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ค�ำน�ำ

1

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาศึกษาคู ่มือเล่มนี้อย่าง

ละเอียดก่อนท่ีจะใช้งานรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการ

ใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

ขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

รุ่นนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่จัดพิมพ์

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข 

อธิบายและแนะน�าคู่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

กำรประกำศพิเศษ

คู่มือการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกันคุณภาพ, การบ�ารุงรักษา 

นอกจากค�าแนะน�าถึงวิธีการใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการ

ใช้รถ และการบ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้อธิบายหน้าที่

และสิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ 

ระหว่างบริษัทกับลูกค้า กรุณาศึกษาคู่มือการใช้รถยนต์ และสมุดการ

รับประกันคุณภาพและการบ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

รถยนต์ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดจากการใช้งาน  

การละเลย และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากบริษัทด้วยตัวท่านเอง อาจส่งผลให้สิ้นสุดการรับประกัน

ได้

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดตั้งและ

การเพิ่มส่วนประกอบรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การ

จราจร การขับขี่ การจดทะเบียนรถยนต์ หรือความปลอดภัยทาง

สังคม การติดต้ังชิ้นส่วนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของ

รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลดประสิทธิภาพการท�างาน

ค�าน�า
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ของส่วนประกอบต่างๆ หรือท�าให้เกิดการขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับ

และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในคู่มือนี้หมายถึง ศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้

รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครือ่งหมำยเตอืนนีห้มำยถงึ เพือ่ลดควำมเสีย่ง กำรบำดเจบ็

หรอืรถยนต์เกดิควำมเสยีหำยอย่ำงรนุแรง ต้องปฏิบตัติำม

ขัน้ตอนทีก่ล่ำวอย่ำงเคร่งครดั หรอืต้องพจิำรณำข้อมลูทีใ่ห้

ไว้อย่ำงรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ อธิบำยข้อมูลส�ำคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
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เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

     

1

2 3

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขเครื่องยนต์

3 หมายเลขเกียร์

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ควรแจ้งหมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์

หรือชุดเกียร์ อาจจะต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• บนพื้นด้านหน้าเบาะนั่งด้านขวาของรถยนต์

หมำยเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้ำนล่ำงซ้ำยของแผงหน้ำ
ปัด สำมำรถใช้เคร่ืองมือวินิจฉัยหลังกำรขำยของบริษัทฯ อ่ำน
ข้อมูล VIN
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หมำยเลขเครื่องยนต์

พิมพ์อยู่ที่ด้านหน้าขวาของเสื้อสูบเครื่องยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

รถยนต์)

หมำยเลขเกียร์

พิมพ์อยู่บนพื้นผิวเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์ ส�าหรับหมายเลข

เกียร์ของรถยนต์บางรุ่น ต้องยกรถยนต์ขึ้นแล้วจึงสามารถมองเห็น 

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• รุ่น/ประเภท

• ประเภทเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

• วันที่

• ประเทศ

• ผู้ผลิต
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านขวา
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ข้อควรระวังในกำรใช้รถยนต์ไฮบริด

อุณหภูมิส�ำหรับกำรใช้รถยนต์

ระบบเพาเวอร์ของรถยนต์รุ่นนี้ประกอบด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดัน

สูง ฟังก์ชันและประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงนั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงแนะน�าให้ใช้งานรถยนต์

ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม -30°C-50°C เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง กรณีท่ีใช้งาน

รถยนต์ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไป จะส่งผล 

กระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและ

รถยนต์

ข้อควรทรำบเกีย่วกบักำรรไีซเคลิแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนั
สูง

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงติดต้ังอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งประกอบ

ด้วยเซลล์แบตเตอร่ีลิเธียมจ�านวนมาก หากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง 

จะท�าให้เกิดปัญหามลพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องให้

หน่วยงานพิเศษหรือศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งตั้งจัดการและ

รีไซเคิลแบตเตอรี่ตามข้อก�าหนดหรือค�าแนะน�าต่อไปนี้

• ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงต้องด�าเนินการโดยช่างผู้มีความช�านาญ

และผ่านการอบรมเท่านั้น มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการเสีย

ชีวิต

• การป้องกันแรงดันสูง: เน่ืองจากภายในแบตเตอรี่มีชุดเซลล์

แบตเตอรี่ลิเธียม ชุดสายไฟแรงดันสูง ฯลฯ ดังน้ัน ห้ามถอด 

ชิ้นส่วนใดๆ ของระบบนี้ ก่อนที่จะใช้งานหรือท�างานใกล้ระบบ

ไฟฟ้าแรงดันสูง ต้องด�าเนินการป้องกันความปลอดภัยโดยผู้มี

ความช�านาญและผ่านการอบรม

• การขนส่ง: แบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนัสงูเป็นวตัถอัุนตรายประเภทที ่9 

ดังนั้น ต้องให้บริษัทขนส่งที่มีคุณสมบัติเพื่อท�าการขนส่งวัตถุ

อนัตรายประเภทที ่9 

• การเก็บรักษา: ต้องเก็บรักษาแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในพื้นที่

แห้งและอุณหภูมิปกติ และต้องห่างไกลจากวัตถุไวไฟ แหล่ง

ความร้อน หรือน�้า เป็นต้น

• ชิ้นส่วนประกอบภายใน: แบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงประกอบด้วย 

(ชุด) เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ เสื้อโลหะ 

ฯลฯ
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แนะน�าให้น�าแบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดันสูงเก่าหรอืเสยีหายเนือ่งจากเหตผุล

ต่างๆ ไปทีศู่นย์บรกิารรไีซเคลิท่ีได้รบัการแต่งต้ังของบรษัิทฯ

หมำยเหตุ หำกน�ำแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญำต 
หรือด�ำเนินกำรถอดแยกช้ินส่วนเองโดยไม่ได้รับอนุญำต จนท�ำให้
เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมหรอืเกดิอุบติัเหตุ เจ้ำของแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำ
แรงดนัสูงจะเป็นผู้รบัผดิชอบต่อผลกระทบทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด 

กำรควบคุมกำรปลดขั้วแบต

เมื่อเกิดการชนกัน รถยนต์จะได้รับสัญญาณจากโมดูลควบคุมถุงลม

เสริมความปลอดภัยและปลดรีเลย์ภายในของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงเพื่อหยุดเอาต์พุตไฟฟ้าแรงดันสูงของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

• ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์นี้ประกอบด้วยไฟฟ้า 

กระแสสลบัและไฟฟ้ากระแสตรง (สงูสดุประมาณ 403V) 

ซึ่งมีสัญลักษณ์ค�าเตือนบนชิ้นส่วนของระบบไฟฟ้าแรง

ดันสูง โปรดปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย

บนสัญลักษณ์ค�าเตือนของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

• เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ห้ามให้ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง

เทคนคิทีไ่ม่มคีวามช�านาญ ท�าการถอดแยกหรอืติดตัง้ชิน้

ส่วนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู
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ชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงดังแสดงในรูปด้ำนล่ำง:

1 เกียร์อัตโนมัติ

2 ชุดสายไฟแรงดันสูง 

3 แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

4 สวิตช์บริการแบบแมนวล

1 2 3 4
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ข้อควรระวังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

• เข้าเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ท

• หากมีสายไฟช�ารุด ห้ามแตะต้องสายไฟใดๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต

• กรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ หากไฟไม่แรงมาก สามารถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟและติดต่อสถานีดับเพลิงทันที 

หากไฟไหม้รุนแรง ผู้ใช้ควรอยู่ห่างไกลจากรถยนต์และติดต่อสถานีดับเพลิงทันที

• หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ห้ามสตาร์ทรถยนต์อีก ปลดขั้วลบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนวล ก่อนที่จะ

ช่วยเหลือ

• กรณีที่รถยนต์จมอยู่ในน�้าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและออกจากรถ หลังจากที่น�ารถยนต์ขึ้นจากน�้าต้องปลดขั้วลบ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนนวลก่อนที่จะท�าการขนย้ายรถยนต์ หากไม่พบฟองอากาศหรือเสียง

ของการรั่วสามารถน�ารถขึ้นจากน�้าได้ แต่หากพบฟองอากาศหรือมีเสียงของการรั่ว ต้องรอให้ฟองอากาศหายไปหรือไม่พบเสียงรั่ว

แล้วจึงน�ารถขึ้นจากน�้า

• หากรถยนต์ของคุณได้รับการซ่อมแซมโดยตัวแทนซ่อมแซมรถยนต์อิสระ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ขอค�าแนะน�า
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แผงหน้ำปัด

1 มาตรวัดความเร็วรถ

2 นาฬิกาดิจิตอล

3 ไฟเตือนและไฟแสดง

4 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

5 โหมดการขับขี่

6 ระดับรีไซเคิลพลังงานเบรก

7 มาตรวัดความเร็วรอบ

8 มาตรวัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์

9 แสดงต�าแหน่งเกียร์

10 ระยะทางรวม

11 มาตรวัดน�้ามันเชื้อเพลิงและระยะทางที่

สามารถขับได้

หมำยเหตุ ห้ำมให้เข็มของมำตรวัดควำมเร็วรอบอยู่ในเขตเตือนภัยสีแดงเป็นเวลำนำน มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำย
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1
จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY สามารถเลือกฟังก์ชัน

ข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ่มบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัย เพื่อสลับ

รายการแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่ม OK ท่ีสวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยเพื่อยืนยันหรือกดปุ่ม 

OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตค่า

• กดปุ่มบน/ล่างที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยเพื่อท�าการปรับตั้ง

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 2

1 ทริปคอมพิวเตอร์

2 ระบบน�าทาง

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

• การไหลของพลังงาน (Energy flow)

• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการ

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน 

เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

14

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลา

การเดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตค่า

• Multimedia: แสดงข้อมูลมัลติมีเดียจากระบบเครื่องเสียง

• Tire pressure monitoring / low-voltage battery voltage: 

แสดงสถานะแรงดันลมยางและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่แรงดันต�่า

ของรถยนต์ในขณะนั้น

• Fuel consumption: แสดงเส้นโค้งการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงในระยะ 50 กิโลเมตรล่าสุด

• Navigation: แสดงข้อมูลการน�าทางจากระบบเครื่องเสียง

• Power Meter: แสดงมาตรวัดก�าลัง

ระบบน�ำทำง

แสดงข้อมูลการน�าทางจากระบบเครื่องเสียง

เมนูอเนกประสงค์

กดปุ่ม OK ที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยอเนกประสงค์ เพื่อสลับไป

ยังหน้าแสดงเมนูอเนกประสงค์ เมนูอเนกประสงค์ประกอบด้วย

รายการแสดงผลต่อไปนี้:

1 ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

2 มัลติมีเดีย

3 การตั้งค่า

4 ศูนย์แจ้งเตือน

5 ออก

ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

แสดงข้อมูลโทรศัพท์บลูทูธจากระบบเครื่องเสียง

มัลติมีเดีย

แสดงข้อมูลมัลติมีเดียจากระบบเครื่องเสียง
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1
กำรตั้งค่ำ

OS Threshold

สามารถตั้งค่าจ�ากัดความเร็วที่จะกระตุ้นสัญญาณเตือนความเร็วเกิน

ก�าหนด

Luminance Level

สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟหน้าจอ

ศูนย์แจ้งเตือน

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ออก

ออกจากหน้าอินเตอร์เฟสเมนูในขณะนั้น

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความเตือนต่อไปน้ี ถ้าสภาพจราจรเอ้ืออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

• Engine Coolant Temperature High

• Engine Coolant Temperature Sensor Fault

• Engine Fault

• Low Oil Pressure

• Brake Fluid Level Low

• Brake System Fault

• Airbag Fault

• EPS Assistance Failure
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• ESCL Fault

• Escape from the vehicle immediately

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความเตือนต่อไปนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

• Key Battery Low. Please Change Battery

• Start Stop Button Fault

• Power Mode Fault

• Passive Entry Fault

• Occupancy Sensor Fault

• Tire Pressure System Failed

• Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right Tyre Sensor 

Battery Low

• 12V Battery Charging System Fault

• EPS Performance Reduced

• Steering Angle Sensor not Calibrated

• Steering Angle Fault

• ABS Fault

• Check Engine

• Stability Control Fault

• Traction Control Fault

• Autohold Fault

• Hill Descent Control Fault

• Park Brake Force Too Low

• Cruise Control Fault

• Active Speed Limiter Fault
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1
ไฟเตือนและไฟแสดง

หากไฟเตือนหรือไฟแสดงสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทรถหรือขับรถ แสดงว่าระบบที่เก่ียวข้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งหรือเกิดความผิดปกติ ไฟเตือน

บางประเภทจะสว่างขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือนหรือข้อความเตือน

โปรดอ่านค�าแนะน�าต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของไฟเตือนและไฟแสดงที่เก่ียวข้อง เมื่อเกิดความผิดปกติ กรุณาใช้

มาตรการป้องกันและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงของไฟสูง สีฟ้า เปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า

ไฟแสดงของไฟต�่า สีเขียว เปิดไฟต�่าของชุดไฟหน้า

ไฟแสดงของไฟหรี่ สีเขียว เปิดไฟหรี่

สัญญาณไฟตัดหมอกหลัง สีเหลือง เปิดไฟตัดหมอกหลัง
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

สัญญาณไฟเลี้ยว สีเขียว

เมื่อไฟเลี้ยวซ้ายและขวากะพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบตาม หากเปิด

ไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยวทั้งสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน

หากไฟแสดงไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวท่ี

เกี่ยวข้องเกิดความผิดปกติ

ไฟเตือนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย
สีแดง

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท มิฉะนั้น ระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย สีแดง
หากไฟนีส้ว่างขึน้หรอืกะพรบิ แสดงว่าผูข้บัหรอืผูโ้ดยสารไม่ได้คาดเขม็ขัดนิรภัย

อย่างถกูต้อง

ไฟเตือนระบบป้องกันการ

โจรกรรม
สีแดง

ตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง โปรดใช้กุญแจที่ถูกต้อง หรือวางกุญแจรีโมทไว้ใน

ต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”
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1
ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายา 

หล่อเย็นเครื่องยนต์
สีแดง

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย

แรงต่อเครื่องยนต์ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง สีเหลือง
รถยนต์เกิดปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท

ไฟเตือนการระบายไอเสียของ

เครื่องยนต์ขัดข้อง
สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทรถยนต์ แสดงว่ามีปัญหาการระบายไอเสีย 

การขับต่อไปอาจท�าให้แคดตาไลติกคอนเวอร์เตอร์เสียหายได้ ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท

หากไฟนี้กะพริบหลังจากสตาร์ทรถยนต์ แสดงว่าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท

ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า

เกิน
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่าแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า

เกินไป ซึ่งอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบชาร์จแบตเตอรี่

แรงดันต�่าขัดข้อง
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทรถยนต์ แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดัน

ต�่าขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่แรงดันต�่าไม่เพียงพอ แผง

หน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน ขณะน้ี ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างานของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน โปรดสตาร์ทรถยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าโดย

เร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของลมยาง (TPMS)
สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแรงดันลมยางต�่าเกินไป กรุณาตรวจสอบแรงดันลม

ยางของรถท่าน

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่าระบบขัดข้อง
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1
ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย 

เพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิดปัญหาทั่วไปจนท�าให้

ประสิทธิภาพลดลง สามารถเดินทางระยะสั้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งทันที

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม หากไฟน้ีกะพริบ

ระยะหนึ่งแล้วจึงดับลง แสดงว่าพวงมาลัยถูกล็อก โปรดลองหมุนพวงมาลัยไป

ทางซ้าย-ขวา

สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิดปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับ

มุมเลี้ยว สามารถเดินทางระยะสั้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทันที

เมื่อไฟนี้กะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาร้ายแรง 

และพวงมาลัยหนักขึ้น ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที และติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกัน

ล้อหมุนฟรีและควบคุมการ 

ลื่นไถล (TCS)

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบป้องกันล้อหมุน

ฟรีและควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการท�างาน เพื่อ

ช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุน

ฟรีและควบคุมการลื่นไถลปิด
OFF

สีเหลือง
ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลปิด

การท�างาน

ไฟเตือนระบบควบคุม

ความเร็วรถขณะลงทาง 

ลาดชัน (HDC) เปิด/ขัดข้อง

สีเขียว
หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบ HDC เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการลงทางลาดชันอยู่

สีเหลือง ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชันขัดข้อง
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1
ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงสถานะระบบเบรกมือ

ไฟฟ้า (EPB) / ระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้าง (AVH)

สีเขียว
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าที่จอดรถมีความชันสูงเกินไปหรือระบบเบรกมือ

ไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาจอดรถบนถนนที่ปลอดภัย

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้า 

(EPB) ขัดข้อง
สีเหลือง ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ขัดข้อง

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง สีแดง
ระบบเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันที และปิดปุ่มสตาร์ท

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง ABS สีเหลือง

ระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อกขัดข้องในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ระบบ

เบรกป้องกันล้อล็อกจะใช้งานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรกธรรมดาได้

ไฟแสดงข้อความเตือนความ

ผิดปกติของระบบ
สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างข้ึน แสดงว่ารถยนต์มีข้อความเตือนความผิดปกติ โปรดอ่าน

ข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

ต�่าเกิน
สีเหลือง

กรณีท่ีระดับน�้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกิน ไฟนี้จะส่อง

แสงสีเหลือง กรุณาเติมน�้ามันเชื้อเพลิงก่อนที่ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินจะ

สว่างขึ้น

หากระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าลงอย่างต่อเนื่อง ไฟนี้จะกะพริบ การขับต่อไป

อาจท�าให้เครื่องยนต์ดับเน่ืองจากน�้ามันเชื้อเพลิงหมด โปรดเติมน�้ามัน 

เชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุด หลังจากเติมน�้ามันเชื้อเพลิงจนเกินขีดเตือนภัยของถัง

น�้ามันเชื้อเพลิง หากไฟนี้ยังส่องแสงสีเหลือง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

แรงดันสูงขัดข้อง
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงขัดข้อง

หากไฟน้ีกะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีความร้อนเกินไป ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและออกจากรถทันที

ไฟเตือนก�าลังขับเคลื่อน 

ถูกจ�ากัด
สีเหลือง ก�าลังขับเคลื่อนถูกจ�ากัด

ไฟเตือนมอเตอร์ขับเคลื่อน

ขัดข้อง
สีแดง มอเตอร์ขับเคลื่อนขัดข้อง
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1
ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดง READY สีเขียว รถยนต์พร้อมท�างาน

ไฟแสดงระดับรีไซเคิลพลังงาน

เบรก 1 / แสดงระดับรีไซเคิลพลังงานเบรกในขณะนั้น

ไฟแสดงความเร็วของระบบ

จ�ากัดความเร็ว ASL
NNN สีแดง

“NNN” เป็นค่าจ�ากัดความเร็วที่ตั้งไว้ในขณะนั้น เมื่อความเร็วรถเกินค่าจ�ากัด 

ไฟนี้จะกะพริบ

ไฟเตือนระบบจ�ากัดความเร็ว 

ASL ขัดข้อง ASL
สีเหลือง ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ขัดข้อง

ไฟแสดงระบบควบคุม

ความเร็วคงที่

สีขาว ระบบควบคุมความเร็วคงที่เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว ระบบควบคุมความเร็วคงที่ถูกเปิดใช้งาน

ไฟเตือนระบบควบคุม

ความเร็วคงที่ขัดข้อง
สีเหลือง ระบบควบคุมความเร็วคงที่ขัดข้อง
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ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ*

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้า

4 ปิดไฟส่อง

ไฟอัตโนมัติ*

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดการ

ท�างานตามค่าเริ่มต้น (ต�าแหน่ง 1) ระบบน้ีจะเปิดหรือปิดไฟหรี่และ

ไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิด

หรือปิดไฟต�่า ไฟหรี่และไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสง

โดยรอบในขณะนั้น

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน ไฟหรี่หลังและไฟสวิตช์จะสว่าง

ขึ้น

กรณีท่ีปิดปุ่มสตาร์ทและประตูด้านผู้ขับเปิด หากไฟหรี่ยังคงสว่าง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน
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1
ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 3 ไฟต�่าของชุดไฟหน้า ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

ปิดไฟอัตโนมัติ

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�าแหน่ง 4 จะปิดไฟอัตโนมัติ หลังจาก

ปล่อยสวิตช์ สวิตช์จะกลับไปที่ต�าแหน่ง 1

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home 
Light)

หลังปิดปุ่มสตาร์ท ดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทางพวงมาลัย จะเปิดใช้

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น 

สามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

กำรปรับระดับไฟหน้ำ

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับไฟหน้า สามารถ

ปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อไปนี้
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ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่แล้ว

ยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารน่ังเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่ได้

บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุล

3
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูง

ในขณะที่สลับระหว่ำงไฟสูงและไฟต�่ำ โปรดใช้อย่ำง

ระมัดระวัง เพรำะจะเป็นกำรรบกวนสำยตำของผู้ขับขี่ที่

ขับสวนมำได้

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูงด้วยมือ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และไฟต�่าสว่าง ผลักสวิตช์

คันโยกไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟสูง ขณะนี้ 
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1
ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดจะสว่างข้ึน ผลักหรือดึงสวิตช์คัน

โยกไฟส่อง (ต�าแหน่ง 2) อีกครั้ง จะสามารถสลับเป็นไฟต�่า

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 2) หลายครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ
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ไฟเลี้ยว

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่อง

ลง (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องขึ้น 

(ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟเลี้ยวขวา ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ ไฟแสดงไฟ

เลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ

หลังจากพวงมาลยัหมนุกลบัมาอยูต่�าแหน่งตรง สวติช์คนัโยกไฟส่องจะ

ถูกรีเซ็ตเข้าสู่ต�าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุน

ของพวงมาลัยแคบมาก ต้องดันสวิตช์คันโยกด้วยมือเพื่อปิดไฟเลี้ยว 

กรณีท่ีมุมปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะ

กลับท่ีเดิมทันที ขณะน้ี ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งแล้ว

ดับลงโดยอัตโนมัติ
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1
สวิตช์ไฟตัดหมอก

ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอก

สำมำรถเพิ่มแสงสว่ำงเพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หำกใช้ไฟตัด

หมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี อำจเป็นกำรรบกวนสำยตำ

ของผู้อื่นได้

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และได้เปิดไฟตัดหมอก

หน้า หมุนสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ต�าแหน่ง 1 จะสามารถเปิดไฟตัด

หมอกหลัง ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�าแหน่งก่อนหน้า หลังจากเปิดไฟ

ตัดหมอกหลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะน้ี ไฟเลี้ยวและไฟแสดง

ของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ
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ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• ปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความเร็วการปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ*/ปรับความไวของ

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน* (ต�าแหน่ง 5)

• ปัดน�้าฝนแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนแบบเป็นจังหวะ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้า

ฝนจะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ

ส�าหรับรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) 

เพื่อปรับความเร็วของการปัดน�้าฝนแบบเป็นจังหวะ ความเร็วน้ีจะ

เปลี่ยนแปลงตามความเร็วรถ หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการ

ปัดจะสั้นลง หากความเร็วรถลดลง ระยะเวลาการปัดจะนานขึ้น

ส�าหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เพื่อ

ปรับความไวของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน ค่าความไวยิ่งสูง ระยะ

เวลาการปัดน�้ายิ่งสั้น เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนติดตั้งอยู่ที่ฐานตั้ง

กระจกมองหลัง เพื่อตรวจวัดปริมาณน�้าฝนภายนอกรถ เมื่ออยู่ใน
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1
ต�าแหน่งการปัดเป็นจังหวะ รถยนต์จะปรับจังหวะการปัดน�้าฝนตาม

สัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน

หมำยเหตุ เมื่อควำมไวของเซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝนเพิ่มขึ้น ที่ปัด
น�้ำฝนจะปัดหนึ่งครั้งทันที ถ้ำเซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝนตรวจพบ
น�้ำฝนอย่ำงต่อเน่ือง ที่ปัดน�้ำฝนจะท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง แนะน�ำให้
ปิดฟังก์ชันกำรปัดน�้ำโดยอัตโนมัติเมื่อฝนไม่ได้ตก

กำรปัดช้ำ

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

น�้าฝนด้วยจังหวะช้า สามารถเปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพ่ือ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดเร็ว

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

น�้าฝนด้วยจังหวะเร็ว สามารถเปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกอยู ่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง 

(ต�าแหน่ง 4) เสมอ ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจนกระทั่ง

ปล่อยสวิตช์

หมำยเหตุ เม่ือรถยนต์จอดนิ่ง หำกเปิดฝำกระโปรงหน้ำ ที่ปัดน�้ำ
ฝน/เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหน้ำจะหยุดท�ำงำนทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีส่ิงแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน
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กำรปัดน�้ำล้ำงกระจก

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

ล้างกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้า

ฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานพร้อมกัน

หมำยเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำสำมครั้ง 
หลังจำกนั้นในช่วงเวลำสั้นๆ ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำฝนอีกครั้งเพื่อ
ปัดน�้ำฝนที่ไหลลงบนกระจกออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่น�้าล้างกระจกฉีดไม่ออก ควรปล่อยสวิตช์คันโยกทันที เพื่อ

ป้องกันที่ปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบังสายตา

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อ

ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2)

• ฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3)
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1
• ปรับความเร็วการปัดน�้าโดยอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 4)

ปัดเป็นจังหวะ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนหลังไปที่ต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่

ปัดน�้าฝนหลังจะท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อกันสามคร้ัง จะเปลี่ยนเป็น

โหมดการปัดเป็นจังหวะ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 4) จะสามารถปรับ

ระยะเวลาการปัดน�้าฝน

ฉีดน�้ำและปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้า

และปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมจะเริ่มท�างาน ท่ีปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง 

ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�าแหน่งจังหวะปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัด

น�้าฝนหลังจะหยุดท�างาน

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้า

และปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมจะเริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์เพ่ือกลับต�าแหน่งปิด ท่ี

ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังจะหยุดท�างาน 

หลังจากนั้นหลายวินาที ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าอีกครั้งเพื่อปัดน�้ายาบน

กระจกบังลมออก

หมำยเหตุ เมื่อเปิดประตูท้ำย ที่ปัดน�้ำฝนหลังและเครื่องฉีดน�้ำล้ำง
กระจกบังลมจะถูกปิดใช้งำน

หมำยเหตุ หลังเปิดที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ หำกปุ่มเปลี่ยน
เกียร์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง ที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลังจะ
ท�ำงำน
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ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับต�ำแหน่งพวงมำลัย

ห้ำมปรับต�ำแหน่งของพวงมำลัยในระหว่ำงกำรขับขี่เพื่อ

หลีกเลี่ยงกำรเกิดอันตรำย

ปรับต�าแหน่งพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด (ตามลูกศรในรูป)

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับความสูงของพวงมาลัย

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่
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1
ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หำกระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำขัดข้องหรือไม่ท�ำงำน 

พวงมำลยัจะหมนุยำกและต้องเพิม่ควำมระมัดระวงัในกำร

ขบัขี่ 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอัตโนมัติตามความเร็วรถ แรงบิดบังคับเลี้ยวและมุม 

พวงมาลัย

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู่ใน

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมาลัยหนักขึ้น

กำรสลับระดับแรงหมุนพวงมำลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้ามีสามระดับแรงหมุนพวงมาลัยให้เลือก

1 มาตรฐาน: แรงเสริมปานกลาง เป็นโหมดเริ่มต้น

2 เบา: แรงเสริมมาก หมุนเบา

3 มั่นคง: แรงเสริมน้อย หมุนหนัก

โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อรถยนต์หยุดนิ่ง เปิดใช้ระบบเครื่องเสียง 

เข้าสู่หน้าตั้งค่าระดับแรงหมุนพวงมาลัย และเปลี่ยนระดับแรงหมุน

พวงมาลัยตามความต้องการ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

38

แตร

กดสวิตช์แตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) เพื่อใช้งานเสียงแตร

หมำยเหตุ ที่กดแตรบนพวงมำลัยเป็นฝำครอบโมดูลถุงลมเสริม
ควำมปลอดภัยด้ำนผู ้ขับด้วย กรุณำกดแตรตำมต�ำแหน่งดัง
รูปภำพ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ที่จะส่งผลต่อกำรท�ำงำนของถุงลม
เสริมควำมปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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1
กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของด้านหน้า

รถยนต์และด้านหน้าของห้องโดยสาร กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

สามารถมองเห็นด้านหลังและด้านข้างของรถยนต์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

การมองเห็นถนนของผู้ขับขี่

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังเป็นชิ้นส่วนรักษาความปลอดภัยที่

ส�าคัญ การใช้งานที่ถูกต้องและการปรับมุมกระจกที่เหมาะสมช่วย

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

กระจกมองข้ำง

หมำยเหตุ ระยะห่ำงที่มองเห็นจำกกระจกมองข้ำงจะไกลกว่ำระยะ
ห่ำงที่เป็นจริง

กระจกมองข้างเป็นช้ินส่วนท่ีอยู่ด้านข้างสุดของรถยนต์ ดังนั้น จะได้

รับผลกระทบจากการกระแทกง่ายที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน 

กระจกมองข้างของรถยนต์ทุกรุ่นมีฟังก์ชันการพับเก็บกระจกด้วย

ไฟฟ้า ช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่แคบได้

นอกจากฟังก์ชันการพับเก็บ ยังสามารถปรับมุมกระจกมองข้างด้วย

ไฟฟ้าได้

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง L) หรือ

กระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนจะสามารถปรับมุมมองของกระจกมองข้าง
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• จะหยุดการปรับตั้งเมื่อหมุนปุ ่มหมุนไปท่ีต�าแหน่งกลาง เพ่ือ

ป้องกันการเปลี่ยนมุมมองของกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจหลัง

จากปรับตั้งเสร็จ

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

หมุนปุ ่มหมุนไปที่ต�าแหน่งกลางและกดปุ ่มหมุนลง เพื่อพับเก็บ

กระจกมองข้างโดยอัตโนมัติ ผลักปุ่มหมุนลงอีกครั้ง กระจกมองข้าง

จะกลับต�าแหน่งเดิม

เมื่อใช้กุญแจรีโมทเพื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้างจะ

กางออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ

หมำยเหตุ ส�ำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ หำกกระจก
มองข้ำงเบี่ยงเบนไปจำกต�ำแหน่งเดิมเนื่องจำกบุลคลภำยนอกหรือ
ปัจจัยอ่ืนๆ สำมำรถท�ำให้กระจกมองข้ำงกลับต�ำแหน่งเดิมได้โดย
ใช้งำนสวิตช์พับเก็บกระจก เพื่อให้กระจกมองข้ำงกำงออกหรือพับ
เก็บอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• การปรับตั้งกระจกและการพับเก็บกระจกมองข้างจะควบคุม

โดยสวิตช์ไฟฟ้า หากปรับต้ังด้วยมือโดยตรง อาจจะท�าให้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหาย

• เมื่อล้างรถ หากฉีดน�้าแรงดันสูงไปที่ต�าแหน่งดังกล่าว

โดยตรง จะท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้
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1
กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ผลักคันปรับเพื่อปรับกระจกมองหลังกลับ

ต�าแหน่งปกติ

หมำยเหตุ ในบำงกรณี ฟังก์ชันกำรตัดแสงสะท้อนด้วยมืออำจจะ
ท�ำให้ผู้ขับไม่สำมำรถทรำบต�ำแหน่งของรถยนต์ท่ีวิ่งตำมหลังได้
อย่ำงถูกต้อง
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แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้ำด้ำนผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่ำนั้น

หลังคารถท่ีอยู ่เหนือผู้ขับขี่และผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1) และบางรุ่นมีกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) ซึ่งขึ้นอยู่กับ

สเปครถยนต์ ส�าหรับรุ่นท่ีมีกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงแล้ว

เลื่อนฝาครอบไปด้านข้างเพื่อใช้งานกระจกแต่งหน้า

21

AIRBAG

3

L R

หมำยเหตุ บนแผ่นบงัแดดทกุแผ่นมสัีญลักษณ์ค�ำเตอืนเกีย่วกบักำร
ใช้ระบบยดึเหนีย่วเดก็ (ต�ำแหน่ง 3) 

ห้ำมใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งที่มีถุงลมเสริมควำม
ปลอดภัย มิฉะนัน้ อำจจะท�ำให้เดก็บำดเจ็บหรอืเสียชวีติได้ โปรดดท่ีู 
"กำรปิดถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำนผูโ้ดยสำรด้ำนหน้ำ"
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1
กระจกหน้ำต่ำงรถ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ปรับกระจกหน้ำต่ำงขึ้นหรือลง ต้องดูแลควำม

ปลอดภัยของผู้โดยสำร โดยเฉพำะเด็กและทำรก เพ่ือ

ป้องกันโดนหนีบ

กดสวิตช์ลง (ต�าแหน่ง 1-4) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ขึ้น 

กระจกหน้าต่างจะถูกปรับขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุด

เคลื่อนที่ (ยกเว้นโหมด "วันทัช")

หมำยเหตุ สำมำรถควบคุมกระจกด้ำนหน้ำ-หลังโดยใช้สวิตช์บน
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หำกได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้ำนผู้ขับ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สำมำรถใช้งำนได้

หมำยเหตุ เม่ือปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ACC หรือต�ำแหน่ง ON/
READY จะสำมำรถใช้งำนกระจกไฟฟ้ำได้ (ในระหว่ำงกำรใช้งำน 
ต้องปิดประตูรถไว้)

ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง กดอีกครั้งจะปลด

ล็อก
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หมำยเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทำรกนั่งที่เบำะหลัง ควรเปิดใช้
ฟังก์ชันล็อกกระจก

หมำยเหตุ กรุณำใช้งำนกระจกหน้ำต่ำงอย่ำงถูกวิธีเพ่ือควำม
ปลอดภัยของท่ำนและผู ้โดยสำร ผู ้ขับขี่ต้องแนะน�ำวิธีกำรใช้
กระจกและข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยกับผู้โดยสำร

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

สวิตช์ควบคุมกระจกด้านผู้ขับ (ต�าแหน่ง 1) มีสองต�าแหน่ง กดสั้นๆ 

เพื่อไปที่ต�าแหน่งที่ 2 จะเปิดกระจกโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับ

ลง กดสวิตช์อีกครั้ง จะสามารถท�าให้กระจกหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

กระจกด้านผู้ขับมีฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช ยกสวิตช์

ควบคุมกระจกขึ้นสั้นๆ ไปยังต�าแหน่งที่ 2 แล้วปล่อย จะปิดกระจก

หน้าต่างโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนที่ของกระจกหน้าต่าง สามารถหยุด

ในต�าแหน่งที่ต้องการได้โดยดึงสวิตช์ขึ้นสั้นๆ อีกครั้ง ระหว่างที่

กระจกก�าลังเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางและหยุดการปรับขึ้นกระจกไฟฟ้า ถ้าเกิดกรณีนี้ 

กระจกจะปรับลงโดยอัตโนมัติเพื่อน�าสิ่งกีดขวางออก

หมำยเหตุ ห้ำมปรับกระจกไฟฟ้ำขึ้นลงหลำยครั้งภำยในระยะเวลำ
สั้น มิฉะนั้น อำจจะกระตุ ้นฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ปรับขึ้นลง
กระจกร้อนเกินไปจนท�ำให้ฟังก์ชันปรับขึ้นลงกระจกหน้ำต่ำงหยุด
ท�ำงำนชั่วครำว หำกพบกรณีดังกล่ำว กรุณำรอสักครู่จนกระทั่ง
มอเตอร์เย็นลงแล้วจึงใช้งำนต่อ ระหว่ำงกำรรอให้มอเตอร์เย็นลง 
ห้ำมปลดสำยไฟขั้วลบของแบตเตอรี่

หมำยเหตุ หำกปลดขั้วแบตเตอร่ีในระหว่ำงกำรปรับขึ้นลงกระจก
หน้ำต่ำง ฟังก์ชันปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำร
หนีบจะท�ำงำนไม่ได้ ขณะนี ้สำมำรถปิดกระจกหน้ำต่ำงจนสดุและ
กดสวิตช์ค้ำงไว้ 5 วินำที จำกนัน้ เปิดกระจกหน้ำต่ำงจนสดุและกด
สวติช์ค้ำงไว้ 5 วนิำท ีจะฟ้ืนฟฟัูงก์ชนักำรปรบักระจกขึน้แบบวนัทชั
และฟังก์ชนัป้องกันกำรหนบี
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1
ซันรูฟ *

ชุดซันรูฟประกอบด้วยกระจกสองแผ่นและม่านบังแดด แผ่นกระจก

หน้าสามารถเลื่อนเปิดหรือยกเปิดได้ แผ่นกระจกหลังเป็นกระจกคงที่

ที่เปิดไม่ได้ ม่านบังแดดสามารถเลื่อนเปิดได้

ข้อควรระวัง

ห้ำมให้ผู ้โดยสำรยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�ำลังเคล่ือนท่ี เพื่อหลีกเลี่ยง

กำรบำดเจ็บที่อำจเกิดขึ้นจำกวัตถุหรือกิ่งไม้

ขณะที่ซันรูฟก�ำลังท�ำงำน ต้องระวังควำมปลอดภัยของ 

ผู้โดยสำร โดยเฉพำะเด็กและทำรก อย่ำวำงมือ ขำ หรือ

สิ่งของต่ำงๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันกำรหนีบ

• ห้ามเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อความเร็วรถสูงมาก ไม่ควรเปิดซันรูฟ

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

ไหลเข้าภายในห้องโดยสาร

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจก

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสียหาย

• เพื่อแน่ใจว่าซันรูฟสามารถท�างานได้ตามปกติ กรุณาท�าความ

สะอาดซันรูฟบ่อยๆ และไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ก�าหนดเพื่อบ�ารุงรักษาซันรูฟ
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กำรใช้งำนซันรูฟ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY จะสามารถใช้

งานซันรูฟได้

สวิตช์ 1 ใช้ส�าหรับควบคุมม่านบังแดดของซันรูฟ สวิตช์ 2 ใช้ส�าหรับ

ควบคุมกระจกซันรูฟ ส�าหรับวิธีการเปิด สามารถสังเกตได้จาก

สัญลักษณ์ของสวิตช์

กำรควบคุมกระจกซันรูฟ

กำรยกเปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้  

ซันรูฟจะยกเปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

47

1
กำรยกปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปท่ีต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้  

ซันรูฟจะปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่

ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ

กำรเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟ

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

เลื่อนเปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่

ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที
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กำรเลื่อนปิดกระจกซันรูฟ

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

ปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

หมำยเหต ุเนือ่งจำกกำรออกแบบซนัรูฟ หำกสงัเกตดุ้วยสำยตำอำจ
มีโอกำสท�ำให้กระจกปิดกระจกไม่สนิทเมื่อปิดซันรูฟแบบแมนนวล 
แนะน�ำให้ใช้ต�ำแหน่งทีส่องเพือ่ปิดแบบอตัโนมตั ิ เมือ่จ�ำเป็นต้องปิด
กระจกซันรฟูจนสดุ 

กำรควบคุมม่ำนบังแดดของซันรูฟ

กำรเปิดม่ำนบังแดด

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ 

ม่านบังแดดจะเลื่อนเปิดออกแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์ ม่านบัง

แดดจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย 

ม่านบังแดดจะเปิดออกจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ม่านบัง

แดดจะหยุดเคลื่อนที่ทันที
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1
กำรปิดม่ำนบังแดด

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ 

ม่านบังแดดจะปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์ ม่านบังแดดจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย 

ม่านบังแดดจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ม่านบังแดดจะ

หยุดเคลื่อนที่ทันที

หมำยเหตุ กรณทีีต้่องกำรจอดรถเป็นเวลำนำน แนะน�ำให้ปิดม่ำนบงั
แดด และพยำยำมจอดรถในโรงจอดรถ เพ่ือหลีกเลี่ยงรถยนต์โดน
แสงแดดจนท�ำให้อุณหภูมิภำยในรถสูงเกินไป จนท�ำให้อุปกรณ์
ภำยในรถเกิดควำมเสยีหำย

ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ในระหว่างการปิดกระจกซันรูฟและม่านบังแดดโดยอัตโนมัติ หากพบ

สิ่งกีดขวางหรือเจอกับสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น อุณหภูมิต�่ากว่า -20 

องศาเซลเซียส) หรือเหตุผลอื่นๆ ท่ีท�าให้ความต้านทานการปิดเพ่ิม

ขึ้น กระจกซันรูฟและม่านบังแดดจะหยุดปิดและเปิดโดยอัตโนมัติ 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งกีดขวางและป้องกันกลไกเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง

กำรบังคับปิดกระจกซันรูฟ

ในกรณพีเิศษ หากต้องการบงัคบัปิดซนัรฟูทีเ่ปิดใหม่เน่ืองจากฟังก์ชนั

ป้องกันการหนีบถูกกระตุ ้น สามารถกดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่

ต�าแหน่งที ่1 และค้างไว้ จนกระทัง่กระจกซนัรูฟปิดสนทิแบบแมนนวล 

ต้องระวงัว่า ฟังก์ชันป้องกนัการหนีบจะใช้งานไม่ได้ในระหว่างการปิด

กระจกซนัรฟู

กำรบังคับปิดม่ำนบังแดดซันรูฟ

ในกรณีพิเศษ หากต้องการบังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟที่เปิดใหม่

เนื่องจากฟังก์ชันป้องกันการหนีบถูกกระตุ้น สามารถกดสวิตช์ม่านบัง

แดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 และค้างไว้ จนกระทั่งม่านบังแดดซันรูฟ

ปิดสนิทแบบแมนนวล ต้องระวังว่า ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะใช้งาน

ไม่ได้ในระหว่างการปิดม่านบังแดด

กำรเคลื่อนที่พร้อมกันของกระจกและม่ำนบังแดด

เพื่อป้องกันมิให้ม่านบังแดดเปิดเผยสู่ภายนอก เมื่อเปิดกระจกซันรูฟ

ม่านบังแดดจะเปิดออกพร้อมกระจกซันรูฟ และเมื่อจะปิดม่านบัง

แดด ต้องปิดกระจกซันรูฟก่อน
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กำรก�ำหนดค่ำเริ่มต้นของซันรูฟ

ระหว่างกระจกซันรูฟหรือม่านบังแดดเคลื่อนที่ หากปลดขั้วแบตเตอรี่ 

จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของซันรูฟ ขณะนี้ ต้องตั้งค่าเร่ิมต้น

หลังจากเชื่อมต่อขั้วแบต

การต้ังค่าเริ่มต้นของกระจก: ปิดกระจก กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่

ต�าแหน่งที่ 2 และติดต่อกัน 10 วินาที กระจกจะเลื่อนเปิดโดย

อัตโนมัติระยะหนึ่งแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการน้ี 

ต้องกดสวิตช์ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 ตลอด

การตั้งค่าเร่ิมต้นของม่านบังแดด: ปิดม่านบังแดด กดสวิตช์ม่านบัง

แดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 และติดต่อกัน 10 วินาที ม่านบังแดดจะ

เลื่อนเปิดออกโดยอัตโนมัติระยะหนึ่งแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่าง

กระบวนการนี้ ต้องกดสวิตช์ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 ตลอด

กำรป้องกันควำมร้อนสูงเกิน

เพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์กระจกซันรูฟและมอเตอร์ม่านบังแดดมีความ

ร้อนสูงเกินและเกิดความเสียหาย มอเตอร์ซันรูฟมีฟังก์ชันป้องกัน

ความร้อนสูงเกิน

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน จะสามารถปิด

ซันรูฟได้เท่านั้นและไม่สามารถด�าเนินการอื่นใดได้ หลังจากมอเตอร์

เย็นลงและออกจากฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน จะสามารถ

ควบคุมซันรูฟได้จนกระทั่งระบบจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกันความร้อน

สูงเกินครั้งต่อไป
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1
ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีรูปทรงที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ

สเปครถยนต์

1 สวติช์หลกัท่ีควบคมุไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าแบบแมนนวล

2 ปุ่มควบคุมไฟส่องด้านที่เกี่ยวข้องแบบแมนนวล

3 ปุ่มควบคุมแบบอัตโนมัติ

กดสวิตช์หลัก 1 ลง จะเปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าทั้งสองข้าง

พร้อมกัน กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าท้ัง

สองข้างพร้อมกัน

กดปุ่มใดๆ ของปุ่ม 2 จะสามารถเปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านที่

เกี่ยวข้อง กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าที่

เกี่ยวข้อง

นอกจากการควบคุมไฟภายในห้องโดยสารโดยสวิตช์แมนนวลข้างต้น

แล้ว รถยนต์คันนี้ยังมีฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติในบางกรณี กดปุ่ม 3 

ลง จะสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันนี้

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติ ไฟภายในห้องโดยสารด้าน

หน้าจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบกรณีใดๆ ต่อไปนี้

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูใดๆ

• กรณีรถยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสงตรวจพบว่าแสงสว่าง

ภายนอกมืดหรือไฟหรี่สว่างขึ้นหรือปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาที 

กรณีที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF

หมำยเหตุ ภำยใต้สถำนกำรณ์ปกติ หำกเปิดประตูรถเกินเวลำท่ี
ก�ำหนด ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำจะดับลงโดยอัตโนมัติ หำก
ประจุไฟฟ้ำแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ
จะดับลงก่อนระยะเวลำนี้
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ที่จุดบุหรี่และช่องจ่ำยไฟ

ขณะท่ีไม่ได้ใช้งำนช่องจ่ำยไฟ 12V ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ 

ถูกต้อง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้ำช่องจ่ำยไฟ จน

ท�ำให้ช่องจ่ำยไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

พิกัดแรงดันของช่องจ่ำยไฟ 12V คือ 12 โวลต์ ก�ำลัง

สูงสุดคือ 120 วัตต์ ห้ำมใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่

ก�ำลังไฟฟ้ำเกินอัตรำที่ก�ำหนด

หำกใช้งำนช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำหรือช่องเสียบ USB ใน

กรณีที่ระบบเพำเวอร์ยังไม่พร้อมใช้งำน จะสิ้นเปลือง

ประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ ถ้ำใช้งำนเป็นเวลำนำน อำจ

จะท�ำให้ประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงจนไม่สำมำรถ

สตำร์ทรถยนต์ได้

ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าคอนโซลกลาง เมื่อปุ่มสตาร์ท

อยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY ดึงปลั๊กปิดออกจะสามารถใช้

เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ด้านขวาของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB สองช่อง 

(ต�าแหน่ง 1 และต�าแหน่ง 2) ซ่ึงสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V ช่อง

เสียบช่องหนึ่งยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ ช่องเสียบ USB (ต�าแหน่ง 

1) ยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้
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1
ด้านหลังของคอนโซลกลางยังมีช่องเสียบ USB หน่ึงช่องที่สามารถใช้

เป็นช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

ส�าหรับรถยนต์บางรุ่น ยังมีช่องเสียบ USB หนึ่งช่องท่ีฐานตั้งกระจก

มองหลัง ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

หมำยเหตุ ช่องเสียบ USB บำงช่องของรถยนต์คันนี้อำจไม่รองรับ
อุปกรณ์ชำร์จเร็วบำงชนิดเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของสเปค
รถยนต์
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ระบบชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย*

ฟังก์ชันการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอาศัยการเหนี่ยวน�า 

แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้โทรศัพท์มือถือสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องเชื่อม

ต่อสายไฟ

หมำยเหตุ เหมำะส�ำหรับโทรศัพท ์มือถือที่ผ ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน WPC Qi เท่ำนั้น

กำรใช้งำนฟังก์ชันกำรชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย

พื้นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอยู่ในต�าแหน่งที่แสดงในรูป 

และสามารถใช้งานฟังก์ชันการชาร์จได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง 

READY วางโทรศัพท์ในแนวนอนโดยให้ด้านหลังวางลงในต�าแหน่งที่

แสดงในรูปเพื่อชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

หมำยเหตุ สำมำรถชำร์จโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่ำนั้น

หมำยเหตุ เพื่อได้ประสิทธิภำพกำรชำร์จที่ดีขึ้น โปรดวำงโทรศัพท์
ท้ังเครือ่งไว้บนแผงกำรชำร์จแบบไร้สำย และจดัต�ำแหน่งศนูย์กลำง
ของโทรศัพท์ให้ตรงกับศูนย์กลำงของเครื่องชำร์จแบบไร้สำย

หมำยเหตุ เมื่อผู้ขับไม่อยู่ในรถ โปรดอย่ำวำงโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ชำร์จในรถเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรำยด้ำนควำมปลอดภัยที่อำจเกิดขึ้น

หมำยเหตุ เมื่อขับรถบนถนนขรุขระ อำจหยุดชำร์จเป็นระยะ หำก
โทรศัพท์เคลื่อนออกจำกพื้นที่ชำร์จและหยุดชำร์จ ต้องน�ำโทรศัพท์
กลับไปที่พื้นที่ชำร์จ

หมำยเหตุ โทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมีขนำดแตกต่ำงกัน และต�ำแหน่ง
ของขดลวดชำร์จบนโทรศัพท์แตกต่ำงกันเช่นกัน โปรดปรับ
ต�ำแหน่งของโทรศัพท์ให้เหมำะสม นอกจำกนี้ เคสโทรศัพท์ของ
โทรศัพท์บำงรุ่นมีผลกระทบต่อฟังก์ชันกำรชำร์จแบบไร้สำย
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1
หมำยเหตุ โทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นมีอัตรำกำรชำร์จที่แตกต่ำงกัน

หากไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตามปกติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ไม่มีวัตถุแปลกปลอมในพ้ืนที่ชาร์จแบบไร้สาย หรือรอให้พ้ืนที่ชาร์จ

แบบไร้สายเย็นลงก่อน ถ้ายังไม่สามารถชาร์จได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายท�างาน โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากุญแจรีโมทอยู่ห่างจากพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย

มากกว่า 20 ซม.

ห้ามใส่เหรียญ บัตร IC กุญแจโลหะ หรือสิ่งของอื่นๆ ท่ีมีส่วน

ประกอบท่ีเป็นโลหะจ�านวนมากลงในพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย

พร้อมกับโทรศัพท์มือถือ มิฉะนั้น อาจท�าให้ฟังก์ชันการชาร์จ

แบบไร้สายไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ
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ช่องเก็บของ

ข้อควรระวัง

• โปรดปิดช่องเก็บของต่างๆ ขณะขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ที่เกิดจากการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน การเบรกฉุกเฉิน และ

อุบัติเหตุระหว่างการขับขี่

• ห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในช่องเก็บของ

ต่างๆ มิฉะนั้น อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟติดไฟ

ได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับฝาครอบช่องเก็บของและเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝาครอบไปยังด้านหน้า จะสามารถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วขณะขับรถ
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1
ช่องเก็บของ

ช่องเก็บของด้ำนผู้ขับขี่

ช่องเก็บของด้านผู้ขับขี่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่

ช่องเก็บของด้ำนหน้ำคอนโซลกลำง

ช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซลกลางอยู่ด้านล่างคันเกียร์
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ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ยกที่พักแขนที่คอนโซลกลางขึ้น (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บ

ของท่ีคอนโซลกลาง วางที่พักแขนลงเบาๆ จะสามารถปิดช่องเก็บ

ของที่คอนโซลกลาง
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1
ที่วำงแก้ว

ห้ำมวำงเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วำงแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำ

ร้อนกระฉอกออกในระหว่ำงกำรขับขี่จนท�ำให้เกิดกำร

บำดเจ็บ

ที่วำงแก้วที่คอนโซลกลำง

ที่วางแก้วที่คอนโซลกลางอยู่ที่ด้านหน้าชุดท่ีพักแขนคอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้
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รำวหลังคำ*

ภำระบรรทุกของรำวหลังคำต้องไม่เกินภำระบรรทุก

สูงสุด มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุและท�ำควำมเสีย

หำยต่อรถยนต์

หำกไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่ำงแน่นและถูกวิธี อำจจะ

ท�ำให้ของบรรทุกตกจำกรำวหลังคำจนท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือกำรบำดเจ็บ

หำกบรรทุกของน�้ำหนักเกินหรือขนำดใหญ่บนรำว

หลังคำ จะส่งผลกระทบต่อกำรควบคุมรถยนต์เนื่องจำก

ต�ำแหน่งศูนย์ถ่วงเปลี่ยนแปลงและพื้นที่ปะทะแรงลม

กว้ำงขึ้น หลีกเลี่ยงกำรเลี้ยว เร่งควำมเร็วหรือเบรกรถ

อย่ำงกะทันหัน

โปรดทราบข้อควรปฏบัติต่อไปนี้เมื่อใช้งานราวหลังคา

• เมื่อบรรทุกของ ควรพยายามยึดกับส่วนหน้าของหลังคารถให้

มากที่สุดและกระจายน�้าหนักสัมภาระบนหลังคาอย่างสม�่าเสมอ

• ก่อนที่จะผ่านอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ ต้องน�าของที่บรรทุก

และอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจากหลังคาก่อน

• หลังจากบรรทุกสิ่งของไว้บนราวหลังคา จะท�าให้ความสูงของ

รถยนต์เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ขับผ่านสถานที่ เช่น อุโมงค์และ

ประตูโรงรถ ต้องตรวจสอบว่ารถยนต์จะสามารถขับผ่านไปได้

หรือไม่

• ห้ามให้สัมภาระที่บรรทุกบนราวหลังคากีดขวางการเปิดซันรูฟ 

ประตูท้าย และเสาอากาศบนหลังคา

• หากต้องการประกอบหรือถอดอุปกรณ์บรรทุก ต้องปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำ

ภาระบรรทุกสูงสุดของราวหลังคาเป็น 75 กิโลกรัม รวมน�้าหนักของ

สัมภาระบรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ติดตั้ง

ต้องทราบน�้าหนักสัมภาระที่จะบรรทุกหรือชั่งน�้าหนักหากมีความ

จ�าเป็น ห้ามเกินขีดจ�ากัดสูงสุดของภาระบรรทุกของราวหลังคา
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1
กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ก่อนหรือหลังใช้งานราวหลังคา ต้องตรวจสอบสภาพโบลท์และ 

ชิ้นส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�า
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า/ไล่ฝ้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมเป่าพื้นด้านหน้า

5 ช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

6 ช่องลมกลางด้านหลัง
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ระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีปรับอุณหภูมิ ความเร็ว ความชื้น และ

ความสะอาดของอากาศในรถ ลมจากภายนอกไหลผ่านช่องลมที่อยู่

ใต้กระจกบังลมหน้าและแผ่นกรองอากาศ แล้วจึงเข้าสู่ห้องโดยสาร 

ต้องรักษาความสะอาดของช่องลมอย่างสม�่าเสมอ ห้ามมีสิ่งปฏิกูล

ต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

แผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศท�าหน้าที่กรองอากาศ เพื่อได้

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ

กำรปรับช่องลมกลำงด้ำนหลัง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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2

แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ

1 ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ

3 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

4 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

ปุ่มลัดส�ำหรับควบคุมระบบปรับอำกำศ

 แตะปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศเพ่ือเปิด

หรือปิดหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศ

ปุ่มลัดส�ำหรับสวิตช์ระบบปรับอำกำศ

 แตะปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศเพื่อเปิดหรือ

ปิดระบบปรับอากาศ

หมำยเหตุ เปิดระบบปรับอำกำศโดยใช้ปุ่มลัดส�ำหรับสวิตช์ระบบ
ปรับอำกำศ และเข้ำสู่สถำนะก่อนที่จะปิดระบบปรับอำกำศล่ำสุด

ไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟปุ่มกดจะสว่างขึ้น โหมด A/C 

และโหมดไหลเวียนอากาศภายนอกจะเปิดท�างานพร้อมกัน ระบบจะ

เข้าสู่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจกบังลมหน้า

และกระจกด้านหน้า
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กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก การเปิดหรือปิดสวิตช์ท�าความเย็นและการ

สลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน-นอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน

การไล่ฝ้า/หมอก เมื่อใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออกจากฟังก์ชัน

ไล่ฝ้า/หมอก

หมำยเหตุ เมื่อเปิดใช้งำนฟังก์ชันไล่ฝ้ำ/หมอกภำยใต้อุณหภูมิท่ีต�่ำ
กว่ำอุณหภูมิที่ก�ำหนด เครื่องไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลังจะเปิดโดย
อัตโนมัติ และไฟแสดงของปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอกและปุ่มไล่ฝ้ำกระจกบัง
ลมหลังจะสว่ำงขึ้นพร้อมกัน

กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้ำของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ท่ีไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้ำใช้งำนไม่ถูกต้อง จะท�ำให้เกิดควำมเสียหำย

ได้ ห้ำมขูดด้ำนในของกระจก และห้ำมติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้ำ

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง หากไฟแสดงบนปุ่มกดสว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชัน

ถูกเปิดใช้งานอยู่ หากดับลง แสดงว่าฟังก์ชันถูกปิดใช้งานแล้ว หลัง

จากเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง ระบบจะปิดการท�างาน

โดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

หมำยเหตุ ฟังก์ชันไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลังสำมำรถท�ำงำนได้เมื่อ
เครื่องยนต์ท�ำงำนเท่ำนั้น
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีกำรควบคมุจนท�ำให้เกดิกำรบำดเจบ็ 

ห้ำมปรบัเบำะนัง่ในขณะท่ีก�ำลงัขบัรถยนต์

รถยนต์นี้ประกอบเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับได้ 6 ทิศทางหรือ 4 

ทิศทางและเบาะนั่งด้านหลังแบบแยกส่วน 60/40 พร้อมพนักพิง

แบบพับเก็บได้

ต�าแหน่งเบาะน่ังที่เหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ ขณะท่ีจะปรับระดับเบาะนั่งด้าน

หน้า ควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู้โดยสาร

ด้านหลังโดนหนีบ

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมื่อเอนพนักพิงหลังไปด้านหลัง ให้เป็นมุม 25 องศากับทิศทางแนว

ตัง้ ซึง่เป็นต�าแหน่งทีท่�าให้เขม็ขดันริภยัมปีระสทิธภิาพสงูสดุ นอกจาก

น้ี เพ่ือลดความเสีย่งเมือ่เกดิการพองตัวของถงุลมเสรมิความปลอดภยั 

เบาะน่ังด้านหน้าควรถกูปรบัให้ถอยหลงัตามความเหมาะสม

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�ำแหน่งนี้สำมำรถลดควำมเสี่ยง

กำรเกิดกำรบำดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ำมปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่ก�ำลังขับรถยนต์

ห้ำมแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขำพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังมากเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความเส่ียง

การเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก ให้กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังท่ี 

ลูกศรแสดง) เพื่อดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มด้านซ้ายพนัก

พิงศีรษะ (ดังที่ลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งแบบปรับด้วยมือ

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

แล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าเบาะนั่งได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

• การปรับระดับของเบาะรอง*

ดึงคันปรับขึ้นหลายครั้ง (ต�าแหน่ง 2) เพื่อปรับเบาะรองให้สูงขึ้น 

กดคันปรับลงหลายครั้ง เพื่อปรับให้เบาะรองต�่าลง
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• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

เบำะนั่งไฟฟ้ำ*

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง A ในรูปเพื่อให้เบาะนั่งเลื่อน

ไปด้านหน้า-หลัง

• การปรับระดับของเบาะรอง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง B ในรูปเพื่อปรับระดับของ

เบาะรอง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 2) ไปด้านหน้าหรือหลัง เพ่ือปรับพนักพิง

หลังไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ
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เบำะนั่งด้ำนหลัง

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถพับพนัก

พิงหลังของเบาะนั่งด้านหลังไปด้านหน้า เมื่อพับเก็บพนักพิงหลัง ให้

ดึงสายควบคุมทั้งสองด้านของพนักพิงหลังขึ้นเพื่อปลดล็อก จากนั้น 

พับพนักพิงหลังไปด้านหน้า

หากต้องการเปิดพนักพิงหลังอีกครั้ง ให้ดันพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่ง

เหมาะสม หากได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

หมำยเหตุ หำกพนกัพิงศรีษะของเบำะนัง่ด้ำนหลงัไม่ได้อยูต่�ำแหน่ง
ต�ำ่สดุหรอืพนกัพิงหลงัของเบำะนัง่ด้ำนหน้ำเอนไปด้ำนหลงัมำกเกิน
ไป เมือ่พบัเก็บเบำะนัง่ด้ำนหลงั อำจจะท�ำควำมเสยีหำยแก่ด้ำนหลงั
ของเบำะนัง่ด้ำนหน้ำ ช่องเก็บของอเนกประสงค์หรอืพนกัพงิศรีษะ
ของเบำะนัง่ด้ำนหลงั

หมำยเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�ำแหน่งท่ีต้องกำร ต้องแน่ใจ
ว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้ำง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี และตรวจสอบว่ำผู ้

โดยสำรท้ังหมดได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ำมโดยสำรผู้ที่ไม่สำมำรถคำดเข็มขัดนิรภัยได้อย่ำงถูก

ต�ำแหน่ง เมื่อเกิดรถชน ถ้ำคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงไม่ถูก

วิธี อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่สำมำรถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมควำม

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่ำนั้น และถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยไม่สำมำรถถูกกระตุ้นใช้งำนได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สำมำรถลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด

บำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพรำะ

ฉะนั้น ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้อง

ห้ำมปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่ำงกำรขับข่ี มิฉะนั้น อำจ

จะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือกำรเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เม่ือผู้ขบัขีไ่ม่อยูใ่นท่ีนัง่ ห้ำมลอ็กเขม็ขดันริภยัหรือใช้แผ่น

เหล็กเพือ่ใส่เข้ำไปในตวัลอ็กเขม็ขัดนริภยัแทน

 รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อ

เตือนท่านคาดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่างการขับขี่ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจาก:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้

รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู ้โดยสารที่ไม่ได้คาด

เข็มขัดจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตามข้อมูล

สถิติอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า: ใน

อุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องมีผล

เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสำรที่น่ังบนเบำะนั่งด้ำนหลังต้องคำดเข็มขัดนิรภัย

อย่ำงถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสำรที่ไม่ได้คำดเข็มขัด

นริภยัอย่ำงถกูวิธีจะถกูกระเด็นไปด้ำนหน้ำเมือ่เกิดอบุติัเหตุ 

นอกจำกอันตรำยต่อตนเอง ยังเป็นอันตรำยต่อผู้ขับและ 

ผูโ้ดยสำรอ่ืน

ในระหว่างการขับข่ี ความเร็วการเคล่ือนที่ของผู ้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนท่ีไปยังข้างหน้าตามความเร็ว

ก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงจะสามารถหยุดการ

เคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจก

บังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสารที่ได้คาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกาย ซึ่งจะสามารถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่

ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

หำกคำดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกวิธี อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำด

เจบ็อย่ำงร้ำยแรงหรอืเสียชวีติได้

เข็มขัดนิรภัยทุกสำยส�ำหรับผู้นั่งหนึ่งคนในกำรใช้งำนทุก

ครั้ง ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันกับเด็กหรือทำรกที่อุ้มไว้

เมื่อคำดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเส้ือชั้นนอกที่มีควำมหนำ

มำกออก เพื่อไม่ส่งผลต่อประสิทธิภำพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยคำดทับส่ิงของที่แหลมคมหรือแตก

ง่ำย เช่น ปำกกำหมึกซึม แว่นตำและกุญแจ เป็นต้น มิ

ฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัด

นิรภัย

กำรปรับเอนเบำะนั่งในขณะที่รถยนต์เคลื่อนอยู ่จะ

อันตรำยมำก เข็มขัดนิรภัยจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง

ถูกต้องขณะที่ปรับเอนเบำะนั่งมำกเกินไป เม่ือเกิด

อุบัติเหตุ ร่ำงกำยของท่ำนจะรอดผ่ำนเข็มขัดคำดไหล่ 

ท�ำให้ส่วนคอหรือส่วนอื่นของร่ำงกำยบำดเจ็บ ส่วน

เข็มขัดคำดกระดูกเชิงกรำนจะเลื่อนไปที่หน้ำท้องของ

ท่ำนและส่งแรงกระแทก ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรง

เข็มขัดนิรภัยที่ติดต้ังในรถยนต์ของท่านได้รับการออกแบบส�าหรับ 

ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าว เหมาะสม

เฉพาะเพียงกลุ่มคนที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติ

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการขับขี่ ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้านหน้า

ตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังมากเกินไป พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
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กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพื่อการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

3 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

4 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัยลง 

จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

• เมื่อปิดประตูทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มขัด

นิรภัยจะไม่กีดขวางการปิดประตู หรืออาจเกิดความเสียหาย

ได้

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกินไป เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอาจ

จะถูกล็อกได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น สามารถปล่อยเข็มขัดนิรภัย

กลับบางส่วน จะสามารถปลดล็อกได้ แล้วจึงค่อยๆ คาด

เข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่านร่างกาย

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ปรับให้เรียบอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดิน

ทาง ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียว

ของเข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควร

น�ารถเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะ

ท�าได้

ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คำดส่วนคอและหน้ำท้อง ห้ำม

คำดเข็มขัดผ่ำนส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่

ท่านจะเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด
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นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่ง

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้า

เกิดการเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่ได้รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ หากหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน อาจจะได้รับการบาดเจ็บท่ีรุนแรง

กว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี สายคาดไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม เข็มขัด

นิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูกเชิงกราน 

และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้องเรียบ ไม่

กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มำตรกำรป้องกันที่เหมำะสมกับ

เด็ก

เพ่ือความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทำรกที่เหมำะสมตำม

อำยุ ส่วนสูงและน�้ำหนักของเด็กและทำรก

เมื่อน่ังรถ ห้ำมอุ้มเด็กหรือทำรก เมื่อเกิดอุบัติเหตุกำรชน 

น�้ำหนักของเด็กหรือทำรกจะส่งแรงกระท�ำต่อผู้อุ้มเป็น

อย่ำงมำก จนไม่สำมำรถอุ้มเด็กอย่ำงแน่นหนำ เด็กและ

ทำรกจะกระเด็นไปยังข้ำงหน้ำ ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ

อย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยท่ีออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด

อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ

ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่เหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดตั้งและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ำมให้เด็กหลำยคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน หำกเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับกำรบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรง
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เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด สายคาดไหล่จะสามารถปกป้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การที่ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับสายคาดไหล่ให้ห่างจากใบหน้าและ

ส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลงถึง

บริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสกับต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�าต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

ถ้าต�าแหน่งสายคาดไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กมากเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้งานตามวิธีที่ถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่ม

ความสูงของเด็ก ให้สายคาดไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และ

พาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสำมำรถใช้งำนได้

เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งำนแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หำกไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันกำรป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

หำกตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�ำงำนแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสำมำรถใช้งำนได้ และต้องคำดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภำพท่ีสำมำรถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะท�ำได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงร้ัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้า

มากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าถูกใช้งานใน

อุบัติเหตุการชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่  "การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย" ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง

• เนื่องจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพ่ือแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออำจจะไม่สำมำรถ

ป้องกันผู้โดยสำรได้ในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ เพรำะเข็มขัด

นิรภัยอำจจะแตกร้ำวโดยกำรกระท�ำของแรงกระแทก ถ้ำ

เข็มขัดนิรภัยแตกร้ำวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่ำปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้ำนบนหรือด้ำนนอก เพื่อสำมำรถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�ำเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยท่ีตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

ควรสามารถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่

• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพื่อให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซมทันที
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กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ำมปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญำต 

งำนซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่ำง

เทคนิคช�ำนำญกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรฐำนทำง

เทคนิคของบริษัทฯ หำกกำรซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอำจจะไม่สำมำรถท�ำงำน

ได้ตำมปกติเมื่อเกิดกำรชน และเพิ่มควำมเสี่ยงกำรเกิด

อุบัติเหตุอย่ำงรุนแรงและได้รับบำดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ควำมปลอดภัยของท่ำน แนะน�ำให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้

รับกำรแต่งตั้ง

แน่ใจว่ำไม่มีวัตถุแหลมคมติดในเข็มขัดนิรภัย ห้ำมท�ำให้

ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมตกเข้ำไปในตัวล็อกของ

เข็มขัดนิรภัย เพรำะจะมีผลกระทบกับกำรล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ความเร็วของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่ง

สกปรก

กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุกำรชนจะท�ำควำมเสียหำยต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสียหำย 

อำจจะไม่สำมำรถปกป้องผู้ใช้ได้ตำมปกติ จนท�ำให้ผู้

โดยสำรได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนส�ำหรับ

เข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนที่ไม่รุนแรง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบ

เข็มขัดนิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก ตัวดึงรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสีย

หาย แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัย

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยสำมำรถป้องกันภัยในกรณีท่ี

เกิดกำรชนอย่ำงรุนแรงจำกด้ำนหน้ำเท่ำนั้น ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัยของ

เข็มขัดนิรภัย ซึ่งไม่สำมำรถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ แม้ได้ติดตั้งถุงลมเสริมควำมปลอดภัย ยังต้อง

คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี มิฉะนั้น ท่ำนอำจได้รับกำร

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงในขณะที่เกิดกำรชน

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสำมำรถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่ำงดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�ำหรับเด็กและทำรก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยภำยในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทำรก เด็กและทำรกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็กและทำรกโดยเฉพำะ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยช้ินส่วน

ประกอบต่อไปนี้ (ชิ้นส่วนประกอบจะไม่เหมือนกันเนื่องจากสเปค

รถยนต์ที่แตกต่างกัน)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งอยู ่ตรงกลางของ 

พวงมาลัยและในแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของด้านหน้าที่น่ังผู้

โดยสาร)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู่ในพนักพิงหลังของ

เบาะนั่งด้านหน้าสองตัว)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู่ในแผ่นปิดภายใน

หลังคารถ)
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ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG”

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยติดตั้งภายในแผง

หน้าปัด หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หากพบกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุรถชน

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำไม่ควรวำงเท้ำ หัวเข่ำ หรือส่วนอื่น

ของร่ำงกำยไว้ใกล้ หรือไว้บนด้ำนหน้ำของถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัย

เพื่อลดกำรบำดเจ็บที่อำจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยพองตัว ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธีตลอด

เวลำ ผู้ขับขี่และผู้โดยสำรด้ำนหน้ำควรนั่งอย่ำงถูกต้อง

และปรับต�ำแหน่งเบำะนัง่เพือ่ให้ห่ำงจำกถุงลมเสรมิควำม

ปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บใน

ขณะที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว ส�ำหรับรถยนต ์

ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง/ม่ำนลม

เสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง ต้องแน่ใจว่ำส่วนแขนห่ำง

จำกด้ำนข้ำงตัวถังรถอย่ำงเหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำร

บำดเจ็บในขณะท่ีถุงลมเสริมควำมปลอดภยัพองตวั

กำรพองตวัของถุงลมเสริมควำมปลอดภยัอำจจะท�ำให้เกิด

กำรฟกช�้ำ กำรกระแทกต่อร่ำงกำยหรือเกิดแผลเล็กน้อย

เนือ่งจำกกำรขยำยตวัของถุงลม
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ในขณะที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทำรกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมำะสมอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะท่ีนั่งบนรถ 

ห้ำมอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่ำ ขณะท่ีมีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็ก และห้ำมยื่นส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกรถ

ห้ำมเคำะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หรือต�ำแหน่งของชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสรมิควำมปลอดภัยพองตวัขึน้จนท�ำให้ผูน้ัง่ได้รบับำดเจบ็

อย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ระยะกำรพองตวัของถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัต้องไม่มีสิง่

กดีขวำงใดๆ ห้ำมวำงส่ิงของใดๆ อยูร่ะหว่ำงผูโ้ดยสำรและ

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย ห้ำมวำงหรือติดตั้งสิ่งของใดๆ 

ท่ีฝำครอบพวงมำลัยหรือฝำครอบถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยที่แผงหน้ำปัดหรือบริเวณรอบข้ำง ห้ำมติดตั้ง

หรือจัดวำงอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งไว้บริเวณ

ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภยั ถ้ำพืน้ท่ีระหว่ำงผูโ้ดยสำร

และถุงลมเสริมควำมปลอดภัยมีส่ิงกีดขวำง ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยอำจจะพองตัวตำมปกติไม่ได้ หรือถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยอำจจะกระแทกสิ่งกีดขวำงเข้ำ

ร่ำงกำยผูโ้ดยสำรจนท�ำให้เกดิอนัตรำยอย่ำงรนุแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยใน

พวงมำลัย ด้ำนหน้ำผู้โดยสำรและคำนตำมยำวทั้งสอง

ข้ำงของหลังคำรถจะร้อนมำก ดังนั้น ห้ำมสัมผัสชิ้นส่วน

ประกอบของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยทันทีหลังถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บ

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเน่ืองจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดังมาก

ด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
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ด้านหน้า ลดความเสี่ยงของศีรษะและหน้าอกได้รับบาดเจ็บ ส�าหรับ

รถยนต์ท่ีได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้าน

ข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลาย

เป็นเบาะลมระหว่างผู ้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อ

ป้องกันด้านข้างของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านนัง่ตรงบนเบาะนัง่และแนบกับพนกัพงิหลงั เขม็ขดันริภยัและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ขณะที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

จะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือผู้โดยสารอื่นๆ ไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้านหน้า นั่งเอนข้าง

หรือใช้ท่านั่งอ่ืนๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ได้

ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกไม่แรงมากจาก

ด้านหน้า และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่

เบรกรถอย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา กรณีน้ีไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่าน้ี

จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังที่สัมผัสระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ 

เป็นต้น) เกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

เมื่อเปิดใช้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำน

หน้ำ ห้ำมติดต้ังที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ  

มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง

หรือเสียชีวิตได้ขณะที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว

ขึ้น โปรดอ้ำงอิงที่ "กำรปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ"

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำห้ำมให้เท้ำ หัวเข่ำหรือส่วนอื่นของ

ร่ำงกำยสัมผัสหรือเข้ำใกล้ฝำครอบถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัย

หำกแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่ำงรุนแรง 

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยอำจจะพองตัวขึ้น เพรำะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทก

อย่างรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• หากรถยนต์ชนกับก้อนหิน ขอบถนน วัตถุที่แข็ง หรือหลุมลึก จน

ส่งผลให้แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือรถยนต์

กระเด็นขึ้นแล้วกระแทกกับพื้นถนนอย่างแรง ฯลฯ อาจจะท�าให้

แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

โครงสร้ำงและวัสดุของเบำะนั่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรพอง

ตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น 

ห้ำมติดตั้งผ้ำคลุมเบำะนั่ง เพรำะจะกีดขวำงกำรท�ำงำน

ของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก
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เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างท่ีไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผ่นปิดภายในของ

หลังคารถและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมเสริมความปลอดภัยใน

ข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่

ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ม่านลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่รถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซับหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ ดังน้ัน ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• บริเวณที่เกิดการชนกันสูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก)

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว
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• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถพลิกคว�่า

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา

• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง

กำรปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำน
หน้ำ

สำมำรถปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำน

หน้ำได้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู ้โดยสำร

ด้ำนหน้ำเท่ำนั้น

เมือ่ผู้ใหญ่นัง่บนเบำะนัง่ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่ำสวติช์ถงุลมเสรมิควำมปลอดภัยผูโ้ดยสำรด้ำน

หน้ำอยูใ่นต�ำแหน่ง "ON"
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สวิตช์ปิดการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารด้านหน้า

อยู่ในช่องเก็บของ และสามารถใส่กุญแจเข้าไปในช่องเสียบและหมุน

สวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง "OFF" เพ่ือปิดถุงลมเสริมความปลอดภัย 

ผู้โดยสารด้านหน้า

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

เมื่อหมุนสวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง OFF ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน 

ผู้โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะปิด ไฟแสดง OFF บนแผงควบคุม

ที่หลังคาจะสว่างขึ้น

เม่ือหมุนสวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง ON ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะเปิด ไฟแสดง ON บนแผงควบคุมที่

หลังคาจะสว่างขึ้น
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กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรใช้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอำจจะท�ำให้

เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง ห้ำมถอดและบ�ำรุงรักษำ

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้ำเด็ดขำด

ห้ำมปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อกำร

ท�ำงำนของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ขณะทีท่�ำควำมสะอำดฝำครอบถุงลมเสรมิควำมปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้ำนุ่มที่แห้งหรือใช้น�้ำสะอำดชุบผ้ำ ห้ำมใช้สำร- 

ละลำยหรือสำรท�ำควำมสะอำด มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบ

ต่อกำรท�ำงำนของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถ้ำรถยนต์มีน�้ำรั่วเข้ำ ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

อำจจะเสียหำยได้ ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดกำรชนกระแทก 

ก็อำจจะท�ำให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวข้ึนโดย

บังเอิญ ควรดับเคร่ืองยนต์และปลดสำยไฟแบตเตอรี่

ทันที ห้ำมลองสตำร์ทเครื่องยนต์ กรุณำติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบเข็มขดันริภัยหรอืพวงมาลยั 

ต ้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนิคของบรษัิทฯ เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั

ของท่าน แนะน�าให้ตดิต่อศูนย์บรกิารทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

95

3

กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อำจจะท�ำให้ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

เสียหำย หำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสียหำย อำจจะ

ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ และไม่สำมำรถป้องกัน

ควำมปลอดภัยของท่ำนและผู้โดยสำรอ่ืนๆ ได้ในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุรถชนอีกครั้ง จนท�ำให้ผู้นั่งได้รับบำดเจ็บ

อย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพ่ือแน่ใจว่ำระบบถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ หลังเกิด

อุบัติเหตุรถชน ต้องน�ำรถเข้ำศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่ง

ตั้งเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทันที 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพ

ใช้งาน ต้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัวอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้า

หนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป) เมื่อเลือกที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าด้านความ

ปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก

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

ใช้ทีน่ัง่ส�าหรบัเด็กทีเ่หมาะสม ห้ามใช้เขม็ขดันิรภยัภายในรถยนต์

โดยตรง มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รบับาดเจ็บ

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของลูกท่าน

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตาม

ความเหมาะสมด้วย
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• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงก็

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนท่ีนั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

ต้อง

ค�ำเตือนส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เม่ือได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู ้

โดยสำรด้ำนหน้ำ ห้ำมติดตั้งท่ีนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ ต้องใช้กุญแจปิดฟังก์ชันถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำก่อน มิฉะนั้น อำจ

จะท�ำให้เด็กหรือทำรกได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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ขณะที่ไม่ได้ติดต้ังที่น่ังส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ ต้องใช้กุญแจเปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู ้โดยสำรด้ำน

หน้ำ ควรพยำยำมปรับเบำะนั่งผู ้โดยสำรด้ำนหน้ำให้

เลื่อนถอยหลังจนสุด

ไม่ว่ำบนต�ำแหน่งใด ห้ำมให้เด็กหลำยคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน ถ้ำเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับกำร

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรง

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยของเด็กหรือทำรก
และถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

กรุณำอย่ำให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนข้ำง มิฉะนั้น จะมีควำมเสี่ยงได้รับบำดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทำรกจำกกำรบำดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทำรกที่เหมำะสมตำมอำยุ 

ส่วนสูงและน�้ำหนักของเด็กและทำรก

ห้ำมจัดวำงของใดๆ ในขอบเขตกำรท�ำงำนของถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง มิฉะนั้น จะมีควำมเสี่ยงได้

รับบำดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะเกิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่าน่ังของผู ้ น่ังไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

99

3

ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงท่ีและถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน 

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ห้ำมติดตั้งท่ีนั่งส�ำหรับเด็กแบบหัน

หลังบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะ

ได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบำะนั่งด้ำนหลังเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ

ที่น่ังส�ำหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพำะ เพรำะ

ฉะนั้น ห้ำมยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อำจมีอันตรำยถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของที่นั่งส�ำหรับเด็ก

สำมำรถรับภำระของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่ติดตั้งอย่ำงถูกวิธี

เท่ำน้ัน ไม่สำมำรถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้ยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

หมำยเหตุ เมื่อติดต้ังและถอดที่นั่งส�ำหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตำมค�ำ
แนะน�ำที่เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�ำหรับเด็ก

หมำยเหตุ รถยนต์คันนี้มีหัวต่อ ISOFIX (แสดงดังลูกศรในรูปต่อไป
นี้) ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�ำหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบำะนั่งด้ำนหลัง
ทั้งสองข้ำง กรุณำพยำยำมติดต้ังที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำน
หลัง

1 เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง

เบาะรองกับพนักพิงหลัง

2 เสียบขายึด ISOFIX ของที่นั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

3 รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่ด้านหลังพนักพิงหลังของเบาะนั่ง

ด้านหลัง ถ้าสายดึงตัวบนของที่น่ังส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว 
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ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง ถ้าเป็น

สายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง

หมำยเหตุ ที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบมีสำยดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ
สำยดึงตัวบนเข้ำห่วงยึดสำยดึงตัวบนอย่ำงแน่นหนำ

4 หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก
ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซ็นติเมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่ม

ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งริม

หน้ำต่ำง

ด้ำนหลัง

ตรงกลำง

ของเบำะ

นั่งด้ำนหลัง

มีสวิตช์ล็อกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัเปิด (ON) ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัปิด (OFF)

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X X U X

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

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U U X

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) U U U X

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) U U U X

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้

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

ต�าแหน่งยึด

กลุ่มน�้าหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I กลุ่ม II กลุ่ม III

แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหน้า

ต�่ากว่า 10 

กิโลกรัม

ต�่ากว่า 13 

กิโลกรัม
9-18 กิโลกรัม

15-25 

กิโลกรัม

22-36 

กิโลกรัม

เบาะนัง่ผูโ้ดยสารด้าน

หน้า

ประเภทขนาด

ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIXประเภทที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก

ต�าแหน่ง ISOFIX 

ภายนอกของเบาะนั่ง

ด้านหลัง

ประเภทขนาด D, E1 A, B, B11 D1 — —

ประเภทที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก
IL2 IL, IUF3 IL IL IL

ต�าแหน่งกลางของ

เบาะนั่งด้านหลัง

ประเภทขนาด

ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIXประเภทที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

104

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

IL=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทกึ่งสากล (Semi-Universal) กรุณาอ่านรายละเอียดค�าแนะน�าของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

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

เด็ก ISOFIX ขนาดนี้

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

ประเภทบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX

2 กลุ่ม 0+ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น Britax Romer Baby Safe Plus

3 กลุ่ม I แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo Plus
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ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง I-Size

ที่นั่งส�าหรับเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง ตรงกลางของเบาะนั่งด้านหลัง

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size X I-U X

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

X = ไม่เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size

ส�าหรับเด็กอายุ 6 ขวบ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก Kidfix III S

ควรใช้เข็มขัดนิรภัย (ระบบยึดเหนี่ยว) และอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทกด้านข้างแบบขยาย

เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทกด้านข้างแบบขยาย ควรขยายจนสุด

ส�าหรับเด็กอายุ 10 ขวบ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก Nania Dream
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน 

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ห้ำมติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหัน

หลังบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะ

ได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

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

หรือทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังและสามารถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน 

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ห้ำมติดตั้งท่ีนั่งส�ำหรับเด็กแบบหัน

หลังบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะ

ได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่ำนส่วนกลำงของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่ำงกำย ห้ำมรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรำนของเด็ก ห้ำม

รัดหน้ำท้อง สำมำรถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหำกมี

ควำมจ�ำเป็น

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

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่ำนส่วนกลำงของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่ำงกำย ห้ำมรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรำนของเด็ก ห้ำม

รัดท้อง สำมำรถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหำกมีควำม

จ�ำเป็น

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

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณำเก็บกุญแจส�ำรองไว้ในที่ปลอดภัย ห้ำมเก็บไว้ในรถ

ห้ำมเก็บกุญแจส�ำรองในพวงกุญแจเดียวกัน เพรำะ

สัญญำณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ำของกุญแจจะท�ำให้ระบบ

กุญแจและอุปกรณ์ควบคุมกำรเตือนภัยไม่ท�ำงำน

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้ำชนิดควำมแม่นย�ำสูง 

ต้องป้องกันจำกกำรถูกกระแทก ควำมเสียหำยจำกน�้ำ 

อุณหภูมิสูง ควำมชื้น แสงแดด สำรละลำย ขี้ผึ้งและสำร

ท�ำควำมสะอำด

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดสามารถปลดล็อก

รถยนต์ได้ แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ารองอยู่ภายใน กุญแจที่บริษัทฯ 

จัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์ของท่านโดย

เฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์ของท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

สามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู ่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ัน 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีกุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่ารถได้

ล็อกแล้วหรือไม่
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หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนกุญแจ

กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก หาก

หากุญแจที่หายไปเจอ สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง

เพื่อกระตุ้นการท�างานใหม่อีกครั้ง

หมำยเหตุ กุญแจที่ปั๊มเองมีโอกำสสตำร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด และส่ง
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของรถยนต์ หำกต้องกำรเปลี่ยน
กุญแจ แนะน�ำให้สอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

หมำยเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สำมำรถส่งมอบให้ท่ำนได้ในทันที 
เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรสั่งท�ำกุญแจใหม่

หมำยเหตุ เมื่อใช้กุญแจรีโมท ควรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำใกล้อุปกรณ์ท่ี
มีสัญญำณรบกวนหรือคลื่นวิทยุควำมถ่ีสูง (อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป) มิฉะนั้น อำจส่งผลกระทบต่อ 
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนของกุญแจรีโมท

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปน้ี โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทตาม 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

• ระยะการเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน

• ไฟเตือนระบบอิมโมบิไลเซอร์บนแผงหน้าปัดกะพริบ จอแสดง

ข้อมูลทั่วไปของรถยนต์บางรุ่นจะแสดงข้อความเตือน “Remote 

Key Low Battery, Please Replace (แบตเตอรี่รีโมทไฟต�่า 

โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่)”
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1 กดปุ่ม (ต�าแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก

2 ถอดดอกกุญแจส�ารองตามทิศทางลูกศร (ต�าแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเพื่อเสียบเข้าด้านข้าง

กุญแจ (ต�าแหน่ง C) ยกฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่างระมัดระวังจน

กระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบ 

ตัวล่างอย่างระมัดระวังตามรอยต่อระหว่างฝาครอบตัวบนและ

ฝาครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่อง

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่อง ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องตรง

ต�าแหน่ง

หมำยเหตุ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวำงต�ำแหน่งขั้วให ้
ถูกต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้ำนล่ำง)

หมำยเหตุ แนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรีอ่กีครัง้ กดฝาครอบลงให้สนทิ ตรวจสอบ

ว่าช่องว่างระหว่างฝาครอบโดยรอบสม�า่เสมอหรอืไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ

8 สตาร์ทระบบเพาเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอร่ีใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ ้า ขนาดและมาตรฐานเดียวกันเ พ่ือเปลี่ยนแทน

แบตเตอรี่เดิม

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจ 

เสียหาย

• ต้องจัดการแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ำมให้เด็กอยู่ในรถเพียงล�ำพัง

ขั้นตอนการล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร์และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน บริษัทฯ 

แนะน�าให้ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพ่ือท�าความเข้าใจ

วิธีการเปิดและการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบอิมโมบิไลเซอร์

ระบบอิมโมบิไลเซอร์ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถปลดล็อกระบบอิมโมบิไลเซอร์และสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วย

กุญแจที่ได้จับคู่เท่านั้น

กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้องอยู ่ใน

รถยนต์ จะปลดล็อกระบบอิมโมบิไลเซอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not 

Detected" (ไม่พบกุญแจรีโมท) หรือ “Put Key Into Back-up 

Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง) หรือไฟเตือน

ระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างขึ้น โปรดวางกุญแจไว้ในต�าแหน่ง

สตาร์ทส�ารอง (รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์” ในบท “การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์” หรือลองใช้

กุญแจส�ารอง ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากล็อกรถยนต์ ไฟเล้ียวจะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากปลดล็อก

รถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

กำรควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

กำรล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังจากปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า

และประตูท้าย กดปุ่มล็อกบนกุญแจจะล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจด้านผู้ขับ เสียบ

ดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

ประตูรถ

กำรปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ จะปลด

ล็อกรถยนต์

• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้าน

ผู้ขับ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจ และหมุนตามเข็ม

นาฬิกาจะปลดล็อกประตูรถ

ค้นหำรถ (Find My Car)

หลังจากล็อกรถหลายนาที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันค้นหารถ ฟังก์ชันนี้จะช่วยระบุต�าแหน่งรถด้วยไฟส่องและ

เสียงเตือน หากกดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทอีกครั้ง จะหยุดใช้ฟังก์ชัน

ค้นหารถ ขณะนี้ หากกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการ

ยกเลิกฟังก์ชันค้นหารถและปลดล็อกรถยนต์ สามารถตั้งค่า Find My 

Car บนหน้าจอระบบเครื่องเสียง

หมำยเหตุ หลังจำกปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ หำกปุ่มสตำร์ทไม่อยู่
ในต�ำแหน่ง ACC/ON/READY และไม่ได้กระตุ้นฟังก์ชันกำรปลด
ล็อกของกุญแจรีโมทภำยในสิบกว่ำวินำที เสียงเตือนระบบป้องกัน
กำรโจรกรรมจะท�ำงำน

หมำยเหตุ หลังจำกปลดล็อกรถยนต์ด้วยกุญแจรีโมท หำกไม่ได้เปิด
ประตูใดๆ ภำยในระยะหนึ่ง ประตูทั้งหมดจะถูกล็อกอีกครั้งโดย
อัตโนมัติ
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กำรควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เม่ือน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ายได้

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูภายใน 

1.5 เมตร

กำรล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่มบน

มือจับประตูด้านผู้ขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกด

ปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท) ก็สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้ และรถยนต์

จะเข้าสู่สถานะป้องกันการโจรกรรม

กำรปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้ขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งครั้ง

จะปลดล็อกประตูรถ ดึงมือจับประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมำยเหตุ เมื่อรถยนต์ถูกล็อก กดปุ่มบนมือจับประตูด้ำนผู้ขับหรือ
ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ และไม่มีกำรด�ำเนินกำรอื่นใดในช่วงเวลำ
หนึ่ง รถยนต์จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกประตูรถ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกประตูรถได้ตาม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ

กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY จะไม่สามารถล็อกประตูรถ

ได้ แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ระบบ

ป้องกันการโจรกรรมจะไม่ท�างาน

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร 

ฝากระโปรงหน้าหรอืประตูท้ายปิดไม่สนทิ แตรจะส่งเสียงเตอืนหนึง่ครัง้

เพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ขณะนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันบางส่วนของ

ระบบป้องกันการโจรกรรมได้ (ประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือประตู

ท้ายท่ีได้ปิดสนทิจะถกูลอ็ก แต่ประตรูถหรือฝากระโปรงหน้าหรือประตู

ท้ายทีเ่ปิดอยูจ่ะไม่ถกูลอ็ก ) ทันททีีไ่ด้ปิดประต ูฝากระโปรงหน้าหรือ

ประตูท้ายท่ีเปิดอยู่ ระบบจะเข้าสู่สถานะป้องกันการโจรกรรมโดย

อัตโนมัติ

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ 

จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม
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สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูด้านผู้ขับ 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด

หมำยเหตุ หำกระบบป้องกันกำรโจรกรรมท�ำงำนอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สำมำรถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและประตูท้ายทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์ล็อกภายในจะสว่างขึ้น

กรณีที่เกิดการล็อกผิดพลาดของประตูรถด้านผู้โดยสาร ประตูท้าย

หรือฝากระโปรงหน้า กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์

ล็อกภายในจะกะพริบ
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มือจับประตูภำยใน

สามารถใช้มือจับประตูภายในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูในขณะเดินทำง

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ประตูท้ำย

หำกจ�ำเป็นต้องเปิดฝำกระโปรงหลังในระหว่ำงกำรเดิน

ทำงหรือยำงซีลระหว่ำงตัวถังรถและฝำกระโปรงหลังมี

รอยแตกร้ำว ต้องแน่ใจว่ำได้ปิดกระจกทั้งหมด และเลือก

โหมดเป่ำหน้ำ ตั้งค่ำพัดลมระบบปรับอำกำศให้ท�ำงำน

ด้วยควำมเร็วสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้ำสู่ห้อง

โดยสำร
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วิธีกำรเปิดประตูท้ำย

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

1 กรณีท่ีรถยนต์อยู่ในสถานะปลดล็อกหรือมีกุญแจที่ถูกต้องอยู่ใน

ระยะ 1 เมตรจากประตูท้าย สามารถกดปุ่มเปิดบนประตูท้าย

เพื่อเปิดประตูท้ายโดยตรง (ต�าแหน่ง A)

2 เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ต�าแหน่ง OFF กดปุ่มเปิดค้างไว้ (ต�าแหน่ง B) 

เกิน 2 วินาทีจะเปิดประตูท้าย

กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

ช่องเสียบล็อกส�าหรับเปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉินอยู่ด้านข้างในตัว

ล็อกประตูท้าย

พับเบาะนั่งด้านหลังลง เปิดฝาครอบด้วยมือ (ดังที่แสดงในรูป) เสียบ

เครื่องมือที่มีลักษณะแบนที่เหมาะสมเข้าช่องเปิดประตูท้ายในกรณี

ฉุกเฉิน จะสามารถเปิดประตูท้ายได้จากด้านในห้องเก็บสัมภาระ
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กำรสตำร์ทและกำรดับเครื่องยนต์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตาร์ทส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผงหน้าปัดท่ีด้าน

ซ้ายของแกนพวงมาลัย ซึ่งเป็นแบบสวิตช์ปุ่มกด

หมำยเหตุ หำกต้องกำรให้ระบบท�ำงำน กุญแจรีโมทต้องอยู่ใน
รถยนต์

สถานะการแสดงผลของปุ่มสตาร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่ำง (OFF)

• ในต�าแหน่งนี้ ระบบเพาเวอร์อยู่ในสถานะปิด

ไฟสีเหลือง (ACC)

• เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF กดปุ่มหนึ่งครั้งโดยไม่เหยียบ

แป้นเบรก ปุ่มสตาร์ทจะเข้าสู่สถานะ ACC ขณะนี้ ไฟสีเหลือง

ของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น

• ในต�าแหน่งนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น กระจกไฟฟ้า สามารถ

ท�างานได้

ไฟสีเขียว (ON/READY)

• ในสถานะ ACC หากไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ กดปุ่มสตาร์ทอีก

ครั้ง รถยนต์จะไม่สตาร์ท และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะ ON ใน

ขณะน้ี ไฟสีเขียวของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น และอุปกรณ์ไฟฟ้า

บางชนิด เช่น หน้าปัด สามารถท�างานได้

• หลังจากสตาร์ทรถยนต์ รถยนต์จะเข้าสู่สถานะ READY อุปกรณ์

ไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถท�างานได้

หลังจำกกดปุ่มสตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง OFF หำกคนขับออกจำกรถ 
โดยลืมกุญแจไว้ในรถและปิดประตูรถด้ำนคนขับ เมื่อเปิดประตูอีก
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ครั้ง แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือนเพื่อเตือนว่ำกุญแจยังอยู่
ในรถ

หากรถยนต์เข้าใกล้สัญญาณวิทยุความถี่สูง ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์อาจ

จะใช้งานไม่ได้ เพราะสัญญาณวิทยุความถี่สูงจะรบกวนระบบสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมถึงระบบปรับอากาศ)

2 ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบ

แป้นเบรก

3 กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด และปล่อยปุ่มกดหลังจากสตาร์ท

เครื่องยนต์
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีที่รถยนต์อยู่ในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนรุนแรงหรือแบตเตอรี่

ของกุญแจรีโมทหมด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ท

ส�ารองของรถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 หากรถยนต์มีฝาปิดที่วางแก้วให้เปิดฝาปิดที่วางแก้ว

2 วางกุญแจรีโมทไว้ที่คอนโซลกลาง ตรงต�าแหน่งที่วางแก้ว โดยให้

ปุ่มหงายขึ้น ดังรูป

3 ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบ

แป้นเบรกและกดปุ่มสตาร์ทเพื่อสตาร์ทรถยนต์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือขับรถออกจากเขตที่มีสัญญาณรบกวน 

แต่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสตาร์ทแบบไร้กุญแจได้ตามปกติ 

กรุณาน�ารถยนต์ไปที่ศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพ่ือท�าการ

ซ่อมแซม

ข้อควรระวังส�ำหรับกำรสตำร์ทเครื่องยนต์

ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์จะลดลงหลังอุ่นเครื่องยนต์ หลัง

จากสตาร์ทเครื่องยนต์ ห้ามเร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ทันที ค่อยๆ 

ควบคุมเครื่องยนต์และเกียร์เพื่ออุ่นน�้ามันเครื่องและหล่อลื่นชิ้นส่วน

ประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้งาน

ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ห้ามเหยียบคันเร่ง ห้ามให้มอเตอร์ท�างาน

เกิน 15 วินาทีในแต่ละครั้ง

ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ -10°C หรือต�่ากว่า เวลาการสตาร์ท

เครื่องยนต์อาจเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น

ใช้ทั้งหมดขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
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ข้อควรระวัง

• หากสตาร์ทรถยนต์ไม่ติดต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง โปรดขอความ

ช่วยเหลือ หากลองสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อ ต้องรอ 10 นาที

เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ทเย็นลงและแบตเตอรี่ฟื้นฟูสภาพ หาก

สตาร์ทติดต่อกันหลายครั้งจะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทและ

แบตเตอรี่เสียหาย

• ขณะที่เครื่องยนต์หยุดท�างาน ห้ามให้ปุ ่มสตาร์ทอยู ่ใน

ต�าแหน่ง ACC, ต�าแหน่ง READY หรือต�าแหน่ง START เป็น

เวลานาน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ตลอด

• รถยนต์คันนี้มีระบบอิมโมบิไลเซอร ์กุญแจที่ป ั ๊มเองไม ่

สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• เนือ่งจากรถยนต์ถกูควบคมุโดยระบบควบคมุไฟฟ้าต่างๆ ดังนัน้ 

เมื่อสตาร์ทรถยนต์ หากบริเวณรอบข้างมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือในรถยนต์มอีปุกรณ์ทีส่ามารถก�าเนดิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าได้ 

อาจจะท�าให้ระบบควบคุมต่างๆ ของรถยนต์ท�างานผดิพลาดได้

กำรดับเครื่องยนต์

ให้ดับเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจากจอดรถอย่างปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรก

2 ใช้งานเบรกมือ

3 เลือกต�าแหน่งเกียร์ไว้ที่ต�าแหน่งเกียร์ P

4 กดปุ่มสตาร์ทเพื่อดับเครื่องยนต์

หมำยเหตุ หลังจำกขับรถด้วยควำมเร็วสูงหรือรับภำระหนัก (โดย
เฉพำะในสภำพอำกำศร้อน) แนะน�ำให้ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบำ
ชั่วขณะหนึ่งก่อนดับเครื่องยนต์ เพื่อให้ระบบระบำยควำมร้อน
ท�ำงำนต่อไป เพื่อลดอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพและความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 1,500 กิโลเมตร

แรก โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

• ไม่ว่าในต�าแหน่งเกียร์ใด ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 

3,000 รอบ/นาที หรือความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ไม่ว่าในต�าแหน่งเกียร์ใด ควรหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหันหรือเครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก

• ห้ามขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า)

• พยายามหลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างกะทันหัน

หลังจากขับรถ 1,500 กิโลเมตร สามารถค่อยๆ เพิ่มความเร็วรอบของ

เครื่องยนต์

กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านถูกออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยไอเสียให้น้อยที่สุด

กำรขับรถแบบประหยัด

พฤติกรรมการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ

รถยนต์ และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก

ต้องอุ ่นเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก หากอุ ่นเครื่องนานเกิน จะ 

สิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลิงมากขึน้ และท�าให้เกดิมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม

ก่อนที่จะถึงอุณหภูมิการท�างานปกติของเครื่องยนต์ การเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน และการเพิ่มภาระของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน อาจ

จะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้

กำรขับรถด้วยควำมเร็วคงที่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่าการ

ขับรถแบบเร่งความเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

เร่งความเร็ว การออกตัวหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือ
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ชะลอความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า

การเร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน และช่วยลดปริมาณไอเสีย

และลดการสึกหรอของชิ้นส่วนกลไก

หลีกเลี่ยงกำรขับรถด้วยควำมเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้น ระบาย

ไอเสียมากขึ้น และเกิดเสียงรบกวนดังขึ้น

กำรขับรถโดยตรวจสอบเส้นทำงล่วงหน้ำ

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร

ติดขัด ระหว่างการขับรถ ควรตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้า 

รักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าให้เพียงพอและชะลอความเร็วอย่าง

ทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยงวางเท้าบนแป้น

เบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้ผ้าเบรกสึกหรอก่อนเวลาอันควร

หรือร้อนเกิน และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรอ

หากเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน โปรดดับเครื่องยนต์เมื่อ

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย เพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเดิน

เบาเป็นเวลานานของเครื่องยนต์จะมากกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งเดียว

กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสริมภำยในรถยนต์อย่ำงเหมำะสม

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้การขับรถสะดวกสบายมากขึ้น แต่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้นและเกิด

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กำรขับรถในสภำพอำกำศที่มีหิมะหรือฝนตก

หำกเบรกรถ เร่งควำมเร็วหรือเลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�ำให้ล้อลื่นไถลจนเสียกำรควบคุมจนท�ำให้

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตก และกระจกเกิดฝ้า โปรดใช้

ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิว

ถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและการเบรก

กำรขับรถบนถนนที่มีน�้ำขัง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขัง หลังรถยนต์ผ่าน

แอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่าการท�างานของ

เบรกตามปกติหรือไม่ ผ้าเบรกท่ีเปียกจะไม่สามารถเบรกได้ตามปกติ 

หากสามารถใช้งานเบรกได้เพียงด้านเดียว จะส่งผลกระทบต่อการ

บังคับเลี้ยว และท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของรถอาจเกิดความเสียหาย

อย่างรุนแรงเนื่องจากมีความชื้นมากเกินไป

ข้อควรระวัง

หากขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง อาจจะท�าให้เครื่องยนต์ดับหรือ

รถยนต์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้า

ลัดวงจร) หรือท�าให้เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากมีน�้าเข ้า

เครื่องยนต์ หากเครื่องยนต์ดับเน่ืองจากขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง 

ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

บ�ำรุงรักษำรถยนต์ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

ไส ้กรองอากาศ น�้ ามันเครื่ องและจาระบี ท่ี ไม ่สะอาดจะลด

ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง 

การบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด จะสามารถท�าให้รถยนต์

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและระบายไอเสียน้อยลง และช่วยยืดอายุ

การใช้งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยำงเป็นประจ�ำ

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให ้

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภำระที่ไม่จ�ำเป็น

การบรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 

โดยเฉพาะในกรณีที่รถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ

กำรรักษำกำรตั้งศูนย์ล้ออย่ำงถูกต้อง

ต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ ต้องหลีกเลี่ยงการชนกับไหล่ทาง และ

ลดความเร็วเมื่อขับบนพื้นที่ไม่เรียบ นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น และยังเพิ่มภาระทางไฟฟ้าและสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
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อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

เน่ืองจำกไอเสียมีอุณหภูมิสูงมำก ห้ำมจอดรถหรือผ่ำน

ถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้ำแห้งหรือใบไม้ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุ

ติดไฟง่ำย เพื่อป้องกันไฟไหม้

ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังอุปกรณ์ฟอกไอเสีย ซึ่งสามารถลดผล 

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์ ในรูปเป็น

แคดตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ 3 ทางของรถยนต์

ถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย 

เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

น�้ำมันเชื้อเพลิง

• ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่แนะน�าเท่านั้น

• ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซ่ึงจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ท

ไม่ติดและอาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย

กำรสตำร์ท

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องระวัง

• ห้ามสตาร์ทต่อเนื่องในขณะที่สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควร

น�ารถไปตรวจสอบซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

• ห้ามเหยียบคันเร่งซ�้าๆ ระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ท

เครื่องยนต์ไม่ติด

• ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการผลักหรือลากจูง
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กำรขับรถ

เมื่อรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องระวัง

• ห้ามบรรทุกภาระเกนิพิกดัหรอืใช้ความเรว็รอบของเครือ่งยนต์เกนิ

ก�าหนด

• ขณะเดินทางห้ามดับเคร่ืองยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ขับเคลื่อน

• หากรถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันเครื่องมากเกิน ควรรีบน�ารถไป 

ตรวจสอบ มิฉะนั้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลด

ลง

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือก�าลังเครื่องยนต์ลดลงขณะขับ

รถ ควรติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจ

สอบ

• ห้ามขับรถบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระแทกท่ีด้านล่างของ

รถยนต์

หมำยเหตุ ห้ำมปรับแต่งเคร่ืองยนต์โดยไม่ได้รับอนุญำต หำกปรับ
แต่งเครื่องยนต์เองอำจจะท�ำให้เครื่องยนต์สตำร์ทไม่ติด ก�ำลัง
เครื่องยนต์ลดลงหรือเครื่องยนต์ส่ันสะเทือน ฯลฯ ปัญหำดังกล่ำว

จะท�ำให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหำยอย่ำงรุนแรง กรุณำท�ำกำร
บ�ำรุงรักษำรถตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสมุดกำรรับประกันและ
กำรบ�ำรุงรักษำ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

131

4

ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อก�ำหนดด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิง

อนุญำตให้ใช้น�้ำมันเบนซินส�ำหรับรถยนต์ท่ีได้มำตรฐำน

และเป็นเกรดน�้ำมันเชื้อเพลิงท่ีบริษัทฯ แนะน�ำ หำกใช้

น�้ำมันเชื้อเพลิงเกรดต�่ำ อำจจะท�ำให้เครื่องยนต์และ

อุปกรณ์ฟอกไอเสียเครื่องยนต์เสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

นอกจำกน้ี ยังลดก�ำลังและแรงบิดของเครื่องยนต์และ 

สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงมำกขึ้น

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “พารามิเตอร์ส�าคัญ

ของเครื่องยนต์” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่า ท่านอาจจะได้ยินเสียงน็อคของ

เครื่องยนต์ โปรดใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดท่ีแนะน�าให้ใช้หรือเกรดสูง

กว่าโดยเร็วท่ีสุด หลังจากเปลี่ยนใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดที่แนะน�า

หรือเกรดสูงกว่าแล้วยังได้ยินเสียงน็อคของเครื่องยนต์ กรุณาน�ารถไป

ที่ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งทันที อนุญาตให้ใช้น�้ามันแก๊สโซลีนที่

มีค่าออกเทนสูงกว่าค่าออกเทนที่เครื่องยนต์ต้องการ แต่ไม่สามารถ

เพิ่มก�าลังเอาต์พุตของเครื่องยนต์และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

ช่องเติมน�้ำมัน

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านหลังขวาของรถยนต์ ดึงคันปลดฝา

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่ จะสามารถเปิด

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงได้

ฝำปิดถังน�้ำมัน

น�้ำมันแก๊สโซลีนเป็นสำรที่ติดไฟง่ำยและระเบิดได้ง่ำยใน

ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศไม่ดี
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ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• หลีกเลี่ยงน�้ามันหก

• ห้ามเติมน�้ามันจนล้น

ค่อยๆ หมุนฝาปิดถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาปิดถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาปิดถังน�้ามันให้แน่นจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

หากจอดรถในพื้นท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง 

ห้ามเติมน�้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง เพราะน�้ามันเชื้อเพลิงอาจจะขยายตัว

จนล้นออก ท่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิงถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับหัว

เติมน�้ามันท่ีมีลักษณะแหลมและยาว ก่อนที่จะเติมน�้ามันเชื้อเพลิง 

ต้องเสียบหัวเติมน�้ามันเข้าจนสุด

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ท�างานไม่คล่อง

ตัว ให้ดับเครื่องยนต์และห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

น�้ำยำขจัดครำบเขม่ำภำยในระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

น�้ายาขจัดคราบเขม่าภายในระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์และเพิ่มความสามารถในการ

ท�าความสะอาดของน�้ามันเบนซิน ก�าจัดตะกอนในหัวฉีดน�้ามัน วาล์ว

ไอดี ห้องเผาไหม้และระบบทางเดินน�้ามัน ป้องกันการติดเขม่าใน

เครื่องยนต์ รักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ ช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้

งานของเครื่องยนต์ ฯลฯ

หมำยเหตุ ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีน�้ำยำขจัดครำบเขม่ำ
ภำยในระบบน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่ำนกำรตรวจสอบไว้ให้บริกำร 
ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับน�้ำยำขจัดครำบเขม่ำภำยในระบบ
น�้ำมันเชื้อเพลิง โปรดสอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่รับกำรแต่งตั้ง
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ข้อควรระวัง

• ห้ามใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คันนี้  

มิฉะนั้น อาจท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้

• แนะน�าใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าท่ีบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ 

ส�าหรับรายละเอียด โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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เกียร์ E-CVT

ส�ำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งเกียร์ CVT ห้ำมลำกจูงรถยนต์โดย

ใช้วิธีกำรให้ล้อหน้ำลงพื้น มิฉะน้ัน อำจจะท�ำให้เกียร์ 

เสียหำยอย่ำงร้ำยแรง

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญอย่างมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียด

ก่อนที่จะใช้งาน

• ก่อนที่จะสตาร์ทรถยนต์ ต้องปิดประตูรถ ปรับคันเกียร์เข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบแป้นเบรกและเปิดใช้งาน

ระบบเบรกมือไฟฟ้า

• หลังจากสตาร์ทรถยนต์ เหยียบแป้นเบรกไว้และเปิดใช้งานระบบ

เบรกมือไฟฟ้าต่อ โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• ปลดเบรกมือไฟฟ้า และยังคงเหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่ง

พร้อมท่ีจะออกตัว เมื่ออยู่บนถนนท่ีราบเรียบ หากปล่อยแป้น

เบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดย

อัตโนมัติ

• ระหว่างการขับรถ ห้ามให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยเข้าเกียร์ว่าง  

มิฉะนั้น จะท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกียร์แบบ

คลัตช์คู่หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
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กำรเปลี่ยนเกียร์

เกียร์เป็นเกียร์ E-CVT

ด้านบนคันเกียร์มีปุ่ม P 

ต�าแหน่งเริ่มต้นของคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งกลางอย่างคงที่ และมีสอง

ต�าแหน่งท่ีไม่คงท่ี คือไปข้างหน้าและไปข้างหลัง คันเกียร์จะกลับไป

ยังต�าแหน่งคงที่ตรงต�าแหน่งกลางหลังจากปล่อย แผงหน้าปัดจะ

แสดงต�าแหน่งเกียร์ในขณะนั้น

หมำยเหตุ เม่ือออกจำกเกียร์ P หรือเข้ำเกียร์ R ต้องเหยียบแป้น
เบรก

• P เกียร์จอดรถ

กลไกเกียร์จะถูกล็อกเมื่ออยู่ในต�าแหน่งเกียร์นี้ สามารถใช้งาน

ต�าแหน่งเกียร์น้ีได้เมื่อรถยนต์จอดน่ิงและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า

เท่านั้น กดปุ่ม P จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์จอดรถ

ขณะที่จอดรถยนต์บนพื้นที่ทำงลำดเอียง ควรเหยียบแป้นเบรก
ก่อนและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้ำก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเกียร์เข้ำ
ต�ำแหน่งเกียร์ P

ปิดปุ่มสตำร์ท รถยนต์จะเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ปลดเข็มขัดนิรภัยด้ำนผู้ขับและ
เปิดประตูด้ำนผู ้ขับ รถยนต์จะเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P โดย
อัตโนมัติ

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถเลือกใช้ต�าแหน่งเกียร์นี้เมื่อรถยนต์จอดสนิทและผู้ขับ

ต้องการถอยหลังเท่านั้น
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เหยียบแป้นเบรก ผลักคันเกียร์ไปข้างหน้าจนสุด รถยนต์จะเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ) จะสามารถเลือกต�าแหน่ง

เกียร์นี้

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก ผลักคันเกียร์ไป

ข้างหน้าหรือข้างหลังจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงท่ีแรก รถยนต์จะเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ D ผลักคันเกียร์ไปข้างหน้าจนถึง

ต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ R ผลักคันเกียร์ไปข้างหลังจนถึง

ต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ สามารถเลือกต�าแหน่งเกียร์ในเกียร์เดิน

หน้าโดยอัตโนมัติตามความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่ง

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P/R/N เหยียบแป้นเบรก ผลักคัน

เกียร์ไปข้างหลังจนสุด รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า
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กำรบังคับลดระดับเกียร์ (Kick-down)

หำกใช้ฟังก์ชันกำรบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อำจ

จะท�ำให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ซึ่งจะท�ำให้มีควำมเสี่ยงที่

รถยนต์จะลื่นไถลออกนอกกำรควบคุม

เมือ่เกยีร์อยูใ่นต�าแหน่งเกยีร์ D เหยยีบคนัเร่งจนสดุ (ซึง่เรยีกว่า Kick-

down) สามารถเพ่ิมความเร็วได้ดีขึ้นในขณะที่จะแซงรถ ภายใต้

ความเร็วรถท่ีเหมาะสม จะสามารถเปล่ียนเกียร์ลงสู่เกียร์ต�า่ท่ีเหมาะสม

ทันที และเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็ว เมื่อปล่อยคันเร่ง จะเปลี่ยน

เกียร์ขึ้นสู่เกียร์สูงที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับความเร็วรถและต�าแหน่งของ

คนัเร่ง)

กำรจอดรถในเกียร์ N (Push Mode)

ปรับคันเกยีร์เข้าต�าแหน่งเกยีร์ P ปลดเบรกมอืไฟฟ้า ให้ด�าเนินการตาม

ขัน้ตอนต่อไปนีภ้ายใน 30 วนิาทหีลงัจากดบัเครือ่งยนต์เพ่ือเข้าสูโ่หมด

จอดรถในเกยีร์ N กดปุม่ P สามครัง้ติดต่อกนัภายใน 3 วินาท ีแผงหน้า

ปัดจะแสดงข้อความ "Enter in Push Mode, Currently in P Gear 

(เข้าสู่โหมดจอดรถในเกียร์ N แล้ว ขณะนี้อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P)" 

เหยียบแป้นเบรก ปรับคันเกียร์จากเกียร์ P เป็นเกียร์ N  แผงหน้าปัด

จะแสดงข้อความ "Enter in Push Mode, Currently in N Gear 

(เข้าสู่โหมดจอดรถในเกียร์ N แล้ว ขณะน้ีอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ N)" 

ขณะนี้ จะเข้าสู่โหมดจอดรถในเกียร์ N ได้ส�าเร็จและสามารถผลักรถ

ได้ หลังจากล็อกรถแล้ว รถจะยังคงอยู่ในสู่โหมดจอดรถในเกียร์ N 

หลังจากรีสตาร์ทรถ รถจะออกจากโหมดจอดรถในเกียร์ N โดย

อัตโนมัติและกลับไปที่ต�าแหน่งเกียร์ P 

กำรขับขี่บนทำงลำดชัน

กรณีที่ต้องจอดรถบนทำงลำดชันเป็นระยะเวลำสั้น (เช่น 

รถติด) ห้ำมเหยียบคันเร่ง เพื่อไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล 

เพรำะกำรกระท�ำเช่นนี้จะท�ำให้เกียร์ร้อนเกินไปหรือเกิด

ควำมเสียหำย

เมื่อออกตัวบนทางลาดชัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล สามารถ

ใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) เพื่อช่วยการออกตัว โปรดอ้างอิงที่ 

“ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

ท่านยังสามารถใช้งานระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพ่ือช่วย

ออกตัวบนทางลาดชัน โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยการออกตัวบนทาง
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ลาดชัน (HAS)” ในบท "ระบบเบรก"

หมำยเหตุ ถึงแม้ว่ำมีระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน แต่ยัง
คงมีอันตรำยจำกกำรลื่นไถลหำกเกินขีดจ�ำกัดทำงฟิสิกส์ ห้ำมใช้
ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชันเพื่อช่วยกำรขับขี่

โหมดขับเคลื่อน

เกียร์ E-CVT รองรับโหมดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โหมดขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้า โหมดขับเคลื่อนแบบร่วมกัน โหมดรีไซเคิลพลังงาน และ

โหมดอื่นๆ

เมื่อไฟสีเขียว "EV" บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น เครื่องยนต์อยู่ในสถานะ

หยุดท�างาน และรถยนต์ท�างานในโหมดการขับขี่ด้วยไฟฟ้าที่ขับ

เคลื่อนด้วยมอเตอร์

โหมดกำรขับขี่ (MODE)

กำรสลับโหมดกำรขับขี่ในระหว่ำงกำรขับขี่ อำจจะท�ำให้

ผู้ขับเสียสมำธิ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ โปรดสลับ

โหมดเมื่อสภำพกำรจรำจรเอื้ออ�ำนวย

ผู้ขับสามารถใช้สวิตช์เลือกโหมดการขับข่ี (MODE) ที่คอนโซลกลาง 

เพื่อเลือกโหมดการขับข่ีสามประเภท (โหมดประหยัด (Eco) โหมด

มาตรฐาน (Comfort) และโหมด Sport) กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ 
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D แผงหน้าปัดจะแสดงผลเป็น “E” / “D” / “S” ตามล�าดับ

ภายใต้โหมดการขับขี่ที่แตกต่างกัน เครื่องยนต์และเกียร์สามารถ

เลือกใช้กลยุทธ์การควบคุมที่แตกต่างกัน

โหมดประหยัด (Eco)

ในโหมดประหยัด คันเร่งจะตอบสนองช้า ซึ่งใช้ส�าหรับการขับข่ีแบบ

ประหยัด

โหมดมำตรฐำน (Comfort)

ในโหมดมาตรฐาน การตอบสนองของคันเร่งอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

ใช้ส�าหรับการขับขี่ประจ�าวัน

โหมด Sport

ในโหมด Sport คันเร่งจะตอบสนองเร็ว และเข้าเกียร์สูงช้า ซึ่งใช้

ส�าหรับการขับขี่ที่รุนแรง

หมำยเหตุ กำรขับขี่ในโหมด Sport จะท�ำให้ส้ินเปลืองน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงมำกขึ้น

โหมดรีไซเคิลพลังงำน (KERS)

ถึงแม้ว่ำกำรใช้โหมดรีไซเคิลพลังงำนสำมำรถช่วยลด

ควำมเร็วรถ แต่ไม่สำมำรถแทนที่เบรกได้ โปรดเตรียม

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเบรกเสมอเพื่อควำมปลอดภัยใน

กำรขับขี่

เมื่อรถยนต์อยู ่ในสถานะเบรกหรือสถานะลื่นไถล โหมดรีไซเคิล

พลังงานจะถูกกระตุ้นการท�างาน มอเตอร์จะแปลงส่วนหน่ึงของ
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พลังงานจลน์เป็นพลงังานไฟฟ้า และเกบ็ไว้ในแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสงู

กดปุ่ม "KERS" เพื่อเปลี่ยนโหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS)

การตั้งค่าการรีไซเคิลพลังงานมี 3 โหมดดังนี้

โหมด Heavy (3)

ภายใต้โหมด Heavy จะสามารถรีไซเคิลพลังงานมาก ระยะลื่นไถล

สั้น และมีความรู้สึกรับแรงดึงอย่างแรง

โหมด Moderate (2)

ภายใต้โหมด Moderate จะสามารถรีไซเคิลพลังงานปริมาณปาน

กลาง

โหมด Light (1)

ภายใต้โหมด Light จะสามารถรีไซเคิลพลังงานน้อย ระยะลื่นไถลยาว 

ไม่รู้สึกถึงแรงดึง

ไม่สามารถใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานได้ในกรณีดังนี้

• เลือกเกียร์ N

• ในระหว่างการแทรกแซงแรงบิด ( ระหว่างที่ระบบ SCS และ 

TCS ก�าลังท�างาน)

• แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็ม

• อุณหภูมิแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง สูงมากหรือต�่ามาก
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โหมดป้องกัน

เมื่อจอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีควำมปลอดภัย

และถูกต้องตำมกฎจรำจร แล้วจึงขับรถไปยังพื้นท่ี

ปลอดภัย

เกียร์ขัดข้อง

กรณีที่เกียร์ขัดข้อง ไฟเตือนการระบายไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้องที่

แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ส�าหรับปัญหาบางประเภท เกียร์อาจจะเข้า

โหมด Limp Home และสามารถขับขี่รถยนต์ได้ในบางเกียร์เท่านั้น 

ในบางกรณีอาจไม่สามารถใช้เกียร์ถอยหลังได้ หากเป็นปัญหาที่ส่ง

ผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้ายแรง แผงหน้าปัดจะแสดง “EP” และ

ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้

ระบบไฮบริดขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบมอเตอร์ขับเคลื่อนเกิดความผิดปกติบางอย่าง ไฟ

เตือนมอเตอร์ขับเคลื่อนขัดข้อง  จะสว่างขึ้น หากก�าลังเอาต์พุต

ของระบบไฮบริดถูกจ�ากัดเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ช้ินส่วนมีความ

ร้อนสูงเกินหรือขัดข้อง ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่แรงดันสูงไม่เพียง

พอ ฯลฯ แผงหน้าปัดจะแสดง "System Power Limit (ก�าลังขับ

เคลื่อนลดลง)" และไฟเตือนก�าลังขับเคล่ือนถูกจ�ากัด  สว่างขึ้น 

เมื่อมอเตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ ขัดข้อง แผงหน้าปัดจะแสดง "Hybrid 

System Fault (ระบบไฮบริดขัดข้อง)"

ระบบเปลี่ยนเกียร์ขัดข้อง

เมื่อระบบเปล่ียนเกียร์เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่าง 

ร้ายแรง ไฟปุ่ม P บนคันเกียร์จะกะพริบ ขณะนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยน

เกียร์ได้ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อความเร็วรถต�่ากว่าค่าที่

ก�าหนด ระบบเพาเวอร์จะบังคับให้ตัดการส่งก�าลัง และจะไม่สามารถ

ขับรถยนต์ได้ ในบางกรณี จะไม่สามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์ P ได้ 

กรุณาจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเงื่อนไขเอื้ออ�านวย และเปิดใช้

เบรกมือไฟฟ้า

หากมีกรณีข้างต้นเกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ระบบเบรก

ข้อมูลทั่วไป

รถยนต์รุ่นนี้มีระบบเบรกไฮดรอลิก ซึ่งใช้ระบบสุญญากาศช่วยผ่อน

แรง เบรกรถโดยผ่านระบบเบรก 2 วงจร และใช้โมดูลควบคุมเบรก

เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

เมื่อใช้งานระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง ควรระวังดังต่อไปนี้

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงจะใช้งานได้เมื่อในสถานะ READY 

ห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลเมื่ออยู่ในสถานะอื่นๆ

• ในกรณีท่ีปลอดภัย ห้ามเหยียบแป้นเบรกหลายต่อหลายครั้ง  

มิฉะนั้น ระบบอาจจะไม่สามารถจ่ายสุญญากาศช่วยผ่อนแรงได้

• หากประสิทธิภาพของระบบสุญญากาศลดลงเนื่องจากเหตุผล

บางประการ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ต้องใช้

แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

• เมื่อประสิทธิภาพการเบรกลดลงเนื่องจากรถยนต์เกิดความ 

ผิดปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบเบรกสามารถแบ่งออกเป็นระบบเบรกเท้าและระบบเบรกมือ 

ระบบเบรกเท้าประกอบด้วยระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และ

ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ระบบ EBD สามารถ

กระจายแรงเบรกระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังได้โดยอัตโนมัติ 

เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพการเบรกที่ดีภายใต้สภาวะโหลดที่แตกต่าง

กัน ระบบ EBA จะช่วยเพิ่มแรงเบรกให้ล้อต่างๆ เมื่อเบรกฉุกเฉิน เพื่อ

ช่วยผู้ขับกระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก ประสิทธิภาพการเบรก

อาจลดลง ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้ำขัดข้องจนไม่สำมำรถปิดกำร

ท�ำงำนของเบรกมือได้ ห้ำมลำกจูงรถยนต์โดยใช้วิธีกำร

ให้ล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้รถยนต์เสียหำย

หลังจากรถยนต์จอดน่ิง ให้ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นเพื่อเปิดใช้งานระบบ

เบรกมือไฟฟ้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON/READY เหยียบแป้น

เบรก และกดสวิตช์ EPB จะสามารถปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่า

ได้เปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  

บนแผงหน้าปัดดับลง แสดงว่าได้ปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว

หมำยเหตุ ทุกครั้งที่ออกจำกรถ ต้องเปิดใช้งำนเบรกมือไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปลดเบรกมือไฟฟ้ำ อำจจะได้ยินเสียง
มอเตอร์

ข้อควรระวัง

ในขณะท่ีแบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิดการ

ท�างานของระบบ EPB ในกรณีนี้ โปรดใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อ

สตาร์ทรถ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “การพ่วงแบตเตอรี่” ใน

บท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่”
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ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง เหยียบคันเร่งเพื่อเตรียมการ

ออกตัว จะปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หำกใช้เบรกมือไฟฟ้ำอย่ำงไม่ถูกต้อง อำจจะท�ำให้เกิด

อุบัติเหตุและบำดเจ็บได้ ห้ำมใช้เบรกมือไฟฟ้ำเพื่อเบรก

รถในระหว่ำงกำรขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะท่ีใช้เบรกมือไฟฟ้ำเพื่อลดควำมเร็วรถ ห้ำมปิดปุ่ม

สตำร์ท มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ำยแรง

ในระหว่างการขับขี่ หากไม่สามารถใช้แป้นเบรกเพื่อจอดรถได้ 

สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นค้างไว้เพื่อเบรกฉุกเฉิน ในระหว่างการเบรก

รถฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนด้วย ปล่อยสวิตช์ EPB และการเบรกจะถูก

ยกเลิก

ระบบเบรกช่วยเหลือ

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยควำมเร็วสูงหรือมีควำมเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล (ถ้ำอยู่ในพ้ืนที่ที่มีน�้ำขัง จะท�ำให้ยำงไม่สำมำรถ

เกำะถนนได้อย่ำงเต็มที่) ระบบ ABS จะไม่สำมำรถให้

รถยนต์หยุดเคล่ือนที่ได้ทันที ไม่ว่ำเป็นกรณีใด ผู้ขับขี่

มีหน้ำที่รักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น

ไม่ว่ำในกรณีใด ห้ำมเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลำย

ครั้ง เพรำะจะท�ำให้ระบบ ABS หยุดท�ำงำนและอำจจะ

ท�ำให้ระยะกำรเบรกยำวขึ้น

ระบบ ABS ท�าหน้าที่ปรับแรงเบรกโดยอัตโนมัติเมื่อเบรกรถ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ล้อล็อก และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น 

การสูญเสียการควบคุมทิศทางหรือรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้างขณะ

เบรกฉุกเฉิน

ระบบนี้ช่วยให้ผู ้ขับขี่สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวได้ขณะเบรก

ฉุกเฉิน เพื่อให้รถมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย
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ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

หากแรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและล็อกล้อ 

ระบบ ABS จะเร่ิมเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับจะรู้สึกว่าแป้น

เบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง

เพื่อกระตุ้น ABS กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน

หมำยเหตุ กรณีที่อยู่บนถนนหินกรวด พื้นผิวที่ยุบตัวได้ หรือถนนที่
มีหิมะ รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ABS อำจมีระยะกำรเบรกยำวกว่ำ
รถยนต์ที่ไม่มีระบบ ABS เป็นเช่นนี้เนื่องจำกล้อที่ถูกล็อกบนพื้นผิว
ที่ยุบตัวได้จะท�ำให้เกิดล่ิมที่ด้ำนหน้ำของล้อ ซึ่งจะมีผลช่วยให้รถ
หยุดเร็ว

ข้อควรระวัง

แม้ว่าระบบ ABS สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่าง

มาก แต่ความปลอดภัยท่ีแท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ

ขับขี่ที่เป็นมาตรฐานของผู้ขับขี่

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบ SCS สามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ เมื่อระบบ

ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรงกับเจตนาของผู้ขับ ระบบ

จะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่ระบบการจัดการเพาเวอร์

เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือ

แก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทางของรถยนต์ให้กลับสู่

ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

เพิ่มการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

ระบบ TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการ

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่าย

โอนแรงบิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุนฟรี ถ้าล้อทั้งสองเกิดการหมุน

ฟรี ระบบจะลดแรงบิดเอาต์พุตของระบบเพาเวอร์เพ่ือควบคุม

ความเร็วรอบของล้อ จนกระทั่งรถยนต์ได้รับแรงฉุดอีกครั้ง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY จะเปิดระบบควบคุมการ

ทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการล่ืนไถลโดย

อัตโนมัติ เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY  สามารถกดสวิตช์

ตามที่แสดงในรูปเพื่อปิดระบบ
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หมำยเหตุ กำรปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรท�ำงำนปกติของระบบ ABS หำกรถยนต์ได้ติดต้ังโซ่กันล่ืน 
แนะน�ำให้ปิดระบบ SCS และระบบ TCS

ระบบป้องกนักำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยยีบเบรกค้ำง (AVH)

กรณีที่ออกตัวบนถนนบนภูเขำ ระบบป้องกันกำรไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงจะไม่สำมำรถจอดรถ

หรือเบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสภำวะ (ตัวอย่ำงเช่น ผิว

ถนนเปียกหรือผิวถนนเป็นน�้ำแข็ง)

หลังจำกใช้ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้ำงจอดรถให้นิ่ง หำกสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้ำด้วยเหตุผลบำงอย่ำง (เช่น ปิดระบบเพำเวอร์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันกำรไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่ำ

จะสำมำรถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่ำง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้ำแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ควำมลำดชันของพ้ืนที่จอดรถสูงเกินไป โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่ำได้จอดรถให้นิ่งสนิทแล้วก่อนที่จะออกจำกรถ
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แม้ว่ำรถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันกำรไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำรขับขี่

และสังเกตสภำพรอบข้ำง

ฟังก์ชันระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้ำงอำจจะไม่สำมำรถท�ำให้เบรกมือไฟฟ้ำท�ำงำน

โดยอัตโนมัติหลังปิดระบบเพำเวอร์ในทุกสภำวะ ดังนั้น 

ก่อนที่จะลงจำกรถ ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งำนเบรกมือไฟฟ้ำ 

และรถยนต์จอดสนิท

ต้องปิดระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้ำงก ่อนที่จะใช ้อุปกรณ์ล ้ำงรถแบบอัตโนมัติ  

มิฉะน้ัน เบรกมือไฟฟ้ำอำจถูกเปิดโดยอัตโนมัติจนท�ำให้

รถยนต์เกิดควำมเสียหำย

หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณ

ไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วยผู ้ขับควบคุมรถยนต์และ

ป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

ขณะจอดรถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 สถานะ

ดังนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

เมื่อผู้ขับได้คาดเข็มขัดนิรภัยและได้ปิดประตูด้านผู้ขับ และปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็น

สถานะสแตนด์บาย
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2 สถานะท�างาน:

เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเดินหน้า หลังจากเหยียบแป้นเบรกถึง

ระยะที่สมควรและรถยนต์จอดนิ่ง ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะสแตนด์บาย

เป็นสถานะท�างาน ขณะนี้ ไฟสีเขียว  บนแผงหน้าปัดจะสว่าง

ขึ้น

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่

ในสถานะท�างาน หากโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ D และเหยียบคันเร่ง 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออก

จากสถานะจอดรถโดยอัตโนมัติตามความลาดชัน

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่

ในสถานะท�างาน หากโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ R ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถ

โดยอัตโนมัติ

3 สถานะปิด:

กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

อีกครั้ง จะปิดใช้งานฟังก์ชัน

หลังจากระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้า

สู่สถานะท�างาน ในบางกรณี (เช่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ปิดระบบ 

เพาเวอร์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง กดสวิตช์ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถและให้เบรกมือ

ไฟฟ้าท�างาน

หมำยเหตุ เม่ือเหยียบแป้นเบรกแล้ว กดสวิตช์ระบบป้องกันกำร
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง จะปิดกำรท�ำงำนของระบบ
ป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงแต่ไม่สำมำรถ
เปิดกำรท�ำงำนของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ เมื่อรถยนต์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ R ระบบป้องกันกำรไหล
ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน
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ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS) ไม่สำมำรถ

ท�ำให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทำงลำดชันได้ในทุกสภำวะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น และพ้ืนถนนท่ีมีหิมะ ฯลฯ) ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจกับ

สภำพของรถเสมอ

ขณะที่ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชันท�ำงำน ห้ำม

มิให้ผู ้ขับขี่ออกจำกรถอย่ำงเด็ดขำด มิฉะนั้น อำจจะ

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอย่ำงร้ำยแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทำงลำดชันและอยู่ในสภำพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ โปรดเหยียบแป้นเบรกลงหลำยวินำที

ก่อนที่จะออกตัวทุกครั้ง

ระบบ HAS ช่วยการออกตัวบนทางลาดชันและป้องกันไม่ให้รถยนต์

ลื่นไถล หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรก ระบบ HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่

กับที่เป็นเวลาสั้นๆ

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ผู้ขับคาดเข็มขัดนิรภัยและปิดประตูด้านผู้ขับ

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปิด

• ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY

• เข้าเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควรก่อนออกตัว

หมำยเหต ุระบบ HAS สำมำรถท�ำงำนได้เมือ่ถอยรถขึน้ทำงลำดชนั
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ระบบควบคุมควำมเร็วรถขณะลงทำงลำดชัน (HDC)

ระบบ HDC เป็นระบบช่วยเหลือเท่ำนั้น ระบบ HDC จะ

ไม่สำมำรถให้รถยนต์ลงทำงลำดชันด้วยควำมเร็วต�่ำใน

บำงกรณี (เช่น พื้นลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือน�้ำแข็งหรือ

ควำมลำดชันสูงเกินไป)

ผู ้ขับขี่ยังต้องให้ควำมสนใจกับสถำนะกำรขับขี่ของ

รถยนต์เมื่อได้เปิดใช้งำนระบบ HDC และต้องควบคุม

รถยนต์หำกมีควำมจ�ำเป็น เพรำะในบำงกรณี ระบบ 

HDC อำจจะใช้งำนไม่ได้เป็นชั่วครำว

ภำยใต้สภำพกำรขับรถลงทำงลำดชันบำงประกำร (เช่น 

ลงทำงลำดชันด้วยควำมเร็วสูง ควำมลำดชันต�่ำเกินไป 

ฯลฯ) ระบบ HDC จะไม่ท�ำงำน ผูข้บัต้องเหยยีบแป้นเบรก

เพื่อควบคุมควำมเร็วรถเพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเสริมที่ออกแบบมาส�าหรับการลงทางลาดชัน 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงเบรกเพื่อลดความเร็วรถ เพื่อช่วยขับรถลงทาง 

ลาดชันด้วยความเร็วต�่า

หมำยเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�ำงำน ระบบเบรกจะสั่นสะเทือน 
เล็กน้อยหรือส่งเสียงดัง โปรดอย่ำกังวล เป็นอำกำรปกติของระบบ

หมำยเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�ำงำน ห้ำมเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง 
N เพรำะกำรกระท�ำเช่นนี้จะปิดกำรท�ำงำนของระบบ HDC

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบ HDC จะอยู่ใน

สถานะปิด สามารถเปิดระบบ HDC ได้โดยใช้สวิตช์ดังแสดงในรูป
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ระบบ HDC มี 4 สถานะต่อไปนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

กดสวิตช์ HDC จะเปิดใช้งานระบบ HDC และเข้าสู ่สถานะ

สแตนด์บาย ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เขียว

2 สถานะท�างาน:

ภายใต้สถานะสแตนด์บาย เมื่อขับรถลงทางลาดชันด้วยความเร็ว

ต�่า หากผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรกและคันเร่ง ระบบ HDC จะ

เข้าสู่สถานะท�างานโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผง

หน้าปัดจะส่องแสงสีเขียวและกะพริบ พร้อมได้ยินเสียงท�างาน

ของระบบเบรก รถยนต์จะลงทางลาดชันอย่างช้าๆ

3 สถานะการหยุดท�างานชั่วคราว:

ภายใต้สถานะท�างาน เมื่อเหยียบคันเร่งหรือแป้นเบรกถึงระดับ

หนึ่ง จะหยุดการท�างานของระบบ HDC ชั่วคราว

4 สถานะปิด:

แตะสวิตช์ HDC อีกครั้ง จะปิดระบบ HDC

หมำยเหตุ กรณีที่รถยนต์เลี้ยวกะทันหันบนทำงลำดชัน ระบบ 
HDC จะเปลี่ยนจำกโหมดสแตนด์บำยเป็นโหมดท�ำงำน

หมำยเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�ำงำน ระบบเบรกจะเพิ่มแรงดันหรือ
รักษำแรงดันโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ถ้ำเหยียบแป้นเบรก จะรู้สึกมี
แรงดันป้อนกลับ ซึ่งเป็นอำกำรปกติ
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ระบบลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้พลิกคว�่ำ (ARP)

ระบบ ARP เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งไม่

สามารถรับรองว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

แน่นอน

กรณีที่รถยนต์มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว�่าไปด้านข้างภายใต้

สภาพการขับขี่แบบไดนามิก (เช่น เปลี่ยนเลน) หรือการขับขี่แบบไม่

เปลี่ยนแปลง (เช่น ขับรถบนถนนวงแหวนรอบเมือง) ระบบ ARP จะ

ท�าหน้าที่เบรกล้อด้านนอกเพื่อควบคุมแรงบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 

เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

หมำยเหตุ เมื่อระบบ ARP ท�ำงำน จะพบว่ำรถยนต์มีแรงบังคับ
เล้ียวไม่เพียงพอ ผู ้ขับไม่สำมำรถควบคุมรถยนต์เล้ียวได้ตำม
ต้องกำร ซึ่งเป็นอำกำรปกติ

ระบบสัญญำณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีกำรเบรกฉุกเฉิน (ESS)

ในระหว่างการขับขี่ เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉินและเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ ไฟเบรกจะกะพริบโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถท่ี

ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมำยเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ ESS จะไม่ท�ำงำน

เมื่อระบบ ESS ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว ไฟเบรกจะดับลงภายในไม่กี่

วินาที

หมำยเหตุ หำกควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่ำงขึ้นโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือโดยใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หรือเร่งควำมเร็วรถให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมงมำกกว่ำ 5 วินำที จะสำมำรถปิดไฟฉุกเฉินได้โดย
อัตโนมัติ
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ*

• เร่งความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• ลดความเร็ว (ต�าแหน่ง 2)

• ยกเลิก (ต�าแหน่ง 3)

• Cruise พร้อมใช้งาน 

(ต�าแหน่ง 4)

• ฟื้นคืนค่า (ต�าแหน่ง 5)

• ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 6)

• ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL 

พร้อมใช้งาน (ต�าแหน่ง 7)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่

ในขณะที่ผู้ขับไม่ได้เหยียบคันเร่ง ขณะที่รถยนต์วิ่งบนทางด่วนหรือวิ่ง

บนพื้นที่ที่ต้องรักษาความเร็วคงที่ในระยะทางไกล ฟังก์ชันน้ีจะช่วย

ในการขับขี่ได้มาก

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

การท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกควบคุมโดยสวิตช์

คันโยก สวิตช์คันโยกน้ีอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัย ด้านล่างของสวิตช์

คันโยกไฟส่อง

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY หากสวิตช์คันโยกอยู่ใน

ต�าแหน่ง “Cruise พร้อมใช้งาน” (ต�าแหน่ง 4) ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ขณะนี้ ไฟแสดง

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสีขาวบนแผงหน้าปัด  จะ

สว่างขึ้น หากสวิตช์คันโยกอยู่ในต�าแหน่ง “ระบบจ�ากัดความเร็ว 

ASL พร้อมใช้งาน” (ต�าแหน่ง 7) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

จะเข้าสู ่สถานะปิด และระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะเข้าสู ่

สถานะสแตนด์บาย
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เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู ่ ในสถานะสแตนด์บาย 

และความเร็วรถในขณะนั้นเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ขอบเขต

ความเร็วในการท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคือ 

40-200 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) หลังจากกดปุ่ม “ตั้งค่า” ที่ปลาย

สวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 6) ไฟแสดงบนแผงหน้าปัด  จะ

เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะ

เข้าสู่สถานะเปิดใช้งาน ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติเป็นความเร็วจริงเมื่อเปิดใช้งานระบบ หลังจาก

เปิดใช้งานระบบ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะรักษา

ความเร็วเป้าหมายตลอดเพื่อขับรถไปไปข้างหน้าโดยไม่ได้

เหยียบคันเร่ง

หมำยเหตุ หลังจำกผลักสวิตช์คันโยกระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติไปที่ต�ำแหน่ง “ระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL พร้อมใช้งำน” 
(ต�ำแหน่ง 7) หรือปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะปิด ควำมเร็วท่ีต้ังไว้ใน
ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติจะหำยไป

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติ

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน

ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ จะเร่งความเร็วรถโดย

อัตโนมัติ หลังจากถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

ผลักสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะชะลอความเร็วรถ

โดยอัตโนมัติ หลังจากถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วที่ตั้งไว้โดยผลักสวิตช์คัน

โยกแล้วปล่อยทันที ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 1) จะเพ่ิม

ความเร็ว ผลักสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 2) จะลดความเร็ว ผลัก

สวิตช ์คันโยกหนึ่งครั้ง จะเพิ่มหรือลดความเร็วรถประมาณ 1 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างานอยู่ การเหยียบคันเร่ง

ตามปกติ (เช่น แซงรถ) ยังคงสามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลังจาก

ปล่อยคันเร่ง ความเร็วรถจะกลับไปที่ค่าความเร็วที่ตั้งไว้
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กำรหยุดชั่วครำว

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน การ 

กระท�าต่อไปจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกลับสู่สถานะ

สแตนด์บาย

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

• เหยียบแป้นเบรกลง

• คันเกียร์ถูกเปลี่ยนไปที่ต�าแหน่งเกียร์ P, R หรือ N

• หากสภาพถนนไม่ดี จะท�าให้ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เริ่ม

ท�างาน เพื่อความปลอดภัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะ

กลับสู่สถานะสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

• หากความลาดชันของถนนสูงเกิน จะท�าให้ความเร็วรถลดลง 

มากเกินไป ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะกลับสู ่สถานะ

สแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า  (EPB) ผิดปกติ

กำรฟื้นคืนค่ำ

หลังจากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหยุดท�างาน และสวิตช์คัน

โยกอยู่ในต�าแหน่ง 4 ตลอด สามารถผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง 

“ฟื้นคืนค่า” (ต�าแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

หมำยเหตุ

• ในขณะที่อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง ห้ำมใช้งำนระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติ

• ถ้ำไม่สำมำรถขบัรถด้วยควำมเร็วสม�ำ่เสมอเนือ่งจำกฝนตกหรือ

พื้นถนนลื่นหรือกำรจรำจรติดขัด ห้ำมใช้งำนระบบควบคุม

ควำมเรว็อตัโนมตัิ

• หำกไม่ต้องกำรใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ ควรผลัก

สวิตช์คันโยกควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติไปที่ต�ำแหน่ง “ระบบ

จ�ำกัดควำมเร็ว ASL พร้อมใช้งำน” (ต�ำแหน่ง 7)

• หำกเกียร์อยู่ในโหมด Sport ไม่แนะน�ำให้เปิดใช้ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติ
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• ขณะที่ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติท�ำงำนอยู่ เนื่องจำก

สภำพถนน ควำมแม่นย�ำในกำรควบคุมหรือปัจจัยอ่ืนๆ 

ควำมเร็วจริงอำจจะแตกต่ำงจำกควำมเร็วเป้ำหมำย โดย

ทั่วไป ค่ำเบี่ยงเบนจะอยู่ภำยใน ± 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ค่ำเบี่ยง

เบนอำจเกินค่ำนี้เมื่อควำมลำดชันของถนนสูงมำก

• หำกควำมเร็วรถจริงต�่ำกว่ำควำมเร็วเป้ำหมำยมำกเกินไปหรือ

ระบบ SCS ถูกกระตุ้นให้ท�ำงำนเนื่องจำกทำงลำดชันหรือ

สภำพพื้นผิวถนนและปัจจัยอื่นๆ อำจจะท�ำให้ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติกลับสู่สถำนะสแตนด์บำย

• ห้ำมกดสวิตช์เป็นเวลำนำนหรือกดหลำยสวิตช์พร้อมกัน  

มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเสียหำย 

หำกเกิดกรณีนี้ กรุณำกดปุ่มสตำร์ทอีกครั้ง
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4

ระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL*

• เร่งความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• ลดความเร็ว (ต�าแหน่ง 2)

• ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL 

พร้อมใช้งาน (ต�าแหน่ง 3)

• Cruise พร้อมใช้งาน 

(ต�าแหน่ง 4)

• ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 5)

ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ช่วยรักษาให้ความเร็วรถต�่ากว่าขีดจ�ากัด

ความเร็วเป้าหมายที่ผู้ขับก�าหนดไว้

ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติใช้

สวิตช์คันโยกเดียวกัน สวิตช์คันโยกอยู่ที่ด้านซ้ายของพวงมาลัย และ

ท่ีด้านล่างของสวิตช์คันโยกไฟส่อง ซ่ึงจะสามารถใช้งานได้เพียงหน่ึง

ระบบเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

กำรเปิดใช้งำน

ความเร็วเป้าหมายของระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะแสดงบนจอ 

แสดงข้อมูลทั่วไป

เมื่อปุ ่มสตาร ์ทอยู ่ ในต�าแหน่ง READY หากสวิตช ์คันโยกอยู ่ 

ในต�าแหน่ง "ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL พร้อมใช้งาน" (ต�าแหน่ง 3) 

ฟังก์ชันระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะเข้าสู ่สถานะสแตนด์บาย 

สามารถปรับความเร็วเป้าหมายของระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ได้โดย

ผลักสวิตช์คันโยกขึ้นลง (ต�าแหน่ง 1 และ 2) ขอบเขตการปรับ

ความเร็วเป้าหมายอยู่ระหว่าง 30-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ผลักสวิตช์คันโยกขึ้นหรือลงแต่ละคร้ัง ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายจะ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงคร้ังละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น

หรือลงและค้างไว้ ค่าจ�ากัดความเร็วจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างต่อ

เนื่อง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

158

กดสวิตช์ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 5) ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะถูกเปิดใช้

งาน และไฟแสดงระบบจ�ากัดความเร็ว ASL บนแผงหน้าปัดจะสว่าง

ขึ้น หากความเร็วรถต�่ากว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเมื่อเปิด

ใช้งาน ค่าจ�ากัดความเร็วเริ่มต้นของระบบจะเป็น 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง หากความเร็วรถสูงกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเมื่อเปิดใช้งาน 

และค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายของระบบจะเป็นความเร็วจริงเมื่อ

เปิดใช้งานระบบ

หมำยเหตุ ระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL ถูกเปิดใช้งำน เมื่อควำมเร็ว
จริงเกินควำมเร็วที่ผู้ขับก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ ระบบจะลดควำมเร็ว
รถให้ต�่ำกว่ำควำมเร็วเป้ำหมำย

หมำยเหต ุขณะทีร่ะบบจ�ำกดัควำมเรว็ ASL ท�ำงำนอยู่ กำรเหยยีบ
คนัเร่งจนสดุ (เช่น แซงรถ) ยงัคงสำมำรถเพิม่ควำมเรว็รถได้ หลัง
จำกปล่อยคันเร่ง ควำมเร็วรถจะกลบัไปท่ีค่ำจ�ำกดัควำมเรว็เป้ำหมำยท่ี
ตัง้ไว้

หยุดกำรท�ำงำนของระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL

เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเปิดใช้งาน ให้กดสวิตช์ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 5)  

ฟังก์ชนัระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะออกจากโหมดสแตนด์บาย

กำรฟื้นคืนค่ำของระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL

เมื่อระบบจ�ากัดความเร็ว ASL หยุดท�างาน ให้กดสวิตช์ตั้งค ่า 

(ต�าแหน่ง 5) ฟังก์ชันระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะถูกเปิดใช้งานอีก

คร้ัง ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ระบบ

จะหยุดท�างาน

หมำยเหตุ เมื่อระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL หยุดท�ำงำน หำกเหยียบ
คันเร่งจนสุด (เช่น แซงรถ) จะไม่สำมำรถเปิดใช้งำนระบบจ�ำกัด
ควำมเร็ว ASL ได้อีกครั้ง

กำรออกจำกระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง "Cruise พร้อมใช้งาน" (ต�าแหน่ง 4) 

เพื่อออกจากระบบจ�ากัดความเร็ว ASL

หมำยเหตุ ระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL จะถูกเบรกโดยเคร่ืองยนต์
เท่ำนั้น และกำรชะลอควำมเร็วมีขีดจ�ำกัด ห้ำมใช้งำนแทนเบรกได้ 
โปรดเหยียบแป้นเบรกเมื่อต้องกำรเบรกอย่ำงรวดเร็วในกรณีที่
รถยนต์อยู่บนทำงลำดชันสูง ฯลฯ
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ*

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสัญญำณเตือน 
กะระยะถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์อำจไม่สำมำรถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวำงบำงชนิด เช่น เสำขนำดเล็กหรือวัตถุ

ขนำดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือประตู

ท้ำยหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ำมมีสิ่งสกปรก หรือน�้ำแข็งบนอัลตรำโซนิกเซ็นเซอร ์

ถ้ำมีครำบปิดทับบนผิวอัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์ อำจจะส่ง

ผลกระทบต่อกำรท�ำงำนปกติ เมื่อล้ำงรถยนต์ ควร

พยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้ำแรงดันสูงฉีดน�้ำไปยัง

อัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ในกันชนหลังท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ด้านหลัง

ของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบสิ่งกีดขวาง 

ระบบจะค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง และส่งเสียง

เตือน

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

หากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้าน

หลังจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หลังจากออกจากต�าแหน่งเกียร์ถอย

หลัง จะปิดการท�างานของระบบ ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่ง

เสียงเตือนหน่ึงคร้ังภายใน 1 วินาทีหลังได้เลือกต�าแหน่งเกียร์ถอย

หลัง เพื่อเตือนว่าระบบได้เริ่มท�างานแล้ว หากตรวจพบสิ่งกีดขวาง 

ระบบจะส่งเสียงเตือนผู้ขับขี่

หมำยเหตุ หลังจำกเลือกต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียง
ยำวติดต่อกันประมำณ 3 วินำที แสดงว่ำระบบขัดข้อง กรุณำ
ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบส่ิง

กีดขวาง ระบบจะส่งเสียงที่มีความถี่ที่แตกต่างกัน (อาจมีมุมอับ

สายตา)
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• หากตรวจพบส่ิงกีดขวางท่ีระยะ 1.2 เมตรจากเซ็นเซอร์ด้านหลัง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ย่ิงเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง ความถี่

ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 ซม.จากกันชนหลัง ระบบจะส่ง

เสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถ*

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถท�ำหน้ำท่ีช่วยเหลือผู้ขับ

ในขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ำกัด 

และไม่สำมำรถตรวจจับสิ่งกีดขวำงที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์บางรุ ่นได้ติดตั้งระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถในพื้นที่

ระหว่างไฟส่องป้ายทะเบียน เมื่อเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง กล้อง

จะบันทึกรูปภาพด้านหลังรถและจะแสดงภาพบนจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียง
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ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง*

กล้องมองภำพรอบทิศทำงท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ำกัด และ

ไม่สำมำรถตรวจจับสิ่งกีดขวำงที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่ำจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสำมำรถแสดงภำพ 

360 องศำของรอบๆ รถ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภำพถนนจริงในขณะนั้น

เมือ่ใช้งำนระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่ำกระจกมองข้ำงอยู่ในสถำนะกำงออก

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียงจะแสดงภาพ 360 องศาของรอบๆ รถเพื่อช่วยผู ้ขับสังเกต 

สภาพรอบๆ รถยนต์อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 

สามารถแตะปุ่มกดบนหน้าจอเพ่ือเปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองท่ี

แตกต่างกัน

สามารถเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เลือกเกียร์ R

• แตะปุ่ม 360

• เปิดใช้ฟังก์ชันการบังคับเลี้ยวที่ปลอดภัยในหน้าตั้งค่า ซึ่งสามารถ

เปิดไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาเมื่อความเร็วรถต�่า

• เปิดใช้ฟังก์ชันการออกตัวที่ปลอดภัยในหน้าตั้งค่า สตาร์ทรถยนต์

เป็นครั้งแรก

ในหน้าแสดงกล้องมองภาพรอบทิศทาง แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อ 

ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ
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ระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

เมื่อรถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วต�่า สามารถใช้ระบบเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่เพื่อส่งเสียงเตือนคนภายนอกและรถร่วมทางผ่าน

ล�าโพง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ส่งเสียงเตือน

ล�าโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

1 รถยนต์อยู่ในสถานะ READY

2 รถยนต์อยู่ในโหมดการขับขี่ด้วยไฟฟ้า

3 ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ไม่ขัดข้อง

4 เมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ ความเร็วรถต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เมื่อชะลอความเร็ว ความเร็วรถต�่ากว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลเมตร/

ชั่วโมง
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ระบบตรวจสอบควำมผดิปกตขิองลมยำง (TPMS)*

ระบบ TPMS ไม่สำมำรถแทนกำรตรวจสอบสภำพยำง

และแรงดันลมยำงของท่ำนได้

กรณีที่ใช ้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุที่คล้ำยกับ TPMS 

ภำยในรถหรือรอบๆ รถ ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติ

ของลมยำงอำจจะผิดปกติ  และส ่งสัญญำณเตือน

ชั่วครำว

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง (TPMS) จะตรวจสอบ 

แรงดันลมยางโดยอาศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีการตรวจจับ 

เซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางท�าหน้าที่ตรวจ

สอบแรงดันลมยาง และส่งข้อมูลแรงดันลมยางไปที่ตัวรับสัญญาณ

ของรถยนต์ ท่านสามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้ที่เมนูข้อมูลรถยนต์

บนแผงหน้าปัด ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะส่ง

สัญญาณเตือนแรงดันลมยางต�่าเกินไป แต่ไม่สามารถแทนการบ�ารุง

รักษายางทั่วไป ส�าหรับการบ�ารุงรักษายาง โปรดอ้างอิงที่ “ยางรถ” 

ในบท “การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา”

หมำยเหตุ ระบบ TPMS ท�ำหน้ำที่เตือนผู้ขับในขณะที่แรงดันลม
ยำงต�่ำเท่ำนั้น ซึ่งไม่สำมำรถเติมลมยำงได้

 กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม

ยางสว่างขึ้น และแสดงข้อความเตือน “XX Tyre Low Pressure Or 

XX Tyre Insufficient Pressure” ต้องจอดรถทันทีและตรวจสอบ

แรงดันลมยาง และเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันลมที่ถูกต้อง ป้ายบอก

แรงดันลมยางที่ติดอยู่บนเสา B ได้ระบุแรงดันลมยางที่ถูกต้อง (ขณะ

ยางเย็น) หากใช้ยางที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางร้อนเกินไป

และท�าให้ยางเกิดการขัดข้อง นอกจากนี้ หากแรงดันลมยางไม่เพียง

พอ จะสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นและลดอายุการใช้งานของยาง และ

อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมและประสิทธิภาพ

การเบรก

หมำยเหตุ หลังจำกสลับยำง เปล่ียนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบ
ควำมผิดปกติของลมยำงและตัวรับสัญญำณ ต้องขับรถด้วย
ควำมเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลำประมำณ 10 นำที เพ่ือ
แสดงค่ำแรงดันลมยำงที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ำมบรรทุกสิ่งของเกินน�้ำหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ำกัดภำระของเพลำหน้ำและหลัง มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้

รถยนต์เสียหำยหรือท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วำงสิ่งของไว้ในเขตวำงสัมภำระที่ด้ำนหลัง

เบำะนั่งด้ำนหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

หำกไม่สำมำรถประตูท้ำยเนื่องจำกส่ิงของบรรทุก เมื่อ

ขับรถ ต้องแน่ใจว่ำได้ปิดหน้ำต่ำงทั้งหมด ปรับระบบ

ปรับอำกำศให้ท�ำงำนในโหมดเป่ำหน้ำและมีควำมแรง

ลมสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้ำสู่ห้องโดยสำร

เมื่อบรรทุกสัมภาระลงในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระ

ให้ต�่าที่สุดและในต�าแหน่งข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน

การขับรถโดยเปิดประตูท้ายจะอันตรายอย่างมาก หากจ�าเป็นต้อง

เปิดประตูท้าย ต้องยึดสิ่งของทั้งหมดและประตูท้ายให้แน่น และใช้

มาตรการป้องกันมิให้ไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวข้อง ถ้า

สัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการแจ้งเตือน เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

165

4

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือกระเป๋ำที่ไม่ได้ยึดอย่ำง

แน่นหนำ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บจำกกำรเบรกรถ

อย่ำงฉุกเฉิน กำรเลี้ยวอย่ำงกะทันหันหรืออุบัติเหตุ

ถ้ำจะบรรทุกของในรถ ห้ำมบังสำยตำของผู้ขับขี่และผู้

โดยสำร และผู้โดยสำรทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่ำนั่งที่ถูกต้อง

การที่พับเก็บเบาะนั่งด้านหลังจะสามารถเพ่ิมพื้นท่ีเก็บสัมภาระมาก

ขึ้น โปรดอ้างอิง "เบาะนั่งด้านหลัง" ในบท "เบาะนั่งและกลไก

ป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระบนพื้นที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นหนา เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หากจ�าเป็นต้องวาง

สิ่งของบนเบาะนั่ง จะต้องไม่มีคนนั่งบนเบาะนั่งนั้น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

ห้ำมสตำร์ทรถยนต์โดยกำรผลักดันหรือกำรลำกจูง

ให้แน่ใจว่ำข้ัวแบตเตอรี่ท้ังสองมีแรงดันเท่ำกัน (12V) 

และสำยพ่วงแบตเตอรี่เป็นสำยพ่วงที่อนุญำตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่ำบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกำยไฟ

แน่ใจว่ำสำยพ่วงแบตเตอรี่ได้เชื่อมต่ออย่ำงแน่นหนำ 

และไม่สัมผัสกันหรือสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ  

มิฉะนั้น อำจท�ำให้เกิดประกำยไฟ และท�ำให้เกิดไฟไหม้

หรือระเบิดได้

เมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า สามารถใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเชื่อม

ต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอ่ืนหรือแบตเตอรี่ภายนอกเพื่อสตาร์ท

รถยนต์

ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ และปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช ้สายพ่วงแบตเตอรี่สีแดงเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ท้ังสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่สีด�าเชื่อมต่อขั้วลบ (-) 

แบตเตอร่ีของรถยนต์ที่จ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม 

(เช่น ฐานเครื่องยนต์หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์) ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า (B) พยายามอยู่ห่างจากแบตเตอรี่ 
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น�้ามันเชื้อเพลิงและสายเบรก

2 สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้เดินเบาชั่วขณะ

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

หลายครั้ง อาจจะต้องน�ารถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์ทั้งสองคันได้ตามปกติ ปิดปุ ่มสตาร์ทของ

รถยนต์ที่จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนท่ีจะปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ 

ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

หมำยเหตุ หลังจำกสตำร์ทรถยนต์ท่ีรับกระแสไฟฟ้ำ แนะน�ำให้ปิด
ไฟส่องสว่ำง ระบบปรับอำกำศและเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ ให้รถยนต์

ท�ำงำนเป็นเวลำ 1-2 ชั่วโมง เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่ หลังจำกชำร์จ
เต็มแล้ว ถ้ำยังไม่สำมำรถสตำร์ทรถยนต์ได้ กรุณำติดต่อศูนย์
บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำกจูงรถยนต์

ห้ำมลำกจูงรถยนต์ โดยที่ล้อขับเคลื่อน(ล้อหน้ำ) สัมผัสกับพื้นถนนมิฉะนั้นเกียร์จะเกิดควำมเสียหำย ให้ใช้กำรลำกจูงแบบยกล้อ

หน้ำขึ้น หรือใช้กำรขนส่งด้วยรถบรรทุกเท่ำนั้น หำกต้องลำกจูงในกรณีฉุกเฉิน ควำมเร็วในกำรลำกจูงรถควรต�่ำกว่ำ 5 กิโลเมตร/

ชั่วโมง และเวลำในกำรลำกจูงไม่ควรเกินครั้งละ 3 นำที

เมื่อผลักรถหรือใช้ห่วงลำกจูงเพื่อลำกจูงรถยนต์ ควรใส่เข็มขัดนิรภัยด้ำนผู้ขับเข้ำตัวล็อกและรักษำไว้ในสถำนะล็อก เปลี่ยนเกียร์

ไปที่ต�ำแหน่ง N มิฉะนั้น อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อรถยนต์

เมื่อลำกจูงรถยนต์ รถลำกจูงห้ำมออกตัวหรือเร่งควำมเร็วอย่ำงกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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5

ห่วงลำกจูง

ห้ำมใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในกำรลำกรถ มิฉะนั้น อำจท�ำให้ห่วงลำกจูงหลุด

รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรบัการลากจงูทีด้่านหน้าและด้านหลงัของรถ ซึง่ใช้ส�าหรบัห่วงลากจงูทีอ่ยูใ่นกล่องเคร่ืองมอื กล่องเครือ่งมอืวางอยูใ่ต้พรมห้อง

เกบ็สัมภาระท้ายรถ ก่อนท่ีจะติดต้ังห่วงลากจงู ให้กดด้านหนึง่ของฝาปิดเลก็ก่อน แล้วจึงถอดอกีด้านหนึง่ จากนัน้เปิดฝาปิดเล็กตามทศิทางทีแ่สดงใน

รูป หลังจากนัน้ น�าห่วงลากจงูผ่านรสูีเ่หล่ียมและหมนุเข้ารเูกลยีวบนคานกนัชนของกันชน (ดังทีแ่สดงในรปู) แน่ใจว่าได้หมนุห่วงลากจงูแน่นแล้ว

หมำยเหตุ ฝำปิดช่องเสียบห่วงลำกจูงที่ถอดออก มีสำยพลำสติกเชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิดการขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์คันอื่น 

รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้คานลากแข็ง หากไม่มีคานลากแข็ง สามารถใช้เชือกอ่อนเพื่อการลากจูงได้
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กำรลำกจูง

หำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำของรถยนต์ขัดข้อง อำจจะมีควำม

เสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย ห้ำมกดปุ่ม

สตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง ON

กำรลำกจูงแบบยกล้อหน้ำขึ้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงท่ีดีท่ีสุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพื้น (รถคันนี้

เป็นรุ ่นที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า) หากลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ 

ให้ล้อหลังลงพื้น ให้ปลดเบรกมือพร้อมๆ กัน และเปิดไฟฉุกเฉิน  

ผู้โดยสารห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้รถยนต์ 

เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ
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5

กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้

1 ดึงเบรกมือขึ้น ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป

3 เชื่อมสายโยง (3) ในรอบๆ ยางและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

รถยนต์คันนี้มีฝาครอบล้อขนาดใหญ่ ที่มีความต้านทานแรงลมต�่า ซ่ึง

ถูกยึดด้วยคลิป หากต้องการถอดและติดตั้งฝาครอบล้อ ควรระวังดัง

ต่อไปนี้:

• เม่ือถอดฝาครอบ ต�าแหน่งท่ีคล้ายกับต�าแหน่ง 1 เป็นจุดดึงที่ดี

ที่สุด โปรดหลีกเลี่ยงการดึงที่ต�าแหน่งอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงฝาครอบ

เกิดความเสียหาย

• เมื่อถอดฝาครอบ ให้ดึงจุดดึงที่ดีที่สุด 5 จุดบนฝาครอบออก และ

ถอดฝาครอบล้อออกหลังจากดึงออกทั้งหมด

• เมื่อติดตั้งฝาครอบ โปรดตรวจสอบเคร่ืองหมายวาล์วท่ีด้านหลัง

ของฝาครอบ (ตามที่แสดงในภาพท่ีขยาย) และจัดต�าแหน่งให้รู

ของฝาครอบอยู่ใกล้กับวาล์วที่ล้อก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าวาล์วสามารถยื่นออกจากรูฝาครอบและเข้าล็อก

หมำยเหตุ เมื่อรถออกจำกโรงงำน ยำงกันฝุ่นท่ีวำล์วค่อนข้ำงแน่น 
จึงแนะน�ำให้ถอดฝำครอบล้อออกในระหว่ำงกำรเติมลมครั้งแรก 
จำกนั้น คลำยยำงกันฝุ่นออกเมื่อมีพื้นที่เพียงพอ

หมำยเหตุ หำกต้องกำรใช้แรงมำกในกำรดึงฝำครอบล้อ โปรดใช้

เครื่องมือที่เหมำะสมในกำรดึงและกำรถอด
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5

เครื่องมือซ่อมแซมยำง

1 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

2 ถังกาวซีล

3 ห่วงลากจูง

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพื่อเตือนผู้ขับ

ว่าห้ามขับเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพ่ือประกอบเข้าร่องล็อกของปั ๊มเติมลมไฟฟ้า คลาย 

ฝาครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เช่ือมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดปิดปั ๊มเติมลมไฟฟ้าอยู ่ใน

สถานะปิด (กด “O” ลง) หรือไม่ จากนั้น เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม
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ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง READY

หมำยเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่คำยประจุไฟฟ้ำมำกเกินควร 
แนะน�ำให้สตำร์ทเครื่องยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมำยเหตุ เมื่อเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�ำงำน แรงดัน
สูงสุดอำจถึง 600 kPa (6 bar) จำกนั้นแรงดันจะกลับสู่ปกติ

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

หมำยเหตุ ถ้ำแรงดันลมยำงไม่ได้แรงดันที่ก�ำหนดภำยใน 10 
นำที กรุณำถอดช้ินส่วนซ่อมแซมยำงออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยำงรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หำกยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยำงที่ก�ำหนด แสดงว่ำยำงรถเสียหำยอย่ำงร้ำย
แรงจนไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง

หมำยเหตุ หำกปั๊มเติมลมไฟฟ้ำท�ำงำนต่อเนื่องเกิน 10 นำที 
อำจจะท�ำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดควำมเสียหำยได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องจ่ายไฟ 12V 
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5

และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ 

ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางต้อง

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง

โปรดเลือกวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันตามแรงดันลมยางที่ตรวจสอบ

• หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar) แสดงว่ายางรถ 

เสียหายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อกับ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar) และแรงดัน

ก�าหนด ต้องเชื่อมต่อท่อของปั๊มเติมลมไฟฟ้ากับวาล์วยาง เสียบ

ปลั๊กสายไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V จากนั้น เปิด

สวิตช์ปั ๊มเติมลมไฟฟ้าเพื่อเติมลมจนกระทั่งได้แรงดันก�าหนด 

หลังจากขับรถต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 

อีกครั้ง

• หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันก�าหนด จะสามารถขับรถต่อได้ 

แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้องไม่

เกิน 200 กิโลเมตร

หมำยเหตุ เคร่ืองมือซ่อมแซมยำงเหมำะกับยำงที่เสียหำยจำกกำร
ถูกวัตถุแหลมทิ่มและมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมำะส�ำหรับกำรซ่อมแซมหน้ำยำงและไหล่ยำงตำมที่แสดง
ในต�ำแหน่ง A และต�ำแหน่ง B เท่ำนั้น
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5

กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

ถ้าสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ที่ขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกนั มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสยีหาย

หรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้า

มากเกินไป

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด
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กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

1

2

1 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านหน้าขวาของห้องเครื่องยนต์)

2 กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสารด้านหน้า (ใต้ช่องเก็บของด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า)

กล่องฟิวส์ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของ เพื่อเปิดกล่องฟิวส์

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ
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5

สอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1 15A
รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง 

รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้า

F2 10A พอร์ตวินิจฉัย

F3 5A -

F4 10A ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

F5 10A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F6 5A โมดูลสื่อสาร

F7 30A สวิตช์ปรับเบาะนั่งผู้ขับขี่

F8 10A เกตเวย์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F9 10A เกตเวย์

F10 10A
โมดลูควบคมุระบบเสยีงเตอืนคนภายนอก

ขณะขบัขี่

F11 5A
กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ 

(PEB)

F12 5A
โมดูลควบคุมระบบเปิดประตูและสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ (PEPS)

F13 10A แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F14 10A โมดูลควบคุมกล้องมองภาพรอบทิศทาง

F15 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า

F16 5A

ไฟอ่านแผนที่หน้า สวิตช์ปรับระดับไฟ

หลักและกระจกมองข้าง ช่องเสียบ USB 

ด้านบน ชุดไฟหน้าซ้าย ชุดไฟหน้าขวา

F17 5A ช่องเสียบ USB ด้านหลัง
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F18 5A โมดูลชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย

F19 5A

สวิตช์ปรับระดับไฟหลักและกระจกมอง

ข้าง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน/แสงไฟ 

สวิตช์แผงควบคุมระบบเครื่องเสียง สวิตช์

อเนกประสงค์ของประตูด้านผู้ขับ

F20 5A จอแสดงผล

F21 5A
สายอากาศป้องกันการโจรกรรม ตรง

กลาง

F22 10A สวติช์ EPB สวติช์ทีพ่กัแขนทีค่อนโซลกลาง

F23 25A อุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F24 20A ระบบเครื่องเสียง

F25 10A ระบบปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F26 5A
จอแสดงผลที่แผงหน้าปัด โมดูลควบคุม

แผงหน้าปัด

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F27 15A โมดูลควบคุมเกียร์

F28 15A ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

F29 30A ซันรูฟ

F30 15A ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

F31 5A ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

F32 10A ล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

F33 30A ซันรูฟ

F34–F41 — —

F42 40A โมดูลควบคุมการทรงตัว (วาล์ว)

F43 30A

สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู ้โดยสาร

ด้านหน้า สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้าน

หลังซ้าย
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5

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F44 30A
มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้ขับ สวิตช์

ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังขวา

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

184

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL1 200A
กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร ์ 

(PEB)

FL2 80A
โมดูลควบคุมระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้า

FL3 60A กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL4 80A
ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F18, F19, 

F20, F21, F42, F43, F44

FL5 80A

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7, F24, F25, F26, 

F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33

FL6 — —

FL7 40A พัดลม

FL8 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL9 40A โมดูลควบคุมการทรงตัว (ปั๊ม)

FL10 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL11 30A —

FL12 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL13 30A รีเลย์สตาร์ท
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL14 — —

FL15 30A รีเลย์ปั๊มสุญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

FL16 50A พัดลมระบายความร้อน

FL17 — —

F1 10A —

F2 15A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น ออกซิเจน

เซ็นเซอร์ส่วนปลาย

F3 10A —

F4 10A รีเลย์คอมเพรสเซอร์

F5 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F6 10A หัวฉีดน�้ามัน

F7 30A
รีเลย์เปิดใช้งานท่ีปัดน�้าฝนหน้า รีเลย์

ความเร็วที่ปัดน�้าฝนหน้า

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F8 5A

กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน สวิตช์

แป้นเบรก รีเลย์ปั๊มน�้ามันเช้ือเพลิง สวิตช์

แรงดันของระบบปรับอากาศ

F9 20A รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

F10 10A ชุดไฟหน้าขวา

F11 10A ชุดไฟหน้าซ้าย

F12 30A คอยล์จุดระเบิด โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F13 15A รีเลย์แตร

F14 — —

F15 10A

วาล์วไทม์มิ่งแบบแปรผัน-ด้านไอดี วาล์ว

ไทม์ม่ิงแบบแปรผัน-ด้านไอเสีย วาล์ว

ควบคุมหม้อดักไอน�้ามัน

F16 15A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F17 15A
กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร ์ 

(PEB) รีเลย์ปั๊มระบายความร้อน

F18 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F19 5A

โมดูลควบคุมเกียร์-CVT กลไกเปลี่ยน

เกียร์ โมดูลแสดงสถานะถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

F20 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F21 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F22 10A —

F23 10A —

F24 5A เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่

F25 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F26 10A —

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F27 10A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F28 10A —

F29 10A —

F30 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟต�่าและไฟสูง LED

ไฟเลี้ยวหน้า WY21W 21W

ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน LED

ไฟหรี่หน้า LED

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

ไฟหรี่หลัง LED

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟเบรก LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟตัดหมอกหลัง LED

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟภายในห้องโดยสาร LED

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ C10W 10W
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมำยเหตุ ประเภทและขนำดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

ระมดัระวงั ห้ามสมัผสัหลอดไฟด้วยนิว้มอืโดยตรง ควรใช้ผ้าจบัหลอด

ไฟ หากจ�าเป็นควรเช็ดหลอดไฟด้วยแอลกอฮอล์เพือ่ลบรอยนิว้มอื เมือ่

เปล่ียนหลอดไฟ ต้องระมดัระวงั ห้ามท�าให้หลอดไฟเกดิความเสยีหาย

ส�าหรับรายละเอียดการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งเพื่อสอบถาม

หลอดไฟเลี้ยวหน้ำ

1 เปิดฝากระโปรงหน้า โปรดอ้างอิงที่ "ฝากระโปรงหน้า" ในบท 

"การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา"

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 หมุนฝาครอบไฟเลี้ยวหน้าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝาครอบ

4 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหน้าทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดเบ้าไฟออก และ

ถอดหลอดไฟเลี้ยวหน้าออกจากเบ้าไฟ
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5 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหน้าใหม่เข้ากับเบ้าไฟ

6 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหน้าตามเข็มนาฬิกาและติดตั้งเข้ากับไฟหน้า

7 หมุนฝาครอบไฟเลี้ยวหน้าตามเข็มนาฬิกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เข้าล็อกแล้ว

8 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

9 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหน้าสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

10 ปิดฝากระโปรงหน้า

หลอดไฟถอยหลัง

1 เปิดประตูท้ายและค�้ายันไว้ โปรดอ้างอิงที่ “ระบบป้องกันการ

โจรกรรม” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ถอดฝาครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

4 ใช้ประแจบ๊อกซ์ที่ เหมาะสมเพ่ือปลดนัต (1) 3 ตัวที่ยึดไฟ

อเนกประสงค์หลังเข้ากับประตูท้าย ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ 

(2) ถอดไฟอเนกประสงค์หลังออก
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5 หมุนเบ้าไฟถอยหลังทวนเข็มนาฬิกา ถอดเบ้าออกและถอด

หลอดไฟถอยหลัง

6 ติดตั้งหลอดไฟถอยหลังใหม่เข้าเบ้า

7 ติดตั้งเบ้าไฟถอยหลังเข้าไฟอเนกประสงค์หลัง หมุนตามเข็ม

นาฬิกาจนกระทั่งได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

8 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังแหวนซีลของไฟอเนกประสงค์หลัง

อย่างถูกต้อง

9 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดต้ังไฟอเนกประสงค์หลัง

เข้าประตูท้าย ติดตั้งนัต 3 ตัวและขันด้วยแรงบิด 2.7-3.3Nm

10 ติดตั้งฝาครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

11 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

12 ตรวจสอบว่าไฟถอยหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

13 ปิดประตูท้าย
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หลอดไฟเลี้ยวหลัง

1 เปิดประตูท้ายและค�้ายันไว้ โปรดอ้างอิงท่ี “ระบบป้องกันการ

โจรกรรม” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ใช้ไขควงที่มีลักษณะแบนเพื่อถอดแผ่นปิดโบลท์ของไฟท้าย

4 ใช้ประแจบ๊อกซ์ท่ีเหมาะสมเพื่อปลดโบลท์ 2 ตัวที่ยึดไฟท้ายเข้า

กับตัวถังรถ

5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ และถอดไฟท้ายออก

6 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดเบ้าออกและถอด

หลอดไฟเลี้ยวหลังออก

7 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหลังใหม่เข้าเบ้า

8 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดตั้งเข้าไฟท้าย

9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแหวนซีลของไฟท้ายอย่างถูกต้อง

10 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดตั้งไฟท้ายเข้าตัวถังรถ 

ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5Nm
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11 ติดตั้งแผ่นปิดโบลท์ของไฟท้าย

12 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

13 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

14 ปิดประตูท้าย

หลอดไฟส่องป้ำยทะเบียน

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 เปลี่ยนหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน หากจ�าเป็นต้องถอดกันชน

หลัง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อสอบถามวิธี

การถอดกันชนหลัง

3 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟของไฟส่องป้ายทะเบียน

4 หมุนเบ้าไฟส่องป้ายทะเบียนทวนเข็มนาฬิกา ถอดเบ้าออกและ

ถอดหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน
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5 ติดตั้งหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนใหม่เข้าเบ้า

6 หมุนเบ้าไฟส่องป้ายทะเบียนตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดตั้งเข้าไฟ

ส่องป้ายทะเบียน

7 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟของไฟส่องป้ายทะเบียน

8 ติดตั้งกันชนหลัง

9 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

10 ตรวจสอบว่าไฟส่องป้ายทะเบียนสามารถท�างานได้ตามปกติหรือ

ไม่

หลอดไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 เสียบไขควงปากแบนเข้าช่องด้านข้างฝาปิด (แสดงดังลูกศรใน

รูป) และถอดไฟส่องห้องเก็บสัมภาระออกจากแผ่นปิดด้านขวา

ของห้องเก็บสัมภาระอย่างระมัดระวัง

4 หมุนและผลักหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

5 ติดตั้งหลอดไฟส่องห้องเก็บสัมภาระใหม่เข้าเบ้า
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6 ติดตั้งไฟส่องห้องเก็บสัมภาระอย่างถูกต้อง

7 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

8 ตรวจสอบว่าไฟส่องห้องเก็บสัมภาระสามารถท�างานได้ตามปกติ

หรือไม่

9 ปิดประตูท้าย
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรกจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือก

แข็งและน�้า) ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็นจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย การที่ติดตั้งเครื่องยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 

กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย ประสิทธิภาพเครื่องยนต์และการ

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะท�าให้เกิดอุณหภูมิสูง และ

ท�าให้เครื่องฟอกไอเสียและเครื่องยนต์เสียหาย

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้ ใช ้รถหรือช่างซ ่อมแซมที่ไม ่ได ้รับการมอบหมาย

เปลี่ยนแปลง ตกแต่งหรือปรับแต่งอุปกรณ์นี้ มิฉะนั้น การรับ

ประกันนี้จะถือเป ็นโมฆะ และห้ามปรับแก้การตั้งค ่าของ

เครื่องยนต์
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กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้ำระดับของเหลวลดลงอย่ำงชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยำงสึกหรออย่ำงไม่สม�่ำเสมอ ควรรีบน�ำรถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า ตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ไฟเลี้ยว 

ที่ปัดน�้าฝน เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ามีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ามันเครื่อง

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

หมำยเหตุ ถ้ำรถยนต์วิ่งด้วยควำมเร็วสูงเป็นเวลำนำน ควรตรวจ
สอบระดับน�้ำมันเครื่องบ่อยๆ
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กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพ้ืนท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบำยควำมร้อนอำจจะหมุน

ต่อและติดต่อกันหลำยนำที เมื่อท�ำงำนท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ำมสัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• มือและเส้ือผ้าของท่านควรอยู่ห่างจากสายพานขับหน้าเครื่อง

และลูกรอก

• หลังจากใช้งานรถยนต์ ห้ามสัมผัสกับช้ินส่วนของระบบระบาย 

ไอเสียและระบบระบายความร้อนก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง

• เมื่อเครื่องยนต์ท�างานหรือเปิดปุ่มสตาร์ท ห้ามสัมผัสสายไฟหรือ

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพ้ืนที่ที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ 

เพราะไอเสียเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกาย

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• แน่ใจว่าสะเก็ดไฟและหลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบอยู่ห่างจากห้อง

เครื่องยนต์

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนท่ีจะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับข้ัว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ายา

หล่อเย็น น�้ามันเบรกและน�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง 

น�้ามันเครื่องและน�้ายาล้างกระจกบังลม
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เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

น�้ำมันเครื่องที่ใช้งำนแล้ว

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

ร้ายแรง รวมถึงโรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หากสัมผัสกับ 

น�้ามันเคร่ือง ต้องล้างให้สะอาดหมดจด ต้องจัดการน�้ามันเครื่องที่ใช้

งานแล้วอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ำมขับรถในขณะที่ฝำกระโปรงหน้ำรถปิดไม่สนิท หรือ

ปิดแค่ล๊อกนิรภัย

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าจากภายในรถยนต์ (ต�าแหน่ง A)

2 ผลักคันปลดฝากระโปรงหน้า (ต�าแหน่ง B) ตามทิศทางลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และใช้เหล็กค�้าฝากระโปรงหน้าเพื่อค�้า

ฝากระโปรงหน้าอย่างมั่นคง

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้างหน่ึงปล่อยเหล็กค�้าและวางกลับฐานยึดเหล็กค�้า และมืออีก

ข้างหนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง 

เมื่อฝากระโปรงหน้าลงถึงต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 

20-30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้า ปิดลงเองจนสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

กรุณาเปิดฝากระโปรงหน้าใหม่และปิดฝากระโปรงหน้าอีกครั้ง
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สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ถ้าฝากระโปรงหน้าปิดไม ่สนิท จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง

สัญลักษณ์ค�าเตือนที่เกี่ยวข้อง และสัญลักษณ์นี้จะกะพริบ หากพบว่า

ฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิดสนิทในระหว่างการขับขี่ ระบบจะส่งเสียง

เตือน

ข้อควรระวัง

• เพื่อความปลอดภัย ฝากระโปรงหน้าต้องปิดแน่นตลอดใน

ระหว่างการขับขี่ ดังนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบว่าสลักล็อกได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้วหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับชิ้นส่วน

ตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการขับรถ หากพบว่าฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดในสถานท่ีที่ปลอดภัยทันที ลงจากรถและปิด 

ฝากระโปรงหน้าอีกครั้งแล้วจึงเดินทางต่อ

• เม่ือปลดเหล็กค�้าฝากระโปรงหน้า ต้องอาศัยแรงภายนอก

เพื่อค�้ายันฝากระโปรงหน้า เพื่อป้องกันฝากระโปรงหน้า

ตกลงอย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากน�้าหนักของฝากระโปรงหน้า 

จนท�าให้รถยนต์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ

• เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�ำงำนในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตำมข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในบท ”ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ” โปรดอ้ำงอิง

ที่ "กำรบ�ำรุงรักษำ" ในบท "กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

1 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

2 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์ (ฝาสีด�า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีด�า)

4 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีด�า)

5 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง)

6 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า (ฝาสีด�า)
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เครื่องยนต์

น�้ำมันเครื่องยนต์ 1.5L

เกรด ACEA ของน�้ำมันเครื่อง

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพ่ือให้รถยนต์ของท่านมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA C5 0W-20 ที่

บริษัทฯ แนะน�า น�้ามันเคร่ืองนี้เหมาะส�าหรับสภาพแวดล้อมที่

อุณหภูมิต�่าและอุณหภูมิปกติ และเป็นน�้ามันเครื่องเอนกประสงค์

ส�าหรับทุกฤดูกาล
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กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง

เมื่อระดับน�้ำมันเครื่องเกินขีดจ�ำกัดสูงสุดหรือต�่ำกว่ำ 

ขีดจ�ำกัดต�่ำสุดของก้ำนวัดระดับน�้ำมันเครื่อง หำกขับรถ

ต่อ อำจท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้ ระวัง: หลีกเลี่ยงกำร

ท�ำให้น�้ำมันเครื่องกระเด็นไปที่เคร่ืองยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง 

มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม

ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถบนพื้น

ราบและเครื่องยนต์จะต้องเย็น แต่ถ้าเครื่องยนต์ก�าลังท�างานอยู่และ

มีความร้อนสูง ควรปิดปุ่มสตาร์ทและรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึง

ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก

ครั้งเพื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องต้องไม่

ต�่ากว่าขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

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

ระดับน�้ามันเครื่อง

4 รอ 5 นาทแีล้วจึงตรวจสอบระดับน�า้มนัเครือ่งอกีครัง้ หากมคีวาม

จ�าเป็น ให้เติมน�้ามันเครื่องตามต้องการ (ห้ามเติมมากเกินควร)

5 สุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องและปิดฝาช่องเติมน�้ามัน

เครื่องให้เรียบร้อย
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ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมำยเหตุ ห้ำมใช้สำรเติมแต่งน�้ำมันเครื่องใดๆ

ข้อควรระวัง

กรณีท่ีรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบ 

น�้ามันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบำยควำมร้อนอยู่ในสภำพร้อน ห้ำมเปิด 

ฝำครอบถังพักน�้ำยำหล่อเย็น เพรำะไอน�้ำและน�้ำยำหล่อ

เย็นร้อนที่ล้นออกจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง

1 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์

2 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์

ให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เม่ือระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” ให้เปิดฝาครอบถังพักน�้ายา

หล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”

หมำยเหตุ ขณะที่เติมน�้ำยำหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ำยำหล่อเย็น
กระเดน็ลงบนตวัถงัรถ มฉิะนัน้ น�ำ้ยำหล่อเยน็อำจท�ำควำมเสยีหำย
กบัสรีถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

207

6

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

สำรกันเยือกแข็งเป็นสำรพิษ หำกกลืนเข้ำสู่ร่ำงกำยจะ

เป็นอันตรำยต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสำรกันเยือกแข็ง

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ถำ้สงสัยว่ำเด็กได้

กลืนน�้ำยำหล่อเย็นโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ำยำหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตำ หำกเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้ำงออกด้วยน�้ำปริมำณ

มำกทันที ถ้ำยังมีอำกำรแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบำย 

ต้องพบแพทย์ทันที

กรุณาใช้น�้ายาหล่อเย็นท่ีบริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรด

อ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทาง

เทคนิค”

หมำยเหตุ หำกผสมสำรเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมกับรถยนต์คัน
น้ีในน�้ำยำหล่อเย็น อำจจะท�ำให้ช้ินส่วนท่ีต้องได้รับกำรป้องกัน 
เสียหำย แนะน�ำให้ใช้สำรเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญำตให้ใช้ กรุณำ
ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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เบรก

ระหว่ำงกำรขับขี่ ห้ำมวำงเท้ำบนแป้นเบรกตลอดเวลำ 

เพรำะจะท�ำให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�ำให้ประสทิธภิำพ

ของระบบเบรกลดลง และท�ำให้ช้ินส่วนของระบบเบรก

สึกหรอเร็วข้ึน

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมของเบรก: ความหนาของผ้าเบรกต้อง

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหน้า 23-25 

มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหลัง 8-10 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของระบบเบรก

เป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนถ้ามีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ

เบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ำมันเบรกเป็นพิษอย่ำงมำก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ำมันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้ำสงสัยว่ำมีกำร

สัมผัสน�้ำมันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ ถ้ำ

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้ำงออกด้วยน�้ำปริมำณมำกทันที ถ้ำยัง

มีอำกำรแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบำย ต้องพบแพทย์

ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"

หมำยเหตุ ห้ำมให้ระดับน�้ำมันเบรกต�่ำกว่ำขีด “MIN” หรือสูงกว่ำ
ขีด "MAX"
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หมำยเหตุ น�้ำมันเบรกสำมำรถท�ำควำมเสียหำยต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ำมันเบรก ถ้ำน�้ำมันเบรกกระเด็นลงบนสีรถโดยบังเอิญ 
ควรใช้ผ้ำเช็ดออกทันทีและใช้น�้ำหรือน�้ำยำล้ำงรถล้ำงบริเวณที่
โดนน�้ำมันเบรก

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา
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แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ำมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในรถยนต์เป็นเวลำนำนโดยไม่ได้

สตำร์ทเครือ่งยนต์ มฉิะนัน้ อำจท�ำให้แบตเตอรีค่ำยประจุ

ไฟเป็นปรมิำณมำกจนท�ำให้ไม่สำมำรถสตำร์ทเครือ่งยนต์

ได้และลดอำยกุำรใช้งำนของแบตเตอร่ี

ห้ำมเอียงและถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา 

จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

ตามสถานะภาระและสถานะแบตเตอรี่ในขณะน้ัน ระบบอาจจ�ากัด

ก�าลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โปรดสตาร์ทรถยนต์โดยเร็วที่สุด

เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมำยเหตุ แนะน�ำให้สตำร์ทรถยนต์อย่ำงน้อยครึง่ชัว่โมงทกุสปัดำห์ 
เพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ หำกไม่ได้ใช้รถเป็นระยะ
เวลำนำน (1 เดอืนขึน้ไป) แนะน�ำให้ถอดขัว้ลบแบตเตอรีอ่อก ก่อนที่
จะเชือ่มต่อหรอืปลดขัว้ลบของแบตเตอรี ่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
ได้ปิดปุ่มสตำร์ทแล้ว
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสำรมีฤทธิ์

กัดกร่อน

กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได ้รับการแต่งตั้งเพ่ือถอดและติดตั้ง

แบตเตอร่ี เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตาม

ปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกัน

กับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอร่ีเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ข้อควรระวังและข้อก�ำหนดในกำรใช้แบตเตอรี่

หำกไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำนำน ให้ใช้รถอย่ำงน้อยทุกๆ 2 

เดือน ต้องใช้รถอย่ำงน้อย 30 นำทีในแต่ละครั้ง (รักษำ

ระดับแบตเตอรี่ไว้ที่ 4 ขีดขึ้นไป) เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ 

แรงดนัสงูมปีระจไุฟฟ้ำน้อยมำก ห้ำมปล่อยท้ิงไว้โดยไม่มี

กำรใช้งำนรถยนต์เกิน 7 วันโดยเด็ดขำด มิฉะนั้น หำก

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงเกิดควำมเสียหำยจำกสำเหตุนี้ 

บรษิทัฯ จะไม่ปฏิบติัตำมเงือ่นไขกำรรับประกนัอกีต่อไป

ห้ำมถอดและซ่อมแซมแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงโดยไม่

ได้รับอนุญำต มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข

กำรรับประกันอีกต่อไป

1 ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานเกิน 15 วันในสภาพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของรถยนต์และอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง แนะน�าให้ใช้

รถอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อชาร์จและบ�ารุงรักษาแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูง ต้องใช้รถอย่างน้อย 30 นาทีในแต่ละครั้ง

3 เมื่อใช้รถเป็นครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน SOC ที่แสดง

บนแผงหน้าปัดอาจไม่ถูกต้อง แนะน�าให้ขับรถด้วยความเร็วต�่า 

(30-50km/h) เป็นเวลา 20-30 นาทีก่อนการใช้งานปกติ

4 ระบบระบายความร้อนของแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงมีไส้กรอง

อากาศ ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการบ�ารุงรักษาที่ก�าหนด

5 หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้ว กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

6 การซ่อมแซมความเสียหายของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือ 

ชิ้นส่วนประกอบใดๆ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงต้องด�าเนินการโดยช่างผู้ช�านาญการที่ศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ช ่างซ่อมแซมที่ไม ่ได ้รับอนุญาตถอดหรือติดต้ัง

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำ

น�้ำยำล้ำงกระจกเป็นสำรไวไฟ ห้ำมให้น�้ำยำล้ำงกระจก

สัมผัสกับเปลวไฟหรือต้นเพลิงโดยตรง

เมื่อเติมน�้ำยำล้ำงกระจก ห้ำมให้น�้ำยำล้ำงกระจก

กระเด็นลงบนผิวสีรถหรือเครื่องยนต์ ถ้ำน�้ำยำล้ำงกระจก

กระเด็นโดนมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย ควรรีบ

ใช้น�้ำสะอำดล้ำงออกทันที

ให้ตรวจสอบระดับน�้ายาทุกสัปดาห์ เม่ือระดับน�้ายาต�่าเกินไป โปรด

เติมน�้ายาโดยเร็วที่สุด

หมำยเหตุ ห้ำมใช้สำรกันเยือกแข็งหรือน�้ำผสมน�้ำส้มสำยชู สำรกัน
เยือกแข็งจะท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถ ส่วนน�้ำส้มสำยชูจะท�ำให้ปั๊ม
ล้ำงกระจกบังลมเสียหำย

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้

ใช้ ถ้าใช้น�้ายาล้างกระจกอย่างผิดวิธีในฤดูหนาว อาจจะ

ท�าให้มอเตอร์ล้างกระจกบังลมแข็งตัวจนเสียหายได้

• หากเปิดสวิตช์ล ้างกระจกในขณะที่น�้ายาฉีดกระจกใน

กระปุกหมด จะท�าให้มอเตอร์เครื่องฉีดน�้าล ้างกระจก 

เสียหาย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมเสียหาย กรุณาเปิด

ใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บ

น�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ
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หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

การใช้เคร่ืองฉีดล้างกระจก เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

หัวฉีดของเคร่ืองฉีดน�้าล้างได้ติดต้ังเรียบร้อยในขั้นตอนการผลิต โดย

ปกติ จะไม่ต้องปรับตั้งอีก ถ้าจ�าเป็นต้องปรับตั้ง สามารถใช้เข็มแยง

เข้าปากหัวฉีด งัดหัวฉีดเบาๆ เพื่อปรับต�าแหน่งฉีดน�้ายา เพื่อฉีดน�้ายา

ไปยังตรงกลางของกระจกบังลมโดยตรง

ถ้าหัวฉีดอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งกีดขวาง

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ท�าความสะอาดกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกที่แนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างทั่วถึงก่อนที่จะ

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF จากนั้น กด

สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนลงและปล่อยภายใน 20 วินาที ที่ปัด 

น�้าฝนจะไปท่ีต�าแหน่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�างานบน

กระจกบังลม

2 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

3 กดคลิปทั้งสองข้าง (ดังที่แสดงในรูป) แล้วดึงใบปัดน�้าฝนไปยัง

ด้านนอก ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากแขนปัดน�้าฝนและทิ้งใบปัด

น�้าฝนที่ใช้แล้ว

4 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

6 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับไปที่กระจกบังลม

7 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนอีกครั้งแล้วปล่อย หรือเปิดปุ่มสตาร์ท 

ที่ปัดน�้าฝนจะออกจากโหมดซ่อมแซมและกลับสู่ต�าแหน่งเริ่มต้น

โดยอัตโนมัติ
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

2 หมุนใบปัดน�้าฝนดังท่ีแสดงในรูป เพื่อถอดใบปัดน�้าฝนออกจาก

แขนปัดและทิ้งใบปัดน�้าฝนที่ใช้แล้ว

3 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน ให้แน่ใจ

ว่าใบปัดน�้าฝนยึดเข้ากับแขนปัดน�้าฝนอย่างแน่นหนาแล้ว

4 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับไปที่กระจกบังลม
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ใน

ระยะ 500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลางเพื่อรันอินยางใหม่

• เม่ือขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทาง ต้องชะลอความเร็ว และ

ประคองพวงมาลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉากกับขอบถนนเท่าที่จะ

ท�าได้

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) และก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอมบนดอกยาง

• หลีกเลี่ยงไม่ให้ยางสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จาระบีและน�้ามัน 

เชื้อเพลิง

• ควรติดตั้งจุกลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายางมี

ความเสียหาย หากสงสัยว่ายางมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับรถ และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการ

ป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่างการขับขี่และยืดอายุการใช้งาน

อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางที่ถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:
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• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์เพื่อป้องกันยางจากการเสียรูปถาวรเนื่องจากการรับ

น�้าหนักเป็นเวลานาน

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะท่ีล้ออยู ่ในขณะยางเย็น

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยำง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมกำรขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน จะลดอายุการใช้งานของยาง

กำรตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังนั้น ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่อีกครั้ง 

นอกจากน้ี หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์

ล้อใหม่

ปัญหำของกำรตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น
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กำรตรวจสอบยำง

ยำงที่มีข้อบกพร่องจะอันตรำยมำก ห้ำมขับรถเด็ดขำด

ถ้ำยำงเสียหำย เกิดกำรสึกหรอมำกเกินไปหรือแรงดันลม

ยำงไม่ถูกต้อง

เมื่อเปลี่ยนยำง แนะน�ำให้ติดตั้งยำงที่เป็นขนำดเดียวกัน

กับยำงเดิม หำกใช้ยำงขนำดอื่นหรือไม่ได้มำตรฐำน อำจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยใน

กำรขับข่ี เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของท่ำน แนะน�ำให้

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

กรุณาสังเกตสภาพล้ออย่างสม�า่เสมอ และตรวจสอบดอกยางและแก้ม

ยางว่ามปัีญหาการเสยีรปู (นนูขึน้) รอยขดีข่วนหรอืสกึหรอหรือไม่

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทำงไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยำง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ ยาง

ต้องอยู่ในขณะยางเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะนั้นสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 0.3-0.4 bar 

(4.35-5.8 psi)

 ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�าในข้อมูลทาง

เทคนิค (ขณะยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ปิดจุกลมของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อตรวจสอบ

แรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการรั่วหรือไม่ (ฟัง

ว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว หาก
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พบกรณีดังกล ่าว ต ้องชะลอความเร็วทันทีและขับด ้วยความ

ระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

หมำยเหตุ หำกแก้มยำงมีกำรช�ำรุดหรือเสียรูป ห้ำมท�ำกำร
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยำงทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ที่ด้านล่างของดอกยางเดิมมีเครื่องหมายวัดความสึกหรอท่ีหนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งต้ังฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

ระบุถึงต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้
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กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางมีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและล้อ

หลังตามรูปภาพท่ีแสดง ซึ่งสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่

สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

แนะน�าให้สลับล้อขับเคลื่อนตามแนวตั้ง และสลับล้อที่ไม่ใช่ล้อ 

ขับเคลื่อนตามแนวทแยง

หมำยเหตุ ส�ำหรับยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำงกำรหมุนของล้อ 
(ระบุโดยเครื่องหมำยที่อยู่ด้ำนข้ำงล้อ) ห้ำมสลับล้อตำมเส้นแนว
ทแยง แต่สำมำรถสลับล้อหน้ำกับล้อหลัง

หมำยเหตุ ส�ำหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลม
ยำงแบบโดยตรง (TPMS) หลังจำกสลับยำง ต้องขับรถด้วย
ควำมเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลำประมำณ 10 นำที เพ่ือ
แสดงค่ำแรงดันลมยำงที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
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กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

ปฏิบัติตำมข้อควรระวังเพ่ือควำมปลอดภัยท้ังหมด

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด ห้ำมดื่มและสัมผัส

ดวงตำ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

ระบบฉดีน�ำ้แรงดนัสงูบำงชนดิสำมำรถฉีดน�ำ้ลงไปท่ียำงซลี

ของประตรูถ หน้ำต่ำงและซนัรฟูได้ และท�ำควำมเสยีหำย 

ต่อกลไกลอ็ก ห้ำมฉีดน�ำ้โดยตรงกบัชิน้ส่วนท่ีเสียหำยง่ำย

ห้ำมใช้ปืนฉีดน�้ำแรงดันสูงล้ำงห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อระบบไฟฟ้ำของรถยนต์

เพื่อปกป้องสีรถ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

• ห้ามล้างรถด้วยน�้าร้อน

• ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน�้ายาซักผ้า

• ในสภาพอากาศร้อน ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที ่

ที่โดนแสงแดดโดยตรง

• เมื่อใช ้ท ่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไปยังยางซีลของประตูรถ 

หน้าต่างหรือซันรูฟ หรือฉีดไปยังชิ้นส่วนเบรกผ่านรูล้อ

หากรถสกปรกมาก ให้ใช้ท่อน�า้ล้างสิง่สกปรกและกรวดทรายออกจาก

ตัวถังรถก่อนล้างรถ จากนั้น ล้างรถด้วยน�้าเย็นหรือน�้าอุ่นที่มีแว็กซ์

คณุภาพสงู ต้องใช้น�า้ปรมิาณมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวดทรายถกู

ล้างออกจากพื้นผิวรถและกรวดทรายนั้นไม่ถูกบดลงในสีรถ จากนั้น 

ล้างตัวถงัรถด้วยน�า้สะอาดและใช้ผ้าชามวัร์เช็ดให้แห้ง

กำรท�ำควำมสะอำดใต้ท้องรถ

หมำยเหตุ ห้ำมใช้ท่อยำงแรงดันสูงล้ำงห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 
อำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อระบบไฟฟ้ำของรถยนต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว เมื่อมีการใช้เกลือบนถนน ให้ล้างใต้

ท้องรถด้วยท่อยาง ล้างโคลนที่สะสมไว้ออกและก�าจัดบริเวณที่มีการ

สะสมเศษได้ง่าย (ตัวอย่างเช่น โป่งล้อและรอยต่อแผง)
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ข้อควรระวัง

• ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที่ที่ โดนแสงแดด

โดยตรง

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาวจัด ห้ามฉีดน�้าไปยังล็อกประตูรถและ

รอยต่อแผง มิฉะนั้น มีความเสี่ยงที่น�้าจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ามใช้ฟองน�้าหยาบหรือผ้าหยาบมาเช็ดถูรถยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า วิธีที่ดี

ที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาท�าความสะอาด

กำรท�ำควำมสะอำดด้วยปืนฉีดน�้ำแรงดันสูง

หมำยเหตุ ต้องอ่ำนค�ำแนะน�ำกำรใช้งำนของผู้ผลิตเสมอ

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ต้องรักษาระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับ

วัสดุอ่อน สติ๊กเกอร์หรือยางซีลอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรขจัดครำบยำงมะตอย

ขจัดคราบน�้ามันและคราบยางมะตอยออกจากผิวสีด้วยแอลกอฮอล์ 

จากนัน้ ท�าความสะอาดพืน้ท่ีนีด้้วยน�า้สบูท่นัทเีพือ่ลบรอยแอลกอฮอล์

ทัง้หมด

กำรปกป้องตัวถังรถ

หลังจากท�าความสะอาด ให้ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสี หาก

เกิดความเสียหายจนเห็นผิวโลหะ ให้ใช้สีรองพื้นก่อน จากน้ันทาสี

ด้วยสีที่ถูกต้อง และทาสีด้วยปากกาสี (ถ้ามี) ต้องท�าขั้นตอนนี้หลัง

จากล้างรถและก่อนขัดสีหรือแว็กซ์ ต้องซ่อมสีหรือความเสียหายตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต หากไม่ปฏิบัติตาม การรับประกันการป้องกัน
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การกัดกร่อนจะถือเป็นโมฆะ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรขัดสี

ห้ำมใช้น�้ำยำขัดสีรถที่มีสำรขัดหยำบ มิฉะนั้น จะท�ำให้

ฟิล์มสีหลุดล่อนและท�ำลำยควำมเงำงำม

ให้ใช้น�้ายาขัดสีที่ได้รับอนุญาตและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมที่สามารถครอบคลุมรอยขีดข่วนและปิดรอยขีดข่วนได้

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่างสีรถและชั้นเคลือบ

หมำยเหตุ ถ้ำเป็นไปได้ ให้หลีกเล่ียงกำรขัดหรือแว็กซ์กระจก
หน้ำต่ำงและยำงซีล

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ ่น ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจกมองหลัง

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เพื่อท�าความสะอาดพื้นผิว

ด้านในและด้านนอกของกระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม หลังจากท�าความสะอาดรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาดและแว็กซ์เสร็จ ให้ใช้น�า้ยาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาดพื้น

ผิวด้านนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม ต้องเช็ดกระจกบังลมตามแนวนอน เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่อ

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

หมำยเหตุ ห้ำมขูดกระจกบังลมหลังหรือใช้สำรขัด เพรำะอำจจะ
ท�ำให้อุปกรณ์ไล่ฝ้ำเสียหำย

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ท�าความสะอาด และใช้ใบมีดพลาสติก

ก�าจัดน�้าแข็งออก ห้ามใช้สารขัดถูแบบผสมหรือใบมีดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกใดๆ ด้วยวิธีการล้างทั่วไป 

แต่ห้ามใช้สารขัด
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สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีที่เหมาะ

สมทันที เพื่อป้องกันมิให้การรับประกันการป้องกันการกัดกร่อนเป็น

โมฆะ

ซีลยำง

หากซีลยางถูกล้างด้วยน�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์แรง ต้องใช้วัสดุที่

เหมาะสม (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อป้องกันมิให้ติดกันและยืดอายุการ

ใช้งานของซีลยาง

ล้อ

เมื่อท�ำควำมสะอำดล้อรถ หำกวัสดุใดๆ หรือน�้ำสัมผัสกับ

ดิสก์เบรกโดยตรง อำจจะลดประสิทธิภำพกำรเบรกได้

ควรท�าความสะอาดรถเป็นประจ�า เพื่อให้แน่ใจว่าล้ออยู่ในสภาพที่ดี

ที่สุด

ให้ใช้น�้ายาท�าความสะอาดล้อพิเศษที่ไม่เป็นกรดที่แนะน�าเท่านั้น ต้อง

อ่านคู่มือการใช้งานส�าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด

กำรท�ำควำมสะอำดภำยในรถ

ชิ้นส่วนพลำสติก

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาดพื้นผิวชิ้นส่วนพลาสติก จากนั้น เช็ดด้วยผ้าเปียก

หมำยเหตุ ห้ำมขัดเงำช้ินส่วนประกอบของแผงหน้ำปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่ำนี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาด ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

หมำยเหต ุห้ำมใช้น�ำ้มนัแก๊สโซลนี สำรขจัดครำบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรอืสำรขดัเงำแทนสำรท�ำควำมสะอำด
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แผงหน้ำปัดและจอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาด

หรือสเปรย์

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ำมใช้ของเหลวแช่ฝำครอบถงุลมเสรมิควำมปลอดภัย และ

ห้ำมใช้น�ำ้มนัแก๊สโซลนี สำรขจดัครำบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรือสำรขัดเงำ

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ำมใช้น�้ำยำฟอกขำว น�้ำยำย้อมสีหรือสำรท�ำควำม

สะอำดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4370

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1809

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1628 (ไม่มีราวหลังคา)/1653 (มีราวหลังคา)

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2585

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 948

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 837
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รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1526

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1539

ระยะต�่าสุดถึงพื้น (บรรทุกเต็ม) มิลลิเมตร 145

เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 11.2

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 48

หมำยเหตุ ควำมยำวของรถยนต์ไม่รวมแผ่นป้ำยทะเบียน

หมำยเหตุ ควำมกว้ำงรวมไม่รวมกระจกมองข้ำง และไม่รวมส่วนที่เสียรูปของแก้มยำงตรงเหนือจุดกรำวด์ของยำงรถ
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L CVT

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1450

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1882

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 851

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 599

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 957

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 925



ข้อมูลทำงเทคนิค

233

7

พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L CVT

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 75×84.8

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.498

อัตราส่วนการอัด 12.5:1

ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 80

ความเร็วรอบขณะก�าลังสุทธิสูงสุด รอบ/นาที 6000

แรงบิดสุทธิสูงสุด นิวตัน-เมตร 142

ความเร็วรอบขณะแรงบิดสุทธิสูงสุด รอบ/นาที 4500

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 680±100

เกรดน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันแก๊สโซลีน RON 95 หรือเกรดสูงกว่า

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มันเชือ้เพลงิ 

ลติร/100 กิโลเมตร

ในเมือง ชานเมือง รวม

E0 2.72 4.94 4.13

E20 2.21 5.01 3.98
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สมรรถนะของรถ

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L CVT

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องในขณะออกตัว 

วินาที (0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง
11.2

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 170

ความสามารถการขึ้นเนิน % 30

หมำยเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่ำทดสอบภำยใต้เงื่อนไขเฉพำะ

หมำยเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยำง ควำมลึกของดอกยำง ภำระของรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถกำรขึ้นเนินของรถยนต์
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด
ควำมจุ

1.5L-CVT

น�้ามันเครื่อง (เปลี่ยนหลังการขาย) ลิตร C5 0W-20 4.1

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ลิตร
แบบไกลคอล (รุ่น OAT)

6.9

น�้ายาหล่อเย็นของเกียร์อัตโนมัติ ลิตร 4.1

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ ลิตร Shell SL-2100 8.7

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.85

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 4

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R-134a 540±20
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อหน้า

มุมแคมเบอร์ -35′±45′

มุมแคสเตอร์ 4°01′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
8′±15′

1.5±2.8mm

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 12°04′ ± 45′

ล้อหลัง

มุมแคมเบอร์ –1°15′ ± 45′

มุมโท (โทอินรวม)
24′±20′

4.7±3.8mm

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 7.0J×17

ขนาดยาง 215/55 R17

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้า 250kPa/2.5bar/37psi

ล้อหลัง 250kPa/2.5bar/37psi


