดแผ่นฝาครอบ

ของคนัเกียร์
4 กดปุม่ปลดล็อคตามลูกศร 1 ในรูป กดปุม่ล็อคท่ีคนัเกีรย์

คา้งไว แล้วโยกคนัเกียร์ออกจากเกียร์ P 
หมายเหต:ุ หากเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ P อีกครั้ง คันเกียร ์จะ
ถูกล็อคอีก

5 ติดต้ังฝาครอบคนัเกียร์กลับตําแหน่งเดิม และโปรดติดต่อ
นํารถเขา้ซอ่มแซมท่ีศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที

ความเร็วเปล่ียนเกียร์
หลังเลือกเกียร์ D ความเปล่ียนแปลงความเร็วของเกียร์น้ันขึน้
อยู่กับความแรงของการเหยียบคนัเร่ง：หากลิ้นปกีผีเส้ือเปดิ
น้อย ต้องเปล่ียนเกียร์ในขณะที่ความเร็วตํ่า หากลิ้นปกีผีเส้ือ
เปิดมาก จะทําใหก้ารเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังความเร็วรถสูงขึน้
จงึจะปรับเกียร์ได้
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การบังคบัลดระดับเกียร์ (Kick-down)
หากใช้ฟังก์ชั่นการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนล ื่น
อาจจะทําให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ทําให้รถยนต์มี
ความเสี่ยงไหลข้างได้

เมือ่เกียร์อยู่ตําแหน่งเกียร์ D เหยียบคนัเร่งจนท่ีสุด (อย่างน้ี
เรียกวา่ Kick-down) สามารถเพ่ิมความเร็วได้ดีขึน้ในขณะท่ี
จะแซงรถ ในบางความเร็วรถ เกียร์สามารถปรับเขา้สู่เกียร์ตํ่า ท่ี
เหมาะสมทันที และเพ่ิมความเร็วได้อย่างรวดเร็ว หากปล่อยคนั
เร่ง จะกลับสู่ความเร็วเปล่ียนเกียร์ปกติ(ขึน้อยู่กับความเร็วรถ
และความแรงของการเหยียบคนัเร่ง)

การออกตัว
เหยียบแปน้เบรก ต้องปรับเกียร์เขา้เกียร์ P หรือเกียร์ N จึงสา-
มารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ หลังได้เข้าเกียร์ท่ีต้องการ รอเกียร์แบบ
คลัตช์คูไ่ด้เขา้เกียร์อย่างเต็มท่ี คอ่ยปล่อยแป้นเบรก เหยียบคนั
เร่งออกรถ

การขับเคล่ือนบนพ้ืนที่ลาดเอียง
หากต้องจอดบนพื้นที่ลาดเอียงเป็นชั่วคราว เช่น
เจอรถติด ห้ามเหยียบคั่นเร่งบ่อยๆเพื่อไม่ให้รถไหล
ถอยหลัง อย่างน้ีจะทําให้เกียร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกิน
จนเสีย

การออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง
ขณะท ี่ออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง เพ่ือป้องกันรถไหลถอยหลัง 
สามารถใช้เบรกมอืไฟฟ้า (EPB) ช่วย หลังท่านได้คาดเขม็ขัด
นิรภัยเรียบร้อย เหยียบเบรกเท้าและใช้เบรกมือไฟฟ้าด้วย 
เข้าเกียร์ถึงตําแหน่งท่ีต้องการ (D/R/W/S) แล้วปล่อยเบรกเท้า  
เหยียบคนัเร่งเตรียมออกรถ เบรกมอืไฟฟ้าจะปลดเองเพ่ือช่วย
รถยนต์เคล่ือนท่ี

นอกจากน้ี รถยนต์ท่ีมฟัีงก์ช่ันการช่วยออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง 
ท่านสามารถใช้ฟังก์ช่ันน้ีช่วยออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง รายละ-
เอียดของระบบช่วยออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง อ้างอ ิงถงึ“ระบบ
ช่วยออกรถบนพ้ืนท่ีลาดเอียง”ของบท“ระบบเบรก”

หมายเหต:ุ ถึงแม้ว่ามีฟังก์ชั่นช่วยออกรถ แต่ถ้าเลยขีดจํา -
กัดด้านฟิสิกส์ ยังมีความเสี่ยงทําให ้รถยนต์ไหลถอยหลังได้ 
ไม่ควรเสี่ยงภัยขับรถโดยอาศัยความช่วยของฟังก ์ชั่นน้ี
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การลงพ้ืนท่ีลาดเอียง

หากเหยียบคันเบรกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะ
ทําให้เบรกเท้าร้อนเกินจนทําให้ประสิทธิภาพของ
การเบรกรถลดลงหรือเสียผลเบรกรถ

หากขับรถลงพ้ืนท่ีลาดชันเป็นระยะยาว หลังลดลงความเร็วรถ 
เปล่ียนเกียร์จากเกียร์ D ยังด้านขวาเข้าสู่โหมด Tiptronic   
ใช้มอืเปล่ียนเกียร์เขา้เกียร์ตํ่า ความลาดชันย ิ่งมาก ต้องใช้เกียร์
ย่ิงตํ่า อย่างน้ีสามารถรักษาใหเ้กียร์อยู่ตําแหน่งเกียร์ตํ่าตลอด
เปน็เวลานาน เพ่ือใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรก ลดภาระการทํางาน
ของเบรก เช่น เมือ่ลงทางลาดชันท่ีคดเคีย้ว สามารถขบัด้วย
เกียร์ 2 หากลงทางตรง สามารถใช้เกียร์ 3 หากแรงเบรกจาก
เคร่ืองยนต์ไม่เพียงพอ ความเร็วรถเพ่ิมขึน้ เก ียร์แบบคลัตช์คูจ่ะ
ปลับเข้าสู่เกียร์สูงขึ้น เพ่ือป้องกันความเร็วเคร่ืองยนต์เกินกํา 
หนด ในขณะน้ี ควรเหยียบเบรกทันที และใช้โหมด Tiptronic    
ใช้มอืปรับเกียร์เขา้สู่เกียร์ตํ่าท่ีเหมาะสม

โหมดควบคมุ
โหมดประหยัด
ปรับเกียร์เข้าเกียร์ D เกียร์แบบคลัตช์คูจ่ะเขา้สู่โหมดประหยัด
โดยอัตโนมัติ จอแสดงขอ้มลูรถยนต์จะแสดงตําแหน่งเกียร์เปน็
อักษร D และตัวเลข 1 ตัว (1-6) ตัวเลขท่ีอยู่ด้านหลังแสดง
ถงึระดับเกียร์ในปจัจบุนั โหมดประหยัดจะส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือ
เพลิงใหคุ้ม้คา่และระบายไอเสียในระดับตํ่า
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โหมด Sport

หากเลือกเกียร์ D ปรับคันเกียร์ยังด้านขวา จะเปิดใช้โหมด   
Sport (จอแสดงข้อมูลรถยนต์แสดง“S”) ภายใต้โหมด Sport   
เกียร์จะเขา้เกียร์สูงช้าลง เพ่ือใช้กําลังสํารองของเคร่ืองยนต์
ใหเ้ต็มท่ี

เพ่ือสามารถเพ่ิมความเร็วได้ดีขึ้น สามารถเลือกโหมด Sport  
แต่การขบัเคล่ือนด้วยโหมด Sport จะส้ินเปลืองนํ้ามันเช ื้อเพลิง
มากขึน้

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport ปรับเกียร์ยังด้านซ้ายถึงตํา  
แหน่ง D

โหมดถนนลื่น
ในขณะท่ีรถยนต์วิ่งอยู่ในพ้ืนท่ีอ่อนและล่ืน ปรับเกียร์เข้าตํา 
แหน่ง W เลือกโหมดถนนล่ืน (จอแสดงขอ้มลูรถยนต์แสดง
“W”) รถยนต์จะใช้เกียร์ 2 ออกรถและเขา้เกียร์สูงได้ในขณะ
ท่ีความเร็วรอบตํ่า เพ่ือป้องกันล้อรถหมนุฟรี

โหมด Tiptronic
ภายใต้โหมด Sport มสีองวิธสีามารถเปิดใช้โหมด Tiptronic
ได้: 

 ปรับเกียร์ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง
 ผลักปุ่มหมุนเปล่ียนเกียร์บนพวงมาลัย*
จอแสดงขอ้มลูรถยนต์จะใช้ตัวเลข 1 ตัว (1-6) มาแสดงระดับ
เกียร์ในปัจจบุัน
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ปรับเกียร์ยังด้าน“+”เพ่ือเขา้สู่เกียร์สูงขึน้ หรือปรับเกียร์ยังด้าน
“-”เพ่ือเขา้สู่เกียร์ตํ่าลง รถยนต์บางรุ่นได้ต ิดต้ังปุม่หมนุเปล่ียน
เกียร์ท่ีพวงมาลัย และมเีคร่ืองหมาย“+”และ“-”บนปุ่มหมุนน้ัน

ภายใต้โหมด Tiptronic หากผู้ขบัขีเ่ลือกจังหวะเปล่ียนเกียร์ผิด  
เช่นเขา้เกียร์สูงในขณะท่ีความเร็วรอบของเครื ่องยนต์ตํ่าเกิน
หรือเข้าเกียร์ตํ่าในขณะท่ีความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ทํางาน 
รถยนต์ยังขบัด้วยความเร็วเดิมต่อ เมือ่รถยนต์กำลังขับเคล่ือน
ท่ีอยู่ หากความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ตํ่าเกินท ี่กําหนด ชุด

เกียร์จะเขา้สู่เกียร์ตํ่าต่อไปโดยอัตโนมติั เพ ื่อป้องกันเคร่ืองยนต์
ดับ เมือ่รถยนต์เพ่ิมความเร็ว ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์เพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงความเร็วรอบสูงสุดของระดับเกียร์น้ี
หากผู้ขับขี่ไม่ได้ปรับเกียร์เข้าเกียร์สูงข ึ้นเพ่ือป้องกันเคร่ืองยนต์
ชุดเกียร์จงึจะเข้าเกียร์สูงต่อไปโดยอัตโนมตั ิ 

หากต้องการกลับสู่โหมด Sport หรือโหมดอื่นๆ ท่านต้องปรับ
เกียร์ยังด้านซ้ายจนเขา้ตําแหน่ง D
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โหมดป้องกันความเสียหาย
ในขณะที่จะจอดรถ ต้องขับรถไปจอดในพื้นที่
ปลอดภัยโดยรักษาความปลอดภัยของตัวเอง
และปฏบัิติตามกฎระเบียบทางคมนาคม

เกยีร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกินจนเสีย
หากออกรถบ่อยๆในพ้ืนท่ีอากาศร้อนหรือเกียร์โหลดเกิน
อุณหภูมขิองเกียร์แบบคลัตช์คูจ่ะร้อนมาก เพ่ือหลีกเล่ียงเกียร์
เกิดการสูญเสีย ระบบจะเปิดฟังก์ช่ันป้องกันความร้อนสูงเกิน 
ในขณะเดียวกัน หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์เตือน และขอ้
มูลเตือน“Gearbox Overheat” และส่งเสียงเตือน 1 คร้ัง หลัง
3 วินาทีผ่านไป ขอ้มูลเตือนจะหายไป แต่สัญลักษณ์เตือนยัง
สว่างต่อ หากเจอกรณีน้ี ต้องจอดรถและให้เคร่ืองยนต์เดินเบา  
หรือขับเคล่ือนโดยรักษาตําแหน่งเกียร์อยู่ในตําแหน่งเดียวกัน
ตลอด เพ่ือทําใหเ้กียร์แบบคลัตช์คูเ่ย็นลง หลังเกียร์เย็นลง หน้า
จอไม่มีสัญลักษณ์เตือนเกียร์ร้อนเกิน หรือข้อมูลเตือนอีก
จึงสามารถออกรถหรือเปล่ียนเกียร์ได้

ข้อควรระวงั

หากเกียร์ได้คลายความร้อนตามปกติเป็นเวลานาน(ประมาณ
20 นาที) แต่สัญลักษณ์ดังกล่าวยังไมดั่บ กรุณาติดต่อซอ่มแซม
ท่ีศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที มฉิะน้ัน เกียร์จะสูญเสีย
อย่างรุนแรง

ขณะท่ีอยู่ในช่วงป้องกันความร้อนเกียร์สูงเกิน เพ่ือไมทํ่า
ลายเกียร์ แรงดันเปล่ียนเกียร์จะสูงขึน้ หลังอ ุณหภูมขิอง
เกียร์กลับถึงอุณหภูมติามปกติ จะไม่มีปญัหาน้ีเกิดขึ้นอีก

เมื่อหน้าจอมีสัญลักษณ์เตือนเกียร์ร้อนเกิน สว่างขึ้น  
หากขับเคลื่อนรถต่อไป จะทําให้ปัญหาน้ีร้ายแรงข ึ้นอีก 
จนถึงหน้าจอมีสัญลักษณ์เตือนเกียร์ร้อนเกิน สว่าง
และเกียร์แสดง“EP” ระบบจะบังคบัดับการส่งกําลังจาก
เคร่ืองยนต์ถงึคลัตช์ ในขณะน้ี รถยนต์ไม่สามารถเคล่ือน
ท่ีไม่ได้! ท่านต้องจอดรถทันที ให้เคร่ืองยนต์เดินเบา
เพ่ือทําใหเ้กียร์ระบายความร้อน
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โหมด Limp Home
ในขณะท่ีเกียร์เกิดการขัดข้องบางอย่าง เกียร์จะเข้าสู่โหมด 
Limp Home ในขณะน้ี เกียร์เพียงใช้งานได้ในบางตําแหน่งเท่า
น้ัน ในบางกรณีอาจจะไมส่ามารถถอยหลังได้ และหน ้าจอจะมี
สัญลักษณ์เตือน สว่างขึ้นและแสดงข้อมูลเตือน“Gearbox
Fault” และส่งเสียงเตือน 1 คร้ัง หลัง 3 วนิาทีผ่านไป ขอ้มลู
เตือนจะหายไป แต่สัญลักษณ์เตือน ยังแสดงต่อ หากเจอ
กรณีแบบน้ี ต้องติดต่อนํารถไปซอ่มแซมท่ีศนูย์บร ิการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังทันที

หมายเหต:ุ ภายใต้โหมด Limp Home  ห้ามใช้ฟังก์ชั่น
Tiptronic

การขัดข้องร้ายแรงของการใช้ฟังก์ชัน
ขณะท่ีเกียร์เกิดการขัดข้องร้ายแรงของการใช้ฟ ังก์ ช่ัน
หน้าจอจะแสดง“EP” ในขณะน้ี ระบบจะบังคบัดับการส่งกําลัง
จากเคร่ืองยนต์ถึงคลัตช์เพ่ือป ้องกันเกียร์ จงึไมส่ามารถขบัรถ
ใหเ้คล่ือนท่ีได้ หากเจอกรณีแบบน้ี ต้องติดต่อนํารถไปซอ่มแซม
ท่ีศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที
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ระบบเบรก
เเป้นเบรก
เพ่ือความปลอดภัย ระบบเบรกไฮดรอลิกจะจดัเปน็ระบบเบรก
แบบ 2 วงจร หากวงจรหน่ึงเสีย อีกวงจรยังสามารถเบรกรถได้    
แต่ในกรณีน้ีระยะการเหยียบเบรกจะเพ่ิมขึน้ ต้องเหยียบแป้น
เบรกแรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวข้ึนด้วย ในกรณีท ี่มแีต่วงจร
เบรกเดียวสามารถใช้งาน ควรจอดรถทันทีเมือ่สภาพจารจรเอ้ือ
อํานวย หา้มขบัรถต่อ กรุณาติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่ง
ต้ังทันที 

ระบบสูญญากาศช่วยผ่อนแรง
ระบบเบรกได้ติดต้ังระบบสูญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน 
ควรระวงั:

 ระบบน้ีเพียงจะใช้งานได้เมื่อเคร่ืองยนต์หมุนทํางานอยู่
หา้มปล่อยรถยนต์ล่ืนไถลโดยดับเคร่ืองยนต์ 

 ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ดับและถกูฉดุลากโดยส่ีล้อ ต้อง
ระมดัระวังเปน็พิเศษ ในขณะเดินทาง หากเคร่ืองยนต์
ดับ ควรจอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอ้ืออํานวย 
หา้มเหยียบแป้นเบรกซํ้าแล้วซ้ําอีก เผ่ือสูญเสียแรง
สูญญากาศท่ีเหลือในระบบเบรก 

 หากเคร่ืองยนต์ดับและแรงสูญญากาศท่ีเหลือในระบบเบรก
หมดส้ิน ในขณะท่ีสภาพจราจรเอ้ืออํานวย ควรเหยียบ
แป้นเบรกใหเ้ต็มท่ีเพ่ือจอดรถ โปรดติดต่อศนูย์บริการท่ี
ได้รับการแต่งต้ังทันที 

 หากเคร่ืองยนต์เสียความเร็วหรือเน่ืองจากเหตุผลอ่ืนๆ
(เช่นการเปล่ียนแปลงของความกดอากาศ) ทําใหป้ระ-
สิทธภาพของระบบสูญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรง
เหยียบเบรกมากกวา่ปกติเพ่ือทําใหร้ถยนต์หยุด

ผ้าเบรก
ในขณะเดินทาง กรุณาอย่าวางเท้าบนแป้นเบรก 
อย่างน้ันจะทําให้ระบบเบรกร้อนเกิน จะลดประ-
สิทธิภาพของระบบเบรกและทําให้ชิ้นส่วนของ
ระบบเบรกสึกหรอเร็วขึ้น

ในขณะท่ีขบัระยะทาง 1500 กิโลเมตร แรก ควรหลีกเล่ียงการ
ใช้เบรกรถอย่างรุนแรง

ขอ้ควรระวัง:ภายในระยะเวลาที่คูม่อืรับประกันซ ่อมแซมและ
การบํารุงรักษากําหนด ควรตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้น
ส่วนท้ังหมดในระบบเบรกเปน็ประจําและทําการเปล่ียนทันที
หากมคีวามจําเป็น อย่างน้ีจึงสามารถรับรองประสิทธภิาพและ
อายุการใช้งานของระบบเบรก 
165



การสตารท์เครื่องยนต์และการขับขี่

เมือ่ผ้าเบรกสึกหรอถงึขีดจํากัด กรุณานํารถไปเปล ี่ยนผ้าเบรกท่ี
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังท่ีใกล้ท่ีสุด มฉิะน้ัน อาจจะเกิด
อุบติัเหตุเน่ืองจากเบรกใช้งานไม่ได้ 

หลังได้เปล่ียนผ้าเบรกหรือจานดิสก์เบรก ต้องการปรับตัวใน
ช่วงระยะ 800 กิโลเมตร

สภาพถนนเปียก
เมือ่ขบัรถบนพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้าหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธ-ิ
ภาพการทํางานของเบรก ในขณะน้ี หากสามารถรักษาระยะ
ห่างปลอดภัยกับรถคันอ่ืน ควรเหยียบแป้นเบรกเบาๆเป็นช่วง 
เพ่ือทําใหดิ้สก์เบรกแหง้

ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)
รถยนต์ได้ติดต้ังระบบ EBD  เพ่ือรักษาสมรรถนะเบรกท่ีดีใน
ขณะท่ีรับภาระไม่เหมอืนกัน  ระบบจะกระจายแรงเบรกให้
เพลาหน้าและเพลาหลังโดยอัตโนมัติ 

ในระบบ EBD ได้ประกอบระบบควบคมุท่ีเช่ือมต่อกับไฟเตือน
ของระบบเบรกท่ีแผงหน้าปัด รายละเอียดอ้างอิงถงึ“ไฟเตือน
ระบบเบรก”ของบท“แผงหน้าปดัและชุดควบคมุ”

ในขณะท่ีรถยนต์กําลังวิง่อยู่ ไฟเตือนสวา่งขึน้หรือเปดิสวติช์
กุญแจ (ตําแหน่ง 2) และได้ปล่อยเบรกมือลง ไฟเตือนสว่าง
ตลอด แสดงวา่ระบบเบรกมปีัญหา  ระบบ EBD อาจจะไม่
ทํางาน หากเกิดกรณีน้ี ท่านควรจอดรถทันที และติดต่อศนูย์-
บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทันที หา้มขบัรถต่อในขณะท ี่ไฟเตือน
ระบบเบรกสวา่งขึน้

ระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)*
รถยนต์น้ีได้ติดต้ังระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ขณะท่ี
เหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหนั ระบบน้ีจะช่วยผู้ขบัขีเ่พ่ิมแรง
เบรกให้ล้อต่างๆ เพ่ือให้แรงเบรกเพ่ิมขึ้นถึงจุดกระตุ้น ABS  
อย่างรวดเร็ว แล้วทําใหร้ะยะหา่งเบรกส้ันลง
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ระบบป้องกนัการล่ืนไหลของรถเม่ือขึ้นทางชัน*
ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเม่ือขึ้นทางชันไม ่
สามารถทําให้รถยนต์หยุดน่ิงในทุกสถานะ(เช่นพื้น
ที่ลื่น พื้นถนนมีหิมะขังอยู่หรือความลาดมากกว่า
 30%) และไม่สามารถแทนการให้ความสนใจกับ
การขับรถของผูข้ับขี่

ห้ามใช้ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเม่ือขึ้นทาง
ชันแทนเบรกมือ มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบ
น้ีเพียงเป็นระบบช่วยเบรกในขณะออกรถในทาง
ชัน

ในขณะที่ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถใช้งานอยู่
เม่ือขึ้นทางชัน ห้ามผู้ขับขี่ลงจากรถยนต์โดยเด็ด
ขาด  มิฉะน้ันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง

หลังปล่อยแป้นเบรก หากรถยนต์ไม่ได้ออกรถทันที 
อาจจะทําให้รถยนต์ลื่นไหลตามความลาดเอียงได้
ในขณะน้ี ท่านต้องเหยียบแป้นเบรกทันทีหรือดึง
เบรกมือขึ้นทันที 

ในขณะที่รถยน์ขับขึ้นทางลาดและอยู่ในสภาพต้อง
ว่ิงๆหยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างกะท ัน-
หัน กรุณาเหยียบแป้นเบรกไว้หลายวินาทีก่อนที่จะ
ออกรถ

ระบบน้ีจะป้องกันการล่ืนไหลของรถเมือ่รถยนต์ข ึ้น
ทางชัน และไมใ่หเ้กิดการล่ืนไหลในขณะออกรถ

หากตอบสนองเง่ือนไขดังต่อไปน้ีในขณะเดียวกัน สามารถ
กระตุ้นระบบป้องกันการล่ืนไหลของรถเมือ่ขึน้ทางชัน:

 รถยนต์จอดบนพ้ืนท่ีท่ีมคีวามลาดเอียงถงึ 2% เกิน 2 
วินาที

 ระบบ SCS ไม่ขดัข้อง
 ระบบ EPB ไมข่ดัขอ้งและอยู่ในสภาพปล่อย
 อยู่เกียร์ถอยหลัง (เกียร์อัตโนมัติ)
 สวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2
 เหยียบแป้นเบรกด้วยความแรงท่ีพอเพียง
หากผู้ขับขีป่ล่อยแปน้เบรกในขณะท่ีรถกําลังขึน้ทางชัน ระบบ
ปอ้งกันการล่ืนไหลของรถเมือ่ขึน้ทางชันจะทําให ้รถยนต์คงท่ี
เหมือนเดิมประมาณ 1~2 วินาที หากไม่ได้ออกรถภายใน 1~2    
วนิาที ระบบเบรกจะปล่อยเบรกโดยอัตโนมติั รถยนต ์จะล่ืนไหล 
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เทคนิคอัจฉริยะระบบป้องกันการล่ืนไหลของรถเมื่อขึ้นทางชัน
ไม่สามารถอยู่เหนือขดีจํากัดทางฟิสิกส์ ในขณะท่ีขึ้นทางชัน
หา้มขบัรถดว้ยความเส่ียงโดยอาศยัระบบป้องกันการล่ืนไหล
ของรถยนต์เท้าน้ัน

หมายเหตุ: ในขณะท่ีจะขึ้นหรือถอยหลังบนทางลาด 
ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถสามารถทํางานได้หมด

ระบบเบรกป้องกันล้อลอ็ก (ABS)
ในขณะที่รถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงหรือมีความ
เสี่ยงจะลื่นไถล ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีนํ้าท่วมขัง จะทํา
ให้ยางล้อไม่สามารถเกาะถนนได้เต็มที่  ABS ไม่
สามารถเอาชนะขีดจํากัดทางฟิสิกส์และทําให้
รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ทันที

รถยนต์ท่ีได้ติดต้ังระบบ ABS ไมไ่ด้หมายความวา่ ผ ู้ขบัขีส่า-
มารถขับโดยประมาท ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ 
ไมว่า่อยู่สถาวะใดๆ ผู้ขบัขีม่ีหน้าท่ีรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัย
กับรถคันอ่ืน และต้องพิจารณาถึงปัจจัยเช่นสภาพอากาศ 
สภาพการจราจร ฯลฯ 

วตัถปุระสงคข์องการออกแบบระบบ ABS คอืปอ้งกันล้อล็อค
ในขณะเบรกรถ ทําใหผู้้ขบัขีส่ามารถควบคมุการเล ี้ยวของรถ-
ยนต์ได้ 

ในกรณีท่ีใช้เบรกตามปกติ จะไม่กระตุ้นระบบ ABS  แต ่ในขณะ
ท่ีแรงเบรกสูงกวา่แรงยึดเกาะท่ีระหวา่งล้อรถก ับถนน ทําใหล้้อ
รถถูกล็อค ระบบ ABS จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ ในขณะน้ี    
ผู้ขบัขี่จะรู้สึกวา่แปน้เบรกมีการตอบสนองระลอกเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 
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การเบรกรถแบบฉุกเฉิน
ห้ามเหยียบแป้นเบรกแบบเหยียบปล่อยเหยียบ
ปล่อยในช่วงเวลาใดๆ อย่างน้ันจะทําให้ ABS 
หยุดทํางานและอาจจะทําให้ระยะทางเบรกยาว
ขึ้น

หากเกิดกรณีท่ีต้องการเบรกแบบฉกุเฉนิ ผู้ขับข ี่ต้องเหยียบแปน้
เบรกรุนแรง แม้ว่าในสถานะพ้ืนท่ีล่ืนก็ต้องทําแบบน้ี ABS  
สามารถป้องกันล้อไม่ถกูล็อค โดยทั่วไปจะทําใหร่ถยนต์หยุด
เคล่ือนท่ีภายในระยะเบรกท่ีส้ันท่ีสุด 

หมายเหต:ุ หากขับบนถนนที่มีทรายหรือหินเกร็ด ระยะ
ทางเบรกของระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถท่ีไม่ได้ติดต ้ัง
ระบบ ABS และอาจจะเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวด้วย เพราะว่า
บนถนนอ่อน วัสดุอ่อนดังกลาวท่ีอยู่หน้าล้อที่ถ ูกล็อคจะ
กลายเป็นรูปลิ่ม ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ 

ไมว่่าท่านจะเหยียบแปน้เบรกแรงถงึขนาดไหน ท่านก็สามารถ
ควบคมุรถยนต์ตามวิธปีกติได้ 

ข้อควรระวัง

ABS ไมส่ามารถชดเชยการปฏิบติัท่ีผิดพลาดหรือการขาด
ประสบการณ์ของผู้ขบัขีไ่ด้

ไฟเตือนการขัดข้องของ ABS 
อ้างอิงถงึ“ไฟเตือนและสัญญาณไฟ”ของบท“แผงหน้าปดัและ
ชุดควบคมุ”

หมายเหต:ุ หากระบบ ABS เพียงทํางานบางส่วนหรือทั้ง
หมดไม่ทํางาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบ
เบรกธรรมดา เพียงอาจจะเพิ่มระยะทางเบรกเท่านั้น 
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ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)

P

P

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าเสียจนไม่สามารถปิด
เบรกมือ อย่าลากจูงรถโดยใช้วิธีการสี่ล้อลงพ้ืน
หรือล้อหลังลงพื้น มิฉะน้ันอาจจะทําให้รถยนต์เส ีย

ระบบเบรกมือไฟฟ ้า
ในขณะที่รถยนต์จอดน่ิง แม้กระท่ังสวิตช์กุญแจถึงตําแหน่ง 1  
หรือได้ดึงออก ก็สามารถใหร้ะบบเบรกมอืไฟฟ้าทํางาน ขณะท่ี
ออกจากรถยนต์หรือจอดรถทุกคร้ัง ต้องใหร้ะบบเบรกมอืทํา
งาน 

 ดึงสวติช์ EPB ขึน้จนถึงสัญญาณไฟสวติช์ EPB สวา่งขึน้ 
 หากสัญญาณไฟสวติช์ EPB และสัญญาณไฟ ท่ีแผง

หน้าปัดสว่างขึน้  แสดงว่าได้สตาร์ทระบบเบรกมือแล้ว 
 หากสัญญาณไฟ ท่ีแผงหน้าปัดสว่างขึน้ แสดงว่าP

ระบบเบรกมอืไฟฟ้าเสีย กรุณาติดต่อศนูย์บริการท ี่ได้
รับการแต่งต้ังทันที

หมายเหต:ุ ในขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจ
จะได้ยินเสียงมอเตอร์ 

หมายเหต:ุ หากไม่ได้ใช้งานระบบเบรกไฟฟ้าเป็นเวลานาน  
ระบบอาจจะทําการตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติในขณะที ่รถ
จอดน่ิง และมีเสียงมอเตอร์ดังขึ้น
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ข้อควรระวัง

ในขณะที่แบตเตอร่ีไฟหมด ไม่สามารถเปดิหรือปดิระบบ
เบรกมือไฟฟ้า

การปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า
 ปรับสวิตช์กุญแจถงึตําแหน่ง 2 เหยียบคนัเบรก กดสวติช์   

EPB หรือคาดเขม็ขดันิรภัย สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ปรับคนั
เกียร์เขา้เกียร์ D/R/W/S  เหยียบคนัเร่งเบาๆ 

 หากสัญญาณไฟสวติช์ EPB และสัญญาณไฟ ท่ีแผง
หน้าปดัสวา่งขึน้  แสดงวา่ได้ปดิระบบเบรกมอืแล้ว

ฟังก์ชั่นช่วยการออกรถ
EPB สามารถคาดเจตนาของผู้ขบัขี่ได้ และปล่อยเบรกมือโดย
อัตโนมติั 

เมือ่ท่านได้คาดเข็มขดันิรภัย และสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ปรับเกียร์
เขา้ตําแหน่ง D/R/W/S  เหยียบคนัเร่งเตรียมจะออกรถ ระบบ
เบรกไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมติั 
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ฟังก์ชั่นเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

หากใช้เบรคมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะทําให้
เกิดอุบัติเหตุและรับบาดเจ็บได้ ยกเว้นเป็นกรณ ีฉุก
เฉิน ห้ามใช้เบรคมือไฟฟ้ามาเบรกรถ มิฉะน้ัน จะ
เบรกล้อหลังเท่าน้ัน ระยะทางเบรกจะยาวขึ้นเป็น
อย่างมาก เพราะฉะนั้น เวลาเบรกรถต้องเหยียบ
แป้นเบรก

ในระหว่างการใช้เบรกมือไฟฟ้ามาลดความเร็วรถ-
ยนต์  ห้ามสอดหรือถอดกุญแจ มิฉะน้ันจะทําให้
เกิดผลร้ายแรง

ในขณะเดินทาง หากพบกรณีฉกุเฉนิ เช่นไม่สามารถใช้แป้น
เบรกมาหยุดรถ สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้   
เพ่ือลดความเร็วของรถยนต์ 

 ดึงสวิตช์ EPB ขึน้และคา้งไว้ สามารถเบรกรถอย่างฉ ุก-
เฉนิ ในระหว่างท่ีเบรกรถอย่างฉกุเฉนิ จะส่งเสียงเตือน
อย่างต่อเน่ือง 

 หากต้องยกเลิกกาขัน้ตอนเบรกน้ี โปรดปล่อยสวติช ์ 
EPB หรือเหยียบคนัเร่ง 
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ระบบควบคุมเสถียรภาพ (SCS)
และระบบควบคุมการล่ืนไถล (TC)*
ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (SCS)
ระบบควบคมุเสถียรภาพสามารถช่วยผู้ขบัขีค่วบคมุทิศทาง
รถยนต์ หลังสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบน้ีจะเตรียมทํางานโดย
อัตโนมติั 

เมือ่เซน็เซอร์ของระบบน้ีตรวจพบวา่ ทิศทางขบัจริงของรถยนต์
ไม่ตรงกับเจตนาของผู้ขับขี่  ระบบจะใช้มาตรการท้ังเบรกรถ  
การรบกวนระบบเคร่ืองยนต์ๆท่ีเลือกได้มาป้องกันไม่ให้รถยนต์
ล่ืนไถลไปด้านขา้ง ปรับปรุงแก้ไขการเล้ียวไม่พอหรือการเล้ียว
มากเกิน เพ่ือช่วยควบคมุทิศทาง 

ระบบควบคมุการลืน่ไถล (TC)
วตัถปุระสงคข์องระบบ TC คอืช่วยรักษาการยึดเกาะถนนและ
ความเสถียรภาพของการขับขี่ เพ่ือควบคุมรถยนต์ ระบบ TC   
จะควบคมุความเร็วรอบของทุกล้อ หากตรวจพบวา่มลี ้อขบั
เคล่ือนล้อใดล้อหน่ึงเกิดปญัหาล้อล่ืน ระบบจะเบรกล้อโดย
อัตโนมัติ และนําแรงบิดท่ีเกิดขึ้นยังไปที่ล้อไม่มีปัญหาล้อล่ืน 
หากสองล้อเกิดปญัหาล้อล่ืน เพ่ือปรับความเร็วของล้อ ระบบ
จะลดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ จนถึงได้รับการล่ืนไถลใหม ่
อีกคร้ัง

หมายเหตุ: เม่ือความเร็วรถเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   
ระบบควบคุมการลื่นไถลจะไม่ควบคุมการเบรกล้อของล้อ
ข้างเดียว แต่เคร่ืองยนต์ยังลดแจกจ่ายแรงบิดต่อไป
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การเปิด/ปิดระบบ

OFF

หมายเหตุ: หลังรถยนต์ติดไฟแดง จะเปิดระบบ SCS และ    
TC โดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ การปฏิบัติดังต่อไปนี้เพียงใช้งานได้ในขณะที่ได้ 
สตาร์ทเคร่ืองยนต์

 กดสวติช์ SCS (น้อยกว่า 2 วนิาที) ส้ันๆ จะปดิ TC  หน้า
จอแสดงจอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูล“Traction
Control Off”และสัญลักษณ์ TC 

 กดสวติช์ SCS (เกิน 2 วนิาที) จะปดิระบบ TC และระบบ       
SCS หน้าจอแสดงขอ้มลูรวมแสดงข้อมลู “ปดิการควบ-
คุมการยึดเกาะถนน”และสัญลักษณ์ TC ““Stability  
Control Off” และสัญลักษณ์ SCS 

หมายเหต:ุ กดค้างเกิน 10 วินาที ระบบจะถือเป็นการ
ปฏบัิติที่ผิดพลาด

 หากต้องการฟ้ืนฟูการทํางานของระบบ SCS และระบบ  
TC กดสวติช์ SCS อีกคร้ัง

หมายเหต:ุ การปิดระบบ SCS และระบบ TC จะไม่ส่งผล
กระทบต่อ ABS ที่ใช้งานตามปกติ  

ไฟเตือนระบบควบคมุเสถียรภาพแบบไดนามิก/
ระบบควบคุมการลื่นไถล
สําหรับรายละเอียดของลไฟเตือน ระบใุน“ไฟเตือนระบบควบ
คมุเสถยีรภาพ/ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน”ของบท“แผง
หน้าปดัและชุดควบคมุ”
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S
E
T

RES

1
3
2

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ*

1 สวติช์หลัก
2 สวติช์แป้นหมนุ (Thumbwheel) : ต้ังคา่ เพ่ิมหรือลด
3 สวติช์ Resume (หยุดช่ัวคราว)
ระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติัสามารถรักษาความเร็วรถยนต์
ในขณะท่ีผู้ขบัขีไ่มไ่ด้เหยียบคนัเร่ง เมือ่รถยนต์วิ่งอยู่ท่ีทางด่วน

หรือวิ่งอยู่ในถนนท่ีสามารถรักษาความเร็วคงที ่เป็นระยะยาว
ฟังก์ช่ันน้ีจะช่วยท่านได้มาก 

กระตุ้นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมีสามสวิตช์:สวิตช ์ปุ่ม 2 ตัว  
(สวิตช์หลักและสวิตช์ Resume (หยุดช่ัวคราว)) และสวติช์
แปน้หมุน 1 ตัว สวติช์ท้ังหมดติดต้ังท่ีทางขวามือของพวงมาลัย

1 ขณะท่ีสวติช์กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 ระบบควบคมุความเร็ว
อัตโนมติัถกูปดิ หลังกดสวติช์หลัก (ตําแหน่ง 1) สัญญาณ
ไฟเขยีวของระบบควบคมุความเร็วจะสว่างขึ้น ระบบควบ
คมุความเร็วอัตโนมติัเตรียมพร้อมใชง้าน

2 เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตรียมพร้อมใช้งาน
และความเร็วรถในปัจจุบันเกิน 45 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
(ขอบเขตความเร็วของระบบควบคมุความเร็วอัตโนมัต ิคอื
40~200 กิโลเมตร/ช่ัวโมง แต่แนะนําปรับความเร็วรถ
เกิน 45 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เมือ่จะกระตุ้นระบบ หลังกด
สวติช์แปน้หมนุ (ตําแหน่ง 2) สัญญาณไฟเขยีวกลายเป็น
ไฟเหลือง เร่ิมกระตุ้นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 
ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคมุความเร็วอัตโนม ัติ
เป็นความเร็วจริงในเวลากระตุ้นระบบ หลังกระตุ้นระบบ
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เสร็จ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะรักษาความเร็ว
รถตลอดโดยไมต้่องเหยียบคนัเร่ง

หมายเหต:ุ หลังปิดสวิตช์หลักของระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติหรือปิดสวิตช์กุญแจ ความเร็วที่ได้ต ั้งในระบบควบ-
คมุความเร็วอัตโนมัติจะหายไป

การปรับความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ
ขณะท่ีกระตุ้นระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติั:

หมนุสวติช์แป้นหมนุยังด้านบนอย่างรวดเร็ว รถยนต์จะเพ่ิม
ความเร็วโดยอัตโนมติั หลังถงึความเร็วท่ีต้องการ ควรปล่อย
สวิตช์น้ีทันที

หมนุสวติช์แป้นหมนุยังด้านล่างอย่างรวดเร็ว รถยนต์จะลด
ความเร็วโดยอัตโนมติั หลังถงึความเร็วท่ีต้องการ ควรปล่อย
สวิตช์น้ีทันที

นอกจากน้ี ยังสามารถหมนุสวติช์แป้นหมนุอย่างเบาๆ คอ่ยๆ
ปรับความเร็วเพ่ิมหรือลง หมนุสวติช์แป้นหมนุยังด้านบนจะ
เพ่ิมความเร็ว หมนุปุม่หมุน่ยังด้านล่างจะลดความเร็ว ปรับ
สวิตช์แป้นหมุนหน่ึงระดับ จะเพ่ิมหรือลดความเร็วรถประมาณ 
1 กิโลเมตร/ช่ัวโมง

เมือ่ระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติักําลังทํางานอยู่ เหยียบคนั
เร่งตามปกติ (เช่นแซงรถ) สามารถเพ่ิมความเร็วรถได้  
หลังปล่อยคนัเร่ง ความเร็วจะกลับถงึความเร็วท่ีระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมติัต้ังไว้

การหยดุชั่วคราว
ขณะท่ีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ในสภาพกระตุ้น
การกระทําดังต่อไปจะทําให้ระบบควบคุมความเร็วรถโดยอัต-
โนมัติกลับสู่สถานะเตรียมพร้อมใช้งาน:

 กดสวติช์ Resume (หยุดช่ัวคราว)
 เหยียบคนัเบรก
 ตําแหน่งเกียร์ถูกเล่ือนเขา้เกียร์“P” “R”หรือ“N” 
 หากสภาพถนนทางไม่ดี ทําให ้SCS เร่ิมทํางาน เพ่ือความ

ปลอดภัย ระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติัจะกลับสู่สถา-
นะเตรียมพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

 หาดความลาดของถนนใหญเ่กิน ทําใหค้วามเร็วรถลดลง
เกินไป ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมติัจะกลับสู่สถานะ
เตรียมพร้อมใช้งานโดยอัตโนมติั 
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การตั้งใหม่ (Resume)
หลังได้หยุดระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติัเปน็ช ั่วคราว ถ้าไม่
ได้ปิดระบบตลอด สามารถเปิดสวิตช์ Resume (หยุดช่ัวคราว)   
มากระตุ้นระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติัใหม ่ในขณะน้ี ความ
เร็วเปา้หมายของระบบควบคมุความเร็วอัตโนมติัคอืความเร็ว
เปา้หมายก่อนท่ีออกจากระบบ

หมายเหต:ุ 

 ขณะท่ีเกียรอ์ยู่ตําแหน่งถอยหลัง ห้ามใชร้ะบบควบคุม
ความเรว็อตัโนมัติ

 ถ้าเนือ่งจากฝนตกหรอืพืน้ถนนลืน่หรอืสภาพการจราจร
จนไมส่ามารถขบัรถดว้ยความเรว็สม่ําเสมอ หา้มใช้
ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติ

 ขณะที่ไม่ต้องการใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนม ัติ
ควรปิดสวติชห์ลกั

 หากเกียรอ์อโตใ้ชโ้หมด Sport แนะนําไมเ่ปิดใชร้ะบบ
ควบคุมความเรว็อตัโนมัติ

 เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกําลังทํางานอยู่
เนือ่งจากสภาพถนน (เชน่ขึน้หรอืลงพืน้ทีล่าด) ความ
เรว็จรงิอาจจะไม่ตรงกับความเรว็เป้าหมายของระบบ
ควบคุมความเรว็อตัโนมัตทิีต่ัง้ไว้

 หากเนื่องจากปัจจัยพื้นที่ลาดหรือสภาพพื้นถนนต่างๆ
ทําใหค้วามเรว็รถจรงิต่ํากว่าความเร็วเป้าหมายมาก
เกินหรือเมือ่กระตุน้ SCS ทาํงาน อาจจะทําให้ระบบ
ควบคุมความเร็วอตัโนมัติกลบัสูส่ถานะเตรียมพร ้อมใช้
งาน 

 กรณุาอย่ากดสวิตชอ์นัใดอนัหนึ่งเปน็เวลานานหร ือกด
หลายสวติชใ์นเวลาเดยีวกัน มฉิะนั้น อาจทําให้ระบบ
ควบคุมไม่ทาํงาน หากเกิดกรณีนี้ กรณุาสตาร์ทสวติช์
กุญแจอกีครัง้
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ระบบควบคุมความเร็ว (ASL)*

1 สวติช์หลัก
2 สวติช์แป้นหมนุ (Thumbwheel) : ต้ังคา่ เพ่ิมหรือลด
3 สวติช์ Resume (หยุดช่ัวคราว)
หลังกระตุ้นระบบควบคมุความเร็วแบบ ASL สามารถควบคมุ
รถยนต์วิง่ด้วยความเร็วท่ีผู้ขบัขีต้ั่งไว้

ระบบควบคุมความเร็วแบบ ASL และระบบควบคมุความเร็ว
รถโดยอัตโนมติัใช้สวิตช์ชุดเดียวกัน จงึสองระบบน้ีสามารถ
ทํางานได้เพียงหน่ึงระบบในเวลาเดียวกัน กดสวิตช ์ควบคมุ
หลัก (ตําแหน่ง 1) สามารถสลับสองระบบน้ี

การเร่ิมใช้งาน
ความเร็วรถท่ีระบบควบคุมความเร็วแบบ ASL ต ั้งไวจ้ะแสดง
ในเขตแสดง trip 1 ท่ีหน้าปดั รายละเอียดอ้างอิงถงึ“trip 1”
ของ“แผงหน้าปัดและชุดควบคมุ”

หลังเปิดสวติช์กุญแจถงึตําแหน่ง 2 ซึง่ฟังก์ช่ันควบคมุความเร็ว
แบบ ASL เริ่มเตรียมพร้อมใช้งาน หมุนสวิตช์แป้นหมุน(ตําแหน่ง   
2 ) สามารถปรับความเร็วเปา้หมายของการควบคมุความเร็ว
แบบ ASL ขอบเขตความเร็วเป้าหมายการปรับคือ 30-200   
กิโลเมตร/ช่ัวโมง หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านบนหรือด้านล่าง
หน่ึงระดับ จะเพ่ิมหรือลดความเร็วเป้าหมาย 5 กิโลเมตร/   
ช่ัวโมง 

เมื่อระบบควบคุมความเร็วแบบ ASL เร่ิมเตรียมพร้อมใช้งาน  
กดสวิตช์แป้นหมุนและได้ตอบสนองเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
จะกระตุ้นระบบควบคมุความเร็วแบบ ASL และแสดงขอ้ม ูลท่ี
เก่ียวขอ้งในจอแสดงข้อมูลรถยนต์ในแผงหน้าปดั :
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1 ความเร็วรถในปจัจบุนัตํ่ากวา่หรือเท่ากับความเร็วเปา้หมาย
ท่ีอินพุต 

2 ไมไ่ด้เหยียบคนัเร่งถงึท่ีสุด

การยกเลิกการใช้งานชั่วคราว
ในกรณีดังต่อไปน้ี ฟังก์ช่ันควบคมุความเร็วแบบ ASL จะกลับสู่
สถานะเตรียมพร้อมใช้งาน 

 เหยียบคนัเร่งถงึท่ีสุด
 กดสวติช์ Resume (หยุดช่ัวคราว) ลง
การกลบัมาใช้งานค่าทีต่ั้งไว้
ขณะท่ีระบบควบคมุความเร็วแบบ ASL หยุดช่ัวคราว หากไม่
ได้ปิดระบบควบคุมความเร็วแบบ ASL ตลอด กดสวิตช์   
Resume (หยุดช่ัวคราว) (ตําแหน่ง 3) ซึง่สามารถ Reset ฟังก์-
ช่ันควบคมุความเร็วแบบ ASL  ในขณะน้ี ความเร็วเป้าหมาย
ของระบบควบคมุความเร็วแบบ ASL คอืความเร็วเป้าหมาย
ก่อนท่ีออกจากระบบ

หมายเหต:ุ 

 เขตแสดงขอ้มลูความเรว็เป้าหมายของระบบควบคุมความ
เรว็แบบ ASL เป็นเขตเดยีวที่แสดงขอ้มูล trip 1 หลัง

ตัง้ค่าความเรว็เป้าหมายเสรจ็ จะไมแ่สดงขอ้มลูระยะ
ทางใชง้านอกี แตส่ามารถหมุนสวิตชถึ์งตาํแหนง่ ต่าํ
สดุใหแ้สดงขอ้มลูระยะทางใชง้านอกี (เพยีงในขณะ
ทีฟ่ังก์ชัน่ควบคุมความเรว็แบบ ASL อยู่ในสถานะ
เตรยีมพรอ้มใชง้านจึงสามารถปฏิบัตดิงันี้ได)้

 ในขณะทีร่ถกําลงัวิง่อยู่ หลงัตัง้ค่าความเรว็เป้าหมาย
กรณุาอย่าสลบัเปลีย่นระหว่างหนว่ยกิโลเมตรและ
หน่วยไมล์

 หากเนือ่งจากแรงเฉือ่ยหรอืสภาพทางถนน(เชน่ลงพื้น
ทีล่าด) อาจจะทําใหค้วามเร็วรถจริงสงูกวา่ความเรว็
เป้าหมาย กรณุาควบคุมความเร็วรถตามขอ้มลูที่แสดง
ข ึ้นในหน้าปัด

 หลังถอดกุญแจออก ความเรว็เป้าหมายที่ไดบั้นทกึไว้
จะถูกลบทิง้ เพือ่ประหยัดน้ํามนัและความปลอดภัย 
แนะนําทา่นเลอืกความเรว็เป้าหมายตามสภาพถนน

 กรณุาอย่ากดสวิตชอ์นัใดอนัหนึ่งเปน็เวลานานหร ือกด
หลายสวติชใ์นเวลาเดยีวกัน มฉิะนั้นอาจจะทาํใหร้ะบบ
ควบคุมความเร็วแบบ ASL ไม่ทาํงาน หากเกิดกรณีนี้ 
กรณุาสตาร์ทสวิตชกุ์ญแจอกีครัง้
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สัญญาณเตือนการจอด *
ระบบช่วยจอดแบบอัลตราโซนกิเซ็นเซอร์
(เรดาร์ถอยหลัง)

ระบบที่ช่วยการจอดรถเพียงมีบทบาทเสริมในขณะ
ถอยหลัง! เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคอาจจะไม่สามา-
รถตรวจวัดสิ่งขวางบางประเภท เช่น เสาขนาด
เล็กหรือสิ่งของขนาดไม่ก่ีนิ้ว สิ่งของขนาดเล็กที่ติด
ใกล้พื้น สิ่งของที่อยู่ด้านบนกระโปรงหลังหรือสิ่ง
ของที่ไม่สะท้อนคลื่น

ไม่มีสิ่งสกปรก หรือนํ้าแข็งบนเซ็นเซอร์อัลตร้าโซ-
นิค ถ้ามีสิ่งของทับถมที่ผิวหน้าอัลตราโซนิกเซ ็น-
เซอร์ จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติ 
เพราะฉะนั้น เม่ือล้างรถ ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่
ให้ปืนฉีดนํ้าแรงสูงฉีดน้ํายังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์
โดยตรง

4 อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ท่ีบริเวณกันชนหลังรับผ ิดชอบสแกนพ้ืนท่ี
บริเวณด้านหลังรถว่ามส่ิีงของขวางทางหรือไม ่หากตรวจพบมี
ส่ิงของขวางทาง เซน็เซอร์จะประเมนิระยะหา่งระหว่างท้ายรถ
กับส่ิงของขวางทาง และส่งเสียงเตือนภัยใหผู้้ขบัขี ่ท่ีสําคญัท่ีสุด  

ระบบน้ีเพียงเปน็ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ ไมส่ามารถใช้เปน็อุป-
กรณ์แทนสายตาหรือการตัดสินใจของคน

1.5m
30cm

60cm
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สภาพการทํางานของระบบช่วยจอดอัจฉริยะ
ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์หมุนทํางานอยู่ เพียงเลือกเกียร์ถอยหลัง 
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะจะเร่ิมทํางานเอง หากเลือกตำแหน่ง
เกียร์อ่ืน ระบบจะปิดอย่างอัตโนมติัทันที ภายใน 1 วนิาทีหลัง
ได้เลือกเกียร์ถอยหลงั ระบบช่วยจอดอัจฉริยะส่งเสียงส้ันหน่ึง
คร้ัง แสดงวา่ระบบได้เร่ิมทํางานแล้ว

หมายเหต:ุ หากได้เลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบส่งเสียงยาว
หน่ึงคร้ัง (ติดต่อ 3 วินาที) แสดงว่าระบบมีการขัดข้อง 
กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทําการตรวจ-
สอบ

การถอยหลัง:

 ถา้ตรวจพบในบริเวณหา่งจากเซน็เซอร์ท้ายรถ 1.5 เมตร
หรือหา่งจากเซน็เซอร์มุมเล้ียว 60 เซนติเมตรมีส ิ่งของ
ขวางทาง ระบบจะส่งเสียงเตือนภัย รถยนต์ย่ิงเข้าใกล้ส่ิง
ของขวางทาง ควาวมถีข่องเสียงเตือนจะย่ิงเร็ว

 หากส่ิงของขวางทางอยู่พ้ืนท่ีบริเวณภายใน 30 ซม.ของ
กันชนหลัง เสียงเตือนจะกลายเปน็เสียงเตือนท่ีติดต่อกัน
(หากเปน็เขตท่ีตรวจไม่ถงึ เสียงเตือนอาจจะไม่ทำงาน)
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การบรรจุของ
การพับเก็บเบาะนั่งแถวหลัง

อย่าวางสิ่งของอยู่ในที่แขวนเสื้อที่ด้านหลังพนักพิง
เบาะหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิด
อุบัติเหตุ

อย่าบรรทุกอุปกรณ์หรือจัดวางเคร่ืองมอื สัมภาระท่ีไมไ่ด้ยึดติด
อย่างแน่นหนา เพ่ือหลีกเล่ียงเกิดการบาดเจบ็เม ื่อประสบอุบัติ-
เหตุ หากมีความจําเป็น ต้องใช้เข ็มขดันิรภัยยึดส่ิงของท่ีวางบน
เบาะน่ังใหแ้น่น 

ถ้าต้องการได้พ้ืนท่ีเก็บของมากขึน้ ปรับพนักพิงศรีษะท้ังหมด
ลง กดปุ่มปลดล็อคสองขา้งลง ทําใหพ้นักพิงหลังพับไปขา้งหน้า

การแนะนํา“การล็อค”พนักพิงหลังของเบาะน่ังแถวหลัง
ในขณะที่ได้วางสิ่งของในเขตวางของภายหลัง
เบาะน่ังแถวหลัง ต้องล็อคพนักพิงหลังของเบาะ
นั่งแถวหลังให้แน่น

เมือ่พนักพิงหลังกลับถงึตําแหน่งต้ังตรง ต้องผล ักพนักพิงหลัง
ให้ถงึตําแหน่งเขา้ล็อคจนไม่สามารถมองเหน็สีแดง  อย่างน้ีจงึ
จะรับรองได้วา่พนักพิงหลังได้ยึดติดอย่างแน่นหนา

หมายเหต:ุ เม่ือพนักพิงหลังกลับถึงตําแหน่งตั้งตรง ต้องแน ่
ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้โดนติดค้าง
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การบรรทุกของหนกั
สัมภาระท่ีอยู่ในท่ีเก็บของ อาจจะเคล่ือนท่ีได ้ในขณะท่ีเกิด
อุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉกุเฉนิ ควรพยายามเก ็บในท่ีตํ่า
และจดัวางท่ีบริเวณด้านหน้า
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กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่

อุปกรณ์เตือนภัย
ไฟฉุกเฉิน

เมือ่ท่านประสบปัญหาในระว่างการเดินทางและต้องการจอด
รถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉกุเฉนิ ไฟเล้ียวและสัญ-
ญาณไฟเล้ียวท้ังหมดจะกระพริบกันเพ่ือเตือนคนอ่ืน

การพ่วงแบตเตอร่ี
สายพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

พิกัดแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองเหมือนกัน (12V) และ
สายพ่วงแบตเตอร่ีเป็นสายพ่วงแบตเตอรี่ที่อนุญาต
ใช้กับแบตเตอร่ีรถยนต์ 12V

การใช้สายพ่วงแบตเตอร่ี เช่ือมต่อสตาร์ทรถยนต์ท่ีประจไุฟ
แบตเตอร่ีไม่พอเพียงกับแบตเตอร่ีท่ีมปีระจไุฟฟ้าหรือรถยนต์
อีกคนัหน่ึง (แบตเตอร่ีท่ีมปีระจไุฟฟ้า) เปน็วิธกีารเดียวท่ีได้รับ
อนุญาต

หากต้องใช้แบตเตอร่ีของรถยนต์ท่ีจา่ยไฟ ซึ่งตําแหน่งการจอด
รถควรพยายามทําใหแ้บตเตอร่ีท้ังสองเคร่ืองอยู่ใกล้กัน และ
รถยนต์ท้ังสองคนัไมไ่ด้สัมผัสกันด้วย
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การสตาร์ทรถยนต์

A

B

ตรวจเช็คว่าการเชื่อมต่อของสายพ่วงแบตเตอรี่
และจะไม่หลุดจากขั้วไฟฟ้าของแบตเตอร่ี (เช่นเม่ือ
เคร่ืองยนต์สั่นสะเทือน) มิฉะนั้นอาจทําให้เกิดประ-
กายไฟ อาจเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด

ปดิสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดของรถยนต์ท้ังสองคัน
แล้วปฏิบติัตามคําแนะนําดังต่อไปน้ี:

1 ใช้สายพว่งแบตเตอร่ีหน่ึงสายมาเชือ่มต่อขัว้บวก (+) ของ
แบตเตอร่ีทัง้สองเครือ่ง ใช้สายพว่งแบตเตอรี่อ ีกสายหน่ึง
เชืม่ตอ่ขัว้ลบ (A) ของแบตเตอร่ีรถจา่ยไฟกับที่ตอ่สาย
กราวดท์ีด่ ี(B) (เช่นฐานเครื่องยนต์หรอืพื้นทีไ่มไ่ด้เคลือบสี
อ่ืนๆของรถยนต์รบัไฟฟา้) ของรถยนต์รบัไฟฟา้ ห่างจาก
แบตเตอร่ีอย่างน้อย 0.5 m

2 ตรวจสอบวา่สายพ่วงแบตเตอร่ีได้สัมผัสกับช้ินส ่วนเคล่ือน
ไหวได้ของท้ังสองเคร่ืองยนต์หรือไม่ แล้วสตาร์ทรถยนต์ท่ี
จา่ยไฟ และใหเ้ดินเบาสักพักหน่ึง

3 สตาร์ทรถยนต์ท่ีต้องรับการจ่ายไฟฟ้า หลังสตาร์ทเคร่ือง
ยนต์ ใหเ้ดินเบาอย่างน้อยสองนาที หากสตาร์ทหลายคร้ัง
ไมติ่ด รถยนต์อาจจะต้องนําไปซอ่มแซม กรุณาติดต่อ
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังทําการตรวจสอบอย่างรวด
เร็วเท่าท่ีจะทําได้

4 ปิดเคร่ืองยนตข์องรถยนต์ท่ีจา่ยไฟ
5 ถอดสายพ่วงแบตเตอร่ี ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับข ั้น

ตอนการเชื่อมต่อ
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ข้อควรระวัง

ก่อนท่ีจะถอดสายพ่วงแบตเตอร่ี หา้มเปดิเคร่ืองไฟฟ้าใดๆ
ของรถยนต์ท่ีถูกสตาร์ท
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การลากรถ
ตะขอลากจูง

ห้ามใช้เชือกที่บิดเบ้ียวมาลากรถ แรงต้านแรงบิดใดๆก็อาจคลายตะขอลากจูงได้
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ท่านสามารถใช้ตะขอลากจูงแบบถอดได้ท่ีด้านหน้าหรือด้าน
ท้ายรถได้ ตะขอลากจูงถูกจดัเก็บในกล่องเคร่ืองมือใต้พ้ืนรอง
หอ้งเก็บสัมภาระท้ายรถ 

ก่อนท่ีจะติดต้ังตะขอลากจูง ต้องถอดฝาครอบเล็กบนกนัชน
ก่อน หลังจากน้ัน วางตะขอลากจงูผ่านรูส่ีเหล่ียมและหมนุเขา้
ไปรูเกลียวบนเสาต้ังของกันชน (ตามรูป) แน่ใจวา่ได้หมนุ
ตะขอลากจงูให้แน่นหนา

หมายเหต:ุ ฝาครอบเล็กที่ถอดออกมีสายพลาสติกเชื่อมต่อ
กับกันชน

หากรถของท่านเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบติัเหตุ สามารถใช้
ตะขอลากจูงด้านหน้าหรือด้านท้ายมาลากจูงรถของท่าน
แต่ไมส่ามารถใช้รถของท่านไปลากรถคนัอ่ืนๆ 

การลากจูง
หากรถของท่านต้องกันลากจงู วิธกีารลากจงูท่ีดีท่ีสุดคอืใช้รถ
ลากจูงเฉพาะหรือยกรถขึน้ (ยกล้อหน้าขึน้) หากรถตอ้งการลาก
จงูรถโดยส่ีล้อสัมผัสกับพ้ืนพร้อมกัน ควรระวัง:

ก่อนลากจูง
ขณะที่ใช้วิธีลากจูงแบบสี่ล้อสัมผัสกับพื้นพร ้อมกัน
ห้ามปิดสวิตช์กุญแจ เพราะการกระทําน้ีจะขัด
ขวางการหมุนของพวงมาลัย

1 เปดิสวิตช์กุญแจถงึตําแหน่ง 2 สามารถใช้ไฟเบรก ที ่ปดั-
นํ้าฝนและไฟเล้ียว หากเคร่ืองไฟฟ้าเกิดปัญหา เป ิดสวิตช์
กุญแจจะไมป่ลอดภัย ต้องใช้รถลากจูงเฉพาะมาลากจ ูง 

2 ปรับคนัเกียร์ใหอ้ยู่ในตําแหน่ง N 
3 ปล่อยเบรกมือ
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ขณะที่ลากจูง
ระยะทางลากจูงห้ามเกิน 50 กิโลเมตร ความเร็วรถ
ลากจูงไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ไมทํ่างาน ต้องใช้แรงเหยียบคนัเบรกและ
หมนุพวงมาลัยแรงข้ึน และระยะทางเบรกจะยาวขึ้นด ้วย

เชือกของรถขนส่งหรือรถลากจูง

1 1

222222

33

ห้ามใช้เชือกผูกที่ด้านท้ายรถคนัอื่นมาลากจูงรถ
ของท่าน

หากรถของท่านจําเป็นต้องขนส่งบนส่วนหลังของรถลากจงูหรือ
รถขนส่ง ต้องเชือ่มให้คงท่ีตามรูป
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วางรถยนต์บนรถลากจูง ดึงเบรคมือขึ้นและเปล่ียนเกียร์เข้า
เกียร์ P จดัวางห้ามล้อ (1) แผ่นยางกันล่ืน (2) บนบริเวณ
รอบๆของล้อรถตามรูป

เช่ือมสายโยง (3) ในข้างๆยางล้อและผูกแน่นกับรถลากจูง  
รัดสายโยงใหแ้น่นเพ่ือทําใหร้ถคงท่ี 

การเปล่ียนยางรถ
ยางอะไหลแ่ละแม่แรง

A

B

C

เอายางอะไหล่และเคร่ืองมอืออก

1 ใช้สายหว่งยกพรมกระโปรงหลัง (รูป A) 
2 ถอดถาดเคร่ืองมอืออก (รูป B) 
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3 คลายสลักยึดยางอะไหล่ (รูป C) และถอดยางอะไหล่
ออกจากกระโปรงหลัง 

การระบุเคร่ืองมือ

2
3

4

5

1

1 ตะขอลากจงู
2 ประแจถอดสลักล้อ

3 แม่แรง
4 ประแจแมแ่รง
5 เคร่ืองมอืถอดน๊อตล้อ

การเปลี่ยนยางรถยนต์
หากต้องการเปล่ียนยางรถระหว่างการเดินทาง ควรพยายาม
จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยซึง่หา่งจากถนนสายหลัก ต้องให้
ผู้โดยสารของท่านลงรถ และคอยรอท่ีเขตพ ื้นท่ีท่ีปลอดภัยและ
หา่งจากทางจราจร

เปดิไฟฉกุเฉนิ

ก่อนท่ีจะเปล่ียนยางรถ ต้องแน่ใจว่าล้อหน้าของรถยนต์ตาม
เส้นแนวตรงยังด้านหน้า ดึงเบรคมอืขึน้และโยกคนัเกียร์เขา้
เกียร์ P 

ขอ้ควรระวัง:

 ได้จอดรถในพ้ืนท่ีเรียบและแข็งแรง
 หากรถยนต์ต้องจอดบนทางลาด ต้องวางหา้มล้อ ไม่ให้

รถยนต์เคล่ือนท่ี
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การวางแม่แรง

ห้ามเข้าใต้ท้องรถในขณะที่มีแต่แม่แรงยกรถเท่า
นั้น แม่แรงใช้สําหรับเปลี่ยนยางรถเท่าน้ัน

ห้ามใช้จุดยกที่นอกเหนือจุดยกดังแสดงในรูป
เพราะอาจทําให้รถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง

หลีกเลี่ยงการสัมผสัชิ้นส่วนใตท้้องรถ โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนของระบบไอเสีย

ใช้น้ํายาทําความสะอาดท่ีเป็นกลางล้างล้อเป็น
ประจํา ห้ามใช้กระดาษทรายหรือสารทําความ
สะอาดที่เป็นกรดหรือด่าง

วางแมแ่รงบนพ้ืนผิวเรียบและแขง็แรง ยกจดุยกท่ีใกล้ยางล้อ
ท่ีถกูถอดมากท่ีสุด ร่องเวา้ท่ีเป็นรูปส่ีเหลี ่ยมผืนผ้าของแม่แรง
ต้องเขา้กันกับส่วนท่ีย่ืนออกมาในส่วนกลางของแผ่นกําหนด
ตําแหน่ง (ตามรูป) 

หมนุสลักแมแ่รงด้วยมือ ยกแม่แรงขึ้นจนใหส่้วนบนของแม่
แรงเขา้กันกับส่วนท่ีย่ืนออกมาในส่วนกลางของแผ่นกําหนด
ตําแหน่งอย่างใกล้ชิด แน่ใจวา่ก้นแม่แรงได้ติดก ับพ้ืนผิวถนน
อย่างเต็มท่ี 
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การติดต้ังยางอะไหล่
ต้องพยายามตรวจสอบแรงดันลมยางให้เร็วที่สุด
หลังได้เปลี่ยนยางรถเสร็จ

หลังเปลี่ยนยางรถ ต้องขันสลักล้อถึงแรงบิดที่กำ-
หนด (115~130Nm) แนะนําเข้าศนูย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบแรงบิดของสลักล้อ

1 ก่อนท่ีจะยกรถ ใช้เคร่ืองมือถอดน๊อต คลายน๊อตทุกล้อ
ตามทวนเขม็นาฬกิาคร่ึงรอบ

2 ติดต้ังด้ามจบัของแมแ่รงและหมนุตามเขม็นาฬิกา เพ่ือยก
รถยนต์ขึน้จนล้อรถเหนือดิน

3 ถอดน๊อตล้อและเก็บในถาดเคร่ืองมอืเพ่ือปอ้งกันช้ินส่วน
สูญหายไป

4 ถอดล้อรถออก
หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงวางหน้าด้านนอกของล้อบนพื้นดิน 
มิฉะน้ันอาจจะทําให้หน้ากะทะล้อโดนขีดข่วน

เพ่ือลดความเส่ียงเกิดการบาดเจบ็เน่ืองจากการขดัขอ้ง
ของแม่แรงหรือเหตภุายนอกอ่ืนๆ โปรดวางล้อท่ีถอดออก
มาในพ้ืนท่ีใตท้องรถและอยู่ใกล้แม่แรง

5 ติดต้ังยางอะไหล่ และขนัน๊อตล้อจนติดต้ังล้อรถใหเ้ขา้กับ
กระทะล้ออย่างแน่นคงท่ี

หมายเหต:ุ ก่อนที่จะติดตั้งยางอะไหล่ ต้องตรวจสอบขนาด
ของยางอะไหล่ก่อน หากไม่เหมือนกับยางล้อที่ใช้งานอยู่ 
ขณะท่ีใช้ยางอะไหล่ ความเร็วรถห้ามเกิน 80 กิโลเมตร/   
ชั่วโมง ขณะท่ีพบเหตุฉุกเฉินจึงให้ใช้ยางอะไหล่ หลังจากน้ัน  
โปรดเปลี่ยนใช้ล้อขับเคล่ือนทันที

6 วางรถยนต์ลงและถอดแมแ่รงออก หลังจากน้ันขนัน๊อต
ล้อตามแบบทแยงมุมด้วยประแจจนแน่นเต็มท่ี 

7 สุดท้าย จัดวางเคร่ืองมอืกลับถาดเครืองมือ และจัดวาง
ยางรถท่ีถอดออกในท่ีเว้าภายใต้กระดานพ้ืนของห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถ (หน้ากระทะล้อหนัเขา้ด้านล่าง)

หมายเหต:ุ ขณะท่ีเปลี่ยนยางรถ ขันน๊อตสองคร้ังตาม
ทแยงมุม และขันจนแน่นเต็มที่

หมายเหต:ุ โปรดอย่าใช้เท้าเหยียบประแจหรือเชื่อมท่อ
ขยายมาขันน๊อตล้อ หากขันแน่นเกิน อาจจะทําใหเ้กลียว
น๊อตเสีย

หมายเหต:ุ รถยนต์ใหม่หรือหลังปลี่ยนล้อรถ ต้องขันน๊อต
ล้อให้แน่นอีกทีหลังได้ใช้งาน 1000 กิโลเมตร 
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การเปล่ียนฟิวส์
ฟิวส์
ฟิวส์สามารถปอ้งการไมใ่ห้กระแสไฟฟ้ามากเกินควรไหลผ่าน
วงจรไฟฟ้าและป้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าของเคร่ืองยนต์
หากฟิวส์ขาด แสดงวา่วงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังน้ันเก ิดความผิดปกติ
และหยุดทํางาน

ฝากล่องฟิวส์ได้ระบตํุาแหน่งและขนาดของฟิวส์ทุกช้ิน

ถ้าท่านสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ 
ตรวจสอบวา่ไส้โลหะขาดหรือไม ่

แนะนําเก็บฟิวส์สํารองไวใ้นรถ สามารถติดต่อรับจากศนูย์-
บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

การเปรียบเทยีบฟิวสก่์อนขาดและหลงัขาด
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ข้อควรระวัง

กล่องฟิวส์
รถยนต์น้ีมกีารติดต้ังกล่องฟิวส์จํานวน 4 กล่อง:

 กล่องฟิวส์ด้านข้างผู้โดยสารแถวหน้า (หลังกล่องเก็บ
ของ)

 กล่องฟิวส์สํารอง (ติดต้ังบนแผงก้ันหอ้งเคร่ืองยนต์ท่ีอยู่
ด้านซ้ายหอ้งเคร่ืองยนต์) *

 กล่องฟิวส์ของแบตเตอร่ี (ติดต้ังบนแบตเตอร่ี)
 กล่องฟิวส์ของหอ้งเคร่ืองยนต์ (ด้านหน้าซ้ายของห้อง

เคร่ืองยนต์)

4
3
2
1

1 กล่องฟิวส์ด้านขา้งผู้โดยสารแถวหน้า
2 กล่องฟิวส์สํารอง *
3 กล่องฟิวส์แบตเตอร่ี
4 กล่องฟิวส์ห้องเคร่ืองยนต์

ฟิวส์ท่ีขาดไป กรุณาอย่าซอ่มแซมเองหรือใช้ฟิวส ์ท่ีมีคา่
แอมแปร์ไมต่รงกัน มฉิะน้ัน อาจจะทําใหร้ะบบไฟฟ้าเสีย
หายหรือทําให้เกิดอัคคภัียเน่ืองจากกระแสไฟฟ้ามาก
เกิน

ถา้ฟิวส์ท่ีเปล่ียนใหมข่าดทันทีอีก กรุณาติดต่อศนูย์บริ-
การท่ีได้รับการแต่งต้ังทําการตรวจสอบอย่างเร็วท่ีสุด
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กล่องฟิวส์ด้านข้างผู้โดยสารแถวหนา้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4624 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟิวส์
1 ปิดสวติช์กุญแจและเคร่ืองไฟฟ้าท้ังหมด ถอดขั้ว

แบตเตอร่ี
2 ถอดแผ่นปดิใต้กล่องเก็บของหน้ารถ กล่องฟิวส์จะอยู่ใต้

แผ่นปดิ

3 ใช้คมีหนีบหวัฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ ตรวจสอบวา่ฟิวส์
ขาดหรือไม่

4 ถา้ขาดไป ใช้ฟิวส์ท่ีมีคา่แอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์
ท่ีขาด

ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด การใช้งาน

F1 15A เคร่ืองควบคุมเกียร์ โมดูลควบคุมเกียร์
คลัตช์คู่ 6 จังหวะ TST

F2 15A ท่ีจุดบุหร่ี

F3 10A ไฟถอยหลัง กระจกมองหลัง

F4 15A ไม่ได้ใช้งาน

F5 5A ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

F6 10A สวติช์ตัดน้ํามันเช้ือเพลิงฉกุเฉนิ  
รีเลย์ปั๊มเช้ือเพลิง

F7 15A ไม่ได้ใช้งาน
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F8 30A มอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านข้างผู้โดยสาร
แถวหน้า

F9 5A
สวิตช์ไฟถอยหลัง โมดูลควบคุมเกียร์
คลัตช์คู่ 6 จังหวะ TST สวิตช์ควบคุม
ไฟส่อง มอเตอร์ควบคุมระดับไฟหน้า  
เคร่ืองควบคุมเกียร์

F10 20A ไฟสูงของชุดไฟหน้า

F11 - -

F12 5A ไฟหร่ีซ้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน 
ไฟท้ายซ้าย

F13 5A สวิตช์เบรคมือไฟฟ้า

F14 5A สวิตช์คอพวงมาลัย แผงหน้าปัด

F15 20A ยูนิตควบคุมล็อคพวงมาลัยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

F16 30A ป๊ัมล้างกระจกหนา้

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
F17 30A ไม่ได้ใช้งาน

F18 15A แตร

F19 30A ไม่ได้ใช้งาน

F20 20A ไม่ได้ใช้งาน

F21 30A การจ่ายไฟของเบาะนั่งผู้ขับขี่

F22 5A แผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ

F23 30A มอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านซ้ายของเบาะ
นั่งแถวหลัง โมดูลควบคุมกระจกไฟฟ้า

F24 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกด้านข้างเบาะนั่ง
ผู้ขับขี่

F25 15A ไม่ได้ใช้งาน

F26 25A ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F27 5A สวิตช์กุญแจ

F28 5A เซ็นเซอร์วดัมุมเล้ียว

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
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F29 15A ไม่ได้ใช้งาน

F30 15A ไม่ได้ใช้งาน

F31 25A

รีเลย์ควบคุมการล็อคเซ็นทรัลล็อค
ประตูผู้โดยสาร 
รีเลย์ควบคุมการปลดเซ็นทรัลล็อค
ประตูนอกผู้โดยสาร 
มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคประตูด้านหลัง

F32 20A ไม่ได้ใช้งาน

F33 - -

F34 - -

F35 10A ยูนิตควบคุม ABS/SCS

F36 5A ไฟหร่ีขวา ไฟท้ายขวา

F37 5A หัวต่อวินิจฉัย หัวต่อวินิจฉัย 2

หมายเลข ขนาด การใช้งาน

F38 5A
ไฟส่องกระจกแต่งหน้า 
ไฟห้องโดยสารหน้า ไฟห้องโดยสารหลัง 
ไฟส่องสวา่งกล่องเก็บของ

F39 10A

รีเลย์เซ็นทรัลล็อคประตูผู้ขับ 
มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคประตูผู้ขับ 
มอเตอร์เปิดปิดช่องเติมน้ํามัน 
รีเลย์ควบคุมการปลดเซ็นทรัลล็อค
ประตูผู้ขับ 
รีเลย์ควบคุมการเปิดปิดฝาช่องเก็บของ/
ประตูท้าย มอเตอร์เปิดฝาช่องเก็บของ

F40 15A แผงควบคุมวิทยุและ - CD

F41 10A ไฟตัดหมอกหลัง

F42 10A ยูนิตควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F43 20A ซันรูฟ 

F44 5A
กระจกมองหลัง เซ็นเซอร์น้ําฝน 
ยูนิตควบคุมการช่วยจอดอัจฉริยะ 
เคร่ืองควบคุมเกียร์

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
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กล่องฟิวส์สํารอง*

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F3

F2

F1

การตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงฟิวส์
1 ปิดสวติช์กุญแจและเคร่ืองไฟฟ้าท้ังหมด ถอดขัว้

แบตเตอร่ี

2 กดล็อค (แสดงตามลูกศรในรูป) ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่

F45 10A

แผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 
มอเตอร์อากาศภายนอก/อากาศ
หมุนเวียน สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า
สวิตช์ไฟรวม สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้าน
ขา้งผู้ขับขี่

F46 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกหลังขวา 
โมดูลควบคุมการขึ้นลงกระจก

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
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4 ถา้ขาดไป ใช้ฟิวส์ท่ีมคีา่แอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์

ท่ีขาด

ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
F1 30A ไม่ได้ใช้งาน

F2 30A รีเลย์ปั๊มส ูญญากาศ

F3 - -

F4 - -

F5 20A ไม่ได้ใช้งาน

F6 5A ยูนิตควบคุมมอเตอร์สตาร์ท เคร่ืองยนต์

F7 15A ไม่ได้ใช้งาน

F8 10A ไม่ได้ใช้งาน

F9 10A ไม่ได้ใช้งาน

กล่องฟิวส์แบตเตอรี่

F1

F2

FL4 FL3 FL2 FL1

การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงฟิวส์
1 ปดิสวิตช์กุญแจและเคร่ืองไฟฟ้าท้ังหมด ถอดขัว้

แบตเตอร่ี

2 กดล็อค (แสดงตามลูกศรในรูป) ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบวา่ฟิวส์ขาดหรือไม่
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4 ถา้ขาดไป ใช้ฟิวส์ท่ีมคีา่แอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ท่ี
ขาด

ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
FL1 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

FL2 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

FL3 60A กล่องฟิวส์สํารอง 2

FL4 - -

หมายเลข ขนาด สมรรถนะ
F1 5A ไม่ได้ใช้งาน

F2 - -

กล่องฟิวส์หอ้งเครื่องยนต์

FL7 FL8

F1

F3

F5

F7

F9

F2

F4

F6

F8

F10

FL9

FL10 FL11 FL12

FL2

FL1

FL3 FL4 FL5 FL6

การตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงฟิวส์
1 ปิดสวติช์กุญแจและเคร่ืองไฟฟ้าท้ังหมด ถอดขัว้

แบตเตอร่ี

2 กดล็อค (แสดงตามลูกศรในรูป) ถอดฝากล่องฟิวส์ออก

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
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4 ถา้ขาดไป ใช้ฟิวส์ท่ีมคีา่แอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ท่ี

ขาด

ขนาดของฟิวส์

หมายเลข ขนาด การใช้งาน

F1 15A

โซลินอยด์วาล์วควบคุมโดยแรงดันเสริม 
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนปลาย 
วาล์วควบคุมหม้อดักไอนํ้ามัน 
โซลินอยด์วาล์วเพลาลูกเบ้ียวไอดี 
โซลินอยด์วาล์วไอเสีย

F2 20A หัวฉีดน้ํามัน คอยล์จุดระเบิด 
ยูนิตควบคุมเคร่ืองยนต์

F3 15A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น 
เซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ 
(ไม่ใช่แบบเทอร์โบชาร์จเจอร์)

F4 5A

รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 
รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์เคร่ือง
ปรับอากาศ  รีเลย์สตาร์ต 
รีเลย์ปั๊มสูญญากาศอิเล็กทรอนิกส์ 
รีเลย์เซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหลอากาศ
ฟิล์มร้อน เซน็เซอร์วดัตําแหนง่เกียร์วา่ง  
เซ็นเซอร์วัดตําแหน่งคลัตช์

F5 10A ยูนิตควบคุมเคร่ืองยนต์

F6 15A รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า

F7 30A รีเลย์ไฟถอยหลัง รีเลย์ไฟหร่ี 
ฟิวส์ของห้องโดยสาร F3,F12,F36

F8 20A ฟิวส์ของห้องโดยสาร F7

F9 10A
รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์เคร่ือง
ปรับอากาศ 
คลัตช์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ

F10 30A รีเลย์ท่ีปัดน้ําฝนของกระจกบังลม 1 
และ 2 

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
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หมายเลข ขนาด การใช้งาน

FL1 200A ฟิวส์ของเคร่ืองยนต์ ห้องเคร่ืองยนตข์าด 
F2,F7,F10 ฟิวส์ F5,F8,F9

FL2 60A ฟิวส์ห้องโดยสาร F1,F6,F9,F22,F24,  
F25,F27,F28,F42  รีเลย์สวิตช์

FL3 50A
รีเลย์แตร 
รีเลย์ปั๊มน้ํายาล้างกระจกบังลมหน้า 
ฟิวส์ห้องโดยสาร F16,F17,F18

FL4 50A มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน

FL5 100A
ฟิวส์ห้องโดยสาร F19,F21,F23,F30  
F35,F37,F39,F40,F43,F45,F46 
รีเลย์ไฟตํา รีเลย์ไฟตัดหมอกหลัง

FL6 - -

FL7 40A รีเลย์สตาร์ต มอเตอร์สตาร์ต

FL8 40A ยูนิตควบคุม ABS/SCS (ปั๊ม)

FL9 50A

ฟิวส์ห้องโดยสาร F2,F5,F10,F13,F14,  
F15,F26,F38,F44 
รีเลย์ปรับไฟฟ้ากระจกบังลมหลัง 
รีเลย์ไฟสูง รีเลย์ช่ินส่วนประกอบ 
รีเลย์ ACC

FL10 40A รีเลย์เคร่ืองเป่าลม 
มอเตอร์เคร่ืองเป่าลม

FL11 25A ยูนิตควบคุม ABS/SCS (วาล์ว)

FL12 50A ฟิวส์ห้องโดยสาร F8,F31 รีเลย์ไฟต่ํา

หมายเลข ขนาด การใช้งาน
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การเปล่ียนหลอดไฟ
ขนาดหลอดไฟ

หลอดไฟ ขนาด
ไฟต่ําของชุดไฟหน้า H7 55W

ไฟสูงของชุดไฟหน้า H7 55W

ไฟเล้ียวกระจกมองข้าง W5W 5W

ไฟตัดหมอกหน้า H3 55W

ไฟเล้ียวหน้า PY21W 21W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟตัดหมอกหลัง H21W 21W

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟอ่านแผนท่ี W5W 5W

ไฟห้องโดยสาร W5W 5W

ไฟเล้ียวหลัง W21W 21W

ไฟส่องสว่างกล่องเก็บของ T5 1.2W

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ R10W 10W

การเปลีย่นหลอดไฟ
ก่อนท่ีจะเปล่ียนหลอดไฟ ต้องปิดสวิตช์กุญแจและสวติช์ไฟฟ้า
เพ่ือหลีกเล่ียงเกิดการลัดวงจร

หมายเหต:ุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่เปลี่ยนใหม่
ต้องตรงกับหลอดไฟต้ังเดิม

หากกระจกหลอดไฟโดนขดูขีดหรือมคีราบนํ้ามันหรือคราบ
เหง่ือติดอยู่  อาจจะทําให้ไฟรถไมส่ามารถรวมแสงได้ ควรระวงั
อย่าใช้มือสัมผัสกับกระจกหลอดไฟ หากสัมผัสแล้ว ใช้ผ้าเช็ดให้
สะอาด หากมคีวามจําเป็น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยมอืใหส้ะอาด 

หลอดไฟ ขนาด
206



กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่

5

ไฟห้องโดยสารหน้าและไฟอ่านแผนท่ี

1 ใช้ไขควงปากแบน ขนาดเล็กถอดโคมไฟออกจากชุดไฟ
2 ถอดหลอดไฟจากเบ้า
ขั้นตอนติดต้ังหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ
ในขณะท่ีติดต้ังโคมไฟ ต้องเสียบเขา้ตรงชอ่งล็อคสองช่อง แล้ว
หมนุโคมไฟช้าๆใหเ้ขา้ล็อคชุดโคมไฟ ปรับโคมไฟข ึ้นจนโคมไฟ
เขา้ตําแหน่งเดิม

ไฟห้องโดยสารด้านหลัง

1 ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กถอดโคมไฟออกจากชุดไฟ
2 ถอดหลอดไฟจากเบา้
ขั้นตอนติดต้ังหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ
ในขณะที่ติดต้ังโคมไฟ ต้องเสียบเข้าตรงช่องล็อคสองช่อง แล้ว
หมนุโคมไฟช้าๆใหเ้ข้าล็อคชุดโคมไฟ ปรับโคมไฟข ึ้นจนโคมไฟ
เขา้ตําแหน่งเดิม 
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ไฟส่องสว่างกล่องเกบ็ของ*

1 สอดมือเขา้ด้านหลังไฟส่องสวา่งกล่องเก็บของและกดตํา
แหน่งปล๊ักไฟ

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า
เสียบหลอดไฟเขา้ปล๊ัก แล้วกดไฟส่องสว่างกล่องเก็บของเขา้
ปล๊ักไฟใหม่

ไฟส่องสว่างห้องเกบ็สัมภาระท้ายรถ

1 ใช้ไขควงปากเบนเสียบเข้ารอยฝาปิด(แสดงตามลูกศร)
และถอดชุดไฟจากตําแหน่งเดิมออกมาด้วยความความ
ระมดัระวงั

2 กดและหมนุดึงหลอดไฟออกมา
ขัน้ตอนติดต้ังหลอดไฟตรงขา้มกับขัน้ตอนถอดหลอดไฟ
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การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์
ขึน้อยู่กับคณุภาพการบํารุงรักษาของท่าน

ท่านต้องทําการบํารุงรักษาตามขอ้กําหนดในคูม่อืร ับประกัน
การซ่อมแซมและการบํารุงรักษา

ช่วงระยะเวลาของการบํารุงรักษา
จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงระยะทางและระยะเวลาท ี่เหลือ
ของการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาคร้ังต่อไป ในขณะท่ีสวติช์
กุญแจอยู่ตําแหน่ง 2 ขอ้มลูบํารุงรักษาดังกล่าวจะแสดงขึน้
ประมาณ 4 วินาที

คา่ระยะทางเร่ิมต้นเป็น 10000 กิโลเมตร และจะลดลงทุกๆ 50    
กิโลเมตรจนลดลงถึง 0 กิโลเมตร เมื่อค่าระยะทางแสดงเป็น 0    
กิโลเมตร ต้องทําการบํารุงรัษา หลังทําการบํารุงรักษาเสร็จ  
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังท่ีจดัทําการบํารุงรักษาจะต้ังคา่
ระยะทางกลับเปน็ 10000 กิโลเมตร

หมายเหต:ุ เน่ืองจากค่าระยะทางของการบํารุงรักษาคร้ังต่อ 
ไปจะลดลงทุกๆ 50 กิโลเมตร เพราะฉะนั้น ระยะทางที่ไม่เต็ม
หน่วยจะไม่แสดงค่าขึ้น

ตามหลักการ ระยะทางบํารุงรักษาเป็น 10000 กิโลเมตร ระยะ
เวลาเป็น 6 เดือน

หมายเหต:ุ ค่าระยะทางของการบํารุงรักษาตามกําหนด
เวลาคร้ังต่อไปถึง 0 กิโลเมตร แต่ไม่ได้นํารถยนต์ไปทําการ
บํารุงรักษา(หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ตั้งคา่
ระยะทางหลังจัดทําการบํารุงรักษาแล้วเสร็จ) คา่ระยะทาง
ของการบํารุงรักษาจะแสดงเป็น 0 จนกระทั่งมีการตั้งใหม่

ประวัติการบํารุงรักษา
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดระบุท่ีคูม่ือรับประกันซ่อมแซม
และะการบํารุงรักษา หลังทําการบํารุงรักษาเสร็จทุกคร้ัง ท่าน
ต้องให้ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังลงนามและประทับตรา
ในประวติัการบํารุงรักษา
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การเปล ี่ยนนํ้ามันเบรก
ไมว่่ารถยนต์จะใช้งานไปก่ีกิโล ต้องเปล่ียนนํ้ามนัเบรกทุกๆ 2 ป ี   
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังจะเปล่ียนนํ้ามนัเบรกต่อเมือ่
ทําการบํารุงรักษาคร้ังสุดท้ายในปีท่ี 2

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนน้ํามันเบรกจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ต่างหาก

การเปลี่ยนนํ้ายาหล่อเย็น
ทุกๆ 3 ปีหรือ 80000 กิโลเมตร(แล้วแต่ส่ิงไหนจะถงึก่อน)ต้อง
เปล่ียนนํ้ายาหล่อเย็นของเคร่ืองยนต์(นํ้ายาท่ีผสมด้วยสารปอ้ง
กันการแข็งตัวและนํ้า) กรุณานํารถไปเปล่ียนนํ้ายาหล่อเย็นท่ี 
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนน้ํายาหล่อเย็นจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม

การควบคุมการระบายไอเสีย
รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังอุปกรณ์ระบายไอเสียและอุปกรณ์ควบ
คมุมลภาวะท่ีได้มาตรฐาน หากเคร่ืองยนต์ทํางานอย่างไมถู่ก
ต้อง จะส่งผลกระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย คณุล ักษณะ
เคร่ืองยนต์และการส้ินเปลืองเชื้อเพลิง รวมท้ังทําใหเ้กิดความ
ร้อนสูง ทําใหเ้คร่ืองฟอกไอเสียและเคร่ืองยนต์เสีย

ข้อควรระวัง

การเปล่ียนแปลง ตกแต่งหรือปรับปรุงอุปกรณ์โดยเจ้าของ
รถหรือช่างซอ่มแซมท่ีไม่ได้รับการมอบหมาย หา้มปรับแก้ไข
การต้ังคา่ของเคร่ืองยนต ์มฉิะน้ัน จะส่งผลกระทบต่อการ
ระบายไอเสียของรถยนต์
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การตรวจสอบและบํารงุรักษาด้วยตนเอง

ถ้าระดับนํ้ายา/นํ้ามันลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทัน-
หัน หรือยางล้อสึกหรออย่างไม่สมํ่าเสมอ ควรรีบ
นํารถไปตรวจบํารุงที่ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต ่งตั้ง
ทันที

นอกจากการบํารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรทําการตรวจสอบ
ท่ัวไปอย่างเป็นประจํา คําแนะนํา:

การตรวจสอบประจําวัน
 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของไฟส่อง แตร ท่ีปดั

นํ้าฝน เคร่ืองฉดีล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน
 ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเข็มขดันิรภัยและ

เบรก
 ตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีใต้รถมขีองเหลวร่ัวหรือไม่

การตรวจสอบประจําสัปดาห์
 ระดับนํ้ามนัเคร่ืองยนต์
หมายเหตุ: ถ้ารถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน 
ควรตรวจสอบน้ํามันเคร่ืองยนต์บ่อยๆ

 ระดับนํ้ายาหล่อเย็น
 ระดับนํ้ามนัเบรก
 ระดับนํ้ามนัพาวเวอร์
 ระดับนํ้ายาฉดีล้างกะจกบังลม
 แรงดันยางลมและสภาพของยาง
 ระบบควบคมุเคร่ืองปรับอากาศ
กรณีพิเศษ
หากรถยนต์ของท่านวิง่ในพ้ืนท่ีท่ีมฝุ่ีนเยอะตลอด หรือวิง่ในเขต
อุณหภูมิสูงมาก ท่านควรใหค้วามสําคญัแก่การตรวจบํารุงเป็น
พิเศษ กรุณาทําการบํารุงรักษาพิเศษ(อ้างอิงถงึค ู่มอืรับประกัน
การซ่อมแซมและการบํารุงรักษา)หรือติดต่อศูนย์บร ิการท่ีได้รับ
การแต่งต้ัง
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ความปลอดภัยภายในโรงรถ
หลังเคร่ืองยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะ
หมุนต่ออีกและติดต่อหลายนาที ขณะท่ีห้องเคร่ือง-
ยนต์ทํางานอยู่ ห้ามสัมผัสพัดลม

หากจะทําการบํารุงรักษาเอง ต้องปฏิบติัตามขอ้ควรระวังดังต่อ
ไปน้ี:

 มอืและเส้ือผ้าของท่านควรหา่งไกลจากสายพานขบัเคล่ือน
และลูกรอก

 หากรถยนต์เพ่ิงใช้งานเสร็จ หา้มสัมผัสกับระบบระบาย
ไอเสียและระบบหล่อเย็นก่อนท่ีเคร่ืองยนต์เย็นลง

 เมื่อเคร่ืองยนต์หมุนทํางานหรือได้เปิดสวิตช์ก ุญแจ
หา้มสัมผัสสายไฟหรือช้ินส่วนไฟฟ้า

 ห้ามให้เคร่ืองยนต์ทํางานในพ้ืนท่ีท่ีระบายอากาศไม่ดี
เพราะไอเสียมีมลพิษ ไมดี่ต่อสุขภาพร่างกาย

 อย่าทํางานใตร้ถเมือ่ใช้แต่แม่แรงยกรถค้ํายันเท ่าน้ัน
 เมือ่ทํางานในบริเวณหอ้งเคร่ืองยนต์ ห้ามใช้หลอดไฟท่ีไม่

มโีคมไฟ เพ่ือหลีกเล่ียงเปลวไฟหรือสะเก็ดไฟ
 ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถงุมอืทํางาน

 ก่อนทํางานท่ีหอ้งเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬกิาและเคร่ือง
ประดับออกก่อน

 หา้มนําเคร่ืองมอืหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับ
ขัว้แบตเตอร่ี

ของเหลวท่ีเป็นสารพิษ
ของเหลวท่ีใช้ในเคร่ืองยนต์เป็นสารพิษ หา้มกลืนหรือสัมผัสกับ
แผลที่ยังไม่หายดี สารพิษท่ีเปน็ของเหลวรวมถงึ:สารกรดของ
แบตเตอร่ี นํ้ายาหม้อนํ้า นํ้ามนัเบรก นํ้ามันเพาเวอร์ นํ้ามนั 
แก๊สโซลีน นํ้ามนัดีเซล นํ้ามันเคร่ืองและนํ้ายาฉ ีดล้างกระจก
บงัลม

เพ่ือความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวธิกีารใช้ท ี่จดัพิมพ์บน
ภาชนะบรรจอุย่างละเอียดและปฏิบติัตาม

นํ้ามันเคร่ืองยนต์ท่ีใช้งานแล้ว
หากสัมผัสกับนํ้ามนัเคร่ืองเปน็เวลานาน อาจจะทําใหเ้กิดโรค
ผิวหนังอย่างร้ายแรง รวมโรคผิวหนังอักเสบและโรคมะเร็งผิว
หนัง หลังสัมผัสกับนํ้ามันเคร่ือง ต้องล้างใหส้ะอาดหมดจด

นํ้ามนัเคร่ืองท่ีใช ้แล้วต้องจดัเก็บอย่างถกูต้อง เพ่ือไมใ่หทํ้าลาย
ส่ิงแวดล้อม
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ฝากระโปรงหน้า
การเปิดฝากระโปรงหน้า

A

B

หากฝากระโปรงหน้ายังปิดไม่สนิทหรือเพียงแค่ยึด
โดยล็อคฝากระโปรงหน้า ห้ามขับเคลื่อนรถ

1 ดึงก้านปลดฝากระโปรงหน้าภายในรถยนต์ (รูป A) 

2 ยกด้ามจบัท่ีตําแหน่งล็อคฝากระโปรงหน้าไปยังด้านบนเพ่ือ
ปลดล็อคของฝากระโปรงหน้า (รูป B) 

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น
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การปดิฝากระโปรงหน้า
จับฝากระโปรงหน้าด้วยสองมือและวางลง เมือ่ฝากระโปรงหน้า
ลงถงึระดับท่ีหา่งจากตําแหน่งล็อคประมาณ 30~40 เซนติเมตร  
ใช้แรงกดเลก็น้อย เพ่ือปิดฝากระโปรงหน้าให้สนิท

สามารถใช้วิธดัีงต่อไปตรวจสอบฝากระโปรงหน้าปดิสนิทหรือ
ไม:่

 ทดลองดึงขอบหน้าฝากระโปรงหน้าเพ่ือตรวจสอบฝา
กระโปรงหน้าปิดสนิทหรือไม่  ถ้าไม่ ไ ด้ปิดสนิท  
ต้องเปิดฝากระโปรงหน้าอีกคร้ัง และปิดฝากระโปรงหน้า
อีกที

 สังเกตหน้าจอแสดงจอแสดงข้อมูลท่ัวไปของแผงหน้าปัด
ถา้ฝากระโปรงหน้าไมไ่ด้ปิดสนิท เมื่อเปดิสวิตช ์กุญแจถงึ
ตําแหน่ง 2 หน้าจอแสดงจอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดง
สัญลักษณ์เตือนภัยท่ีเก่ียวข้อง(อ้างอิงถึง“จอแสดงข้อมูล
”ของบท“แผงหน้าปดัและชุดควบคมุ”) ถ้าพบวา่ไมไ่ด้
ปดิฝากระโปรงหน้าสนิทในขณะรถเดินทาง จะมเีสียง
เตือนละสัญาลักษณ์จะกระพริบขึน้ 

ข้อควรระวัง

เพ่ือความปลอดภัย ในขณะเดินทาง ฝากระโปรงหน้า
ต้องปิดแน่นตลอด เพราะฉะน้ัน หลังปิดฝากระโปรง
หน้าทุกคร้ัง ต้องตรวจสอบสลักล็อคได้เข้าล็อคเต็มท่ี
หรือไม ่คอืตรวจดูวา่ฝากระโปรงหน้าเท่าเทียมกับตัว
ถงัรถหรือไม ่

ในระหวา่งการขบัรถ หากพบฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิด
สนิท ควรจอดรถท่ีริมถนนท่ีปลอดภัย ลงจากรถและป ิด
ฝากระโปรงหน้าอีกคร้ังคอ่ยเดินทางต่อ

เมือ่ใช้แรงกดปิดฝากระโปรงหน้า ระวังไมใ่หฝ้ากระโปรง
หนีบมอื
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ห้องเครื่องยนต์
ขณะที่ทํางานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของบท“ความปลอดภัยภายในโรงรถ”

1 ฝาช่องเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
(ฝาสีเหลือง)

2 ตัวบอกระดับน้ํามันเคร่ือง (สีเหลือง)
3 กระปุกเก็บน้ํามันพาวเวอร์ (ฝาสีดํา)
4 กระปุกเก็บน้ํายาฉดีล้างกระจก 

(ฝาสีฟ้า)
5 ถังน้ํายาหล่อเย็นระบบเคร่ืองยนต์ 

(ฝาสีดํา)
6 กระปุกเก็บน้ํามันเบรก (ฝาสีดํา)
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เครื่องยนต์
ประเภทของน้ํามันเครื่อง
ประเภท ACEA ของนํ้ามันเคร่ือง
สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบง่ประเภทตามสมรรถนะ
และคณุภาพของนํ้ามนัเคร่ือง เพ่ือรับรองสมรรถนะท่ีดีท่ีสุดของ
รถยนต์ กรุณาใช้นํ้ามนัเคร่ืองประเภท ACEA A1/B1 ท่ีบริษทั
เสนอแนะ 

เ ลือกความเหนียวนํ้ามันเคร่ืองตามอุณหภูมิภายนอก
หากอุณหภูมมิกีารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไมต้่องเปล่ียนนํ้ามนั
เคร่ืองท่ีมคีวามเหนียวแตกต่างกัน 

หากท่านอยู่พ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมตํ่ิามาก แนะนําท่านใช้นํ้ามนัเคร่ือง
เกรด SAE 0W-30
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การตรวจสอบและการเติมน้ํามันเครื่อง

เม่ือระดับน้ํามันเคร่ืองเกินขีดจํากัดสูงสุดหร ือตํา
กว่าขีดจํากัดต่ําสุดของก้านวัดระดับนํ้ามันเครื ่อง
หากขับเคลื่อนต่ออาจจะทําให้เคร่ืองยนต์เสีย
ควรระวังไม่ให้น้ํามันเคร่ืองกระเด็นออกลงถึงเคร่ือง
ยนต์ที่ร้อนอยู่ อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้

ต้องตรวจสอบระดับนํ้ามนัเคร่ืองทุกสัปดาห ์และเติมให้เพียง
พอตามความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง 
ต้องจอดรถในพ้ืนท่ีเรียบและเคร่ืองยนต์ต้องอย ู่ในสถานะเย็น
แต่ถ้าเคร่ืองยนต์กําลังทํางานอยู่และร้อนอยู่ ควรปดิสวิตช์กุญ-

แจและรอคอยอย่างน้อย 2 นาทีคอ่ยตรวจสอบระดับนํ้ามนั
เคร่ือง 

1 ดึงก้านวัดระดับนํ้ามันเคร่ืองออก เช็ดก้านวดัระดับนํ้ามนั
เคร่ืองใหส้ะอาด

2 คอ่ยๆเสียบก้านวดัระดับนํ้ามนัเคร่ืองเขา้ ดึงก ้านวดัระดับ
นํ้ามันเคร่ืองออกอีกคร้ังเพ่ือตรวจระดับนํ้ามันเคร่ือง
ระดับนํ้ามนัเคร่ืองหา้มตํ่ากวา่ขดีจํากัดตํ่าสุดของก้านวดั
ระดับนํ้ามนัเคร่ือง

3 หมนุฝาช่องเติมนํ้ามนัเคร่ืองออก เติมนํ้ามันเคร ื่องถงึระ-
ดับระหว่างขีดจํากัดสูงสุดและขีดจํากัดตํ่าสุดของก้านวัด
ระดับนํ้ามนัเคร่ือง

4 รอคอย 5 นาทีคอ่ยตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ืองใหม ่ถา้
มคีวามจําเป็น เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหต้ามความต้องการ(อย่า
เติมเยอะเกิน!)

5 เสียบก้านวดัระดับนํ้ามนัเคร่ืองเขา้และปดิฝาช ่องเติมนํ้ามนั
เคร่ืองใหเ้รียบร้อย
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การเลือกใช้น้ํามันเครื่อง
ใช้นํ้ามนัเคร่ืองท่ีบริษทัเสนอแนะและอนุญาต อ้างอิงถึง“ของ
เหลวและความจุท่ีแนะนํา” 

หมายเหต:ุ ห้ามใช้สารเติมแต่งน้ํามันเคร่ืองที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากบริษัท

ข้อควรระวงั

หากรถวิง่ด้วยความเร็วสูงเป็นระยะยาว ต้องตรวจสอบ
นํ้ามนัเคร่ืองบอ่ยขึน้

ระบบระบายความร้อน
การตรวจสอบและเติมน้ํายาหล่อเย็น

MAX

MIN

เม่ือระบบอยู่ในสภาวะร้อน อย่าเปิดฝาถังเก็บนํ้า
มันหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ ไอน้ําและนํ้ายาหล่อเย็น
ร้อนที่ล้นออกจะทําให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุน
แรง

ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อทําการตรวจ
สอบ ต้องจอดรถในพ้ืนท่ีเรียบ และระบบอยู่ในสถานะเย็น 
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เมือ่ตรวจสอบนํ้ายาหล่อเย็น หากระดับนํ้ายาหล่อเย็นตํ่ากวา่
ขีด“MIN”  เปิดฝาถังเก็บนํ้ายาหล่อเย็นและเติมนํ้ายาหล่อเย็น  
แต่ระดับนํ้ายาหล่อเย็นต้องไม่เกินขีด “MAX” 

หากระดับนํ้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น
อาจจะมกีารร่ัวไหล กรุณานํารถเขา้ศนูย์บริการที ่ได้รับการ
แต่งต้ังของบริษทัและทําการจรวจสอบทันที

หมายเหต:ุ ขณะท่ีเติมนํ้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้
นํ้ายาหล่อเย็นกระเด็นถึงตัวถังรถ สารต้านการเย ือกแข็งจะ
ทําความเสียหายให้กับสีรถ

การเลือกใช้น้ํายาหลอ่เย็น
ใช้นํ้ายาหล่อเย็น(นํ้ายาท่ีผสมด้วยสารกันเยือกแขง็และนํ้า )ท่ี
บริษัทเสนอแนะและอนุญาตใช้ อ้างอิงถึง“ของเหลวและความ
จท่ีุแนะนํา”

หมายเหต:ุ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมนํ้าสะอาดจํานวน
น้อยเข้าถังนํ้ายาหล่อเย็น แต่ต้องระวัง การกระทําอย่างน้ีจะ
ลดประสิทธิภาพกันเยือกแข็งลดลง อย่าเติมนํ้ายาหล่อเย็น
ประเภทอื่น

หมายเหต:ุ อย่าผสมสารกันสนิมหรือสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ
ในนํ้ายาหล่อเย็น

หมายเหต:ุ ต้องตรวจสอบระดับนํ้ายาหล่อเย็นทันทีเม่ือ
ระบบส่งสัญญาณเตือนระดับนํ้ายาหล่อเย็น
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สารกันเยือกแข็ง
สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าจะเป็น
อันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือก
แข็งให้เรียบร้อย และจัดเก็บในสถานที่ที่เด็กหยิบ
ไม่ถึง ถ้าเด็กๆได้กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ 
ต้องพาไปพบแพทย์ทันที 

ต้องหลีกเลี่ยงสารกันเยือกแข็งไม่ให้สัมผัสกับผิว
หนังและดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออก
ด้วยนํ้าปริมาณมากทันที

เบรก
การตรวจสอบและการเติมน้ํามันเบรก

นํ้ามันเบรกเป็นสารพิษ-ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บนํ้า
มันเบรก และเก็บในสถานที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง ถ้า
พบว่ามีการกลืนนํ้ามันเบรก ต้องพบแพทย์ทันที 

ต้องป้องกันนํ้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยนํ้าปริมาณมาก
ทันที ถ้ายังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย  
ต้องพบแพทย์ทันที 

ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อทําการตรวจสอบ 
ต้องจอดรถในพ้ืนท่ีเรียบและระบบอยู่ในสถานะแบบเย็น

ควรรักษาระดับนํ้ามนัเบรกในขีด “MAX”  สามารถมองเห ็น
ระดับนํ้ามนัเบรกจากส่วนคอของกระปุกเก็บนํ้ามนัเบรก หา้ม
ระดับนํ้ามนัแบรกตํ่ากว่าขีด “MIN” 

หมายเหต:ุ นํ้ามันเบรกสามารถทําลายสีของตัวถัง ถ้านํ้ามัน
เบรกติดในผิวสีโดยบังเอิญในขณะเติมนํ้ามันเบรก ควรใช้ผ้า
ดูดเช็คออกทันทีและใช้นํ้าหรือนํ้ายาล้างรถล้างบริเวณโดน
นํ้ามันเบรก 
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MIN
MAX

MIN

การเลือกใช้น้ํามันเบรก
ใช้นํ้ามันเบรกท่ีบริษทัแนะนําใช้ อ้างอิงถงึ“ของเหลวและความ
จท่ีุแนะนํา”

ข้อควรระวงั

ทุกๆสองปีต้องเปล่ียนนํ้ามนัเบรกหน่ึงคร้ัง

พวงมาลัยเพาเวอร์
การตรวจสอบและการเติมน้ํามันพวงมาลยัเพาเวอร์

ปิดผนึกถังเก็บน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเก็บ
ในสถานที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง ถ้าเด็กๆได้กลืนนํ้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร์โดยบังเอิญ  ต้องพาไปพบ
แพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร์ส ัมผัส
กับผิวหนังและดวงตา ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ควรล้าง
ออกด้วยนํ้าปริมาณมากทันที ถ้ายังมีอาการแดง
บวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องตรวจสอบระดับนํ้ามนัพวงมาลัยเพาเวอร์เมือ่ทําการบํารุง
รักษาทุกคร้ัง ควรทําการตรวจสอบก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
และระบบอยู่ในสภาพแบบเย็นและล้อหน้าอยู่ตําแหน ่งตรงไป
ขา้งหน้า 

เช็ดฝาปิดช่องเติมนํ้ามันให้สะอาดเพ่ือหลีกเลี ่ยงไม่ให้ฝุ่นเข้าถัง
นํ้ามนั หมนุฝาปิดช่องเติมนํ้ามนัของกระปุกเก็บนํ้ามนั ใช้ผ้า
ฝ้ายท่ีสะอาดหน่ึงผืนเช็ดก้านวัดระดับนํ้ามันให้สะอาด
ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วหมุนออกอีกทีเพ่ือตรวจสอบระดับนํ้ามัน
หากมคีวามจําเปน็ เพ่ิมนํ้ามนัพวงมาลัยเพาเวอร์ตามกําหนดถึง
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ระดับระหว่างขีดจํากัดสูงสุดกับขีดจํากัดตํ่าสุดของก้านวดัระ
ดับนํ้ามนั (ตามรูป)

หมายเหตุ: น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร์จะทําลายสีรถ ถ้านํ้า  
มันพวงมาลัยเพาเวอร์กระเด็นบนผิวสีโดยบังเอิญในขณะที่
เติมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ควรใช้ผา้ซับเช็คออกทันทีและ
ใช้น้ําและนํ้ายาล้างรถล้างบริเวณพื้นท่ีนี้

ข้อควรระวัง

ต้องระมดัระวังเพ่ือหลีกเล่ียงไมใ่หนํ้้ามนัพวงมาลัยเพาเวอร์
กระเด็นบนเคร่ืองยนต์ท่ีร้อนอยู่เพราะอาจเกิดไฟไหม้
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การเลือกใช้น้ํามันพวงมาลยัพาวเวอร์
ใช้นํ้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์ ท่ีบริษทัแนะนํา อ้างอิงถงึ“ของ
เหลวและความจท่ีุแนะนํา”ของบทความ“ขอ้มลูทางเทคนิค”

แบตเตอรี่
การดูแลรักษาแบตเตอรี่

อย่าใช้เครื่องไฟฟ้าของรถนานหลังดับเคร่ืองยนต ์
มิฉะน้ันอาจทําให้แบตเตอรี่เสียประจุไฟฟ้าเป็นอ
ย่างมาก จนสตาร์ทไม่ได้

เปิดหอ้งเคร่ืองยนต์ คลายฝาครอบแบตเตอร่ี (ตามรูป)สามารถ
มองเห็นแบตเตอร่ีได้ แบตเตอร่ีเป็นแบบไม่ต้องบํารุงรักษา 
ไมต้่องเติมนํ้ากล่ัน 
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เน่ืองจากรถยนต์ต่างๆได้ประกอบแบตเตอร่ีรุ่นต ่างกัน ด้านบน
ของแบตเตอร่ีบางชนิดมตีาแมว สามารถมองเหน็สภาพของ
แบตเตอรี่ ตรวจดูตาแมวเป็นประจํา สามารถรับรู้สภาวะของ
แบตเตอรี่ เมือ่ช่องน้ีแสดง:

 สีเขยีว : แบตเตอร่ีอยู่ในสภาพดี
 สีเขม้ (ออกสีดํา):แบตเตอร่ีต้องเติมประจุไฟฟ้า
 สีเขา (สีเหลืองอ่อน):ต้องเปล่ียนแบตเตอร่ี
หมายเหต:ุ กรุณารักษาตาแมวแบตเตอรี่ เพื่อมองเห็น
สภาพประจุไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน ถ้าแสงธรรมชาติไม่เพียง
พอ สามารถใช้ไฟฉายช่วยส่องสว่าง

หมายเหต:ุ หากรถยนต์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะยาว (1 เดือน
ขึ้นไป) ควรถอดตัวหนีบขั้วลบของแบตเตอร่ีออก ก่อนที่จะ
ต่อขั้วลบของแบตเตอร่ี ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าได้ปิด
สวิตช์กุญแจแล้ว 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษและ
กัดกร่อน

ภายในแบตเตอร่ีมีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษและกัดกร่อน 
เพราะฉะน้ัน ต้องติดต่อศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังมาช่วย
ท่านถอดรือและติดต้ังแบตเตอร่ีขณะท่ีท่านต้องกันติดต้ังและ
เปล่ียนแบตเตอร่ี และเพียงใหติ้ดต้ังแบตเตอร่ีประเภทและ
ขนาดเดียวกันกับแบตเตอร่ีเดิมเท่าน้ัน

การทิ้งแบตเตอร่ีท่ีไม่ถูกวิธี จะเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
ต้องจดัการโดยองคก์รวิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามท่ี
ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
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น้ําฉีดล้างกระจก
การตรวจสอบและการเติมน้ํายาล้างกระจกบังลมหน้า

น้ํายาฉีดล้างกระจกบังลมเป็นสารไวไฟ อย่าให้น้ํา 
ยาล้างกระจกบังลมสัมผัสกับเปลวไฟหรือต้นเพลิง
โดยตรง

กระปุกนํ้ายาล้างกระจกบังลมจะจ่ายนํ้ายาล้างกระจกบังลมให้
กับหวัฉดีของเคร่ืองฉดีล้างกระจก

ตรวจสอบระดับนํ้ายาล้างกระจกบังลมทุกๆสัปดาห์

หมายเหต:ุ อย่าใช้สารกันเยือกแข็งหรือน้ําผสมน้ําส้มสายชู 
/สารกันเยือกแข็งจะทําลายผิวสี ส่วนนํ้าส้มสายชูจะทําลาย
ป๊ัมล้างกระจกบังลม

หัวฉีดของน้ําฉีดล้างกระจก
ใช้เคร่ืองฉดีล้างกระจกมาตรวจสอบว่าหวัฉดีของเครื่องฉดีนํ้า
ล้างกระจกสะอาดหรือไม ่ทิศทางถกูต้องหรือไม่

หวัฉดีของเคร่ืองฉดีล้างกระจกได้ติดต้ังเรียบร้อยในขัน้ตอน
การผลิต โดยปกต ิจะไมต้่องปรับอีกที แต่ถา้จําเป็นต้องปรับ
ตําแหน่ง สามารถใช้เขม็แยงเขา้ปากหวัฉดี จดัวางตําแหน่งหวั
ฉดีโดยงัดเบาๆ เพ่ือฉดีนํ้ายาถงึตรงกลางของกระจกบงัลม
โดยตรง 

ถ้าหัวฉีดอุดตัน สามารถแยงเข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆเข้ารู 
เพ่ือขจดัส่ิงของกีดขวาง 

การเลือกใช้น้ํายาล้างกระจก
กรุณาใช้นํ้ายาล้างท่ีแนะนําและอนุญาตโดยบริษทั อ้างอิงถงึ
“ของเหลวและความจท่ีุแนะนํา ”ของบทความ“ขอ้มลูทาง 
เทคนิค” 
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ที่ปดัน้ําฝน
ใบปัดน้ําฝน

ข้อควรระวัง 

การเปลี่ยนใบปัดน้ําฝน

1 ยกแขนปดันํ้าฝนไปยังตําแหน่งท่ีหา่งจากกระจกบังลม
2 กดแผ่นล็อคท้ังสองแผ่น หมุนใบปัดนํ้าฝน และทําให ้ใบ

ปัดออกจากแขนปดันํ้าฝน
3 ถอดใบปัดนํ้าฝนจากแขนปัดนํ้าฝนและจดัท้ิงใบปัดนํ้าฝน

เก่า
4 เอาหวัเหลียมของแขนปดันํ้าฝนเสียบเขา้ช่องแคบของใบปดั

นํ้าฝนใหม่
5 ดันใบปดันํ้าฝนไปตามแขนปดันํ้าฝนจนทาํใหแ้ผ่นล็อคเขา้ล็อค

จาระบ ีซลิิคอนและผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมจะลดประส ิทธ-ิ
ภาพการปดันํ้าของใบปัดนํ้าฝน ล้างใบปัดนํ้าฝนด้วยนํ้า
สบู่อุ่นๆ และตรวจสอบสภาพใบปัดเปน็ประจํา

ล้างกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเล่ียงใช้ใบปดันํ้าฝน
มากวาดตะกอนท่ีติดในกระจกบงัลม เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ลดประสิทธิภาพการปดันํ้าของใบปัดนํ้าฝนและลดอาย ุ
การใช้งาน

หากพบยางแขง็ตัวหรือมรีอยแตก ปดัแล้วท้ิงรอยทางนํ้า
ท่ีเหลืออยู่ หรือปดัไมเ่ต็มพ้ืนท่ี

ล้างกระจกด้วยนํ้ายาทําความสะอาดกระจกที่แนะนํา
เปน็ประจํา และแน่ใจได้ทําความสะอาดกระจกอย่าง
สะอาดก่อนท่ีจะเปล่ียนใบปัดนํ้าฝน

ใช้แต่ใบปดันํ้าฝนท่ีมขีนาดเดียวกันกับท่ีปดันํ้าฝนเดิม
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6 ก่อนท่ีจะวางกลไกท่ีปดันํ้าฝนกลับกระจกบังลม ต้อง

ตรวจสอบใบปดันํ้าฝนว่าได้ยึดติดบนแขนปดันํ้าฝน 
อย่างถูกต้องหรือไม่
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ยางรถยนต์
ข้อมูลทั่วไป
 หลังเปล่ียนยางล้อใหม ่500 กิโลเมตรแรกต้องระมัดระวงั

เปน็พิเศษ
 เมือ่ขบัผ่านขอบถนนหรือไหล่ทางต้องชะลอความเร็ว 

แล้วขบัผ่านโดยมมุฉาก
 กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆว่ามีความสูญเสียหรือไม่

(รอยแผล รอยขดีขว่น รอยแตกและหลุม)ขจดัส่ิงแปลก
ปลอมบนดอกยางทันที

 หลีกเล่ียงยางรถสัมผัสกับนํ้ามนัเคร่ือง จาระบีและนํ้ามนั
เช้ือเพลิง

 ควรติดต้ังฝาครอบกันฝุ่นของช่องเติมลมยางเพ่ือป้องกัน
ไมใ่หฝุ่้นเขา้

 ทําเคร่ืองหมายก่อนท่ีจะถอดล้อเพ่ือติดต้ังยางล้อกลับ
ตามตําแหน่งเดิม

 เก็บล้อหรือยางท่ีถกูถอดออกไวใ้นสถานท่ีเย็นแหง้และมดื

ยางใหม่
ยางใหมยั่งไมไ่ด้ก่อแรงยึดเกาะท่ีดีท่ีสุดเมื ่อเร่ิมใช้งาน เพราะ
ฉะน้ันใน 500 กิโลเมตรแรก ควรขบัอย่างระมดัระวงัและด้วย
ความเร็วปานกลางเพ่ือให้ยางใหมเ่ขา้ท่ี น่ียังเปน็ประโยชน์ต่อ
อายุการใช้งานของยางด้วย 

ความสึกหรอของยางและกระทะล้อมกัจะสังเกตได้ยาก หาก
ปรากฏการส่ันสะเทือนผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจ
แสดงวา่ยางรถมคีวามเสียหายแล้ว หากท่านสงสัยวา่ยางรถ
มคีวามเสียหาย กรุณาชะลอความเร็วทันที จอดรถเพ ื่อตรวจ
สอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่สามารถมองเห ็น
ความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการเดินทาง 
ขบัรถเขา้ศนูย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังท่ีใกล้สุดเพ่ือทําการ
ตรวจสอบ 

ยางท่ีมีลายดอกยางระบุทิศทาง
ยางท่ีมลีายดอกยางระบุทิศทางจะมีลูกศรท่ีด้านขา้งยาง ต้อง
ใช้ยางตามทิศทางการหมนุท่ีกําหนด เพ่ือให้มปีระสิทธภิาพ
ในด้านการปอ้งกันไมใ่หเ้กิดอาการเหนินํ้า การยกระดับของ
แรงยึดเกาะ การลดเสยีงรบกวนในช่วงเดินทางและการยืด
อายุทนการเสียดทานเป็นต้น 
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อายุการใช้งานของยาง
แรงดันลมยางและวิธกีารขับท่ีถกูต้องสามารถยืดอายุการใช้งาน
ของยางได้ ขณะใช้งาน มขีอ้ควรระวังดังต่อไปน้ี:

 ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางสัปดาหล์ะคร้ัง
 หากรถยนต์ต้องจอดนานควรเคล่ือนท่ีอย่างน้อยสัปดาห์

ละคร้ัง
 ควรใหต้รวจสอบแรงดันลมยางในขณะท่ีล้ออยู่ในสภาพ

แบบเย็น
 ขณะท่ีวิง่ผ่านทางโคง้ พยายามชะลอความเร็วและอย่า

เร่งความเร็ว
 ตรวจสอบยางล้อเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่
ปจัจยัดังต่อไปน้ีมผีลต่ออายุการใช้งานของยาง :

แรงดันลมยาง
แรงดันลมยางอยู่ในระดับตํ่าหรือสูงเกินไปจะทําใหย้างสึกหรอ
ผิดปกติ ลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก และส่งผล
กระทบต่อคณุลักษณะการขบัขีข่องรถด้วย

วิธีการขับรถ
การขบัเร็วในทางโคง้ การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการ
เบรกด่วนอย่างกะทันหนั(ยางออกเสียงรบกวนแหลม) จะเพ่ิม
การสึกหรอของยาง

การต้ังศนูยล์้อ
ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการต้ังศนูย์แบบไดนามกิส์ แต่เน่ืองจาก
ผลกระทบจากปัจจยัต่างๆในการขบัเคล่ือน อาจทําให ้ล้อรถเกิด
อาการไมส่มดุล

หากเกิดความไม่สมดุลของล้อจะทําใหก้ลไกพวงมาลัยเกิดการ
ส่ันสะเทือนและยางสึกหรอแรงเกิน ดังน้ัน ควรต้ังศนูย์ล้ออีก
คร้ัง นอกจากน้ี หลังติดต้ังยางใหม่หรือซอ่มแซมยาง ต้องต้ัง
ศนูย์ล้ออีกคร้ัง 

ปัญหาของการต้ังศูนย์ล้อ
การต้ังศนูย์ล้อไมถ่กูต้อง นอกจากจะทําใหย้างสึกหรอเร็วขึน้ 
ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขบัขี ่ดังน ั้นเมื่อยาง
เกิดการสึกหรอแบบผิดปกติ ควรเขา้ศนูย์บริการที ่ได้รับการ
แต่งต้ังเพ่ือตรวจสอบการต้ังศนูย์ล้อ
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การตรวจสอบยางรถยนต์
ยางรถท่ีมีการสูญเสียจะอันตรายมาก! ถ้ายาง
เสียหาย สึกหรอแรงเกินหรือแรงดันลมยางไม่ถูก
หลีกเลี่ยงเดินทาง

กรุณาสังเกตสถาพล้อเสมอในขณะเดินทาง และตรวจสอบดอก
ยางและผนังยางมปีญัหาเสียรูป(การนูนขึน้)รอยขดีขว่นหรือ
การสึกหรอหรือไม่

หมายเหต:ุ หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับนํ้ามันเคร่ือง จาระบี
และนํ้ามันเชื้อเพลิง

แรงดันลมยาง
ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง(รวมยางอะไหล่)
ยางต้องอยู่ในสภาพเย็นเมือ่ทําการตรวจสอบ

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางยังรัอนอยู ่ ท่านต้อง
เข้าใจว่าแรงดันลมยางในขณะน้ีสูงก่วาแรงดันลมยางเย็น
4.3~5.8 psi (0.03~0.04MPa) ในกรณีน้ี หา้มไล่ลมยางล้อเพ่ือ
ได้แรงดันอากาศท่ีแนะนําในข้อมูลทางเทคนิค (ยางเย็น)

หัวเติมลมยาง
หมนุฝาครอบกันฝุ่นของหวัเติมลมยางให้แน่น-ปอ้งกันไม่ใหฝุ่้น
เขา้หวัเติมลมยาง เมือ่ท่านตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณา
ตรวจสอบหวัเติมลมยางมกีารร่ัวไหลหรือไม ่(ฟังว่ามเีสียงร่ัว
ไหลหรือไม)่

ยางท่ีถูกเจาะทะลุ
หากยางโดนวตัถแุหลมคมเจาะและติดคา้งในยาง ยางอาจจะไม่
เกิดการร่ัวไหล หากท่านสังเกตถงึปญัหาดังกล่าว ต้องชะลอ
ความเร็วทันทีและขบัด้วยความระมดัระวัง และเปล ี่ยนยาง
อะไหล่หรือทําการซอ่มแซมรวดเร็วเท่าท่ีจะทําได้

หมายเหต:ุ หากผนังล้อมีความเสียหายหรือการเสียรูปทรง 
อย่าลองทําการซ่อมแซม ควรเปล่ียนยางทันที 
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ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) *

ระบบ TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพ
ยางและแรงดันลมยางของท่านด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ ระบบ TPMS จะเตือนผู้ขับขี่ในขณะที่แรงดัน
ลมยางต่ําเท่าน้ัน ไม่สามารถเติมลมยางให้ยางรถ 

การทํางานของระบบ

ระบบน้ีควบคมุโดยระบบ ABS ตรวจสอบความเร็วของแต่ละ
ล้ออย่างต่อเน่ือง ภายใต้การขบัขีอ่ย่างปกติ และไมไ่ด้เหยียบ
เบรก หากระบบ ABS ตรวจพบความเร็วของหน่ึงล้อหรือมาก
กว่าหน่ึงล้อต่างกันกับล้ออ่ืนๆ ระบบจะประมวลความเปล่ียน
แปลงของแรงดันลมยางตามความแตกต่างของความเร็วรอบ
เมือ่คา่เปล่ียนแปลงนอกเหนือขอบเขตท่ีต้ังไว ้จะเปิดฟังก์ช่ัน
เตือนภัย ในขณะน้ี ไฟเตือนภัย TPMS บนแผงหน้าปดัสวา่งขึน้
เปน็สีแดง 

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่านรวดเร็วเท่าที ่จะทําได้
และเติมลมยางจนถงึระดับแรงดันลมยางท่ีถกูต้อง อ้างอิงถงึ“
แรงดันลมยาง (ขณะอุณหภูมิเย็น)” 

ระบบมีปัญหา
ระบบน้ีทําการควบคุมเอง หากตรวจพบปัญหา ไฟเตือนภัย
TPMS ท่ีแผงหน้าปัดสวา่งขึน้เป็นสีเหลือง 

ไฟเตือนภัย TPMS จะสว่างขึน้เปน็สีเหลือง 

หมายเหต:ุ เม่ือเกิดการขัดข้อง TPMS จะส่งสัญญาณเตือน   
แต่ต้องใช้เวลาตรวจสอบสักพักหนึ่ง

ในกรณีดังต่อไปน้ี แม้แรงดันลมยางมีการเปล่ียนแปลง แต่  
TPMS ไมเ่ตือนภัย:

 หากมยีางล้อสองตัวหรือสองตัวขึน้ไปเกิดการเปล ี่ยนแปลง
เท่ากัน TPMS เพียงสามารถควบคมุความแตกต่างของ
ยางล้อตัวเดียว (ลดลงหรือสูงเกิน) ไม่สามารถควบคุมล้อ  
2 ตัวในขา้งเดียวหรือเพลาเดียว และความแตกต่างของ
ความดันแรงยางของ 4 ล้อ

 ยางล้อส่ีตัวเกิดการเปล่ียนแปลงเท่ากัน
 หากยางระเบิด TPMS ไม่ตอบสนองทันที
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ในกรณีพิเศษ TPMS อาจจะเตือนภัยผิดหรือลืมเตือนภัย เช่น:

 เดินทางบนถนนล่ืน
 หากอัตราการเล่ือน(ดริฟต์รถ)ของล้อมากเกิน หรือ

ความเร่งในแนวขา้งมากเกิน
 ติดต้ังยางล้อท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน
 ไมไ่ด้ทําการปรับต้ังหลังเปล่ียนล้อ
 ไมไ่ด้ทําการปรับต้ังหลังเติมหรือไล่ลมยางล้อ
 ขบัเคล่ือนบนผิวพ้ืนขรุขระเป็นเวลานาน
 เดินทางบนถนนภูเขา ทางโคง้หรือพ้ืนท่ีขรุขระเป็น

เวลานาน
 เปรียบเทียบกับภาระก่อนรีเซต็ ภาระบรรทุกมีการ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก

การรีเซ็ตแรงดันลมยาง
หลังเติมลมยางใหกั้บยางท่ีแรงดันลมยางตํ่าหรือเปลี่ยนยาง
อะไหล่ ซึ่งต้องรีเซต็ระบบ TPMS ถึงการต้ังคา่เร่ิมต้น ว ิธกีาร
ปฏิบติัอ้างอิงถงึ“การปรับต้ังแรงดันลมยาง ” ของบท “แผง
หน้าปดัและชุดควบคมุ” 

หมายเหต:ุ ก่อนที่จะปรับตั้งระบบ TPMS ต้องเติมลมยาง
ให้ถึงแรงดันลมยางมาตรฐาน และตรวตสอบยางรถยนต์ 

เครื่องหมายระบุการสึกหรอของยางรถยนต์
ท่ีด้านล่างของดอกยางมเีคร่ืองหมายระบกุารสึกหรอท่ีมคีวาม
สูง 1.6 มลิลิเมตรต้ังฉากกับทิศทางกลิ้งของล้อ เคร่ืองหมาย
ระบุการสึกหรอชนิดน้ีจะแจกแจงแบบสม่าเสมอบนเส ้นรอบวง
ของยาง เคร่ืองหมายระบุด้านข้างเช่นตัวอักษรพิมพ์ใหญ ่ TWI  
หรือเคร่ืองหมายสามเหลี่ยมจะระบุตําแหน่งท่ีสึกหรอ 

เมื่อดอกยางสึกหรอจนแค่เหลือ 1.6 มิลลิเมตรหรือตํ่ากว่า  
เคร่ืองหมายระบจุะปรากฎขึน้บนพ้ืนผิวยาง และมรีอยยางบน
พ้ืนดินท่ีขบัผ่านอย่างต่อเน่ืองและผ่านความกว้างของยางทัง้ตัว
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ข้อควรระวัง

เมือ่ยางสึกหรอถึงเคร่ืองหมายระบกุารสึกหรอ ต้องเปล่ียน
ยางรถ มิฉะน้ัน อาจจะทําใหเ้กิดอุบัติเหตุ

การเปลีย่นยางรถยนต์
อย่าเปลี่ยนใช้ยางรถที่ไม่ได้มาตรฐาน หากเปลี่ยน
ยางรถที่มีขนาดไม่เหมือนกันกับยางเดิม จะส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะการขับรถ

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องทําการต้ังศนูย์แบบไดนามกิส์

การสลับยางรถยนต์
เพ่ือใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะนําสลับยางรถอย่าง
ไมกํ่าหนดเวลา

หากยางล้อหน้ามกีารสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะนำสลับล้อ
หน้าและล้อหลังตามรูปภาพท่ีแสดง วธิีน้ีสามารถป้องกันล้อ
รถเกิดการสึกหรออย่างไมส่ม่ําเสมอ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
ของยาง

เมือ่ผิวยางรถมีการสึกหรอ ควรแลกเปล่ียนล้อตามทแยงมมุ
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หมายเหต:ุ เม่ือยางที่มีลายดอกยางระบุทิศทาง (ระบุได้โดย
เครื่องหมายท่ีด้านข้างล้อ) ห้ามแลกเปลี่ยนข้ามล้อ 
แต่แลกเปลี่ยนหน้าและหลังได้
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การทําความสะอาดและบํารุงรักษารถ

หากใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงรักษารถยนต์ไม่ถูกต้อง
อาจจะทําร้ายสุขภาพร่างกาย จึงต้องเก็บรักษาใน
ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะต้องเก็บในพื้นที่พ้นจากมือ
เด็ก มิฉะน้ันอาจจะมีความเสี่ยงในการโดนสารพิษ

การบํารุงรักษารถภายนอก
ล้างรถ

ควรปิดสวิตช์กุญแจก่อนล้างทําความสะอาดรถ
เพราะอาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภยั

เม่ือล้างรถในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะติดความ
ช ื้นหรือแข็งตัว อาจจะลดประสิทธิภาพใช้งานของ
ระบบเบรกและมีความเสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้

หากอยากลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบขา้ง วิธปี้องกันท่ีดี
ท่ีสุดคือล้างทําความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาส ีรถบ่อยๆ
สําหรับพ้ืนทท่ีถูกปิดบัง เช่น:บันไดข้างประตู ส่วนท่ีถูกปิดสนิท  
และฝาครอบต่างๆควรล้างทําความสะอาดเป็นประจํา
พ้ืนท่ีส่วนน้ีอาจจะมีวัสดุแหลมแข็งสะสมทับถมไว้เป็นเวลานาน

จนทําใหเ้กิดรอยขดีท่ีสีรถได้ ช่วงเวลาของการทําความสะอาด
รถขึน้อยู่กับปจัจยัหลากหลาย เช่น:

 ความถีใ่ช้งาน
 สถานท่ีเก็บรถ:โรงรถ ภายใต้ต้นไม้
 ฤดูกาล
 อากาศ
 สภาพแวดล้อม
หากมซีากแมลง มูลนก ยางไม ้ฝุ่นทางถนนและฝุ่นอุตสาห-
กรรม ยางมะตอย เขมา่ถา่น หรือส่ิงกัดกร่อนชนิตอ ื่นทับถมบน
สีรถเป็นเวลานาน จะทําร้ายสีรถมากย่ิงขึ้น อุณหภูมิสูงเกิน  
เช่น: โดนแสงแดดแรงจดั จะเร่งการกัดกร่อนสี

เพราะฉะน้ัน ควรล้างทําความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละคร้ัง 
บางทีทําความสะอาดเดือนละคร้ัง พร้อมเคลือบเงาส ีรถด้วย

อุปกรณ์ลา้งรถแบบอัตโนมัติ
แมว้่าสีรถมีความทนทานต่อการเสียดสี โดยปกติ สามารถใช้
อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมติัล้างทําความสะอาดรถได้ แต่เวลา
ปฏิบัติจริง ยังต้องพิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพนํ้า
กรองและชนิตของสารล้างรถและสารบํารุงรักษารถ หล ังล้าง
ทําความสะอาดรถเสร็จ หากสีรถไม่เงาหรือมรีอยขดี ควรแจง้
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ปัญหาเหล่าน้ีให้ผู้จัดการอุปกรณ์ทําความสะอาดรถดังกล่าว
หากมคีวามจําเปน็ เปล่ียนใช้อุปกรณ์ล้างรถอ่ืนๆ

ก่อนทําความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 
และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดสายอากาศหรือไม่
หากรถยนต์ของท่านได้ติดต้ังสปอยเลอร์ แผงวางสัมภาระบน
หลังคารถและสายอากาศวทิยุๆท่ีเปน็ช้ินส่วนตกแต่ง ควรแจง้
ผู้ล้างรถล่วงหน้า

การล้างทําความสะอาดด้วยมือ
อย่าใช้ปืนฉีดนํ้าแรงสูงล้างห้องเคร่ืองยนต์ มิฉะนั้น
อาจจะเกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าของ
เคร่ืองยนต์

ขณะท่ีล้างรถดวยมือ ต้องใช้นํ้าสะอาดฉดีล้าง พยายามล้างส่ิง
สกปรกออกไปให้หมด ใช้ฟองนํ้าหน่ึงก้อน ถงุมอืหน่ึงขา้งหรือ
แปรงล้างรถทําความสะอาดรถ ควรทําความสะอาดจากด้าน
บนลงด้านล่าง คราบท่ีขจดัไม่ออกควรใช้นํ้ายาทําความสะอาด
เฉพาะจดุ

ควรล้างฟองนํ้าหรือถงุมอืใหส้ะอาดบ่อยๆ สุดท้ายเมือ่จะล้าง
ทําความสะอากล้อหรือบนัไดประตูๆ ควรเปล่ียนใช้ฟองนํ้าอีก
ก้อนหน่ึง

ข้อควรระวัง

การใชป้ืนฉีดน้ําแรงสูงล้างทําความสะอาด
เมื่อใช้ปืนฉดีนํ้าแรงสูงล้างทําความสะอาด ควรปฏิบัติตามคูม่ือ 
ต้องระวังแรงดันและระยะห่างฉดีนํ้า ต้องรักษาระยะห่างฉดีนํ้า
กับวสัดุอ่อน (เช่นท่อยางอ่อนหรือฉนวนกันเสียง)

หา้มใช้หวัฉดีกลมหรือหวัฉดีสปริงเกอร์ โดยเฉพาะยางล้อหา้ม
ใช้หวัฉดีโรตาร่ี ไมว่า่เป็นระยะหา่งฉดีนํ้าไกลและระยะเวลาฉดี
ล้างส้ันก็ยังมโีอกาสทําลายส่วนประกอบเหล่าน้ีได้

อย่าล้างทําความสะอาดรถยนต์ในพ้ืนท่ีกลางแดด  
มฉิะน้ันอาจจะทําลายสีรถ

ห้ามใช้ฟองนํ้าล้างจานหรือวัสดุอ่ืนๆคล้ายๆกันเช็ดถูรถ  
มฉิะน้ัน อาจจะทําลายสีรถ

ก่อนท่ีจะทําความสะอาดไฟหน้า หา้มใชผ้้าแหง้หรือฟอง
นํ้า ดีท่ีสุดคอืใช้นํ้าสบู่มาล้างทําความสะอาด
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การเคลือบเงา
การเคลือบเงาท่ีดีสามารถป้องกันผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมต่อ
สีรถ และสามารถปกป้องตัวถังรถในขณะท่ีเกิดการเฉีย่วชนเล็ก
น้อย หากพบว่านํ้าท่ีหยดลงในสีรถไม่สามารถไหลลงทันท ี 
ควรเคลือบสารบํารุงรักษาท่ีมคีณุภาพอีกคร้ัง นอกจากต้องล้าง
ทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ และเคลือบ
สารบํารุงรักษาเป็นประจํา ทุกปียังต้องเคลือบไขเงาป้องกันสีรถ
อย่างน้อยสองคร้ัง สีรถท่ีได้เคลือบเงาใหม่ คราบแมลงท่ีขงัอยู่
ในกระโปรงหน้าและกันชนหน้าขจดัง่ายในฤดูอากาศอบอุ่น

การขัดสี
เมือ่สีรถเสียความเงางาม แมเ้คลือบเงาใหม่ก็ไม ่สามารถฟ้ืนฟู
ความเงางามอีก ในกรณีน้ีต้องการขัดสีใหม่

หากนํ้ายาขดัสีท้ังหมดไม่มสีารเคลือบ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง
ต้องเคลือบเงาอีกคร้ัง โดยปกติจะใช้นํ้ายาขัดสีท่ีมคีณุลักษณะ
ดังต่อไปน้ี  

 สารขดัสีท่ีมลัีกษณะอ่อนนุ่มสามารถขจดัคราบบนผิวรถและ
ไมทํ่าลายสีรถ 

 ใช้สารผสมปดิบังรอยขีดเพ่ือช่วยให้มองไมเ่หน็
 สามารถเคลอืบเงา ปอ้งกันสีรถปราศจากผลกระทบภาย

นอก
หมายเหต:ุ ชิ้นส่วนที่เคลือบสีหยาบหรือชิ้นส่วนพลาสติก
ห้ามใช้น้ํายาขัดสี

ใบปัดนํ้าฝน
ล้างในนํ้าสบู่อุ่น หา้มใช้นํ้ายาล้างทําความสะอาดท่ีมแีอลกอ-
ฮอล์หรือนํ้ามนัปโิตรเลียม

โปรดสังเกตคูม่อืการใช้งานของปืนฉดีนํ้าแรงสูง
เมือ่ล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะ

หา่งล้างฉดีอย่างเหมาะสม
238



การซ่อมแซมและการบํารุงรักษา

6

กระจก
ใช้นํ้ายาล้างกระจกทําความสะอาดภายใน/นอกของกระจก

กระจกบังลม : ใช้นํ้ายาล้างกระจกทําความสะอาดภายนอก
ของกระจกบังลม ก่อนท่ีจะติดต้ังใบปดันํ้าฝนใหมแ่ละหลัง
เคลือบเงา 

กระจกบังลมหลัง : ใช้ผ้าอ่อนถผิูวกระจกอย่างเบาๆ เพ่ือไม่ทํา
ลายอุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดตามแนวนอน หา้มขดัเช ็ดหรือใช้สาร
ขัดถกูระจก เพราะอาจจะทําใหอุ้ปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง : ใช้นํ้าสบู่ล้างทําความสะอาด หา้มใช้สารขดัถู
กระจกหรือใบขดัโลหะ 

ชิ้นส่วนพลาสติก
ช้ินส่วนพลาสติกใช้วิธีล้างท่ัวไป หากเจอคราบท่ีขจัดยาก 
สามารถใช้นํ้ายาชนิดละลายพิเศษและสารบํารุงรักษา สาร
บํารุงรักษาสีบางชนิดไมเ่หมาะสมกับช้ินส่วนพลาสติก

สีรถเสีย
หากพบรอยขดีขว่นหรือรอยสเกด็ก้อนหิน ควรเคลือบสีทันที
เพ่ือป้องกันสนิม หากเกิดสนิมแล้ว ควรขจดัใหห้มด แล้วทาสี
รองพ้ืนปอ้งกันสนิมท่ีรอยแตก แล้วเคลือบเงา

ขอบยาง
ขอบยางของประตูรถ กระโปรงหน้า/หลัง ซนัรูฟต้องพ่นสาร
รักษายางโดยไมกํ่าหนดเวลา (เช่นสารซิลิก้าเจล) เพ่ือย่ืนอายุ
การใช้งานของยาง นอกจากน้ี ยังสามารถป้องกันขอบยาง
การเส่ือมเร็ว ประตูปดิไม่สนิทและทําใหป้ระตูเปดิได้ง่ายขึ้น

ยางล้อ
การทําควาทสะอาดยางล้อสามารถป้องกันไมใ่หเ้ศษผ้าเบรก
หรือเศษผ้าเบรกท่ีขจดัยาก สามารถใช้นํ้ายาล้างกระทะล้อ
จําพวกไม่มกีรดมาจดัการ

ล้ออัลลอยด์
เพ่ือรักษาความสวยงามของล้ออัลลอยด์ ต้องทําการบํารุงรักษา
ตามเวลากําหนด หากไมทํ่าความสะอาดเศษผ้าเบรกออกบอ่ยๆ 
จะทําลายผิวของลออัลลอยด์ได้

ต้องใช้นํ้ายาจําพวกไมม่กีรดล้างทําความสะอาด หา้มใช้นํ้ายา
ขดัเงาหรือสารเคมท่ีีมวีัสดุขดัถอ่ืูนๆบํารุงล ้อ หากมรีอยเสียดสี
(เช่นรอยสเกด็ก้อนหิน) ควรซอ่มแซมส่วนท่ีเสียทันท ี ี
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สีกนัสนิมใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีกันสนิมที่เคร่ืองฟอกไอเสียหรือแผ่น
ฉนวนของท่อไอเสีย มิฉะน้ันอาจจะทําให้วัสดุเหล่า
น้ีเกิดไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์ว่ิงอยู่

ท้องรถได้เคลือบวสัดุป้องกันพิเศษ แต่เน่ืองจากความสึกหรอ
ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ จงึแนะนําท่านตรวจสอบใต้ท้องรถและสีกัน
สนิมใต้ท้องรถเป็นประจํา วธิีท่ีดีท่ีสุดคอืตรวจสอบในช่วงเช็ค
ระยะ

การบํารุงรกัษารถภายใน
ชิ้นส่วนพลาสติก หนังเทียมและสิ่งทอ
ช้ินส่วนพลาสติกและหนังเทียมสามารถใช้ผ้าชุบนํ้า ทําความ
สะอาด หากไม่สามารถขจัดคราบออก ให้ใช้นํ้ายาชนิดไร้ตัว  
ทําละลายพิเศษและสารบํารุงรักษาจดัการ

ผ้าคลุม ส่ิงทอท่ีบริเวณประตูรถ กระโปรงหลัง ฝ้ารถควรใช้
นํ้ายาเฉพาะหรือฟองซักแหง้หรือฟองนํ้าอ่อนทําความสะอาด

หมายเหต:ุ ห้ามขัดเงาส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ส่วน
ประกอบเหล่าน้ีต้องมีคณุลักษณะไม่สะท้อนแสง

ฝาคลุมถงุลมเสริมความปลอดภัย
ห้ามจุ่มส่วนน้ีลงในนํ้า และห้ามใช้แก๊สโซลีน นํ้ายา
ทําความสะอาด สารเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์หรือ
สารขัดเงา

เพ่ือปอ้งกันถงุลมเสริมความปลอดภัย ใหใ้ช้ผ้าช ุบนํ้าและนํ้ายา
ทําความสะอาดมาทําความสะอาดบริเวณดังต่อไปน้ี:

 ฝาครอบกลางพวงมาลัย 
 ส่วนถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารท่ีบนหน้าปดั
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 แผ่นบหุลังคาท่ีติดต้ังถงุลมเสริมความปลอดภัยด้านขา้ง
ศรีษะ

เข็มขัดนิรภยั
ห้ามใช้นํ่ายาฟอกขาว นํ้ายาย้อมสีหรือสารทํา
ความสะอาดเช็ดเข็มขัดนิรภยั

ดึงเขม็ขดันิรภัยออก ใช้นํ้าอุ่นและสบู่ท่ีเป็นกลางทําความ
สะอาด ปล่อยให้เขม็ขดันิรภัยแห้งเอง ก่อนปล่อยเก็บเข็มขดั
นิรภัยเขา้ท่ี หรือขับรถก่อนท่ีเข็มขดันิรภัยแหง้สนิท

พรมและส่ิงทอ
ใช้นํ้ายาทําความสะอาดเบาะพรมผ้ากํามะหย่ีท่ีละลายผสม
เสร็จทําความสะอาด ควรทดลองในส่วนท่ีมองไมเ่หน็ก่อน

หนัง
เน่ืองจากหนังท่ีใช้ในรถยนต์มคีณุลักษณะพิเศษ (เช่นเซนซทีิฟ
ต่อนํ้ามนัเคร่ือง นํ้ามนั คราบต่างๆ) เมือ่ใช้งานหรือบํารุงรักษา
หนังรถยนต์อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่นเส้ือผ้าสีเขม้ท่ีเปยีกนํ้า
จะทําใหสี้ของเสือติดบนเบาะน่ัง ฝุ่นละอองและสิ ่งปฏิกุลท่ีตก
อยู่ในรอยย่นหรือรอยต่อ จะทําลายผิวหน้าของแผ่นหนัง 
เพราะฉะน้ัน ต้องบํารุงรักษาหนังรถเปน็ประจําหรือตามสภาพ
การใช้งาน 

ใช้นํ้าอุ่นและสบู่ท่ีเป็นกลางทําความสะอาดช้ินส่วนท่ีเป็นหนัง
ใช้ผ้าสะอาดแหง้และไม่มเีศษด้วยมาเช็ดใหแ้หง้และขัดเงา

ขอ้แนะนําการบํารุงรกัษา
 ทําความสะอาดเป็นประจํา หลังทําความสะอาดเสร็จทุก

คร้ัง ใช้นํ้ามันบํารุงรักษาท่ีสามารถกันแดดและกันซึมได้ 
นํ้ามนัชนิดนีสามารถบํารุงรักษาหนังใหฟ้ื้นฟูสภาพอ่อน
นุ่มและความระบายอากาศ และยังสามารถปอ้งกันหนัง
รถได้

 ทําความสะอาดหนังรถ 2-3 เดือนละคร้ัง ขจดัคราบใหม่
อย่างรวดเร็ว

 ต้องขจดัคราบนํ้าหมกึ นํ้ายาขัดรองเท้าๆอย่างรวดเร็ว
หมายเหต:ุ ห้ามใช้แก๊สโซลีน สารขจัดคราบ สารเคลือบเงา
เฟอร์นิเจอร์หรือสารขัดเงามาเป็นสารทําความสะอาดแทน

แผงหน้าปัด หน้าจอวิทยุ-เทป
เพียงใหใ้ช้ผ้าแห้งทําความสะอาด
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ข้อมูลทางเทคนคิ
244 ขนาดของรถยนต์
246 น้ําหนักรถยนต์
247 รายละเอียดของเครื่องยนต์
248 สมรรถนะของรถ
249 ของเหลวและความจุที่แนะนํา
250 ตารางค่าการตั้งศูนยล์้อ (รถเปล่า)
250 ล้อและยาง
250 แรงดนัลมยาง(ขณะที่อุณหภมิูเยน็)



ขอ้มูลทางเทคนิค
รายการ Fastback Sedan

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4648 4648

ความกว้างรวม B 
มิลลิเมตร(ไม่รวมกระจกมองข้าง) 1827 1827

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1467 1467

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2705 2705

ขนาดของรถยนต์

รายการ Fastback Sedan

กันชนถึงฐานล้อหน้า E มิลลิเมตร 951 951

กันชนถึงฐานล้อหลัง F มิลลิเมตร 992 992

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1557 1557

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1555 1555
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รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 11.1 11.1

ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิง ลิตร 62 62

ความจุห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ลิตร 429 431

รายการ Fastback Sedan
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ขอ้มูลทางเทคนิค
รายการ
ค่าพารามิเตอร์

18K4G DCT 18K4C DCT

จํานวนผู้โดยสาร  คน 5

นํ้าหนักรถเปล่า  กิโลกรมั 1548 1535

นํ้าหนักรถยนต์บรรทุกเตม็  กิโลกรัม 1923 1910

ภาระเพลาหน้าขณะรถบรรทุกเปล่า  กิโลกรัม 926 910

ภาระเพลาหลังขณะรถบรรทุกเปล่า  กิโลกรัม 622 625

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม  กิโลกรัม 999 993

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม  กิโลกรัม 924 917

น้ําหนักรถยนต์
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รายการ
คา่พารามิเตอร์

18K4G DCT 18K4C DCT

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก   mm×mm 80×89.3 80×89.3

ปริมาตรกระบอกสูบ  ลิตร 1.796 1.796

อัตราส่วนการอัด 9.2:1 10.5:1

พกิัดกําลัง  kW 118 98

ความเร็วรอบในขณะพิกัดกําลัง  รอบ/นาที 5500 6000

พกิัดแรงบิด  นิวตัน-เมตร 215 170

ความเร็วรอบในขณะพิกัดแรงบดิ  รอบ/นาที 2000 - 4500 4500

ความเร็วรอบเดินเบา  รอบ/นาที 750 ± 50 750 ± 50

ชนิตนํ้ามันเช้ือเพลิง  RON นํ้ามันแก๊สโซลีน RON91  นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 หรือ E20

รายละเอียดของเครื่องยนต์
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รายการ
คา่พารามิเตอร์

18K4G DCT 18K4C DCT

เวลาเรง่ความเร็วของการเปล่ียนเกียร์อย่างต่อเน่ืองใน ขณะออกรถ  วินาท ี
(0~100) กิโลเมตร/ชั่วโมง 10.3 13.2

ความเร็วรถสูงสุด  กิโลเมตร/ชั่วโมง 205 188

ความสามารถการขึน้เนิน  % ≥ 30 ≥ 30

สมรรถนะของรถ
248



ข้อมูลทางเทคนิค

7

ชื่อ หมายเลข
ความจุ

18K4G DCT 18K4C DCT

นํ้ามันหล่อล่ืน  ลิตร A3/B3 5W/40 หรือ A1/B1 5W/30 4.9 5.1

นํ้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
(เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) ลิตร ชนิตไกลคอล (รุ่น OAT) 7.7 7.6

นํ้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
(เครื่องปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์) ลิตร ชนิตไกลคอล (รุ่น OAT) - 7.3

นํ้ามันเกียร์อัตโนมัต ิ ลิตร Pentosin FFL-2 7.72 7.72

นํ้ามันเบรก  ลิตร DOT 4 0.75

นํ้ามันพาวเวอร์  ลิตร Dexron Ⅲ 0.96

นํ้ายาฉดีล้าง  ลิตร QX 35 2.5

สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ   กรัม R134a 480±30

ของเหลวและความจุที่แนะนํา
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ขอ้มูลทางเทคนิค
รายการ ค่าพารามิเตอร์

ล้อหน้า

มุมแคมเบอร ์
(ไม่สามารถปรับได)้ -0°28'±30'

มุมคิงพินแคสเตอร์ 3°37'±30'

มุมโทอิน 0°10'±6'

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 
(ไม่สามารถปรับได)้ 12°54'±30'

ล้อหลัง
มุมแคมเบอร์ -1°10'±30'

มุมโทอิน 0°24'±6'

ตารางค่าการต้ังศูนย์ล้อ (รถเปล่า)

ล้อและยาง

ขนาดกระทะล้อ 7J×16 7.5J×17

ขนาดยาง 215/55 R16 215/50 R17

แรงดันลมยาง(ขณะท่ีอุณหภูมิเย็น)

ยางล้อ
รถเปล่า

215/55 R16 215/50 R17

ล้อหน้า 32 psi/ 2.2 bar / 220 kPa

ล้อหลัง 32 psi/ 2.2 bar / 220 kPa
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