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ค�ำน�ำ

1

ค�าน�า

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด

ก่อนที่จะใช้งาน

ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้ได้แนะน�าวิธีการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูก

ต้อง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้เพียงเหมาะสมกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซีรีย์ MG6 ซึ่งได้

อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชั่นทั้งหลายของรถยนต์ซีรีย์นี้อย่าง

ละเอียดรอบคอบ

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่จัดพิมพ์คู่มือ เนื่องจาก

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์ 

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัดจะสงวนสิทธิในการปรับแก้

ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้งต่างหาก

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เพียงเป็นแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

ข้อมูลส�ำคัญ

คู่มือการใช้รถ และ สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษารถยนต์ 

นอกจากได้แนะน�าวิธีการใช้รถที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการใช้รถ 

และการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดแล้ว ยังได้ก�าหนดหน้าที่และสิทธิใน

การรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่างบริษัท

กับลูกค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หากเกิด

การสูญเสียเน่ืองจากความผิดพลาด การละเลยและวิธีการใช้งานที่ไม่

ถูกต้องหรือการแต่งรถที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ ของท่านเอง ท่านจะ

เสียสิทธิเรียกร้องการชดเชย

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแต่งรถและ

การเพิ่มส่วนประกอบอย่างเคร่งครัด ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วน

ประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะ

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร การขับขี่ การลงทะเบียน

รถหรือความปลอดภัยทางสังคม การแต่งรถหรือการปรับเปล่ียนส่วน

ประกอบของรถยนต ์ โดยไม ่ ได ้ รับอนุญาต นอกจากจะลด

ประสิทธิภาพการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ หรือก่อให้เกิดการ

ขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วย
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ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังในคู่มือเล่มนี้หมายถึงศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกทางกลหรือวิธีทางอื่นๆ โดยไม่

ได้รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนสิทธิ์รถ กรุณาโอนคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะคู่มือสองเล่มนี้

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครื่องหมายเตือนนี้หมายถึง: เพื่อลดความเสี่ยงก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือก่อให้รถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง 
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หรือต้อง
พิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

หมายถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์ของท่านเสียหาย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ: ข้อความแนะน�า
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เคร่ืองหมายนี้หมายถึงสิ่งของดังกล่าวต้องให้หน่วยงานพิเศษจัดการ 

เพื่อไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม

ดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “ * ” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชั่นนี้เพียงประกอบในรถยนต์บางรุ่น รถของท่าน

อาจจะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

หมายถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

หมายถึงทิศทางเคลื่อนที่หรือปฏิบัติการ
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ข้อมูลประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

2 3
1

11

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขเครื่องยนต์

3 หมายเลขชุดเกียร์

ขณะที่ท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลขตัว

ถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือชุดเกียร์ อาจจะ

ต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถ

หมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

• ติดตั้งบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า 

สามารถมองเห็นอย่างสะดวกโดยผ่านกระจกบังลมหน้า

• บนป้ายประจ�ารถ

• ภายในห้องเครื่องยนต์ อยู่ส่วนบนของกันสะเทือนหน้าขวา

• อยู่ส่วนกลางตอนบนภายในประตูท้ายหรือฝากระโปรงหลัง

หมำยเลขเครื่องยนต์

พิมพ์บนด้านหลังขวาของเสื้อสูบเคร่ืองยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

เครื่องยนต์)

หมำยเลขชุดเกียร์

ในฉลากที่ติดบนเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์

แผ่นป้ำยประจ�ำรถ

แผ่นป้ำยประจ�ำรถรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

• รุ่นรถ

• รุ่นเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• เดือนปีผลิต

• ประเทศผลิต

• บริษัทผลิต
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ต�ำแหน่งแผ่นป้ำยประจ�ำรถ

แผ่นป้ายประจ�ารถติดต้ังท่ีบริเวณบานพับตัวบนของประตูรถด้าน

หน้าขวา



1
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

10 แผงหน้าปัด

12 จอแสดงข้อมูลรถยนต์

26 ไฟเตือนและไฟแสดง

33 ไฟส่องสว่างและสวิตช์

39 ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

42 คอพวงมาลัย

43 แตร

44 กระจกมองข้าง

47 แผ่นบังแดด

48 กระจกหน้าต่าง

51 ซันรูฟ *

54 อุปกรณ์ภายใน
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แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

15 14 121316 11

1 2 3 7 984 105 6
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1
1 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า

2 แผงควบคุมระบบสันทนาการ

3 จอระบบสันทนาการ

4 สวิตช์คันโยกไฟเลี้ยว/ไฟสูง

5 แผงหน้าปัด

6 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างผู้ขับขี่

7 ที่กดแตร

8 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน/หัวฉีดน�้าล้างกระจกบังลม

9 สวิตช์ไฟหลัก

10 สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างและกระจกไฟฟ้า

11 คันเร่ง

12 แป้นเบรก

13 สวิตช์กุญแจ

14 คันเกียร์

15 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ

16 ก้านเปิดกระโปรงหน้า
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แผงหน้ำปัด
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OFF

km/hRPM 1000

1 2 3 4

1 มาตรวัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์

2 มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

3 มาตรวัดความเร็วรถ

4 มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

มำตรวัดอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์

แสดงอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ด้วยจ�านวนรูปสี่เหลี่ยมที่ส่อง

แสงและสีแสงสว่าง (ต�าแหน่ง 1) 

กรณีที่อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นค่อนข้างต�่า รูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปส่องแสง

สีฟ้า กรณีที่เคร่ืองยนต์ท�างานภายใต้อุณหภูมิปกติ รูปสี่เหลี่ยม 1~5 

รูปส่องแสงสีขาว หากรูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่ 6 สว่าง ไฟเตือนอุณหภูมิ

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่อยู ่ข้างซ้ายจะส่องแสงพร้อมกัน และ

จอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “High Engine Temp” หากรูป

สี่เหลี่ยมสีแดงที่ 7 สว่าง ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์

พริบและจอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “High Engine Temp” 

อีกครั้้ง

หากอุณหภูมิเครื่องยนต์สูงเกินอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่าง

รุนแรง ถ้าเกิดกรณีนี้ ควรจอดรถในข้างถนนทันที ดับเครื่องยนต์และ

ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

ขณะที่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ขัดข้อง รูป

สี่เหลี่ยมทั้ง 7 ขีดดับไปและจอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ 

“Temperature Sensor Fault”
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1
มำตรวัดรอบเครื่องยนต์

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 2) ใช้ ×1000 รอบ/นาที

เป็นหน่วยวัด

ข้อควรระวัง

อย่าให้เข็มของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ในเขตเตือนภัยสีแดง

เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

มำตรวัดควำมเร็วรถ

แสดงความเร็วรถ (ต�าแหน่ง 3)

มำตรวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง

แสดงระดับน�้ามันเชื้อเพลิงในถังน�้ามันด้วยจ�านวนรูปสี่เหลี่ยมส่อง

แสงรวม 7 ขีด (ต�าแหน่ง 4) เมื่อ 1 รูปสี่เหลี่ยมส่องแสง ไฟเตือนระดับ

น�้ามันเชื้อเพลิงท่ีอยู่ด้านขวาจะสว่างตามและส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง 

และจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะขึ้นข้อความ “Low Fuel” หากระดับ

น�้ามันเชื้อเพลิงลดลงเรื่อยๆ ไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงและรูป

สี่เหลี่ยมล่างสุดจะพริบพร้อมกัน และจอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้น

ข้อความ “Low Fuel” อีกครั้งและส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ข้อควรระวัง

เมื่อไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าสว่างขึ้น ควรเติมน�้ามันเชื้อ

เพลิงอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

กรณีที่แผงหน้าปัดไม่สามารถรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์น�้ามันเชื้อ

เพลิง รูปสี่เหลี่ยมล่างสุดและไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าจะพริบ 

จอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “Fuel Signal Error” และส่งเสียง

เตือน

ลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่า แสดงถึงช่องเติม

น�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ข้างขวาของรถยนต์
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จอแสดงข้อมูลรถยนต์
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จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

1 เวลาและอุณหภูมิ

2 แสดงต�าแหน่งเกียร์

3 ระยะทางรวมทั้งหมด

4 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เวลำและอุณหภูมิ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จะแสดงเวลาและอุณหภูมิภายนอก

หลังได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เขตน้ีจะแสดงความเร็ว

จ�ากัดที่ตั้งไว้ การตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอ้างอิงถึง 

“ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ASL)” ของบท “การสตาร์ทและ

การขับขี่”

แสดงต�ำแหน่งเกียร์

เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จะแสดงต�าแหน่งคันเกียร์ในปัจจุบัน

ของเกียร์อัตโนมัติ (P, R, N, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, S หรือ W) หากแสดง “EP” แสดงว่าเกียร์อัตโนมัติขัดข้อง

ระยะทำงรวมทั้งหมด

เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จะแสดงระยะทางใช้งานรวมของ

รถยนต์
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1
จอแสดงข้อมูลทั่วไป

0 0
20

40
60

80
100 120 140

160
180

200
220

1
2

3
4

5

6
7

8

OFF

km/hRPM 1000

Fasten

Please
Seat�Belt

01:0814 c

Average�Fuel
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จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

1 ข้อความเตือน (รูป A)

2 ข้อมูลระยะทางใช้งาน (รูป B)

3 เมนูหลัก (รูป C)

ข้อควำมเตือน

มีวิธีส่งข้อความเตือนสองวิธี:

• ข้อความเตือนแบบขึ้นสัญลักษณ์

• รูปภาพการเปิดประตูรถ กระโปรงหน้าหรือกระโปรงหลัง/ประตู

ท้าย

ข้อความเตือนบางข้อยังส่งเสียงเตือนด้วย

ข้อความและสัญลักษณ์

มีวิธีแสดงสองประเภท:

• แสดงสัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลืองพร้อมเปิดไฟเตือน

• เพียงแสดงสัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลือง

ขณะที่ตรวจพบปัญหา ไฟเตือนที่เก่ียวข้องจะสว่างขึ้นและแสดง

ข้อความเตือนและสัญลักษณ์บนจอแสดงข้อมูลทั่วไป สักพักหน่ึง 

ข้อความเตือนและสัญลักษณ์จะหายไป ส�าหรับข้อความเตือนและ

สัญลักษณ์ที่ไม่มีไฟเตือน จะแสดงสัญลักษณ์เป็นภาพน่ิงตลอดจนได้

แก้ไขปัญหา

ข้อความเตือนดังต่อไปนี้จะแสดงในจอแสดงข้อมูลทั่วไป แต่ไม่มีไฟ

เตือน
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ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Beware of Ice

ขับขี่ด ้วยความระมัด- 

ระวัง อุณหภูมิต�่าอาจ

จะท�าให้พื้นถนนมีน�้า

แข็งและท�าให้ถนนลื่น

/

ก่อนท่ีจะลงจากรถหรือ

ขั บรถ  ป ิ ดประตู รถ 

กระโปรงหน้า กระโปรง

หลัง/ประตูท้าย

Engine Disabled

เ สี ยบกุญแจผิ ด เ ข ้ า

สวิตช ์กุญแจ เครื่อง- 

ยนต์สตาร์ทไม่ได้ โปรด

ใช้กุญแจที่ถูกต้อง

ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Key Battery 

Low

อ้างอิงถึง “การเปลี่ยน

แบตเตอรี่รีโมท” ของ

บท “การสตาร์ทและ

การขับขี่”

120
Overspeed 

Warning

ลดความเร็วรถจนต�่า

กว่าค่าจ�ากัดที่ตั้งไว้

Fuel Signal 

Error

เตือนผู ้ ขับขี่สัญญาณ

น�้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ผิ ด

พลาด

Low Coolant

รายละเอียดอ ้างอิงที่ 

“การตรวจสอบและ

การเติมน�้ายาหล่อเย็น” 

ของบท “การซ่อมแซม

และการบ�ารุงรักษา”
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1ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Lamp Failure

หลอดไฟเลี้ยว ไฟต�่า

เสีย โปรดเปลี่ยนหลอด

ไฟอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้

Lights On
ก ่ อน ท่ี จะลงจากรถ 

โปรดปิดไฟ

Lights off Delay 

Active for X.X 

min

แสดงข้อมูล, ไม ่ต ้อง

ปฏิบัติ

Alarm Triggered

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ร ะ บ บ

สัญญาณกันขโมยถูก

กระตุ ้ นแล ้ ว  แสดง

ข้อมูล, ไม่ต้องปฏิบัติ

ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Please Engage 

Park Gear

เตือนให้เปลี่ยนคันเกียร์

อัตโนมัติเข้าเกียร์ P ใน

ขณะที่จอดรถ

Fasten Seat 

Belt Please

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ห รื อ ผู ้

โ ดยสารคาด เข็ มขั ด

นิรภัย

Door Locked

เตื อนผู ้ ขั บขี่ ไ ด ้ ล็ อค

ประตู แสดงข้อมูล, ไม่

ต้องปฏิบัติ

Door UnLocked 

/ Fail To Lock

เตือนผู้ขับขี่ได้ปลดล็อค

หรือไม ่ ได ้ล็อคประตู 

แสดงข้อมูล, ไม ่ต ้อง

ปฏิบัติ
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ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Traction 

Control Off

เตือนผู ้ ขับขี่ฟ ั งก ์ชั่ น

ป้องกันล้อหมุนฟรีปิด

Traction 

Control Fail

เตือนผู ้ ขับขี่ฟ ั งก ์ชั่ น

ป ้ อ ง กั น ล ้ อหมุ นฟรี

ขัดข้อง

Speed Limiter 

Active/Speed 

Limiter Inactive

อ ้ า ง อิ ง ถึ ง  “ ร ะ บ บ

ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว

อั ต โนมั ติ ”  ขอ งบท 

“การสตาร์ทและการ

ขับขี่”

Speed Limiter 

Fault

อ ้ า ง อิ ง ถึ ง  “ ร ะ บ บ

ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว

อั ต โนมั ติ ”  ขอ งบท 

“การสตาร์ทและการ

ขับขี่”

ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Headlamp 

Washer Fluid 

Low

อ้างอิงถึง “การตรวจ

สอบและการเติมน�้ายา

ล้างโคมไฟหน้า” ของ

บท “การซ่อมแซมและ

การบ�ารุงรักษา”

Head Lamp 

Control Fault

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ร ะ บ บ

ควบคุมไฟหน้าขัดข้อง 

ต้องการซ่อมแซม

Parking Brake 

Force Not 

Enough

ก รุ ณ า ติ ด ต ่ อ ศู น ย ์

บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้

Release EPB by 

Switch Please

เตือนผู ้ขับขี่ต้องใช้มือ

ปล ่อยเบรกมือไฟฟ้า 

(EPB)
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1ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

AB
Press Brake 

Release EPB

เตื อนผู ้ ขั บขี่ เ หยี ยบ

เบรกเพื่อปล่อยเบรก

มือไฟฟ้า (EPB)

Auto Hold 

Standby / Auto 

Hold Off / Auto 

Hold Released

เตือนผู ้ ขับขี่ฟ ั งก ์ชั่ น 

ออโต้โฮลด์อยู ่สถานะ

พร ้ อม ใช ้ ง าน /ป ิ ด /

ปล่อย

Auto Hold Fault
เตือนผู ้ ขับขี่ฟ ั งก ์ชั่ น 

ออโต้โฮลด์ขัดข้อง

Gearbox Over 

Heat

ก รุ ณ า ติ ด ต ่ อ ศู น ย ์

บริการท่ีได้รับการแต่ง

ตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้

ไอคอน ข้อมูลเตือน กำรปฏิบัติ

Hill Hold 

Unavaliable

เ ตื อนห ้ าม ใช ้ ร ะบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไหล

ในเ ม่ือขึ้ นทางชัน ใน

ปัจจุบัน

Caution! 

Wheels not 

Straight

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ห มุ น 

พวงมาลัย

Caution! 

Wheels not 

Straight

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ห มุ น 

พวงมาลัย

Limited Engine 

Power

ก รุ ณ า ติ ด ต ่ อ ศู น ย ์

บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้
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รูปภาพของการเปิดประตูรถ กระโปรงหน้า กระโปรงหลัง/
ประตูท้าย

เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ หากไม่ได้ปิดประตูรถ กระโปรงหน้า กระโปรง

หลัง/ประตูท้ายใดๆ จะแสดง 1 ภาพมุมมองด้านข้างและ 1 ภาพมุม

มองด้านบนของประตู/กระโปรงที่ไม่ได้ปิด จากนั้นประมาณ 3 วินาที

จะหายไป ขณะที่ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากยังมีประตู

รถหรือกระโปรงหน้า กระโปรงหลัง/ประตูท้ายไม่ได้ปิด ข้อความ

เตือนจะแสดงซ�้า

ทริปคอมพิวเตอร์

S
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OFF

km/hRPM 1000

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 สามารถเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ ของทริป

คอมพิวเตอร์ดังนี้:

• รุ่นสเปคต�่า (รูป A): กดปุ่มปลายคันโยกไฟเลี้ยวสั้นๆ (ต�่ากว่า 2 

วินาที) สามารถสลับรายการของทริปคอมพิวเตอร์ กดปุ่มปลาย

คันโยกไฟเลี้ยวสั้นๆ (เกิน 2 วินาที) สามารถเลือกรายการของ

ทริปคอมพิวเตอร์
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1
• รุ่นสเปคสูง (รูป B): หมุนสวิตช์แป้นหมุนที่อยู่ซ้ายมือพวงมาลัย

ยังด ้านบนหรือด ้านล ่าง สามารถสลับรายการของทริป

คอมพิวเตอร์ กดสวิตช์แป้นหมุนสามารถเลือกรายการของทริป

คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ขณะที่ทริปคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ หากได้รับข้อความ
เตือน จะแสดงข้อความเตือนแทนข้อมูลของทริปคอมพิวเตอร์ 
ขณะนี้ กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยว (รุ่นสเปคต�่า) หรือกดสวิตช์แป้น
หมุนท่ีอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัย (รุ่นสเปคสูง) สามารถเข้าสู่หน้าจอ
ของทริปคอมพิวเตอร์ก่อนที่ได้รับข้อความเตือน

ทริปคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความดังนี้:

• Next Service

• Fuel Consumption

• Range to Empty

• Average Fuel

• Average Speed

• Trip 1

• Trip 2

สามารถเลือกรายการของทริปคอมพิวเตอร์ตาม "ข้อมูลทั่วไป" ในบท

นี้

Next Service

จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงระยะทางและระยะเวลาที่เหลือของ

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่

ต�าแหน่ง 2 ข้อมูลบ�ารุงรักษาดังกล่าวจะแสดงขึ้นประมาณ 4 วินาที

ระยะทางเริ่มต้นเป็น 10000 กิโลเมตรและจะลดลงทุกๆ 50 

กิโลเมตรจนลดลงถึง 0 กิโลเมตร ขณะที่ค่าระยะทางแสดงเป็น 0 

กิโลเมตร ต้องท�าการบ�ารุงรักษา หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จ ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่จัดท�าการบ�ารุงรักษาจะรีเซ็ตค่าระยะทาง

เป็น 10000 กิโลเมตร

หมายเหตุ: เนื่องจากค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาคร้ังต่อไปจะ
ลดลงทุกๆ 50 กิโลเมตร ดังนั้น ระยะทางที่ไม่เต็มหน่วยจะไม่
แสดงออก

ตามหลักการ ระยะทางของการบ�ารุงรักษาเป็น 10000 กิโลเมตร 

ระยะเวลาเป็น 6 เดือน
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หมายเหตุ: หากค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
คร้ังต่อไปถึง 0 กิโลเมตร แต่ไม่ได้น�ารถยนต์ไปท�าการบ�ารุงรักษา 
(หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รีเซ็ตระยะทางหลังการ
บ�ารุงรักษา) ค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาจะแสดงเป็น 0 จน
กระทั่งมีการตั้งใหม่

Fuel Consumption

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในเวลาปัจจุบัน

Range to Empty

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงระยะทางที่สามารถขับต่อก่อนที่ถังน�้ามันจะหมดถัง 

หลังเติมน�้ามันใหม่ ค่าระยะทางจะเปลี่ยนตาม

“Range to Empty” จะประมวลตามอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงในปัจจุบันและระดับน�้ามันที่เหลือในถังน�้ามัน

Average Fuel

ประมวลการสิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยโดยใช้ปริมาณการสิ้นเปลืองน�้ามัน

หารด้วยระยะทางที่ใช้งาน สามารถรีเซ็ตในเวลาใดๆ เพื่อบันทึกการ

สิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยในระยะหนึ่งหรือสภาพการเดินทางเฉพาะ

หมายเหตุ: อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมีส่วนเกี่ยวข้อง
ลักษณะการขับรถ สภาพถนน ภาระบรรทุกของรถยนต์ แรงดันลม
ยาง โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถ เกรดน�้ามัน ฯลฯ

Average Speed

หน่วยวัดเป็นกิโลเมตร/ชั่วโมง (km/h) ประมวลความเร็วรถเฉลี่ยหลัง

สตาร์ทเครื่องยนต์

Trip 1 Trip 2

แสดงถึงระยะทางรวมหลังการรีเซ็ตล่าสุด สองรายการนี้ไม่เกี่ยวพัน

กัน สามารถรีเซ็ตต่างหาก
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1
เมนูหลัก
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Speed�Warning

km
588P

ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 กดปุ่มปลายไฟเลี้ยว (รุ่นสเปคต�่า) 

ค้างไว้ (เกิน 2 วินาที) หรือกดสวิตช์แป้นหมุนที่อยู่ซ้ายมือพวงมาลัย 

(รุ่นสเปคสูง) สามารถเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเล้ียวสั้นๆ (รุ่นสเปคต�่า) หรือหมุนสวิตช์แป้น

หมุนที่อยู่ซ้ายมือพวงมาลัย (รุ่นสเปคสูง) สามารถเลือกรายการที่ท่าน

ต้องการ หลังรายการที่ท่านเลือกสว่างขึ้น กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยว

ค้างไว้ (รุ่นสเปคต�่า) หรือกดสวิตช์แป้นหมุนท่ีอยู่ซ้ายมือพวงมาลัย

อย่างสั้นๆ (รุ่นสเปคสูง) สามารถเข้าสู่รายการย่อยหรือเริ่มปฏิบัติ

รายการที่ถูกเลือก

เมนูหลักรวบรวมรายการดังนี้:

• –กลับสู่เมนูก่อนหน้า

• Speed Warning

• Next Service

• Function Reset

• TPMS Reset

• Vehicle Options

Speed Warning

ส�าหรับรุ ่นสเปคต�่า เมนูน้ีแสดงค่าตั้งความเร็วรถในปัจจุบันและ

เครื่องหมาย “+” ,“-” กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวสั้นๆ จะเลือก “+” 

หรือ “-” จากนั้นกดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวค้างไว้จะตั้งค่าความเร็ว 

ขอบเขตการตั้งความเร็วคือ 5~190 กิโลเมตร/ชั่วโมง หน่วยปรับ

ความเร็วเป็น 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังตั้งค่าเสร็จ เลือก กลับสู่

เมนูก่อนหน้า
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ส�าหรับรุ ่นสเปคสูง เมนูนี้แสดงความเร็วรถที่ตั้งไว้ในปัจจุบันและ

เครื่องหมาย “+” ,“-” ใช้สวิตช์แป้นหมุนที่อยู่ซ้ายมือพวงมาลัย

สามารถตั้งค่าความเร็วตามความต้องการ ขอบเขตการต้ังความเร็ว

คือ 5~190 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หน่วยปรับความเร็วเป็น 5 กิโลเมตร/

ชั่วโมง หลังตั้งค่าเสร็จ เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

หลังก�าหนดค่าของสัญญาณเตือนความเร็วจ�ากัด หากความเร็วรถเกิน

ค่าจ�ากัด จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความ “Slow Down” และส่ง

เสียงเตือนให้ผู้ขับขี่

สามารถก�าหนดค่าจ�ากัดความเร็วเป็น “Off” ขณะนี้จะปิดฟังก์ชั่น

เตือนความเร็วจ�ากัด

Next Service

แสดงระยะทางและระยะเวลาที่เหลือจากการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป

หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษา เลือก “Reset” จากน้ันกด

ปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์แป้นหมุนจนหน้าจอแสดงระยะทาง

เป็น 10,000 กิโลเมตร

Function Reset

รีเซ็ต Trip 1, Trip 2, Average Fuel, Average Speed หากต้องการ

รีเซ็ตฟังก์ชั่นที่สามารถรีเซ็ตได้ทั้งหมดทีเดียว เลือก “All” และกดปุ่ม

ปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์แป้นหมุน หลังรีเซ็คค่าเสร็จ เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

TPMS Reset

เลือกรายการ “TPMS Reset” จากน้ันกดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยว

หรือกดสวิตช์แป้นหมุน สามารถรีเซ็ตระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง

เป็นค่าเริ่มต้น หากส�าเร็จจะแสดง “TPMS Reset OK” หากล้มเหลว

จะแสดง “TPMS Reset Fail” หากเกิดปัญหานี้ กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ: หลังเปลี่ยนยางหรือเติมลมยางทุกครั้ง ต้องปฏิบัติ 
“TPMS Reset”

หมายเหตุ: เพียงในขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและได้ดึงเบรกมือข้ึนและ
สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จึงสามารถเลือกรายการนี้
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1
หมายเหตุ: เพียงในขณะรถยนต์เดินทางด้วยตวามเร็ว 8 กิโลเมตร/
ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง 32 กิโลเมตร จึงสามารถเสร็จการเริ่มต้นระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)

Vehicle Options

ในรายการนี้ ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นบางอย่างของรถยนต์

หมายเหตุ: เพียงในขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและได้ดึงเบรกมือข้ึนและ
สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จึงสามารถเลือกรายการนี้

Security

สามารถตั้งค ่าฟังก ์ชั่นล็อครถอัตโนมัติตามความเร็ว (Speed 

locking) และรีโมทควบคุมกลาง (Unlocking)

Speed locking

เลือก “Speed locking” และกดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์

แป้นหมุน จากนั้นเลือก “On” หรือ “Off” ตามความต้องการ เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

Unlocking

เลือก “Unlocking” และกดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์แป้น

หมุน จากน้ันเลือก “All Doors” หรือ “Driver Only” ตามความ

ต้องการ เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

Prog Wash Wipe

เปิดหรือล็อคที่ปัดน�้าฝนอัตโนมัติ เลือก “On” หรือ “Off” เลือก

กลับสู ่ เมนูก ่อนหน้า รายละเอียดของฟังก์ชั่นที่ป ัดน�้าฝน

อัตโนมัติ โปรดอ้างอิงถึง “Programed Wash Wiper” ของบท 

“แผงหน้าปัดและชุดควบคุม”

Units

ตั้งค่าหน่วยวัดของการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิง (Consumption) 

และระยะห่าง (Distance)

Consumption

เลือก “L/100km” “km/L” “mpg (US)” หรือ “mpg (UK)” และ
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กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์แป้นหมุนเลือกหน่วยวัด เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

Distance

เลือก“ Miles ”หรือ“ km ” กดปุ่มปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือสวิตช์

แป้นหมุนเลือกหน่วยวัด เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

Lights Off Delay

ตั้งค่าฟังก์ชั่นน�าฉันกลับบ้าน ผู้ขับขี่สามารถเลือกเปิดไฟหน้า (ไฟต�่า

ของชุดไฟหน้า) หรือไฟท้าย (ไฟตัดหมอกหลัง) หรือเปิดไฟทั้งสอง 

นอกจากนี้ ยังสามารถก�าหนดระยะเวลาการเปิดไฟส่อง

เลือก “Front” จากนั้นเลือก “Front On” หรือ “Front Off” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก“Rear” จากนั้นเลือก “Rear On” หรือ “Rear Off” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก “Duration” จะแสดงระยะเวลาการส่องสว่างในปัจจุบันและ

เครื่องหมาย “+”, “-” สามารถใช้ปุ่มกดปลายสวิตช์ไฟเลี้ยวหรือ

สวิตช์แป้นหมุนบนพวงมาลัยมาแก้ไขระยะเวลาการส่องสว่างตาม

ความต้องการ หน่วยปรับปรุงเป็น 30 วินาที นานสุดสามารถเลือก 5 

นาที เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

Find My Car *

ขณะที่ใช้รีโมทปลดล็อครถยนต์ สามารถก�าหนดไฟส่องภายนอก

สว่างเป็นระยะหนึ่ง เพ่ือช่วยผู้ขับขี่ตามหารถยนต์ของตนในที่จอดรถ 

ผู้ขับขี่สามารถเลือกเปิดไฟหน้า (ไฟต�่าของชุดไฟหน้า) ไฟท้าย (ไฟตัด

หมอกหลัง) หรือเปิดไฟทั้งสอง

เลือก “Front” จากนั้นเลือก “Front On” หรือ “Front Off” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก“Rear” จากนั้นเลือก “Rear On” หรือ “Rear Off” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก “Duration” จะแสดงระยะเวลาการส่องสว่างในปัจจุบันและ

เครื่องหมาย “+”, “-” หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านบนหรือด้านล่าง 

สามารถตั้งค่าระยะเวลา สามารถแก้ไขระยะเวลาตามหน่วย 30 

วินาที นานสุดสามารถเลือก 5 นาที เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า
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1
Trip Computer

ตั้งค่ารายการของทริปคอมพิวเตอร์ สามารถเลือก “Default”, 

“Functions” เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก “Default” จากนั้นเลือก “Blank”, “History” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า

เลือก “Functions” จากนั้นเลือก “Fuel Consumption”, “Range 

to Empty”, “Average Fuel”, “Average Speed”, “Trip 2” 

เลือก กลับสู่เมนูก่อนหน้า

AFS *

เปิดหรือปิดไฟส่องทางเลี้ยว เลือก “On” หรือ “Off” เลือก

กลับสู่เมนูก่อนหน้า
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ไฟเตือนและไฟแสดง
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OFF

km/hRPM 1000

ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

เมื่อเปิดไฟสูง ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟหรี่ - สีเขียว

เมื่อเปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

ไฟแสดงไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเป็นลูกศรชี้ทาง ซึ่งอยู่ด้าน

บนของแผงหน้าปัด ขณะที่ไฟเลี้ยวพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องพริบตาม 

หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟเตือนไฟเล้ียวสองตัวจะพริบพร้อมกัน หากไฟ

เตือนไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวในข้าง

ที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหา
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1
หมายเหตุ: ปัญหาของไฟเลี้ยวด้านข้างไม่ส่งผลกระทบต่อความถ่ี
พริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้ำ - สีเขียว *

ขณะที่เปิดไฟตัดหมอกหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

ขณะที่เปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป หากไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือ

สว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภยัหรือพรีเทนชันเนอร์ ขดัข้อง จอแสดงข้อมลูทัว่ไปขึน้ข้อความ 

“Airbag Fault” ส่งเสียงเตอืน ในกรณนีี ้กรณุาตดิต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้

รับการแต่งต้ังอย่างรวดเรว็ มฉิะน้ัน ขณะทีเ่กดิอบุติัเหตรุถชน

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือพรีเทนชันเนอร์อาจจะไม่

สามารถท�างานปกติ

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนน้ีจะสว่างขึ้น 

แสดงว่าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารแถวหน้า * ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

ขณะที่ความเร็วรถสูงเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร

แถวหน้า * ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนนี้จะพริบและส่งเสียง

เตือน หน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะข้ึนข้อความ “Fasten Seat Belt 

Please” หรือ “Fasten Passenger Seat Belt”

สัญญำณไฟของฟังก์ ช่ันกำรควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ 
- สีเหลือง/สีเขียว

หากได้กดสวิตช์หลัก แต่ไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นการควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติ ไฟเตือนนี้จะเป็นสีเขียว เมื่อฟังก์ชั่นการควบคุม

ความเร็วรถโดยอัตโนมัติเปิดใช้งาน ไฟเตือนนี้จะกลายเป็นสีเหลือง 
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จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง “Cruise Set###km/h” (###หมาย

ถึงตั้งความเร็ว) หรือ “Cruise Control: Standby” หากตรวจพบ

การขัดข้อง ไฟแสดงนี้จะพริบเป็นไฟสีเหลือง และจอแสดงข้อมูล

ทั่วไปจะขึ้นข้อความ “Cruise Control: Fault”

ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเครื่องยนต์จะดับไป หากไฟ

เตือนนี้ ไม ่ ดับ (จอแสดงข ้อมูลทั่วไปข้ึนข ้อความ “Low Oil 

Pressure”) หรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง แสดงว่าแรงดัน

น�้ามันเครื่องอาจจะต�่าเกิน อาจท�าให้เครื่องยนต์เสียอย่างรุนแรง หาก

สภาพการจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันทีและดับเครื่องยนต์ 

ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนไดชำร์จขัดข้อง - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทเครื่องยนต์จะดับไป หากไฟ

เตือนนี้ไม่ดับหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ (จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Alternator Fail”) หรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง โปรดติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนระบบตรวจสอบแรงดันลมยำง (TPMS) - สีเหลือง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป หากตรวจพบว่าแรงดัน

ลมยางไม่เพียงพอ ไฟเตือนนี้จะสว่างและหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ “Low Tyre Pressure” และส่งเสียงเตือน โปรดตรวจสอบ

แรงดันลมยางของรถท่าน

หากตรวจพบระบบตรวจสอบแรงดันลมยางขัดข้อง ไฟเตือนนี้จะพริบ 

90 วินาที จากนั้นจะสว่างเสมอและจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Tyre Pressure System Fail” และส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนำมิก/ป้องกันล้อหมุนฟรี - สี
เหลือง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป หากระบบมีปัญหา ไฟ

เตือนน้ีจะไม่ดับไปในระหว่างการเดินทาง หน้าจอขึ้นข้อความ 

“Stability ControL Fail” หรือ “Traction Control Fail” ควร

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังทันทีเพ่ือท�าการตรวจสอบ หาก

ไฟเตือนนี้พริบในระหว่างทาง แสดงว่าระบบนี้ก�าลังท�างานเพื่อช่วย

เหลือผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนำมิก/ป้องกันล้อหมุนฟรีปิด - 
สีเหลือง

OFF เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป หากใช้มือปิดไฟเตือน

ระบบควบคุมแบบไดนามิก/ป้องกันล้อหมุนฟรี ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น 

หน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Stability Control Off” หรือ 

“Traction Control Off”

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

ABS
เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเป็น

ไฟแสดงเพื่อท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป หากไฟเตือน

นี้ไม่ดับ หน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความ “ABS Fail” แสดง

ว่าระบบเบรกป้องกันล้อล็อคขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อคเสียระหว่างทาง ระบบเบรกป้องกัน

ล้อล็อคจะหยุดท�างาน แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรกธรรมดา กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อ

ท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากน้ันจะดับไป หากไฟเตือนน้ีไม่ดับ 

แสดงว่าระบบเบรกเกิดปัญหาน�้ามันเบรกต�่าหรือระบบการจ่ายแรง

เบรกเสีย จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Brake Fail”
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โปรดตรวจสอบระดับน�้ามันเบรก (อ้างอิงถึง “การตรวจสอบและการ

เติมน�้ามันเบรก” ของบท “การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา”) หาก

ไฟเตือนนี้ยังสว่างต่อ ควรจอดรถทันทีหากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

ไฟแสดงนี้จะแสดงการท�างานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ที่

ระบบควบคุมเครื่องยนต์ตรวจพบ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟ

แสดงนี้จะสว่างขึ้นเพื่อตรวจสอบระบบ จากนั้นจะดับไป

หากเคร่ืองยนต์เกิดการขัดข้องอย่างร้ายแรงระหว่างการเดินทาง ไฟ

แสดงน้ีจะสว่างขึ้น และหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Check Engine” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนระบบระบำยไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

ไฟเตือนนี้จะแสดงการขัดข้องที่ เกี่ยวข้องกับระบบ

ระบายไอเสียของเครื่องยนต์ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือน

นี้จะสว่างขึ้นเพื่อท�าตรวจสอบระบบ หลังสตาร์ทเครื่องยนต์จะดับไป

หากระบบระบายไอเสียเกิดการขัดข้องระหว่างการเดินทาง ไฟเตือน

นี้จะสว่างขึ้น และหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Engine 

Fault” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟเตือนล็อคพวงมำลัย (ESCL) และเซ็นเซอร์วัดมุมเล้ียว 
(SAS) - สีแดง

ไฟเตือนนี้จะแสดงปัญหาของไฟเตือนล็อคพวงมาลัยหรือ

เซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะ

สว่างขึ้นเพื่อท�าการทดสอบด้วยตนเอง จากนั้นจะดับไป

หากล็อคพวงมาลัยขัดข้อง ไฟเตือนนี้จะพริบ หน้าจอแสดงข้อมูล

ทั่วไปขึ้นข้อความ “Steering System Fault” กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบทันที

หากเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง ไฟเตือนน้ีจะสว่าง หน้าจอแสดง

ข้อมูลท่ัวไปขึ้นข้อความ “SAS Fault” หรือ “SAS Uncalibrated 

See Handbook” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการ

ตรวจสอบทันที
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1
ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

หากตรวจพบว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องหรือก�าลัง

วินิจฉัยระบบเบรกมือไฟฟ้า ไฟเตือนจะสว่างขึ้นและส่งเสียงเตือน

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ/ออโต้โฮลด์ - สีเขียว/สี
แดง *

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟแสดงนี้จะสว่างข้ึน

เป็นสีแดง จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียว หลังท�าการทดสอบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป

หลังท�าการทดสอบด้วยตนเองเสร็จ หากไฟแสดงนี้ยังเป็นสีแดง 

แสดงว่าไม่ได้ปล่อย EPB หากไฟแสดงพริบเป็นสีแดง แสดงว่าสวิตช์ 

EPB ขัดข้อง

หากระบบออโต้โฮลด์ก�าลังช่วยผู้ขับขี่เดินทาง ไฟแสดงนี้ส่องแสงสี

เขียว

ไฟเตือนระบบขัดข้อง/ไฟแสดงกันขโมย - สีเหลือง/สีแดง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

และท�าการทดสอบด้วยตนเอง ไฟเตือนน้ีจะส่องแสงสีเหลืองก่อน 

จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังท�าการทดสอบด้วยตนเองจะดับไป ไฟ

เตือนนี้ส�าหรับเตือนผู้ขับขี่ว่ารถยนต์มีข้อความเตือนหรือไม่ เมื่อมี

และมีแต่ข้อความเตือนสีเหลือง ไฟเตือนนี้ส่องแสงสีเหลือง เมื่อมีและ

มีแต่ข้อความเตือนสีแดง ไฟเตือนน้ีจะส่องแสงสีแดง หากมีทั้ง

ข้อความเตือนสีเหลืองและข้อความเตือนสีแดง ไฟเตือนนี้จะพริบ

อย่างสลับสีแดงและสีเหลือง

ขณะที่ไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจ ไฟแสดงนี้ใช้ในการแสดงสภาพของ

ระบบไฟเตือน รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึง “ระบบสัญญาณ

กันขโมย” ของบท “การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่”
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ไฟแสดงถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำ
ปิด - สีเหลือง

ไฟเตือนนี้แสดงว่าได้ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยของ

เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า (ข้างผู้ขับขี่) แล้ว เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่

ต�าแหน่ง 2 ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้นเพื่อท�าการทดสอบด้วยตนเอง หาก

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าปิด ไฟแสดงนี้จะ

สว่างและหน้าจอแสดงข้อมูลท่ัวไปขึ้นข้อความ “Passenger Airbag 

Off” หลังเปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า ไฟ

แสดงนี้จะดับและหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปข้ึนข้อความ “Passenger 

Airbag On”

หากตรวจพบว่าไฟแสดงนี้ขัดข้อง จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความ 

“Passenger Airbag Lamp Fail”
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1
ไฟส่องสว่ำงและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 2
3AUTO

0

1

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่/ไฟท้าย/ไฟส่องหลังของแผงหน้าปัดและสวิตช์

3 ไฟหน้า

ไฟอัตโนมัติ

ขณะที่เปิดสวิตช์กุญแจ หมุนสวิตช์ไฟถึงต�าแหน่ง 1 ระบบไฟส่อง

แบบอัตโนมัติจะตรวจวัดแสงแวดล้อมตลอด และเปิดหรือปิดไฟหรี่/

ไฟท้าย/ไฟต�่าของชุดไฟหน้าโดยอัตโนมัติ

ไฟหรี่ ไฟท้ำยและไฟส่องหลังของแผงหน้ำปัดและสวิตช์

หมุนสวิตช์ไฟถึงต�าแหน่ง 2  สามารถเปิดไฟหร่ี ไฟท้ายและไฟส่อง

หลังของแผงหน้าปัดและสวิตช์ ไฟแสดงของไฟหรี่สว่างขึ้นและจอ 

แสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “Sidelights On” หากประตูข้างผู้

ขับขี่เปิด หลังถอดกุญแจออก ไฟหรี่ยังสว่างต่อและส่งเสียงเตือน 

จอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “Lights On!”

ไฟหน้ำ

เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจและหมุนสวิตช์ไฟถึงต�าแหน่ง 3 ไฟหน้าสว่างขึ้น
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น�ำฉันกลับบ้ำน (Lights Off Delay)

หลังจอดรถและถอดกุญแจออก ผลักสวิตช์ไฟเลี้ยวถึงต�าแหน่งไฟสูง 

จะเปิดและปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกหลังตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ ราย

ละเอียดของฟังก์ชั่น “Lights Off Delay” โปรดอ้างอิงถึง “จอแสดง

ข้อมูลทั่วไป” ของ “จอแสดงข้อมูลรถยนต์” ในบทนี้

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน *

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะเปิดโดย

อัตโนมัติ เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะปิดโดย

อัตโนมัติ

กำรปรับแสงส่องหลังของแผงหน้ำปัด

AUTO

0

1

หลังเปิดสวิตช์กุญแจและไฟหรี่สว่าง หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านบน

จะเพิ่มความสว่างของแผงหน้าปัด หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านล่างจะ

ลดความสว่างของแผงหน้าปัด สวิตช์แป้นหมุนน้ียังควบคุมแสงสว่าง

ของสวิตช์ จอแสดงข้อมูลรถยนต์ หน้าจอสันทนาการ ขณะที่เปิดไฟ

หรี่ ความสว่างของหน้าปัดและน�าฉันกลับบ้านจะมืดลงโดยอัตโนมัติ

กำรปรับระดับไฟหน้ำแบบแมนนวล *

AUTO

0

1

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับของไฟหน้า ตาม

ภาระบรรทุกของรถยนต์ ท่านสามารถปรับระดับไฟหน้าตามตาราง

ต่อไปนี้
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1ต�ำแหน่ง ภำระบรรทุก

0
มีแต่ผู้ขับขี่คนเดียวบนรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่แล้ว

ยังมีผู้โดยสารแถวหน้าหนึ่งคน

1 นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระไม่ได้บรรทุกของ

2
นั่งเต็ม ห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุลและรถยนต์รับภาระเต็มพิกัด

3
มีแต่ผู้ขับขี่คนเดียวบนรถ ห้องเก็บสัมภาระเรียงวาง

สัมภาระอย่างสมดุลและรถยนต์รับภาระเต็มพิกัด

กำรปรับระดับไฟหน้ำแบบอัตโนมัติ *

ระหว่างการเดินทางและเปิดไฟต�่า ฟังก์ชั่นการปรับระดับไฟหน้าโดย

อัตโนมัติสามารถปรับระยะทางส่องแสงและต�าแหน่งส่องแสงตาม

ความเร็วรถ การเร่งความเร็ว ความขรุขระของพื้นถนน ฯลฯ โดย

อัตโนมัติ เพื่อท�าให้การเดินทางในกลางคืนปลอดภัยขึ้น

ระบบไฟส่องทำงเลี้ยว *

เมื่อรถยนต์เลี้ยวทาง นอกจากไฟหน้าที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไป รถยนต์รุ่น

นี้ยังได้ติดต้ังระบบไฟส่องทางเลี้ยวซึ่งเป็นไฟส่องทางเลี้ยวข้างซ้าย

ขวาในขณะเลี้ยวทาง เพื่อส่องสว่างที่ลับตาในด้านข้างรถยนต์  

ฟังก์ช่ันน้ีสามารถช่วยผู้ขับขี่มองเห็นรถยนต์คันอ่ืนหรือสิ่งของขวาง

ทางล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทาง

กรณีท่ีได้เปิดไฟต�่า เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 40 กิโลเมตร/ชั่วโมงและ

มุมเลี้ยวของพวงมาลัยเกิน 30 องศา ขณะที่รถยนต์เดินหน้า จะเปิด

ไฟส่องทางเลี้ยวที่เกี่ยวข้อง ขณะที่รถยนต์ถอยหลัง จะเปิดไฟส่อง

ทางเลี้ยวท่ีตรงกันข้ามกับทิศทางมุนพวงมาลัย ข้อมูลของการตั้งค่า 

“AFS” โปรดอ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลรถยนต์" ของบท “แผงหน้า

ปัดและระบบควบคุม”
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สวิตช์ไฟตัดหมอก

ขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอกสามารถ
เพิ่มความสว่างของไฟส่องเพื่อท�าให้ทัศนวิสัยดีข้ึน หากใช้
ไฟตัดหมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี จะลดทัศนวิสัยของผู้ขับขี่
คันอื่นได้

หมายเหตุ: เม่ือปิดสวิตช์ไฟหลัก ไฟตัดหมอกหน้าและไฟตัดหมอก
หลังจะปิดโดยอัตโนมัติ

ไฟตัดหมอกหน้ำ *

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 และได้เปิดไฟหรี่ ดึงสวิตช์ไฟตัดหมอก

ถึงต�าแหน่ง 1 จะเปิดไฟตัดหมอกหน้า ขณะนี้ ไฟแสดงไฟตัดหมอกใน

แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ 

“Front Fog Lamps On”

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 และได้เปิดไฟหรี่ ดึงสวิตช์ไฟตัดหมอก

ถึงต�าแหน่ง 2 จะเปิดไฟตัดหมอกหน้าและไฟตัดหมอกหลัง ขณะน้ี 

ไฟแสดงไฟตัดหมอกในแผงหน้าปัดสว่างขึ้น หน้าจอแสดงข้อมูล

รถยนต์ขึ้นข้อความ “Rear Fog Lamps On” ส�าหรับรถยนต์ที่ไม่มี

ไฟตัดหมอกหน้า หลังโยกสวิตช์ไฟตัดหมอกยังด้านนอกถึงต�าแหน่ง 1 

จะเปิดไฟตัดหมอกหลัง
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1
สวิตช์คันโยกไฟเลี้ยว/ไฟสูง

ในขณะท่ีจะสลับใช ้ ไฟสูง ไฟต�่ าของชุดไฟหน ้าควร
ระมัดระวัง ห้ามลดทัศนวิสัยของผู้ขับท่ีเดินทางจากด้าน
หน้ามา

2

3

1

4

ไฟเลี้ยว

เมื่อจะเลี้ยวซ้าย กดสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 1) เมื่อจะเลี้ยวขวา 

ผลักสวิตช์ขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ ไฟแสดงสีเขียว

ของไฟเลี้ยวในแผงหน้าปัดจะพริบ

หลังพวงมาลัยกลับถึงที่เดิม สวิตช์คันโยกจะกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติ

และปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุนของพวงมาลัยไม่มาก สวิตช์คันโยกจะ

ไม่สามารถกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติ กรณีที่มุมปรับสวิตช์คันโยกเล็ก 

สวิตช์จะกลับที่เดิมทันที่ ขณะนี้ ไฟแสดงจะพริบสามครั้งแล้วดับไป

กำรสลับไฟสูง ไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำ

เม่ือสวิตช์กุญแจเปิด ผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่ง 3 จะเปิดไฟสูง 

ขณะเปิดที่ไฟสูง ไฟแสดงสีฟ้าของไฟสูงในแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น 

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นข้อความ “Main Beam On” ผลัก

สวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่ง 3 อีกครั้งจะสลับใช้ไฟต�่า
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ไฟสูงกระพริบ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 และได้เปิดไฟต�่า ผลักสวิตช์คันโยกไป

หาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อยมือทันที ไฟสูงจะกระพริบและ

ดับไปโดยอัตโนมัติ

ไฟขัดข้อง

เมื่อหลอดไฟเกิดปัญหาดังต่อไปนี้  จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้น

ข้อความหรือสัญลักษณ์ พร้อมส่งเสียงเตือน

• ไฟเลี้ยวหน้า

• ไฟเลี้ยวหลัง

หมายเหตุ: ระบบนี้ไม่ควบคุมปัญหาของไฟหรี่ ไฟเบรกและไฟ
เบรกดวงที่สาม

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมด

จะกระพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง ปิดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวและไฟแสดงของไฟ

เลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกระพริบ

หากเบรกรถอย่างกะทันหัน อาจเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน คือไฟเลี้ยว

และสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกระพริบอย่างรวดเร็ว รายละเอียด

อ้างอิงถึง “ระบบเบรก” ของบท “การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการ

ขับขี่”
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1
ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนของที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1

6 5

2
3

4

หลังได้เปิดสวิตช์กุญแจจึงสามารถเปิดที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดล้าง

กระจกได้ ผลักสวิตช์คันโยกสามารถเลือกจังหวะการปัดน�้าต่างๆ :

• ปัดน�้าอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• กดปัด (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความเร็วการปัดน�้าอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 5)

• ที่ปัดน�้าฝนแบบอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำแบบอัตโนมัติ

ผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งปัดอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนจะ

ปัดน�้าโดยอัตโนมัติ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) สามารถปรับความเร็ว

ของการปัดน�้าอัตโนมัติ ความเร็วนี้จะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรถ 

หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ความเร็วปัดน�้าจะเร็วขึ้น หากความเร็วรถลด

ลง ความเร็วปัดน�้าจะช้าลง

กำรปัดช้ำ

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

ด้วยจังหวะช้า หลังความเร็วรถลดลงจนต�่ากว่า 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

จะสลับเป็นการปัดน�้าอัตโนมัติ เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก 

สามารถเลือกจังหวะการปัดน�้าฝน:
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ปัดเร็ว

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

ด้วยจังหวะเร็ว หลังความเร็วรถลดลงจนต�่ากว่า 8 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

จะสลับเป็นการปัดช้า เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก สามารถ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝน:

กดปัด

ผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งกดปัด (ต�าแหน่ง 4) กดสวิตช์คันโยก

หน่ึงคร้ัง ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าหนึ่งครั้ง หากสวิตช์คันโยกอยู่ต�าแหน่ง

กดปัด (ต�าแหน่ง 4) เสมอ ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจน

ปล่อยมือ

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีท่ีใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศร้อนมาก ควรแน่ใจว่าใบ

ปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีสิ่งแปลกปลอมบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจกบังลม ควร

ก�าจัดออกก่อน

ที่ปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

ผลักสวิตช์คันโยกไปหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 6) จนเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกบังลมหน้าท�างาน ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้า 3 ครั้ง จากนั้นอีกหลาย

วินาที ท่ีปัดน�้าฝนจะปัดน�้าอีกครั้งเพื่อปัดน�้ายาล้างกระจกออก ขณะ

ที่ห้ามใช้ที่ปัดน�้าฝนแบบอัตโนมัติ ผลักสวิตช์คันโยกไปหาพวงมาลัย 

(ต�าแหน่ง 6) จะเปิดเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้าเท่านั้น การ

เปิดหรือการล็อคที่ปัดน�้าฝนแบบอัตโนมัติ โปรดอ้างอิงถึง “ข้อมูล

ทั่วไป” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”
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1ข้อควรระวัง

กรณีที่เครื่องฉีดน�้าไม่ฉีดน�้าล้างกระจกบังลม ควรปล่อยสวิตช์คัน

โยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้าฝนน�าฝุ่นเข้ากระจกบังลมจนบัง

สายตา

เครื่องล้ำงไฟหน้ำ *

หัวฉีดน�้าล้างไฟหน้าสองข้างติดตั้งบนกันชนหน้าที่อยู่ใต้ไฟหน้าสอง

ข้าง สตาร์ทเคร่ืองยนต์และเปิดไฟหน้า ผลักสวิตช์คันโยกไปทางพวง

มาลัย (ต�าแหน่ง 6) คร้ังแรก เครื่องล้างไฟหน้าจะท�างานหนึ่งครั้ง 

(เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมท�างานพร้อมกัน) จากนั้นผลักสวิตช์คัน

โยกไปทางพวงมาลัย 4 ครั้ง เครื่องล้างไฟหน้าจะท�างาน 1 ตรั้ง

เซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝน

รถยนต์บางรุ ่นได้ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนที่ส ่วนบนของ

กระจกมองหลังที่อยู ่ด้านในของกระจกบังลมหน้า เพื่อตรวจวัด

ปริมาณน�้าฝนภายนอกกระจกบังลม ในต�าแหน่งปัดน�้าอัตโนมัติ จะ

ปรับจังหวะปัดน�้าตามสัญญาณที่ส่งจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน

หมายเหตุ: ถ้าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบมีฝนตกเสมอ ที่
ปัดน�้าฝนจะท�างานอย่างต่อเนื่อง
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คอพวงมำลัย

กำรปรับระดับคอพวงมำลัย

ห้ามปรับระดับหรือมุมพวงมาลัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่ง
อยู่เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง

ปรับระดับความสูงหรือมุมพวงมาลัยให้เหมาะสมกับต�าแหน่งการขับ

รถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อคถึงที่สุด

2 สองมือจับพวงมาลัยให้แน่นและปรับพวงมาลัยไปยังด้านบนหรือ

ด้านล่าง เพื่อปรับต�าแหน่งให้เหมาะสม

3 ผลักพวงมาลัยให้เข้าใกล้หรือห่างจากร่างกาย

4 หลังเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ดึงคันล็อคถึงที่สุดล็อคคอ

พวงมาลัยในต�าแหน่งใหม่
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1
แตร

ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือ 2 กดที่กดแตรบนพวงมาลัย

(แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ: ท่ีกดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบของโมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่ด้วย เน่ืองจากถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านผู้ขับขี่มีฟังก์ชั่นพิเศษ ในการใช้แตร โปรดพยายาม
กดแตรตามต�าแหน่งในภาพ (ตามลูกศร)

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างรุนแรง เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

44

กระจกมองข้ำง

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ: ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างแท้จริง

กำรปรับกระจกมองข้ำง

L R

2

1 1

• ขณะที่เปิดสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 1 หรือ 2 กดสวิตช์ด้านซ้าย

หรือด้านขวา (ต�าแหน่ง 1) จะเลือกกระจกมองข้างด้านซ้าย (L) 

หรือด้านขวา (R) ขณะเดียวกัน ไฟส่องหลังตัวอักษร “L” “R” ที่

อยู่ด้านข้างสวิตช์ที่กดลงจะสว่างขึ้น

• กดทิศทางสี่ด้านของสวิตช์วงกลม (ต�าแหน่ง 2) สามารถควบคุม

กระจกมองข้างเอียงไปด้านซ้ายขวาหรือด้านบนล่าง

• กดสวิตช์ด้านซ้ายหรือด้านขวาอีกครั้ง (ต�าแหน่ง 1) จะล็อคสวิตช์

วงกลม (ต�าแหน่ง 2) เพื่อป้องกันกระจกมองข้างเคลื่อนที่โดย

บังเอิญ

ไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง

ภายในกระจกมองข้างมีอุปกรณ์เพิ่มความร้อน ซึ่ง

สามารถก�าจัดฝ้าหรือหมอกบนกระจก หลังจากเปิดสวิตช์ไล่ฝ้าจะ

ท�าให้อุปกรณ์เพิ่มความร้อนเริ่มท�างาน

หมายเหตุ: เพียงในขณะที่เครื่องยนต์ท�างานอยู่ จึงสามารถเปิดใช้
ฟังก์ชั่นไล่ฝ้ากระจกมองข้าง
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1
กำรพับเก็บกระจกมองข้ำง

กระจกมองข้างสามารถพับเก็บได้ เพื่อป้องกันการชนหรือท�าให้

รถยนต์วิ่งผ่านช่องทางแคบ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 กดสวิตช์ L และ R 

พร้อมกัน (ต�าแหน่ง 1) กระจกมองข้างในทั้งสองข้างจะพับเก็บยังทาง

หน้าต่าง หลังกดสวิตช์พร้อมกันอีกครั้ง กระจกมองข้างจะกลับถึง

ต�าแหน่งปกติ

ข้อควรระวัง

• กระจกมองข้างควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้า หากใช้มือปรับ

โดยตรงอาจจะท�าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสีย

• กระจกมองข้างขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้น ถ้า

ฉีดน�้าแรงดันสูงโดยตรงในขณะล้างรถ จะท�าให้อุปกรณ์

ไฟฟ้าขัดข้อง

• กระจกมองข้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับโดยใช้สวิตช์

กระจก หากใช้มือปรับโดยตรง อาจจะท�าให้มอเตอร์เสีย
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กระจกมองหลัง

ปรับกระจกมองหลังเพ่ือได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเดินทางใน

กลางคืน กระจกมองหลังแบบตัดแสงสะท้อนสามารถลดแสงสะท้อน

จากไฟหน้าของรถยนต์วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบตัดแสงโดยอัตโนมัติ

ภายในกระจกมองหลังได้ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดแสงสว่าง (แสดงตาม 

ลูกศร) เมื่อตรวจพบแสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถที่วิ่งตามหลังอาจ

จะท�าให้ผู้ขับขี่ลานตา จะเปิดฟังก์ชั่นตัดแสง เมื่อเลือกเกียร์ถอยหลัง 

จะปิดฟังก์ชั่นการตัดแสงโดยอัตโนมัติ
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1
แผ่นบังแดด

ควรให้ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะท่ีรถจอดนิ่ง
เท่านั้น

2 1

แผ่นบังแดดติดต้ังอยู่เหนือศีรษะผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้า แผ่น

บังแดดมีกระจกแต่งหน้า ฝากระจกแต่งหน้าและไฟส่องกระจกแต่ง

หน้า

ดึงแผ่นบังแดด (ต�าแหน่ง 1) ลง สามารถเปิดใช้กระจกแต่งหน้า 

(ต�าแหน่ง 2) เมื่อเปิดฝากระจกจะเปิดไฟส่องกระจกแต่งหน้าด้วย 

เมื่อปิดฝากระจกจะปิดไฟส่องกระจกแต่งหน้า
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กระจกหน้ำต่ำง

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

L R

1
2

3

5
4

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 สวิตช์ล็อคกระจกหลัง
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1
กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ผู้ขับขี่ลงจากรถต้องถอดกุญแจออก และห้ามให้เด็ก
รออยู่ในรถ เมื่อขึ้นหรือลงกระจก ต้องรักษาความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็กและทารก 
ห้ามวางแขนขาหรือสิ่งของบนกระจก เพื่อป้องกันการโดน
หนีบ

กดสวิตช์ลง (ต�าแหน่ง 1~4) จะลดกระจกลง ยกสวิตช์ขึ้น จะยก

กระจกขึ้น ปล่อยสวิตช์ กระจกหยุดเคลื่อนที่ (ยกเว้นโหมด “วันทัช”)

หมายเหตุ: กระจกหน้าต่างแถวหน้าและแถวหลังสามารถควบคุม
โดยสวิตช์บนประตูท่ีเก่ียวข้อง หากได้กดปุ่มล็อคกระจกหลังบน
ประตูข้างผู้ขับขี่ สวิตช์ควบคุมกระจกของประตูหลังจะถูกล็อค

หมายเหตุ: เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 หรือ ต�าแหน่ง 2 จึง
สามารถควบคุมกระจกไฟฟ้า (ขณะนี้ต้องปิดประตูรถ)

ปุ่มล็อคกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงจะล็อคกระจกของหน้าต่างแถวหลัง (ไฟแสดง

บนปุ่มกดสว่างขึ้นในเวลานี้) กดอีกครั้งจะปลดล็อคการควบคุม

หมายเหตุ: กรณีที่มีเด็กนั่งบนเบาะหลัง ควรเปิดฟังก์ชั่นล็อค
กระจก

หมายเหตุ: กรุณาควบคุมกระจกรถอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเล่ียง
อุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องแนะน�าข้อควรระวังของการควบคุมกระจก
และวิธีใช้งานที่ถูกต้อง

กำรลดกระจกแบบ “วันทัช”

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1~4) สั้นๆ (ภายในครึ่งวินาที) จะ

เปิดกระจกรถโดยอัตโนมัติ ระหว่างการลงกระจกรถ กดสวิตช์อีกครั้ง

สามารถท�าให้กระจกหยุดลง

ฟังก์ชั่นยกกระจกแบบ “วันทัช”และ “ป้องกันกำรหนีบ”

กระจกของรถรุ ่นนี้มีฟังก์ชั่นยกกระจกแบบ “วันทัช” วิธีท�างาน

เหมือนเช่นเดียวกับฟังก์ช่ันการลงกระจกแบบ “วันทัช” กดสวิตช์อีก

ครั้ง สามารถท�าให้กระจกหยุดเคลื่อนที่ทันที
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ฟังก์ช่ัน “ป้องกันการหนีบ”เป็นฟังก์ช่ันป้องกันความปลอดภัย 

สามารถตรวจจับสิ่งขวางทางและหยุดการยกกระจกไฟฟ้า ถ้าเกิด

กรณีนี้ กระจกจะลงถึงที่ต�่าสุดเพื่อเอาสิ่งขวางทางออกไป

ฟังก์ชั่น “ออโต้ล็อค” *

หลังดับเครื่องยนต์ กดปุ่มล็อคของกุญแจรีโมทค้างไว้จะยกปิดกระจก

ที่ไม่ได้ปิดสนิท กดปุ่มปลดล็อคของกุญแจรีโมทค้างไว้จะลงกระจก

โดยอัตโนมัติจนเปิดสุด

หมายเหตุ: ห้ามใช้งานสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเกิน 20 วินาที มิ
ฉะนั้นอาจจะลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ท�าให้สวิตช์ควบคุม
กระจกไฟฟ้าเสีย ถ้าเกิดกรณีนี้ กรุณารอสักพักหนึ่งค่อยปฏิบัติต่อ

หมายเหตุ: ระหว่างการยกหรือลดกระจก หลังดับไฟแบตเตอรี่แล้ว
จ่ายไฟใหม่ จะยกเลิกโหมดขึ้นกระจกแบบ "วันทัช" และโหมด 
"ป้องกันการหนีบ" ขณะนี้กดสวิตช์ส้ันๆ อย่างต่อเน่ืองจนยก
กระจกถึงบนสุด กดสวิตช์ต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที กระจกจะ
กลับคืนโหมดขึ้นกระจกแบบ "วันทัช" และโหมด "ป้องกันการ
หนีบ"
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1
ซันรูฟ *

ข้อควรระวัง

ระหว่างการเดินทาง ห้ามผู้โดยสารยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกายออกจากซันรูฟ-- เพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุหรือกิ่งไม้
กระเด็นท�าให้ผู้โดยสารรับบาดเจ็บ

• ห้ามเปิดซันรูฟในช่วงฝนตก

• เมื่อความเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรเปิดซันรูฟ

• ก�าจัดน�้าค้างบนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้น�้ารั่ว

เข้าซันรูฟ

• ควรท�าความสะอาดและหล่อลื่นชุดกลไกและร่องน�้าของซันรูฟ

เสมอ

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจกและยางซีล

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้นอาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสีย

กำรใช้งำนของซันรูฟ

ขณะที่ใช ้ซันรูฟ ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของผู ้
โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ
สิ่งของที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการโดนหนีบ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 สามารถใช้งานซันรูฟ
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สามารถสไลด์หรือกระดกซันรูฟ ใช้สัญลักษณ์ท่ีอยู่ข้างสวิตช์ระบุ

ทิศทางการหมุนสวิตช์

กำรกระดกซันรูฟ

เมื่อซันรูฟปิด หมุนสวิตช์มายังสัญลักษณ์ “Tilt” และ

ค้างไว้ ขอบหลังของซันรูฟจะกระดกข้ึนโดยอัตโนมัติ หลังปล่อย

สวิตช์ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนท่ีทันที หากต้องการปิดซันรูฟ ให้หมุน

สวิตช์นี้ไปยังทิศตรงข้าม

กำรเปิดซันรูฟ

เมื่อซันรูฟปิด หมุนสวิตช์มายังสัญลักษณ์ “Open” และ

ค้างไว้ ซันรูฟจะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ หลังปล่อยสวิตช์ ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที หากต้องปิดซันรูฟ ให้หมุนสวิตช์นี้ยังทิศตรงข้าม

“วันทัช”

เมื่อซันรูฟปิด หมุนสวิตช์ไปยังสัญลักษณ์ “Open” และปล่อยสวิตช์ 

จะเปิดซันรูฟจนสุด ถ้าต้องการให้ซันรูฟหยุด หมุนสวิตช์นี้ยังทิศตรง

ข้ามอย่างสั้นๆ

เมื่อซันรูฟเปิด หมุนสวิตช์ยังสัญลักษณ์ “Tilt” และปล่อยสวิตช์  

ซันรูฟจะปิดจนสุด ถ้าต้องการให้ซันรูฟหยุด หมุนสวิตช์น้ียังทิศตรง

ข้ามอย่างสั้นๆ

ฟังก์ชั่น “ป้องกันกำรหนีบ”

ต้องรักษาความปลอดภัยของผู้น่ังในเมื่อกระดกปิดหรือ
สไลด์ปิดซันรูฟ และต้องป้องกันสิ่งของเสียหาย

ขณะที่สไลด์ปิดซันรูฟ หากพบสิ่งกีดขวาง ซันรูฟจะเลื่อนถอยหลัง

เป็นระยะหนึ่ง เพื่อเอาสิ่งขวางทางออกไป
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1
ฟังก์ชั่น “ออโต้ล็อค” *

หลังดับเคร่ืองยนต์ หากไม่ได้ปิดซันรูฟ กดปุ่มล็อคในกุญแจรีโมทค้าง

ไว้เกิน 3 วินาทีแล้วปล่อย ซันรูฟจะสไลด์ปิดโดยอัตโนมัติ

กำรป้องกันควำมร้อนเกิน

เพ่ือป้องกันมอเตอร์ซันรูฟเสีย หลังมอเตอร์ท�างานติดต่อ 2 นาที 

กลไกป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินจะปิดมอเตอร์ หลังมอเตอร์เย็นลงจึง

สามารถท�างานต่อไป
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อุปกรณ์ภำยใน

ไฟห้องโดยสำรหน้ำและไฟอ่ำนแผนที่

2 1 2

กำรใช้งำนแบบแมนนวล

กดปุ่มในต�าแหน่ง 1 จะเปิดไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ กดปุ่ม

อีกครั้งจะปิดไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่

กดปุ่มอันใดอันหนึ่งในต�าแหน่ง 2 จะเปิดไฟอ่านแผนที่ กดอีกครั้งจะ

ปิดไฟอ่านแผนที่
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1
กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่จะสว่างขึ้น

โดยอัตโนมัติ:

• การปลดล็อครถยนต์

• เปิดประตูบานใดบานหนึ่งหรือกระโปรงหลัง/ประตูท้าย

• ถอดกุญแจออก จะเปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาทีก่อนถอดกุญแจ

ออก

หมายเหตุ: หากเปิดประตูหรือกระโปรงหลัง/ประตูท้ายเกิน 15 
นาที ไฟห้องโดยสารด้านหน้า ด้านหลังและไฟอ่านแผนท่ีจะดับ
โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่จ่ายประจุไฟฟ้าเปล่า

ขั้นตอนปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวแสดงดังนี้:

หมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 1 หรือ 2 กดสวิตช์ไฟห้องโดยสาร 

(ต�าแหน่ง 1) 5 วินาที ไฟห้องโดยสารด้านหน้า/ด้านหลังและไฟอ่าน

แผนที่พริบแล้วดับไป ระบบจะยกเลิกฟังก์ชั่นอัตโนมัติ (ยังสามารถใช้

วิธีควบคุมแบบแมนนวล) หากต้องการกลับคืนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ 

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

ไฟห้องโดยสำรด้ำนหลัง

กดสวิตช์นี้ (แสดงตามลูกศร) จะเปิดไฟห้องโดยสารด้านหลัง กดอีก

ครั้งจะปิดไฟห้องโดยสาร
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ช่องเสียบไฟด้ำนหน้ำ

ขณะที่ไม่ต้องการใช้ช่องเสียบ ต้องใส่ปลั๊กให้ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องเสียบจนท�าให้ช่องเสียบ
ขัดข้องหรือลัดวงจร

หมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 1 หรือต�าแหน่ง 2 เปิดฝาครอบที่เขี่ย

บุหรี่ ดึงปลั๊กออกก็สามารถใช้งานช่องเสียบ

หลังใช้งานเสร็จ เสียบปลั๊กกลับช่องเสียบ ปิดฝาที่เขี่ยบุหรี่

หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าของช่องเสียบคือ 12 V พิกัดก�าลัง 120W
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1
ที่เขี่ยบุหรี่

ห้ามวางวัตถุไวไฟ เช่น ขยะหรือก้นกรองบุหรี่ในที่เขี่ยบุหรี่ 
และแน่ใจไม้ขีดไฟหรือก้นกรองดับสนิท เพ่ือป้องกัน 
อัคคีภัย

กดฝาที่เขี่ยบุหรี่ลงเบาๆ จะเปิดที่เขี่ยบุหรี่

หากต้องท�าความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ จับด้านในที่เขี่ยบุหร่ีสามารถถอด

ออกมา ปฏิบัติตามขั้นตอนตรงข้าม สามารถตั้งที่เขี่ยบุหรี่กลับที่เดิม

กล่องเก็บของ

ดึงมือจับกล่องเก็บของจะเปิดกล่องเก็บของ ไฟส่องกล่องเก็บของจะ

เปิดโดยอัตโนมัติ

ผลักฝาครอบยังด้านหน้าจะปิดกล่องเก็บของ แน่ใจได้ปิดสนิทกล่อง

เก็บของในขณะเดินทาง
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ช่องเก็บของอเนกประสงค์

กดที่ปลดล็อค (แสดงตามลูกศร) จะเปิดฝาช่องเก็บของ ใช้แรงเบาๆ 

กดลงก็สามารถปิดช่องเก็บของอเนกประสงค์

ที่รองแก้วหน้ำ

ห้ามวางเคร่ืองด่ืมร้อนในท่ีรองแก้ว เพราะน�้าร้อนอาจจะ
ล้นออกในระหว่างเดินทาง และท�าให้เกิดการบาดเจ็บอื่นๆ

ค่อยๆ กดขอบหน้าของแผงดังภาพลงจะเปิดที่รองแก้วด้านหน้า กดที่

รองแก้วด้านหน้าลง สามารถปิดที่รองแก้ว
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1
ที่รองแก้วหลัง

พับยังด้านหน้าจะเปิดท่ีพักแขน ที่รองแก้วหลังอยู่ด้านหน้าของที่พัก

แขนหลัง สามารถวางแก้วน�้า

ม่ำนบังแดด *

จับคันดึงที่ตรงกลางของม่านบังแดดหลังและยกขึ้น ยึดตะขอเข้าฐาน

ยึดม่านบังแดดหลัง

จับคันดึงที่ตรงกลางของม่านบังแดดหลังและยกขึ้น ปลดตะขอสอง

ตัวออกจากฐานยึด อาศัยแรงสปริงดึงม่านบังแดดกลับต�าแหน่งเดิม
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หมายเหตุ: ขณะที่ม่านบังแดดหลังกลับต�าแหน่งเดิม ห้ามปล่อยมือ
ทันที



2

เครื่องปรับอากาศและระบบสันทนาการ

62 ระบบปรับอากาศ ลมร้อนและการระบายอากาศ

75 เครื่องเล่น CD *
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ระบบปรับอำกำศ ลมร้อนและกำรระบำยอำกำศ

กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมทางพื้นของเบาะนั่งแถวหน้า

5 ช่องลมตรงกลางตอนหลัง *

6 ช่องลมข้างกระจกบังลมหน้า

ยังมีช ่องลมทางพ้ืนที่อยู ่บริ เวณเท ้าของผู ้

โดยสารแถวหลังสองช่อง ต่างติดตั้งบนพื้นใต้

เบาะนั่งแถวหน้า (ไม่ได้แสดงในรูป)

2 2 2 2

6
6

4
4

3 3

5
5

11
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2

ระบบปรับอากาศ ลมร้อนและการระบายอากาศจะควบคุมการเพิ่ม

ความร้อน การระบายอากาศและการท�าความเย็นภายในรถยนต์ 

อากาศภายนอกไหลเข้าหน้ากากแอร์ที่อยู่ใต้กระจกบังลมหน้า ผ่าน

แผ่นกรองอากาศเข้าสู ่ห้องโดยสาร ต้องรักษาความสะอาดของ

หน้ากากแอร์ตลอด ห้ามมีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง

เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศแอร์

แผ่นกรองอากาศแอร์เป็นเครื่องกรองเกสร ซึ่งสามารถป้องกันเกสร

และฝุ่นเข้าห้องโดยสาร เพื่อได้ประสิทธิภาพกรองที่ดีที่สุด ควร

เปลี่ยนแผ่นกรองภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านล่างจะปิดช่องลม หมุนสวิตช์แป้นหมุนยัง

ด้านบนจะเปิดช่องลม ปรับครีบกลางช่องลมไปยังด้านซ้าย-ขวา

สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มปริมาณอากาศจากช่องลมกลาง ควร
ปิดช่องลมสองข้าง

กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง



เครื่องปรับอำกำศและระบบสันทนำกำร

64

หมุนสวิตช์แป้นหมุนไปยังด้านซ้ายจะปิดช่องลมด้านข้าง หมุนสวิตช์

แป้นหมุนยังด้านขวาจะเปิดช่องลมด้านข้าง ปรับครีบกลางช่องลมยัง

ด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มปริมาณอากาศจากช่องลมด้านข้าง 
ควรปิดช่องลมกลาง

ช่องลมตรงกลำงตอนหลัง *

หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านล่างจะปิดช่องลม หมุนสวิตช์แป้นหมุนยัง

ด้านบนจะเปิดช่องลม

ปรับครีบกลางช่องระบายอากาศไปยังด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวา 

เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

หมายเหตุ: ภายใต้โหมดกระจายอากาศทุกแบบ ช่องลมกลางตอน
หลังจะส่งลมและส่งแต่ลมเย็นเท่านั้น
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2

เครื่องปรับอำกำศแบบอัตโนมัติ *

แผงควบคุม

TEMP

3
4

56

2
3
1

8 7

1 ปุ่มปรับอุณหภูมิ 5 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

2 หน้าจอเครื่องปรับอากาศ 6 สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

3 ปุ่มเลือกโหมดจ่ายอากาศ 7
ปุ ่ ม เลือกโหมดไหลเ วียน

อากาศ

4 ปุ่มปรับความแรงลม 8 ปุ่มกดไล่ฝ้า

หน้ำจอเครื่องปรับอำกำศ

A/C

21 3 4 5 6 7

1 ตั้งค่าอุณหภูมิ 5 เปิดเครือ่งปรบัอากาศ

2 เปิดไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า 6
ไล ่ฝ ้ากระจกบังลม

หลัง

3 เปิดไหลเวียนอากาศ 7 ตั้งความแรงลม

4 ตั้งค่าโหมดกระจายอากาศ
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กำรควบคุมอุณหภูมิ

TEMP
หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกา อุณหภูมิภายใน

รถจะต�่าลง หมุนทวนเข็มนาฬิกา อุณหภูมิจะสูงขึ้น

จ�านวนขีดที่หน้าจอ (ระหว่าง 1 ถึง 8) แสดงความสูงต�่าของอุณหภูมิ 

จ�านวนขีดยิ่งเยอะ แสดงว่าอุณหภูมิยิ่งสูง

โหมดกระจำยอำกำศ

ท่านสามารถกดปุ่มท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับโหมดกระจายอากาศตาม

ความต้องการ

เป่า “หน้า” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลมกลาง 

และช่องลมกลางตอนหลังเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า “หน้า+ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง 

ช่องลมกลาง ช่องลมกลางตอนหลังและช่องลมทางพื้นเข้าสู ่ห้อง

โดยสาร

เป่า “ทางพื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลมทาง

พื้นและช่องลมกระจกบังลมหน้าเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า “ทางพ้ืน” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้อง

โดยสาร

ควำมแรงลม

หมุนปุ่มควบคุมความแรงลมตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความ

แรงลม หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะลดความแรงลม

จ�านวนขีดบนหน้าจอ (ระหว่าง 1 ถึง 8) แสดงความสูงต�่าของความ

แรงลม จ�านวนขีดยิ่งเยอะ แสดงว่าอุณหภูมิยิ่งสูง

หมายเหตุ: หากต้องการปิดระบบเครื่องปรับอากาศ ปรับความแรง
ลมถึงต�าแหน่ง 0
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ไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เครื่องเสีย ห้ามขูด
ด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์ไล่ฝ้า

ขณะที่เครื่องยนต์ท�างานอยู่จึงสามารถเปิดฟังก์ชั่นไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง เมื่อกดปุ่มลง ไฟ LED ที่สวิตช์จะสว่างขึ้น เวลา

เดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังบนหน้าจอสว่างขึ้น หลังไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง 12 นาที ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้ลงใน

เวลาที่ฟังก์ชั่นไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังท�างานอยู่จะปิดฟังก์ชั่นไล่ฝ้า 

ขณะเดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังที่หน้าจอหายไป

สวิตช์เครื่องปรับอำกำศ (A/C)

A / C
กดสวิตช์เครื่องปรับอากาศลงจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ A/C กดสวิตช์อีกครั้งจะปิดเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ:

1 หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์จึงสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศ

2 เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบยังสามารถระบายอากาศได้

3 หลังปิดเครื่องปรับอากาศ แนะน�าให้พัดลมท�างานต่ออีก 5 

นาที เพ่ือก�าจัดน�้าเกาะท่อท่ีค้างอยู่ เพ่ือป้องกันเกิดกลิ่นผิด

ปกติ

ถ้าเลือกโหมดไล่ฝ้า กดปุ่ม A/C จะปิดคอมเพรสเซอร์ แต่ยังใช้โหมด

ไล่ฝ้าต่อ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

กดปุ่มลงจะปิดแผ่นปรับอากาศภายนอก อากาศนอกรถ

ไม่สามารถเข้าห้องโดยสารได้และระบบเข้าสู่การไหลเวียนอากาศ

ภายใน

ขณะท่ีฉีดน�้ายาล้างกระจกบังลมหรือรถยนต์ก�าลังถอยหลังอยู่ แผ่น

ปรับอากาศไหลเวียนจะสลับเข้าสู่การไหลเวียนภายในโดยอัตโนมัติ 

(ในขั้นตอนนี้ ถ้าผู้โดยสารกดปุ่มไหลเวียนอากาศภายใน-นอก จะ

บังคับเข้าสู่การไหลเวียนอากาศภายนอก) และตรวจสอบน�้ายาล้าง
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กระจกและสัญญาณถอยหลังทุกๆ 1 นาที ถ้าหยุดฉีดน�้ายาล้าง

กระจกหรือการถอยหลัง จะกลับคืนสภาพการไหลเวียนอากาศเดิม 

การไหลเวียนอากาศภายในอย่างมากจะท�างาน 4 นาที หลังจากนั้น 

แผ่นปรับอากาศไหลเวียนจะบังคับสลับเป็นการไหลเวียนภายนอก

หมายเหตุ: หากแผ่นปรับอากาศไหลเวียนปิดเสมอ อาจจะท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้า หากพบกรณีนี้ ปิดการไหลเวียนอากาศภายใน
และกดปุ่มไล่ฝ้า

ไล่ฝ้ำ

กดปุ่มไล่ฝ้า ระบบจะเปิดเครื่องปรับอากาศและเข้าสู่การ

ไหลเวียนภายนอก เป่าลมเข้าสู่กระจกบังลมหน้าและกระจกหน้าต่าง 

เพื่อก�าจัดฝ้าหรือหมอก ขณะท่ีได้เลือกฟังก์ชั่นนี้ หน้าจอจะแสดง

สัญลักษณ์ไล่ฝ้า หากต้องการปิดฟังก์ชั่นไล่ฝ้า กดปุ่มนี้อีกครั้ง
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เครื่องปรับอำกำศแบบแยกอิสระอัตโนมัติ *

แผงควบคุม

4
5
6

78

13
12
11

10 9

321

1 หน้าจอเครื่องปรับอากาศ

2 โหมดเป่าหน้า

3 ปุ่มปิดระบบ

4 ปุ่มเพิ่มความแรงลม

5 ปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศเขตเดียว/ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิเขต

ขวา

6 ปุ่มลดความแรงลม

7 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

8 ปุ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ

9 ปุ่มเลือกโหมดไหลเวียนอากาศ

10 ปุ่มไล่ฝ้า

11 ปุ่มโหมดเป่าทางพื้น

12 ปุ่มควบคุมอัตโนมัติ/สวิตช์แป้นหมุนควบคุมอุณหภูมิเขตซ้าย

13 ปุ่มโหมดเป่ากระจกบังลม
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หน้ำจอเครื่องปรับอำกำศ

MONO
AC

AUTO

1 2 3

10 9 8

4 5 6

7

1 ปรับอุณหภูมิเขตซ้าย 6 ปรับอุณหภูมิเขตขวา

2
โหมดปรับอากาศแบบ

อัตโนมัติ
7

ไล ่ฝ ้ ากระจกบังลม

หลัง

3 ตั้งค่าโหมดกระจายอากาศ 8 เปิดเครื่องปรับอากาศ

4
ควบคุมเครื่องปรับอากาศเขต

เดียว
9 ตั้งความแรงลม

5 ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า 10 โหมดไหลเวียนอากาศ

โหมดปรับอำกำศแบบอัตโนมัติ

ปรับปุ่มต้ังค่าอุณหภูมิสองข้าง หลังตั้งค่าอุณหภูมิของสองเขตเสร็จ 

กดปุ่มควบคุมอัตโนมัติ

ภายใต้โหมด AUTO จะปรับโหมดกระจายอากาศและความแรงลม

โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับอุณหภูมิตามความต้องการ ขณะน้ี หน้าจอขึ้น

สัญลักษณ์ AUTO และสัญลักษณ์ความแรงลม

หมายเหตุ: ภายใต้โหมดอัตโนมัติ ถ้าสตาร์ทเคร่ืองยนต์ในพ้ืนท่ี
อุณหภูมิค่อนข้างต�่า ต้องรออุณหภูมิของน�้ามันหล่อเย็นสูงขึ้นจึง
สามารถเพิ่มความแรงลม

หมายเหตุ: เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของการปรับอากาศ
แบบอัตโนมัติ ต้องปิดกระจกรถทั้งหมดและซันรูฟ แน่ใจว่าช่อง
เข้าอากาศไม่มีสิ่งอุปสรรค นอกจากนี้ ห้ามปิดบังเซ็นเซอร์วัด
แสงแดดที่บนแผงควบคุมกลาง
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โหมดปรับอำกำศแบบแมนนวล

ท่านสามารถปรับโหมดกระจายอากาศและความแรงลมตามความต้องการของท่านด้วยมือ ในกรณีนี้ หน้าจอไม่ขึ้นสัญลักษณ์ AUTO แสดงว่าไม่

ได้ใช้โหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตามโหมดกระจายอากาศในปัจจุบัน ท่านสามารถกดปุ่มต่างๆ สลับเข้าโหมดกระจายอากาศที่ท่านต้องการ

โหมดกระจายอากาศที่แสดงในหน้าจอเครื่องปรับอากาศ

หลังท่านกดปุ่มของเครื่องปรับอากาศ หน้าจอเครื่องปรับอากาศจะแสดงโหมดกระจายอากาศที่ท่านเลือก

ปุ่ม
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เป่า “หน้า” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลาง และช่องลมกลางตอนหลัง เพื่อเป่าลมยังด้านหน้า

เป่า “หน้า+ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง 

ช่องลมกลาง และช่องลมกลางตอนหลัง เพื่อเป่าลมยังด้านหน้าและ

ทางพื้น

เป่า “ทางพื้น” น�าอากาศเป่าทางพื้น

เป่า “ทางพื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศเป่าทางพ้ืน

และกระจกบังลม

เป่า “กระจกบังลม” น�าอากาศเป่าแต่กระจกบังลม

ควำมแรงลม

ภายใต้โหมด AUTO ความแรงลมเป็นค่าตั้งอัตโนมัติ

ภายใต้โหมดแมนนวล สามารถกดปุ่มเพิ่มความแรงลมหรือกดปุ่มลด

ความแรงลม หน้าจอจะแสดงความแรงลมด้วยขีดสี่เหลี่ยม 1~8 ขีด

กำรปรับอุณหภูมิสองเขต

สามารถหมุนสวิตช์แป้นหมุนในสองข้างแผงควบคุมเพื่อควบคุม

อุณหภูมิเขตซ้ายหรือเขตขวา

การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถสูงกว่า 28°C หรือต�่ากว่า 16°C หากเกิน

อุณหภูมิสูงสุด/ต�่าสุดจะแสดง HI หรือ LO

ควบคุมเครื่องอำกำศเขตเดียว

กดปุ่มควบคุมเครื่องอากาศเขตเดียว สามารถสลับโหมด

การควบคุมอุณหภูมิเขตเดียวและการควบคุมอุณหภูมิสองเขต หาก

เลือกการควบคุมอุณหภูมิเขตเดียว จะใช้สวิตช์แป้นหมุนปรับ

อุณหภูมิเขตขวามาควบคุมอุณหภูมิทั้งรถ ภายใต้โหมดควบคุม

อุณหภูมิเขตเดียว หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ MONO
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กดสวิตช์แป้นหมุนควบคุมเครื่องอากาศเขตเดียวอีกครั้ง จะสลับ

โหมดควบคุมเป็นโหมดควบคุมเคร่ืองอากาศสองเขต และสามารถใช้

สวิตช์แป้นหมุนควบคุมอุณหภูมิเขตซ้ายมาควบคุมอุณหภูมิด้านผู้

โดยสาร

ไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์เพิ่มความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เครื่องเสีย ห้ามขูด
ด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์ไล่ฝ้า

ขณะที่เครื่องยนต์ท�างานอยู่จึงสามารถเปิดฟังก์ชั่นไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง เมื่อกดปุ่มลง ไฟ LED ที่สวิตช์จะสว่างขึ้น เวลา

เดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังบนหน้าจอสว่างขึ้น หลังไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง 12 นาที ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้ลงใน

เวลาที่ฟังก์ช่ันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังท�างานอยู่จะปิดฟังก์ชั่นไล่ฝ้า 

ขณะเดียวกัน สัญลักษณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังที่หน้าจอหายไป

สวิตช์เครื่องปรับอำกำศ (A/C)

A / C
กดสวิตช์เครื่องปรับอากาศจะเปิดเครื่องปรับอากาศ 

หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ A/C กดสวิตช์อีกครั้งจะปิดเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ:

1 หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์จึงสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศ

2 เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบยังสามารถเพิ่มอุณหภูมิและ

ระบายได้

3 หลังปิดเครื่องปรับอากาศ แนะน�าให้พัดลมท�างานต่ออีก 5 

นาที เพ่ือก�าจัดน�้าเกาะท่อท่ีค้างอยู่ เพ่ือป้องกันเกิดกลิ่นผิด

ปกติ

ถ้าเลือกโหมดไล่ฝ้า กดปุ่ม A/C จะปิดคอมเพรสเซอร์ แต่ยังใช้โหมด

ไล่ฝ้าต่อ
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กำรปิดระบบ

ส�าหรับเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

กดปุ่ม "โหมดไหลเวียนอากาศ" เข้าสู ่โหมดไหลเวียน

ภายใน แผ่นปรับอากาศภายนอกปิดเพื่อป้องกันอากาศภายนอกไหล

เข้า

ขณะที่ฉีดน�้ายาล้างกระจกบังลมหรือรถยนต์ก�าลังถอยหลังอยู่ แผ่น

ปรับอากาศไหลเวียนจะสลับเข้าสู่การไหลเวียนภายในโดยอัตโนมัติ 

(ในขั้นตอนนี้ ถ้าผู้โดยสารกดปุ่มไหลเวียนอากาศภายใน-นอก จะ

บังคับเข้าสู่การไหลเวียนอากาศภายนอก) และตรวจสอบน�้ายาล้าง

กระจกและสัญญาณถอยหลังทุกๆ 1 นาที ถ้าหยุดฉีดน�้ายาล้าง

กระจกหรือการถอยหลัง จะกลับคืนสภาพการไหลเวียนอากาศเดิม 

การไหลเวียนอากาศภายในอย่างมากจะท�างาน 4 นาที หลังจากนั้น 

แผ่นปรับอากาศไหลเวียนจะบังคับสลับเป็นการไหลเวียนภายนอก

ภายใต้โหมดอัตโนมัติ จะสลับโหมดไหลเวียนอากาศภายในและโหมด

ไหลเวียนอากาศภายนอกตามสภาพการท�างานของรถยนต์โดย

อัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มควบคุมไหลเวียนอากาศบังคับเข้า

สู่โหมดไหลเวียนอากาศภายในหรือโหมดไหลเวียนอากาศภายนอก

หมายเหตุ: หากระบบใช้โหมดไหลเวียนอากาศภายใน อาจจะ
ท�าให้กระจกบังลมเกิดฝ้า หากเกิดปัญหานี้ สามารถใช้ฟังก์ชั่นไล่
ฝ้ามาจัดการ

ไล่ฝ้ำ

กดปุ่มไล่ฝ้า (สัญญาณไฟสว่าง หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ไล่

ฝ้า) ระบบตั้งลมร้อนหรือลมเย็นอย่างเหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ 

เพื่อไล่ฝ้า/หมอกที่ติดบนกระจกบังลมและกระจกหน้าต่าง

กดปุ่มไล่ฝ้าอีกครั้งจะกลับคืนค่าต้ังก่อนหน้าน้ี หรือกดปุ่มควบคุม

อัตโนมัติสลับเป็นโหมดปรับอากาศแบบอัตโนมัติ



เครื่องปรับอำกำศและระบบสันทนำกำร

75

2

เครื่องเล่น CD *

ข้อควรระวัง

1 ขณะท่ีท�าความสะอาดในรถ ห้ามให้หยดน�้าหยดลงไปในเครื่อง

เล่น CD และหน้าจอเครื่องเล่น

2 เมื่อท�าความสะอาดหน้าจอ ต้องใช้ผ้านุ ่มเช็ดเบาๆ หากสิ่ง

สกปรกเช็ดออกยาก สามารถใช้แอลกอฮอล์ธรรมดามาเช็ดถู 

ห้ามใช้น�้าหรือตัวท�าละลายอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบคีโตนและ

เบนซีนมาเช็ด มิฉะนั้น อาจจะท�าร้ายหน้าจอเครื่องเล่น

3 ห้ามเสียบแผ่นดิสค์ที่ผิดรูป แผ่นดิสค์ที่มีรูปร่างไม่เหมาะสม (เช่น 

แผ่นดิสค์ 8cm แผ่นดิสค์รูปหัวใจ แผ่นดิสค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แผ่น

ดิสค์รูปไข่และแผ่นดิสค์ที่มีปัญหา ฯลฯ) หรือสิ่งของอื่นๆ เข้าช่อง

เสียบเครื่องเล่น CD

4 ห้ามใช้แผ่นดิสค์ท่ีมีรอยขีดข่วนมากหรือเสียรูป แผ่นดิสค์เหล่านี้

จะท�าให้เครื่องเล่นไม่ท�างานหรือเสีย

5 รักษาความสะอาดสะอ้านของสภาพแวดล้อมภายในรถและแผ่น

ดิสค์ CD เพื่อหลีกเลี่ยงมีฝุ ่นติดในหัวเลเซอร์ ซึ่งจะลดความ

สามารถการอ่านแผ่นดิสค์ของเครื่องเล่นจนลดอายุการใช้งาน

ของหัวเลเซอร์

6 ห้ามลืมเอาแผ่นดิสค์ออกมาในเม่ือไม่ได้ใช้งานแผ่นดิสค์ ห้ามให้

แผ่นดิสค์โดนแสงแดดโดยตรง หรืออยู ่ในสภาพแวดล้อมที่

อุณหภูมิสูงมาก อุณหภูมิต�่ามากหรือชื้นมาก

7 อุณหภูมิเหมาะสมของเครื่องเล่นนี้คือ: ลบ 20°C ถึง 70°C เมื่อ

อุณหภูมิภายในรถยนต์ต�่ามาก ห้ามเปิดอุปกรณ์น้ีทันทีหลังเปิด

พัดลมร้อน มิฉะนั้น ช้ินส่วนทางแสง (Optical components) 

ของแผ่นดิสค์หรือเครื่องเล่นอาจจะมีหยดน�้าเกิดขึ้น ถ้าชิ้นส่วน

ทางแสงของเครื่องเล่นมีหยดน�้าเกิดข้ึน ต้องหยุดใช้อุปกรณ์น้ี

ประมาณ 1 ชั่วโมง หยดน�้าจะหายไปเอง หลังจากนั้นสามารถใช้

งานได้ตามปกติ

8 ขณะที่เดินทางในถนนที่ไม่เรียบ อาจจะท�าให้เสียงกระโดด นี่เป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ แต่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดรอย

ขีดข่วนแก่แผ่นดิสค์

ข้อควรระวัง

ควรใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องเล่น CD ของรถยนต์ในเมื่อสภาพ

การจราจรเอื้ออ�านวยเท่านั้น
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แผงควบคุมเครื่องเล่น CD

1 ปุ่ม [SRC]

2 ปุ่ม [BAND]

3 ปุ่ม [MIX]

4 ปุ่ม [MUTE]

5 ปุ่ม [AST]

6 ช่องใส่ CD

7 ปุ่ม [SCAN]

8 ปุ่ม [MENU]

9 ปุ่ม [EJECT]

10 ปุ่ม [AUDIO]

11 ปุ่ม [INFO]

12 ปุ่ม [ ]

13 ปุ่ม [เปิดปิดเคร่ือง] /ปุ่ม [ปรับระดับ

เสียง]

14 ปุ่ม [ ]

15 ปุ่มตัวเลข

SRC BAND MUTE

MIX EJECT

AST

63 41 52

MENUSCAN AUDIO INFO

1 2 3 4 5 7

1413

15

12

8 1096 11
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ปุ่มควบคุม

ปุ่มควบคุมอยู่ในตรงกลางของแผงหน้าปัด มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1 [ปุ่มหมุน]: หมุน [ปุ่มหมุน] สามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ต่างๆ 

และปรับวันที่ เวลาและระดับเสียงอัตโนมัติ

2 ปุ่ม [SEL]: ปุ่มตกลง เลือกรายการที่เคอร์เซอร์บ่งชี้

3 ปุ่ม [ ]: ปุ่มออก ออกจากหน้าจอปัจจุบันหรือกลับสู่หน้าจอ

ก่อนหน้า

กำรใช้งำนเบื้องต้น

ติด/ดับไฟ

กดปุ่ม [เปิดปิดเคร่ือง] หนึ่งคร้ังจะเปิดระบบ กดปุ่มนี้อีกครั้งจะปิด

ระบบ

ฟังก์ชั่นเปิดเล่น 30 นำที

ขณะที่สวิตช์กุญแจปิด กดปุ่ม [เปิดปิดเครื่อง] หนึ่งครั้ง ยังสามารถ

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของระบบนี้ หลังท�างาน 30 นาที ระบบนี้จะดับ

ไฟโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานอีกครั้ง โปรดกดปุ่ม [เปิดปิด

เครื่อง] อีกครั้ง

กำรเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] ซ�้าสามารถเปลี่ยนโหมดการเล่น ระบบจะหมุนเวียน

ภายในรายการเลือกดังนี้: วิทยุ CD (หากในช่องใส่แผ่นซีดีมีแผ่นอยู่) 

USB (หากได้เชื่อมต่อ USB) AUX

กรณีที่ไม่มีแผ่น CD ในเครื่องเล่น หน้าจอเครื่องเล่นไม่ขึ้นสัญลักษณ์ 

CD
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หมายเหตุ: ขณะที่ไม่ได้ใส่แผ่น CD ไม่สามารถเลือกโหมด CD

หมายเหตุ: ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ USB ไม่สามารถเลือกโหมด USB

กำรปรับระดับเสียง

หมุนสวิตช์ [ปรับระดับเสียง] ตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มระดับเสียง หมุน

สวิตช์ทวนเข็มนาฬิกาจะลดระดับเสียง

กำรปรับโหมดเสียง

กดปุ่ม [AUDIO] ซ�้า สามารถปรับโหมดเสียงเบส (BASS)เสียงแหลม

สูง (TREBLE) สมดุลซ้าย-ขวา (BALANCE) สมดุลหน้า-หลัง (FADER) 

หมุนปุ่ม [ปรับระดับเสียง] สามารถปรับตามความต้องการของท่าน

หากไม่มีการกระท�าใดๆ ภายใน 4 วินาที ระบบจะเล่นตามปกติ

ตัดเสียง

กดปุ่ม [MUTE] เข้าสู่สถานะตัดเสียง กดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปิดเสียงอีก

หากกดปุ่มนี้ในระหว่างการเล่น CD/USB สามารถหยุดเล่น CD/USB 

เป็นชั่วคราว

กำรค้นหำคลื่นวิทยุ/เพลง

ขณะท่ีใช้วิทยุ กดปุ่ม [SCAN] วิทยุจะค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

และเล่นเป็น 5 วินาที จากนั้นจะค้นหาสถานีวิทยุต่อไปและเล่นเป็น 5 

วินาที หลังค้นหาถึงคลื่นสุดท้ายจะค้นหาอีกรอบ ในขณะที่ค้นหาหรือ

เล่นวิทยุ สามารถกดปุ่ม [SCAN] หยุดการค้นหา

เมื่อเล่น CD/MP3 กดปุ่ม [SCAN] จะเล่นเพลงต่อไป 10 วินาที หลัง

จากนั้นจะเข้าสู่เพลงต่อไปอีกและเล่นเป็น 10 วินาที หลังเล่นเพลง

ท้ังหมดรอบหนึ่ง จะยกเลิกฟังก์ชั่นนี้โดยอัตโนมัติ หากท่านอยาก

เลือกเพลงที่ถูกใจ สามารถกดปุ่มน้ีหยุดการค้นหา และย้อนกลับสู่

สถานะการเล่นปกติเพื่อรับฟังเพลงนี้
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กำรตั้งเวลำ/วันที่/ระดับเสียงอัตโนมัติ

กดปุ่ม [MENU] สั้นๆ เข้าสู่หน้าจอตั้งเวลา/วันที่/ระดับเสียงอัตโนมัติ 

รูปแบบเวลาคือ: ชั่วโมง-นาที รูปแบบวันที่คือ: วันที่-เดือน-ปี

หมุน [ปุ่มหมุน] เลือกรายการท่ีต้องการ กดปุ่ม [SEL] เลือกตั้งค่า

รายการนี้ จากนั้นใช้ [ปุ่มหมุน] และปุ่ม [SEL] ปรับชั่วโมง, นาที, รูป

แบบเวลา, 12/24 ชั่วโมง, วัน, เดือน, ปี ตามล�าดับ

กำรควบคุมวิทยุ

กำรเลือกโหมด

กดปุ่ม [SRC] เลือกเล่นวิทยุ

กำรเลือกคลื่นวิทยุ

กดปุ่ม [BAND] ซ�้า สามารถหมุนเวียนเลือกคลื่น FM1, FM2, FM 

AST, AM1, AM AST

กำรปรับคลื่นวิทยุ (Tune)

โหมดการปรับคลื่นมี 3 โหมด ได้แก่ การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับ

คลื่นวิทยุแบบแมนนวลและการตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

การค้นหาคลื่นวิทยุ

กดปุ ่ม [ ] หรือปุ ่ม [ ] สั้นๆ วิทยุจะค้นหาขอบเขตคลื่นโดย

อัตโนมัติ ค้นหาสัญญาณสถานีที่แรงพอที่จะรับได้ หลังค้นพบสถานี

วิทยุจะเล่นสถานีวิทยุนี้ทันที
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การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

กดปุ่ม [ ] หรือปุ่ม [ ] จนหน้าจอเครื่องเล่นขึ้นอักษร MANU กด

ปุ่ม [ ] หรือกดปุ่ม [ ] อีกคร้ัง จะเข้าสู่โหมดการค้นหาคลื่นวิทยุ

แบบแมนนวล หลังการใช้งานครั้งสุดท้าย 4 วินาที ระบบจะออกจาก

โหมดการค้นหาคลื่นวิทยุแบบแมนนวล

การตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้า

ในหน่วยความจ�ามีที่บันทึกล่วงหน้าท้ังหมด 30 ที่ (FM1, FM2, FM 

AST, AM, AM AST) เพื่อบันทึกสถานีวิทยุ กดปุ่มตัวเลข 1~6 จะรับ

ฟังคลื่นวิทยุที่บันทึกล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

กำรบันทึกสถำนีวิทยุ

การบันทึกสถานีวิทยุมีวิธีบันทึกแบบแมนนวลและวิธีบันทึกแบบ

อัตโนมัติ

การบันทึกแบบแมนนวล

• กดปุ่ม [BAND] เลือกคลื่นที่ต้องการ (FM1, FM2, AM)

• ใช้การค้นหาคลื่นวิทยุ การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล หรือการ

ตั้งคลื่นวิทยุล่วงหน้ามาเลือกสถานีที่ต้องการ

• กดปุ่มตัวเลขใดๆ (เกิน 2 วินาที) ค้างไว้จะบันทึกความถ่ีสถานี

วิทยุเข้าหน่วยความจ�า (หน้าจอจะแสดงคลื่นและความถี่สถานี

วิทยุที่ท่านบันทึก)

หมายเหตุ: หากในหน่วยความจ�าได้บันทึกสถานีวิทยุอยู ่แล้ว 
จะบันทึกสถานีวิทยุใหม่แทน

การบันทึกแบบอัตโนมัติ

• กดปุ่ม [BAND] เลือกคลื่นที่ต้องการ (FM1, FM2, AM)

• กดปุ่ม [AST] ค้างไว้จะบันทึก 6 ความถี่วิทยุ FM/AM ที่มี

สัญญาณแรงสุดในหน่วยความจ�า FM AST หรือ AM AST ตาม

ระดับความแรงสัญญาณ

หากไม่ครบ 6 สถานี สถานีวิทยุที่บันทึกไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: การบันทึกโดยอัตโนมัติจะทดแทนวิทยุท่ีบันทึกในปุ่ม
ตัวเลข FM AST, AM AST ทั้งหมด
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กำรเล่น CD, USB

เครื่องเล่น CD หนึ่งครั้งสามารถเล่นแผ่น CD หนึ่งแผ่น
เท่านั้น

ห้ามใส่กล่องยางของแผ่น CD เข้าเครื่องเล่นด้วย เพราะ
อาจจะท�าให้เครื่องเล่นเสีย

กำรใส่แผ่น CD

วางด้านปกของแผ่น CD ยังด้านบนแล้วเสียบเข้าช่อง CD อย่างเบาๆ 

จนแผ่น CD เข้าสู่เครื่องเล่นจนสุด เครื่องจะเล่นท�างานทันที

กำรต่อ USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องต่อ USB จะเล่นเพลงภายใน USB ทันที

กำรเลือกเพลง

1 กดปุ่ม [ ] หนึ่งครั้ง สามารถเลือกเพลงถัดไป

2 กดปุ่ม [ ] หนึ่งครั้ง ถ้าเวลาเล่นเกิน 3 วินาที จะเล่นเพลงนี้ใหม่ 

กดปุ่มนี้อีกครั้ง เลือกเพลงก่อนหน้า ถ้าเวลาเล่นไม่เกิน 3 วินาที 

กดปุ่ม [ ] หนึ่งครั้ง จะเลือกเล่นเพลงก่อนหน้าโดยตรง
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กำรเลือกโฟลเดอร์

หากมีหลายโฟลเดอร์ใน CD หรือ USB ที่ใช้อยู่ กดปุ่ม [MENU] ค้าง

ไว้สามารถเลือกโฟลเดอร์ หมุน [ปุ่มหมุน] เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ 

แล้วกดปุ่ม [SEL] ตกลง

เร่งไปข้ำงหน้ำ/เร่งไปข้ำงหลัง

1 กดปุ่ม [ ] ค้างไว้จะเร่งไปข้างหลัง

2 กดปุ่ม [ ] ค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า

ปุ่มสุ่มเล่นเพลง

กดปุ่ม [MIX] จะสุ่มเล่นเพลงในแผ่น CD หรือ USB กดปุ่มนี้อีกครั้งจะ

ยกเลิกฟังก์ชั่นนี้

กำรเรียกดูข้อมูล

ขณะที่เล่น MP3 CD กดปุ่ม [INFO] สามารถอ่านข้อมูลของไฟล์ MP3 

และข้อมูลเพิ่มเติมของเพลง กดปุ่มนี้ภายใต้โหมดเล่น MP3 หน้า

จอแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของเพลง 

MP3 ชื่อไฟล์ MP3 ชื่อโฟลเดอร์ หากความยาวชื่อไฟล์ยาวกว่าความ

ยาวอักษรที่อนุญาตแสดง ข้อมูลดังกล่าวจะหมุนเวียนแสดง 1 ครั้ง 

หลังแสดงข้อมูลทั้งหมดเสร็จ กดปุ่มนี้สั้นๆ จะกลับคืนโหมดการเล่น

ทั่วไป

กำรน�ำแผ่น CD ออก

กดปุ่ม [EJECT] แผ่น CD จะออกจากเครื่องเล่น

กำรถอด USB

ห้ามถอด USB ในขณะที่เล่นผ่าน USB เพราะจะท�าให้ไฟล์เสียง่าย

กำรเล่น AUX

น�าสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกกับข้อต่อ AUX ใช้ปุ ่ม 

[SRC] สลับเข้าสู่โหมด AUX เพลงจากอุปกรณ์เล่นเพลงภายนอกจะ

ขยายเสียงจากล�าโพง
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อไม่ให้รถยนต์สูญเสียการควบคุมจนท�าให้เกิดการบาด
เจ็บ ห้ามปรับเบาะนั่งในขณะที่รถก�าลังวิ่งอยู่

ส�าหรับรถยนต์คันนี้ เบาะนั่งแถวหน้าปรับได้ 6 ทิศทางและเบาะนั่ง

แถวหลังเป็นแบบพับเก็บได้

ต�าแหน่งเบาะน่ังท่ีเหมาะสมคือต�าแหน่งที่ท�าให้ท่านสามารถขับรถ

อย่างสะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและเข่างอเล็กน้อย 

จนสามารถควบคุมอุปกรณ์ท้ังหมดได้ ขณะที่จะปรับระดับเบาะนั่ง

แถวหน้าควรระวัง--เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู ้

โดยสารแถวหลังโดนหนีบ

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหน้ายังด้านหลังเกินควร เมื่อ

มุมพนักพิงหลังให้เป็นฉาก 25° กับทิศทางแนวตั้ง เข็มขัดนิรภัยมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ควรพยายามปรับเบาะนั่งแถวหน้าเอนไปด้านหลัง

ตามความเหมาะสม

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะกับ
ของศีรษะอยู่ระดับเดียวกัน ต�าแหน่งนี้สามารถลดความ
เสี่ยงเกิดการบาดเจ็บในขณะที่รถชน อย่าปรับหรือถอด
พนักพิงศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่

ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนักพิง
ศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะคือป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังเกินไปใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงเกิดการ

บาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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3

ถ้าต้องการปรับให้พนักพิงศีรษะสูงขึ้นหรือต�่าลง กดปุ่มตามลูกศร ยก

พนักพิงศีรษะขึ้นหรือกดลงถึงระดับที่ต้องการแล้วปล่อยปุ่มกด กด

หรือยกพนักพิงศีรษะอีกครั้ง เพื่อทดสอบว่าได้ล็อคถึงที่หรือยัง เมื่อ

ดึงพนักศีรษะขึ้นถึงต�าแหน่งที่เหมาะสม สามารถถอดพนักพิงศีรษะ

ออกได้

กำรปรับเบำะนั่งแถวหน้ำด้วยมือ *

1
3

2

4

1 การปรับไปข้างหน้า/หลัง

ดึงคันปรับเบาะนั่งที่อยู่ใต้เบาะรองขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะ

นั่งถึงต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคันปรับลง แน่ใจว่าเบาะน่ัง

ได้เข้าต�าแหน่งล็อคแล้ว

2 การปรับระดับของเบาะรอง
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ดึงคันปรับระดับขึ้นซ�้า (ต�าแหน่ง 2) ปรับเบาะรองให้สูงขึ้น กด

คันปรับระดับลงซ�้า จะปรับให้เบาะลดลง

3 การปรับพนักพิงหลัง

ดึงมือจับ (ต�าแหน่ง 3) ขึ้นและปรับพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งท่ี

ท่านต้องการ แล้วปล่อยมือจับลง

4 การปรับพนักพิงเอว *

หมุนล้อปรับ (ต�าแหน่ง 4) สามารถปรับต�าแหน่งพนักพิงเอว

กำรปรับเบำะนั่งแถวหน้ำด้วยไฟฟ้ำ *

11
3

3 2

2

4

1 การปรับไปข้างหน้า/หลัง

ผลักดันคันปรับ (ต�าแหน่ง 1) ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง สามารถ

เลื่อนเบาะนั่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

2 การปรับระดับของเบาะรอง
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3

ผลักดันคันปรับ (ต�าแหน่ง 2) ขึ้นหรือลง สามารถปรับเบาะรอง

ให้สูงขึ้นหรือต�่าลง

3 การปรับพนักพิงหลัง

ผลักดันคันปรับ (ต�าแหน่ง 3) ยังด้านหน้าและด้านหลัง สามารถ

ปรับพนักพิงหลังถึงมุมที่ต้องการ

4 การปรับพนักพิงเอว

ใช้ล้อปรับพนักพิงระดับเอว (ต�าแหน่ง 4) มาท�าการปรับ

กำรพับเบำะนั่งแถวหลัง

อย่าวางสิ่งของในชั้นวางเสื้อท่ีอยู่ด้านหลังพนักพิงเบาะหลัง 
เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ถ้าต้องการได้พื้นที่เก็บของมากขึ้น ปรับพนักพิงศีรษะทั้งหมดลง ดึง

ปุ่มปลดล็อคสองข้างขึ้น ท�าให้พนักพิงหลังพับไปข้างหน้า
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กำรล็อคพนักพิงหลังของเบำะนั่งแถวหลัง

เมื่อพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งตั้งตรง แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้า

ล็อคอย่างแน่น

หมายเหตุ: เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งตั้งตรง ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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3

เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้
โดยสารทั้งหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ ห้าม
ให้คนนั่งในเบาะนั่งที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก
วิธี เมื่อเกิดการชน ถ้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง 
อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัย 
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงเป็นอุปกรณ์เสริมความ
ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้น และไม่ใช ่อุบัติ เหตุทุก
ประเภทก็สามารถท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยเปิด
ท�างาน ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะกระตุ้นหรือไม่ 
เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงรับบาดเจ็บหรือการ
เสียชีวิตในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะน้ัน ต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง เพราะฉะนั้น 
อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตใน
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เมื่อผู้ขับขี่ไม่อยู่ในที่น่ัง ห้ามล็อคเข็มขัดนิรภัยหรือใช้แผ่น
เหล็กเสียบเข้าตัวล็อคเข็มขัดนิรภัยแทน มิฉะนั้น อาจจะ
ท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทโดยอัตโนมัติในขณะที่ผู่ขับขี่ไม่อยู่

รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนท่าน

คาดเข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง เพราะ:

ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าท่านจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ 

และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้รับ

การปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดจะรับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ตามประสบการณ์การใช้เข็มขัด

นิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า: ในอุบัติเหตุรถชนส่วนใหญ่ การ

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้กระทั่งเป็นการเดินทางสั้นๆ
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งแถวหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าในเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตน ยังเป็นอันตรายต่อผู้ขับ
และผู้โดยสารอื่นๆ

ระหว่างการเดินทาง ความเร็วเคลื่อนที่ของผู้โดยสารเท่ากับรถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ยังข้างหน้าตามความเร็วก่อน

เกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่

ส่ิงของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือ

ส่ิงของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสารท่ีได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อคกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ตามรถยนต์ของท่าน ป้องกันการเคลื่อนที่ที่เสีย

ควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง เนื่องจาก

ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะเวลา

มากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และแรงกระแทกจะกระท�าบนกระดูก

ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายท่าน น่ีคือเหตุผลที่ว่าท�าไมการ

คาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็ก ถ้าใช้แขนไปค�้าจุนร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะก่อให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในการเดินทาง
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะ
ท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก
ครั้ง ห้ามหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนาแน่น เพื่อ
ไม่ส่งผลกระทบแก่เข็มขัดนิรภัย

ห้ามให้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 
เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น มิฉะนั้น 
อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

การเอียงนอนบนรถในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่จะอันตรายมาก 
ถ้าเอียงนอนบนเบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถปกป้อง
ผู้นั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ร่างกายของ
ท่านจะผ่านเข็มขัดไหล่ จนท�าให้ส่วนคอหรือส่วนอื่นของ
ร่างกายบาดเจ็บ สายขัดกระดูกเชิงกรานของเข็มขัดจะ
เลื่อนถึงหน้าท้องของท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ของท่านใช้ส�าหรับผู้โดยสารที่เป็น

ผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคน

ที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติ ส่วนเน้ือหาของเข็มขัดนิรภัยส�าหรับ

เด็ก โปรดอ้างอิงที่ “วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก”

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัย

แบบสามจุด

เพื่ออ�านวยการปกป้องแก่ผู้น่ังในระหว่างการเดินทาง ผู้น่ังต้องวาง

เท้าบนพื้นด้านหน้าตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอียงไปข้างหลัง

เกินควร หลังพิงแนบกับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก

วิธี
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เข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุด

ขั้นตอนการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดที่ถูกวิธี

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วดึงคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันล้ินโลหะเข้าตัวล็อคจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อคแน่นแล้ว

3 ดึงเข็มขัดส่วนไหล่ยังข ้างบน เพื่อปรับเข็มขัดส่วนกระดูก

เชิงกรานให้ตึง

4 ถ้าต้องการปล่อยเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงของหัวเข็มขัดนิรภัย

ลงก็จะปลดล็อค เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงรั้งกลับต�าแหน่งเดิมโดย

อัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

• ก่อนที่จะเปิดประตู ต้องแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยจะไม่กีดขวาง

การปิดประตูหรือไม่ มิฉะนั้น เข็มขัดนิรภัยหรือรถยนต์อาจ

จะเสียหาย

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกิน เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดจะถูก

ล็อค ในกรณีนี้ สามารถรั้งเข็มขัดนิรภัยกลับบางส่วน ก็จะ

ปลดล็อคได้ แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่านร่างกาย

• ถ้าไม่สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากเครื่องรั้งเข็มขัด อาจ

จะเพราะว่าเข็มขัดถูกรั้งกลับเร็วเกิน จนท�าให้เข็มขัดนิรภัย

บิดเบี้ยวในแผ่นประดับด้านข้าง สามารถดึงลิ้นโลหะแล้ว

ค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จ แล้วค่อยๆ 

รั้งกลับแผ่นตกแต่งด้านข้าง

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เรียบทั้งหมด เมื่อขับรถเดินทาง ยัง

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียวของ

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่ท�าได้

ทิศทำงกำรดึงเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม
ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสถึงต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดโอกาสเคลื่อนที่ใต้

เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูก

เชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้องท่าน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการ
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บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออันตรายต่อชีวิต เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่าน

ส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้าเบรกรถฉุกเฉินหรือเกิด

อุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อคคงท่ี ห้ามคาดผ่านส่วนคอ 

แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องรักษาให้เข็มขัดนิรภัย

เรียบและแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจว่าเข็มขัด

นิรภัยไม่ยืดหยุ่น

กำรปรับระดับควำมสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

ระหว่างการเดินทาง ห้ามปรับระดับของเข็มขัดนิรภัย

ต้องปรับจุดยึดตัวบนของเข็มขัดนิรภัยถึงระดับสมควรและ
ยึดติดคงท่ีก่อนท่ีจะออกเดินทาง มิฉะนั้น หากพบอุบัติเหตุ
การชน อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ในเบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้ามีเครื่่องปรับจุดยึดตัวบนของ

เข็มขัดนิรภัย ปรับระดับความสูง เพื่อให้เข็มขัดส่วนไหล่คาดผ่านส่วน

กลางของไหล่ เข็มขัดนิรภัยควรห่างจากใบหน้าและส่วนคอ แต่ห้าม

ต�่ากว่าส่วนไหล่ หากปรับระดับเข็มขัดส่วนไหล่ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิด

อุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน จะลดประสิทธิภาพของเข็มขัด

นิรภัย

ขั้นตอนการใช้จุดยึดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องดังนี้:

1 ดึงเข็มขัดนิรภัยไว้

2 กดปุ่มปลดล็อคและผลักเครื่องปรับระดับถึงต�าแหน่งที่ต้องการ 

สามารถผลักบล็อกเลื่อนมาปรับต�าแหน่งของเครื่องปรับระดับ

3 หลังผลักเครื่องปรับระดับถึงต�าแหน่งที่ต้องการ ลองเลื่อนเครื่อง

ปรับระดับหลังปล่อยปุ่มกด เพื่อทดสอบว่าได้ล็อคเครื่องปรับ

ระดับอย่างถูกต้องหรือไม่
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยของหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อพบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และลูกอ่อนอาจจะไม่รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่งอื่นๆ ถ้า

หญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดอุบัติเหตุการ

ชนหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน อาจจะรับการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรจากต�าแหน่งที่เหมาะสมคาดผ่าน

หน้าอก เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูก

เชิงกราน และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับคนพิกำร

เมื่อคนพิการนั่งรถ ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งบนรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมกับ
เด็ก

เพ่ือความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

ติดกับเบาะนั่งแถวหลัง

เด็กน้อยและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม
อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

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

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมใช้กับเด็กที่กระดูก

ยังอ่อนอยู่ เพราะเข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อคกระดูกเชิงกรานของ

เด็กให้แน่น หากเกิดอุบัติเหตุ จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

หรือเสียชีวิต เพราะฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะส�าหรับเด็กและทารก 

ท่านควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่เหมาะสมกับเด็กและ

รถยนต์ของท่าน ต้องติดตั้งและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต ราย

ละเอียดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กที่อำยุใหญ่กว่ำ

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ ้าเกิด
อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
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เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กไม่เหมาะสมใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็กอีก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดบนรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด เข็มขัดส่วนไหล่จะอ�านวยการปกป้องอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งแถว

หลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับเข็มขัดส่วนไหล่ให้ห่างจากใบหน้า

และส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสถึงต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระแทกกระท�าบนส่วนท่ี

แข็งแรงที่สุดของกระดูกเด็ก

ถ้าต�าแหน่งเข็มขัดส่วนไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย และใช้

งานตามวิธีถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่มความสูง

ของเด็ก ให้เข็มขัดส่วนไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และพาด

เข็มขัดกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน

พรีเทนชั่นเนอร์ (Pretensioner) ของเข็มขัดนิรภัย *

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยแค่ใช้งานได้ครั้งเดียว
เท่าน้ัน หลังถูกกระตุ้นใช้งานแล้วต้องเข้าศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ หากไม่ได้เปลี่ยน
พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชั่นการ
ป้องกันของระบบนิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า
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หากพรีเทนชั่นเนอร ์ถูกกระตุ ้นแล้ว เข็มขัดนิรภัยยัง
สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่รถยนต์ยังสามารถเดินทางต่อ 
ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และติดต่อศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งต้ังเพื่อเปลี่ยนพรีเทนช่ันเนอร์อย่างรวดเร็ว
เท่าที่ท�าได้

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยติดต้ังที่ด้านข้างของเครื่องดึงรั้ง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า แม้ว ่าไม ่สามารถมองเห็น 

พรีเทนชั่นเนอร์ได้ แต่มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย  

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นพรีเทนช่ันเนอร์ พรีเทน- 

ชั่นเนอร์จะช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่ง

ไปด้านหน้าเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของพรีเทนชั่นเนอร์ (อ้างอิงถึง “ไฟเตือน

และสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”)

พรีเทนชั่นเนอร์เพียงใช้งานได้ครั้งเดียว หากถูกใช้งานในอุบัติเหตุการ

ชนหนึ่งครั้งแล้ว ต้องเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ใหม่ ขณะเดียวกัน อาจ

จะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

อ้างอิงที่ "การเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ"ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"

ข้อควรระวัง

• พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนเบาๆ

• คนที่จะเปลี่ยนหรือถอดประกอบพรีเทนชั่นเนอร์ต้องเป็น

ช่างที่ผ่านการอบรมของศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์) ครบ 

10 ปี ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเปลี่ยนชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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กำรตรวจสอบ บ�ำรุงรักษำและเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ
อ�านวยการป้องกันในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด
นิรภัยอาจจะแตกร้าวเนื่องจากแรงกระแทก ถ้าเข็มขัด
นิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอไปแล้ว ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อคสีแดงของหัวล็อคเข็มขัดนิรภัยหันไป
ด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อคทันทีในขณะที่
จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อค 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานปกติหรือไม่:

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยท่ีตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยออกอย่างรวดเร็วในที่ใกล้ๆ หัวเข็มขัดนิรภัย ควร

สามารถล็อคเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่

• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยยังด้านหน้าอย่างรวดเร็ว กลไกล็อค

ควรจะล็อคโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

ด้วย

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก ตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่องตัว

หรือไม่ และตัวสายมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• หมุนเข็มขัดกลับ ตรวจสอบว่าจะหมุนกลับอย่างคล่อง ต่อเน่ือง

และสามารถหมุนกลับอย่างเต็มที่หรือไม่

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยมีช้ินส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานปกติหรือไม่

หากไม่ได้ผ่านการตรวจใดๆ ดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งทันที

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามตกแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต ชิ้น
ส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัยต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งท�าการซ่อมแซมได้เท่านั้น
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แน่ใจว่าไม่มีของแหลมติดในเข็มขัดนิรภัย อย่าให้ของเหลว
หรือของแปลกปลอมตกเข้าในหัวล็อคของเข็มขัดนิรภัย มิ
ฉะนั้นจะท�าให้ลิ้นโลหะและตัวล็อคล็อคกันไม่ได้

เพียงให้ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้าม

ใช้สารละลายท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสี

เข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่าง

มาก หลังท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด 

และตากลมจนแห้ง ก่อนท่ีเข็มขัดนิรภัยจะแห้งอย่างส้ินเชิง อย่าเก็บ

กลับเข้าตัวดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้ง

ของเข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอความเร็ว

ของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่งสกปรก

กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าร้ายระบบเข็มขัดนิรภัยของรถยนต ์
หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย อาจจะไม่สามารถ
ปกป้องผู้ใช้ตามปกติ จนท�าให้ผู้นั่งรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
หรือเสียชีวิตในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควร
ตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
ของเข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนเบาๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อค เครื่องรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสียหาย 

กรุณาน�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงอ�านวยการปกป้องในขณะ
ที่ เกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัย 
ซึ่งไม่สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แม้ได้
ประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัย ยังต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกวิธี มิฉะนั้น ท่านอาจรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ในขณะที่เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยประกอบด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบ
สามจุด สามารถป้องกันผู้ใหญ่อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี
ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ใช่ออกแบบเพื่อ
ป้องกันเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
เฉพาะส�าหรับเด็กและทารก

ตามความแตกต่างของรุ่นรถ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ

ประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบดังนี้:

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)

• ม่านลมนิรภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)

• โมดูลควบคุมของถุงลมเสริมความปลอดภัย
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รถยนต์คันนี้ได้ติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าสองตัว

ส�าหรับป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้า รถบางรุ่นยังประกอบถุง

ลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะนั่งแถวหน้าและ/หรือถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะนั่งแถวหลังและ/หรือม่านลมนิรภัย

ด้านข้าง

สองถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าต่างติดตั้งในศูนย์กลางของ

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดเหนือกล่องเก็บของ ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้างติดต้ังที่พนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหน้า ม่านลม

นิรภัยด้านข้างติดตั้งที่แผงครอบภายในของหลังคารถ

ได้ติดฉลากเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” ในต�าแหน่ง

ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งในแผงหน้าปัด

จะเตอืนถุงลมเสรมิความปลอดภัยหรอื/และพรีเทนชัน่เนอร์ของเขม็ขดั

นิรภัยขัดข้อง ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนการทดสอบ

ระบบด้วยตนเองจะสว่างข้ึน จากนัน้ประมาณ 6 วนิาทจีะดับเอง

ถ้าเกิดกรณีดังต่อไปน้ี ต้องน�ารถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้ง:

• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนไม่สว่าง

• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนสว่างตลอดและไม่ดับ

• ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ไฟเตือนสว่างขึ้น
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กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถ้าท่านั่งไม่ถูกต้อง นั่งหรือพิงบนต�าแหน่งที่ใกล้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัย เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น 
อาจจะรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด
เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าควรนั่งอย่างถูกต้องและ
ปรับต�าแหน่งเบาะนั่งของตนเองเพื่อห่างจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอย่างสมควร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน
ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว ส�าหรับรถยนต์ท่ี
ได้ติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/ม่านลมนิรภัย
ด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่างจากด้านข้างตัวถังรถ
อย่างพอสมควร เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บในขณะที่ถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและทารกที่
ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างถูกต้องอาจจะรับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ขณะที่นั่งบนรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือ

ให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งบนรถ ต้องใช้มาตรการ
ป้องกันเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ออกจากหน้าต่าง

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้เกิด
การฟกช�้า การกระแทกร่างกายหรือเกิดแผลเล็กน้อย
เนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

แนวทางพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี
สิ่งของกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู ่ระหว่างผู ้
โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติดตั้ง
สิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติด
ต้ังหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่บริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นที่ระหว่างผู้โดยสาร
และถุงลมเสริมความปลอดภัยมีสิ่งของกีดขวาง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจจะอัดลมตามปกติไม่ได้ หรือถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งของกีดขวางเข้าร่างกายผู้
นั่งจนท�าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง
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ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส ่วน
ประกอบท่ีเกี่ยวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัย * ใน
ต�าแหน่งพวงมาลัยและ/หรือแผงหน้าปัดและคานตามยาว
ในสองข้างหลังคารถจะร้อนมาก หลังถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยพองตัว อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องของถุง
ลมเสริมความปลอดภัยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาด
เจ็บ

อย่าเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย
หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นมาจนท�าให้ผู้นั่งรับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ขณะที่เกิดการชนกระแทก ยูนิตควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนื่องจากการชนกระแทก 

และตัดสินใจควรพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดัง

มากด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าท่ีพองตัวข้ึนอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

แถวหน้า ลดความเสี่ยงรับบาดเจ็บของศีรษะและหน้าอก ส�าหรับ

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างหรือ/และม่านลม

นิรภัยด้านข้าง ในกรณีที่รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านข้าง ถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะน่ังแถวหน้าจะระเบิดพองตัวออก

จากด้านข้างเบาะรอง และพองตัวอย่างเต็มที่จนกลายเป็นเบาะลม

ระหว่างผู้โดยสารแถวหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อป้องกันด้านข้าง

ของร่างกายผู้นั่ง

หากท่านนั่งตรงบนเบาะนั่งและแนบกับเบาะพิงหลัง เข็มขัดนิรภัย

และถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถอ�านวยการปกป้องอย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือ

ผู้โดยสารอื่นๆ ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอียงไป

ด้านหน้า น่ังเอียงข้างหรือใช้ท่าน่ังอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงกว่า
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ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม ่ใช ่ออกแบบส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถอย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถ

ท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา นี่ไม่ถือว่าเป็นปัญหา แต่อนุภาคเหล่านี้จะระคาย

เคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือผิวหนังที่โดน

ระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอเป็นต้น) โดนระคาย

เคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บังสายตาของผู้ขับขี่

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสารแถวหน้า 
ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว จะท�าให้
เด็กและทารกรับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต ใน
กรณีพิเศษ หากต้องติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบน
เบาะน่ังผู ้ โดยสารแถวหน้า ต ้องปิดถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยของผู ้โดยสารแถวหน้า วิถีการปิดถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอ ้างอิงถึง “การป ิดถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า” ในบทนี้

ผู ้โดยสารแถวหน้าห้ามใช้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอ่ืนของ
ร่างกายไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย

หากแชสซีรับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง ถุง
ลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะฉะนั้น 
ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือผิวพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวโดยบังเอิญจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบส�าหรับการชนกระแทกแบบ

รุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชน

กระแทกกับก้อนหิน ขอบถนนหรือผิวพื้นที่แข็งแรงจนตกเข้า

หุบเขาลึกหรือถ�้าลึก หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนพื้นอย่างรุ่น

แรง ฯลฯ อาจจะท�าให้แซสซีเกิดการเสียหายอย่างรุนแรง
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง *

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการท�างาน
ของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น 
ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะขัดขวางการท�างานของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะท่ีเกิดการกระแทกด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านหน้าที่รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากเบาะนั่งและ

พองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัยในข้างที่ไม่ได้

รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีท่ีใกล้เคียง

กัน ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• รถยนต์กับรถโดยสารทั่วไปที่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเกิดการ

ชนด้านข้าง
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ม่ำนลมนิรภัยด้ำนข้ำง *

ขณะที่เกิดการกระแทกด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมนิรภัยในข้างที่ได้

รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผงครอบภายในของหลังคารถ

และพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมนิรภัยในข้างที่ไม่ได้รับแรง

กระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ม่าน

ลมนิรภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• รถยนต์กับรถโดยสารทั่วไปที่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเกิดการ

ชนด้านข้าง

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งของกระแทก ทิศทางกระแทกและความเร็วของ

การลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนกระแทก หากแรง

กระแทกถูกดูดซึมหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะไม่พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ 

บางทีถุงลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ เพราะฉะนั้น 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพ

ความเสียหายของรถยนต์



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

111

3

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• ชนด้านล่างประตูท้ายของรถบรรทุก เกิดการชนแทรกเข้ากับรถ

บรรทุกหรือรถยนต์ฐานสูง

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว
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• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมนิรภัยด้ำน
ข้ำง *

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้าง/ม่านลมนิรภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์
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• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถคว�่า

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา
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• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง

กำรปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัยแถวหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่ งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งผู ้
โดยสารแถวหน้า ยกเว้นได้ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะนั้น หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม
เสริมความปลอดภัยที่พองตัวขึ้นจะท�าให้เด็กรับบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรืออันตรายต่อชีวิต ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่นั่ง
ส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า ต้อง
ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารแถวหน้า และ
พยายามปรับเบาะนั่งให้ถอยหลังถึงสุด

กรณีที่เบาะน่ังแถวหน้ามีผู้ใหญ่น่ังอยู่ ต้องเปิดสวิตช์ถุงลม
เสริมความปลอดภัยถึงต�าแหน่ง “ON” เพียงในกรณีที่ได้
ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กในเบาะนั่งแถวหน้า จึงสามารถปิดถุง
ลมเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารแถวหน้า
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NO OFF

AI
RBAG PASS

สวิตช์ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารแถวหน้าติดตั้งใน

ปลายข้างซ้ายของแผงหน้าปัด เสียบกุญแจเข้าและหมุนถึงต�าแหน่ง 

“OFF” สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารแถวหน้า

กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษาหรือปรับ
เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าของถุงลมเด็ดขาด

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงรถ มิฉะน้ันจะส่งผลกระทบต่อการ
ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะที่ท�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัย 
ต ้องใช ้ผ ้า น่ิมที่แห ้งหรือใช ้น�้าสะอาดชุบผ ้า ห ้ามใช ้
สารละลายหรือสารท�าความสะอาด มิฉะนั้นจะส่งผล 
กระทบต่อการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ถ้ารถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ
จะเสีย ขณะน้ี แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก ก็อาจจะท�าให้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดยบังเอิญ ควรดับ
เครื่องยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรี่ทันที อย่าลองสตาร์ท
เครื่องยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างหรือสว่างตลอด หรือ

ด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่ครอบคลุม

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการซ่อมแซมใดๆ ที่

เก่ียวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยและการซ่อมแซม

พวงมาลัย

• หลังรถยนต์ลงทะเบียน (หรือได้เปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย) ครบ 10 ปี ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

กำรเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมควำม
ปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวทีไร จ�าเป็นต้องเปลี่ยนช้ินส่วน

ประกอบของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย กรุณาน�ารถไปเปลี่ยน

ชิ้นส่วนประกอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่เคยใช้มี

อันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ท่ีหมดสภาพใช้งาน ต้องให้

ช่างช�านาญมาจัดให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวอย่างปลอดภัย

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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ระบบป้องกันเด็ก

ค�ำแนะน�ำควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

ต้องให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งแถวหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะนั้น เด็กและทารกต้องใช้ท่ีน่ังส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือกติด

ตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังหรือใช้เข็มขัดนิรภัยของ

รถยนต์ตามอายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็ก เพื่อป้องกันความ

ปลอดภัยของเด็กและทารก

เพียงอนุญาตให้ใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กที่ถูกกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44 ของยุโรปและ GB27887-2011 ของ

ประเทศจีน)

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู้ผลิตและข้อก�าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมค�าแนะน�า

ด้านความปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือการใช้งาน

ของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับ
เด็ก

การใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการรับบาดเจ็บ

หรือระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้:

• ขณะที่นั่งบนรถ ผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะเด็กและทารกต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยหรือใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก

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

นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม อย่าใช้เข็มขัดนิรภัยธรรมดาของ

รถยนต์โดยตรง มิฉะน้ันอาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอรับบาดเจ็บ 

ที่นั่งส�าหรับเด็กควรติดตั้งบนเบาะนั่งแถวหลัง

• ห้ามให้เด็กของท่านนั่งรถโดยไม่มีมาตรการป้องกัน

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• เลือกที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสมสามารถป้องกันความปลอดภัย

ของลูกท่าน
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• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งแถวหลัง ต้อง

เลื่อนเบาะนั่งแถวหน้าที่เกี่ยวข้องไปข้างหน้าตามความเหมาะสม

• หากติดต้ังท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะนั่งแถวหลัง อาจ

จะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตามความเหมาะสม

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กของท่านยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิ

ฉะนั้น เด็กของท่านอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 

และท�าให้เด็กเองหรือผู้โดยสารคนอื่นรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอียงไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงรับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจ

จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกอย่างฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับ

เด็กที่ไม่ได้ติดต้ังและยึดติดอย่างถูกต้อง อาจจะเคล่ือนที่และ

ท�าให้ผู้โดยสารอื่นในรถรับบาดเจ็บ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือ

ทารกนั่งบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดติดที่นั่งส�าหรับ

เด็กอย่างถูกต้อง

ค�ำเตือนกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งแถวหน้ำ

ขณะที่ได้เปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถว
หน้า อย่าติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะน่ังผู้
โดยสารแถวหน้า เพราะที่นั่งส�าหรับเด็กชนิดนี้จะอยู่ใน
บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย หากกระตุ้น
ถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจจะท�าให้เด็กหรือทารกรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดต้ังที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบน
เบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า ต้องปิดฟังก์ช่ันถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เด็ก
หรือทารกรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ขณะที่ไม่ได้ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถว
หน้า ต้องเปิดใช้ฟังก์ชั่นถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้
โดยสารแถวหน้า
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ขณะท่ีติดต้ังท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า 
ควรพยายามปรับเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้าให้เลื่อนถอย
หลังถึงที่สุด

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับกำรเดินทำงของเด็กหรือทำรกและ
ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง *

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงรับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกรับบาดเจ็บ ต้องเลือกและยึดติด
อุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกท่ีเหมาะสมตามอายุ ส่วนสูง
และน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงรับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะอ�านวยความปกป้องท่ีดีให้แก่ผู้นั่ง ขณะที่กระตุ้นถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยท�างานจะก�าเนิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะฉะนั้น หาก

ท่านั่งของผู้นั่งไม่ถูกต้อง อาจจะรับบาดเจ็บเนื่องจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยเองหรือสิ่งของทั้งหมดที่จัดวางในขอบเขตการขยายตัวของ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

เพราะฉะนั้น ต้องเลือกใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหน่ียว

เด็กในรถอย่างคงที่และถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่พอเพียงในระหว่างเด็ก

หรือทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กลุ่มของที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 1.5 เมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง ที่นั่งเด็กต้องถูก

กฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44 ของยุโรปและ GB27887-2011 ของประเทศจีน

ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่มคุณภำพ

ต�ำแหน่งที่นั่ง
ผู้โดยสำรแถวหน้ำ

เบำะนั่งริม

หน้ำต่ำงแถว

หลัง

ที่กลำงของ

เบำะนั่งแถว

หลัง

สวิตช์ล็อคถุงลม

เสริมควำม

ปลอดภัยที่ไม่รวมผู้

โดยสำรแถวหน้ำ

สวิตช์ล็อคถุงลมเสริมควำมปลอดภัยที่รวม

ผู้โดยสำรแถวหน้ำ
สภำพถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัย เปิด

สภำพถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัย ปิด
กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X X U U X
กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X X U U X
กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม) X X U U X
กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) U U U U X
กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรัม) U U U U X
หมายเหตุ: ตัวอักษรในตารางนี้หมายถึง:

U = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มคุณภาพนี้

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับระบบยึดเหนี่ยวเด็กในกลุ่มคุณภาพนี้
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ควำมเหมำะสมของระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ส�ำหรับต�ำแหน่ง ISOFIX ต่ำงๆ

กลุ่มคุณภำพ ประเภทขนำด โมดูลคงที่
ต�ำแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์

เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงแถวหลัง

เตียงแบบพกพา
F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

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

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม)

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

กลุ่ม I (9 ถึง 18 กิโลกรัม)

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF,IL

A ISO/F3 IUF

กลุ่ม II (15 ถึง 25 กิโลกรัม) หมายเหตุ 1 X
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กลุ่มคุณภำพ ประเภทขนำด โมดูลคงที่
ต�ำแหน่ง ISOFIX บนรถยนต์

เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงแถวหลัง

กลุ่ม III (22 ถึง 36 กิโลกรัม) หมายเหตุ 1 X

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

กับต�าแหน่งที่นั่งต่างๆ ในรถตามกลุ่มคุณภาพที่เหมาะสม

หมายเหตุ 2: ตัวอักษรในตารางนี้หมายถึง:

IUF = ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX แบบหันหน้าประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มคุณภาพนี้

IL = ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ประเภทพิเศษที่เหมาะสมกับความต้องการในใบแสดงรายการ ระบบยึดเหนี่ยวดังกล่าวอาจจะเป็นประเภท

รถยนต์พิเศษ ประเภทถูกจ�ากัดหรือประเภทกึ่งทั่วไป

X = ต�าแหน่ง ISOFIX ไม่เหมาะสมกับกลุ่มคุณภาพนี้และ/หรือระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX ประเภทนี้

A – ISO/F3 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับให้เต็มที่ที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

B – ISO/F2 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

B1 – ISO/F2X = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหน้าและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

C – ISO/R3 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับให้เต็มที่ที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

D – ISO/R2 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันหลังและปรับระดับลดลงที่เหมาะสมกับเด็กวัยหัดเดิน

E – ISO/R1 = ระบบยึดเหนี่ยวทารกในรถแบบหันหลัง

F – ISO/L1 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันซ้าย (เบาะนอนแบบพกพา)

G – ISO/L1 = ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถแบบหันขวา (เบาะนอนแบบพกพา)
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็กที่เหมำะสมกับรถยนต์คันนี้

กลุ่มคุณภำพ
ประเภท

ขนำด
ชื่อ โมดูลคงที่ ประเภท กลุ่ม

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 

กิโลกรัม)
E BRITAX Baby Safe Plus (มีขายัน) ISO/R1 แบบหันหลัง แบบกึ่งทั่วไป

กลุ ่ ม  I  ( 9  ถึ ง  18 

กิโลกรัม)
B1 BRITAX Duo Plus (มีสายดึงบน) ISO/F2X แบบหันหน้า แบบทั่วไป
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

ก่อนท่ีได้เปิดฟังก์ ช่ันถุงลมเสริมความปลอดภัยของผู ้
โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถว
หน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
หรือเสียชีวิต

ทารกที่อายุไม่เต็ม 9 เดือนและน�้าหนักต�่ากว่า 10 กิโลกรัมหรือทารก

ที่อายุไม่เต็ม 24 เดือนและน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม เหมาะใช้ที่นั่ง

ส�าหรับเด็กแบบสามารถปรับให้นอนได้มากที่สุด

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 1

ก่อนที่ได้เปิดฟังก์ชั่นถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้
โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถว
หน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
หรือเสียชีวิต

เด็กหรือทารกท่ีอายุไม่เต็ม 4 ขวบและน�้าหนักอยู ่ระหว่าง 9-18 

กิโลกรัม เหมาะสมใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลังมากที่สุด และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 2

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และแนบ
กับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัดนิรภัยรัด
เอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้ามรัดท้อง หาก
มีความจ�าเป็น สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นอีกหน่อย

เด็กที่อายุไม่เต็ม 7 ขวบและน�้าหนักอยู่ระหว่าง 15-25 กิโลกรัม 

เหมาะใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 3

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

กิโลกรัม และส่วนสูงต�่ากว่า 1.5 เมตร เหมาะใช้เบาะรองเสริมส�าหรับ

เด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์

วิธีติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์

ขณะที่ได้เปิดฟังก์ชั่นถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้
โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถว
หน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะรับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
หรือเสียชีวิต
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กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
ใช้อุปกรณ์ ISOFIX ของรถยนต์ยึดให้คงที่

ห่วง ISOFIX ของระบบยึดเหนี่ยวเด็กเป็นอุปกรณ์ออกแบบ
ส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กท่ีมีคันเชื่อม ISOFIX เฉพาะ เพราะ
ฉะนั้น อย่ายึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กอื่นหรือสิ่ง
ของอื่นๆ ในห่วงนี้ มิฉะนั้นจะอันตรายต่อชีวิต

ห่วงยึดตัวบนของระบบยึดเหน่ียวเด็ก (Top-tether) เพียง
สามารถรับภาระของระบบยึดเหนี่ยวเด็กที่ติดตั้งอย่างถูก
วิธีเท่าน้ัน ซึ่งไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้
กับผู้ใหญ่ หรือใช้มายึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ
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• รถยนต์คันนี้มีช่องต่อ ISOFIX ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�าหรับเด็กประเภท 

ISOFIX กับเบาะนั่งแถวหลังสองข้าง (แสดงตามลูกศรในภาพ) 

กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลัง

• เสียบคันเชื่ อม ISOFIX ของที่นั่ งส� าหรับเด็กเข ้าข ้อต ่อ 

ISOFIXและยึดกับห่วง ISOFIX

• รถบางรุ่นได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดท่ีนั่งส�าหรับเด็กอยู่หลังพนักพิง

หลังของเบาะนั่งแถวหลัง (แสดงดังภาพ) ถ้าสายดึงตัวบนของที่

นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่าง

ขาพนักพิงศีรษะ ถ้าเป็นสายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิง

ศีรษะแถวหลัง

หมายเหตุ: ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ
สายดึงตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่น

• หลังติดต้ังเสร็จ ลองดึงที่น่ังส�าหรับเด็กเพื่อตรวจสอบว่าที่น่ัง

ส�าหรับเด็กได้ติดตั้งคงที่หรือยัง
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ข้อควรระวัง

เมื่อติดตั้งและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่

เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก
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ล็อคป้องกันเด็ก

อย่าให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

AB

กำรล็อคหรือปลดล็อคล็อคป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่เกี่ยวข้องและใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเสียบ

เข้าช่องล็อคป้องกันเด็ก (รูป A)

• หมุนช่องล็อคถึงต�าแหน่งเข้าล็อคหรือต�าแหน่งปลดล็อคตาม

ความต้องการ (รูป B)

หมายเหตุ: เมื่อล็อคตัวล็อคป้องกันเด็ก ประตูรถด้านหลังขวาหมุน
ตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อค ประตูรถด้านหลังซ้ายหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อค ทิศทางปลดล็อคตัวล็อค
ป้องกันเด็กตรงข้ามกับทิศทางเข้าล็อค

หลังล็อคป้องกันเด็กเข้าล็อค จะไม่สามารถเปิดประตูหลังท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในรถโดยตรง แต่สามารถเปิดจากภายนอกของประตูรถ
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาเก็บรักษากุญแจส�ารองในท่ีปลอดภัย ห้ามเก็บอยู่ใน
รถ

รถยนต์คันนี้ได้จัดเตรียมกุญแจสองชุดให้ท่าน กุญแจทุกชุดมีกุญแจ

ฉุกเฉินดอกหนึ่ง

กุญแจของท่านได้เข้ารหัสระบบกันขโมยส�าหรับรถยนต์ของท่าน

เฉพาะ กุญแจที่ไม่ได้เข้ารหัสส�าหรับรถท่านเฉพาะไม่สามารถสตาร์ท

เครื่องยนต์

กุญแจรีโมทต้องอยู่ในขอบเขตที่ก�าหนดจึงสามารถใช้งานได้ และ

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทขึ้นอยู่กับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 

ปัจจัยด้านฟิสิกส์และสภาพพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัย หลังที่ท่านใช้

รีโมทล็อคประตู กรุณาตรวจสอบได้ล็อคแน่นหรือไม่

1 2 3

1 ปุ่มเปิดประโปรงหลัง/ประตูท้าย

2 ปุ่มล็อค

3 ปุ่มปลดล็อค

หากกุญแจของท่านเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญเสีย กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนกุญแจทันที กุญแจที่เสียหาย/ถูก

ขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์อีก หากท่านหาเจอกุญแจท่ี

หายไป สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและกระตุ ้น 

ฟังก์ชั่นใหม่

หมายเหตุ: ท่านเพียงสามารถเปลี่ยนกุญแจในศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งของบริษัทฯ เท่านั้น กุญแจที่ท�าปั ๊มเองไม่สามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้
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หมายเหตุ: เน่ืองจากเราต้องการเวลาส่ังท�ากุญแจใหม่ให้ท่าน จึง
ไม่สามารถส่งมอบกุญแจใหม่ให้ท่านทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ามวางกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะสัญญาณ

รบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้ระบบกุญแจและ

อุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยใช้งานไม่ได้

• ภายในกุญแจรีโมทมีวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง ต้อง

ป้องกันแรงกระแทก การกัดกร่อนจากน�้า อุณหภูมิสูง 

ความชื้น แสงแดด สารละลาย แวกซ์และสารท�าความ

สะอาด

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมท

เม่ือใช้งานรีโมทและหน้าจอแสดงจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อมูล 

“Key Battery Low” ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมท หลังปิดสวิตช์

กุญแจ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงขึ้นอีกพักหนึ่ง

A

4

3

1
2

1 ผลักยังด้านหน้า (รูป A) สามารถเปิดฝาครอบรีโมท (ต�าแหน่ง 1)

2 สังเกตต�าแหน่งของขอบนูน ถอดปลั๊กออกจากรีโมท (ต�าแหน่ง 2)

ข้อควรระวัง

ขณะที่เปิดขอบนูนของปลั๊ก ต้องระวังไม่ให้กุญแจฉุกเฉินหลุด

ออก
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3 สังเกตต�าแหน่งแผ่นวงจรของรีโมท ถอดแผ่นวงจร (ต�าแหน่ง 4) 

ออกจากรีโมท

4 ใช้ไขควงปากแบนถอดแบตเตอรี่ (ต�าแหน่ง 3) ออก ห้ามสัมผัส

กับแผ่นวงจรและหน้าสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่

หมายเหตุ: รอยน้ิวมือจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ เม่ือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ควรหลีกเล่ียงสัมผัสกับ
พื้นผิวของแบตเตอรี่

5 ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ให้ถูกต้อง (ขั้ว+ อยู่ด้านบน)

หมายเหตุ: แนะน�าใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032

6 เสียบแผ่นวงจรเข้ารีโมทและประกอบปลั๊กกลับต�าแหน่งเดิม

อย่างถูกต้อง

7 ยึดฝาครอบรีโมทก่อนค่อยเลื่อนกลับถึงต�าแหน่งเดิม

8 หลังเสียบรีโมทเข้าสวิตช์กุญแจ กุญแจจะสแกนคลื่นกับระบบ

รถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจเสีย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดันไฟฟ้า ขนาด

และมาตรฐานเดียวกันมาทดแทนแบตเตอรี่เก่า

• หากติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

• ต้องจัดการแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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กุญแจฉุกเฉิน 

A B

หากรีโมทไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูรถเนื่องจากเหตุผลบางอย่าง 

ท่านสามารถเสียบกุญแจฉุกเฉินเข้าตัวล็อคประตูด้านผู้ขับขี่ หมุน

กุญแจทวนเข็มนาฬิกาสามารถเปิดประตูรถได้ หรือหมุนตามเข็ม

นาฬิกาสามารถล็อคประตูรถ

กุญแจฉุกเฉินเก็บภายในรีโมท ผลักฝาครอบรีโมท (รูป A) ยังด้านหน้า

จะเปิดฝาครอบ ดึงขอบนูนของปลั๊กขึ้น สามารถดึงกุญแจฉุกเฉินออก

มา (รูป B)

ข้อควรระวัง

ขณะดึงขอบนูนของปลั๊ก ต้องระวังไม่ให้กุญแจฉุกเฉินหลุดออก 

เมื่อใช้กุญแจฉุกเฉินเปิดประตูรถ หากไม่ได้เสียบรีโมทเข้าสวิตช์

กุญแจภายใน 15 วินาที รถยนต์จะส่งเสียงเตือนโดยอัตโนมัติ

หลังยกเลิกเสียงเตือน สามารถถอดรีโมทออกและวางกุญแจฉุกเฉิน

กลับรีโมท
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ระบบกันขโมย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์และ

ระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน โปรด

ต้องอ่านข้อความให้ละเอียดในบทนี้ เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการเปิด

และการยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมยอย่างเต็มที่

ระบบตัดกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์

ระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์สามารถป้องกันรถยนต์ถูกขโมย 

หากผู้ขับขี่ลืมล็อคประตู มีแต่กุญแจแท้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 

มิฉะน้ันเครื่องยนต์จะสตาร ์ทไม ่ได ้  ระบบตัดการท�างานของ

เคร่ืองยนต์จะเริ่มท�างานหลังถอดกุญแจออก 30 วินาที เสียบกุญแจ

แท้เข้าสวิตช์กุญแจ เครื่องยนต์จะปลดล็อคกันขโมยโดยอัตโนมัติ

หากไม่สามารถระบุกุญแจที่เสียบเข้า จะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ และ

หน้าจอจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อมูล “Engine Disabled” 

ระบบสัญญำณกันขโมย

กำรล็อค

1 ปิดประตูรถ กระโปรงหน้าและกระโปรงหลัง/ประตูท้าย

2 กดปุ่มล็อคหนึ่งครั้งจะกระตุ้นระบบสัญญาณกันขโมย (ปกป้อง

ประตูรถ กระโปรงหน้าและกระโปรงหลัง/ประตูท้าย)

3 ไฟเลี้ยวพริบสามครั้ง แสดงว่าได้ล็อครถอย่างปลอดภัยแล้ว 

สัญญาณไฟเตือนกันขโมย (ที่แผงหน้าปัด) เริ่มกระพริบ

กำรล็อคผิด

หากกดปุ่มล็อคบนรีโมทในขณะที่ประตูด้านผู้ขับขี่ยังไม่ได้ปิดสนิท 

จะล็อคประตูรถไม่ได้ ระบบสัญญาณกันขโมยไม่ท�างาน

หากกดปุ่มล็อคบนรีโมทในขณะที่ได้ปิดประตูข้างผู้ขับขี่ แต่ไม่ได้ปิด

ประตูผู้โดยสารหรือกระโปรงหลัง/ประตูท้ายให้สนิท แตรจะส่งเสียง

เตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อคผิด ระบบสัญญาณกันขโมยท�างาน

บางส่วน (เพียงป้องกันประตูรถหรือกระโปรงหลัง/ประตูท้ายที่ได้ปิด

สนิท) สัญญาณไฟเตือนกันขโมยพริบข้ึน ขณะที่ประตูข้างผู้โดยสาร
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เปิดหรือกระโปรงหลัง/ประตูท้ายปิด ระบบสัญญาณกันขโมยเปิด 

ฟังก์ชั่นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

สัญญำณไฟกันขโมย

0

20
40

1
2
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8

RPM 1000

สัญญาณไฟกันขโมย (แสดงดังภาพ) บ่งบอกถึงสภาพการท�างานของ

ระบบสัญญาณกันขโมย

• ระบบสัญญาณกันขโมยเปิดฟังก์ชั่นทั้งหมด:

สัญญาณไฟเตือนกันขโมยจะพริบขึ้นจนระบบยกเลิกเตือนภัย

• ระบบสัญญาณกันขโมยไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นทั้งหมด (ล็อคผิด):

หากเกิดการล็อคผิดเน่ืองจากประตูรถข้างผู ้ขับขี่ สัญญาณไฟ

เตือนกันขโมยไม่พริบและระบบไม่สามารถป้องกันรถยนต์ หาก

เกิดการล็อคผิดเนื่องจากประตูรถอื่นๆ สัญญาณไฟเตือนกันขโมย

จะพริบ

เสียงกันขโมย

หากกระตุ้นเสียงกันขโมย แตรของรถยนต์จะส่งเสียงเตือน 10 รอบ 

รอบละ 30 วินาที กดปุ่มปลดล็อคหรือล็อคของรีโมทสามารถหยุด

เสียงเตือน เมื่อเปิดประตูรถครั้งต่อไป จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง 

“Alarm Triggered”

กำรปลดล็อค

• กดปุ่มปลดล็อคหน่ึงครั้ง จะปิดระบบสัญญาณกันขโมยและเพียง

ปลดล็อคประตูข้างผู้ขับขี่เท่านั้น

• กดปุ่มปลดล็อคสองครั้ง จะปิดระบบสัญญาณกันขโมยและปลด

ล็อคประตูรถทั้งหมดและกระโปรงหลัง/ประตูท้าย ในสองกรณีนี้ 

ไฟเลี้ยวพริบหนึ่งครั้งและไฟห้องโดยสารสว่าง
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• สามารถใช้เมนูหลักของจอแสดงข้อมูลท่ัวไปเข้าสู ่ “Vehicle 

Options” ต้ังค่า “Unlocking” รายละเอียดอ้างอิงถึง “ข้อมูล

ทั่วไป” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หากเลือก 

“All Doors” หลังกดปุ่มปลดล็อคจะปิดระบบสัญญาณกันขโมย

และประตูทั้งหมด

หมายเหตุ: หลังใช้รีโมทปลดล็อค 30 วินาทีแต่ยังไม่มีการกระท�า
อื่นใดๆ จะล็อคประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ระบบไฟส่องน�ำทำง (Find My Car) *

เมื่อใช้รีโมทปลดล็อค สามารถเปิดไฟส่องภายนอกของรถยนต์ตาม

ก�าหนด เพื่อตามหารถยนต์ของท่าน สามารถเลือกเปิดไฟหน้า (ไฟต�่า

ของชุดไฟหน้า) ไฟท้าย (ไฟตัดหมอกหลัง) หรือเปิดไฟส่องทั้งสอง วิธี

การตั้งค่าโปรดอ้างอิงที่ “ข้อมูลทั่วไป” ของบท “แผงหน้าปัดและ

ระบบควบคุม”

สวิตช์ล็อคภำยในรถ

1
2
1
2

หากระบบสัญญาณกันขโมยไม่ท�างาน กดสวิตช์ล็อคภายใน (ต�าแหน่ง 

1) สามารถล็อคประตูรถ กดสวิตช์ปลดล็อคภายใน (ต�าแหน่ง 2) 

สามารถปลดล็อคประตูรถ

หมายเหตุ: หากระบบสัญญาณกันขโมยเปิดอยู ่ กดสวิตช์ล็อค
ภายในรถไม่สามารถล็อค/ปลดล็อค แต่ระบบสัญญาณกันขโมยจะ
ส่งสัญญาณเตือน
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หมายเหตุ: หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กดสวิตช์ล็อคภายในค้างไว้ 
(เกิน 2 วินาที) จะได้ยินเสียงแตรและล็อคประตูรถทั้งหมด กด
สวิตช์ปลดล็อคภายในค้างไว้ (เกิน 2 วินาที) จะหยุดเสียงแตรและ
ปลดล็อคประตูรถทั้งหมด

ด้ำมจับภำยในประตู

สามารถใช้ด้ามจับภายในประตูรถเปิดประตูรถ

1 ดึงด้ามจับภายในประตูหนึ่งครั้งจะปลดล็อคประตู

2 ดึงด้ามจับภายในประตูอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อคประตูตำมควำมเร็วรถ

ฟังก ์ชั่นนี้สามารถล็อคประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติในขณะที่

ความเร็วรถเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นให้เลือก 

สามารถใช้เมนูหลักของจอแสดงข้อมูลทั่วไปเข้าสู ่  “Vehicle 

Options” ตั้งค่า “Speed locking” รายละเอียดอ้างอิงถึง “ข้อมูล

ทั่วไป” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

หลังถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ จะปลดล็อคประตูรถโดย

อัตโนมัติ

ห้องเก็บสัมภำระ/ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดห้องเก็บสัมภาระระหว่างการเดินทาง
หรือยางซีลระหว่างตัวถังรถกับห้องเก็บสัมภาระมีรอยแตก 
ต้องปิดหน้าต่างทั้งหมด และเลือกโหมดเป่าหน้า ตั้งค่าให้
พัดลมท�างานด้วยความเร็วรอบสูงสุด เพื่อป้องกันไอเสียเข้า
สู่ห้องโดยสาร

A B
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• กดปุ่มเปิดค้างไว้ (รูป B) เกิน 2 วินาทีจะปลดกระโปรงหลัง/

ประตูท้ายและเปิดไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ

• หลังได้ปลดล็อค สามารถกดสวิตช์เปิดกระโปรงหลัง/ประตูท้าย 

(รูป A)

กำรเปิดกระโปรงหลังในเหตุฉุกเฉิน (รถซีดำน)

กรณีท่ีถูกขังไว้ในรถและไม่สามารถเปิดประตูได้ สามารถเปิดฉุกเฉิน

จากห้องเก็บสัมภาระ

สายสลิงเปิดกระโปรงหลังในเหตุฉุกเฉินอยู ่ด ้านหลังขวาภายใน

กระโปรงหลัง

ใช้มืองัดคันสายสลิงและดึงสายสลิงเปิดกระโปรงหลังในเหตุฉุกเฉิน 

สามารถเปิดกระโปรงหลังจากภายใน
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กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

สวิตช์กุญแจ

ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ห้ามถอดสวิตช์กุญแจ

ขณะที่รถยนต์ก�าลังว่ิงอยู่ ห้ามแตะต้องกุญแจ เพราะจะ
ท�าให้เครื่องยนต์ดับ

1
2

3

สวิตช์กุญแจอยู่บนแผงหน้าปัดที่อยู่ด้านซ้ายคอพวงมาลัย ฟังก์ชั่น 

ของต�าแหน่งต่างๆ แสดงดังนี้

ต�าแหน่ง 1 (เสียบกุญแจเข้า)

• หมุนพวงมาลัยอย่างเบาๆ สามารถปลดล็อคพวงมาลัย

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมบางส่วนสามารถใช้งานได้ เช่น 

กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง ฯลฯ

ต�าแหน่ง 2

• หน้าปัด ไฟเตือนและวงจรไฟฟ้าทั้งหมดท�างาน

ต�าแหน่ง 3

• สตาร์ทเครื่องยนต์ ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์บางส่วนจะหยุดท�างานชั่วคราว

ดึงกุญแจออก

• หมุนพวงมาลัยอย่างเบาๆ สามารถล็อคพวงมาลัย

• สามารถใช้ไฟหรี่และไฟฉุกเฉิน

หมายเหตุ: ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน หากดึงกุญแจออก ควรหมุน
กุญแจถึงต�าแหน่ง 3 เพื่อดับเครื่องยนต์และปิดโปรแกรมจุดระเบิด 
หลังจากโยกคันเกียร์ถึงเกียร์ P จึงสามารถดึงกุญแจออก



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

144

ข้อควรระวัง

ห้ามดึงกุญแจออกมาโดยตรง มิฉะนั้นอาจจะท�าให้สวิตช์กุญแจ

เสียและท�าให้เครื่องยนต์ขัดข้อง

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์

ห้ามสตาร์ทเครื่องภายในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ได้เป็น
เวลานาน ไอเสียที่รถยนต์ระบายออกมีคาร์บอนมอนอกไซด์ 
จะท�าให้คนหมดสติหรือเสียชีวิตได้

หากใช้แก๊สโซลีนเกรดต�่าหรือเครื่องยนต์ดับ อาจจะท�าให้
แคททาไลติกคอนเวอร ์ เตอร ์ เสีย ก ่อนที่จะสตาร ์ท
เครื่องยนต์ โปรดอ่านบทความ “แคททาไลติกคอนเวอร์-
เตอร์” อย่างละเอียด

ขั้นตอนกำรสตำร์ทเครื่องยนต์

1 ก่อนที่จะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย

ก่อน

2 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นทั้งหมด (รวมเครื่องปรับอากาศ)

3 ปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า (อ้างอิงถึง “ระบบเบรก” ในบทนี้)

4 คันเกียร์เข้าเกียร์ P หรือ N
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5 เสียบกุญแจเข้าและหมุนถึงต�าแหน่ง 3 หลังเครื่องยนต์สตาร์ทติด 

ปล่อยกุญแจทันที

หมายเหตุ: หลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ หากไม่ได้ปล่อยกุญแจทันที 
มอเตอร์สตาร์ทจะท�างานต่อ ท�าให้แบตเตอรี่คลายประจุไฟเปล่า
และอาจจะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทและแคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์
เสีย

ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ อย่าเหยียบคันเร่ง อย่าให้มอเตอร์สตาร์ท

ท�างานเกิน 15 วินาทีในหนึ่งคร้ัง หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ปิด

สวิตช์กุญแจและอย่างน้อยต้องรอคอย 10 วินาทีค่อยสตาร์ทใหม่

หากระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ไม่สามารถระบุกุญแจที่สอด

เข้า จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงขึ้น

สัญลักษณ์เตือนภัยและ “Engine Disabled” (รายละเอียดอ้างอิงที่ 

“จอแสดงข้อมูลรถยนต์” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” )

ข้อควรระวัง

• หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดติดต่อถึง 3 ครั้ง กรุณาหาความ

ช่วยเหลือ หากท่านอยากสตาร์ทอีกครั้ง ต้องรอคอย 10 

นาทีเพื่อระบายความร้อนของมอเตอร์และให้แบตเตอรี่

ฟื้นฟูสภาพการใช้งาน มิฉะนั้น หากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดกัน

จะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทและแบตเตอรี่เสีย

• ขณะที่เครื่องหยุดท�างาน ห้ามให้สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 1 

หรือต�าแหน่ง 2 เป็นเวลานาน มิฉะน้ัน แบตเตอรี่จะจ่ายไฟ

ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ 

กุญแจที่ท�าปั๊มเองไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้

• เนื่องจากรถยนต์อาศัยระบบไฟฟ้าต่างๆ มาควบคุมตัวเอง 

ดังน้ัน เมื่อสตาร ์ทเครื่องยนต์ หากบริเวณรอบข้างมี

คลื่ น แม ่ เ หล็ ก ไฟฟ ้ าหรื อมี กล ไกที่ ส ามารถก� า เ นิ ด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดบนรถยนต์ อาจจะท�าให้ระบบควบคุม

ต่างๆ ของรถยนต์สตาร์ทท�างานผิด
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กำรปิดเครื่องยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดเครื่องยนต์:

1 หลังจอดรถอย่างปลอดภัย เหยียบแป้นเบรก

2 ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนสัญญาณไฟของสวิตช์ EPB สว่างขึ้น

3 โยกเกียร์เข้าเกียร์ P

4 หลังหมุนกุญแจถึงที่สุดแล้วปล่อยมือ กุญแจหมุนกลับต�าแหน่ง 1 

จะปิดเครื่องยนต์และสามารถดึงกุญแจออก

หมายเหตุ: หลังจากรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วสูงหรือบรรทุก
หนัก (โดยเฉพาะในเขตอากาศร้อน) แนะน�าให้เครื่องยนต์เดินเบา
เป็นระยะหนึ่งค่อยดับเครื่อง เพื่อให้ระบบระบายความร้อนท�างาน
ต่อจนลดอุณหภูมิใต้ฝาครอบเครื่องยนต์

กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางล้อต้องใช้เวลามาปรับตัว เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพและความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 1500 กิโลเมตร

แรก โปรดปฏิบัติตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ :

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ไหน ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่ควรเกิน 3000 

รอบ/นาที หรือความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ไหน ต้องหลีกเลี่ยงเร่งความเร็วอย่างรุนแรงหรือ

เครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก

• อย่าขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า)

• พยายามไม่เบรกรถอย่างกะทันหัน

หลังรถยนต์ได้ขับผ่าน 1500 กิโลเมตร สามารถค่อยๆเพิ่มความเร็ว

รอบของเครื่องยนต์
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กำรขับรถแบบประหยัด

วิธีการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ 

และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก

ต้องอุ่นเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก แต่ถ้าเวลาอุ่นเครื่องนานเกิน จะ

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง และจะเป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ก่อนที่ถึงอุณหภูมิเหมาะสมของเครื่องยนต์ หากเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน และเพิ่มภาระบรรทุกของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน อาจ

จะท�าลายเครื่องยนต์ได้

เลือกเกียร์ที่เหมาะสม

ต้องหลีกเลี่ยงการลากเกียร์หรือการขับรถเร็วเกินก�าลังเครื่อง ควร

เลือกต�าแหน่งเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถนน

การขับรถในพื้นที่ราบ

หากขับรถบนทางหลวง ใช้ความเร็วที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอดีกว่า

การขับแบบเร่งความเร็วเบรกทันทีทันใดและเบรกรถบ่อย ควร

พยายามหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่าง

กะทันหัน การเร่งหรือลดความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดน�้ามัน 

ลดปริมาณไอเสียและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนมากกว่าการเร่งหรือ

ลดความเร็วอย่างกะทันหัน

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียมากขึ้น 

และส่งเสียงรบกวน

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนที่รถติด ระหว่างการขับรถ ควรคาดการณ์

สภาพถนนล่วงหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างรถ เพื่อลดความเร็ว

อย่างทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ อย่าวางเท้าบนแป้นเบรกเป็น

เวลานาน อย่างนี้จะท�าให้แผ่นเบรกร้อนเกินและเสื่อมเร็ว และสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก

ควรดับเครื่องในขณะรอคอย

หากเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน สามารถดับเครื่องยนต์ใน

ขณะที่สภาพการจราจรเอื้ออ�านวย เพราะผลกระทบของเครื่องยนต์

เดนิเบาเป็นเวลานานมากกว่าผลกระทบของการสตาร์ทเครือ่งยนต์ใหม่
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การใช้เครื่องไฟฟ้าเสริมภายในรถยนต์อย่างเหมาะสม

เครื่องไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้สิ่งแวดล้อมภายในรถสบายขึ้น แต่การ

ใช้เครื่องไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้นและเป็น

มลภาวะสิ่งแวดล้อม

กำรขับในสภำพพิเศษ

การเดินทางในช่วงฝนตก

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวทางอย่างกะทันหันบน
ถนนลื่น จะท�าให้ล้อลื่นไถลจนเสียควบคุมและก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ

• ขณะที่มีฝนตกท�าให้ถนนลื่น เนื่องจากทัศนวิสัยลดลง และ

กระจกมีหมอก โปรดใช้ฟังก์ชั่นก�าจัดหมอกของเครื่องปรับ

อากาศ

• ในขณะที่ฝนตก เนื่องจากพื้นถนนลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็ว

รถและขับด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับด้วยความเร็วสูงบนทางด่วน เน่ืองจากมีน�้า

เคลือบผิวถนนและล้อ จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชั่นการเลี้ยวทาง

และเบรกรถ

การขับบนถนนที่มีน�้าขัง

ในขณะขับรถ ควรพยายามหลีกเลี่ยงผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือน�้าล�าธาร 

หลังรถยนต์ผ่านแอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆเพื่อตรวจสอบ
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ว่าการท�างานของเบรกยังตามปกติหรือไม่ แผ่นเบรกที่เปียกน�้าจะไม่

สามารถเบรกตามปกติได้ หากเพียงมีแผ่นเบรกข้างเดียวสามารถใช้

งานได้ จะส่งผลกระทบต่อการบังคับเลี้ยวจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์ของรถอาจจะเสียเนื่องจากมี

ความชื้นเกิน หากขับบนถนนท่ีมีน�้าขังท�าให้เครื่องยนต์ดับ โปรดอย่า

สตาร์ทเคร่ืองยนต์อีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

การบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด

หากท�าการบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด สามารถท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียน้อยลง ช่วยยืดอายุการใช้

งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยางบ่อยๆ

หากแรงดันลมยางสูงเกินหรือไม่พอ จะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น 

จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอ 

จะเพิ่มการเสียดสีจนสิ้นเปลืองน�้ามันมากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

น�้าหนักของอุปกรณ์เสริมหรือสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นจะสิ้นเปลืองน�้ามัน

มากขึ้น โดยเฉพาะในขณะที่รถยนต์ต้องจอดและออกตัวบ่อยๆ 

ป้องกันโคลนติดบนแชสซี นอกจากสามารถลดน�้าหนักของตัวถังรถ 

ยังสามารถป้องกันการกัดกร่อนตัวถังรถ

รักษาการตั้งศูนย์ล้อ

ในขณะขับรถ ต้องหลีกเลี่ยงรถยนต์ชนกับไหล่ทาง เมื่อขับบนพื้นที่ที่

ไม่เรียบ ต้องลดความเร็วรถ หากการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจาก

จะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระให้เครื่องยนต์ ท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันมากขึ้น

รักษาสภาพการท�างานที่ดีที่สุดของรถยนต์

เครื่องกรองอากาศ น�้ามันเครื่องและน�้ามันหล่อลื่นที่ไม่สะอาดจะลด

ประสิทธิภาพการท�างานของเคร่ืองยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันด้วย ถ้า

อยากยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆและลดค่าใช้จ่ายการใช้รถ 

ต้องท�าการบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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การรักษาสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านได้ประยุกต์ใช้เทคนิคระดับสูงเพื่อก�าจัดไอเสีย

เครื่องฟอกไอเสีย

เนื่องจากอุณหภูมิของท่อไอเสียสูงมาก จึงอย่าจอดรถหรือ
ผ่านถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้าแห้งหรือใบไม้ๆที่เป็นวัสดุติดไฟ
ง่าย ป้องกันเกิดอัคคีภัย
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ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังเครื่องฟอกไอเสีย ซึ่งสามารถลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์

หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง จะท�าให้เครื่องฟอกไอเสียเสียง่าย เพราะ

ฉะนั้น ต้องให้ความส�าคัญแก่ข้อความต่อไปนี้เพื่อลดความเสีย

น�้ามันเชื้อเพลิง

• ให้ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทแนะน�าให้ท่านเท่านั้น

• อย่าใช้น�้ามันเช้ือเพลิงจนหมดถัง ซึ่งจะส่งผลท�าให้ไม่มีการจุด

ระเบิดและอาจจะท�าให้เครื่องฟอกไอเสียเสียหาย

สตาร์ท

ในขณะท่ีจะสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไป

นี้:

• อย่าสตาร์ทต่อหลังได้สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควรน�ารถไป

ตรวจสอบซ่อมแซมทันที

• อย่าเหยียบคันเร่งซ�้าๆเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่สตาร์ท

เครื่องไม่ติด

• ห้ามใช้แรงผลักรถหรือแรงลากจูงมาสตาร์ทเครื่องยนต์

การขับรถ

ในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ห้ามบรรทุกภาระเกินหรือท�าให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เกิน

ก�าหนด

• อย่าดับเครื่องยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู ่ต�าแหน่งเกียร์ขับ

เคลื่อน

• หากรถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันเครื่องมากเกิน ควรรีบน�าไปตรวจ

ซ่อมแซม มิฉะนั้นจะลดประสิทธิภาพท�างานของเครื่องยนต์

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือพบว่าก�าลังเคร่ืองยนต์ลดลงใน

ขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ควรรีบน�าไปตรวจซ่อมแซมทันที

• อย่าขับบนพื้นที่ที่จะชนกับท้องรถง่าย

หมายเหตุ: ห้ามตกแต่งเครื่องยนต์โดยไม่ได้รับการอนุญาต เพราะ
การประกอบเครื่องยนต์ใหม่อาจจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด 
ก�าลังเครื่องยนต์ลดลงหรือเครื่องยนต์สั่นสะเทือน ฯลฯ ปัญหาดัง
กล่าวจะท�าให้เครือ่งฟอกไอเสยีเสยีหาย กรณุาท�าการบ�ารงุรกัษารถ
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดตาม สมดุการรบัประกันและการบ�ารงุรักษา



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

152

ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทของน�้ำมันเชื้อเพลิง

อนุญาตให้ใช้น�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน
และชนิดน�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทแนะน�าเท่านั้น หากใช้น�้า
มันเขื้อเพลิงเกรดต�่า อาจจะท�าร้ายครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่ง
ปฏิกิริยาอย่างรุนแรง

กรุณาเลือกใช้น�้ามันแก๊สโซลีน RON 91 หรือเกรดขึ้นไป หรือน�้ามัน

แก๊สโซฮอล์ E10 - E85

ข้อควรระวังในขณะที่เติมน�้ำมันที่ปั๊มน�้ำมัน

น�้ามันแก๊สโซลีนจะเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน
ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง:

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• ป้องกันน�้ามันรั่ว

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร
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ช่องเติมน�้ำมัน

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่บริเวณทางขวาของด้านหลังรถ ตัวล็อค

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื่อมต่อกับระบบเซ็นทรัลล็อค ในขณะที่ได้เปิดล็อค

ประตู กดด้านขวาของฝาช่องเติมน�้ามันสามารถเปิดได้

หมายเหตุ: เพียงในขณะที่ได้ล็อคประตูรถ ฝาช่องเติมน�้ามันจึงจะ
ถูกล็อค

ฝำครอบช่องถังน�้ำมัน

ค่อยๆหมุนฝาครอบช่องถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา ควรปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาครอบช่องถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาครอบช่องถังน�้ามันกลับจนแน่น และได้ยิน

เสียงคลิกสามครั้ง

กำรเปิดฝำเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีไหน หากฟังก์ช่ันการล็อคฝาเติมน�้ามันเชื้อเพลิงแบบ

อัตโนมัติเกิดปัญหาทางกล สามารถเปิดฝาด้วยมือโดยดึงโซ่เปิดฝาที่

ภายในช่องเก็บของท้ายรถ
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ถอดแผงตัดเล็มด้านขวาท่ีช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ สามารถมองเห็น

โซ่ดึงฝาเติมน�้ามันเชื้อเพลิง (แสดงดังภาพ)

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

หากรถยนต์จอดในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูง 

โปรดอย่าเติมน�้ามันเต็มถัง เพราะน�้ามันจะขยายตัวจนล้นออก 

บริเวณของช่องเติมน�้ามันมีฝาปิดในส่วนคอ ก่อนที่จะเติมน�้ามัน ควร

เสียบหัวจ่ายน�้ามันเข้าอย่างถูกต้อง และสามารถเปิดฝาปิดนี้ทั้งหมด

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์หมุนไม่คล่อง 

ดับเคร่ืองยนต์ก่อนและอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบทันที

สำรท�ำควำมสะอำดครำบคำร์บอนระบบน�้ำมันเชื้อ
เพลิง

สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์ และเพิ่มความสามารถการ

ท�าความสะอาดน�้ามันแก๊สโซลีน ขจัดสิ่งสะสมในหัวฉีดน�้ามัน วาล์วไอ

ดี ห้องเผาไหม้และระบบท่อน�้ามัน ป้องกันคราบคาร์บอนสะสมใน

เคร่ืองยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองยนต์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ประหยัดน�้ามันและยืดอายุการใช้งานของ

เครื่องยนต์

หมายเหตุ:ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเสนอสารท�าความ
สะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบ 
หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสารท�าความสะอาด
คราบคาร์บอนระบบน�้ามันเชื้อเพลิง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น

ข้อควรระวัง

กรุณาใช้สารท�าความสะอาดคราบคาร์บอนระบบน�้ามันเช้ือเพลิง

ที่บริษัทฯ อนุญาต

ห้ามเติมสารเติมแต่งใดๆ ที่ไม่ได้อนุญาตจากบริษัทฯ
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เกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่ (TST)

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อท่าน กรุณาอ่านให้

ละเอียดก่อนใช้งาน:

• ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติเข้า

ต�าแหน่ง P หรือ N แน่ใจว่าได้เหยียบแป้นเบรกและใช้เบรกมือ

ไฟฟ้า

• หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องรักษาเบรกเท้าและเบรกมือไฟฟ้า

ตามสภาพเดิม ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งที่ต้องการ

• ปล่อยเบรกมือไฟฟ้า แต่ยังต้องเหยียบเบรกเท้าเหมือนเดิมจน

ท่านพร้อมที่จะออกรถ ในพื้นที่ราบ หากปล่อยเบรกมือทีไร หาก

ไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ เคล่ือนที่ยังด้านหน้าหรือ

ด้านหลัง

• ห้ามเคลื่อนที่โดยปรับเกียร์เข้าเกียร์ว่าง การปฏิบัติแบบนี้จะ

ท�าให้เกียร์คลัตช์คู่เสียง่าย

กำรเปลี่ยนเกียร์

P
R
N

+
-D

W

เกียร์แบบคลัตช์คู่เป็นเกียร์ 6 จังหวะ

หมายเหตุ: จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขของ
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่ถูกเลือกชัดกว่าอักษรหรือตัวเลขอื่นๆ
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ในคันเกียร์มีปุ่มล็อคสปริง เพื่อป้องกันการเข้าเกียร์ P (จอดรถ) หรือ

เกียร์ R (ถอยหลัง) ผิดในขณะที่อยากเข้าเกียร์อื่น

กำรเปลี่ยนเกียร์

หากไม่มีความจ�าเป็น ห้ามกดปุ่มล็อคในขณะที่ก�าลังเปลี่ยน
เกียร์

P
R
N

+
-D

W

ขณะที่เปลี่ยนเกียร์ ต้องปฏิบัติตามลูกศรดังต่อไปนี้:

การเปลี่ยนเกียร์แบบอิสระ

กดปุ่มค้างไว้แล้วเปลี่ยนเกียร์

กดปุ่มค้างไว้ และเหยียบเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์

ข้อควรระวัง

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 หากคัน

เกียร์อยู่ต�าแหน่ง N เกิน 2 วินาทีและไม่ได้เหยียบเบรก ขณะน้ี 

กลไกล็อคจะล็อคคันเกียร์โดยอัตโนมัติ ป้องกันการเปลี่ยนเกียร์

เข้าเกียร์ D โดยไม่ได้ตั้งใจ เหยียบเบรก จะปลดล็อคคันเกียร์ที่

ต�าแหน่ง N ในขณะนี้ สามารถเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ D
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ต�ำแหน่งคันเกียร์

ห้ามดับเคร่ืองยนต์แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ N ในขณะที่
รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ การกระท�าแบบนี้จะท�าให้เกียร์แบบ
คลัตช์คู่ขาดน�้ามันหล่อลื่นจนสูญเสียอย่างรุนแรง

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ R หรือเกียร์P ใน
ขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ มิฉะนั้นจะท�าให้เกียร์แบบคลัตช์
คู่สูญเสียอย่างรุนแรงหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

• P เกียร์จอดรถ

อยู่ในต�าแหน่งนี้ เกียร์ถูกล็อคทางกล ในขณะที่รถยนต์ได้จอดนิ่ง

และได้ดึงเบรกมือขึ้น จะเลือกใช้เกียร์นี้

หมายเหตุ: ขณะที่รถยนต์จอดบนพื้นที่ลาดเอียงควรเหยียบ 
เบรกเท้าก่อนและดึงเบรกมือขึ้น แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ P

• R เกียร์ถอยหลัง

ในขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาจึงสามารถเลือก

เข้าเกียร์นี้ได้

• N  เกียร์ว่าง

ในขณะที่รถยนต์จอดน่ิงและเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน

(เช่น รอไฟเขียว) สามารถเลือกเข้าเกียร์นี้

• D เกียร์ขับเคลื่อน

ใช้ในการขับเคลื่อนตามปกติ สามารถเลือกความเร็ว 6 จังหวะ

ตามความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่งโดยอัตโนมัติ ขณะที่

รถยนต์จอดนิ่ง ต้องปรับคันเกียร์จากเกียร์ N เข้าเกียร์ D ต้อง

เหยียบแป้นเบรก

• W โหมดถนนลื่น

ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนและลื่น จะเลือกใช้โหมดนี้

• โหมด Sport

อยู่ระหว่างปุ่ม “+” และปุ่ม “-” หากต้องการเพิ่มความเร็วได้

สะดวกขึ้น จะเลือกโหมดนี้

• + เข้าเกียร์สูง

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เกียร์เข้าเกียร์สูงต่อไป
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• -  เข้าเกียร์ต�่า

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เกียร์เข้าเกียร์ต�่าต่อไป

วิธีกำรปลดล็อคเกียร์ออกจำกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

เม่ือวงจรไฟฟ้าเสียหายหรือแบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอ ท�าให้

ไม่สามารถเปลี่ยนคันเกียร์ออกจากเกียร์ P หากเนื่องจากประจุไฟฟ้า

ไม่เพียงพอ กรุณาใช้สายจัมเปอร์สตาร์ทรถ อ้างอิงถึง“การพ่วง

แบตเตอรี่ ”ของบท“กรณีฉุกเฉินระหว่างขับขี่” หากไม่ใช่เนื่องจาก

ปัญหาประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป:

1

1 ดึงสวิตช์ EPB ขึ้น เชื่อมต่อระบบเบรกมือไฟฟ้า

2 ผูกเทปกาวบนหัวไขควงปากแบน เพื่อป้องกันฝาครอบเสียหาย

3 เสียบไขควงปากแบนเข้ารอยต่อ แล้วงัดเปิดแผ่นฝาครอบของคัน

เกียร์

4 กดปุ่มปลดล็อคตามลูกศร 1 ในรูป กดปุ่มล็อคที่คันเกียร์ค้างไว้ 

แล้วโยกคันเกียร์ออกจากเกียร์ P
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หมายเหตุ: หากเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ P อีกครั้ง คันเกียร์จะถูก
ล็อคอีก

5 ติดตั้งฝาครอบคันเกียร์กลับต�าแหน่งเดิม และโปรดติดต่อน�ารถ

เข้าซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ควำมเร็วเปลี่ยนเกียร์

หลังเลือกเกียร์ D ความเปลี่ยนแปลงความเร็วของเกียร์นั้นขึ้นอยู่กับ

ความแรงของการเหยียบคันเร่ง: หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดน้อย ต้อง

เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วต�่า หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก จะท�าให้

การเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังความเร็วรถสูงขึ้นจึงจะปรับเกียร์ได้

กำรบังคับลดระดับเกียร์ (Kick-down)

หากใช้ฟังก์ชั่นการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อาจจะ
ท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ท�าให้รถยนต์มีความเสี่ยงไหล
ข้างได้

เมื่อเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ D เหยียบคันเร่งจนที่สุด (อย่างน้ีเรียกว่า 

Kick-down) สามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้นในขณะที่จะแซงรถ ภายใต้

บางความเร็วรถ ระบบเกียร์สามารถปรับเข้าสู่เกียร์ต�่าที่เหมาะสม

ทันที และเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็ว หากปล่อยคันเร่ง จะกลับสู่

ความเร็วเปลี่ยนเกียร์ปกติ (ขึ้นอยู่กับความเร็วรถและความแรงของ

การเหยียบคันเร่ง)

กำรออกรถ

เหยียบแป้นเบรก ต้องปรับเกียร์เข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N จึงสามารถ

สตาร์ทเครื่องยนต์ หลังได้เข้าเกียร์ที่ต้องการ รอเกียร์แบบคลัตช์คู่ได้

เข้าเกียร์อย่างเต็มที่ ค่อยปล่อยแป้นเบรก เหยียบคันเร่งออกรถ
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กำรขับเคลื่อนบนพื้นที่ลำดเอียง

หากต้องจอดบนพื้นท่ีลาดเอียงเป็นชั่วคราว เช่น เจอรถติด 
ห้ามเหยียบคันเร่งบ่อยๆเพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง อย่างนี้
จะท�าให้เกียร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกินจนเสีย

กำรออกรถบนพื้นที่ลำดเอียง

ขณะที่ออกรถบนพื้นที่ลาดเอียง เพื่อป้องกันรถไหลถอยหลัง สามารถ

ใช้เบรกมือไฟฟ้า (EPB) ช่วย หลังท่านได้คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย 

เหยียบเบรกเท้าและใช้เบรกมือไฟฟ้าด้วย เข้าเกียร์ถึงต�าแหน่งท่ี

ต้องการ (D/R/W/S) แล้วปล่อยเบรกเท้า เหยียบคันเร่งเตรียมออกรถ 

เบรกมือไฟฟ้าจะปลดเองเพื่อช่วยรถยนต์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ รถยนต์ท่ีมีฟังก์ช่ันการช่วยออกรถบนพื้นที่ลาดเอียง ท่าน

สามารถใช้ฟังก์ช่ันนี้ช่วยออกรถบนพื้นที่ลาดเอียง รายละเอียดของ

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไหลในเมื่อขึ้นทางชันอ้างอิงถึง “ระบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไหลในเมื่อขึ้นทางชัน” ของ “ระบบเบรก” ในบทนี้

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่ามีฟังก์ชั่นช่วยออกรถ แต่ถ้าเลยขีดจ�ากัดด้าน
ฟิสิกส์ ยังมีความเสี่ยงท�าให้รถยนต์ไหลถอยหลังได้ ไม่ควรเสี่ยงภัย
ขับรถโดยอาศัยความช่วยของฟังก์ชั่นนี้

กำรลงพื้นที่ลำดเอียง

หากเหยียบคันเบรกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้
เบรกเท้าร้อนเกินจนท�าให้ประสิทธิภาพของการเบรกรถลด
ลงหรือเสียผลเบรกรถ

หากขับรถลงพื้นที่ลาดชันเป็นระยะยาว หลังลดลงความเร็วรถ 

เปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D ยังด้านขวาเข้าสู่โหมด Tiptronic ใช้มือ

เปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ต�่า ความลาดชันยิ่งมาก ต้องใช้เกียร์ยิ่งต�่า อย่าง

นี้สามารถรักษาให้เกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ต�่าตลอดเป็นเวลานาน เพื่อ

ใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก ลดภาระการท�างานของเบรก เช่น เมื่อลงทาง

ลาดชันที่คดเคี้ยว สามารถขับด้วยเกียร์ 2 หากลงทางตรง สามารถใช้

เกียร์ 3 หากแรงเบรกจากเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ ความเร็วรถเพ่ิมขึ้น 

เกียร์แบบคลัตช์คู ่จะปลับเข้าสู่เกียร์สูงขึ้น เพื่อป้องกันความเร็ว
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เครื่องยนต์เกินก�าหนด ในขณะนี้ ควรเหยียบเบรกทันที และใช้โหมด 

Tiptronic ใช้มือปรับเกียร์เข้าสู่เกียร์ต�่าที่เหมาะสม
โหมดควบคุม

โหมดประหยัด

ปรับเกียร์เข้าเกียร์ D เกียร์แบบคลัตช์คู่จะเข้าสู่โหมดประหยัดโดย

อัตโนมัติ จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงต�าแหน่งเกียร์เป็นอักษร D 

และตัวเลข 1 ตัว (1-6) ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังแสดงถึงระดับเกียร์ใน

ปัจจุบัน โหมดประหยัดจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงให้คุ ้มค่าและ

ระบายไอเสียในระดับต�่า
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โหมด Sport

หากเลือกเกียร์ D ปรับคันเกียร์ยังด้านขวา จะเปิดใช้โหมด Sport 

(จอแสดงข้อมูลรถยนต์แสดง“S”) ภายใต้โหมด Sport เกียร์จะเข้า

เกียร์สูงช้าลง เพื่อใช้ก�าลังส�ารองของเครื่องยนต์ให้เต็มที่

เพื่อสามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้น สามารถเลือกโหมด Sport แต่การ

ขับเคลื่อนด้วยโหมด Sport จะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport ปรับเกียร์ยังด้านซ้ายถึงต�าแหน่ง D

โหมดถนนลื่น

ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนและลื่น ปรับเกียร์เข้าต�าแหน่ง W 

เลือกโหมดถนนลื่น (จอแสดงข้อมูลรถยนต์แสดง“W”) รถยนต์จะใช้

เกียร์ 2 ออกรถและเข้าเกียร์สูงได้ในขณะที่ความเร็วรอบต�่า เพื่อ

ป้องกันล้อรถหมุนฟรี

โหมด Tiptronic

ภายใต้โหมด Sport มีสองวิธีสามารถเปิดใช้งาน:

โหมด Tiptronic:

• ปรับเกียร์ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง

• ผลักปุ่มหมุนเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย

จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะใช้ตัวเลข 1 ตัว (1-6) มาแสดงระดับเกียร์ใน

ปัจจุบัน
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ปรับเกียร์ยังด้าน“+”เพื่อเข้าสู ่เกียร์สูงขึ้น หรือปรับเกียร์ยังด้าน 

“-” เพื่อเข้าสู่เกียร์ต�่าลง รถยนต์บางรุ่นได้ติดตั้งสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ท่ี

พวงมาลัย และมีเครื่องหมาย “+” และ “-” บนปุ่มหมุนนั้น

ภายใต้โหมด Tiptronic หากผู้ขับขี่เลือกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ผิด เช่น

เข้าเกียร์สูงในขณะท่ีความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต�่าเกินหรือเข้าเกียร์

ต�่าในขณะที่ความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ท�างาน รถยนต์ยังขับด้วย

ความเร็วเดิมต่อ เม่ือรถยนต์ก�าลังเคลื่อนที่อยู่ หากความเร็วรอบของ

เครื่องยนต์ต�่าเกินที่ก�าหนด ชุดเกียร์จะเข้าสู ่เกียร์ต�่าต่อไปโดย

อัตโนมัติ เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เพิ่มความเร็ว 

ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงความเร็วรอบ

สูงสุดของระดับเกียร์นี้ หากผู้ขับขี่ไม่ได้ปรับเกียร์เข้าเกียร์สูงขึ้นเพื่อ

ป้องกันเครื่องยนต์ ชุดเกียร์จึงจะเข้าเกียร์สูงต่อไปโดยอัตโนมัติ

หากต้องการกลับสู่โหมด Sport หรือโหมดอื่นๆ ท่านต้องปรับเกียร์ยัง

ด้านซ้ายจนเข้าต�าแหน่ง D
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โหมดป้องกันควำมเสียหำย

ในขณะท่ีจะจอดรถ ต้องขับรถไปจอดในพื้นท่ีปลอดภัยโดย
รักษาความปลอดภัยของตัวเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทางคมนาคม

เกียร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกินจนเสีย

หากออกรถบ่อยๆในพื้นที่อากาศร้อนหรือเกียร์โหลดเกิน อุณหภูมิ

ของเกียร์แบบคลัตช์คู่จะร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงเกียร์เกิดการสูญเสีย 

ระบบจะเปิดฟังก์ช่ันป้องกันความร้อนสูงเกิน ในขณะเดียวกัน หน้า

จอจะแสดงสัญลักษณ์เตือน และข้อมูลเตือน “กระปุกเกียร์ร้อน

เกิน” และส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง หลัง 3 วินาทีผ่านไป ข้อมูลเตือนจะ

หายไป แต่สัญลักษณ์เตือนยังสว่างต่อ  หากเจอกรณีนี้ ต้องจอดรถ

และให้เครื่องยนต์เดินเบา หรือขับเคลื่อนโดยรักษาต�าแหน่งเกียร์อยู่

ในต�าแหน่งเดียวกันตลอด เพื่อท�าให้เกียร์แบบคลัตช์คู่เย็นลง หลัง

เกียร์เย็นลง หน้าจอไม่มีสัญลักษณ์เตือนเกียร์ร้อนเกินหรือข้อมูล

เตือนอีก จึงสามารถออกรถหรือเปลี่ยนเกียร์ได้

ข้อควรระวัง

• ในข้ันป้องกันความร้อนเกียร์สูงเกิน เพื่อไม่ท�าให้เกียร์เสีย 

แรงดันเปลี่ยนเกียร์จะสูงขึ้น หลังอุณหภูมิของเกียร์กลับถึง

อุณหภูมิปกติ ปัญหานี้จะหายเอง

• หลังหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เตือนเกียร์ร้อนเกิน  หากยังออก

รถเดินทางต่อ จะท�าให้ปัญหานี้ร้ายแรงขึ้นจนหน้าจอข้ึนไฟ

เตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง และเกียร์แสดง “EP” ระบบจะ

บังคับดับการถ่ายก�าลังจากเครื่องยนต์ถึงคลัตช์ จึงไม่

สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ในขณะน้ี ท่านต้องจอดรถทันที 

ให้เครื่องยนต์เดินเบาเพื่อท�าให้เกียร์ระบายความร้อน

หลังเกียร์ระบายความร้อนอย่างถูกต้องเป็นช่วงหนึ่ง (ประมาณ 20 

นาที) แต่สัญลักษณ์ดังกล่าวยังไม่ดับ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งท�าการตรวจสอบซ่อมแซมทันที มิฉะนั้น จะก่อให้เกียร์เสีย

อย่างรุนแรง
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โหมด Limp Home

ขณะที่เกียร์เกิดการขัดข้องบางอย่าง เกียร์จะเข้าสู ่โหมด Limp 

Home และเพียงสามารถใช้งานต�าแหน่งเกียร์บางส่วนเท่านั้น ในบาง

กรณีอาจจะไม่สามารถถอยหลังได้ และหน้าจอแสดงข้อมูลเปิดไฟ

เตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง  หากเจอกรณีแบบนี้ ต้องติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบซ่อมแซมทันที

หมายเหตุ: ภายใต้โหมด Limp Home ห้ามใช้ฟังก์ชั่นTiptronic

กำรขัดข้องร้ำยแรงของกำรใช้ฟังก์ชั่น

ขณะที่เกียร์เกิดการขัดข้องร้ายแรงของการใช้ฟังก์ชั่น แผงหน้าปัดจะ

เปิดไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง  และเกียร์แสดง “EP” ขณะนี้ 

ระบบจะบังคับดับการถ่ายก�าลังจากเครื่องยนต์ถึงคลัตช์ จึงไม่

สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ หากเจอกรณีแบบนี้ ต้องติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบซ่อมแซมทันที
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

เพื่อความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกเบรกรถด้วยระบบ

เบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งเสีย อีกวงจรหนึ่งยังสามารถเบรกรถได ้

แต่ในกรณีนี้ ระยะการเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบแป้นเบรก

แรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจรเบรกเดียว

สามารถใช้งานได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

ห้ามเดินทางต่อและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจ

สอบอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

ระบบสูญญำกำศช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสูญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน ควร

ระวัง:

• ระบบสูญญากาศช่วยผ่อนแรงเพียงจะใช้งานได้ในเมื่อเครื่องยนต์

ท�างานอยู่ ห้ามปล่อยรถยนต์ลื่นไถลโดยดับเครื่องยนต์

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและโดนลากโดยให้สี่ล ้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างการเดินทาง หากเครื่องยนต์ดับ 

ควรจอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้น

เบรกซ�้าแล้วซ�้าอีก เผื่อสูญเสียแรงสูญญากาศที่เหลือในระบบ

เบรก

• หากเคร่ืองยนต์ดับและแรงสูญญากาศที่เหลือในระบบเบรกหมด

สิ้น ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้

เต็มที่เพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ท�าการตรวจสอบอย่างเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์เสียความเร็วหรือเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบ

สูญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

ท�าให้รถยนต์หยุด

สภำพเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเบรก ในขณะน้ี ต้องรักษาระยะห่างปลอดภัยอย่าง

สมควรกับรถคันอื่น เหยียบแป้นเบรกเบาๆเป็นช่วง เพื่อท�าให้ดิสก์

เบรกแห้ง
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ระบบกระจำยแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบ EBD เพื่อรักษาสมรรถนะเบรกที่ดีในขณะที่ได้

รับภาระต่างกัน ระบบจะกระจายแรงเบรกให้เพลาหน้าและเพลา

หลังโดยอัตโนมัติ

มีระบบควบคุมประกอบในระบบ EBD ระบบควบคุมนี้เชื่อมต่อกับไฟ

เตือนของระบบเบรกที่แผงหน้าปัดขัดข้อง อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและ

ไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ไฟเตือนสว่างขึ้นหรือเปิดสวิตช์กุญแจ 

(ต�าแหน่ง 2) และได้ปล่อยเบรกมือลง ถ้าไฟเตือนสว่างตลอด แสดงว่า

ระบบเบรกมีปัญหา ระบบ EBD อาจจะไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ 

ท่านควรจอดรถทันทีและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการ

ตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ ห้ามขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือน

ระบบเบรกสว่างอยู่

ระบบชวยเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ขณะที่เหยียบ

แป้นเบรกอย่างกะทันหัน ระบบน้ีจะช่วยผู้ขับขี่เพิ่มแรงเบรกให้ล้อ

ต่างๆ เพื่อให้แรงเบรกเพิ่มขึ้นถึงจุดกระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว แล้ว

ท�าให้ระยะห่างเบรกสั้นลง

ระบบควบคุม Extention Differential System (XDS) *

ในขณะรถยนต์เข้าโค้ง ถ้าระบบมีการตรวจจับว่ารถยนต์มีแน้วโน้มที่

จะอันเดอร์สเตียร์ ระบบ Extension Differential System จะ

ท�าการเบรกล้อขับเคลื่อนด้านใน ซึ่งจะไปเพิ่มแรงบิดล้อขับเคลื่อน

ด้านนอกและปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมพวงมาลัยรถ

ฟังก์ชั่นไฟแสดงเบรกอย่ำงกะทันหัน

เมื่อความเร็วรถเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ ABS ท�างานหรือเบรก

รถอย่างกะทันหัน ไฟแสดงเบรกอย่างกะทันหันจะถูกกระตุ้น ขณะนี้

อาจจะเปิดไฟแสดงเบรกมืออย่างกะทันหัน เพื่อส่งสัญญาณไฟเตือน

ให้รถยนต์ที่ขับตามหลังมา เพื่อเตือนรถยนต์ที่ขับตามหลังมาชะลอ

ความเร็ว และป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง สัญญาณไฟเบรกอย่างกะทันหันจะปิดโดย

อัตโนมัติ

ข้อมูลไฟเบรกอย่างกะทันหันโปรดอ้างอิงถึง “ไฟเตือน” ของบท 
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“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทำงชัน

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเม่ือข้ึนทางชันไม่สามารถท�าให้
รถยนต์หยุดนิ่งในทุกสถานะ (เช่น พื้นที่ลื่น พื้นถนนมีหิมะ
ขังอยู่หรือความลาดมากกว่า 30%) และไม่สามารถแทน
การให้ความสนใจกับการขับรถของผู้ขับขี่

ห้ามใช้ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางชันแทน
เบรกมือ จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้เพียงเป็น
ระบบช่วยเบรกในขณะออกรถในทางชัน

ขณะที่ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางชันท�างาน ผู้
ขับขี่ห้ามลงจากรถยนต์โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจจะท�าให้
เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

หลังปล่อยแป้นเบรก หากรถยนต์ไม่ได้ออกรถทันที อาจจะ
ท�าให้รถยนต์ลื่นไถล ในขณะนี้ ท่านต้องเหยียบแป้นเบรก
ทันทีหรือดึงเบรกมือขึ้นทันที

ขณะที่รถยน์ขึ้นทางชันและอยู่ในสภาพต้องวิ่งๆ หยุดๆ เพื่อ
ป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่ถึง กรุณาออกแรง
เหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาทีก่อนที่จะออกรถ

ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลในเมื่อขึ้นทางชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลาออกรถ

หากตอบสนองเง่ือนไขดังต่อไปน้ีในขณะเดียวกัน จะกระตุ้นระบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางชัน:

• รถยนต์จอดบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงเกิน 4% มากกว่า 2 

วินาที

• ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปล่อย

• อยู่เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• สตาร์ทเครื่องยนต์และกุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2
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• เหยียบแป้นเบรกด้วยความแรงที่พอเพียง

หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถยนต์ก�าลังข้ึนทางชัน ระบบ

ป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อขึ้นทางชันจะท�าให ้รถยนต์คงที่

ประมาณ 1~2 วินาที หากไม่ได้ออกรถภายใน 1~2 วินาที ระบบ

เบรกจะปล่อยเบรกโดยอัตโนมัติ รถยนต์จะลื่นไหลถอยหลัง

เทคนิคระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไหลแบบอัจฉริยะไม่สามารถอยู่เหนือ

ขีดจ�ากัดทางฟิสิกส์ ขณะที่ขึ้นทางชัน ห้ามขับรถด้วยความเสี่ยงโดย

อาศัยระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไหล

หมายเหตุ: ขณะที่จะขึ้นหรือถอยหลังบนทางลาด สามารถเปิดใช้
ระบบป้องกันการลื่นไหลของรถยนต์

ออโต้โฮลด์ (Auto Hold) *

หลังใช้ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์จอดรถ หากระบบสลับเข้า 
ฟังก์ชั่นเบรกมือไฟฟ้าเนื่องจากเหตุผลบางอย่าง (ตัวอย่าง
เช่น เครื่องดับ ปลดเข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ออโต้โฮลด์ 
ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น ล้อหลังอยู่บนพื้นถนนที่มีหิมะหรือเปียก
น�้า หรือที่จอดรถมีความลาดชันสูง (เช่น สูงกว่า 20%) 
แน่ใจได้จอดรถนิ่งก่อนที่จะลงจากรถ

ห้ามเดินทางเสี่ยงภัยโดยอาศัยฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์ เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบออโต้
โฮลด์ แต่ผู้ขับขี่ต้องใช้สมาธิและสังเกตสภาพรอบข้าง ต้อง
ปรับเปลี่ยนความเร็วรถและวิถีการขับขี่ตามทัศนวิสัย 
สภาพอากาศ สภาพพื้นถนนและสภาพจราจร

กรณีที่ออกรถบนถนนภูเขา ระบบออโต้โฮลด์ไม่สามารถ
จอดรถหรือเบรกรถในทุกสถานะ (ตัวอย่างเช่น พื้นถนน
เปียกหรือเป็นน�้าแข็ง)
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ขณะท่ีเครื่องยนต์ท�างานและได้เปิดฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์ 
ห้ามลงจากรถ

ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์อาจจะไม่สามารถเปิดให้เบรกมือไฟฟ้า
ท�างานหลังดับเครื่องยนต์ในทุกกรณี ดังนั้น ก่อนที่จะลง
จากรถ ต้องแน่ใจได้เปิดเบรกมือไฟฟ้าและรถยนต์ได้จอด
นิ่ง

ต้องปิดฟังก์ช่ันออโต้โฮลด์ก่อนท่ีจะเข้าเครื่องล้างรถ
อัตโนมัติ มิฉะนั้น ระบบอาจจะเปิดเบรกมือไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติจนท�าให้อุปกรณ์เสีย

เมื่อเครื่องยนต์ท�างานอยู่ รถยนต์ต้องการจอดรถบ่อยหรือต้องจอด

เป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น เวลารอไฟเขียว จอดบนทางชันหรือเจอ

รถติด) ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์ (Auto Hold) สามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุม

รถยนต์และป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นเหยียบแป้นเบรก

ตลอด

ผู้ขับขี่เหยียบคันเร่ง ขณะที่จะออกรถ ฟังก์ช่ันออโต้โฮลด์จะปล่อย

เบรกทันที รถยนต์จะเคลื่อนที่ตามความลาดชันของถนน

โดยปกติ ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์มี 3 สถานะดังนี้:

1 ปิด: สถานะปิดฟังก์ชั่น

2 พร้อมใช้งาน: ฟังก์ชั่นอยู่สถานะพร้อมใช้งาน หมายความว่าได้

กระตุ ้นฟังก์ชั่นแต่ยังไม่ได้จอดรถ ภายในสถานะนี้ หากได้

เงื่อนไขจอดรถทีไร ระบบจะจอดรถโดยอัตโนมัติ

3 จอดรถ: ฟังก์ชั่นอยู่ในสถานะจอดรถ ขณะนี้ ไฟสีเขียว บนแผง

หน้าปัดสว่าง
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เม่ือผู้ขับขี่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและเครื่องยนต์ท�างานอยู่ กดสวิตช์ 

ออโต้โฮลด์  ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์จะเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: หลังปลดเข็มขัดนิรภัยหรือดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง  
ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์จะปิด และต้องใช้มือเปิดฟังก์ชั่นใหม่ในการใช้
งานครั้งต่อไป

หลังเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์ได ้จอดนิ่ง  

ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์จากสถานะพร้อมใช้งานเข้าสู่สถานะจอดรถ

หลังฟังก์ช่ันออโต้โฮลด์เข้าสู่สถานะจอดรถและได้โยกคันเกียร์เข้า

เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง เหยียบคันเร่ง ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์จะ

ปล่อยเบรกตามความลาดชันโดยอัตโนมัติ

หลังฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์เข้าสู่สถานะจอดรถ ในบางกรณี (เช่น หลัง

ปลดเข็มขัดนิรภัย ดับเครื่องยนต์ จอดรถเป็นช่วงหน่ึง) ฟังก์ชั่นออโต้

โฮลด์จะออกจากสถานะจอดรถและให้ฟังก์ชั่นเบรกมือไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ: เม่ือได้เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ออโต้โฮลด์ จะปิด 
ฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์แต่ไม่สามารถเปิดฟังก์ชั่นเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ: เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าปิดฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์

หมายเหตุ: หากผู้ขับขี่ต้องการปิดฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์เป็นชั่วคราว
ในการออกรถครั้งนี้ (เช่น ถอยหลัง) แต่ยังต้องการใช้ฟังก์ชั่นต่อใน
การออกรถครั้งต่อไป สามารถกดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้า (ปล่อย) ใน
ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก ระบบจะยกเลิกฟังก์ช่ันออโต้โฮลด์ในการ
ออกรถครั้งนี้เป็นชั่วคราว
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ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงจะลื่น
ไถล ถ้าพื้นถนนมีน�้าท่วมขัง จะท�าให้ยางล้อไม่สามารถเกาะ
ถนนอย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะขีดจ�ากัด
ทางฟิสิกส์และท�าให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ทันที

วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบ ABS คือป้องกันล้อล็อคในขณะ

ที่เบรกรถ ท�าให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยว

รถยนต์ที่ได้ติดต้ังระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถขับ

โดยประมาท ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่าในกรณีใด 

ผู ้ขับขี่มีหน้าท่ีรักษาระยะห่างปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้อง

พิจารณาถึงปัจจัย เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ

ในการใช้เบรกทั่วไป จะไม่กระตุ้นระบบ ABS แต่ในเมื่อแรงเบรกสูง

กว่าแรงยึดเกาะระหว่างล้อรถกับถนน ท�าให้ล้อรถถูกล็อค ระบบ 

ABS จะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่าแป้นเบรกมี

เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วเป็นช่วง

กำรเบรกรถในเหตุฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบปล่อยแป้นเบรกซ�้า เพราะจะ
ท�าให้ ABS หยุดท�างานและอาจจะท�าให้ระยะทางเบรกยาว
ขึ้น

หากต้องการเบรกรถในเหตุฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ต้องออกแรงเหยียบแป้น

เบรก แม้ว่าในพื้นที่ลื่นก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้ ระบบ ABS สามารถป้องกัน

ล้อถูกล็อค โดยทั่วไปจะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ภายในระยะเบรก

ที่สั้นที่สุด

หมายเหตุ: หากขับบนถนนที่มีหิมะ ทรายหรือหินเกร็ด ระยะทาง
เบรกของระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ ABS 
และอาจจะเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวด้วย เพราะว่าบนถนนอ่อน วัสดุ
อ่อนดังกล่าวที่อยู่หน้าล้อโดนล็อคจะก่อตัวเป็นรูปลิ่ม ซึ่งจะช่วยให้
รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่

ไม่ว่าท่านจะเหยียบแป้นเบรกแรงถึงขนาดไหน ท่านก็ยังสามารถ

ควบคุมรถยนต์ตามวิธีปกติ
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ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับขี่

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและ

ระบบควบคุม”

หมายเหตุ: หากระบบ ABS เพียงท�างานบางส่วนหรือทั้งหมดไม่
ท�างาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเบรกธรรมดา 
หรืออาจจะเพิ่มระยะทางเบรกเท่านั้น

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำแบบวันทัช (EPB)

ขณะท่ีระบบเบรกมือไฟฟ้าเสียจนไม่สามารถปิดเบรกมือ 
อย่าลากจูงรถโดยใช้วิธีการสี่ล้อลงพื้นหรือล้อหลังลงพื้น มิ
ฉะนั้นอาจจะท�าให้รถยนต์เสีย

หากรถยนต์จอดเป็นเวลานาน แบตเตอรี่อาจจะขาด
ประจุไฟฟ้า ต้องใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าหลังสตาร์ท
เครื่องยนต์ มิฉะนั้นอาจจะก่อให้ระบบเบรกมือไฟฟ้าเสีย



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

174

P

P

เปิดใช้ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

ในขณะที่รถยนต์จอดนิ่ง แม้กระทั่งสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 1 หรือได้

ดึงออก ก็สามารถให้ระบบเบรกมือไฟฟ้าท�างาน ขณะที่ออกจาก

รถยนต์หรือจอดรถทุกครั้ง ต้องให้ระบบเบรกมือท�างาน

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนถึงสัญญาณไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้น

• หากสัญญาณไฟสวิตช์ EPB และสัญญาณไฟ ที่แผงหน้าปัด

สว่างขึ้น แสดงว่าได้สตาร์ทระบบเบรกมือแล้ว

• หากสัญญาณไฟ P ที่แผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่าระบบเบรก

มือไฟฟ้าเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

หมายเหตุ: ในขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยิน
เสียงมอเตอร์

หมายเหตุ: หากไม่ได้ใช้งานระบบเบรกไฟฟ้าเป็นเวลานาน ระบบ
อาจจะท�าการตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติในขณะที่รถจอดนิ่ง และมี
เสียงมอเตอร์ดังขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อฟังก์ชั่นออโต้โฮลด์ (Auto hold) ถูกกระตุ้น หลัง
ได้รับสัญญาณขอจาก SCS ระบบอาจจะเปิด EPB โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

ในขณะที่แบตเตอรี่ไฟหมด ไม่สามารถเปิดหรือปิดระบบเบรกมือ

ไฟฟ้า
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กำรปิดระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

• หมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ EPB

• หากสัญญาณไฟในสวิตช์ EPB และสัญญาณไฟ บนแผงหน้า

ปัดดับไป แสดงว่าได้ปิดเบรกมือ

ฟังก์ชั่นช่วยกำรออกรถ

EPB สามารถคาดเจตนาของผู้ขับขี่และปล่อยเบรกมือโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้คาดเข็มขัดนิรภัย และสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ปรับเกียร์เข้า

ต�าแหน่ง D/R/W/S เหยียบคันเร่งเตรียมจะออกรถ ระบบเบรกไฟฟ้า

จะปิดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุและรับบาดเจ็บได้ ยกเว้นเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้ามใช้
เบรกมือไฟฟ้ามาเบรกรถ มิฉะน้ัน ระบบจะเบรกล้อหลัง
เท่าน้ันและระยะทางเบรกจะยาวขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะ
ฉะนั้น เวลาเบรกรถต้องเหยียบแป้นเบรก

ขณะที่ใช้เบรกมือไฟฟ้ามาลดความเร็วรถ ห้ามสอดหรือ
ถอดกุญแจ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดอันตราย

ระหว่างการเดินทาง หากพบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไม่สามารถใช้แป้นเบรก

มาจอดรถ สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้เพื่อลดความเร็วรถ

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้ สามารถเบรกรถในเหตุฉุกเฉิน ใน

ระหว่างการเบรกรถอย่างฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

• หากต้องยกเลิกฟังก์ชั่นเบรกนี้ โปรดปล่อยสวิตช์ EPB หรือ

เหยียบคันเร่ง
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ระบบควบคุมเสถียรภำพ และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรี

ระบบควบคุมเสถียรภำพแบบไดนำมิก (SCS)

ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิกสามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุม

ทิศทางรถยนต์ หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบนี้จะเตรียมท�างานโดย

อัตโนมัติ

เม่ือเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบว่า ทิศทางขับจริงของรถยนต์ไม่

ตรงกับเจตนาของผู ้ขับขี่ ระบบจะเลือกใช้มาตรการทั้งเบรกรถ 

รบกวนระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ มาป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง 

ชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือปรับปรุงการบังคับเลี้ยวเกินควร เพ่ือช่วย

ควบคุมทิศทาง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)

วัตถุประสงค์ของ TCS คือช่วยรักษาการยึดเกาะถนนและความ

เสถียรภาพของการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ TCS จะควบคุม

ความเร็วรอบของทุกล้อ หากตรวจพบว่ามีล้อขับเคลื่อนใดๆ เกิด

ปัญหาล้อลื่น ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ายส่งแรงบิดให้

ล้อที่ล้อขับเคลื่อนที่ตัวหนึ่ง หากล้อทั้งสองเกิดปัญหาล้อลื่น เพื่อปรับ

ความเร็วรอบของล้อ ระบบจะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์จนได้

รับแรงยึดเกาะถนนใหม่

หมายเหตุ: เม่ือความเร็วรถเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบ
ป้องกันล้อหมุนฟรีจะไม่ควบคุมการเบรกล้อของล้อข้างเดียว แต่
จะลดแรงบิดเอาต์พุตของเครื่องยนต์ต่อ

กำรเปิด/ปิดระบบ
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เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 จะเปิดระบบควบคุมเสถียรภาพแบบ

ไดนามิกและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีโดยอัตโนมัติหลังสตาร์ท

เครื่องยนต์:

• กดสวิตช์ SCS (ต�่ากว่า 2 วินาที) สั้นๆ จะปิด TCS ขณะนี้ ไฟ

เตือนระบบควบคุมแบบไดนามิก/ป้องกันล้อหมุนฟรีปิดท่ีแผง

หน้าปัดสว่าง จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อมูล “Traction Control 

Off” และสัญลักษณ์ TCS

• กดสวิตช์ SCS (เกิน 2 วินาที) ค้างไว้จะปิด TCS และ SCS ขณะ

น้ี ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนามิก/ป้องกันล้อหมุนฟรีปิดท่ี

แผงหน้าปัดสว่าง จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อมูล “Traction 

Control Off” และสัญลักษณ์ TCS “Stability Control Off” 

และสัญลักษณ์ SCS

หมายเหตุ: กดค้างเกิน 10 วินาที ระบบจะประมวลว่า
เป็นการปฏิบัติที่ผิดพลาด

• หากต้องการคืนฟังก์ชั่น SCS และ TCS กดสวิตช์ SCS อีกครั้ง

หมายเหตุ: การปิด SCS และ TCS จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานทั่วไปของ ABS หากรถยนต์ได้ติดตั้งโซ่กันลื่น แนะน�า
ปิด TCS 

ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนำมิก/ป้องกันล้อหมุนฟรี

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและ

ระบบควบคุม”
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ระบบตรวจสอบแรงดันลมยำง (TPMS)

TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพยางและแรงดัน
ลมยางของท่านเอง

หมายเหตุ: TPMS จะเตือนผู ้ขับขี่ในขณะท่ีแรงดันลมยางต�่า
เท่านั้น ไม่สามารถเติมลมยางให้ยางรถ

กำรท�ำงำนของระบบ

ระบบนี้ควบคุมโดย ABS ตรวจสอบความเร็วของแต่ละ

ล้อเสมอ ภายใต้การขับขี่ท่ัวไปและไม่ได้เหยียบแป้นเบรก หากระบบ 

ABS ตรวจพบความเร็วของล้อหนึ่งหรือหลายล้อต่างกันกับล้ออื่นๆ 

ระบบจะประมวลความเปลี่ยนแปลงของแรงดันลมยางตามความแตก

ต่างของความเร็วรอบ เมื่อค่าเปลี่ยนแปลงนอกเหนือขอบเขตที่ต้ังไว้ 

จะเปิดฟังก์ชั่นเตือนภัย ขณะนี้ ไฟเตือน TPMS บนแผงหน้าปัดสว่าง

ตลอด (สีเหลือง)

หมายเหตุ: เมื่อยางล้อรั่วลม TPMS จะส่งสัญญาณเตือน หลังผ่าน
การตรวจสอบสักพักหนึ่ง

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่านอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

และเติมลมยางจนถึงระดับแรงดันลมยางที่ถูกต้อง อ้างอิงถึง “แรงดัน

ลมยาง (สภาพเย็น)” ของบท “ข้อมูลด้านเทคนิค”

ระบบมีปัญหำ

ระบบนี้ท�าการควบคุมเอง หากตรวจพบปัญหา ไฟเตือน TPMS ที่

แผงหน้าปัดพริบ (สีเหลือง) 90 วินาที จากนั้นจะสว่างเสมอ

ในกรณีพิเศษ TPMS อาจจะเตือนภัยผิดหรือลืมเตือนภัย เช่น:

• เดินทางบนถนนที่มีหิมะหรือถนนลื่น

• ความเร่งในแนวนอนใหญ่เกินหรืออัตราการลื่นไถลของล้อหน้า

ใหญ่เกิน

• ได้ติดตั้งโซ่กันลื่น

• ติดตั้งยางล้อที่ไม่ได้มาตรฐาน

• ไม่ได้รีเซ็ตค่าหลังเปลี่ยนยาง

• ไม่ได้รีเซ็ตค่าหลังเติมหรือไล่ลมยางล้อ

• เดินทางบนพื้นถนนขรุขระเป็นเวลานาน

• เดินทางบนถนนภูเขา ทางโค้งหรือพื้นที่ขรุขระเป็นเวลานาน
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• เปรียบเทียบกับภาระในขณะที่รีเซ็ตลมยาง ภาระบรรทุกมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

• หากยางระเบิด TPMS จะไม่ตอบสนองทันที

กำรรีเซ็ตแรงดันลมยำง

หลังเติมลมให้กับยางมีแรงดันต�่า ต้องรีเซ็ต TPMS เป็นค่าเริ่มต้น ราย

ละเอียดอ้างอิงถึง “ข้อมูลท่ัวไป” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หมายเหตุ: ก่อนที่จะรีเซ็ตแรงดันลมยาง TPMS ต้องเติมลมยางให้
ถึงแรงดันมาตรฐานและตรวตสอบยางรถ

หมายเหตุ: หลังไล่ลมหรือเปล่ียนล้อหรือยาง ต้องแน่ใจว่าแรงดัน
ลมยางของล้อเป็นแรงดันมาตรฐานและรีเซ็ตแรงดันลมยาง หลัง
ท�าการรีเซ็ต ระบบควบคุมแรงดันลมยางจะท�าการเรียนรู ้ด้วย
ตนเอง (self-learning)
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ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่

S
E
T

RES

1
3

2

1 สวิตช์หลักของระบบควบคุมความเร็วคงที่

2 สวิตช์แป้นหมุนของระบบควบคุมความเร็วคงที่: ตั้งค่า เพิ่มหรือ

ลด

3 สวิตช์กลับคืน/หยุดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ระบบควบคุมความเร็วคงที่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ในขณะที่ผู้

ขับขี่ไม่ได้เหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์วิ่งอยู่ที่ทางด่วนหรือวิ่งอยู่ในถนน

ที่สามารถรักษาความเร็วคงที่เป็นระยะยาว ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยท่านได้

มาก

กระตุ้นฟังก์ชั่น

ระบบควบคุมความเร็วคงที่มีสามสวิตช์: สวิตช์ปุ่มกด 2 ตัว (สวิตช์

หลักและสวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราว) และสวิตช์แป้นหมุน 1 ตัว 

สวิตช์ทั้งหมดติดตั้งที่ทางขวามือของพวงมาลัย

1 ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2 ระบบควบคุมความเร็วคงที่อยู่

สถานะปิด หลังกดสวิตช์หลัก (ต�าแหน่ง 1) สัญญาณไฟเขียวของ

ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะสว่างขึ้น ระบบควบคุมความเร็ว

คงที่อยู่สถานะพร้อมใช้งาน

2 เมื่อระบบควบคุมความเร็วคงที่อยู ่สถานะพร้อมใช้งาน และ

ความเร็วรถในปัจจุบันเกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ขอบเขต

ความเร็วรถของระบบควบคุมความเร็วคงที่ คือ 40~200 

กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่แนะน�าต้ังความเร็วเริ่มต้นส�าหรับกระตุ้น 

ฟังก์ชั่นให้เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง) หลังกดสวิตช์แป้นหมุน 
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(ต�าแหน่ง 2) สัญญาณไฟเขียวของระบบกลายเป็นไฟเหลือง 

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เข้าสู่สถานะกระตุ้น ความเร็วเป้า

หมายของระบบควบคุมความเร็วคงที่เป็นความเร็วจริงในขณะที่

กระตุ้นระบบ หลังกระตุ้นระบบ ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีจะ

รักษาความเร็วรถตลอดโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

ค�าแนะน�า: หลังปิดสวิตช์หลักของระบบควบคุมความเร็วคงท่ีหรือ
ปิดสวิตช์กุญแจ ความเร็วที่ได้ตั้งในระบบควบคุมความเร็วคงที่จะ
หายไป

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็วคงที่

ขณะที่กระตุ้นระบบควบคุมความเร็วคงที่:

• หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านบนอย่างรวดเร็ว รถยนต์จะเร่ง

ความเร็วโดยอัตโนมัติ หลังถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อย

สวิตช์นี้ทันที

• หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านล่างอย่างรวดเร็ว รถยนต์จะลด

ความเร็วโดยอัตโนมัติ หลังถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อย

สวิตช์นี้ทันที

นอกจากนี้ ค่อยๆ หมุนสวิตช์แป้นหมุนสามารถค่อยๆ ปรับความเร็ว

ให้สูงขึ้นหรือต�่าลง หมุนยังด้านบนจะเร่งความเร็ว หมุนยังด้านล่างจะ

ลดความเร็ว สวิตช์แป้นหมุนหนึ่งขีด จะเพิ่มหรือลดความเร็วรถ

ประมาณ 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขณะท่ีระบบควบคุมความเร็วคงที่ท�างานอยู่ เหยียบคันเร่งตามปกติ 

(เช่น แซงรถ) ก็สามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลังปล่อยคันเร่ง 

ความเร็วรถจะคืนกลับเป็นความเร็วที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ตั้ง

ไว้

กำรหยุดชั่วครำว

ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่อยู่ในสถานะกระตุ้น การกระท�าดัง

ต่อไปจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วรถคงที่กลับสู่สถานะพร้อมใช้

งาน:

• กดสวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราว

• เหยียบแป้นเบรก

• โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ P, R หรือ N
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• หากสภาพถนนทางไม่ดี ท�าให้ SCS เร่ิมท�างาน เพื่อความ

ปลอดภัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะกลับสู่สถานะเตรียม

พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

• หากความลาดชันของถนนสูงเกินจนท�าให้ความเร็วรถลดลงเกิน

ควร ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะกลับสู่สถานะพร้อมใช้งาน

โดยอัตโนมัติ

กำรคืนค่ำ

หลังหยุดระบบควบคุมความเร็วคงที่เป็นชั่วคราว ถ้าไม่ได้ปิดระบบ

ตลอด สามารถใช้สวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราวมากระตุ้นระบบควบคุม

ความเร็วคงที่ใหม่ ในขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุม

ความเร็วคงที่คือความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

หมายเหตุ:

• ขณะที่ถอยหลัง ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่

• ถ้าไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วสม�่าเสมอเนื่องจากฝนตกหรือ
พื้นถนนลื่นหรือสภาพการจราจร ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็ว
คงที่

• ขณะที่ไม่ต้องการใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่ ควรปิดสวิตช์
หลัก

• หากเกียร์อัตโนมัติใช้โหมด Sport แนะน�าไม่เปิดระบบควบคุม
ความเร็วคงที่

• ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ท�างานอยู่ เนื่องจากสภาพ
ถนน (เช่น ขึ้นหรือลงพื้นที่ลาด) ความเร็วจริงอาจจะต่างกันกับ
ความเร็วเป้าหมายที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ตั้งไว้

• หากความเร็วรถจริงต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายมากเกินหรือ
กระตุ้น SCS เน่ืองจากปัจจัยพื้นที่ลาดหรือสภาพพ้ืนถนนต่างๆ 
อาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วคงที่กลับสู่สถานะพร้อมใช้
งาน

• ห้ามกดสวิตช์ใดๆ เป็นเวลานานหรือกดหลายสวิตช์พร้อมกัน มิ
ฉะนั้นอาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วคงที่เสีย หากเกิดกรณี
นี้ กรุณาเปิดสวิตช์กุญแจอีกครั้ง
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ (ASL)

S
E
T

RES

1
3

2

1 สวิตช์หลัก

2 สวิตช์แป้นหมุน: ตั้งค่า เพิ่มหรือลด

3 กดสวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราว

หลังกระตุ้นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ สามารถควบคุมรถยนต์

ว่ิงด้วยความเร็วที่ผู้ขับขี่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการเดิน

ทาง

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วคงที่ใช้

สวิตช์ชุดเดียวกัน ดังน้ัน เพียงสามารถเลือกใช้หน่ึงในสองระบบน้ีใน

เวลาเดียวกัน กดสวิตช์ควบคุมหลัก (ต�าแหน่ง 1) สามารถสลับสอง

ระบบนี้

กระตุ้นฟังก์ชั่น

ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติข้ึนในเขต

แสดงเวลาและอุณหภูมิบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์ รายละเอียดอ้างอิง

ถึง “จอแสดงข้อมูลรถยนต์” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หลังหมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานโดยปริยาย หมุนสวิตช์แป้นหมุน (ต�าแหน่ง 

2) สามารถปรับความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ ขอบเขตปรับความเร็วเป้าหมายคือ 30~200 กิโลเมตร/
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ชั่วโมง หรือ20~125 ไมล์/ชั่วโมง หมุนสวิตช์แป้นหมุนยังด้านบนหรือ

ด้านล่างหนึ่งขีด จะเพิ่มหรือลดความเร็วเป้าหมาย 5 กิโลเมตร/

ชั่วโมงหรือ 5 ไมล์/ชั่วโมง

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่สถานะพร้อมใช้งาน กดสวิตช์

แป้นหมุนและได้ตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะกระตุ้นระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในจอแสดง

ข้อมูลรถยนต์:

1 ความเร็วรถในปัจจุบันต�่ากว่าหรือเท่ากับความเร็วเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้

2 ไม่ได้เหยียบคันเร่งถึงที่สุด

หยุดชั่วครำว

ในกรณีดังต่อไปนี้ ฟังก์ช่ันควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะกลับสู่สถานะ

พร้อมใช้งาน

• เหยียบคันเร่งถึงที่สุด

• กดสวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราว

กำรคืนค่ำ

หลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหยุดชั่วคราว หากไม่ได้ปิดระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตลอด กดสวิตช์กลับคืน/หยุดชั่วคราว 

(ต�าแหน่ง 3) ฟังก์ชั่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติเข้าสู่สถานะกระตุ้น ใน

เวลานี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคือ

ความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

หมายเหตุ:

• ระหว่างการเดินทาง หลังตั้งค่าความเร็วเป้าหมายเสร็จ กรุณา
อย่าสลับเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรและไมล์

• เนื่องจากแรงเฉื่อยหรือสภาพทางถนน (เช่น ลงพื้นที่ลาด) อาจจะ
ท�าให้ความเร็วรถจริงสูงกว่าความเร็วเป้าหมาย กรุณาควบคุม
ความเร็วรถตามข้อมูลที่แสดงขึ้นในหน้าปัด

• หลังดึงกุญแจออก จะลบความเร็วเป้าหมายที่ได้บันทึกไว้ เพ่ือ
ประหยัดน�้ามันและความปลอดภัย แนะน�าท่านเลือกความเร็ว
เป้าหมายตามสภาพถนน

• ห้ามกดสวิตช์ใดๆ เป็นเวลานานหรือกดหลายสวิตช์พร้อมกัน มิ
ฉะนั้นอาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเสีย หากเกิด
กรณีนี้ กรุณาเปิดสวิตช์กุญแจอีกครั้ง
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สัญญำณเตือนกำรจอด

สัญญำณเตือนกำรจอด

สัญญาณเตือนการจอดเพียงเป็นฟังก์ชั่นเสริมในขณะถอย
หลัง เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคอาจไม่สามารถตรวจจับสิ่งขวาง
ทางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือสิ่งของขนาดไม่กี่นิ้ว 
สิ่งของขนาดเล็กที่ติดใกล้พื้น สิ่งของที่อยู่เหนือกระโปรง
หลังหรือสิ่งของที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค ถ้ามี
สิ่งของทับถมที่ผิวหน้าอัลตราโซนิคเซนเซอร์ จะส่งผล 
กระทบต่อการใช้งาน ดังนั้น ควรพยายามหลีกเลี่ยงปืนฉีด
น�้าแรงสูงฉีดน�้ายังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรงในขณะ
ล้างรถ 

4 อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ในบริเวณกันชนหลังรับผิดชอบสแกนพ้ืนท่ี

บริเวณหลังรถว่ามีสิ่งของขวางทางหรือไม่ หากตรวจพบมีสิ่งของ

ขวางทาง เซ็นเซอร์จะประมวลระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งของ

ขวางทางและส่งเสียงเตือนภัยให้ผู้ขับขี่ ที่ส�าคัญที่สุด ระบบน้ีเพียง

เป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะ ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แทนสายตา

หรือการตัดสินใจของคน

1.5m
30cm

60cm
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สถำนะท�ำงำนของสัญญำณเตือนกำรจอด

ขณะที่เครื่องยนต์ท�างานอยู่ เพียงเลือกเกียร์ถอยหลัง สัญญาณเตือน

การจอดจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หากเลือกเกียร์อื่นจะปิดระบบ

ทันที ภายใน 1 วินาทีหลังได้เลือกเกียร์ถอยหลัง สัญญาณเตือนการ

จอดจะส่งเสียง "บี๊ป" หนึ่งคร้ังอย่างสั้นๆ แสดงว่าระบบเริ่มท�างาน

แล้ว

หมายเหตุ: หลังเลือกเกียร์ถอยหลัง หากระบบส่งเสียงยาวหนึ่งครั้ง 
(ติดต่อ 3 วินาที) แสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อกับศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบ

ระหว่างการถอยหลัง:

• ถ้าตรวจพบสิ่งของขวางทางในบริเวณห่างจากเซ็นเซอร์ท้ายรถ 

1.5 เมตรหรือห่างจากเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว 60 เซนติเมตร ระบบ

จะส่งเสียงเตือน รถยนต์ยิ่งเข้าใกล้สิ่งของขวางทาง ความถี่ของ

เสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากส่ิงของขวางทางอยู่ภายในบริเวณ 30 ซม.ของกันชนหลัง 

เสียงเตือนจะกลายเป็นเสียงเตือนแบบติดต่อกัน (หากเป็นเขตที่

ตรวจไม่ถึง เสียงเตือนอาจจะไม่ท�างาน)

ระบบกล้องมองหลัง *

ระบบกล้องมองหลังเพียงเป ็นอุปกรณ์ช ่วยถอยหลัง 
ขอบเขตทัศนวิสัยของกล้องมองหลังมีขีดจ�ากัด ซึ่งไม่
สามารถตรวจพบสิ่งของที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์บางรุ่นได้ติดตั้งกล้องมองหลังบนป้ายทะเบียนหลัง ขณะเลือก

เกียร์ถอยหลัง จอสันทนาการแสดงภาพที่อยู่หลังกล้องมองหลัง
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กำรบรรทุกของ

น�้าหนักของสิ่งของบรรทุกห้ามเกินน�้าหนักรถยนต์บรรทุก
เต็มและขีดจ�ากัดภาระบรรทุกของเพลาหน้า/หลัง มิฉะนั้น 
อาจจะท�าให้รถยนต์เสียหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ห้องเก็บสัมภำระ

ขณะท่ีได้วางสิ่งของในเขตวางสัมภาระที่อยู่ภายหลังเบาะ
นั่งแถวหลัง ต้องต้ังพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหลังให้ตรง
และล็อคให้แน่น

หากไม่สามารถปิดกระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เนื่องจาก
สิ่งของบรรทุก เมื่อขับรถเดินทาง ต้องปิดหน้าต่างทั้งหมด 
ต้ังระบบปรับอากาศเป็นโหมดเป่าหน้าและตั้งความแรงลม
ถึงใหญ่สุด เพื่อป้องกันไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

เมื่อบรรทุกสัมภาระในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระใน

พื้นที่ต�่าและเอียงไปข้างหน้า เพ่ือป้องกันสัมภาระเคลื่อนท่ีในขณะท่ี

เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

หากได้บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่หรือหนัก ต้องเดินทางด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน

ถ้ารถยนต์เดินทางโดยเปิดกระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) ไว้จะ

อันตรายมาก หากจ�าเป็นต้องเปิดกระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เพื่อ

บรรทุกสิ่งของ ต้องยึดสิ่งของและกระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) ให้

แน่นและใช้มาตรการป้องกันไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

ข้อควรระวัง

เม่ือบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าสัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการเตือนภัย เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง

กำรบรรทุกของภำยในรถ

ห้ามบรรทุกอุปกรณ์หรือจัดวางเครื่องมือ สัมภาระที่ไม่ได้
ยึดติดอย่างแน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บเมื่อ
เบรกรถฉุกเฉิน เลี้ยวทางอย่างกะทันหันหรือประสบ
อุบัติเหตุ
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ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามปิดบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้
โดยสารอื่นๆ หรือท�าให้ผู้นั่งไม่สามารถใช้ท่านั่งถูกต้อง

หลังพับเบาะนั่งแถวหลังจะได้พื้นท่ีเก็บสัมภาระมากข้ึน อ้างอิงถึง 

"การพับเก็บเบาะนั่งแถวหลัง" ของบท "เบาะนั่งและกลไกป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระในพ้ืนที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นหนา เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ถ้าจ�าเป็นต้องวาง

สิ่งของบนเบาะนั่ง ห้ามมีคนนั่งบนเบาะนั่งนั้น



5

กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่

190 อุปกรณ์เตือนภัย

191 การพ่วงแบตเตอรี่

193 การลากจูงและการขนส่ง

197 การเปลี่ยนยาง

200 การเปลี่ยนฟิวส์

212 การเปลี่ยนหลอดไฟ
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อุปกรณ์เตือนภัย

ไฟฉุกเฉิน

หมายเหตุ: เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและ
ต้องการจอดรถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉินท�าให้ไฟ
เลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยวพริบพร้อมกันเพื่อเตือนคนอื่น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

สำยพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยใช้วิธีผลักดันหรือการลากจูง

พิกัดแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองตัวเท่ากัน (12V) และสายพ่วง
แบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ 
12V

แบตเตอรี่อาจจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซระเบิดได้ 
อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุระเบิดอย่างร้ายแรงจนท�าให้เกิด
การบาดเจ็บ ดังนั้น ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าในบริเวณ
ห้องเครื่องยนต์ไม่มีเปลวไฟ

การใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีเชื่อมต่อรถยนต์ท่ีมีประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีไม่

พอกับแบตเตอร่ีท่ีมีประจุหรือรถยนต์อีกคันหนึ่ง (แบตเตอรี่มี

ประจุไฟฟ้า) เป็นวิธีเดียวที่ได้รับอนุญาต

หากต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์จ่ายไฟควรพยายามจอดรถใน

ต�าแหน่งที่ท�าให้สองแบตเตอรี่อยู่ใกล้กันแต่รถยนต์ทั้งสองคันไม่ได้

สัมผัสกัน

กำรสตำร์ทรถยนต์

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอร่ีทุกสายได้เชื่อมต่ออย่างแน่น 
และไม่หลุดออกจากขั้วแบตเตอรี่ (เช่น เมื่อเคร่ืองยนต์เกิด
การสั่นสะเทือน) มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดประกายไฟจนเกิด
ไฟไหม้หรือการระเบิด
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A

B

ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ทั้งสองคัน แล้ว

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

1 ใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีหนึ่งสายมาเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ทั้งสองเคร่ือง ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งเชื่อม

ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่รถจ่ายไฟ (A) กับกราวด์ตัวถังที่ดี (เช่น 

ฐานเครื่องยนต์หรือผิวหน้าอื่นๆ ท่ีไม่ได้เคลือบสีของรถยนต์รับ

ไฟฟ้า) ของรถยนต์รับไฟฟ้า (B) ห่างจากแบตเตอรี่อย่างน้อย 0.5 

เมตร

2 ตรวจสอบสายพ่วงแบตเตอรี่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้

ของทั้งสองเครื่องยนต์หรือไม่ แล้วสตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟ และ

ให้เครื่องเดินเบาสักพักหนึ่ง

3 สตาร์ทรถยนต์รับไฟฟ้า หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เดินเบาอย่าง

น้อยสองนาที หากสตาร์ทหลายคร้ังไม่ติด รถยนต์อาจจะต้องน�า

ไปซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการ

ตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 ปิดเครื่องยนต์ของรถยนต์จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ 

ของรถยนต์ที่ถูกสตาร์ท
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กำรลำกจูงและกำรขนส่ง

กำรลำกรถ

ห่วงลำกจูง

ห้ามใช้เชือกบิดเกลียวมาลากรถ มิฉะนั้น อาจจะคลายห่วงลากจูง
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หน้ารถและท้ายรถต่างมีรูลากจูง 1 รูส�าหรับประกอบห่วงลากจูงท่ี

เก็บในกล่องเครื่องมือ เครื่องมือท่ีวางในยางอะไหล่ที่อยู่ใต้พ้ืนห้อง

เก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ต้องถอดฝาครอบเล็ก

บนกันชนหน้าออกก่อน จากนั้นน�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุน

เข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชนหน้า (แสดงดังภาพ) แน่ใจว่าได้

หมุนห่วงลากจูงให้แน่น

หมายเหตุ: ฝาครอบเล็กที่ถอดออก มีสายพลาสติกเชื่อมต่อกับ
กันชนหน้า

หากรถยนต์ของท่านเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้

ห่วงลากจูงมาลากจูงรถยนต์ของท่าน แต่ห้ามใช้รถยนต์ของท่านไป

ลากจูงรถคันอ่ืน เชือกลากจูงต้องเป็นแบบยืดหยุ่นได้ เพื่อไม่ท�าให้

รถยนต์ทั้งสองคันรับเสียหาย เพราะฉะนั้น ต้องใช้เชือกใยสังเคราะห์

หรือวัสดุใกล้เคียงกันที่มีสมบัติยืดหยุ ่น แต่เพื่อความปลอดภัย 

แนะน�าใช้คานลากจูง

กำรลำกจูง

หากรถยนต์เกิดการขัดข้องทางไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย ห้ามให้สวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง 2

ส�าหรับรถยนต์แบบใช้เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่ ความเร็วลาก
จูงห้ามเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางลากจูงห้ามเกิน 
50 กิโลเมตร

กำรยกรถขับเคลื่อน

หากรถยนต์ของท่านต้องการลากจูง วิธีลากจูงที่ดีที่สุดคือการยกรถ

ขับเคลื่อน ควรยกล้อหน้าขึ้นในเมื่อใช้วิถีการยกรถขับเคลื่อน ห้ามยก

ล้อหลังเพราะอาจจะท�าให้ระบบเกียร์เสียหาย
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กำรลำกจูงแบบให้สี่ล้อสัมผัสกับพื้น

หากต้องการลากจูงรถโดยให้ทั้งสี่ล้อสัมผัสกับพื้นถนนพร้อมกัน ควร

ระวัง:

1 หมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 สามารถใช้ไฟเบรก ที่ปัดน�้าฝน

และไฟเลี้ยว

2 ก่อนที่จะท�าการลากจูง โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ N

3 ปล่อยเบรกมือ

4 หากเกียร์เสียหรือเกียร์ขาดน�้ามันหล่อลื่น เมื่อท�าการลากจูงต้อง

ยกล้อหน้า (ล้อขับเคลื่อน) ให้เหนือพื้น

5 เมื่อล้อหน้า (ล้อขับเคลื่อน) ลงพื้น ห้ามลากจูงยังด้านหลัง

เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ท�างาน จึงต้องใช้แรงเหยียบแป้นเบรกและ

แรงหมุนพวงมาลัยมากขึ้น และระยะทางเบรกจะยาวขึ้นด้วย
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้:

1 1

222222

33

ดึงเบรกมือขึ้นและโยกคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P จัดวาง

บล็อกห้ามล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณล้อดังภาพ

เชื่อมสายโยง (3) ในรอบข้างยางล้อและผูกยึดกับรถลากจูง รัดสาย

โยงให้แน่นเพื่อท�าให้รถยนต์คงที่
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กำรเปลี่ยนยำง

กล่องเครื่องมือและยำงอะไหล่

A

B

C

เอากล่องเครื่องมือและยางอะไหล่ออก

1 ใช้สายยกยกพรมกระโปรงหลัง (รูป A)

2 ถอดกล่องเครื่องมือออก (รูป B)

3 ปลดโบลท์ยึดขาตั้งยางอะไหล่ (รูป C) และเอายางอะไหล่ออก

จากห้องเก็บสัมภาระ

เครื่องมือเปลี่ยนยำงอะไหล่

4

3
2

1

5

1 เครื่องมือถอดโบลท์ล้อ

2 ประแจถอดโบลท์ล้อ

3 แม่แรง

4 คันแม่แรง

5 ห่วงลากจูง
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กำรเปลี่ยนยำง

หากต้องการเปลี่ยนยางรถในระหว่างทาง ควรพยายามจอดรถในท่ี

ปลอดภัยซ่ึงห่างจากถนนสายหลัก ต้องให้ผู้โดยสารของท่านลงรถ 

และรอคอยในเขตที่ปลอดภัยและห่างจากทางจราจร

ก่อนที่จะเปลี่ยนยาง ต้องแน่ใจว่าล้อหน้าของรถยนต์หันยังด้านหน้า

ตรง ดึงเบรกมือขึ้นและเปลี่ยนคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P

ข้อควรระวัง:

• แน่ใจว่าได้วางแม่แรงในพื้นที่เรียบและแข็งแรง

• หากรถยนต์ต้องจอดบนทางลาด ต้องวางบล็อกห้ามล้อในข้าง

หน้าหลังของอีกสามล้อ เพื่อป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่

กำรวำงแม่แรง

ห้ามเข้าไปพื้นที่ใต้ท้องรถในขณะที่่ใช้แต่แม่แรงยกรถ
เท่านั้น แม่แรงใช้กับการเปลี่ยนยางเท่านั้น

ยกเว้นจุดยกดังภาพ ห้ามใช้จุดยกอื่นๆ เพราะอาจท�าให้
รถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง

อย่าท�าให้ชิ้้นส่วนประกอบของท้องรถเสียหาย โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนประกอบของระบบระบายไอเสีย
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วางแม่แรงบนพื้นถนนที่เรียบและแข็งแรง ค�้าจุดยกที่อยู่ใกล้ยางล้อที่

ต้องการถอดออกมากที่สุด ร่องเว้ารูปสี่เหลี่ยมของแม่แรงต้องเข้ากัน

กับปีกที่ยื่นออกมาของตัวถังรถ (แสดงดังภาพ)

หมุนโบลท์แม่แรงด้วยมือ ยกแม่แรงขึ้นจนให้ส่วนบนของแม่แรงเข้า

กันกับปีกที่ยื่นออกมาของตัวถังรถอย่างมิดชิด แน่ใจว่าฐานแม่แรงได้

สัมผัสกับพื้นผิวถนนอย่างเต็มที่

กำรติดตั้งยำงอะไหล่

กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่เป็นประจ�า 
เพื่อไม่ให้ยางอะไหล่รั่วเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 
ต้องพยายามตรวจสอบแรงดันลมยางให้เร็วที่สุดหลังได้
เปลี่ยนยางรถเสร็จ

หลังเปลี่ยนล้อเสร็จ ต้องขันโบลท์ล้อด้วยแรงบิดก�าหนด 
(115~130 นิวตัน-เมตร)

1 ก่อนที่จะยกรถ ใช้เครื่องมือถอดน็อตล้อออก ใช้ประแจขันโบลท์

ของล้อทุกตัวทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ

2 หมุนคันแม่แรงตามเข็มนาฬิกา ยกรถขึ้นจนล้อรถเหนือพื้น

3 ถอดโบลท์ล้อออกและเก็บรักษาในกล่องเครื่องมือ เพื่อป้องกัน

ชิ้นส่วนหายไป

4 ถอดล้อรถออก

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงคว�่าหน้าด้านนอกของล้อให้ติดกับพ้ืน
ดิน เพราะอาจจะท�าให้หน้ากะทะล้อเกิดรอยขีดข่วน

5 ติดตั้งยางอะไหล่ และขันโบลท์ล้อจนติดตั้งล้อรถให้เข้ากับกะทะ

ล้ออย่างแน่น

6 วางรถยนต์ลงและถอดแม่แรงออก หลังจากนั้นขันโบลท์ล้อตาม

ทแยงมุมให้แน่นเต็มที่และติดตั้งนัตล้อด้วย

7 สุดท้าย จัดวางเครื่องมือกลับถาดเครื่องมือ และวางยางรถที่ถอด

ออกในที่เว้าภายใต้พื้นของห้องเก็บสัมภาระ (หน้ากะทะล้อหัน

ไปด้านล่าง)

หมายเหตุ: ขณะที่เปลี่ยนยางรถ กรุณาแยกกันขันโบลท์ตามทแยง
มุมสองครั้งและขันให้แน่นอย่างเต็มที่

หมายเหตุ: ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเปลี่ยนยางใหม่
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินควรไหลผ่านวงจรไฟฟ้าและ

ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ หากฟิวส์ขาด แสดงว่าวงจร

ไฟฟ้าของฟิวส์นั้นเกิดความขัดข้องและหยุดท�างาน

ฉลากบนฝาครอบกล่องฟิวส์ได้ระบุต�าแหน่งและขนาดของฟิวส์ทุกชิ้น

ถ้าท่านสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ ตรวจ

สอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าเก็บฟิวส์ส�ารองส่วนหนึ่งไว้ในรถ สามารถติดต่อรับจากศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขำดและหลังขำด
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ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ท่ีขาดไป กรุณาอย่าซ่อมแซมเองหรือใช้ฟิวส์ที่มี

ค่าแอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกิน

• ถ้าฟิวส์ท่ีเปลี่ยนใหม่ขาดทันทีอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด

กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 4 กล่อง:

1 กล่องฟิวส์ข้างผู ้โดยสารแถวหน้า (หลังกล่องเก็บของข้างผู้

โดยสารแถวหน้า)

2 กล่องฟิวส์ส�ารอง (ติดตั้งบนแผงกั้นหน้าท่ีอยู่ข้างซ้ายของห้อง

เครื่องยนต์) 

3 กล่องฟิวส์ของแบตเตอรี่ (ติดตั้งบนแบตเตอรี่)

4 กล่องฟิวส์ของห้องเครื่องยนต์ (ติดตั้งด้านหน้าซ้ายของห้อง

เครื่องยนต์)
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3
4

1

กล่องฟิวส์ข้ำงผู้โดยสำรแถวหน้ำ

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

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด ถอดขั้วแบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้กล่องเก็บของท่ีแผงหน้าปัด สามารถสัมผัส

กับกล่องฟิวส์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่า

ฟิวส์ขาดไปหรือไม่
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4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ขนาดเดียวกันและมีค่าแอมแปร์เท่ากันมา

ทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป
ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F1 15A
ตัวควบคุมชุดคันเกียร์ โมดูลควบคุมเกียร์

อัตโนมัติคลัตช์คู่แบบมี 6 จังหวะ TST

F2 15A ช่องเสียบไฟด้านหน้า

F3 10A ไฟถอยหลัง กระจกมองหลัง กล้องมองหลัง

F4 15A ไม่ได้ใช้งาน

F5 5A ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

F6 10A รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

F7 15A ไม่ได้ใช้งาน

F8 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกข้างผู้ขับขี่
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รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F9 5A

ไฟถอยหลัง โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติ

คลัตช์คู่แบบมี 6 จังหวะ TST สวิตช์ควบคุม

ไฟส่อง มอเตอร์ปรับระดับของไฟหน้า ยูนิต

ควบคุมชุดคันเกียร์ ระบบไฟหน้าแบบปรับ

ตัวโดยอัตโนมัติ

F10 20A
ไฟสูงของชุดไฟหน้า มอเตอร์ควบคุมไฟหน้า

แบบปรับตัวโดยอัตโนมัติ

F11 - -

F12 5A
ไฟหรี่ซ้าย ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง ไฟท้าย

ซ้าย

F13 5A สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

F14 5A สวิตช์คอพวงมาลัย แผงหน้าปัด

F15 20A
ยูนิตควบคุมล็อคพวงมาลัยแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F16 30A ปั๊มล้างกระจกบังลมหน้า

F17 30A จ่ายไฟแก่เบาะนั่งผู้โดยสาร

F18 15A แตร

F19 30A ไม่ได้ใช้งาน

F20 20A ไฟต�่าของชุดไฟหน้าขวา

F21 30A จ่ายไฟแก่เบาะนั่งผู้ขับขี่

F22 5A
แผงควบคุมระบบปรับอากาศ สวิตช์ออโต้ 

โฮลด์

F23 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างด้านหลังซ้าย

F24 30A
มอเตอร์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างข้างผู้โดยสาร

แถวหน้า

F25 15A ไม่ได้ใช้งาน

F26 25A ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
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รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F27 5A สวิตช์กุญแจ

F28 5A ไม่ได้ใช้งาน

F29 15A ไม่ได้ใช้งาน

F30 15A ไม่ได้ใช้งาน

F31 25A

รีเลย์ล็อคสวิตช์ประตูผู้โดยสาร รีเลย์ปลด

ล็อคสวิตช์ประตูผู้โดยสาร มอเตอร์เซ็นทรัล

ล็อคของประตูข ้างผู ้ โดยสารแถวหน ้า 

มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคของประตูหลัง

F32 20A ไฟต�่าของชุดไฟหน้าซ้าย

F33 - -

F34 - -

F35 10A ไม่ได้ใช้งาน

F36 5A ไฟหรี่ขวา ไฟท้ายขวา

รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F37 5A หัวต่อวินิจฉัย

F38 5A
ไฟส่องกระจกแต่งหน้า ไฟห้องโดยสารหน้า 

ไฟห้องโดยสารหลัง ไฟส่องกล่องเก็บของ

F39 10A

รีเลย์ล็อคข้างผู้ขับขี่ มอเตอร์ปลดล็อคข้างผู้

ขับขี่ มอเตอร์เซ็นทรัลล็อคของประตูข้างผู้

ขับข่ี มอเตอร์เปิดปิดช่องเติมน�้ามัน รีเลย์

มอเตอร์เปิดปิดกระโปรงหลัง/ประตูท้าย 

มอเตอร์เปิดปิดกระโปรงหลัง/ประตูท้าย

F40 15A แผงควบคุมระบบสันทนาการ

F41 10A ไฟตัดหมอกหลัง

F42 10A ยูนิตควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F43 20A ซันรูฟ
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รหัส ขนำด ฟังก์ชั่น

F44 5A

กระจกมองหลัง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน 

ยูนิตสัญญาณเตือนการจอด ตัวควบคุมการ

เปลี่ยนเกียร์

F45 10A

แผงควบคุมระบบปรับอากาศ มอเตอร์

อากาศภายนอก/อากาศไหลเวียน สวิตช์

ควบคุมแบบอเนกประสงค์ สวิตช์ควบคุมไฟ

ส่อง สวิตช์อเนกประสงค์ข้างผู้ขับขี่ แหล่ง

จ่ายไฟของหน้าจอน�าทาง โมดูลการสื่อสาร

ระยะไกล

F46 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกหน้าต่างด้านหลังขวา

กล่องฟิวส์ส�ำรอง

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F3

F2

F1

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟแบตเตอรี่

2 กดที่ล็อค (แสดงดังภาพ) ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ขนาดเดียวกันและมีค่าแอมแปร์เท่ากันมา
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5

ทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป ขนำดของฟิวส์

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

F1 30A ไม่ได้ใช้งาน

F2 30A รีเลย์ปั๊มสูญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F3 30A ล้างไฟหน้า

F4 - -

F5 20A ระบบไฟหน้าแบบปรับตัวโดยอัตโนมัติ

F6 5A ไม่ได้ใช้งาน

F7 15A ไม่ได้ใช้งาน

F8 10A ไม่ได้ใช้งาน

F9 10A ไม่ได้ใช้งาน
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กล่องฟิวส์แบตเตอรี่

F1

F2

FL4 FL3 FL2 FL1

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟแบตเตอรี่

2 กดที่ล็อค (แสดงดังภาพ) ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ขนาดเดียวกันและมีค่าแอมแปร์เท่ากันมา

ทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป

ขนำดของฟิวส์

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

FL1 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

FL2 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

FL3 60A ฟิวส์ส�ารอง 1, 2, 3, 5

FL4 - -

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

F1 5A ไม่ได้ใช้งาน

F2 - -
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5

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

FL7 FL8

F1

F3

F5

F7

F9

F2

F4

F6

F8

F10

FL9

FL10 FL11 FL12

FL2

FL1

FL3 FL4 FL5 FL6

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟแบตเตอรี่

2 กดที่ล็อค (แสดงดังภาพ) ถอดฝากล่องฟิวส์แบบมีบานพับ

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ขนาดเดียวกันและมีค่าแอมแปร์เท่ากันมา

ทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

210

ขนำดของฟิวส์

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

F1 15A

โซลินอยด์วาล์วควบคุมเทอร์โบชาร์จ 

วาล์วควบคุมหม้อดักไอน�้ามัน ออกซิเจน

เซ็นเซอร์ส่วนปลาย

F2 20A
หัวฉีดน�้ามัน คอยล ์จุดระเบิด ยู นิต

ควบคุมเครื่องยนต์

F3 15A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น เซ็นเซอร์วัด

การไหลของอากาศ

F4 5A
รีเลย์พัดลมระบายความร้อน รีเลย์ปั๊ม

สูญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F5 10A ยูนิตควบคุมเครื่องยนต์

F6 15A
รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า ไฟตัดหมอกหน้า 

ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

F7 30A
รีเลย์ไฟถอยหลัง รีเลย์ไฟหรี่ ฟิวส์ห้อง

โดยสาร 3, 12, 36

F8 20A ฟิวส์ห้องโดยสาร 7

F9 10A

รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์ของเครื่อง

ปรับอากาศ คลัตช์คอมเพรสเซอร์ของ

เครื่องปรับอากาศ

F10 30A
รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนของกระจกบังลมหน้า 1 

และ 2
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5

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

FL1 200A
ไดชาร์จ ฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ 2, 7, 10 ฟิวส์ 

5, 8, 9

FL2 60A
ฟิวส์ห้องโดยสาร 1, 6, 9, 22, 24, 25, 27, 

28, 42 ฟิวส์ต�าแหน่ง ON

FL3 50A รีเลย์แตร รีเลย์ห้องโดยสาร 16, 17, 18

FL4 50A มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน

FL5 100A

ฟิวส์ห้องโดยสาร 19, 20, 21, 23, 30, 35, 

37, 39, 40, 43, 45, 46 ฟิวส์ไฟต�่าขวา 

รีเลย์ไฟตัดหมอกหลัง

FL6 - -

FL7 40A รีเลย์สตาร์ท โซลินอยด์วาล์วสตาร์ท

FL8 40A ยูนิตควบคุม SCS (ปั๊ม)

หมำยเลข ขนำด ฟังก์ชั่น

FL9 50A

ฟิวส์ห้องโดยสาร 2, 5, 10, 13, 14, 15, 

26, 38, 44 รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

ฟิวส์ไฟสูง รีเลย์ต�าแหน่ง ACC

FL10 40A รีเลย์พัดลม มอเตอร์พัดลม

FL11 25A ยูนิตควบคุม SCS (วาล์ว)

FL12 50A ฟิวส์ห้องโดยสาร 8, 31, 32 ฟิวส์ไฟต�่าซ้าย
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ ขนำด

ไฟต�่า H7 55W

ไฟสูง H7 55W

ไฟหน้าแบบไฟซีนอน D3S 35W

ไฟส่องทางเลี้ยว H7 55W

ไฟตัดหมอกหน้า H11 55W

ไฟเลี้ยวหน้า WY21W 21W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง W5W 5W

ไฟเลี้ยวหลัง WY21W 21W

ไฟเบรกหลัง (ซีดาน) WY21W 21W

ไฟอ่านแผนที่หน้า W5W 5W

หลอดไฟ ขนำด

ไฟอ่านแผนที่หลัง W5W 5W

ไฟกล่องเก็บของ T5 1.2W

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ C10W 10W
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5

ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดสวิตช์กุญแจและสวิตช์ไฟ เพื่อหลีก

เลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ:ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

หากกระจกหลอดไฟโดนขูดขีดหรือมีคราบน�้ามันหรือคราบเหงื่อติด

อยู่ อาจจะท�าให้แสงไฟไม่สามารถรวมแสงได้ ควรระวังอย่าใช้มือ

สัมผัสกับกระจกหลอดไฟ หากสัมผัสแล้ว ควรใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด 

หากมีความจ�าเป็น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยมือให้สะอาด

ส�าหรับหลอดไฟท่ีไม่ได้ระบุว ่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยน กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟห้องโดยสำรหน้ำและไฟอ่ำนแผนที่

1 ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กถอดโคมไฟออกจากชุดไฟ

2 ถอดหลอดไฟจากเบ้า

ขั้นตอนติดตั้งหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ ในขณะ

ที่ติดตั้งโคมไฟ ต้องเสียบเข้าตรงที่ล็อคสองจุดแล้วค่อยๆ หมุนโคมไฟ

เข้าล็อคกับชุดโคมไฟ ดันโคมไฟขึ้นจนโคมไฟเข้าต�าแหน่งเดิม
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ไฟห้องโดยสำรด้ำนหลัง

1 ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กถอดโคมไฟออกจากชุดไฟ

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ขั้นตอนติดตั้งหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ ในขณะ

ที่ติดตั้งโคมไฟ ต้องเสียบเข้าตรงที่ล็อคสองจุดแล้วค่อยๆ หมุนโคมไฟ

เข้าล็อคกับชุดโคมไฟ ปรับโคมไฟขึ้นจนโคมไฟเข้าต�าแหน่งเดิม
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5

ไฟกล่องเก็บของ

1 สอดมือถึงด้านหลังไฟส่องกล่องเก็บของและกดต�าแหน่งช่อง

เสียบ

2 ถอดหลอดไฟออกจากช่องเสียบและเอาออกไป

ดันหลอดไฟใหม่เข้าช่องเสียบแล้วผลักไฟส่องกล่องเก็บของกลับช่อง

เสียบ

ไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ

1 ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเสียบเข้าช่องแคบที่ฝาปิด (แสดง

ตามลูกศร) และงัดชุดไฟออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง

2 กดและหมุนหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

ขั้นตอนติดตั้งหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ





6

การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

218 การบ�ารุงรักษา

222 ฝากระโปรงหน้า

224 ห้องเครื่องยนต์

225 เครื่องยนต์

228 ระบบระบายความร้อน

230 เบรก

232 พวงมาลัยเพาเวอร์

234 แบตเตอรี่

235 เครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

237 ที่ปัดน�้าฝน

239 ยางรถ

244 การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษารถยนต์
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218

กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป รายละเอียดอ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลรถยนต์" ของ 

“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง 

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งท่ีจัดท�าการบ�ารุงรักษาจะรีเซ็ตข้อมูล

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

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

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง ท่านต้องให้ศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งลงนามและประทับตราในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเบรก

กรุณาเปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและ

การบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเบรกจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีกต่าง
หาก

กำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำยำหล่อเย็น

กรุณาเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและ

การบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนถ่ายน�้ายาหล่อเย็นจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ต่างหาก
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กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย กรณีที่ติดตั้งเคร่ืองยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 

กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย สมรรถนะเครื่องยนต์และการสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดอุณหภูมิสูง ท�าให้

แคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์และเครื่องยนต์เสีย

ข้อควรระวัง

เจ้าของรถหรือช่างซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ห้าม

เปลี่ยนแปลง ตกแต่งหรือปรับปรุงอุปกรณ์นี้ และห้ามปรับแก้ไข

การตั้งค่าใดๆ ของเคร่ืองยนต์ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อดัชนี

การระบายของรถยนต์

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ
ยางล้อสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรท�าการตรวจสอบ
ซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า จึงให้ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่อง แตร ที่ปัดน�้าฝน 

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถมีรอยของเหลวที่รั่วออกมาหรือไม่

• ตรวจสอบรูปร่างของยางล้อ

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ามันเครื่อง

หมายเหตุ: ถ้ารถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควรตรวจ
สอบน�้ามันเครื่องเสมอ

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกะจกบังลม
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• แรงดันลมยางและสภาพของยาง

• ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

กรณีพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นที่ที่มีฝุ ่นเยอะตลอด หรือเขตที่มี

อุณหภูมิติดลบหรืออุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญแก่การ

ตรวจบ�ารุงเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิงถึงสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยภำยในโรงเก็บรถ

หลังเคร่ืองยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุนต่อ
และติดต่อหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเคร่ืองยนต์ ห้าม
สัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดัง

ต่อไปนี้:

• มือและเสื้อผ้าของท่านควรห่างไกลจากสายพานขับเคล่ือนและ

พูลเลย์

• หากรถยนต์เพิ่งใช้งานเสร็จ ห้ามสัมผัสกับระบบระบายไอเสีย

และระบบระบายความร้อนก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง

• เมื่อเครื่องยนต์ท�างานหรือได้เปิดสวิตช์กุญแจ ห้ามสัมผัสสายไฟ

หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี เพราะไอ

เสียมีมลพิษ ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถในเมื่อใช้แต่แม่แรงยกรถค�้ายันเท่านั้น

• เครื่องยนต์ต้องห่างไกลจากเปลวไฟและหลอดไฟเปล่า

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนท่ีจะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออกก่อน

• ห้ามน�าเครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่
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ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวท่ีใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง: สารกรดของแบตเตอรี่ 

น�้ายาหล่อเย็น น�้ามันเบรกและน�้ามันเพาเวอร์ น�้ามันแก๊สโซลีน 

น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องและน�้ายาล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

น�้ำมันเครื่องที่ใช้งำนไปแล้ว

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

อย่างร้ายแรง รวมถึงโรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หลังสัมผัส

กับน�้ามันเครื่อง ต้องล้างให้สะอาดหมดจด น�้ามันเครื่องที่ใช้งานไป

แล้วห้ามทิ้งโดยไม่มีการควบคุม เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

หากฝากระโปรงหน้ายังปิดไม่สนิทหรือเพียงใช้แต่ล็อค
นิรภัย ห้ามขับเคลื่อนรถยนต์

A

B

1 ดึงก้านปลดฝากระโปรงหน้าภายในรถยนต์ (รูป A)

2 ดึงคันโยกที่ต�าแหน่งล็อคฝากระโปรงหน้าขึ้นเพื่อปลดล็อคของ

ฝากระโปรงหน้า (รูป B)

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นและปล่อยคันโยกนี้

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อฝากระโปรงหน้าลงถึง

ระดับที่ห่างจากต�าแหน่งล็อคประมาณ 30~40 เซนติเมตร ออกแรง

กดลงและปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท

สามารถใช้วิธีดังต่อไปตรวจสอบฝากระโปรงหน้าปิดสนิทหรือไม่:

• ลองยกขอบหน้าฝากระโปรงหน้าเพื่อตรวจสอบฝากระโปรงหน้า

ปิดสนิทหรือไม่ ถ้าไม่ได้ปิดสนิท ต้องเปิดฝากระโปรงหน้าและปิด

ฝากระโปรงหน้าอีกที

• สังเกตจอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัด ถ้าฝากระโปรงหน้าไม่

ได้ปิดสนิท เมื่อหมุนสวิตช์กุญแจถึงต�าแหน่ง 2 จอแสดงข้อมูล

ท่ัวไปจะแสดงสัญลักษณ์เตือนภัยที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงถึง “จอ 

แสดงข้อมูลรถยนต์” ของบท “แผงหน้าปัดและชุดควบคุม”) ถ้า
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พบไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าสนิทในระหว่างทาง ระบบจะส่ง

เสียงเตือนและสัญลักษณ์เตือนภัยพริบ

ข้อควรระวัง

• เพื่อความปลอดภัย ระหว่างการเดินทาง ฝากระโปรงหน้า

ต้องปิดสนิทตลอด ดังนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบสลักล็อคได้เข้าล็อคเต็มที่หรือไม่ คือตรวจดูว่า

ฝากระโปรงหน้าเท่าเทียมกับตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการเดินทาง หากพบฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดรถในริมถนนที่ปลอดภัย ลงจากรถและปิดกระโปรง

หน้าให้สนิทค่อยเดินทางต่อ

• เมื่อใช้แรงกดปิดฝากระโปรงหน้า ระวังโดนหนีบ
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท ”ความปลอดภัยภายในโรงเก็บรถ”

1 กระปุก เก็บน�้ ายาหล ่อ เ ย็นระบบ

เครื่องยนต์ (ฝาสีด�า)

2 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเพาเวอร์ (ฝาสีด�า)

4 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (ฝาสีเหลือง)

5 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีเหลือง)

6 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง)

7 กระปุกเก็บน�้ายาล้างไฟหน้า (ฝาสีฟ้า)*

2
3

5

1

7
6

4
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เครื่องยนต์

น�้ำมันเครื่อง

เกรด ACEA ของน�้ำมันเครื่อง

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพ่ือท�าให้รถยนต์ของท่านได้

สมรรถนะสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA A1/B1 ที่บริษัทฯ 

เสนอแนะ

เลือกความเหนียวน�้ามันเคร่ืองตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมี

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความ

เหนียวต่างกัน

กรณีท่ีท่านอยู่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าใช้น�้ามันเครื่องเกรด 

SAE 0W-30
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กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง

เม่ือระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีดจ�า
กัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับรถเดินทาง
ต่อจะท�าให้เคร่ืองยนต์เสีย ระวังหลีกเลี่ยงน�้ามันเครื่อง
กระเด็นออกลงถึงเคร่ืองยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะท�าให้
เกิดไฟไหม้

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม

ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถในพื้นที่

เรียบและเครื่องยนต์ต้องอยู่ในสภาพเย็น ถ้าเครื่องยนต์ก�าลังท�างาน

อยู่และร้อนอยู่ ควรปิดสวิตช์กุญแจและรอคอยอย่างน้อย 2 นาทีค่อย

ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเคร่ืองเข้าแล้วดึงก้านวัดระดับ

น�้ามันเครื่องออกอีกครั้งเพื่อตรวจระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามัน

เครื่องห้ามต�่ากว่าขีดจ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

ระหว่างขีดจ�ากัดสูงสุดและขีดจ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับ

น�้ามันเครื่อง

4 รอคอย 5 นาทีค่อยตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องใหม่ หากมีความ

จ�าเป็น เติมน�้ามันเครื่องให้ตามความต้องการ (ห้ามเติมเยอะเกิน

ควร)
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5 ขั้นตอนสุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าและปิดฝา

ช่องเติมน�้ามันเครื่องให้เรียบร้อย

กำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ เสนอแนะและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า”

หมายเหตุ: ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
จากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

กรณีที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบน�้า

มันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา
ครอบกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ไอน�้าและน�้ายา
หล่อเย็นร้อนที่ล ้นออกจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง

MAX

MIN
MAX

MIN

ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถในพื้นที่เรียบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น

ตรวจสอบน�้ายาหล่อเย็น หากระดับน�้ายาหล่อเย็นต�่ากว่าขีด “MIN” 

เปิดฝากระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ระดับ

น�้ายาหล่อเย็นห้ามเกินขีด “MAX”

หากระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น อาจ

จะเกิดการรั่วไหล โปรดน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ ทันทีเพื่อท�าการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงให้น�้ายาหล่อ
เย็นกระเด็นลงในตัวถังรถ สารต้านการเยือกแข็งจะท�าร้ายสีรถ
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มำตรฐำนของน�้ำยำหล่อเย็น

ใช้น�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาท่ีผสมด้วยสารกันเยือกแข็งและน�้า) ท่ี

บริษัทฯ เสนอแนะและอนุญาตใช้ อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า”

หมายเหตุ: ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมน�้าสะอาดจ�านวนน้อยเข้า
ถังน�้ายาหล่อเย็น แต่ต ้องระวัง การกระท�าอย่างน้ีจะท�าให้
ประสิทธิภาพกันเยือกแข็งลดลง ห้ามเติมน�้ายาหล่อเย็นท่ีมีสาร
ผสมอื่นๆ เข้าระบบระบายความร้อน

หมายเหตุ: ห้ามผสมสารกันสนิมหรือสารเติมแต่งอื่นๆ ในน�้ายา
หล่อเย็น

หมายเหตุ: ต้องตรวจสอบระดับน�้ายาหล่อเย็นทันทีเมื่อระบบส่ง
สัญญาณเตือนระดับน�้ายาหล่อเย็น

สำรกันเยือกแข็ง

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าจะเป็นอันตราย
ต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็งให้สนิทและจัด
เก็บในสถานที่ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้กลืนสาร
กันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพาไปพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงสารกันเยือกแข็งสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 
หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที
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เบรก

ผ้ำเบรก

ในระหว่างการเดินทาง ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอด 
เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกิน จนท�าให้ประสิทธิภาพ
ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ช้ินส่วนของระบบเบรก
สึกหรอเร็วขึ้น

ในการเดินทางระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรก

รถอย่างฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง: ภายในระยะเวลาที่สมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาก�าหนด ควรตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดใน

ระบบเบรกเป็นประจ�า และเปลี่ยนใหม่ทันทีหากมีความจ�าเป็น เพื่อ

รักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบเบรก

เมื่อผ้าเบรกสึกหรอถึงขีดจ�ากัด กรุณาน�ารถไปเปลี่ยนผ้าเบรกและ

เซ็นเซอร์เตือนภัยท่ีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด มิฉะนั้น 

อาจจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเบรกใช้งานไม่ได้

หลังได้เปลี่ยนผ้าเบรกหรือจานดิสก์เบรก ต้องการปรับตัวในช่วงระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นสารพิษ ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ามันเบรก
และเก็บในสถานที่ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าพบเกิดการกลืน
น�้ามันเบรก ต้องพบแพทย์ทันที

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

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถในพื้นที่เรียบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากส่วนคอของกระปุกเก็บน�้ามัน

เบรก ควรรักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ในขีด “MAX” ระดับน�้ามัน

เบรกห้ามต�่ากว่าขีด “MIN”
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หมายเหตุ: น�้ามันเบรกสามารถท�าลายสีของตัวถังรถ ขณะที่เติม
น�้ามันเบรก ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นลงท่ีสีรถโดยบังเอิญ ควรใช้ผ้า
ดูดเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้างบริเวณท่ีโดนน�้ามัน
เบรก

MAX

MIN
MAX

MIN

มำตรฐำนน�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกท่ีบริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

ทุกๆ 2 ปีต้องเปลี่ยนน�้ามันเบรกหนึ่งครั้ง
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พวงมำลัยเพำเวอร์

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันพวงมำลัยเพำเวอร์

ปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเก็บใน
สถานที่ที่พ้นจากมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้กลืนน�้ามันพวง
มาลัยเพาเวอร์โดยบังเอิญ ต้องพาไปพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์สัมผัสกับ
ผิวหนังและดวงตา ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ควรล้างออกด้วยน�้า
ปริมาณมากทันที ถ้ายังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่
สบาย ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์เมื่อท�าการบ�ารุงรักษา

ทุกครั้ง ก่อนท่ีจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ควรท�าการตรวจสอบในเม่ือ

ระบบอยู่ในสภาพเย็นและล้อหน้าหันไปด้านหน้าตรง

เช็ดฝาครอบช่องเติมน�้ามันให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ ่นเข้า

กระปุกเก็บน�้ามัน หมุนฝาครอบช่องเติมน�้ามันของกระปุกเก็บน�้ามัน

เพาเวอร์ออก ใช้ผ้าฝ้ายท่ีสะอาดหน่ึงผืนเช็ดก้านวัดระดับน�้ามันให้

สะอาด ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วหมุนออกอีกที เพื่อตรวจสอบระดับ

น�้ามัน หากมีความจ�าเป็น เติมน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ตามก�าหนด

ถึงระดับระหว่างขีดจ�ากัดสูงสุดกับขีดจ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับ

น�้ามัน (แสดงตามภาพ)

หมายเหตุ: น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์จะท�าลายสีรถ ถ้าน�้ามันพวง
มาลัยเพาเวอร์กระเด็นลงที่ผิวสีโดยบังเอิญในขณะที่เติมน�้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร์ ควรใช้ผ้าซับเช็ดออกทันทีและใช้น�้าและน�้ายา
ล้างรถล้างบริเวณนี้
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ข้อควรระวัง

ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์

กระเด็นลงบนเคร่ืองยนต์ท่ีมีอุณหภูมิสูง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟ

ไหม้

มำตรฐำนน�้ำมันเพำเวอร์

ใช้น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”
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แบตเตอรี่

กำรดูแลรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของรถนานหลังดับเครื่องยนต์ มิ
ฉะนั้น อาจท�าให้แบตเตอรี่เสียประจุไฟฟ้าเป็นอย่างมากจน
สตาร์ทเครื่องไม่ได้

เปิดห้องเครื่องยนต์ คลายฝาครอบแบตเตอรี่ (ตามรูป) จะมองเห็น

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา จึงไม่จ�าเป็น

ต้องเติมสารละลาย

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

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษที่มีฤทธ์ิกัด
เนื้อ

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์กัดเนื้อ เพราะ

ฉะนั้น ในขณะที่ท่านต้องการประกอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้อง

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยท่านถอดและประกอบ

แบตเตอรี่ และเพียงให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาด

เดียวกันกับแบตเตอรี่เดิมเท่านั้น

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการควบคุม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่ง

แวดล้อม ต้องจัดการโดยองค์กรวิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจกบังลมและ
ไฟหน้ำ

ขณะที่ เติมน�้ายา ห ้ามให ้น�้ายากระเด็นลงในบริเวณ
เครื่องยนต์หรือสีรถ

เครื่องล้างกระจกบังลมและเครื่องล้างไฟหน้า * กระปุกน�้ายาจ่าย

น�้ายาล้างกระจกให้แก่หัวฉีดน�้าล้างกระจกบังลมและหัวฉีดน�้าล้างไฟ

หน้า * ซึ่งติดตั้งในสองข้างของห้องเครื่องยนต์

ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกบังลมและไฟหน้าทุกสัปดาห์ เมื่อ

ระดับน�้ายาต�่าเกิน กรุณาเติมน�้ายาทันที

หมายเหตุ: ห้ามเติมสารกันเยือกแข็งหรือน�้าผสมน�้าส้มสายชู/น�้า
เข้ากระปุกเก็บน�้ายา--สารกันเยือกแข็งจะท�าลายผิวสี ส่วนน�้าส้ม
สายชูจะท�าลายปั๊มล้างกระจกบังลม

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาต

• หากเปิดสวิตช์ฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายา

หมดถัง จะท�าให้มอเตอร์เครื่องล้างเสีย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้าล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมเสีย กรุณาเปิดใช้เครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้าง

กระจกอย่างเพียงพอ
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หัวฉีดน�้ำ

ใช้เครื่องล้างมาตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าสะอาดหรือไม่ ทิศทางถูกต้อง

หรือไม่เป็นประจ�า

หัวฉีดน�้าของเคร่ืองล้างกระจกบังลมได้ประกอบตั้งค่าเสร็จในขั้นตอน

การผลิต โดยปกติจะไม่ต้องปรับปรุงอีกที แต่ถ้าจ�าเป็นต้องปรับ

ต�าแหน่ง สามารถใช้เข็มแยงเข้าปากหัวฉีด งัดหัวฉีดเบาๆ เพื่อปรับ

ต�าแหน่งฉีดน�้าให้ฉีดน�้ายาถึงตรงกลางของกระจกบังลมโดยตรง

หัวฉีดน�้าล้างไฟหน้า * ไม่สามารถปรับได้

ถ้าหัวฉีดน�้าอุดตัน สามารถแยงเข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ เข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งของกีดขวาง

มำตรฐำนของน�้ำยำล้ำงกระจก

กรุณาใช้น�้ายาที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

• จารบี ซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะลดประสิทธิภาพ

การปัดน�้าของใบปัดน�้าฝน ล้างใบปัดน�้าฝนด้วยน�้าสบู่อุ ่น 

และตรวจสอบสภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ล้างกระจกบังลมเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝน

มากวาดตะกอนที่ ติ ด ในกระจกบั ง ลม  เพื่ อ รั กษ า

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก ปัดแล้วทิ้งรอย

ทางน�้าหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ล้างกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกที่แนะน�าเป็น

ประจ�า และแน่ใจได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างสะอาด

ก่อนที่จะเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ใช้แต่ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับใบปัดน�้าฝนเดิม
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างไกลจากกระจกบังลม

2 กดแผ่นล็อคสองแผ่นและหมุนใบปัดน�้าฝน เพื่อท�าให้ใบปัดหลุด

ออกจากแขนปัดน�้าฝน

3 ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากแขนปัดและเลิกใช้ใบปัดน�้าฝนเก่า

4 เอาหัวแหลมของแขนปัดน�้าฝนเสียบเข้ารางแคบของใบปัดน�้าฝน

ใหม่

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้แผ่นล็อคเข้าล็อค

6 ก่อนที่จะวางกลไกที่ปัดน�้าฝนกลับกระจกบังลม ต้องตรวจสอบ

ใบปัดน�้าฝนว่าได้ยึดติดบนแขนปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• หลังเปลี่ยนยางล้อใหม่ ห้ามขับรถอย่างรุนแรงในการเดินทาง 

500 กิโลเมตรแรก

• เมื่อขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทางต้องชะลอความเร็ว แล้วขับ

ผ่านโดยมุมฉาก

• กรุณาตรวจสอบยางรถเสมอ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอยแผล 

รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ก�าจัดสิ่งแปลกปลอมบนดอก

ยางทันที

• หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จารบีและน�้ามันเชื้อเพลิง

• ควรติดต้ังฝาครอบกันฝุ่นให้จุกเติมลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น

เข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบยางล้อกลับตาม

ต�าแหน่งเดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถูกถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกัน

ไม่ให้โดนแสงแดด

ยำงใหม่

ยางใหม่ยังไม่ได้ก่อแรงยึดเกาะอย่างดีที่สุดในเมื่อเริ่มใช้งาน เพราะ

ฉะนั้น ในการเดินทาง 500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวัง

และขับด้วยความเร็วปานกลาง เพื่อรันอินยางใหม่ และยังเป็น

ประโยชน์ต่ออายุการใช้งานของยาง

ความสึกหรอของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนอย่างผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายาง

รถเกิดความเสียหายแล้ว หากท่านสงสัยว่ายางรถมีความเสียหาย 

กรุณาชะลอความเร็วทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ของยางรถ หากไม่สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควร

ชะลอความเร็วเดินทางและขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท่ี

ใกล้สุดเพื่อท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกยางระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องใช้ยาง

ตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

การเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนในระหว่างเดิน

ทางและยืดอายุการใช้งาน เป็นต้น
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อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางและวิธีการขับที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานของ

ยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางสัปดาห์ละครั้ง

• หากรถยนต์ต้องพักนาน อย่างน้อยต้องเคลื่อนท่ี 2 สัปดาห์ละ

ครั้ง

• ควรให้ตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในสภาพเย็น

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและห้ามเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบยางล้อเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง:

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางล้อเกิดการ

สึกหรออย่างผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะการขับขี่ของรถด้วย

วิธีการขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างฉุกเฉิน (ยางล้อออกเสียงรบกวนแหลม) จะเพิ่มการสึกหรอของ

ยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์แบบไดนามิกส์ แต่เนื่องจากผล 

กระทบจากปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางล้อเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังน้ัน ควรต้ังศูนย์ล้อใหม่อีก

ครั้ง นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้ง

ศูนย์ล้อใหม่

ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น ยัง

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางล้อเกิดการ

สึกหรออย่างผิดปกติ ควรน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ
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กำรตรวจสอบยำงล้อ

ยางล้อที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ! ถ้ายางล้อเสียหาย 
เกิดการสึกหรอเป็นอย่างมากหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง 
ห้ามขับรถเดินทาง

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอในขณะเดินทาง และตรวจสอบดอกยาง

และแก้มยางมีปัญหาเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือการสึกหรอ

หรือไม่

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จารบีและน�้ามัน
เชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง (รวมยางอะไหล่) เมื่อ

ท�าการตรวจสอบ ยางต้องอยู่ในสภาพเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางล้อยังร้อนอยู่ ท่านต้อง

เข้าใจว่าแรงดันลมยางในขณะน้ีสูงก่วาแรงดันลมยางเย็น 4.3~5.8 

psi (0.03~0.04MPa) ในกรณีนี้ ห้ามไล่ลมยางล้อเพื่อได้แรงดัน

อากาศที่แนะน�าในข้อมูลทางเทคนิค (สภาพเย็น)

จุกเติมลม

ขันฝาครอบกันฝุ่นของจุกเติมลมให้แน่น-เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อท่าน

ตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบจุกเติมลมเกิดการรั่วหรือไม่ 

(ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางโดนวัตถุแหลมคมเจาะและติดกับยาง ยางอาจจะไม่รั่วลม 

หากท่านสังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับ

ด้วยความระมัดระวัง โปรดเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซม

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หมายเหตุ: หากแก้มยางมีการช�ารุดหรือเสียรูปทรง ห้ามท�าการ
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยางทันที
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เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ที่ด้านล่างของดอกยางแท้มีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งต้ังฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือตัวรูปสามเหลี่ยมระบุถึง

ต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนแค ่ เหลือ 1.6 มิลลิ เมตรหรือต�่ ากว ่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นถนนที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางล้อสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยน

ยาง มิฉะนั้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรเปลี่ยนยำงล้อ

ห้ามใช้ล้อปลอมท่ีไม่ใช่ชิ้นส่วนประกอบของบริษัทฯ หาก
เปลี่ยนยางรถที่มีขนาดไม่เหมือนกับยางแท้เดิม จะส่งผล 
กระทบต่อสมรรถนะการขับขี่

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องท�าการตั้งศูนย์แบบไดนามิกส์

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถทั้งหมดอย่างสมดุล แนะน�าสลับยางรถโดยไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางล้อหน้ามีอาการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าสลับล้อหน้า

และล้อหลังตามที่แสดงในภาพ วิธีนี้สามารถป้องกันล้อสึกหรออย่าง

ไม่สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง
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เมื่อผิวยางมีอาการสึกหรอ ควรแลกเปลี่ยนล้อตามทแยงมุม

หมายเหตุ: ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ (ระบุโดย
เครื่องหมายท่ีอยู ่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามทแยงมุม แต่
สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง
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กำรท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำรถยนต์

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์ไม่ถูกต้อง อาจจะ
ท�าร้ายสุขภาพร่างกาย จึงต้องเก็บรักษาในที่ปลอดภัย โดย
เฉพาะต้องเก็บในพื้นท่ีพ้นจากมือเด็ก มิฉะนั้นอาจจะมี
ความเสี่ยงโดนสารพิษ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอก

กำรล้ำงรถ

หลังปิดสวิตช์กุญแจจึงสามารถล้างท�าความสะอาดรถ มิ
ฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อล้างรถในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะติดความช้ืนหรือ
แข็งตัว อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเบรก
และมีความเสี่ยงท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

ถ้าอยากลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ

ล้างท�าความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาสีรถเสมอ ส�าหรับพื้นที่ถูก

ปิดบัง ตัวอย่างเช่น ขอบประตู ส่วนที่ถูกปิดสนิทและฝาครอบต่างๆ

ควรล้างท�าความสะอาดเป็นประจ�า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีวัสดุแหลม

แข็งสะสมทับถมไว้เป็นเวลานาน จนท�าให้เกิดรอยขีดที่สีรถได้ เวลา

ท�าความสะอาดรถขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย ตัวอย่างเช่น:

• ความถี่การใช้งาน

• สถานที่เก็บรถ: โรงรถ ภายใต้ต้นไม้ เป็นต้น

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพแวดล้อม

หากมีซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยาง

มะตอย เขม่าถ่านหรือสิ่งกัดกร่อนชนิดอื่นทับถมบนสีรถเป็นเวลา

นาน จะเร่งการกัดกร่อนสี อุณหภูมิสูงเกิน ตัวอย่างเช่น โดนแสงแดด

แรงจัดจะเร่งการกัดกร่อนสี

เพราะฉะน้ัน ควรล้างท�าความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละคร้ัง แต่ใน

บางกรณี เพียงท�าความสะอาดเดือนละครั้งพร้อมเคลือบเงาด้วยก็

พอแล้ว
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อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

แม้ว่าสีรถมีความทนทานต่อการเสียดสี โดยปกติ สามารถใช้อุปกรณ์

ล้างรถแบบอัตโนมัติล้างท�าความสะอาด แต่เวลาปฏิบัติจริง ยังต้อง

พิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพน�้ากรองและชนิดของสาร

ล้างรถและสารบ�ารุงรักษารถ หลังล้างท�าความสะอาดรถเสร็จ หากสี

รถไม่เงาหรือมีรอยขีด ควรแจ้งปัญหาเหล่านี้ให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

อุปกรณ์ท�าความสะอาดรถ หากมีความจ�าเป็น เปลี่ยนใช้อุปกรณ์ล้าง

รถชนิดอื่นๆ

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดสายอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ แร็ค 

หลังคาและสายอากาศวิทยุเป็นต้น ควรแจ้งให้ผู้ล้างรถรับทราบ

การล้างท�าความสะอาดแบบแมนนวล

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้นอาจ
ท�าลายระบบไฟฟ้าของรถยนต์

ขณะที่ล้างรถด้วยมือ ต้องใช้น�้าสะอาดจ�านวนมากแช่สิ่งสกปรกให้

อ่อนยุ่ยและพยายามล้างออก ใช้ฟองน�้าหนึ่งก้อน ถุงมือหนึ่งข้างหรือ

แปรงล้างรถท�าความสะอาดรถ ควรท�าความสะอาดจากหลังคารถลง

ถึงด้านล่าง คราบที่ขจัดไม่ออกจึงจะใช้น�้ายาท�าความสะอาดเฉพาะ

หลังใช้ฟองน�้าหรือถุงมือเป็นช่วงหน่ึง ควรล้างอุปกรณ์ดังกล่าวให้

สะอาด ล้างท�าความสะอาดล้อ ขอบประตู ฯลฯ ในขั้นสุดท้าย และ

ควรเปลี่ยนใช้ฟองน�้าอีกก้อนหนึ่ง

ข้อควรระวัง

• ห้ามล้างท�าความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่กลางแดด มิฉะนั้น

อาจจะท�าลายสีรถ

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าลายสีรถ

• ก่อนที่จะท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า 

วิธีที่ดีที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาล้างท�าความสะอาด
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การใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างท�าความสะอาด

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงสูงล้างท�าความสะอาด ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้

งาน ต้องรักษาแรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุอ่อน 

(เช่น ท่อยางหรือฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลมหรือหัวสเปรย์แบบหมุน โดยเฉพาะยางล้อ

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลม แม้ว่าฉีดน�้าจากระยะทางไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็จะมีโอกาสท�าให้ยางล้อเสียหาย

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงสูงอย่างละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะห่างฉีดล้าง

อย่างเหมาะสม

กำรเคลือบแว็กซ์

ชั้นแว็กซ์ที่ดีสามารถป้องกันสีรถรับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และ

สามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากพบ

ว่าน�้าที่หยดลงในสีรถไม่สามารถไหลลงอย่างราบรื่น ควรเคลือบ

แว็กซ์คุณภาพดีใหม่ นอกจากต้องเคลือบแว็กซ์ในเมื่อล้างท�าความ

สะอาดด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติตามเวลาก�าหนด ยังต้อง

เคลือบแว็กซ์ป้องกันสีรถอย่างน้อยปีละสองครั้ง สีรถที่ได้เคลือบ

แว็กซ์ใหม่ สามารถขจัดคราบแมลงที่ขังอยู ่ในกระโปรงหน้าและ

กันชนหน้าอย่างง่ายในอากาศอบอุ่น

กำรขัดสี

เม่ือสีรถขาดความเงางาม แม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่สามารถฟื้นฟู

ความเงางามจึงต้องการขัดสี

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีที่มีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้:

• สารขัดสีท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่มสามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าลายสีรถ

• ใช้สารผสมที่สามารถคลุมรอยขีดและปิดบังรอยขีดได้

• การเคลือบแว็กซ์สามารถป้องกันสีรถให้ปราศจากผลกระทบจาก

ภายนอก
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หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เคลือบสีหยาบหรือชิ้นส่วนพลาสติกห้ามใช้
น�้ายาขัดสี

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ่น ห้ามใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายใน/ภายนอกของกระจก

กระจกบังลม: หลังล้างท�าความสะอาดและเคลือบแว็กซ์เสร็จ ใช้

น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายนอกของกระจกบังลมก่อน

ที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง: ใช้ผ้าอ่อนท�าความสะอาดหน้าภายในของกระจก 

เพื่อไม่ท�าลายอุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดถูกระจกตามแนวนอน ห้ามขีด

ขัดหรือใช้สารผสมขัดถูกระจก เพราะอาจจะท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสีย

กระจกมองหลัง: ใช้น�้าสบู่ล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบ

ผสมขัดกระจกหรือใบขัดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกใช้วิธีการล้างท่ัวไป หากเจอคราบที่ก�าจัดยาก 

สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสารบ�ารุงรักษาเฉพาะมา

จัดการ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะสมกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถช�ำรุด

หากพบว่าสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยสะเก็ดจากก้อนหิน ควรเคลือบสี

ทันทีเพื่อป้องกันสนิม หากเกิดสนิมแล้ว ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้ว

ทาสีรองพื้นป้องกันสนิมในพื้นที่ช�ารุดและเคลือบเงาชั้นหน้าด้วย

ซีลยำงขอบ

ซีลยางขอบประตูรถ กระโปรงหน้า/หลัง ซันรูฟต้องพ่นสารรักษายาง

อย่างไม่ก�าหนดเวลา (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของ

ยาง นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันซีลยางเสื่อมเร็วเกินควรและประตู

ปิดไม่สนิท เพื่อสะดวกเปิดประตู
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ยำงล้อ

การท�าความสะอาดยางล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือ

เกลือละลายหิมะติดบนล้อ สามารถใช้น�้ายาล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มี

สารกรดมาจัดการเศษผ้าเบรกที่ขจัดยาก

ล้ออัลลอยด์

เมื่อท�าความสะอาดล้อ ต้องระวังความชื้น น�้าแข็งและเกลือ
ละลายหิมะจะท�าให้ประสิทธิภาพเบรกต�่าลง จนก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ

เพื่อรักษาความสวยงามของล้ออัลลอยด์ ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเกลือละลายหิมะและเศษผ้าเบรกออกตาม

เวลา จะกัดกร่อนอัลลอยด์

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัดสี 

หรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากชั้นแว็กซ์ช�ารุด

แล้ว (เช่น รอยสะเก็ดก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทันที

สีใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถบนแคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์หรือ
แผ่นฉนวนของท่อไอเสีย มิฉะนั้นอาจจะท�าให้วัสดุดังกล่าว
เกิดไฟไหม้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง

ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ สามารถป้องกันผล 

กระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากความสึกหรอที่หลีกเลี่ยงมิได้ 

จึงแนะน�าท่านตรวจสอบท้องรถและสีใต้ท้องรถเป็นประจ�า
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กำรบ�ำรุงรักษำภำยใน

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและสิ่งทอ

ชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมสามารถใช้ผ้าชุบน�้าท�าความสะอาด 

หากไม่สามารถขจัดคราบออก เพียงอนุญาตใช้น�้ายาล้างท�าความ

สะอาดพิเศษที่ไม่มีสารละลายพลาสติกมาท�าความสะอาดและบ�ารุง

รักษาชิ้นส่วนประกอบดังกล่าว

ผ้าคลุม สิ่งทอในบริเวณประตูรถ กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถ เป็นต้น 

ควรใช้น�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้งหรือฟองน�้าอ่อนมาท�าความ

สะอาด

หมายเหตุ: ห้ามขัดเงาชิ้นส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะไม่สะท้อนแสง

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัยให้
เปียก และห้ามใช้น�้ามันแก๊สโซลีน น�้ายาท�าความสะอาด
แวกซ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์หรือสารขัด

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย เพียงให้ใช้ผ้าชุบน�้าผืนหนึ่ง

และน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถมาท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้:

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยข้างศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความสะอาด
กับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาด 

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้งานรถยนต์

ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยแห้งอย่างหมดจด

พรมและสิ่งทอ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองตกแต่งภายในรถที่ละลายเสร็จมา

ท�าความสะอาด ควรทดลองในส่วนที่มองไม่เห็นก่อน
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หนัง

เน่ืองจากหนังท่ีใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น เซนซิทีฟต่อ

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

หนังรถต้องระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียกน�้าจะท�าให้สี

ของเสื้อติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่ในรอยย่นหรือ

รอยต่อของหนัง จะท�าลายผิวหน้าของหนัง เพราะฉะนั้น ต้องบ�ารุง

รักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพการใช้งาน

ใช้น�้าอุ่นและสบู่ท่ีเป็นกลางท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้า

สะอาดแห้งและไม่มีเศษเส้นใยมาเช็ดหนังรถให้แห้งและท�าการขัดเงา

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

• ท�าความสะอาดเป็นประจ�า และหลังท�าความสะอาดเสร็จทุกครั้ง 

ใช้น�้ามันบ�ารุงรักษาที่สามารถกันแดดและกันซึมได้ น�้ามันชนิดนี้

สามารถบ�ารุงรักษาหนังให้ฟื้นฟูสภาพอ่อนนุ่มและความระบาย

อากาศ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้าหนัง

• ท�าความสะอาดหนังรถ 2 ถึง 3 เดือนละครั้ง ขจัดคราบใหม่ทันที

• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้า ฯลฯ อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ห ้ามใช้น�ามันแก๊สโซลีน สารขจัดคราบ แวกซ์
เฟอร์นิเจอร์หรือสารขัดเงาแทนสารท�าความสะอาด

แผงหน้ำปัด จอสันทนำกำรและระบบน�ำทำง

เพียงให้ใช้ผ้าแห้งมาท�าความสะอาด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

Fastback Sedan

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4653 4653

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1827 1827

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1467 1467

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2705 2705

กันสะเทือนหน้า E มิลลิเมตร 950 950

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

Fastback Sedan

กันสะเทือนหลัง F มิลลิเมตร 998 998

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1557 1557

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1555 1555

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 11.8 11.8

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 62 62

ความจุห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ลิตร 429 431
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

18K4G DCT

จ�านวนผู้นั่ง คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1548

น�้าหนักรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1923

ภาระเพลาหน้าของรถเปล่า กิโลกรัม 926

ภาระเพลาหลังของรถเปล่า กิโลกรัม 622

ภาระเพลาหน้าของรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 999

ภาระเพลาหลังของรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 924
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

18K4G DCT

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก  มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 80×89.3

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.796

อัตราส่วนการอัด 9.2:1

พิกัดก�าลัง กิโลวัตต์ 118

ความเร็วรอบในขณะพิกัดก�าลัง รอบ/นาที 5500

พิกัดแรงบิด นิวตัน-เมตร 215

ความเร็วรอบในขณะพิกัดแรงบิด รอบ/นาที 2000-4500

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 750 ± 50

เกรดน�้ามันเชื้อเพลิง RON
กรุณาเลือกใช้น�้ามันแก๊สโซลีน RON 91 หรือเกรดขึ้นไป น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E10 

- E85

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร/ 100 กิโลเมตร

ชนิดน�้ามันเชื้อเพลิง เขตเมือง เขตชานเมือง รวม

น�้ามันแก็สโซฮอล์ อี 85 15.71 8.38 11.04

น�้ามันเบนซินออกเทน 95 11.40 6.15 8.06
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พำรำมิเตอร์สมรรถนะเพำเวอร์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

18K4G DCT

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องในขณะออกรถ 

วินาที (0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง
9.9

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 205

สมรรถนะไต่เขา % ≥30
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ของเหลวและความจุที่แนะน�า

ชื่อ เกรด
ความจุ

18K4G DCT

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ลิตร A1/B1 5W/30 4.9

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เครื่องปรับอากาศแบบ

อัตโนมัติ) ลิตร
ชนิดไกลคอล (รุ่น OAT) 7.7

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เครื่องปรับอากาศแบบ

อิเล็กทรอนิกส์) ลิตร
ชนิดไกลคอล (รุ่น OAT) 7.4

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ ลิตร Pentosin FFL-2 7.72

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.75

น�้ามันเพาเวอร์ ลิตร Dexron III 0.9

น�้ายาล้างกระจก ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 3.8

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R134a 480±30
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ตำรำงพำรำมิเตอร์กำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ (ไม่สามารถ

ปรับได้)
-0°28′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 3°37′±45′

มุมโท 0°10'±6'

มุมคิงพินอินคลิเนชัน (ไม่

สามารถปรับได้)
12°54′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -1°10'±45'

มุมโท 0°24′±6′



ข้อมูลทำงเทคนิค

258

ล้อและยำง

ขนาดกะทะล้อ 7J×16 7.5J×17

ขนาดยาง 215/55 R16 215/50 R17

ยำงอะไหล่

ขนาดกะทะล้อ 4J×16

ขนาดยางอะไหล่ T125/90 R16
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แรงดันลมยำง (ในสภำพเย็น)

ยำงล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้า 32psi/2.2bar/220kPa

ล้อหลัง 32psi/2.2bar/220kPa




