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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

คูม่อืเล่มนีไ้ด้รวบรวมข้อมลูล่าสดุก่อนวนัทีจ่ดัพมิพ์ บรษิทั เอม็จ ี เซลส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด มอี�านาจเต็มในการแก้ไข อธบิายและแนะน�าคูม่อื

นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัแก้ผลติภณัฑ์

หลังจากจดัพมิพ์คูม่อืเล่มนีโ้ดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

กำรประกำศพิเศษ

คูม่อืการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกนัคณุภาพ, การบ�ารงุรกัษา 

นอกจากค�าแนะน�าถงึวธิกีารใช้รถยนต์ทีถ่กูต้อง ข้อควรระวงัในการใช้

รถ และการบ�ารงุรกัษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยงัได้อธบิายหน้าทีแ่ละ

สิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่าง

บรษัิทกบัลกูค้า กรณุาศกึษาคูมื่อการใช้รถยนต์ และสมดุการรับประกนั

คณุภาพและการบ�ารงุรกัษาอย่างละเอยีดก่อนการใช้งานรถยนต์ หาก

เกิดความเสียหายเน่ืองจากความผิดพลาดจากการใช้งาน การละเลย 

และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก

บรษัิทด้วยตวัท่านเอง อาจส่งผลให้สิน้สดุการรบัประกันได้

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดตั้งและ

การเพิ่มส่วนประกอบรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การ

จราจร การขับขี่ การจดทะเบียนรถยนต์ หรือความปลอดภัยทาง

สังคม การติดต้ังชิ้นส่วนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของ

รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลดประสิทธิภาพการท�างาน

ของส่วนประกอบต่างๆ หรือท�าให้เกิดการขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับ

ค�าน�า
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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

เคร่ืองหมายเตือนนี้หมายถึง เพ่ือลดความเสี่ยง การบาด

เจบ็หรอืรถยนต์เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง ต้องปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนที่กล่าวอย่างเคร่งครัด หรือต้องพิจารณา

ข้อมลูทีใ่ห้ไว้อย่างรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ อธิบายข้อมูลส�าคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
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เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

 แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

 แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขเครื่องยนต์

3 หมายเลขเกียร์

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือชุดเกียร์ อาจจะ

ต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• บนพื้นด้านหน้าเบาะนั่งด้านขวาของรถยนต์

• ด้านในประตูท้าย เปิดประตูท้าย จะสามารถมองเห็น

หมายเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้านล่างขวาของแผงหน้า
ปัด สามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัยของบริษัทฯ อ่านข้อมูล VIN

หมายเลขเครื่องยนต์

พิมพ์อยู่ที่ด้านหน้าขวาของเสื้อสูบเครื่องยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

รถยนต์)



ค�ำน�ำ

5

หมายเลขเกียร์

พิมพ์อยู่บนพื้นผิวเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์ ส�าหรับหมายเลข

เกียร์ของรถยนต์บางรุ่น ต้องยกรถยนต์ขึ้นแล้วจึงสามารถมองเห็น 

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• รุ่นรถ

• รุ่นเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• เดือนปีผลิต

• ประเทศผลิต

• บริษัทผลิต
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านขวา



1
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8	 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

10	 แผงหน้าปัด

13	 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

29	 ไฟเตือนและไฟแสดง

36	 ไฟส่องและสวิตช์

41	 ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

45	 ระบบบังคับเลี้ยว

47	 แตร

48	 กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

51	 แผ่นบังแดด

52	 กระจกหน้าต่างรถ

54	 ซันรูฟ*

58	 ไฟส่องสว่างภายใน

59	 ช่องจ่ายไฟ

61	 ที่เก็บของ

64	 ที่วางแก้ว

65	 ราวหลังคา*
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แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม
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1
1 สวิตช์กระจกไฟฟ้า

2 สวิตช์ปรับตั้งระดับกระจกมองข้างและไฟหลัก

3 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน

4 แตร

5 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ

6 แผงหน้าปัด

7 สวติช์คนัโยกควบคมุความเร็วอตัโนมตั/ิจ�ากดัความเรว็แบบ Active*

8 สวิตช์คันโยกไฟส่อง

9 ปุ่มสตาร์ท

10 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์

11 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

12 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ/ระบบเครื่องเสียง

13 คันเกียร์

14 แป้นเบรก

15 คันเร่ง

16 คันโยกเปิดฝากระโปรงหน้า

17 ก้านเปิดฝาช่องเติมน�้ามัน
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แผงหน้ำปัด

แผงหน้ำปัด-จอสี*

มำตรวัดควำมเร็วรถ (ต�ำแหน่ง 1)

แสดงความเร็วรถ หน่วยเป็น km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

มำตรวัดควำมเร็วรอบ (ต�ำแหน่ง 2)

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ หน่วยเป็น ×1,000 รอบ/นาที

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงจนกระทั่งมาตรแสดงรอบ

เครื่องยนต์อยู่ในพื้นที่เตือนสีแดงเป็นเวลานาน

มำตรวัดอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ต�ำแหน่ง 3)

แสดงอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์

มำตรวัดน�้ำมันเชื้อเพลิง (ต�ำแหน่ง 4)

แสดงระดับน�้ามันเชื้อเพลิงที่เหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิง

เมื่อระดับน�้ามันเช้ือเพลิงในถังน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินไป ไฟเตือน

ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินจะส่องแสงสีเหลืองหรือกะพริบพร้อมส่ง

เสียงเตือน

ข้อควรระวัง

กรุณาเติมน�้ามันเช้ือเพลิงเมื่อไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินสว่าง

ขึ้น
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1 แสดงว่าช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ด ้านขวาของ

รถยนต์

แผงหน้ำปัด-จอแสดงข้อมูลทั่วไปแบบธรรมดำ*

มำตรวัดควำมเร็วรถ (ต�ำแหน่ง 1)

แสดงความเร็วรถ หน่วยเป็น km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

มำตรวัดควำมเร็วรอบ (ต�ำแหน่ง 2)

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ หน่วยเป็น ×1,000 รอบ/นาที
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ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงจนกระทั่งมาตรแสดงรอบ

เครื่องยนต์อยู่ในพื้นที่เตือนสีแดงเป็นเวลานาน

มำตรวัดอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ต�ำแหน่ง 3)

แสดงอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์

มำตรวัดน�้ำมันเชื้อเพลิง (ต�ำแหน่ง 4)

แสดงระดับน�้ามันเชื้อเพลิงที่เหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิง

เมื่อระดับน�้ามันเช้ือเพลิงในถังน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินไป ไฟเตือน

ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินจะส่องแสงสีเหลืองหรือกะพริบพร้อมส่ง

เสียงเตือน

ข้อควรระวัง

กรุณาเติมน�้ามันเช้ือเพลิงเมื่อไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินสว่าง

ขึ้น

 แสดงว่าช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ด ้านขวาของ

รถยนต์

ข้อมูลท่ีแสดงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากอุปกรณ์ที่เลือกติด
ตั้ง เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และพื้นที่ตลาดรถยนต์
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1
จอแสดงข้อมูลทั่วไป

จอแสดงข้อมูลทั่วไป-จอสี*

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ระยะทางขับต่อ

2 แสดงต�าแหน่งเกียร์

3 ระยะทางรวม

4 ข้อมูลทั่วไป

ระยะทำงขับต่อ

แสดงระยะทางที่สามารถขับต่อก่อนที่ถังน�้ามันเชื้อเพลิงจะหมดถัง

แสดงต�ำแหน่งเกียร์

แสดงต�าแหน่งเกียร์ในขณะนั้น (P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

กรณีที่แสดงผลเป็น “EP” แสดงว่าระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหาด้าน

ฟังก์ชันอย่างร้ายแรง ในกรณีนี้ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ต้ังของบริษัทฯ ทันทีเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม ส�าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึงบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ระยะทำงรวม

แสดงระยะทางรวมของรถยนต์

ข้อมูลทั่วไป

สามารถเลือกฟังก์ชันข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ่มบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาที่ด้านขวาพวงมาลัย เพื่อสลับรายการ

แสดงข้อมูลทั่วไป
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• กดปุ่ม OK ที่ด้านขวาพวงมาลัยเพื่อยืนยันหรือกดปุ่ม OK ค้างไว้

เพื่อรีเซ็ตค่า

• กดปุ่มบน/ล่างที่ด้านขวาพวงมาลัยเพื่อท�าการปรับตั้ง

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ข้อมูลปัญหา

2 ทริปคอมพิวเตอร์

3 การตั้งค่า

ข้อมูลปัญหา

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• หน้าเริ่มต้น: แสดงสถานะในขณะนั้นของล็อกประตู ไฟรถและ

ประตูรถ
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1
• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการ

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์ ค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ตหลังจาก

หยุดจ่ายไฟรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกดปุ่ม OK ที่ด้าน

ขวาพวงมาลัยอเนกประสงค์ค้างไว้เพื่อท�าการรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลา

การเดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ท่ีด้านขวา

พวงมาลัยอเนกประสงค์ค้างไว้เพื่อท�าการรีเซ็ต

• Tyre Pressure*: แสดงสถานะแรงดันลมยางในขณะนั้น

• Battery Voltage: แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าในขณะนัน้ของแบตเตอรี่

การตั้งค่า

Brightness

สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟหน้าจอ

Speed Warning

สามารถตั้งค่าจ�ากัดความเร็วที่จะกระตุ้นสัญญาณเตือนความเร็วเกิน

ก�าหนด

Next Service

สามารถแสดงและรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาของรถยนต์

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข จอแสดงข้อมูลทั่วไป

อาจจะแสดงข้อมูลปัญหาต่อไปนี้
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Cruise Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Active Speed 

Limiter Fault

แสดงว่าระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Engine Coolant 

Temperature 

High

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกิน

อาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อเครื่องยนต์ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ดับ

เคร่ืองยนต์และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Coolant 

Temperature 

Sensor Fault

แสดงว่าเซน็เซอร์วดัอณุหภมูนิ�า้ยาหล่อเย็น

ของเครือ่งยนต์ขดัข้อง ถ้าสภาพจราจรเอือ้- 

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที 

ดับเครือ่งยนต์และติดต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบั

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม

Low Oil Pressure

แสดงว่าแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่เกนิไป ซึง่อาจ

จะท�าให้เครือ่งยนต์เสยีหายอย่างรุนแรง ถ้า

สภาพจราจรเอือ้อ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภยัทนัทแีละดบัเครือ่งยนต์ ตรวจสอบ

ระดบัน�า้มนัเคร่ืองและตดิต่อศูนย์บรกิารทีไ่ด้

รบัการแต่งตัง้ของบริษทัฯ เพือ่ท�าการตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม
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1
ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Fault

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการ

ระบายไอเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Check Engine

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพของเครือ่งยนต์ ถ้าสภาพจราจร

เอ้ืออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันท ีดับเครือ่งยนต์และตดิต่อศนูย์บรกิารที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Ignition System 

Fault

แสดงว่าโหมดแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษิทัฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Start Stop 

Button Fault

แสดงว่าปุ ่มสตาร์ทขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Passive Entry 

Fault

แสดงว่าโหมดการเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ABS Fault

แสดงว่าระบบป้องกนัล้อลอ็กขดัข้อง ฟังก์ชัน

ป้องกนัล้อลอ็กจะท�างานไม่ได้ กรณุาตดิต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Brake Fault

แสดงว่าระบบเบรกขาดน�้ามันเบรกหรือ

ระบบกระจายแรงเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันทีและดับเคร่ืองยนต์ ตรวจ

สอบระดับน�้ามันเบรก และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Stability Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Traction Control 

Fault

แสดงว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Traction Control 

Fault

แสดงว่าระบบเบรกมอืไฟฟ้าขดัข้อง กรณุา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Park Brake Force 

Not Enough

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องขณะ

จอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Autohold Fault

แสดงว่าระบบป้องกนัการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้างขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Hill Descent 

Control Fault

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วรถขณะลง

ทางลาดชนัขดัข้อง กรณุาตดิต่อศนูย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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1
ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPS 

Performance 

Reduced

แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิดปัญหา

ท่ัวไปจนท�าให้ประสิทธิภาพลดลง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันที 

และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่และเดินทาง

ระยะสั้น เพื่อตรวจสอบว่ายังมีปัญหาหรือ

ไม่ หากยังมีปัญหา ต้องติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

EPS Assistance 

Failure

แสดงว ่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร ์เกิด

ปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Steering Angle 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษิทัฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Steering Angle 

Uncalibrated

แสดงว ่ายังไม ่สอบเทียบมุมพวงมาลัย 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ESCL Fault

แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ขดัข้อง ถ้าสภาพจราจรเอือ้อ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและดับ

เครื่องยนต์ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม

Fuel Sensor 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วดัปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ขดัข้อง กรณุาติดต่อศนูย์บริการทีไ่ด้รบัการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Airbag Fault

แสดงว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยขัดข้อง 

ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ 

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Front Left/Front 

Right/Rear Left/

Rear 

Right Tyre 

Sensor Battery 

Low

แสดงว่าแบตเตอรี่ของเซ็นเซอร์ระบบ

ตรวจสอบความผิดปกติของลมยางน้อย

เกินไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

TPMS Fault

แสดงว่าระบบตรวจสอบความผิดปกติของ

ลมยางขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

12V Battery 

Charging

แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่า

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม
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1
จอแสดงข้อมูลทั่วไปแบบธรรมดำ*

1 นาฬิกาดิจิตอล

2 แสดงต�าแหน่งเกียร์

3 ระยะทางรวม

4 ข้อมูลทั่วไป

นำฬิกำดิจิตอล

แสดงเวลาในขณะนั้นในรูปแบบตัวเลข

แสดงต�ำแหน่งเกียร์

แสดงต�าแหน่งเกียร์ในขณะนั้น (P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
กรณีที่แสดงผลเป็น “EP” แสดงว่าระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหาด้าน
ฟังก์ชันอย่างร้ายแรง ในกรณีนี้ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง
ต้ังของบริษัทฯ ทันทีเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม ส�าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึงบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ระยะทำงรวม

แสดงระยะทางรวมของรถยนต์

ข้อมูลทั่วไป

สามารถเลือกฟังก์ชันข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ่มบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาที่ด้านขวาพวงมาลัย เพื่อสลับรายการ
แสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่ม OK ที่ด้านขวาพวงมาลัยเพื่อยืนยันหรือกดปุ่ม OK ค้างไว้

เพื่อรีเซ็ตค่า
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• กดปุ่มบน/ล่างที่ด้านขวาพวงมาลัยเพื่อท�าการปรับตั้ง

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ทริปคอมพิวเตอร์

2 การตั้งค่า

3 ข้อมูลปัญหา

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• Current speed: แสดงความเร็วรถในขณะนั้น

• Range to Empty: ฟังก์ชันนี้จะแสดงระยะทางที่สามารถขับต่อ

ก่อนที่ถังน�้ามันเชื้อเพลิงจะหมดถัง หลังเติมน�้ามันเชื้อเพลิงใหม่ 

ค่าระยะทางจะเปลี่ยนตาม

• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ความเร็วรถโดย

เฉลี่ย ระยะเวลาการเดินทางและอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์ ค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ตหลังจาก

หยุดจ่ายไฟรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกดปุ่ม OK ที่ด้าน

ขวาพวงมาลัยอเนกประสงค์ค้างไว้เพื่อท�าการรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ความเร็วรถ

โดยเฉลี่ย ระยะเวลาการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน�้ามัน

เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ที่ด้านขวา

พวงมาลัยอเนกประสงค์ค้างไว้เพื่อท�าการรีเซ็ต
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1
• Instantaneous Fuel Economy: แสดงการสิ้นเปลืองน�้ามัน

เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ท�างานในขณะนั้น

• Battery Voltage: แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าในขณะนัน้ของแบตเตอรี่

การตั้งค่า

Luminance Level

สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟหน้าจอ

หมายเหต ุกรณทีีไ่ด้เปิดไฟหรีเ่ท่านัน้ จงึสามารถเข้าถงึตวัเลอืกนีไ้ด้

Speed Warning

สามารถตั้งค่าจ�ากัดความเร็วที่จะกระตุ้นสัญญาณเตือนความเร็วเกิน

ก�าหนด

Next Service

สามารถแสดงและรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาของรถยนต์

Warning Information

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าตามข้อความที่แสดงขึ้นที่หน้าจอ หรือหาก

เป็นข้อความเตือน กรุณาอ่านคู่มือบทที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามค�า

แนะน�าที่ถูกต้อง

จอแสดงข้อมูลทั่วไป อาจจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Engine Coolant 

Temperature 

High

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกิน

อาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อเครื่องยนต์ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ดับ

เคร่ืองยนต์และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Engine Coolant 

Temperature 

Sensor Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

ขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณา

จอดรถอย่างปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Low Oil 

Pressure

แสดงว่าแรงดันน�้ามันเครื่องต�่าเกินไป ซึ่ง

อาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายอย่าง

รุนแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณา

จอดรถอย ่ า งปลอดภัยทันที และดับ

เครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Engine Fault

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการ

ระบายไอเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Check Engine

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต์และติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Ignition System 

Fault

แสดงว่าโหมดแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Start Stop 

Button Fault

แสดงว่าปุ ่มสตาร์ทขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Passive Entry 

Fault

แสดงว่าโหมดการเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

ABS Fault

แสดงว่าระบบป้องกนัล้อลอ็กขดัข้อง ฟังก์ชนั

ป้องกนัล้อลอ็กจะท�างานไม่ได้ กรุณาตดิต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Brake Fault

แสดงว่าระบบเบรกขาดน�้ามันเบรกหรือ

ระบบกระจายแรงเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจ

สอบระดับน�้ามันเบรก และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Stability Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Traction Control 

Fault

แสดงว ่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EPB System 

Fault

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Park Brake Force 

Not Enough

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องขณะ

จอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Autohold Fault

แสดงว่าระบบป้องกันการไหลของรถโดย

ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Hill Descent 

Control Fault

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วรถขณะลง

ทางลาดชันขัดข ้อง กรุณาติดต ่อศูนย ์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EPS 

Performance 

Reduced

แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิดปัญหา

ทั่วไปจนท�าให้ประสิทธิภาพลดลง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันที 

และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่และเดินทาง

ระยะสั้น เพื่อตรวจสอบว่ายังมีปัญหาหรือ

ไม่ หากยังมีปัญหา ต้องติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

EPS Assistance 

Failure

แสดงว ่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร ์เกิด

ปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Steering Angle 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Steering Angle 

Uncalibrated

แสดงว ่ายังไม ่สอบเทียบมุมพวงมาลัย 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ESCL Fault

แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ขดัข้อง ถ้าสภาพจราจรเอ้ืออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและดับ

เคร่ืองยนต์ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Fuel Sensor 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้ามันขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Airbag Fault

แสดงว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยขัดข้อง 

ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภยัทนัทีและดบัเครือ่งยนต์ และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Airbag Lamp Fail

แสดงว่าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

12V Battery 

Charging

แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่า

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม
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1
ไฟเตือนและไฟแสดง

เมื่อไฟเตือนบางส่วนสว่างขึ้นหรือกะพริบ จะส่งเสียงเตือนพร้อมกัน

ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

 เมื่อเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟหรี่ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ส�าหรับรถยนต์บางรุ่น กรณีที่ไฟหรี่เปิดอยู่เมื่อผู้ขับเปิดประตู ไฟนี้จะ

สว่างขึ้นพร้อมส่งเสียงเตือนผู้ขับปิดไฟหรี่

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

 เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้ำ - สีเขียว*

 เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

 ไฟแสดงของไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวาจะแสดงโดย

ลูกศร ลูกศรนี้อยู่ด้านบนของแผงหน้าปัด เมื่อไฟเลี้ยวกะพริบ ไฟ

แสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบตาม หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยว

ทั้งสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน หากไฟแสดงไฟเล้ียวที่แผงหน้าปัด

กะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิดความผิดปกติ

หมายเหตุ หากไฟเลี้ยวด้านข้างขัดข้อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถี่การกะพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว

ไฟเตือนระบบป้องกันกำรโจรกรรม - สีแดง

 หากตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีแดง 

โปรดใช้กุญแจท่ีถูกต้อง หรือวางกุญแจรีโมทไว้ใต้ที่รองแก้วท่ี
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คอนโซลกลาง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "โปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์" ของ "การสตาร์ทเครื่องยนต์" ในบท "การสตาร์ทและ

การขับขี่"

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่กุญแจรีโมทน้อยเกินไป ไฟนี้จะกะพริบ 

กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

 หากไฟเตือนนี้สว่างขึ้น แสดงว่าถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณา

จอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท และติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนั้น ระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าผู ้ขับหรือผู้

โดยสารด้านหน้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างร้ายแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนกำรระบำยไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่ามี

ปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และ

การระบายไอเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ - สีแดง

 กรณีที่ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์

ส่องแสงสีแดง แสดงว่าอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเคร่ืองยนต์สูงเกินไป 
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1
หากอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไฟเตือน

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์จะกะพริบ

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินไป อาจจะท�าให้เคร่ืองยนต์

เสียหายอย่างร้ายแรง ถ้าเกิดกรณีนี้ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำเกิน - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่า

แรงดันน�้ามันเครื่องต�่าเกินไป ซึ่งอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

อย่างรุนแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง (อ้างอิงที่ "การ

ตรวจสอบและการเติมน�้ามันเครื่อง" ในบท "การซ่อมแซมและการ

บ�ารุงรักษา") และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนไดชำร์จขัดข้อง - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แสดงว่า

ระบบชาร์จแบตเตอรี่ 12V ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ แผงหน้าปัดจะแสดง

ข้อความเตือน ขณะน้ี ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าบางส่วน โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยเร็ว

ที่สุด

ไฟแสดงของระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ - สีเขียว/สี
เหลือง*

 กรณีที่ได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย และไฟนี้จะ

ส่องแสงสีเหลือง

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างาน ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว 

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างาน
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หากตรวจพบว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขัดข้อง ไฟสีเหลืองจะ

กะพริบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟเตือนระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS) - 
สีเหลือง*

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแรงดันลมยางต�่าเกินไป 

กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่าน

หากไฟนี้กะพริบสักพักก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดง

ว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถล - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัว

หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถลปิด - สีเหลือง

 หากปิดสวิตช์ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกัน

ล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง 

ฟังก์ชันของระบบป้องกันล้อล็อกจะท�างานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้งาน

เบรกธรรมดาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบเบรกเกิดความผิด

ปกติ เช่น ระดับน�้ามันเบรกต�่า หรือระบบกระจายแรงเบรกขัดข้อง 
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1
ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและดับ

เครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรก (อ้างอิงที่ "การตรวจสอบและ

การเติมน�้ามันเบรก" ในบท "การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา") และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) /ระบบป้องกันกำร
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง - สีแดง/สีเขียว

P
 หากไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรก

มือไฟฟ้าหรือใช้งานเบรกแบบไดนามิกอยู่ หากไฟนี้ส่องแสงสีแดง

และกะพริบ แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลัง

ท�างาน ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากตรวจพบว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบ

เบรกมือไฟฟ้าเข้าสู่สถานะการวินิจฉัย ไฟเตือนนี้จะสว่างข้ึน กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบควบคมุควำมเรว็รถขณะลงทำงลำดชัน (HDC) 
เปิด/ขดัข้อง - สีเขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิดสวิตช์ HDC หากไฟน้ีจะส่องแสงสีเขียว แสดง

ว่าระบบ HDC เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย หากไฟน้ีส่องแสงกะพริบสี

เขียว แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการลงทางลาดชันอยู่ ปิดสวิตช์ 

HDC ไฟนี้จะดับลง แสดงว่าได้ยกเลิกฟังก์ชันระบบ HDC

หากระบบ HDC ขัดข้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) /ล็อกแกน
พวงมำลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESCL) - สีแดง/สีเหลือง

 ไฟเตือนนี้ท�าหน้าที่เตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้าหรือล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง

หากไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาทั่วไปและส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย ควรจอดรถทันทีและสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ แล้วจึงทดลอง

ขับเป็นระยะทางสั้นๆ อย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่ายังมีปัญหา

หรือไม่ หากไฟนี้ยังสว่าง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดงและกะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้าเกิดปัญหาร้ายแรง และพวงมาลัยหนักขึ้น ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีเหลืองและกะพริบ แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัย

แบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันทีและดับเครื่องยนต์ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม หากไฟน้ีกะพริบระยะ

หนึ่งแล้วจึงดับลง แสดงว่าพวงมาลัยถูกล็อก โปรดลองหมุนพวงมาลัย

ไปทางซ้าย-ขวา

ไฟเตือนระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงต�่ำเกิน - สีเหลือง

 กรณีที่ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังน�้ามันเชื้อ

เพลิงต�่าเกิน ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง กรุณาเติมน�้ามันเชื้อเพลิงก่อนที่

ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินจะสว่างขึ้น

หากระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าลงอย่างต่อเนื่อง ไฟนี้จะกะพริบ หลังเติม

น�้ามันเชื้อเพลิงจนเกินกว่าขีดเตือนภัยล่วงหน้าของถังน�้ามันเชื้อเพลิง 

ไฟนี้จะดับลง ถ้าไม่ดับลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1
หมายเหตุ ไฟเตือนนี้อาจจะสว่างขึ้นเมื่อขับรถผ่านทางสูงชันหรือ
ถนนขรุขระกรณีที่ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่ามาก

ไฟแสดงข้อควำมเตือนควำมผิดปกติของระบบ - สีเหลือง

 ไฟนี้ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับว่ามีข้อความเตือนความผิด

ปกติ โปรดอ่านข้อความเตือนความผิดปกติบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป 

รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “จอแสดงข้อมูลทั่วไป”

ไฟเตอืนระบบจ�ำกดัควำมเรว็ ASL ขดัข้อง - สเีหลอืง*

ASL  ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตรวจพบระบบจ�ากัดความเร็ว ASL 

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

ไฟแสดงควำมเรว็ของระบบจ�ำกัดควำมเรว็ ASL - สีแดง*

 เมือ่ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL อยูใ่นสถานะสแตนด์บาย

หรือสถานะเปิดใช้งาน หากได้ก�าหนดความเรว็เป้าหมายไว้ในขณะนัน้ 

ไฟนีจ้ะสว่างข้ึนและแสดงค่าความเร็วเป้าหมาย

เมือ่ระบบจ�ากดัความเรว็ ASL ท�างาน หากความเร็วรถในขณะน้ันเกนิ

กว่าค่าความเร็วเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ไฟนี้จะกะพริบ ระบบจะลด

ความเร็วรถให้ต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายทันที ระบบจ�ากัดความเร็ว 

ASL จะลดความเรว็โดยใช้เครือ่งยนต์เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้งานแทนการ

เบรกได้ โปรดเหยยีบแป้นเบรกเมือ่ต้องการเบรกอย่างรวดเรว็ในกรณทีี่

รถยนต์อยูบ่นทางลาดชนัสงู ฯลฯ 
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ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ*

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้า

4 ปิดไฟ

ไฟอัตโนมัติ*

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดการท�างาน

เป็นค่าเริ่มต้น (ต�าแหน่ง 1) ระบบนี้จะเปิดหรือปิดไฟหรี่และไฟสวิตช์

โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดหรือปิดไฟหรี่ 

ไฟสวิตช์และไฟต�่าของชุดไฟหน้าโดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสง

โดยรอบในขณะนั้น

หมายเหตุ ฟังกช์นันี้อาศยัเซน็เซอรว์ดัแสงภายนอกรถยนตใ์นเวลา 

จรงิ เซน็เซอร์ของรถยนต์บางรุน่ตดิตัง้อยูท่ีก่ลางคอนโซลหน้า ใกล้ 

กบักระจกบงัลม ห้ามบดบงัหรอืคลุมบรเิวณนี ้มฉิะนัน้ อาจจะ ท�าให้

ไฟหน้าเปิดอตัโนมัตโิดยไม่จ�าเป็น 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

ปรับสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 เพื่อเปิดไฟหรี่และไฟสวิตช์ เป็นต้น 
กรณีท่ีปิดปุ่มสตาร์ทและประตูด้านผู้ขับขี่เปิด หากไฟหรี่ยังคงสว่าง 
ระบบจะส่งเสียงเตือน

ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 3 ไฟ
ต�่าของชุดไฟหน้าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น
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1
ปิดไฟส่อง

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�าแหน่ง 4 จะปิดไฟส่อง ปล่อยสวิตช์เพื่อ

กลับต�าแหน่งสวิตช์ไฟอัตโนมัติ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home 
Light)

หลังปิดปุ่มสตาร์ท ดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทางพวงมาลัย จะเปิดใช้

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น การ

ตั้งค่าสามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนหน้าจอระบบเครื่องเสียง

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะสว่างขึ้น

โดยอัตโนมัติ เมื่อไฟหร่ีสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะดับลง

โดยอัตโนมัติ

ระบบไฟส่องน�ำทำง (Find My Car)

หลังจากล็อกรถหลายนาที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง และกระตุ้นไฟส่องและส่งเสียง กดปุ่มล็อกบน

กุญแจรีโมทอีกครั้ง จะหยุดใช้ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง ขณะนี้ หากกด

ปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง 

การตั้งค่าสามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนหน้าจอระบบเครื่อง

เสียง

กำรปรับระดับไฟหน้ำ

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับไฟหน้า สามารถ

ปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อไปนี้
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ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่

แล้วยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่

ได้บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระ

อย่างสมดุล

3
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล

สวิตช์ไฟตัดหมอก

ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอก

สามารถเพิ่มแสงสว่างเพื่อท�าให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หากใช้ไฟ

ตดัหมอกในขณะทีท่ศันวสิยัด ีอาจเป็นการรบกวนสายตา

ของผู้อืน่ได้
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1
ไฟตัดหมอกหน้ำ*

เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON และได้เปิดไฟหรี่ หมุนสวิตช์ไฟตัด

หมอกไปท่ีต�าแหน่ง 1 จะสามารถเปิดไฟตัดหมอกหน้า หลังจากเปิด

ไฟตัดหมอกหน้า ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหน้าที่แผงหน้าปัดจะสว่าง

ขึ้น

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON และได้เปิดไฟหน้าหรือไฟตัดหมอก

หน้า หมุนสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ต�าแหน่ง 2 จะสามารถเปิดไฟตัด

หมอกหลัง ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับไปที่ต�าแหน่งก่อนหน้า หลังจากเปิด

ไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่าง

ขึ้น

สวิตช์คันโยกไฟส่อง

ในขณะท่ีสลับระหว่างไฟสูงและไฟต�่าของชุดไฟหน้า 

โปรดใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะเป็นการรบกวนสายตา

ของผู้ขับขี่ที่ขับสวนมาได้

ไฟเลี้ยว

เมื่อเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องลง (ต�าแหน่ง 1) เมื่อเลี้ยว



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

40

ขวา ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยว

ท�างานอยู ่ สัญญาณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะ

กะพริบ

หลังจากพวงมาลัยหมุนกลับมาอยู่ต�าแหน่งตรง สวิตช์คันโยกไฟส่อง

จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุนของพวงมาลัย

แคบมาก ต้องรีเซ็ตสวิตช์คันโยกด้วยมือเพื่อปิดไฟเล้ียว กรณีที่มุม

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะกลับท่ีเดิม

ทันที ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งแล้วดับลงโดย

อัตโนมัติ

กำรสลับไฟสูงและไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON และหมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 3 

ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 3) จะเปิดไฟสูง

ของชุดไฟหน้า ขณะนี้ ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น 

ผลกัสวติช์คนัโยกไฟส่อง (ต�าแหน่ง 3) อกีคร้ัง จะสามารถสลบัเป็นไฟต�า่

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 4) หลายครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  จะเปิดใช้งานไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟ

แสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน 

ไฟเลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ ส�าหรับ

ต�าแหน่งไฟฉุกเฉิน โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์เตือนภัย” ในบท “กรณี

ฉุกเฉินระหว่างการขับขี่”
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1
ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING เท่านั้น ผลักสวิตช์

คันโยกเพื่อเลือกจังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• ปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความเร็วการปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ*/ปรับความไวของ

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน* (ต�าแหน่ง 5)

• การปัดน�้าฝนแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝน

จะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เพื่อปรับระยะเวลา

ของการปัดอัตโนมัติ ระยะเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรถ 

หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการปัดจะสั้นลง หากความเร็วรถ

ลดลง ระยะเวลาการปัดจะนานขึ้น

รถยนต์บางรุน่ได้ติดต้ังเซน็เซอร์วัดปรมิาณน�า้ฝนบนฐานต้ังกระจกมอง

หลงั เพือ่ตรวจวดัปรมิาณน�า้ฝนภายนอกรถ เมือ่อยูใ่นต�าแหน่งการปัด

อตัโนมตั ิรถยนต์จะปรบัจงัหวะการปัดน�า้ฝนตามสญัญาณจากเซ็นเซอร์

วัดปรมิาณน�า้ฝน หมนุสวติช์ (ต�าแหน่ง 5) เพือ่ปรับความไวของเซน็เซอร์

วัดปรมิาณน�า้ฝน ค่าความไวยิง่สงู ระยะเวลาการปัดน�า้ยิง่สัน้
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หมายเหตุ หากต้องการปัดน�้าทันที สามารถเพิ่มความไวของ
เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน ถ้าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบ
มีน�้าฝนที่ต่อเน่ือง ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานอย่างต่อเนื่อง แนะน�าให้
ปิดฟังก์ชันการปัดน�้าโดยอัตโนมัติเมื่อฝนไม่ได้ตก

กำรปัดช้ำ

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

น�้าด้วยจังหวะช้า เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

การปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดเร็ว

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

น�้าด้วยจังหวะเร็ว เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

การปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวติช์คนัโยกไปท่ีต�าแหน่งปัดหน่ึงครัง้ (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย ทีปั่ด

น�า้ฝนจะปัดน�า้ฝน หากสวติช์คนัโยกอยูต่�าแหน่งปัดหนึง่ครัง้ (ต�าแหน่ง 

4) เสมอ ทีปั่ดน�า้ฝนจะปัดน�า้ด้วยจังหวะเร็วจนกระท่ังปล่อย

หมายเหตุ เม่ือรถยนต์จอดนิ่ง หากเปิดฝากระโปรงหน้า ที่ปัดน�้า
ฝน/เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้าจะหยุดท�างานทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน

กำรปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

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

ล้างกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้า

ฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานพร้อมกัน

หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ท่ีปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามคร้ัง 
หลังจากนั้นไม่กี่วินาที ที่ปัดน�้าฝนจะฉีดน�้าเพื่อล้างน�้ายาบนกระจก
บังลมออก
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1ข้อควรระวัง

กรณีที่ไม่สามารถฉีดน�้าล้างกระจกบังลมออก ควรปล่อยสวิตช์

คันโยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบัง

สายตา

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

4

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังจะสามารถท�างาน

ได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING เท่านั้น 

ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือกจังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• จังหวะปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1)

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

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

จังหวะปัดเป็นช่วง

หมุนสวิตช์ท่ีปัดน�้าฝนหลังไปท่ีต�าแหน่งจังหวะปัดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 

1) ที่ปัดน�้าฝนหลังจะท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อกันสามคร้ัง จะเปลี่ยน

เป็นโหมดการปัดเป็นช่วง หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 4) จะสามารถปรับ

ระยะเวลาการปัดน�้าฝน

จังหวะฉีดน�้ำและปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ท่ีปัดน�้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

หมุนสวิตช์ท่ีปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้า

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

ล้างกระจกบังลมจะเริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�าแหน่งปิด ท่ี

ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังจะหยุดท�างาน 

หลังจากนั้นหลายวินาที ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าอีกครั้งเพื่อปัดน�้ายาบน

กระจกบังลมออก

หมายเหตุ เม่ือเปิดประตูท้าย ท่ีปัดน�้าฝนหลัง/เคร่ืองฉีดน�้าล้าง
กระจกจะไม่ท�างาน

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



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

45

1
ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับตั้งแกนพวงมำลัย

ห้ามปรับมุมแกนพวงมาลัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ 

การกระท�าเช่นนี้จะอันตรายอย่างมาก

ปรับมุมแกนพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับต�าแหน่ง

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกแกนพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่
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ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลยัจะหมนุยากและส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั

ในการขบัขีเ่ป็นอย่างมาก

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอตัโนมติัตามความเรว็รถ แรงบดิบงัคบัเลีย้วและมมุพวงมาลยั

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู ่

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมาลัยหนักขึ้น

กำรสลับระดับแรงหมุนพวงมำลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้ามีสามระดับแรงหมุนพวงมาลัยให้เลือก

1 มาตรฐาน: แรงเสริมปานกลาง เป็นโหมดเริ่มต้น

2 ในเมือง: แรงเสริมมาก หมุนเบา

3 สปอร์ต: แรงเสริมน้อย หมุนหนัก

ผู้ใช้งานสามารถสลับระดับแรงหมุนพวงมาลัยบนจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียงเมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

หมายเหตุ หากสลับระดับแรงหมุนพวงมาลัยเมื่อหมุนพวงมาลัย 
ระดับแรงหมุนพวงมาลัยจะไม่สามารถตอบสนองทันที เม่ือรถยนต์
วิ่งในแนวเส้นตรง แล้วจึงสามารถสลับระดับแรงหมุนพวงมาลัยได้

ไฟเตือนระบบควบคุมแรงบังคับเลี้ยวเสริม (EPS) ขัดข้อง

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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1
แตร

กดแตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ แตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านผู้ขับข่ีด้วย กรุณากดแตรตามต�าแหน่งดังรูปภาพ 
เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ที่จะส่งผลต่อการท�างานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• ฟังก์ชนัการปรบัตัง้กระจกมองข้างจะสามารถท�างานได้ในทกุโหมด

ของระบบเพาเวอร์ รวมถึง OFF, ACC และ ON/RUNNING

• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง L) หรือ

กระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อปรับมุมมองของกระจก

มองข้าง

• หลังจากปรับตั้งเสร็จ ให้หมุนปุ่มหมุนไปที่ต�าแหน่งกลาง เพื่อ

ป้องกันการเปลี่ยนมุมมองของกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจ

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำง

สามารถพับเก็บกระจกมองข้าง เพ่ือหลีกเล่ียงกระจกโดนชน และ

ช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่แคบได้
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1

หมุนปุ ่มหมุนไปที่ต�าแหน่งกลางและกดปุ ่มหมุนลง เพื่อพับเก็บ

กระจกมองข้างโดยอัตโนมัติ ผลักปุ่มหมุนลงอีกครั้ง กระจกมองข้าง

จะกลับต�าแหน่งเดิม

เมื่อใช้กุญแจรีโมทเพื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้างจะ

กางออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้างไฟฟ้า หากกระจก
มองข้างเบี่ยงเบนไปจากต�าแหน่งเดิมเนื่องจากบุลคลภายนอกหรือ

ปัจจัยอ่ืนๆ สามารถท�าให้กระจกมองข้างกลับต�าแหน่งเดิมได้โดย
ใช้งานสวิตช์พับเก็บกระจก เพื่อให้กระจกมองข้างกางออกหรือพับ
เก็บอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

การปรับตั้งกระจกและการพับเก็บกระจกมองข้างจะควบคุมโดย

สวิตช์ไฟฟ้า หากปรับตั้งด้วยมือโดยตรง อาจจะท�าให้อุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องเกิดความเสียหาย เม่ือล้างรถ หากฉีดน�้าแรงดันสูงไปที่

ต�าแหน่งดงักล่าวโดยตรง จะท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกดิความเสยีหาย

ได้
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กระจกมองหลัง

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพ่ือ “ป้องกันแสงสะท้อน” ผลักคันปรับเพื่อปรับกระจกมองหลัง

กลับต�าแหน่งปกติ

หมายเหตุ ในบางกรณี ฟังก์ชันการตัดแสงสะท้อนด้วยมืออาจจะ
ท�าให้ผู้ขับไม่สามารถทราบต�าแหน่งของรถยนต์ท่ีวิ่งตามหลังได้
อย่างถูกต้อง
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1
แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

หลังคารถท่ีอยู ่เหนือผู้ขับขี่และผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

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

สเปครถยนต์ ส�าหรับรุ่นท่ีมีกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงแล้ว

เลื่อนฝาครอบไปด้านข้างเพื่อใช้งานกระจกแต่งหน้า

หมายเหตุ บนแผ่นบังแดดทุกแผ่นมีสัญลักษณ์ค�าเตือนเก่ียวกับ
การใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (ต�าแหน่ง 3) 

ห้ามใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เด็กบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดดู
ที่ "การปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า"
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กระจกหน้ำต่ำงรถ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องดูแลความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก เพ่ือ

ป้องกันโดนหนีบ

กดสวิตช์ลง (ต�าแหน่ง 1-4) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ขึ้น 

จะกระจกหน้าต่างจะถูกปรับข้ึน หลังปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุด

เคลื่อนที่ (ยกเว้นโหมด "วันทัช")

หมายเหตุ สามารถควบคุมกระจกด้านหน้า-หลังโดยสวิตช์บน
ประตูท่ีเก่ียวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้านผู้ขับขี่ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/
RUNNING จะสามารถใช้งานกระจกไฟฟ้าได้ (ในระหว่างการใช้
งาน ต้องปิดประตูรถไว้)

ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง กดอีกครั้งจะปลด

ล็อก
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1
หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดใช้
ฟังก์ชันล็อกกระจก

หมายเหตุ กรุณาควบคุมกระจกหน้าต่างอย่างถูกวิธีเพื่อความ
ปลอดภัยของท่านและผู ้โดยสาร ผู ้ขับขี่ต้องแนะน�าวิธีการใช้
กระจกและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยกับผู้โดยสาร

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

สวิตช์ควบคุมกระจกด้านผู้ขับ (ต�าแหน่ง 1) มีสองต�าแหน่ง กดสั้นๆ 

เพื่อไปที่ต�าแหน่งที่ 2 จะเปิดกระจกโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับ

ลง กดสวิตช์อีกครั้ง จะสามารถท�าให้กระจกหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

กระจกด้านผู้ขับมีฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช ยกสวิตช์

ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นสั้นๆ ไปยังต�าแหน่งที่ 2 แล้วปล่อย 

จะปิดกระจกหน้าต่างโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนที่ของกระจกหน้าต่าง 

สามารถหยุดในต�าแหน่งที่ต้องการได้โดยดึงสวิตช์ข้ึนสั้นๆ อีกครั้ง 

ระหว่างที่กระจกก�าลังเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางและหยุดการปรับขึ้นกระจกไฟฟ้า ถ้าเกิดกรณีนี้ 

กระจกจะปรับลงโดยอัตโนมัติเพื่อน�าสิ่งกีดขวางออก

หมายเหตุ ห้ามปรับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงหลายครั้งภายในระยะเวลา
สัน้ มฉิะนัน้ อาจจะกระตุน้ฟังก์ชนัป้องกันมอเตอร์ปรับขึน้ลงกระจก
ร้อนเกินไปจนท�าให้ฟังก์ชันขึ้นลงกระจกหน้าต่างหยุดท�างานเป็น
ชัว่คราว หากพบกรณดัีงกล่าว กรณุารอสกัครูจ่นกระทัง่มอเตอร์เยน็
ลงแล้วจงึใช้งานต่อ ระหว่างการรอมอเตอร์เยน็ลง ห้ามปลดสายไฟ
ขัว้ลบของแบตเตอร่ี

หมายเหตุ หากปลดขั้วแบตเตอร่ีในระหว่างการปรับขึ้นลงกระจก
หน้าต่าง ฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกัน
การหนีบจะท�างานไม่ได้ ขณะนี้ สามารถยกสวิตช์สั้นๆ เพ่ือปรับ
กระจกขึ้นจนสุด จากนั้น ยกสวิตช์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะ
ฟื้นฟูฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการ
หนีบ
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ซันรูฟ*

ชุดซันรูฟประกอบด้วยกระจกสองแผ่นและม่านบังแดด แผ่นกระจก

หน้าสามารถเลื่อนเปิดหรือยกเปิดได้ แผ่นกระจกหลังเป็นกระจกคงที่

ที่เปิดไม่ได้ ม่านบังแดดสามารถเลื่อนเปิดได้

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�าลังเคล่ือนท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยง

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุหรือกิ่งไม้

ขณะที่ซันรูฟก�าลังท�างาน ต้องระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการหนีบ

• ห้ามเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อความเร็วรถสูงมาก ไม่ควรเปิดซันรูฟ

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

เข้าซันรูฟ

• 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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1
กำรใช้งำนซันรูฟ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING จะสามารถใช้

งานซันรูฟได้

กำรควบคุมกระจกซันรูฟ

การยกเปิดกระจกซันรูฟ

ขณะที่กระจกซันรูฟปิดอยู่ กดส่วนหลังของสวิตช์สั้นๆ ตามทิศทาง

ของลูกศร จะสามารถยกเปิดกระจกซันรูฟจนสุด กดสวิตช์อีกครั้ง จะ

หยุดการเปิด

การยกปิดกระจกซันรูฟ

กดส่วนหลังสวิตช์ลงตามทิศทางของลูกศร จะสามารถปิดซันรูฟโดย

อัตโนมัติ กดสวิตช์สั้นๆ อีกครั้ง จะหยุดการปิด

หากต้องการปิดซันรูฟด้วยวิธีแมนนวล กดส่วนหลังของสวิตช์ลงตาม

ทิศทางของลูกศรและค้างไว้จนกระทั่งซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

การเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟ

 หมุนสวิตช์ตามเข็มนาฬิกาจนสุดและค้างไว้จนกระทั่ง

จะเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟจนสุด กระจกจะหยุดเคลื่อนที่ตามต�าแหน่ง

ของสวิตควบคุมกระจก
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การเลื่อนปิดกระจกซันรูฟ

 หมุนสวิตช์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเลื่อนปิดกระจกซันรูฟ 

กระจกจะหยุดเคลื่อนที่ตามต�าแหน่งของสวิตควบคุมกระจก

กำรควบคุมม่ำนบังแดดของซันรูฟ

1 2

การเปิดม่านบังแดด

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 2) สั้นๆ จะเปิดม่านบังแดดโดยอัตโนมัติ กดสั้นๆ อีก

ครั้งจะหยุดการเปิดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดม่านบังแดดด้วยวิธีแมนนวล ต้องกดปุ่มค้างไว้จน

กระทั่งม่านบังแดดไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อย

การปิดม่านบังแดด

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 1) สั้นๆ จะปิดม่านบังแดดโดยอัตโนมัติ กดสั้นๆ อีก

ครั้งจะหยุดการปิดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการปิดม่านบังแดดด้วยวิธีแมนนวล ต้องกดปุ่มค้างไว้จน

กระทั่งม่านบังแดดไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อย

หมายเหต ุกรณทีีต้่องการจอดรถเป็นเวลานาน แนะน�าให้ปิดม่านบงั
แดด และพยายามจอดรถในโรงจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยงรถยนต์โดน
แสงแดดจนท�าให้อุณหภูมิภายในรถสูงเกินไป จนท�าให้อุปกรณ์
ภายในรถเกดิความเสยีหาย
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1
ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ในระหว่างการเลื่อนปิดกระจกซันรูฟและม่านบังแดดโดยอัตโนมัติ 

หากพบสิ่งกีดขวางหรือเจอกับสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น อุณหภูมิต�่า

กว่า -20 องศาเซลเซียส) หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ท�าให้ความต้านทานการ

ปิดเพิ่มขึ้น กระจกซันรูฟและม่านบังแดดจะหยุดปิดและเปิดโดย

อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งกีดขวางและป้องกันกลไกเคลื่อนที่ที่

เกี่ยวข้อง

การบังคับปิดกระจกซันรูฟ

บังคับปิดกระจกซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจากได้กระตุ้นฟังก์ชันป้องกัน

การหนีบ: กดส่วนหลังของสวิตช์กระจกซันรูฟลงภายใน 5 วินาทีและ

ค้างไว้ จนกระท่ังกระจกซันรูฟปิดสนิท ต้องระวังว่า ฟังก์ชันป้องกัน

การหนีบจะใช้งานไม่ได้ในระหว่างการปิดกระจกซันรูฟ

การบังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟ

บังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจากได้กระตุ้นฟังก์ชัน

ป้องกันการหนีบ: กดสวิตช์ปิดม่านบังแดดลงภายใน 5 วินาทีและค้าง

ไว้จนกระทั่งม่านบังแดดปิดสนิท ต้องระวังว่า ฟังก์ชันป้องกันการ

หนีบจะใช้งานไม่ได้ในระหว่างการปิดม่านบังแดด

กำรก�ำหนดค่ำเริ่มต้นของซันรูฟ

ระหว่างกระจกซันรูฟหรือม่านบังแดดเคลื่อนที่ หากปลดขั้วแบตเตอรี่ 

จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของซันรูฟ ขณะน้ี ต้องตั้งค่าเร่ิมต้น

หลังจากเชื่อมต่อขั้วแบต

การตั้งค่าเริ่มต้นของกระจก: ปิดกระจก กดส่วนหลังของสวิตช์ซันรูฟ

ลงและติดต่อกัน 10 วินาที กระจกจะเปิดโดยอัตโนมัติระยะหนึ่งแล้ว

จึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการนี้ ต้องกดสวิตช์ลงตลอด

การตั้งค่าเริ่มต้นของม่านบังแดด: ปิดม่านบังแดด กดสวิตช์ปิดม่านบัง

แดดและติดต่อกัน 10 วินาที ม่านบังแดดจะเปิดโดยอัตโนมัติระยะ

หนึ่งแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการนี้ ต้องกดสวิตช์ลง

ตลอด
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ไฟส่องสว่ำงภำยใน

กดปุ่มใดๆ (ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟส่องที่เกี่ยวข้อง กดอีกครั้งจะปิดไฟ

ส่อง

กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดการใช้งานแบบอัตโนมัติ กดอีกครั้งจะปิด

การใช้งานแบบอัตโนมัติ

เมือ่เกดิกรณดีงัต่อไปนี ้ไฟภายในห้องโดยสารจะสว่างขึน้โดยอตัโนมตัิ

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูรถหรือประตูท้ายบานใดบานหนึ่ง

• ปิดปุ่มสตาร์ท โดยที่ได้เปิดไฟหรี่ก่อนปิดปุ่มสตาร์ทภายใน 30 

วินาที

หมายเหตุ หากเปิดประตูรถหรือประตูท้ายเกิน 15 นาที ไฟภายใน
ห้องโดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่คาย
ประจุไฟฟ้า
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1
ช่องจ่ำยไฟ

ขณะที่ไม่ได้ใช้งานช่องจ่ายไฟ 12V ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ถูก

ต้อง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จน

ท�าให้ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

พิกัดแรงดันของช่องจ่ายไฟ 12V เป็น 12 โวลต์ ก�าลัง

สูงสุดเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

ก�าลังไฟฟ้าเกินอัตรา

หากใช้งานช่องจ่ายไฟด้านหน้าหรือช่องเสียบ USB ใน

กรณีที่ระบบเพาเวอร์ยังไม่พร้อมใช้งาน จะสิ้นเปลือง

ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจ

จะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ท

รถยนต์ได้

ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าคอนโซลกลาง เมื่อปุ่มสตาร์ท

อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING ดึงปลั๊กปิดออกจะสามารถใช้

เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ด้านขวาของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB สองช่อง 

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

สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
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ด้านหลังของคอนโซลกลางยังมีช่องเสียบ USB สองช่องที่สามารถใช้

เป็นช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

ส�าหรับรถยนต์บางรุ่น ยังมีช่องเสียบ USB หนึ่งช่องท่ีฐานตั้งกระจก

มองหลัง ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB บางช่องของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับ
อปุกรณ์ชาร์จเร็วบางชนดิเนือ่งจากความแตกต่างของสเปครถยนต์
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1
ที่เก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดที่เก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากปิดไม่สนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

ออกตัวอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในที่เก็บ

ของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟ

ติดไฟได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับช่องเก็บของ (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝาครอบไปยังด้านหน้า จะสามารถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วในขณะเดินทาง
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ช่องเก็บบัตร

อยู่ใต้แผ่นปิดล่างด้านผู้ขับ

ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ดึงที่พักแขนขึ้น (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ วางที่พัก

แขนลง จะสามารถปิดช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
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1
ห้องเก็บสัมภำระท้ำยรถ

ห้ามวางสิ่งของไว้บนที่วางเสื้อที่อยู่ด้านหลังพนักพิงหลัง

ของเบาะนั่งด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

ชั้นวางของด้านหลังใช้เชือกและตะขอเชื่อมต่อกับประตูท้าย เมื่อเปิด

ประตูท้าย ชั้นวางของจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือซ่อมแซมยางอยู่ใต้พรม ยกพรมห้องเก็บสัมภาระขึ้นจะ

สามารถน�าเครื่องมือออก หลังจากใช้งานเสร็จ วางพรมพื้นห้องเก็บ

สัมภาระลงและจัดให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ สามารถปรับระดับพรมห้องเก็บสัมภาระ (ต�าแหน่ง 1, 2) 

เพื่อปรับพื้นที่เก็บของของห้องเก็บสัมภาระ
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ที่วำงแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วางแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า

ร้อนล้นออกในระหว่างการขับขี่จนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ที่วำงแก้วที่คอนโซลกลำง

ที่วางแก้วที่คอนโซลกลางอยู่ที่ด้านหน้าชุดท่ีพักแขนคอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้
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1
รำวหลังคำ*

ภาระบรรทุกของราวหลังคาต้องไม่เกินภาระบรรทุก

สูงสุด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุและท�าความเสีย

หายต่อรถยนต์

หากไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่างแน่นและถูกวิธี อาจจะ

ท�าให้ของบรรทุกตกจากราวหลังคาจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือการบาดเจ็บ

หากบรรทกุของน�า้หนกัเกนิหรอืขนาดใหญ่บนราวหลงัคา 

จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เนื่องจากต�าแหน่ง

ศนูย์ถ่วงเปลีย่นแปลงและพ้ืนทีป่ะทะแรงลมกว้างขึน้ หลกี

เลีย่งการเล้ียว เร่งความเรว็หรอืเบรกรถอย่างกะทนัหัน

โปรดทราบข้อควรปฏบัติต่อไปนี้เมื่อใช้งานราวหลังคา

• เมื่อบรรทุกของ ควรพยายามยึดกับส่วนหน้าของหลังคารถให้

มากที่สุดและกระจายน�้าหนักสัมภาระบนหลังคาอย่างสม�่าเสมอ

• ก่อนที่จะผ่านอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ ต้องน�าของที่บรรทุก

และอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจากหลังคาก่อน

• หลังจากบรรทุกสิ่งของไว้บนราวหลังคา จะท�าให้ความสูงของ

รถยนต์เปล่ียนแปลง 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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กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ก่อนหรือหลังใช้งานราวหลังคา ต้องตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้น

ส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�า
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมเป่าพื้น

5 ช่องลมด้านข้างกระจกหน้า
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2

ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีควบคุมการ

ระบายอากาศและการท�าความเย็นภายในรถ ลมจากภายนอกไหล

ผ่านหน้ากากแอร์ที่อยู่ใต้กระจกบังลมหน้าและเคร่ืองกรองอากาศ 

แล้วจึงเข้าสู่ห้องโดยสาร

ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้ามมีสิ่ง

ปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็งเป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

ไส้กรองอากาศระบบปรับอากาศ PM2.5 สามารถป้องกันไม่ให้เกสร

และฝุ่นเข้าสู่ห้องโดยสาร และสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพเพือ่รกัษาความสะอาดของอากาศทีไ่หลเข้าสูห้่องโดยสาร 

เพ่ือได้ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อเปิดหรือปิด

ช่องลม ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุม

ทิศทางการไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

หมุนปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเพ่ือเปิดหรือ

ปิดช่องลม ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-

ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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2

ระบบปรับอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำจอควบคุม-ไม่มีระบบน�ำทำง*

1 โหมดกระจายอากาศ

2 สวิตช์ระบบ

3 สวิตช์ท�าความเย็น A/C

4 โหมดไหลเวียนอากาศ

5 ปรับความเย็น

6 ปรับความแรงลม
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สวิตช์ระบบ

แตะปุ่มเปิด/ปิดระบบปรับอากาศเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ กรณีที่ปิดหน้าจอควบคุม ระบบปรับอากาศยังคงท�างาน
ได้

สวิตช์ท�ำควำมเย็น

แตะปุ่มสวิตช์ A/C ระบบปรับอากาศจะเปิดหรือปิดการท�าความเย็น

หมายเหตุ

1 ระบบปรบัอากาศจะเริม่ท�าความเยน็หลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต์

2 เม่ือหยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศยัง

สามารถใช้งานฟังก์ชันระบายอากาศได้

3 หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีน�้า

ที่ควบแน่น ท�าให้มีกลิ่นผิดปกติ แนะน�าให้พัดลมท�างานต่อไป

อีก 5 นาทีหลังจากหยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศ เพื่อ

ก�าจัดน�้าที่ควบแน่น และป้องกันการเกิดกลิ่นผิดปกติ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

แตะปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศ เพื่อสลับโหมดไหลเวียนอากาศ (การ

ไหลเวียนภายนอกและการไหลเวียนภายใน)

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เมื่อรถยนต์ได้รับสัญญาณถอยรถหรือ

สัญญาณล้างกระจกบังลม จะสลับโหมดไหลเวียนจากการไหลเวียน

ภายนอกเป็นการไหลเวียนภายใน เพ่ือป้องกันมิให้ไอเสียหรือกลิ่นผิด

ปกติเข้าสู่ห้องโดยสาร หลังจากสัญญาณถอยรถหรือสัญญาณล้าง

กระจกบังลมหายไปสักพัก จะกลับสู่โหมดไหลเวียนภายนอก

หมายเหตุ ห้ามใช้โหมดไหลเวียนภายในเป็นเวลานาน ต้องระบาย
อากาศภายนอกรถด้วย

หมายเหตุ หากใช้โหมดไหลเวียนภายในเป็นเวลานาน อาจจะ
ท�าให้เกิดหมอก/ฝ้า หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาเลือกฟังก์ชัน
ไล่ฝ้า/หมอกเพื่อปรับความแรงลมสู่ระดับสูงสุด

โหมดกระจำยอำกำศ

แตะปุ ่มโหมดกระจายอากาศเพื่อปรับโหมดกระจายอากาศตาม

ต้องการ
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พื้นที่กระจำย

อำกำศ

สัญลักษณ์บน

หน้ำจอ
โหมดกระจำยอำกำศ

เป่า “หน้า”

เป่า “หน้า+พื้น”

เป่า “พื้น”

เป่า “พื้น+กระจกบังลม”

เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลมกลาง และ

ช่องลมด้านหลัง

เป่า “หน้า+พ้ืน” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมด้านข้าง 

ช่องลมกลาง และช่องลมด้านหลัง

เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมด้านข้างกระจกหน้าและช่องลมที่กระจกบังลมหน้า

เป่า “พื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมที่

กระจกบังลมหน้า และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

ปรับควำมแรงลม

เลื่อนแถบปรับความแรงลมไปทางด้านซ้ายและขวา จะสามารถปรับ

ความแรงลมได้ ระดับต�่าสุดเป็น 1

แตะแถบปรับความแรงลม จะสามารถตั้งค่าความแรงลมตามต้องการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ปรับควำมเย็น

เลื่อนแถบปรับความเย็นไปทางด้านซ้ายและขวา จะสามารถปรับ

ความเย็นของช่องลม

แตะแถบปรับความเย็น จะสามารถต้ังค่าความเย็นตามต้องการได้

อย่างรวดเร็ว
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หน้ำจอควบคุม-มีระบบน�ำทำง*

1 ปรับความเย็น

2 โหมดกระจายอากาศ

3 สวิตช์ระบบ

4 ปรับความแรงลม

5 ปุ่มลัดของระบบปรับอากาศ 

(สามารถเข้าสู่หน้าควบคุมระบบปรับอากาศได้

อย่างรวดเร็ว)*

6 โหมดไหลเวียนอากาศภายนอก

7 โหมดไหลเวียนอากาศภายใน

8 สวิตช์ท�าความเย็น A/C

A/C

Air Purifying

COOLING LEVEL

15

19:484G

FAN

3

1 3

68 7 5

42
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สวิตช์ระบบ

แตะปุ่มเปิด/ปิดระบบปรับอากาศเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ กรณีที่ปิดหน้าจอควบคุม ระบบปรับอากาศยังคงท�างาน
ได้

สวิตช์ท�ำควำมเย็น

แตะปุ่มสวิตช์ A/C ระบบปรับอากาศจะเปิดหรือปิดการท�าความเย็น

หมายเหตุ

1 ระบบปรบัอากาศจะเริม่ท�าความเยน็หลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต์

2 เม่ือหยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศยัง

สามารถใช้งานฟังก์ชันระบายอากาศได้

3 หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีน�้า

ที่ควบแน่น ท�าให้มีกลิ่นผิดปกติ แนะน�าให้พัดลมท�างานต่อไป

อีก 5 นาทีหลังจากหยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศ เพื่อ

ก�าจัดน�้าที่ควบแน่น และป้องกันการเกิดกลิ่นผิดปกติ

โหมดไหลเวียนอำกำศ

แตะปุ ่มโหมดไหลเวียนอากาศภายในและโหมดไหลเวียนอากาศ

ภายนอกในหน้าควบคุม เพื่อสลับโหมดไหลเวียนอากาศ

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เมื่อรถยนต์ได้รับสัญญาณถอยรถหรือ

สัญญาณล้างกระจกบังลม จะสลับโหมดไหลเวียนจากการไหลเวียน

ภายนอกเป็นการไหลเวียนภายใน เพ่ือป้องกันมิให้ไอเสียหรือกลิ่นผิด

ปกติเข้าสู่ห้องโดยสาร หลังจากสัญญาณถอยรถหรือสัญญาณล้าง

กระจกบังลมหายไปสักพัก จะกลับสู่โหมดไหลเวียนภายนอก

หมายเหตุ ห้ามใช้โหมดไหลเวียนภายในเป็นเวลานาน ต้องระบาย
อากาศภายนอกรถด้วย

หมายเหตุ หากใช้โหมดไหลเวียนภายในเป็นเวลานาน อาจจะ
ท�าให้เกิดหมอก/ฝ้า หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาเลือกฟังก์ชัน
ไล่ฝ้า/หมอกเพื่อปรับความแรงลมสู่ระดับสูงสุด

โหมดกระจำยอำกำศ

แตะพื้นที่กระจายอากาศเพื่อปรับโหมดกระจายอากาศตามต้องการ
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1 2

3

พื้นที่กระจำย

อำกำศ

สัญลักษณ์บน

หน้ำจอ
โหมดกระจำยอำกำศ

2 เป่า “หน้า”

2+3 เป่า “หน้า+พื้น”

พื้นที่กระจำย

อำกำศ

สัญลักษณ์บน

หน้ำจอ
โหมดกระจำยอำกำศ

3 เป่า “พื้น”

1+3
เป่า “พื้น+กระจกบัง

ลม”

1 เป่า “กระจกบังลม”

เป่า “หน้า” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลมกลาง และ

ช่องลมด้านหลัง

เป่า “หน้า+พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมด้านข้าง 

ช่องลมกลาง และช่องลมด้านหลัง

เป่า “พื้น” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมด้านข้างกระจกหน้าและช่องลมที่กระจกบังลมหน้า
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เป่า “พื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมเป่าพื้น ช่องลมที่

กระจกบังลมหน้า และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

เป่า “กระจกบังลม” น�าอากาศไหลผ่านช่องลมที่กระจกบังลมหน้า 

และช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

ปรับควำมแรงลม

แตะ  หรือ  จะสามารถปรับความแรงลมได้ 

ปรับอุณหภูมิ

แตะ  หรือ  จะสามารถปรับอุณหภูมิของช่องลมได้

เล่ือนแถบปรบัอุณหภมูเิพ่ือต้ังค่าอุณหภมูติามต้องการได้อย่างรวดเรว็

แผงควบคุม

1 ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

3 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

4 ปุ่มปรับความแรงลม

5 ปุ่มปรับระดับความเย็น
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ปุ่มลัดส�ำหรับควบคุมระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศสั้นๆ เพื่อ

แสดงหน้าระบบปรับอากาศบนหน้าจอควบคุม

กดปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด

ระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ เปิดระบบปรับอากาศโดยใช้ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบ
ปรับอากาศ และเข้าสู่สถานะก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศล่าสุด

ปุ่มปรับควำมแรงลม

 กดปุ่มปรับความแรงลมขึ้นหรือลงเพื่อปรับความแรงลม

ปุ่มปรับระดับควำมเย็น

 กดปุ ่มปรับอุณหภูมิข้ึนหรือลงเพื่อปรับอุณหภูมิของ

ช่องลม

ไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟปุ่มกดจะสว่างขึ้น โหมด A/C 

และโหมดไหลเวียนอากาศภายนอกจะเปิดท�างานพร้อมกัน ระบบจะ

เข้าสู่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจกบังลมหน้า

และกระจกด้านหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก การเปิดหรือปิดสวิตช์ท�าความเย็นและการ

สลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน-นอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน

การไล่ฝ้า/หมอก ใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออกจากฟังก์ชันไล่

ฝ้า/หมอก

หมายเหตุ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอกภายใต้อุณหภูมิท่ีต�่า
กว่าอุณหภูมิที่ก�าหนด เครื่องไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะเปิดโดย
อัตโนมัติ และไฟแสดงของปุ่มไล่ฝ้า/หมอกและปุ่มไล่ฝ้ากระจกบัง
ลมหลังจะสว่างขึ้นพร้อมกัน
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ไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะท�าให้เกิดความเสียหาย

ได้ ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง ไฟแสดงจะสว่างขึ้นและ

เปิดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง หลังจากไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

15 นาที จะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานอีกครั้งภายใน 

5 นาที หลังจากไล่ฝ้า 8 นาที จะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ เมื่อก�าลัง

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดการท�างานของฟังก์ชัน

ไล่ฝ้าได้ ขณะนี้ ไฟแสดงจะดับลง

หมายเหตุ ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังสามารถท�างานได้เมื่อ
เครื่องยนต์ท�างานเท่านั้น

แถบสถำนะระบบปรับอำกำศ

1 สถานะระดับความเย็น

1 สถานะเครื่องปรับอากาศ

2 สถานะโหมดกระจายอากาศ/ความแรงลม

•  เป่า “หน้า”

•  เป่า “หน้า+พื้น”

•  เป่า “พื้น”

•  เป่า “พื้น+กระจกบังลม”

•  เป่า “กระจกบังลม”

3 สถานะโหมดไหลเวียนอากาศ

•  โหมดไหลเวียนอากาศภายใน

•  โหมดไหลเวียนอากาศภายนอก
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เครื่องเล่น*

ข้อมูลควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือปรับแต่งระบบเครื่องเสียงนี้เอง 

เพราะระบบนี้ประกอบด้วยช้ินส่วนแรงดันสูง อาจจะท�าให้เกิด

การลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายใน ปรับตั้งหรือ

ซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ต้องไม่ให้ระบบเครื่องเสียงสัมผัสกับของเหลวหรือสิ่งแปลก

ปลอมใดๆ หากของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าระบบเครื่อง

เสียง กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและดับเคร่ืองยนต์ทันที และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบ

เครื่องเสียง เพื่อป้องกันอัคคีภัย การลัดวงจรหรือปัญหาอื่นๆ

• หากระบบเครื่องเสียงมีควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือ

หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาดับเคร่ืองยนต์ทันที

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบเกิดความเสียหาย

อย่างถาวร

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง เพื่อป้องกันการ

เกิดเหตุอันตรายเน่ืองจากการเสียสมาธิ โปรดจอดรถในต�าแหน่ง

ปลอดภัยและดึงเบรกมือก่อนแล้วจึงปรับระบบหรือดูภาพวิดีโอ

• หากอุณหภูมิต�่าเกิน จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของระบบเครื่อง

เสียง หากจอดรถในพื้นที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือหนาวจัดเป็น

เวลานาน อาจจะท�าให้ระบบนี้ผิดปกติ หลังอุณหภูมิกลับสู ่

ขอบเขตปกติ จะสามารถฟื้นฟูฟังก์ชันให้ท�างานตามปกติ ถ้าไม่

สามารถฟื้นฟู กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เมื่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ควรปิดระบบเครื่องเสียง

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้น จะท�าให้

แบตเตอรี่ปล่อยประจุไฟฟ้าจนหมดและท�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์

ไม่ได้

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้สายอากาศของมือถือห่างจาก

หน้าจอ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะสัญญาณวิดีโอเน่ืองจากมีจุด 

หรือภาพฉีกขาด และอื่นๆ บนหน้าจอ
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ข้อควรระวังในกำรใช้จอภำพ

• เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย ต้องใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ 

ส�าหรับการสอบเทียบพิเศษ สามารถใช้ปากกาแตะจอ

• โปรดใช้ความระมัดระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดด

โดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดดเป็นเวลานาน จอภาพจะ

ท�างานผิดปกติเนื่องจากมีความร้อนสูง

• กรุณาอย่าใช้งานจอภาพเมื่ออุณหภูมิเกินขอบเขตท�างาน (-30 

องศาเซลเซียส ถึง +85 องศาเซลเซียส) เพราะจอภาพอาจจะ

ท�างานผิดปกติและท�าให้เกิดความเสียหาย

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้น จะท�าให้เกิดรอยขีด

ข่วนหรือเสียหาย

• หากต้องการก�าจัดฝุ่นหรือท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดการ

ท�างานของระบบก่อน จากนั้น ใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้า

จอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง ห้ามท�าให้หน้าจอมีรอย

ขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระคายเคือง

กำรใช้งำนเบื้องต้น

แผงควบคุม

แผงควบคุม

1  ปุ่ม (HOME) 

แตะสั้นๆ เพื่อกลับไปที่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก

2 ปุ่มปรับความดังเสียง
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หน้ำอินเตอร์เฟสหลักของระบบ

1 วิทยุ/เพลง

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าวิทยุ/เพลง

2 รถยนต์

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่ารถยนต์

3 ระบบปรับอากาศ

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบปรับอากาศ

4 อื่นๆ

แตะ  หรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อดูฟังก์ชันต่อไปนี้

• โทรศัพท์

แตะ  เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าโทรศัพท์บลูทูธ

• รูปภาพ

แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้ารูปภาพ

• การตั้งค่า

แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า

• Apple CarPlay*

แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้า Apple CarPlay*

• Android Auto*

แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้า Android Auto*
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• วิดีโอ

แตะ  เพื่อเข้าสู่หน้าวิดีโอ

• ปิดหน้าจอ

แตะ  เพื่อปิดหน้าจอ แตะอีกครั้งจะเปิดหน้าจอท�างาน

กำรเปิด/ปิดกำรท�ำงำนของระบบ

การเปิดการท�างานของระบบ

หากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อระบบอยู่ในสถานะเล่นในครั้งล่าสุด เมื่อเปิดปุ่ม

สตาร์ทอีกครั้ง จะเปิดการท�างานของระบบโดยอัตโนมัติ

หากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อระบบอยู่ในสถานะสแตนด์บายในครั้งล่าสุด 

เมื่อเปิดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง กดปุ่ม HOME บนแผงควบคุมระบบสั้นๆ 

จะเปิดการท�างานของระบบ

เมื่อระบบท�างานอยู่ กดปุ่ม HOME บนแผงควบคุมระบบค้างไว้ 

ระบบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กดค้างไว้ต่อ ระบบจะรีสตาร์ทโดย

อัตโนมัติ

การปิดการท�างานของระบบ

เมื่อปิดปุ่มสตาร์ท ระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ
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โหมดสแตนด์บำย

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะเปิด กดปุ่ม HOME ค้างไว้ ระบบเคร่ือง

เสียงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ซึ่งสามารถหยุดการท�างานของระบบ

เครื่องเสียง

ภายใต้โหมดสแตนด์บาย จะตัดเสียงทั้งหมด กดปุ่ม HOME สั้นๆ จะ

สามารถยกเลิกโหมดสแตนด์บาย

การด�าเนินการต่อไปนี้จะยกเลิกโหมดสแตนด์บายเช่นกัน

• เมื่อจอดรถ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอัตโนมัติ

• เมื่อปิดปุ่มสตาร์ท ระบบจะปิดการท�างานโดยตรง

ปุ่มควบคุมพวงมำลัย

1 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสามารถเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า กด

สั้นๆ ระหว่างการเล่น จะเล่นเพลงนี้ใหม่ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) กด

ค้างไว้ จะเร่งย้อนกลับ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กด

สั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ เมื่อ

เล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กด

ค้างไว้ จะค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้าโดยวิธีแมนนวล
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2 ปุ่ม 

เปิดหรือปิดฟังก์ชันตัดเสียง

3 ปุ่มเพิ่มความดังเสียง

4 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะสามารถเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป กดค้าง

ไว้ จะเร่งไปข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ 

จะสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไป กดค้างไว้ จะเร่งไปข้างหน้า 

เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้ 

จะค้นหาสถานีถัดไปโดยวิธีแมนนวล

5 ปุ่ม 

หากอยู่ในสถานะโทร/พูดโทรศัพท์ กดสั้นๆ จะวางสาย หากอยู่

ในสถานะมีสายเรียกเข้า กดสั้นๆ จะรับสาย กดค้างไว้ จะวาง

สาย

6 ปุ่มลดความดังเสียง

7 ปุ่มสลับโหมดการเล่นเสียง SRC

เปลี่ยนเป็นโหมดเล่นเพลงถัดไปที่ใช้งานได้

8 ปุ่มดอกจัน (*) บนพวงมาลัย

สามารถตั้งปุ่มดอกจัน (*) บนพวงมาลัยเป็นทางลัดไปสู่หน้าเชื่อม

ต่อโทรศัพท์/หน้าอินเตอร์เฟสหลัก/หน้าตั้งค่ารถยนต์

9 ปุ่มรับค�าสั่งเสียง

เปิด/ยกเลิกฟังก์ชันรับค�าสั่งเสียง ใช้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์*
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กำรปรับควำมดังเสียง

• สามารถควบคุมปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยเพื่อ

ปรับความดังเสียง ขณะที่ปรับระดับเสียง แถบแสดงระดับเสียง

จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงระดับเสียงที่ก�าลังปรับและ

เปลี่ยนแปลงตามการควบคุม

หมายเหตุ แผงควบคุมและปุ่มกดบนพวงมาลัยสามารถปรับระดับ
เสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและเสียงจากการติดต่อส่ือสาร
เท่านั้น

หมายเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
ของเพลงบลูทูธ

กำรเสียบ/กำรถอดหน่วยควำมจ�ำ USB

การเสียบหน่วยความจ�า USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้

การถอดหน่วยความจ�า USB

หลังจากตรวจสอบและแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อ่านหรือบันทึกข้อมูล 

แล้วจึงสามารถถอดอุปกรณ์ USB ออกได้

หมายเหตุ หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสบปัญหาข้อมูลสูญหาย
หรือเกิดความเสียหายด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยปกติ จะไม่สามารถ
ฟื้นฟูข้อมูลได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้
จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากการสูญหายของข้อมูล

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะอ่านไม่ได้

หมายเหตุ หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะท�าให้ระบบเครื่อง
เสียงไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

ข้อควรระวัง

• ไม่สามารถรองรับโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธได้ทุก

ชนิด

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อต้องเข้ากันกับระบบเคร่ืองเสียงนี้ 

จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์บลูทูธ

• เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงนี้อาจจะไม่

สามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์

• เมื่อใช้บลูทูธรับส่งเสียงหรือข้อมูล ระยะห่างระหว่างระบบเครื่อง

เสียงและโทรศัพท์มือถือต้องไม่เกิน 10 เมตร แต่เนื่องจากความ

แตกต่างของสภาพแวดล้อมการใช้งาน ระยะห่างถ่ายโอนข้อมูล

จริงอาจจะสั้นกว่าระยะนี้

• ถ้าเลอืกโหมดส่วนตวัของโทรศพัท์ ระบบอาจจะปิดใช้งานฟังก์ชนั

แฮนด์ฟรี

• หลังปิดระบบเครื่องเสียง ระบบจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธด้วย

• เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณี 

อาจจะตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดการขัดข้องในระหว่างการถ่าย

โอนข้อมูล จนท�าให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อม

ต่อกับโทรศัพท์ได้ ขณะนี้ แนะน�าให้ลบอุปกรณ์ที่จับคู่ในรายการ

อุปกรณ์ในโทรศัพท์และระบบเครื่องเสียง และจับคู่อุปกรณ์ใหม่
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กำรจับคู่และกำรเชื่อมต่อบลูทูธ

กรณีที่ไม่ได้เปิดใช้บลูทูธ แถบสถานะจะไม่แสดงสัญลักษณ์บลูทูธ 

กรณีที่ได้เปิดใช้บลูทูธแต่ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ แถบสถานะจะ

แสดง  กรณีที่ได้เปิดใช้บลูทูธและได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ แถบสถานะ

จะแสดง 

ขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธดังนี้

• แตะ [บลูทูธ] ในหน้าตั้งค่า จะสามารถเข้าสู่หน้าต้ังค่า แตะ 

 ในหน้า [บลูทูธ] จะสามารถเปิดใช้บลูทูธ

• ระบบจะแสดงที่อยู่บลูทูธและชื่ออุปกรณ์

• เปิดใช้ฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเครื่องเสียงน้ี

เพื่อจับคู่ ถ้าโทรศัพท์ให้ท่านใส่รหัสจับคู่ ให้ใส่รหัสจับคู่ที่ระบุไว้

ในระบบเครื่องเสียง หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ จะแสดงข้อความ

เตือนว่าการเชื่อมต่อส�าเร็จ หากจับคู่ล้มเหลว โปรดปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

• แตะ  เพื่อดูรายการอุปกรณ์ แตะ  เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ

ของโทรศัพท์ แตะ  เพ่ือปลดการเชื่อมต่อบลูทูธ แตะ  

เพื่อลบโทรศัพท์มือถือนี้ออกจากรายการอุปกรณ์ที่จับคู่
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แป้นกำรโทร

แตะ [ปุ่มกด] ในหน้าโทรศัพท์บลูทูธเพื่อเข้าสู่หน้าแป้นการโทร

1 รายชื่อผู้ติดต่อ/จับคู่ผู้ติดต่อ

2 แถบป้อนข้อมูล

3 ปุ่มลบ

4 โทรออก

แตะ  จะโทรออก หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธ แตะ  

จะวางสาย

5 เขตแป้นป้อนข้อมูล

สามารถป้อนตัวเลขและเครื่องหมาย
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สมุดโทรศัพท์

แตะ [รายชื่อผู้ติดต่อ] ในหน้าโทรศัพท์บลูทูธ จะสามารถเข้าสู่หน้า

สมุดโทรศัพท์

1 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อ

หลังจากระบบเครื่องเสียงนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์บลูทูธ ระบบจะ

ดาวน์โหลดรายช่ือผู้ติดต่อของโทรศัพท์ลงในระบบโดยอัตโนมัติ 

สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่ออัตโนมัติ

ในหน้า [บลูทูธ]

ในหน้าสมุดโทรศัพท์ แตะ  จะสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้

ติดต่อด้วยวิธีแมนนวล

2 ชื่อผู้ติดต่อ

3 ค้นหาผู้ติดต่อ

แตะ [ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ] บนหน้าจอ ป้อนตัวอักษรตัวแรก

ของชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการค้นหา หลังจากค้นหาเสร็จ แตะชื่อผู้

ติดต่อนี้จะสามารถโทรออก

4 เบอร์โทรศัพท์

5 ประเภทเบอร์โทรศัพท์

หากผู้ติดต่อมีวิธีติดต่อหลายวิธี สามารถแตะ   หรือ  

เพื่อสลับประเภทเบอร์โทรศัพท์และเลือกเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้ว

จึงโทรออก

6 การค้นหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว

แตะตัวอักษรที่ด ้านซ้ายของหน้าจอหรือเลื่อนหน้าจอ จะ
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สามารถค้นหาชื่อผู้ติดต่อที่น�าหน้าด้วยตัวอักษรนี้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ ส�าหรับโทรศัพท์บางรุ่น ก่อนท่ีจะดาวน์โหลดรายชื่อผู้
ติดต่อ จะแสดงข้อความเตือนว่าจะโหลดรายชื่อผู้ติดต่อหรือไม่

หมายเหตุ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับโทรศัพท์บางประเภท 
จะมีกรณีที่ไม่สามารถถ่ายโอนรายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์บลูทูธ

ประวัติกำรโทร

แตะ [ข้อมูลการโทร] ในหน้าโทรศัพท์บลูทูธ จะเข้าสู่หน้าประวัติการ

โทร

แตะประวัติการโทรรายการใดๆ จะโทรออกหาผู้ติดต่อที่เลือก

1 ประเภทของประวัติการโทร

เบอร์โทรออก: 

เบอร์โทรที่ได้รับสาย: 



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

92

เบอร์โทรที่ไม่ได้รับสาย: 

2 ชื่อผู้ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

3 เวลาโทร

รายการประวัติการโทรจะเรียงตามล�าดับเวลาที่เกิดขึ้นก่อน

กำรเชื่อมต่อบลูทูธ

แตะ [บลูทูธ] จะเข้าสู่หน้าเชื่อมต่อบลูทูธ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

"การจับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธ" ในบทนี้

กำรโทรออก

สามารถโทรออกได้โดยวิธีต่อไปนี้

• การป้อนตัวเลข: รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “แป้นการโทร” ใน

บทนี้

• การโทรออกจากรายชื่อผู ้ติดต่อ: รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

“สมุดโทรศัพท์” ในบทนี้

• การโทรออกจากประวัติการโทร: รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

“ประวัติการโทร” ในบทนี้

• การโทรออกจากโทรศัพท์โดยตรง

กำรวำงสำย

สามารถวางสายได้โดยวิธีต่อไปนี้

• แตะ  จะวางสาย

• แตะ  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะวางสาย

• ยังสามารถวางสายได้โดยโทรศัพท์
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กำรโทรเข้ำ

การรับสายเรียกเข้า

• เมื่อมีสายเรียกเข้า แตะ  จะรับสาย

• ขณะที่มีสายเรียกเข้า กด  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะรับสาย

• ยังสามารถรับสายได้โดยโทรศัพท์

การปฏิเสธสาย

• แตะ  ในหน้าสายเรียกเข้า จะปฏิเสธสาย

• ขณะที่มีสายเรียกเข้า กด  บนพวงมาลัยค้างไว้จะปฏิเสธสาย

• ยังสามารถปฏิเสธสายได้โดยโทรศัพท์

กำรสลับเป็นโหมดส่วนตัว

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะเข้าสู่โหมดส่วนตัว (ค่าเริ่มต้น

เป็นโหมดล�าโพง)

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะเข้าสู่โหมดล�าโพง

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะสามารถสลับฟังก์ชันตัดเสียง

ไมโครโฟนหรือเปิดใช้ฟังก์ชัน

ภายใต้โหมดส่วนตัว สามารถใช้โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ต่อ และจะตัด

เสียงล�าโพงและไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธยังคงใน

สถานะเชื่อมต่อ
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เครื่องเสียง

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยควำมจ�ำ

• ระบบนี้รองรับแฟลชไดร์ฟ USB, บลูทูธ

• หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ USB ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ทิ้งไว้ เพราะ

อาจท�าให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อลดลง

• ห้ามถอด USB ขณะที่ใช้งาน เพ่ือป้องกัน USB เสียหายหรือ

ท�าให้ระบบเครื่องเสียงเสียหาย

• กรุณารักษาความแห้งของช่องเสียบ USB ระวังอย่าให้เด็กเสียบ

หรือวางสิ่งของแปลกปลอมลงในช่องเสียบ USB เพ่ือหลีกเลี่ยง

การอุดตันจนไม่สามารถใช้งานได้

วิทยุ

แตะวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ [วิทยุ] อีกครั้ง

เพื่อเข้าสู่หน้าวิทยุ

แตะ [FM] / [AM] ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอสัมผัสเพื่อเข้าสู่หน้าวิทยุ 

FM และ AM สามารถสลับโหมดการเล่นเสียงได้โดยกดปุ่ม SRC บน

พวงมาลัย
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FM/AM

1 คลื่นวิทยุในขณะนั้น

แตะ [FM] และ [AM] เพื่อสลับช่วงคลื่นวิทยุ

2 สถานะการบันทึกสถานีวิทยุ

 แสดงว่าได้บันทึกสถานีวิทยุแล้ว  แสดงว่ายังไม่

บันทึกสถานีวิทยุ

3 รายการสถานีวิทยุที่บันทึก

4 ข้อมูลสถานีวิทยุ

แตะเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุ เช่น ข้อความและรูปภาพ

5 รายการสถานีวิทยุ

6 รายการบันทึกสถานีวิทยุ

7 พรวีวิสถานวีทิยุ

ค้นหาโดยอัตโนมัติและพรีวิวทุกสถานี จะเล่นแต่ละสถานีเป็น

เวลา 10 วินาที ให้แตะปุ่มนี้เพ่ือยกเลิกฟังก์ชันพรีวิวขณะพรีวิว 

และเล่นสถานีที่พรีวิวในขณะนั้น

8 สถานีวิทยุถัดไป

กดสั้นๆ เพ่ือค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้เพื่อค้นหา

สถานีถัดไปโดยวิธีแมนนวล

9 สถานีวิทยุก่อนหน้า

กดสั้นๆ เพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ กดค้างไว้เพื่อ

ค้นหาสถานีก่อนหน้าโดยวิธีแมนนวล
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เพลง USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดเพลงจาก

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

แตะวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [USB เพลง] อีกครั้ง 

เพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง USB

1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่นเพลง

จาก USB1 หรือ USB2

2 หน้าปกอัลบั้ม

3 เล่น/หยุด

4 แถบความคืบหน้าของการเล่นเพลง

ความคืบหน้าการเล่นเพลงจะแสดงโดยวงกลม เลื่อนแถบความ

คืบหน้าจะสามารถเลือกจุดเล่นที่ต้องการเล่น

5 ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง

6 รายการเพลง USB

แตะเพื่อเข้าสู่หน้ารายการแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง แตะเพื่อเลือก

และเล่นเพลงที่ต้องการ

7 โหมดเล่นสุ่ม

สามารถสลับการเล่นสุ่ม และเล่นทั้งแฟ้มเอกสารแบบสุ่ม
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8 โหมดการเล่นซ�้า

สามารถสลับการเล่นซ�้าเพลงเดียว เล่นซ�้าทั้งแฟ้มเอกสาร และ

เล่นซ�้าเพลงทั้งหมด

9 เพลงถัดไป

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า

10 เพลงก่อนหน้า

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า กดสั้นๆ ระหว่างการเล่น

เพื่อเล่นเพลงนี้ใหม่ กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อนกลับ

11 เวลาเล่นในขณะนั้น

ในหน้านี้ แตะ [เสียง] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง

เพลงบลูทูธ

ก่อนที่จะเล่นเพลงบลูทูธ กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธก่อน ราย- 

ละเอียดโปรดอ้างอิงถึงบท "การจับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธ" ในบท 

"โทรศัพท์บลทูธู"

หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธกับระบบ แตะวิทยุ/เพลงในหน้า

อินเตอร์เฟสหลัก แตะ [เพลงบลูทูธ] อีกครั้ง จะสามารถเข้าสู่หน้าเล่น

เพลงบลูทูธ



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

98

1 เล่น/หยุด

2 ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง

3 เพลงถัดไป

4 เพลงก่อนหน้า

ในหน้านี้ แตะ [เสียง] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเสียง

วิดีโอ USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดวิดีโอจาก

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีอัตราการ
บีบอัดและความคมชัดที่แตกต่างกัน หรือปัจจัยอื่นๆ ต้องถือผล
การถอดรหัสจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อรถยนต์ถึงความเร็วที่
ก�าหนด จะเปิดโหมดปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ขณะนี้จะเล่นวิดีโอไม่
ได้

หมายเหตุ ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้
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แตะ [วิดีโอ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าเล่นวิดีโอ

หมายเหตุ ขณะเล่นวิดีโออยู่ แตะที่หน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะ
อีกครั้งแถบเมนูจะปิดลง

1 เวลาเล่นในขณะนั้น

2 วิดีโอก่อนหน้า

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อน

กลับ

3 แถบความคืบหน้าของการเล่น

เลื่อนแถบความคืบหน้าจะสามารถเลือกจุดเล่นที่ต้องการ

4 เล่น/หยุด

5 วิดีโอถัดไป

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า

6 รายการวิดีโอ

สามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

7 ระยะเวลารวมของวิดีโอ

8 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่นวิดีโอ

จาก USB1 หรือ USB2
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รูปภำพ USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าช่องเสียบ USB ระบบจะโหลดรูปภาพจาก

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

แตะ [รูปภาพ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จะเข้าสู่หน้ารูปภาพ

แตะไฟล์รูปภาพ จะแสดงรูปภาพนี้เต็มหน้าจอ

หมายเหตุ ขณะดูรูปภาพอยู่ แตะท่ีหน้าจอจะแสดงแถบเมนู แตะ
อีกครั้งแถบเมนูจะปิดลง

หน้าเปิดดูรูปภาพ

1 แสดงรูปภาพแบบอัตโนมัติ

2 ขยายรูปภาพ

3 ย่อรูปภาพ

4 รูปขนาดย่อ

5 รายการรูปภาพ

สามารถดูและเล่นไฟล์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
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6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สองตัว สามารถเลือกเล่น

รูปภาพจาก USB1 หรือ USB2

หมายเหตุ ระบบนี้รองรับการค้นดูรูปภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB 
แต่เน่ืองจากความแตกต่างของความคมชัดหรืออัตราส่วนการบีบ
อัดของรูปภาพ ต้องถือผลการถอดรหัสรูปภาพจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ เมื่อดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ใช้นิ้วมือเลื่อนหน้าจอ
อย่างรวดเร็ว จะสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้

กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์*

ฟังก์ชันนี้เหมาะส�าหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่อง

เสียงรถยนต์

หมายเหตุ เฉพาะช่องเสียบ USB ด้านซ้ายเท่านั้นที่รองรับฟังก์ชัน 
การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

Apple CarPlay*

สามารถใช้ฟังก์ชันแผนที่ เพลง โทรศัพท์ ข้อความ Podcasts และ

ฟังก์ชนัรบัค�าสัง่เสยีงของโทรศพัท์ iPhone ทีเ่ครือ่งเสยีงของรถยนต์ได้

วิธีการเชื่อมต่อ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีฟังก์ชัน CarPlay

2 ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียงรถยนต์

3 แตะ [Apple CarPlay]* ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเปิดใช้ 

CarPlay

4 หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ จะสามารถใช้

งานโทรศัพท์ iPhone ที่เครื่องเสียงได้

5 กดปุ ่มย ้อนกลับบนแผงควบคุม จะสามารถกลับไปที่หน้า

อินเตอร์เฟสหลักของระบบ



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

102

Android Auto*

สามารถใช้ฟังก์ชันแผนที่ เพลง โทรศัพท์ ข้อความ และฟังก์ชันรับค�า

สั่งเสียงของโทรศัพท์ Android ที่เครื่องเสียงของรถยนต์ได้

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

เมื่อใช้งาน โปรดใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องเสียง

รถยนต์ แตะ [Android Auto]* ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก และท�าตาม

ค�าแนะน�าบนหน้าอินเตอร์เฟสเพื่อท�าการเชื่อมต่อ จากนั้น จะ

สามารถใช้ฟังก์ชัน Android Auto ได้

ระบบปรับอำกำศ

แตะระบบปรับอากาศในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า

ระบบปรับอากาศ รายละเอียดโปรดอ้างอิงบท “ระบบปรับอากาศ

แบบอิเล็กทรอนิกส์” ในคู่มือเล่มนี้
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กำรตั้งค่ำรถยนต์

แตะ [ยานพาหนะ] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพ่ือเข้าสู่หน้าต้ังค่า

รถยนต์

ควำมสะดวกสบำย

แตะ [ความสะดวกสบาย] ในหน้าตั้งค่ารถยนต์ เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า

ความสะดวกสบาย ซ่ึงสามารถต้ังค่าฟังก์ชันความสะดวกสบายบาง

ส่วนหรือปุ่มลัดได้

กำรตั้งค่ำกำรขับขี่

ในหน้าตั้งค่ารถยนต์ แตะ [การบ�ารุงรักษา] เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าการ

ขับขี่ ซึ่งสามารถตั้งค่าระบบควบคุมการขับขี่บางส่วน

กำรตั้งค่ำเริ่มต้น

ในหน้าตั้งค่ารถยนต์ แตะ [ต้ังค่าโรงงาน] เพื่อเข้าสู่หน้ากลับคืนการ

ตั้งค่าเริ่มต้น โปรดเลือกตามท่ีต้องการและโปรดระมัดระวังขณะใช้

งาน

กำรตั้งค่ำ

แตะ [การตั้งค่า] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า

กำรตั้งค่ำเสียง

แตะ [เสียง] ในหน้าต้ังค่าเพื่อเข้าสู่หน้าต้ังค่าเสียง สามารถต้ังค่า

ระดับเสียง ตั้งค่าเสียงและตั้งค่าแหล่งก�าเนิดเสียง

กำรตั้งค่ำเวลำและวันที่

ในหน้าการตั้งค่า แตะ [เวลา] เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าเวลาและวันที่ ซึ่งจะ

สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาได้

กำรตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อ

แตะ [บลูทูธ] ในหน้าตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อ ซึ่งจะ

สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธได้ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ "การ

จับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธ" ในบทนี้

กำรตั้งค่ำกำรแสดงผล

แตะ [แสดงผล] ในหน้าตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแสดงผล ซึ่งจะ
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สามารถต้ังค่ารายการแสดงผล เช่น ภาษา ความสว่าง และโหมด

สว่าง เป็นต้น

กำรตั้งค่ำระบบ

แตะ [ระบบ] ในหน้าตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าระบบ

• สามารถดูไฟล์ช่วยเหลอืของระบบ เวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ เวอร์ชัน

ของฮาร์ดแวร์ และอ่ืนๆ

• แตะ [เริม่ต้น] เพ่ือเข้าสูห่น้าการลบข้อมลูผูใ้ช้หรอืกลบัคนืการต้ัง

ค่าเริ่มต้น สามารถเลือกกลับคืนการต้ังค่าเริ่มต้นของ [การต้ังค่า

เสยีง], [รายการสถานวิีทย]ุ, [อ่ืนๆ] หรอื [ทัง้หมด] ตามต้องการ 

หลงัจากตัง้ค่าโรงงานเสรจ็ จะรเีซต็ค่าระบบเครือ่งเสยีงเป็นค่าเริม่

ต้นและลบข้อมลูท้ังหมดในระบบเครือ่งเสยีง โปรดระมัดระวงัขณะ

ใช้งาน
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เบาะนั่งและกลไกป้องกัน

106	 เบาะนั่ง

110	 เข็มขัดนิรภัย

122	 ถุงลมเสริมความปลอดภัย

132	 ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก	(Child	Restraints)
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนท�าให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีก�าลงัขบัรถยนต์

ต�าแหน่งเบาะน่ังท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมือ่เอนพนกัพงิหลงัไปด้านหลงั ให้เป็นมมุ 25 องศากับทศิทางแนวตัง้ 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

เบาะนัง่ด้านหน้าควรถกูปรบัให้ถอยหลงัตามความเหมาะสม ขณะทีจ่ะ

ปรับระดับเบาะนั่งด้านหน้า ควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะ

ท�าให้ขาของผูโ้ดยสารด้านหลงัโดนหนีบ

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง

การเกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่ก�าลังขับรถยนต์

ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังมากเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความเส่ียง

การเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูกศร

แสดง) ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มด้านซ้ายพนัก

พิงศีรษะ (ดังที่ลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งแบบปรับแมนนวล*

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

แล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าเบาะนั่งได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

• การปรับระดับของเบาะรอง*
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ดึงคันปรับขึ้นหลายครั้ง (ต�าแหน่ง 2) เพื่อปรับเบาะรองให้สูงขึ้น 

กดคันปรับลงหลายครั้ง เพื่อปรับให้เบาะรองต�่าลง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

เบำะนั่งไฟฟ้ำ*

12

B

A

• 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

หมายเหต ุหากพนกัพิงศรีษะของเบาะนัง่ด้านหลงัไม่ได้อยูต่�าแหน่ง
ต�า่สดุหรอืพนกัพิงหลงัของเบาะนัง่ด้านหน้าเอนไปด้านหลงัมากเกิน
ไป เมือ่พบัเก็บเบาะนัง่ด้านหลงั อาจจะท�าความเสยีหายแก่ด้านหลงั
ของเบาะนัง่ด้านหน้า ช่องเก็บของอเนกประสงค์หรอืพนกัพงิศรีษะ
ของเบาะนัง่ด้านหลงั

หมายเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�าแหน่งท่ีต้องการ ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ามโดยสารผู้ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างถูก

ต�าแหน่ง เมื่อเกิดรถชน ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูก

วิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความ

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่านั้น และถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่สามารถถูกกระตุ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะ

ฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการขับข่ี มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เม่ือผู้ขบัขีไ่ม่อยูใ่นท่ีนัง่ ห้ามลอ็กเขม็ขดันริภยัหรือใช้แผ่น

เหล็กเพื่อใส่เข้าไปในตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เคร่ืองยนต์บางรุ่นสตาร์ทโดยอัตโนมัตใินขณะ

ทีผู่ข้บัขีไ่ม่อยู่

 รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เพ่ือ

เตือนท่านคาดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่างการขับขี่ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ ผู้โดยสารทีไ่ด้คาดเขม็ขัดนิรภยัอย่างถกูวิธีจะได้

รบัการปกป้องอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ผูโ้ดยสารทีไ่ม่ได้คาดเขม็ขดั

จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตามประสบการณ์
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การใช้เขม็ขัดนริภยัแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า: ในอบัุตเิหตกุารชน

ส่วนใหญ่ การคาดเขม็ขดันริภยัอย่างถกูวธิหีรอืไม่ มส่ีวนเก่ียวข้อง

เป็นอย่างมาก

เพราะฉะนั้น ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น

ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตนเอง ยังเป็นอันตรายต่อ

ผู้ขับและผู้โดยสารอื่น

ในระหว่างการขับข่ี ความเร็วการเคล่ือนที่ของผู ้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ไปยังข้างหน้าตามความเร็ว

ก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงจะสามารถหยุดการ

เคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจก

บังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสารที่ได้คาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับที่โดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่
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ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกาย ซึ่งจะสามารถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่

ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีไม่รุนแรง การใช้แขนค�้าร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะท�าให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในระหว่างการขับขี่

วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาด

เจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เม่ือคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนา เพ่ือไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 

เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย
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การปรบัเอนเบาะนัง่ในขณะทีร่ถยนต์วิง่อยูจ่ะอนัตรายมาก 

เขม็ขดันริภยัจะไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องขณะท่ีปรบั

เอนเบาะน่ังมากเกินไป เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุร่างกายของท่านจะ

ผ่านเขม็ขดัคาดไหล่ ท�าให้ส่วนคอหรอืส่วนอืน่ของร่างกาย

บาดเจบ็ ส่วนเขม็ขดัคาดกระดูกเชงิกรานจะเล่ือนไปท่ีหน้า

ท้องของท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างรุนแรง

เข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถยนต์ของท่านได้รับการออกแบบส�าหรับผู้

โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสม

กับกลุ่มคนที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการขับขี่ ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้านหน้า

ตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังมากเกินไป พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี

กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว
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3 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

4 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัยลง 

จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ

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�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะ

ท�าได้
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ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

คาดเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ท่ี

ท่านจะเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด

นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่ง

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้า

เกิดการเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน อาจจะได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรง

กว่า
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ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูก

เชิงกราน และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ

เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม

อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เม่ือนั่งรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือทารก เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน 

น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรงกระท�าต่อผู้อุ้มเป็น

อย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่างแน่นหนา เด็กและ

ทารกจะกระเด็นไปยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด

อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ
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ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดต้ังและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ้าเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด เข็มขัดส่วนไหล่จะสามารถปกป้องได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การที่ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับเข็มขัดส่วนไหล่ให้ห่างจากใบหน้า

และส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสกับต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�าต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

ถ้าต�าแหน่งเข็มขัดส่วนไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กมากเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้งานตามวิธีที่ถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่ม

ความสูงของเด็ก ให้เข็มขัดส่วนไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และ

พาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสามารถใช้งานได้

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งานแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงรั้ง

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

อบุตัเิหตกุารชน ต้องเปลีย่นตวัดึงกลบัอตัโนมตัใิหม่ ขณะเดยีวกนั อาจ

จะต้องเปล่ียนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียดโปรด

อ้างองิที ่ "การเปลีย่นอะไหล่ของระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั" ของ

บท "ถุงลมเสริมความปลอดภยั"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง

• เนื่องจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพื่อแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใน

สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อมประทับตรา 

เพื่อติดตามประวัติ

กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรงุรกัษำและกำรเปลีย่นเข็มขัดนิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยท่ีมีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

ควรสามารถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่

• ดึงล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ
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ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อซ่อมแซมทันที

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดร้ือเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติเม่ือเกิดการชน และเพ่ิมความเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุอย่างรุนแรงและได้รับบาดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้ง

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุแหลมคมติดอยู่

ภายในกลไกของเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้ของเหลวหยด

ลงตัวล็อกของเข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการ

ล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง
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ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีส่ิงสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ความเร็วของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่ง

สกปรก

กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย 

อาจจะไม่สามารถปกป้องผู้ใช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู้

โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนส�าหรับ

เข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนที่ไม่รุนแรง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบ

เข็มขัดนิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก ตัวดึงรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสีย

หาย แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัย

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถงุลมเสรมิความปลอดภยัสามารถป้องกันภัยในกรณทีีเ่กดิ

การชนอย่างรุนแรงจากด้านหน้าเท่านัน้ ซึง่ไม่สามารถใช้

แทนเข็มขัดนิรภัยได้ แม้ได้ประกอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภยั ยงัต้องคาดเข็มขดันริภยัอย่างถกูวธิ ีมฉิะนัน้ ท่าน

อาจได้รับการบาดเจ็บอย่างรนุแรงในขณะทีเ่กดิการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกโดยเฉพาะ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยชิ้นส่วน

ประกอบต่อไปนี้

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งในส่วนกลางของ 

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของข้างแผงหน้าปัด)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (ประกอบภายในพนักพิง

หลังของเบาะนั่งด้านหน้าสองตัว)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (ประกอบภายในแผ่นปิด

ภายในหลังคารถ)

โปรดทราบว่า ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแตกต่างกันเน่ืองจาก

สเปครถยนต์แตกต่างกัน
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ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG”

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยติดตั้งภายในแผง

หน้าปัด หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หากพบกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุรถชน

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอื่น

ของร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าควรนั่งอย่างถูกต้อง

และปรับต�าแหน่งเบาะนั่งเพื่อให้ห่างจากถุงลมเสริม

ความปลอดภัยอย่างพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการบาด

เจ็บในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว ส�าหรับ

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/

ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วน

แขนห่างจากด้านข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพื่อหลีก

เลี่ยงการบาดเจ็บในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัว
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การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกต่อร่างกายหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะท่ีนั่งบนรถ 

ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะท่ีมีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกจากหน้าต่าง

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสรมิความปลอดภัยพองตวัขึน้จนท�าให้ผูน้ัง่ได้รบับาดเจบ็

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

ระยะการพองตวัของถงุลมเสรมิความปลอดภยัต้องไม่มีสิง่

กดีขวางใดๆ ห้ามวางส่ิงของใดๆ อยู่ระหว่างผูโ้ดยสารและ

ถงุลมเสริมความปลอดภยั ห้ามวางหรอืติดต้ังส่ิงของใดๆ ท่ี

ฝาครอบพวงมาลัยหรอืฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภยั

ที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติดตั้งหรือจัดวาง

อปุกรณ์เสรมิหรอืสิง่ของตกแต่งอยูบ่รเิวณระบบถงุลมเสรมิ

ความปลอดภยั ถ้าพืน้ทีร่ะหว่างผูโ้ดยสารและถงุลมเสรมิ

ความปลอดภัยมีสิง่กดีขวาง ถุงลมเสรมิความปลอดภยัอาจ

จะอดัลมตามปกตไิม่ได้ หรอืถงุลมเสรมิความปลอดภยัอาจ

จะกระแทกสิ่งกีดขวางเข้าร่างกายผู้โดยสารจนท�าให้เกิด

อนัตรายอย่างรนุแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

พวงมาลัย แผงหน้าปัดและคานตามยาวทั้งสองข้าง

หลังคารถจะร้อนมาก ดังนั้น ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนประกอบ

ของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเน่ืองจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดังมาก

ด้วย



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

125

3

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นและเข็มขัดนิรภัยท่ีคาดไว้อย่าง

ถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า 

เพื่อป้องกันศีรษะและหน้าอกจากการบาดเจ็บ ส�าหรับรถยนต์ที่ได้ติด

ตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้านข้าง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลายเป็นเบาะลม

ระหว่างผู้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อป้องกันด้านข้าง

ของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านนัง่ตรงบนเบาะนัง่และแนบกับพนกัพงิหลงั เขม็ขดันริภยัและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ขณะท่ีเกิดการกระแทกอย่างรนุแรง ถงุลมเสรมิความปลอดภยั

จะพองตวัออกอย่างรนุแรง ขณะนี ้หากท่านหรอืผูโ้ดยสารอืน่ๆ ไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้านหน้า นั่งเอนข้าง

หรือใช้ท่านัง่อ่ืนๆ ท่ีไม่ถกูต้อง จะมโีอกาสได้รบับาดเจบ็หรือเสยีชวิีตได้

ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา กรณนีีไ้ม่ถอืว่าเป็นความผดิปกต ิแต่อนภุาคเหล่านีจ้ะ

ระคายเคอืงผวิหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรอืผวิหนังที่

โดนระคายเคอืง หากผิวหนงั (ตา จมูก ล�าคอ เป็นต้น) เกิดการ

ระคายเคอืง ต้องพบแพทย์ทนัที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

เมื่อเปิดใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้า ห้ามติดต้ังที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหน้า  

มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

หรือเสียชีวิตได้ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

ข้ึน โปรดอ้างอิงที่ "การปิดถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านผู้โดยสารด้านหน้า"

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามให้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทก

อย่างรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชนกับ

ก้อนหิน ขอบถนนหรือวัตถุที่แข็งจนตกเข้าหุบเขาลึกหรือถ�้าลึก 

หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนกับพื้นอย่างรุ่นแรง ฯลฯ อาจจะ

ท�าให้แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการพอง

ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะกีดขวางการท�างาน

ของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก

เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัย
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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

ถูกดูดซึมหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ ดังน้ัน ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• บริเวณที่เกิดการชนกันสูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก)

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว
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• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถพลิกคว�่า

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา

• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง

กำรปิดถงุลมเสริมควำมปลอดภยัด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้าได้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสาร

ด้านหน้าเท่านั้น

เมือ่ผู้ใหญ่นัง่บนเบาะนัง่ผู้โดยสารด้านหน้า ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าสวติช์ถงุลมเสริมความปลอดภัยผูโ้ดยสารด้าน

หน้าอยูใ่นต�าแหน่ง "ON"
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สวิตช์ปิดการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารด้านหน้า

อยู่ในช่องเก็บของ และสามารถใส่กุญแจเข้าไปในช่องเสียบและหมุน

สวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง "OFF" เพื่อปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยผู ้

โดยสารด้านหน้า

ไฟแสดงสถานะของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

อยู่ในชุดไฟภายในห้องโดยสารท่ีหลังคา ชุดไฟภายในห้องโดยสารท่ี

หลังคามีรูปร่างที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสเปครถยนต์

เมื่อหมุนสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง OFF ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะปิด ไฟแสดง OFF (อยู่ที่แผงแสดง

ผลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้าที่ชุดไฟ) จะสว่าง

ขึ้น

เม่ือหมุนสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง ON ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะเปิด ไฟแสดง ON (อยู่ที่แผงแสดงผล

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้าที่ชุดไฟ) จะสว่างขึ้น
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กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะทีท่�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสรมิความปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้านุม่ทีแ่ห้งหรอืใช้น�า้สะอาดชบุผ้า ห้ามใช้สารละลาย

หรือสารท�าความสะอาด มิฉะนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถงุลมเสรมิความปลอดภยั

ถ้ารถยนต์มนี�า้รัว่เข้า ระบบถุงลมเสรมิความปลอดภยัอาจจะ

เสยีหายได้ ในขณะนี ้แม้ไม่ได้เกดิการชนกระแทก กอ็าจจะ

ท�าให้ถุงลมเสรมิความปลอดภยัพองตวัขึน้โดยบงัเอญิ ควร

ดบัเครือ่งยนต์และปลดขัว้แบตเตอรีท่นัที ห้ามลองสตาร์ท

เครือ่งยนต์ กรณุาตดิต่อศนูย์บรกิารท่ีได้รบัการแต่งตัง้

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบเขม็ขดันริภยัหรอืพวงมาลยั 

ต้องให้ช่างเทคนคิช�านาญการปฏบิตัติามขัน้ตอนและมาตรฐาน

ทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ตดิต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งต้ัง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อม

ประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ
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กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย

หาย หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจจะไม่

สามารถท�างานได้ตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ได้ในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุรถชนอีกคร้ัง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยสามารถท�างานได้ตามปกติ หลังเกิด

อุบัติเหตุรถชน ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพ

ใช้งาน ต้องให้ช่างเทคนคิช�านาญการปฏบิตัติามขัน้ตอนและมาตรฐาน

ทางเทคนคิของบรษิทัฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวอย่าง

ปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะนั้น เด็กและทารกต้องใช้ท่ีน่ังส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือกติด

ตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้าหนัก

ของเด็ก 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

• เด็กท่ีมีส่วนสูงต�่ากว่า 150 เซ็นติเมตร (หรืออายุต�่ากว่า 12 ปี) 

ควรใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายใน

รถยนต์โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับบาด

เจ็บ

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของลูกท่าน

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตาม
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ความเหมาะสมด้วย

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนท่ีนั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

ต้อง

ค�ำเตือนกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เม่ือได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบาะนั่งด้านหน้า ต้องใช้กุญแจปิดฟังก์ชันถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้าก่อน มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เด็กหรือทารกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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ขณะที่ไม่ได้ติดต้ังที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องใช้กุญแจเปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสารด้าน

หน้า ควรพยายามปรับเบาะนั่งผู ้โดยสารด้านหน้าให้

เลื่อนถอยหลังจนสุด

ไม่ว่าบนต�าแหน่งใด ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรง

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัส�ำหรบัควำมปลอดภัยของเดก็หรอืทำรกและ
ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำนข้ำง

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกจากการบาดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะก�าเนิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่าน่ังของผู ้ น่ังไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
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ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงท่ีและถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
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กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

ที่นั่งส�าหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพาะ เพราะ

ฉะนั้น ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กแบบอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อาจมีอันตรายถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของท่ีนั่งส�าหรับเด็ก

สามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี

เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้ยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

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

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

เบาะรองกับพนักพิงหลัง

2 เสียบขายึด ISOFIX ของท่ีนั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

3 รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่ด้านหลังพนักพิงหลังของเบาะนั่ง

ด้านหลัง ถ้าสายดึงตัวบนของที่น่ังส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว 

ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง ถ้าเป็น

สายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง

หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ
สายดึงตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา
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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

ไม่มีสวิตช์ล็อกถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยด้ำน

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

มีสวิตช์ล็อกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้

โดยสำรด้ำนหน้ำ

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยเปิด (ON)

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยปิด (OFF)

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

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

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X X U U X

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) U U U U X

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) U U U U X
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หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มนี้

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

ต�าแหน่งยึด

กลุ่มน�้าหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I

แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหลัง

ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม 9-18 กิโลกรัม

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ประเภทขนาด

ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX
ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

ต�าแหน่ง ISOFIX ภายนอก

ของเบาะนั่งด้านหลัง

ประเภทขนาด C, D, E1 A, B, B11 C, D1

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL2 IL2, IUF3 IL2

ต�าแหน่งกลางของเบาะนั่ง

ด้านหลัง

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก
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หมายเหตุ IL=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทก่ึงสากล (Semi-Universal) กรุณาอ่านรายละเอียดค�าแนะน�าของผู้ผลิตที่น่ัง

ส�าหรับเด็ก

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

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

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

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง I-Size

ที่นั่งส�าหรับเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง ส่วนกลางของเบาะนั่งด้านหลัง

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

เมื่อได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

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

หรือทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังและสามารถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมีความ

จ�าเป็น

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

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมีความ

จ�าเป็น

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

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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การสตาร์ทและการขับขี่

146	 กุญแจ

149	 ล็อกป้องกันเด็ก

150	 ระบบกันขโมย

157	 การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์

161	 การขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

165	 อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

167	 ระบบน�้ามันเชื้อเพลิง

170	 เกียร์อัตโนมัติ	CVT

178	 ระบบเบรก

190	 ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถล

192	 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ*

196	 ระบบจ�ากัดความเร็ว	ASL*

198	 ระบบช่วยเหลือในการจอดรถ

202	 ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง	(TPMS)*

203	 การบรรทุกสัมภาระ
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาเก็บกุญแจส�ารองไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามเก็บไว้ในรถ

ห้ามเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะ

สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้ระบบ

กุญแจและอุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยท�างานไม่ได้

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 

ต้องป้องกันจากการถูกกระแทก ความเสียหายจากน�้า 

อุณหภูมิสูง ความชื้น แสงแดด สารละลาย ขี้ผึ้งและสาร

ท�าความสะอาด

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซ่ึงสามารถปลดล็อกทั้งหมดของ

รถยนต์ แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ารองอยู่ภายใน กุญแจที่บริษัทฯ จัด

เตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์ของท่านโดย

เฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์ของท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

จะสามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู่ในขอบเขตที่ก�าหนดเท่าน้ัน 

ขอบเขตใช้งานของกญุแจรโีมทอาจขึน้อยูก่บัประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

กุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ เพ่ือความ

ปลอดภยั หลงัจากลอ็กประตรูถ กรณุาตรวจสอบว่ารถได้ลอ็กแล้วหรอื

ไม่
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หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนกุญแจ

กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก หาก

หากุญแจที่หายไปเจอ สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ัง

เพื่อกระตุ้นการท�างานใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ กุญแจท่ีปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด และส่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ หากต้องการเปลี่ยน
กุญแจ แนะน�าให้สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

หมายเหตุ เมื่อใช้กุญแจรีโมท ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ท่ี
มีสัญญาณหรือคลื่นวิทยุก�าลังแรง (ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป) มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ
ฟังก์ชันการท�างานของกุญแจรีโมท

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปนี้ โปรดเปล่ียนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทตามขั้น

ตอนถัดไป

• ระยะการเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน

• ไฟเตือนระบบ Immobiliser บนแผงหน้าปัดกะพริบจอแสดง

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 และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบตัว

ล่างอย่างระมัดระวังตามแนวเชื่อมต่อระหว่างฝาครอบตัวบน

และฝาครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องเสียบ

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่องเสียบ ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูก

ต้องตรงต�าแหน่ง

หมายเหตุ เมื่อติดต้ังแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวางต�าแหน่งขั้วให้ถูก
ต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้านล่าง)

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่อีกคร้ัง กดฝาครอบลงให้สนิท ตรวจ

สอบว่าช่องว่างโดยรอบสม�่าเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ

8 สตาร์ทระบบเพาเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอร่ีใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ ้า ขนาดและมาตรฐานเดียวกันเ พ่ือเปลี่ยนแทน

แบตเตอรี่เดิม

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

หาย

• ต้องจัดการแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถเพียงล�าพัง

ขั้นตอนการล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบกันขโมย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบ Immobiliser และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน บริษัทฯ แนะน�าให้

ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการเปิด

และการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบ Immobiliser

ระบบ Immobiliser ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถปลดล็อกระบบ Immobiliser และสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วย

กุญแจที่ได้จับคู่เท่านั้น

ระบบ Immobiliser

กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้องอยู ่ใน

รถยนต์ จะปลดล็อกระบบ Immobiliser โดยอัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not 

Found" (ไม่พบกุญแจรีโมท) หรือ “Please Put the Key in 

Alternative Starting Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่ง

สตาร์ทส�ารอง) หรือไฟเตือนระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างขึ้น 

โปรดวางกุญแจรีโมทไว้ใต้ที่รองแก้วที่คอนโซลกลาง (รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์” ในบท “การ

สตาร์ทและการดับเครื่องยนต์” ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากได้ล็อกรถยนต์แล้ว ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง ระบบป้องกัน

การโจรกรรมจะเปิดการท�างาน หลังจากปลดล็อกรถยนต์ ไฟเลี้ยวจะ

กะพริบ 1 ครั้ง ระบบป้องกันการโจรกรรมจะปิดการท�างาน

การควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

การล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและ

ประตูท้าย กดปุ่มล็อกบนกุญแจจะล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: ถอดดอกกุญแจออกจากกุญแจรีโมท 

เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจบน

ประตูด้านผู้ขับและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกประตูรถ

การปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ จะปลด

ล็อกรถยนต์

• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: ถอดดอกกุญแจออกจากกุญแจ

รีโมท เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้านผู้ขับ เสียบดอกกุญแจ

เข้าช่องเสียบกุญแจ และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกประตู

รถ

หมายเหตุ หลังจากปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ หากปุ่มสตาร์ทไม่อยู่
ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUNNING และไม่ได้กระตุ้นฟังก์ชันการ
ปลดล็อกของกุญแจรีโมทภายใน 15 วินาที รถยนต์จะส่งสัญญาณ
ป้องกันการโจรกรรม

หมายเหตุ หลังจากที่มีการล็อกรถยนต์แล้ว การกดปุ่มปลดล็อก
โดยไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ รถยนต์จะล็อกโดยอัตโนมัติภายใน
ระยะ 30 วินาที

การควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เมื่อน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ายได้
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ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูภายใน 

1.5 เมตร

การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากกดปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่ม

บนมือจับประตูด้านหน้าหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจ) ก็

สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านหน้าหน่ึงครั้งจะปลดล็อกรถยนต์ ดึงมือจับ

ประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมายเหตุ หลังจากท่ีมีการล็อกรถยนต์แล้ว การกดปุ่มบนมือจับ
ประตูด้านหน้าโดยไม่มีการด�าเนินการอ่ืนๆ รถยนต์จะล็อกโดย
อัตโนมัติภายในระยะ 30 วินาที

ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกรถยนต์ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถยนต์ได้ตาม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

153

4

กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC/ON/RUNNING จะไม่สามารถล็อกประตูรถ

ได้ แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ระบบ

ป้องกันการโจรกรรมจะไม่ท�างาน

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร

หรือฝากระโปรงหน้า ประตูท้ายปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

ครั้งเพ่ือเตือนการล็อกผิดพลาด ขณะนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันบางส่วน

ของระบบป้องกันการโจรกรรมได้ (ประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือ

ประตูท้ายท่ีได้ปิดสนิทจะถูกล็อก แต่ประตูรถหรือฝากระโปรงหน้า

หรือประตูท้ายที่เปิดอยู่จะไม่ถูกล็อก) ทันทีที่ได้ปิดประตู ฝากระโปรง

หน้าหรือประตูท้ายที่เปิดอยู ่ ระบบจะเข้าสู ่สถานะกันขโมยโดย

อัตโนมัติ

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ 

จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม

สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูด้านผู้ขับ 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด
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หมายเหตุ หากระบบป้องกันการโจรกรรมท�างานอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบป้องกันการโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและประตูท้ายทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะสว่างขึ้น

กรณีที่เกิดการล็อกผิดพลาดของประตูรถด้านผู้โดยสาร ประตูท้าย

หรือฝากระโปรงหน้า กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์

จะกะพริบ

มือจับประตูภำยใน

สามารถใช้มือจับประตูภายในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูอัตโนมัติในขณะขับขี่

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกอัตโนมัติ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถทั้งหมด

โดยอัตโนมัติ
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ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดประตูท้ายระหว่างการขับขี่ หรือยาง

ซีลระหว่างตัวถังรถกับประตูท้ายมีการฉีกขาด ต้องแน่ใจ

ว่าได้ปิดหน้าต่างท้ังหมด และเลือกโหมดเป่าหน้า ตั้งค่า

พัดลมระบบปรับอากาศให้ท�างานด้วยความเร็วสูงสุด 

เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร

วิธีกำรเปิดประตูท้ำย

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

• เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง OFF กดปุ่มเปิดประตูท้าย (ต�าแหน่ง 

B) ค้างไว้เกิน 2 วินาทีเพื่อปลดล็อกประตูท้าย และเปิดประตู

ท้ายด้วยมือ

• กรณีท่ีรถยนต์อยู่ในสถานะปลดล็อกหรือมีกุญแจที่ถูกต้องอยู่ใน

ระยะ 1 เมตรจากประตูท้าย พลิกโลโก้ที่ประตูท้าย (ต�าแหน่ง A) 

เพื่อเปิดประตูท้าย
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กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

ช่องเสียบล็อกส�าหรับเปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉินอยู่ด้านข้างในตัว

ล็อกประตูท้าย

พับเบาะนั่งด้านหลังลง เปิดฝาครอบด้วยมือ (ดังที่แสดงในรูป) เสียบ

เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะแบนที่เหมาะสมเข้าช่องเสียบล็อกส�าหรับเปิด

ประตูท้ายในกรณีฉุกเฉิน จะสามารถเปิดประตูท้ายได้จากด้านในห้อง

เก็บสัมภาระ
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กำรสตำร์ทและกำรดับเครื่องยนต์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตาร์ทส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผงหน้าปัดท่ีด้าน

ซ้ายของแกนพวงมาลัย ซึ่งเป็นแบบสวิตช์ปุ่มกด

หมายเหตุ หากต้องการให้ระบบท�างาน กุญแจรีโมทต้องอยู่ใน
รถยนต์ หากต้องการออกจากต�าแหน่งเกียร์จอดรถ ปุ่มสตาร์ทต้อง
อยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING และต้องเหยียบแป้นเบรก

สถานะการแสดงผลของปุ่มสตาร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

• ในต�าแหน่งนี้ เครื่องยนต์ดับ

ไฟสีเหลือง (ACC)

• ในต�าแหน่งนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น กระจกไฟฟ้า สามารถ

ท�างานได้

• เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF กดปุ่มหนึ่งครั้งโดยไม่เหยียบ

แป้นเบรก ปุ่มสตาร์ทจะเข้าสู่สถานะ ACC

ไฟสีเขียว (ON/RUNNING)

• สตาร์ทและขับขี่รถยนต์

• หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถ

ท�างานได้

• เมื่อปุ่มสตาร์ทส่องแสงสีเหลือง หากไม่ได้เหยียบแป้นเบรก เม่ือ

กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง จะไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก แต่ไฟสีเขียว

จะสว่างขึ้น สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดได้
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หมายเหตุ หลังจากกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF และเปิดประตู
รถ หากลืมกุญแจไว้ในรถ เม่ือปิดประตูรถ แตรจะส่งเสียงเตือน 3 
คร้ัง เมื่อเปิดประตูอีกครั้ง จะมีเสียงเตือนเพ่ือเตือนว่ากุญแจยังอยู่
ในรถ

หากรถยนต์เข้าใกล้สัญญาณวิทยุความถี่สูง ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์อาจ

จะใช้งานไม่ได้ เพราะสัญญาณวิทยุความถี่สูงจะรบกวนระบบสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมระบบปรับอากาศ)

2 ใช้งานเบรกมือ (อ้างอิงถึง “ระบบเบรก” ในบทนี้)

3 ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู ่ใน

ต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบแป้นเบรก

4 กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด และปล่อยปุ่มกดหลังจากสตาร์ท

เครื่องยนต์
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีที่รถยนต์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุแรงหรือกุญแจรีโมท

แบตเตอรี่หมด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ทส�ารองของ

รถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ส�าหรับรถยนต์ที่มีที่วางแก้ว ให้ถอดที่วางแก้วออก

2 วางกุญแจรีโมทไว้ที่คอนโซลกลาง ตรงต�าแหน่งที่วางแก้ว โดยให้

ปุ่มหงายขึ้น ดังรูป

3 กดปุ่มสตาร์ทและสตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนปกติ

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่และขับรถออกจากเขตที่มีสัญญาณรบกวน 

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

• หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง โปรดขอ

ความช่วยเหลือ หากลองสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อ ต้องรอ 10 

นาทีเพื่อให้มอเตอร์สตาร์ทเย็นลงและแบตเตอรี่ฟื้นฟูสภาพ 

หากสตาร์ทติดต่อกันหลายครั้งจะท�าให้มอเตอร์สตาร์ทและ

แบตเตอรี่เสียหาย

• ขณะที่เครื่องยนต์หยุดท�างาน ห้ามให้ปุ ่มสตาร์ทอยู ่ใน

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

นาน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์คนันีมี้ระบบ Immobiliser กญุแจทีป๊ั่มเองไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์คันนีไ้ด้

• เนือ่งจากรถยนต์ถกูควบคมุโดยระบบควบคมุไฟฟ้าต่างๆ ดังนัน้ 

เมื่อสตาร์ทรถยนต์ หากบริเวณรอบข้างมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือในรถยนต์มอีปุกรณ์ทีส่ามารถก�าเนดิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าได้ 

อาจจะท�าให้ระบบควบคุมต่างๆ ของรถยนต์ท�างานผดิได้

กำรดับเครื่องยนต์

ให้ดับเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจอดรถอย่างปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรก

2 ใช้งานเบรกมือ

3 โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

4 กดปุ่มสตาร์ทเพื่อดับเครื่องยนต์

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ท่ีมีฟังก์ชันการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไร้
กุญแจ หากต้องการดับเครื่องยนต์ในกรณีฉุกเฉินในระหว่างการ
ขับขี่ สามารถกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้เกิน 4 วินาทีเพื่อดับเครื่องยนต์

หมายเหตุ หลังจากขับรถด้วยความเร็วสูงหรือรับภาระหนัก (โดย
เฉพาะในสภาพอากาศร้อน) แนะน�าให้ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบา
หลายนาทีก่อนดับเครื่องยนต์ เพื่อให้ระบบระบายความร้อน
ท�างานต่อไป เพื่อลดอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับตัว เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพ่ือรักษา

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

ต้องอุ่นเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก หากอุ่นเครื่องนานเกิน จะสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น และท�าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ก่อนที่จะถึงอุณหภูมิการท�างานปกติของเครื่องยนต์ การเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน และการเพิ่มภาระของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน อาจ

จะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้

การขับรถด้วยความเร็วคงที่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่าการ

ขับรถแบบเร่งความเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

เร่งความเร็ว การออกตัวหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือ
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ชะลอความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า

การเร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน และช่วยลดปริมาณไอเสีย

และลดการสึกหรอของชิ้นส่วนกลไก

หลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้น ระบาย

ไอเสียมากขึ้น และเกิดเสียงรบกวนดังขึ้น

การขับรถโดยตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร

ติดขัด ระหว่างการขับรถ ควรตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้า 

รักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าให้เพียงพอและชะลอความเร็วอย่าง

ทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยงวางเท้าบนแป้น

เบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้แผ่นเบรกสึกหรอก่อนเวลาอันควร

หรือร้อนเกิน และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรอ

หากเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน โปรดดับเครื่องยนต์เมื่อ

สภาพจราจรเอ้ืออ�านวย เพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเดิน

เบาเป็นเวลานานของเครื่องยนต์จะมากกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งเดียว

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมภายในรถยนต์อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้การขับรถสะดวกสบายมากขึ้น แต่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงมากขึ้นและเกิด

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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4

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

การขับรถในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรก เร่งความเรว็หรอืเลีย้วบนถนนลืน่อย่างกะทนัหัน 

จะท�าให้ล้อลื่นไถลได้ ท�าให้รถยนต์เสียการควบคุมและ

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตกหรือหิมะตก และกระจกเกิด

ฝ้า โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตกหรือหิมะตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้า

เคลือบผิวถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและ

การเบรก

การขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขัง หลังรถยนต์ผ่าน

แอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่าการท�างานของ

เบรกตามปกติหรือไม่ แผ่นเบรกท่ีเปียกจะไม่สามารถเบรกได้ตาม

ปกติ หากมีเพียงแผ่นเบรกข้างเดียวสามารถใช้งานได้ จะส่งผล 

กระทบต่อการบังคับเลี้ยว และท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของรถอาจเกิดความเสียหาย

อย่างรุนแรงเนื่องจากมีความชื้นมากเกินไป

ข้อควรระวัง

หากขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง อาจจะท�าให้เครื่องยนต์ดับหรือ

รถยนต์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้า

ลัดวงจร) หรือท�าให้เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากมีน�้าซึมเข้า หาก

เครื่องยนต์ดับเน่ืองจากขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง ห้ามสตาร์ท

เครื่องยนต์อีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

บ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

เครื่องกรองอากาศ น�้ามันเครื่องและจาระบีท่ีไม ่สะอาดจะลด

ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง 

การบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด จะสามารถท�าให้รถยนต์

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและระบายไอเสียน้อยลง และช่วยยืดอายุ

การใช้งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจ�า

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให้สิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

การบรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 

โดยเฉพาะในกรณีที่รถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ

การรักษาการตั้งศูนย์ล้ออย่างถูกต้อง

รักษาการตั้งศูนย์ล้อที่ถูกต้อง ต้องหลีกเลี่ยงการชนกับไหล่ทาง และ

ลดความเร็วเมื่อขับบนพื้นที่ไม ่เรียบ หากตั้งศูนย์ล ้อไม่ถูกต้อง 

นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระทางไฟฟ้าและ

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

165

4

อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

เน่ืองจากไอเสียมีอุณหภูมิสูงมาก ห้ามจอดรถหรือผ่าน

ถนนหรือพื้นที่ที่มีหญ้าแห้งหรือใบไม้ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุ

ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันไฟไหม้

ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังอุปกรณ์ฟอกไอเสีย ซึ่งสามารถลดผล 

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์ ในรูปเป็น

แคดตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ 3 ทางของรถยนต์

ถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย 

เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

น�้ามันเชื้อเพลิง

• ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่แนะน�าเท่านั้น

• ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซ่ึงจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ท

ไม่ติดและอาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย

การสตาร์ท

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องระวัง

• ห้ามสตาร์ทต่อเนื่องในขณะที่สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายครั้ง ควร

น�ารถไปตรวจสอบซ่อมแซมรวดเร็วอย่างเท่าที่จะท�าได้

• ห้ามเหยียบคันเร่งซ�้าๆ ระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ท

เครื่องยนต์ไม่ติด
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• ห้ามใช้แรงผลักรถหรือแรงลากจูงมาสตาร์ทเครื่องยนต์

การขับรถ

เมื่อรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องระวัง

• ห้ามบรรทุกภาระเกินหรือท�าให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เกิน

ก�าหนด

• ขณะเดินทางห้ามดับเคร่ืองยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ขับเคลื่อน

• หากรถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันเครื่องมากเกิน ควรรีบน�ารถไปตรวจ

สอบ มิฉะนั้น จะลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือก�าลังเครื่องยนต์ลดลงขณะขับ

รถ ควรติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจ

สอบ

• ห้ามขับรถบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระแทกท่ีด้านล่างของ

รถยนต์

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

จะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหายอย่างรุนแรง กรุณาท�าการ
บ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสมุดการรับประกันและ
การบ�ารุงรักษา
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4

ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อก�ำหนดด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิง

อนุญาตให้ใช้น�้ามันเบนซินส�าหรับรถยนต์ท่ีได้มาตรฐาน

และเป็นเกรดน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีบริษัทฯ แนะน�า หากใช้

น�้ามันเชื้อเพลิงเกรดต�่า อาจจะท�าให้เครื่องยนต์และ

อุปกรณ์ฟอกไอเสียเครื่องยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง 

นอกจากน้ี ยังลดก�าลังและแรงบิดของเครื่องยนต์และสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “พารามิเตอร์ส�าคัญ

ของเครื่องยนต์” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่า ท่านอาจจะได้ยินเสียงน็อคของ

เครื่องยนต์ โปรดใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดท่ีแนะน�าให้ใช้หรือเกรดสูง

กว่าโดยเร็วท่ีสุด หลังจากเปลี่ยนใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดที่แนะน�า

หรือเกรดสูงกว่าแล้วยังได้ยินเสียงน็อคดังอีก กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที อนุญาตให้ใช้น�้ามันแก๊สโซลีนที่มีค่า

ออกเทนสูงกว่าค่าออกเทนที่เคร่ืองยนต์ต้องการ แต่ไม่สามารถเพ่ิม

ก�าลังเอาต์พุตของเครื่องยนต์และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

ข้อควรระวังในขณะที่เติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

น�้ามันแก๊สโซลีนเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน

ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• หลีกเลี่ยงน�้ามันล้น

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร
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ช่องเติมน�้ำมัน

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านหลังขวาของรถยนต์ ดึงคันปลดฝา

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่ จะสามารถเปิด

ฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงได้

ฝำปิดถังน�้ำมัน

ค่อยๆ หมุนฝาปิดถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาปิดถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาปิดถังน�้ามันให้แน่นจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

หากจอดรถในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง 

ห้ามเติมน�้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง เพราะน�้ามันเชื้อเพลิงอาจจะขยายตัว

จนล้นออก ท่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิงถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับหัว

เติมน�้ามันที่แหลมและยาว ก่อนที่จะเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ต้องเสียบหัว

เติมน�้ามันเข้าจนสุด

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ท�างานไม่คล่อง

ตัว ให้ดับเครื่องยนต์และห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

น�้ำยำขจัดครำบเขม่ำภำยในระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

น�้ายาขจัดคราบเขม่าภายในระบบน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์และเพิ่มความสามารถในการ
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ท�าความสะอาดของน�้ามันเบนซิน ก�าจัดตะกอนในหัวฉีดน�้ามัน วาล์ว

ไอดี ห้องเผาไหม้และระบบทางเดินน�้ามัน ป้องกันการติดเขม่าใน

เครื่องยนต์ รักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ ช่วยลดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้

งานของเครื่องยนต์ ฯลฯ

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

ข้อควรระวัง

• หากใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าท่ีไม่เหมาะสมกับรถยนต์คันนี้  

มิฉะนั้น อาจท�าให้เครื่องยนต์เสียหายได้

• แนะน�าใช้น�้ายาขจัดคราบเขม่าท่ีบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ 

ส�าหรับรายละเอียด โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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เกียร์อัตโนมัติ CVT

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่

จะใช้งาน

• ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P 

หรือเกียร์ N แน่ใจว่าได้เหยียบแป้นเบรกและเปิดใช้เบรกมือ

ไฟฟ้า

• หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบเบรกและดึงเบรกมือไว้ โยก

คันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• ปลดเบรกมือไฟฟ้า และยังคงเหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่ง

พร้อมท่ีจะออกตัว เมื่ออยู่บนถนนท่ีราบเรียบ หากปล่อยแป้น

เบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดย

อัตโนมัติ

• ระหว่างการขับรถ ห้ามให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยเข้าเกียร์ว่าง  

มิฉะนั้น จะท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกียร์หรือเกิด

อุบัติเหตุร้ายแรงได้

• ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการให้ล้อหน้าลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้เกียร์เสียหายอย่างร้ายแรง
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กำรเปลี่ยนเกียร์

เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT

หมายเหตุ ตัวเลขหรือตัวอักษรบนจอแสดงข้อมูลท่ัวไปหมายถึง
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่เลือกไว้

บนคันเกียร์มีปุ่มล็อกแบบสปริง เพ่ือป้องกันการเข้าต�าแหน่งเกียร์ P 

(เกียร์จอดรถ) หรือเกียร์ R (เกียร์ถอยหลัง) ผิดในขณะที่เข้าต�าแหน่ง

เกียร์อื่น

กำรท�ำงำนของคันเกียร์

ห้ามกดปุ่มล็อกในขณะที่ก�าลังเปล่ียนเกียร์ ยกเว้นมี

ความจ�าเป็น

ขณะเปลี่ยนเกียร์ ต้องปฏิบัติตามลูกศรดังต่อไปนี้
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การเปลี่ยนเกียร์แบบอิสระ

กดปุ่มล็อกค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเกียร์

กดปุ่มล็อกค้างไว้และเหยียบแป้นเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์

ต�ำแหน่งคันเกียร์

เมื่อจอดรถ ต้องโยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์ D และเกียร์ R หรือเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ มิฉะนั้น จะท�าให้

เกียร์อัตโนมัติเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเกิด

อุบัติเหตุร้ายแรงได้

• P เกียร์จอดรถ

เกียร์ถูกล็อกเมื่ออยู่ในต�าแหน่งเกียร์นี้ สามารถใช้งานต�าแหน่ง

เกียร์นี้ได้เมื่อรถยนต์จอดนิ่งและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าเท่านั้น

หมายเหตุ ขณะที่จอดรถยนต์บนพื้นที่ทางลาดเอียง ควร
เหยียบแป้นเบรกก่อนและเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าก่อนแล้วจึง
เปลี่ยนเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถใช้งานต�าแหน่งเกียร์นี้ได้เมื่อรถยนต์จอดสนิทเท่านั้น

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิงและเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ) จะสามารถเลือกต�าแหน่ง

เกียร์นี้

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ สามารถเลือกต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าตาม

ความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่งโดยอัตโนมัติ

• S โหมด Sport

เมื่อต้องการความเร่งที่ดีกว่า ให้เลือกโหมดนี้

• + เกียร์สูง

ในโหมดแมนนวล เพื่อเข้าเกียร์สูงถัดไป

• - เกียร์ต�่า

ในโหมดแมนนวล เพื่อเข้าเกียร์ต�่าถัดไป
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ควำมเร็วกำรเปลี่ยนเกียร์

หลังจากเลือกต�าแหน่งเกียร์ D หรือเกียร์ S การเปลี่ยนแปลงของ

ความเร็วในต�าแหน่งเกียร์นั้นขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของคันเร่ง: หากลิ้น

ปีกผีเสื้อเปิดน้อย จะท�าให้เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วต�่า หาก 

ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก จะท�าให้การเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังจากความเร็ว

รถเพิ่มขึ้น แล้วจึงสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้

กำรบังคับลดระดับเกียร์ (Kick-down)

หากใช้ฟังก์ชันการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อาจ

จะท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ซึ่งจะท�าให้มีความเสี่ยงที่

รถยนต์จะลื่นไถลออกนอกการควบคุม

ในกรณีที่เลือกต�าแหน่งเกียร์ D หรือ S เหยียบคันเร่งจนสุดหนึ่งครั้ง 

(ซึ่งเรียกว่า kick-down) จะสามารถได้ประสิทธิภาพการเร่งความเร็ว

ที่ดีในขณะที่จะขับรถแซง ภายใต้ความเร็วรถเหมาะสม จะสามารถ

เปลี่ยนเกียร์ลงสู่เกียร์ต�่าท่ีเหมาะสมทันที และเพิ่มความเร็วได้อย่าง

รวดเร็ว เมื่อปล่อยคันเร่ง จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสู่เกียร์สูงที่เหมาะสม (ขึ้น

อยู่กับความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่ง)
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กำรขับขี่บนทำงลำดชัน

กรณีที่ต้องจอดรถบนทางลาดชันเป็นระยะเวลาส้ันๆ 

(เช่น รถติด) ห้ามเหยียบคันเร่ง เพื่อไม่ให้รถยนต์ล่ืนไถล 

เพราะการกระท�าเช่นน้ีจะท�าให้เกียร์อัตโนมัติร้อนเกินไป

หรือเกิดความเสียหาย

กำรออกตัวบนทำงลำดชัน

เมื่อออกตัวบนทางลาดชัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล สามารถ

ใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) เพื่อช่วยการออกตัว หลังคาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง ให้เหยียบแป้นเบรกและใช้งานระบบเบรก

มือไฟฟ้า และปล่อยแป้นเบรกหลังจากเข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ 

(D/R/S) เมื่อเหยียบคันเร่งเพื่อออกดัว ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะถูก

ปลดโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยการออกดัว

ท่านยังสามารถใช้งานระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพ่ือช่วย

ออกตัวบนทางลาดชัน ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน โปรดอ้างอิงที่ “เบรก” ของ “ระบบเบรก” ใน

บทนี้

หมายเหตุ ถึงแม้ว่ามีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน แต่ยัง
คงมีอันตรายจากการลื่นไถลหากเกินขีดจ�ากัดทางฟิสิกส์ ห้ามใช้
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพื่อช่วยการขับขี่

กำรขับรถลงทำงลำดชัน

หากเหยียบแป้นเบรกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะ

ท�าให้เบรกร้อนเกินไปจนท�าให้ประสิทธิภาพของการ

เบรกลดลงหรือแม้กระทั่งจะเกิดการขัดข้อง

หากขับรถลงทางลาดชันเป็นระยะทางยาว หลังจากลดความเร็วรถ 

เปลี่ยนเกียร์จากต�าแหนง่เกียร์ D ไปทางขวาและเข้าสูโ่หมดแมนนวล

เพื่อเข้าเกียร์ต�่า ความลาดชันยิ่งสูง ต้องใช้ต�าแหน่งเกียร์ที่ยิ่งต�่า เพื่อ

รกัษาให้เกยีร์อยูต่�าแหน่งเกียร์ต�า่เป็นระยะเวลานาน เพือ่ใช้ประโยชน์

จากการเบรกของเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ และลดภาระการท�างานของ

เบรก เช่น เมือ่ลงทางลาดชนัทีค่ดเคีย้วอย่างต่อเนือ่ง สามารถขบัด้วย

ต�าแหน่งเกียร์ 2 หากขับรถลงทางลาดชันที่ตรง สามารถใช้ต�าแหน่ง

เกียร์ 3 หากแรงเบรกจากเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ ความเร็วรถเพ่ิมขึ้น 

เกียร์อัตโนมัติจะเข้าสู่เกียร์สูงโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเร็ว

รอบเครือ่งยนต์เกนิก�าหนด ขณะน้ี ควรเหยยีบแป้นเบรกทันท ีและใช้

โหมดแมนนวลเพือ่ปรบัเกยีร์ลงสูเ่กยีร์ต�า่ทีเ่หมาะสม
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กำรปลดล็อกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

กรณีที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะเปิดและได้เหยียบแป้นเบรก หากคัน

เกยีร์ออกจากต�าแหน่งเกยีร์ P ไม่ได้ ให้ปิดปุ่มสตาร์ท และใช้งานระบบ

เบรกมอืไฟฟ้า เสยีบกญุแจหรอืเครือ่งมอืท่ีเหมาะสมเข้าไปในรทูีม่มุซ้าย

บนของแผงเปลีย่นเกยีร์ กดปุม่ปลดลอ็กเกยีร์ P ในกรณฉีกุเฉนิภายใน

รถ พร้อมปรบัคันเกยีร์เข้าต�าแหน่งเกยีร์ N ดงึกญุแจหรอืเคร่ืองมอืออก 

สตาร์ทเครือ่งยนต์และเข้าต�าแหน่งเกยีร์ทีต้่องการ

ห้ามปรับคนัเกียร์กลบัต�าแหน่งเกียร์ P ในขณะทีก่ดปลดลอ็กเกยีร์ P 

ในกรณีฉกุเฉิน มฉิะนัน้ อาจท�าให้กลไกปลดลอ็กเกียร์ P เสียหาย

หมายเหตุ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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โหมดควบคุม

โหมดมำตรฐำน

เมื่อปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ D เกียร์อัตโนมัติจะเข้าสู่โหมด

มาตรฐานโดยอัตโนมัติ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์ D 

โหมดมาตรฐานใช้ส�าหรับการขับขี่ประจ�าวัน

โหมด Sport

ในกรณีที่เลือกต�าแหน่งเกียร์ D ปรับคันเกียร์ไปทางด้านขวา เพื่อเปิด

ใช้โหมด Sport (จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงผลเป็น “S”) ภายใต้

โหมด Sport เกียร์จะเข้าเกียร์สูงช้าลง เพื่อใช้ก�าลังส�ารองของ

เครื่องยนต์อย่างเต็มที่

เมื่อต้องการความเร่งที่ดีกว่า สามารถเลือกโหมด Sport แต่การขับรถ

ด้วยโหมด Sport จะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport สามารถปรับคันเกียร์ไปทางด้าน

ซ้ายเพื่อเข้าต�าแหน่งเกียร์ D

โหมดแมนนวล

ภายใต้โหมด SPORT ปรับคันเกียร์ไปหา “+” หรือ “-” เพื่อเปิดใช้

โหมดแมนนวล จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงต�าแหน่งเกียร์ในขณะ

นั้นด้วยตัวเลข 1 ตัว (1-8)

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

เกียร์ไปทาง “-” เข้าสู่ต�าแหน่งเกียร์ต�่าถัดไป

ภายใต้โหมดแมนนวล หากผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่ไม่เหมาะสม 

เช่น เข้าเกียร์สูงในขณะท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์ต�่าเกิน หรือเข้า

เกียร์ต�่าในขณะท่ีความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ตอบสนอง รถยนต์ยัง

คงขับขี่ในต�าแหน่งเกียร ์เดิมต่อ กรณีท่ีรถยนต์ก�าลังท�างานใน

ต�าแหน่งเกียร์ใดๆ หากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต�่ากว่าค่าที่

ก�าหนด ชุดเกียร์จะเข้าสู ่เกียร์ต�่าถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน

เครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เร่งความเร็ว ความเร็วรอบของเครื่องยนต์

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงความเร็วรอบสูงสุดของต�าแหน่งเกียร์นี้ 

หากไม่มีการร้องขอเข้าที่สูงขึ้น ชุดเกียร์จะเข้าเกียร์สูงถัดไปโดย

อัตโนมัติเพื่อป้องกันเครื่องยนต์

เกียร์อัตโนมัติขัดข้อง

กรณีที่เกียร์ขัดข้องหรือผิดปกติ ไฟเตือนการระบายไอเสียของ

เครือ่งยนต์ขดัข้องทีแ่ผงหน้าปัดจะสว่างขึน้ ส�าหรบัปัญหาบางประเภท 

เกยีร์อาจจะเข้าโหมด Limp Home ได้ และสามารถขับขีร่ถยนต์ได้ใน

บางต�าแหน่งเกยีร์เท่านัน้ และอาจจะใช้เกยีร์ถอยหลงัไม่ได้ในบางกรณี 

ส�าหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้ายแรง  จะไม่สามารถ

ขบัขีร่ถยนต์ได้

หมายเหตุ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หมายเหตุ ภายใต้โหมด Limp Home ฟังก์ชันโหมดแมนนวลจะ
ถูกปิดใช้งาน
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกจะเบรกรถโดยผ่าน

ระบบเบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งขัดข้อง อีกวงจรหนึ่งยังสามารถ

เบรกรถได้ แต่ในกรณีนี้ ระยะการเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบ

แป้นเบรกแรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจร

เบรกเดียวที่สามารถใช้งานได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภาพจราจร

เอื้ออ�านวย ห้ามขับขี่ต่อ และต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน ควร

ระวังดังต่อไปนี้

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงจะใช้งานได้เมื่อเครื่องยนต์ท�างาน

อยู่ ห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลในขณะที่เครื่องยนต์ดับ

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและถูกลากจูงโดยให้สี่ล้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ระหว่างการขับรถ หากเครื่องยนต์ดับ ควร

จอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้นเบรก

ซ�้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงสุญญากาศท่ีเหลือในระบบ

เบรก

• หากเคร่ืองยนต์ดับและแรงสุญญากาศที่เหลือในระบบเบรกหมด 

ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้เต็มที่

เพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์เสียความเร็วหรือเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบ

สุญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

ท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

สภำวะเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเบรก ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคัน

อื่น และเหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง
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ระบบกระจำยแรงเบรก (EBD)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบ EBD เพื่อให้มีประสิทธิภาพการเบรกที่ดีภายใต้

สถานะการรับภาระที่แตกต่างกัน ระบบจะกระจายแรงเบรกให้เพลา

หน้าและเพลาหลังโดยอัตโนมัติ

ระบบ EBD มีระบบตรวจสอบรวมอยู่ด้วย ระบบตรวจสอบถูกเชื่อม

โยงกับไฟเตือนระบบเบรกที่แผงหน้าปัด อ้างอิงท่ี “ไฟเตือนและไฟ

แสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ในระหว่างการขับขี่ หากไฟเตือนสว่างขึ้นหรือสว่างค้างอยู่หลังจาก

เปิดปุ่มสตาร์ท (ต�าแหน่ง ON) และปล่อยเบรกมือ แสดงว่าระบบ

เบรกขัดข้อง ระบบ EBD อาจจะไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ ควรจอดรถ

ทันทีและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม ห้ามขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือนระบบเบรกสว่างอยู่

ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ขณะ

ที่เหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยผู้ขับเพ่ิมแรงเบรก

ให้ล้อต่างๆ เพ่ือให้แรงเบรกเพ่ิมขึ้นถึงจุดกระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว 

ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทางลาดชันได้ในทุกสถานะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือความลาดชันสูง ฯลฯ) และ

ไม่สามารถแทนความสนใจของผู้ขับขี่ได้

ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันแทนเบรก

มือ มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้

เหมาะส�าหรับใช้เป็นระบบช่วยการออกตัวเท่านั้น

ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันท�างาน ห้าม

มิให้ผู้ขับออกจากรถอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทางลาดชันและอยู่ในสภาพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่

ถึงในขณะออกตัว กรุณาเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาที

ก่อนที่จะออกตัว
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ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลาออกตัว

หากตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ปิดประตูด้านผู้ขับและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ท�างานและไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและปลดเบรกมือ

• อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• สตาร์ทเครื่องยนต์

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควร

หากผู้ขับปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถยนต์ก�าลังขึ้นทางลาดชัน ระบบ 

HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่ที่เดิมประมาณ 1-2 วินาที หากไม่ได้ออกตัว

ภายใน 1-2 วินาที เบรกจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติ และรถยนต์จะ

เคลื่อนที่ ขณะนี้ต้องเหยียบแป้นเบรกทันที

หมายเหตุ ระบบ HAS จะสามารถท�างานได้เม่ือขับรถขึ้นทางลาด
ชันหรือถอยรถบนทางลาดชัน

หมายเหตุ เมื่อแผงหน้าปัดแสดงข้อความเตือน “Hill Hold 
Unavailable” แสดงว่าระบบ HAS ขัดข้องหรือท�างานผิดปกติ 
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ
ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ระบบควบคุมควำมเร็วรถขณะลงทำงลำดชัน (HDC)

ระบบ HDC เป็นระบบช่วยเหลือเท่าน้ัน ผู้ขับยังต้องให้

ความสนใจกับสถานะการขับขี่ของรถยนต์เมื่อได้เปิดใช้

งานระบบ HDC และต้องควบคุมรถยนต์หากมีความ

จ�าเป็น เพราะในบางกรณี ระบบ HDC อาจจะใช้งานไม่

ได้เป็นชั่วคราว

ภายใต้การขับรถลงทางลาดชันบางสภาวะ (เช่น ลงทาง

ลาดชันด้วยความเร็วสูง) ระบบ HDC จะไม่ท�างาน ผู้ขับ

ต้องเหยียบแป้นเบรกเพื่อควบคุมความเร็วรถเพื่อความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเสริมที่ออกแบบมาส�าหรับการลงทางลาดชัน 

ระบบ HDC จะช่วยเพ่ิมแรงเบรกเพื่อลดความเร็วรถ เพื่อช่วยขับรถ

ลงทางลาดชันด้วยความเร็วต�่า ดังนั้น ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อขับรถบน

ทางเรียบ

เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะสั่นสะเทือนหรือส่งเสียงดัง ซึ่ง

เป็นอาการปกติเมื่อระบบ HDC ท�างาน

หมายเหต ุเมือ่ระบบ HDC ท�างาน ห้ามเปลีย่นเกยีร์ไปท่ีต�าแหน่ง N 
เพราะการกระท�าเช่นนีจ้ะปิดการท�างานของระบบ HDC

กำรเปิด/ปิดระบบ HDC

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON ระบบ HDC จะอยู่สถานะปิด 

สามารถกดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดระบบ HDC
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โดยทั่วไป ระบบ HDC มี 4 สถานะต่อไปนี้

1 สถานะสแตนด์บาย: กดสวิตช์ HDC จะเปิดใช้งานระบบ HDC 

และเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้า

ปัดจะส่องแสงสีเขียว

2 สถานะท�างาน: ภายใต้โหมดสแตนด์บาย เมื่อขับรถลงทางลาด

ชัน หากความเร็วรถต�่า ระบบ HDC จะเข้าสู่สถานะท�างานโดย

อัตโนมัติ ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเขียว

และกะพริบ ระบบ HDC จะควบคุมให้รถยนต์ลงทางลาดชัน

อย่างช้าๆ และอาจจะส่งเสียงท�างานของระบบเบรกในเวลา

เดียวกัน

3 สถานะการหยุดท�างานชั่วคราว: ภายใต้โหมดท�างาน เมื่อเหยียบ

คันเร่งหรือแป้นเบรกถึงระดับหนึ่ง จะหยุดการท�างานของระบบ 

HDC ชั่วคราว

4 สถานะปิด: กดสวิตช์ HDC อีกครั้ง จะปิดระบบ HDC

หมายเหตุ ระบบ HDC จะสามารถท�างานได้เมื่อรถยนต์เดินหน้า
หรือถอยหลัง

หมายเหตุ กรณีที่รถยนต์เลี้ยวอย่างรวดเร็วบนทางลาดชัน ระบบ 
HDC จะเปลี่ยนจากโหมดสแตนด์บายเป็นโหมดท�างาน

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะเพิ่มแรงดันหรือ
รักษาแรงดันโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ถ้าเหยียบแป้นเบรก จะรู้สึกมี
แรงดันป้อนกลับ ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อระบบ HDC ท�างาน

ไฟเตือน HDC เปิด/ขัดข้อง

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้าขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถ

เกาะถนนได้อย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะ

ขีดจ�ากัดทางกายภาพและท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ได้

ทันที

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) มีหน้าที่ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกรถ 

ด้วยเหตุนี้ จะช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวของรถยนต์

ได้

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับสามารถขับรถ

โดยประมาท ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่าในกรณีใด 

ผู ้ขับมีหน้าท่ีรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้อง

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ

ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

แต่ขณะที่แรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและมีแนว

โน้มที่จะล็อกล้อ ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับ

จะรู้สึกว่าแป้นเบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว

กำรเบรกในกรณีฉุกเฉิน 

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย

ครั้ง เพราะจะท�าให้ระบบ ABS หยุดท�างานและอาจจะ

ท�าให้ระยะการเบรกยาวขึ้น

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง 

กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน ระบบ ABS สามารถป้องกันไม่

ให้ล้อรถถูกล็อก โดยทั่วไป จะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ภายในระยะ

การเบรกที่สั้นที่สุด

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

ไม่ว่าจะเหยียบแป้นเบรกแรงเพียงใด ท่านสามารถควบคุมรถยนต์ได้

ตามปกติ
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ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับได้

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

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

ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง 
(AVH)

หลังจากใช้ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้างจอดรถให้นิ่ง หากสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ดับเคร่ืองยนต์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่า

จะสามารถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่าง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้าแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ความลาดชันของพื้นท่ีจอดรถสูงเกินไป (เช่น มากกว่า 

20%) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จอดรถให้นิ่งสนิท

แล้วก่อนที่จะออกจากรถ

ห้ามเพ่ิมความเสี่ยงขณะขับรถโดยอาศัยระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง เพื่อหลีกเลี่ยง

อุบัติเหตุ แม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจ

ต่อการขับขี่และสังเกตสภาพรอบข้าง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

185

4

กรณีที่ออกตัวบนถนนภูเขา ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะไม่สามารถจอดรถหรือ

เบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสภาวะ (ตัวอย่างเช่น ผิวถนน

เปียกหรือผิวถนนเป็นน�้าแข็ง)

ขณะที่เครื่องยนต์ท�างานและได้เปิดใช้งานระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ห้ามออกจาก

รถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

อาจจะไม่สามารถท�าให้เบรกมอืไฟฟ้าท�างานโดยอัตโนมัติ

หลงัดับเคร่ืองยนต์ในทกุสภาวะ ดงันัน้ ก่อนท่ีจะลงจากรถ 

ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าและรถยนต์จอดสนทิ

ต้องปิดระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้างรถแบบอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ 

เบรกมือไฟฟ้าอาจถูกเปิดโดยอัตโนมัติจนท�าให้เกิดความ

เสยีหาย

เมื่อเครื่องยนต์ท�างานอยู ่ หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วย

ผู ้ขับควบคุมรถยนต์และป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติโดยไม่

จ�าเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

เมื่อผู้ขับเหยียบคันเร่งและออกตัว ระบบป้องกันการไหลของรถโดย

ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะปล่อยเบรกทันที รถยนต์จะเริ่มเคลื่อนที่

ตามความลาดชันของถนน 

โดยปกติ ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 

สถานะดังนี้

1 สถานะปิด: สถานะปิดฟังก์ชัน

2 สถานะสแตนด์บาย: ฟังก์ชันอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ขณะน้ี

ฟังก์ชันถูกกระตุ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้จอดรถ ภายในสถานะนี้ เมื่อ

เป็นไปตามเงื่อนไขการจอดรถ จะสามารถจอดรถได้โดยอัตโนมัติ

3 สถานะจอดรถ: ฟังก์ชันอยู่ในสถานะจอดรถ ขณะน้ี ไฟสีเขียว 

 บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น
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เมื่อผู ้ขับได ้คาดเข็มขัดนิรภัยและได ้ป ิดประตูด ้านผู ้ขับ และ

เคร่ืองยนต์ท�างานอยู่ กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้าง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็นสถานะสแตนด์บาย

หลังเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์ได้จอดนิ่ง ระบบ

ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจาก

สถานะสแตนด์บายเป็นสถานะจอดรถ

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะจอดรถและได้โยกคันเกียร์เข้าเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง 

เหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก

ค้างจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติตามความลาดชัน

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะจอดรถ ในบางกรณี (เช ่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ดับ

เครื่องยนต์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง) ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถและให้

เบรกมือไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ เมื่อได้เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง จะปิดการท�างานของระบบ

ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างแต่ไม่สามารถ

เปิดการท�างานของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าให้ปิดระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง
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ระบบลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้พลิกคว�่ำ (ARP)

ระบบ ARP เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเท่านั้น 

ซึ่งไม่สามารถละเมิดกฎทางฟิสิกส์ และไม่สามารถรับรอง

ว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

แน่นอน

กรณีที่รถยนต์ที่มีจุดศูนย์กลางมวลสูงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการพลิก

คว�่าไปด้านข้างภายใต้สภาพการขับขี่แบบไดนามิก (เช่น เปลี่ยนเลน) 

หรือการขับขี่แบบไม่เปลี่ยนแปลง (เช่น ขับรถบนถนนวงแหวนรอบ

เมือง) ระบบ ARP จะท�าหน้าที่เบรกล้อด้านนอกเพื่อควบคุมแรง

บังคับเลี้ยวของรถยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

หมายเหตุ เมื่อระบบ ARP ท�างาน จะพบว่ารถยนต์มีแรงบังคับ
เล้ียวไม่เพียงพอ ผู ้ขับไม่สามารถควบคุมรถยนต์เล้ียวได้ตาม
ต้องการ ซึ่งเป็นอาการปกติในระหว่างระบบ ARP ท�างาน

ระบบสญัญำณไฟแจ้งเตอืนเมือ่มกีำรเบรกฉกุเฉนิ (ESS)

กรณีที่ขับรถด้วยความเร็วสูง (ความเร็วรถสูงกว่า 50 กิโลเมตร/

ชั่วโมง) เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ระบบจะเปิดไฟเบรกโดย

อัตโนมัติ เพื่อเตือนรถที่ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ ESS จะไม่ท�างาน

เมื่อระบบ ESS ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว (ตรวจไม่พบการลดความเร็ว

อย่างรุนแรง) ไฟเบรกจะกะพริบครู่หนึ่งแล้วดับลง

หมายเหตุ หากความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือโดยใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หรือเร่งความเร็วรถให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง มากกว่า 5 วินาที จะสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้โดย
อัตโนมัติ
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถปิดการ

ท�างานของเบรกมือได้ ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ

ให้ส่ีล้อลงพื้นหรือล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

P

P

กำรเปิดใช้งำนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

ขณะที่รถยนต์จอดน่ิง สามารถเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า ทุกคร้ังที่ออก

จากรถหรือจอดรถ ต้องเปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า

• เหยียบแป้นเบรก ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนกระทั่งไฟสวิตช์ EPB 

สว่างขึ้น

• หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น 

แสดงว่าได้เปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว

• หากไฟเตือน EPB P  บนแผงหน้าปัดสว่างตลอด แสดงว่า

ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งทันที

หมายเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยิน
เสียงมอเตอร์
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ข้อควรระวัง

• ในขณะที่แบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิด

การท�างานของระบบ EPB ในกรณีนี้ โปรดใช้สายพ่วง

แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ 

“การพ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการ

ขับขี่”

กำรปลดเบรกมือไฟฟ้ำ

• กดปุ่มสตาร์ท เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ EPB

• หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดดับลง แสดง

ว่าได้ปลดเบรกมือแล้ว

ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

ระบบ EPB สามารถคาดการณ์เจตนาของผู้ขับได้โดยอัตโนมัติ และ

จะปลดเบรกมือโดยอัตโนมัติ

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง และสตาร์ทเครื่องยนต์ และได้เข้า

ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง และเหยียบคันเร่งเพื่อ

เตรียมการออกตัว จะปลดเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ ห้ามใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อเบรก

รถ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะท่ีใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อลดความเร็วรถ ห้ามปิดปุ่ม

สตาร์ท มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ายแรง

ระหว่างการขับขี่ หากพบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไม่สามารถจอดรถด้วยการ

เหยียบเบรก จะสามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้เพื่อลดความเร็ว

รถ

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้ จะสามารถเบรกรถฉุกเฉินได้ ใน

ระหว่างการเบรกฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

• หากต้องการยกเลิกการเบรกนี้ โปรดปล่อยสวิตช์ EPB
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ระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถล

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)

ระบบควบคุมการทรงตัวสามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ 

หลังจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบนี้จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายโดย

อัตโนมัติ

เมื่อเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรง

กับเจตนาของผู้ขับ ระบบจะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่

ระบบเพาเวอร์เพ่ือป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และชดเชยแรง

บังคับเล้ียวหรือแก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทางของ

รถยนต์ให้กลับสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

รักษาการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการหมุนฟรี

ในล้อใดล้อหน่ึง ระบบจะเบรกล้อน้ันโดยอัตโนมัติ และถ่ายโอนแรง

บิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุนฟรี ถ้าล้อทั้งสองเกิดการหมุนฟรี 

ระบบจะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพ่ือควบคุมความเร็วรอบ

ของล้อ จนกระทั่งรถยนต์ได้รับแรงฉุดอีกครั้ง

กำรเปิด/ปิดระบบ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ON จะเปิดระบบควบคุมการทรงตัวและ

ระบบป้องกันล ้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลโดยอัตโนมัติ 

สามารถปิดระบบได้หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
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• กดสวิตช์ SCS สั้นๆ (น้อยกว่า 2 วินาที) ระบบ TCS จะปิดการ

ท�างาน

• กดสวิตช์ SCS ค้างไว้ (เกินกว่า 2 วินาที) ระบบ TCS และ SCS 

จะปิดการท�างาน ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบ

ป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลปิดจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ หากกดค้างไว้นานกว่า 10 วินาที ระบบจะคิดว่าการ
ใช้งานผิดพลาด

• หากต้องการคืนฟังก์ชัน SCS และ TCS ให้กดสวิตช์ SCS อีกครั้ง 

ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลปิดจะดับลง

หมายเหตุ การปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท�างานปกติของระบบ ABS หากรถยนต์ได้ตดิตัง้โซ่กนัลืน่ 
แนะน�าให้ปิดระบบ TCS

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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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

บนพื้นที่ท่ีต้องรักษาความเร็วคงที่ในระยะทางไกล ฟังก์ชันน้ีจะช่วย

ในการขับขี่ได้มาก

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

การท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกควบคุมโดยสวิตช์

คันโยก สวิตช์คันโยกนี้อยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัย และที่ด้านล่างของ

สวิตช์คันโยกไฟส่อง

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING หากสวิตช์คันโยก

อยู่ในต�าแหน่ง “Cruise พร้อมใช้งาน” (ต�าแหน่ง 4) ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ขณะน้ี ไฟ

แสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสีเหลืองบนแผงหน้าปัด  

จะสว่างขึ้น หากสวิตช์คันโยกอยู ่ในต�าแหน่ง “ระบบจ�ากัด

ความเร็ว ASL พร้อมใช้งาน” (ต�าแหน่ง 7) ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะปิด และระบบจ�ากัดความเร็ว 

ASL จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู ่ ในสถานะสแตนด์บาย 
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และความเร็วรถในขณะนั้นเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ขอบเขต

ความเร็วในการท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคือ 

40-200 กโิลเมตร/ชัว่โมง) หลงัจากกดปุม่ “ตัง้ค่า” ทีป่ลายสวิตช์

คนัโยก (ต�าแหน่ง 6) ไฟแสดงบน  แผงหน้าปัดจะเปลีย่นจากสี

เหลอืงเป็นสเีขยีว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู่สถานะ

เปิดใช้งาน ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเป็นความเร็วจริงเม่ือเปิดใช้งานระบบ หลังจากเปิดใช้

งานระบบ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะรักษาความเร็วเป้า

หมายตลอดเพื่อขับรถไปไปข้างหน้าโดยไม่ได้เหยียบคันเร่ง

หมายเหตุ หลังจากผลักสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติไปที่ต�าแหน่ง “ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL พร้อมใช้งาน” 
(ต�าแหน่ง 7) หรือปุ่มสตาร์ทอยู่ในสถานะปิด ความเร็วท่ีต้ังไว้ใน
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะหายไป

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติ

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน

ผลักสวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ จะเร่งความเร็วรถโดย

อัตโนมัติ หลังจากถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

ผลักสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะชะลอความเร็วรถ

โดยอัตโนมัต 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

กำรหยุดชั่วครำว

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน การ 

กระท�าต่อไปจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกลับสู่สถานะ

สแตนด์บาย

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

• คันเกียร์ถูกเปลี่ยนไปที่ต�าแหน่งเกียร์ P, R หรือ N

• หากสภาพถนนไม่ดี จะท�าให้ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เริ่ม

ท�างาน เพื่อความปลอดภัย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะ

กลับสู่สถานะสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

• หากความลาดชันของถนนสงูเกนิ จะท�าให้ความเรว็รถลดลงมากเกนิ

ไป ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะกลับสู่สถานะสแตนด์บาย 

โดยอตัโนมติั

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ผิดปกติ

กำรฟื้นคืนค่ำ

หลังจากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหยุดท�างาน และสวิตช์คัน

โยกอยู่ในต�าแหน่ง 4 ตลอด สามารถผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง 

“ฟื้นคืนค่า” (ต�าแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

หมายเหตุ

• ในขณะที่อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ห้ามใช้งานระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

• ถ้าไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วสม�่าเสมอเนื่องจากฝนตกหรือ
พื้นถนนลื่นหรือการจราจรติดขัด ห้ามใช้งานระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

• หากไม่ต้องการใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ควรผลักสวิตช์
คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติไปที่ต�าแหน่ง “ระบบจ�ากัด
ความเร็ว ASL พร้อมใช้งาน” (ต�าแหน่ง 7)

• หากเกียร์อยู่ในโหมด Sport ไม่แนะน�าให้เปิดใช้ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

• ขณะที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติท�างานอยู่ เนื่องจากสภาพ
ถนน ความแม่นย�าในการควบคุมหรือปัจจัยอื่นๆ ความเร็วจริง
อาจจะแตกต่างจากความเร็วเป้าหมาย โดยทั่วไป ค่าเบี่ยงเบนจะ
อยู่ภายใน ± 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ค่าเบี่ยงเบนอาจเกินค่าน้ีเมื่อ
ความลาดชันของถนนสูงมาก

• หากความเร็วรถจริงต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายมากเกินไปหรือ
ระบบ SCS ถูกกระตุ้นให้ท�างานเนื่องจากทางลาดชันหรือสภาพ
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พื้นผิวถนนและปัจจัยอื่นๆ อาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติกลับสู่สถานะสแตนด์บาย

• ห้ามกดสวิตช์เป็นเวลานานหรือกดหลายสวิตช์พร้อมกัน มิฉะนั้น 
อาจจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเสียหาย หากเกิด
กรณีนี้ กรุณากดปุ่มสตาร์ทอีกครั้ง
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ระบบจ�ำกดัควำมเร็ว ASL (Active Speed Limit)*

• 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�ากดัความเรว็ ASL และระบบควบคมุความเรว็อัตโนมตัใิช้สวติช์

คันโยกเดียวกัน สวิตช์คันโยกอยู่ที่ด้านซ้ายของพวงมาลัย และที่ด้าน

ล่างของสวิตช์คันโยกไฟส่อง ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เพียงหน่ึงระบบ

เท่าน้ันในเวลาเดยีวกนั

กำรเปิดใช้งำน

ความเร็วเป้าหมายของระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะแสดงบนจอ 

แสดงข้อมูลทั่วไป

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING หากสวิตช์คันโยกอยู่ 

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

ฟังก์ชนัระบบจ�ากดัความเรว็ ASL จะเข้าสูส่ถานะสแตนด์บาย สามารถ

ปรบัความเรว็เป้าหมายของระบบจ�ากดัความเรว็ ASL ได้โดยผลกัสวติช์

คนัโยกขึน้ลง (ต�าแหน่ง 1 และ 2) ขอบเขตการปรบัความเรว็เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง 30-200 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ผลักสวิตช์คันโยกข้ึนหรือลงทุกที ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายจะเพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงครั้งละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผลักสวิตช์คันโยกขึ้นหรือลง

และค้างไว้ ค่าจ�ากัดความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง
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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

หมายเหตุ ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ถูกเปิดใช้งาน เมื่อความเร็ว
จริงเกินความเร็วที่ผู้ขับก�าหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะลดความเร็ว
รถให้ต�่ากว่าความเร็วเป้าหมาย

หมายเหตุ ขณะที่ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL ท�างานอยู่ การเหยียบ
คันเร่งจนสุด (เช่น แซงรถ) ยังคงสามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลัง
จากปล่อยคนัเร่ง ความเร็วรถจะกลบัไปท่ีค่าจ�ากดัความเรว็เป้าหมายท่ี
ตัง้ไว้

กำรหยดุกำรท�ำงำนของระบบจ�ำกดัควำมเรว็ ASL

เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเปิดใช้งาน ให้กดสวิตช์ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 5)  

ฟังก์ชนัระบบจ�ากดัความเร็ว ASL จะออกจากโหมดสแตนด์บาย

กำรฟื้นคืนค่ำของระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL

เมือ่ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL หยดุท�างาน ให้กดสวติช์ต้ังค่า (ต�าแหน่ง 

5) ฟังก์ชนัระบบจ�ากดัความเรว็ ASL จะถกูเปิดใช้งานอกีครัง้ ค่าจ�ากัด

ความเรว็เป้าหมายเป็นความเรว็เป้าหมายก่อนทีร่ะบบจะหยดุท�างาน

หมายเหตุ เมื่อระบบจ�ากัดความเร็ว ASL หยุดท�างาน หากเหยียบ
คันเร่งจนสุด (เช่น แซงรถ) จะไม่สามารถเปิดใช้งานระบบจ�ากัด
ความเร็ว ASL ได้อีกครั้ง

กำรออกจำกระบบจ�ำกัดควำมเร็ว ASL

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

เพื่อออกจากระบบจ�ากัดความเร็ว ASL

หมายเหตุ ระบบจ�ากัดความเร็ว ASL จะถูกเบรกโดยเครื่องยนต์
เท่านั้น และการชะลอความเร็วมีขีดจ�ากัด ห้ามใช้งานแทนเบรกได้ 
โปรดเหยียบแป้นเบรกเมื่อต้องการเบรกอย่างรวดเร็วในกรณีที่
รถยนต์อยู่บนทางลาดชันสูง ฯลฯ
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสญัญำณเตอืนกะระยะ
ถอยหลงั

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือวัตถุ

ขนาดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือประตู

ท้ายหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห ้ามมีสิ่งสกปรก น�้าแข็งหรือหิมะบนอัลตราโซนิก

เซ็นเซอร์ ถ้ามีคราบปิดทับบนผิวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ 

อาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติ เมื่อล้างรถยนต์ 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไป

ยังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

สัญญาณเตือนกะระยะถอยหลังที่กันชน ท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

ด้านหลังของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบสิ่ง

กีดขวาง ระบบจะค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง 

และส่งเสียงเตือน

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING หากเลือกต�าแหน่ง

เกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้านหลังจะเริ่มท�างาน

โดยอัตโนมัติ หากเลือกต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ ระบบจะปิดการท�างาน

ทันที ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งภายใน 1 

วินาทีหลังได้เลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง เพื่อเตือนว่าระบบได้เริ่ม

ท�างานแล้ว

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

หลังจากเปิดฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบสิ่งกีดขวาง 

ระบบจะส่งเสียงที่มีความถี่ต่างกัน (อาจจะมีมุมอับสายตา)
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• หากตรวจพบส่ิงกีดขวางท่ีระยะ 1.2 เมตรจากเซ็นเซอร์ด้านหลัง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ย่ิงเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง ความถี่

ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 ซม.จากกันชนหลัง ระบบจะส่ง

เสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถ*

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถท�าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ขับ

ในขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด 

และไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถในพื้นที่ระหว่างไฟ

ส่องป้ายทะเบียน เม่ือเลือกเกียร์ถอยหลัง กล้องจะแสดงภาพด้าน

หลังรถผ่านจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงเพื่อช่วยการจอด ระบบยัง

สามารถแสดงระยะห่างระหว่างสิ่งกีดขวางกับรถยนต์
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ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง*

กล้องมองภาพรอบทิศทางท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด และ

ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่าจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสามารถแสดงภาพ 

360 องศาของรอบๆ รถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภาพถนนจริงในขณะนั้น

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลจะแสดงภาพ 

360 องศาของรอบๆ รถเพื่อช่วยผู้ขับสังเกตสภาพรอบๆ รถยนต์

อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

• เมื่อเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบจะสลับไปที่กล้องมอง

ภาพรอบทิศทางโดยอัตโนมัติ และจะแสดงภาพ 360 องศาของ

รอบๆ รถบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

• กดปุ่มมุมมอง 360 องศาบนหน้าจอหรือที่ด้านหน้าคันเกียร์ จะ

สามารถเข้าสู ่ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางเพื่อแสดงภาพ 

รอบๆ รถ แตะปุ่มเลือกมุมมองรอบๆ รถบนหน้าจอ จะสามารถ

เปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยในการขับขี่

• แตะปุ่ม 2D หรือ 3D ที่ด้านขวาของหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบกล้อง

มองภาพรอบทิศทาง 2D หรือ 3D เพื่อแสดงภาพรอบๆ รถ แตะ

ปุ่มเลือกมุมมองรอบๆ รถบนหน้าจอ จะสามารถเปิดดูภาพรอบๆ 

รถจากมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

• แตะปุ่มตั้งค่าที่ด้านขวาของหน้าจอเพ่ือตั้งค่ามุมมอง ซึ่งสามารถ

ตั้งค่าฟังก์ชันการเปิดกล้องมองภาพรอบทิศทางโดยอัตโนมัติตาม
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มมุมองการเลีย้วขณะความเรว็รถต�า่ (Turning Assistant Display) 

และต้ังค่าเส้นกะระยะ (Assistant Line)

• แตะปุ่มต้ังค่าความเข้มท่ีด้านขวาของหน้าจอ จะสามารถตั้งค่า

ความเข้มของปุ ่มเลือกมุมมอง (Perspective Selection 

Opacity) และตั้งค่าความเข้มการแสดงผลระยะห่างระหว่างสิ่ง

กีดขวางกับเรดาร์ถอยหลัง (Radar Opacity) แตะพื้นที่นอกการ

ตั้งค่าเพื่อปิดมุมมองการตั้งค่าความเข้ม

หมายเหตุ เมื่อคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า ไม่ว่าในกรณีใด 
เมื่อความเร็วรถสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง กล้องมอง
ภาพรอบทิศทางจะใช้งานไม่ได้
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ระบบตรวจสอบควำมผดิปกตขิองลมยำง (TPMS)*

ระบบ TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพยาง

และแรงดันลมยางของท่านได้

กรณีที่ใช้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุ (เช่น อินเตอร์โฟน หูฟัง

ไร้สาย ฯลฯ) ภายในรถหรือรอบๆ รถ ระบบตรวจสอบ

ความผิดปกติของลมยางอาจจะผิดปกติ และส่งสัญญาณ

เตือนชั่วคราว

หมายเหตุ ระบบ TPMS ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับในขณะที่แรงดันลม
ยางต�่าเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเติมลมยางได้

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง (TPMS) จะตรวจสอบแรง

ดันลมยางโดยอาศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีการตรวจจับ เซ็นเซอร์

ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางท�าหน้าที่ตรวจสอบแรง

ดันลมยาง และส่งข้อมูลแรงดันลมยางไปที่ตัวรับสัญญาณของรถยนต์ 

ท่านสามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้ที่เมนูข้อมูลรถยนต์บนแผงหน้า

ปัด ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะส่งสัญญาณเตือนแรง

ดันลมยางต�่าเกินไป แต่ไม่สามารถแทนการบ�ารุงรักษายางทั่วไป 

โปรดอ้างอิงที่ “การตรวจสอบยาง” ในบท “การบ�ารุงรักษา”

 กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม

ยางสว่างขึ้น จะแสดงข้อความเตือน “XX Tyre Low Pressure” 

ต้องจอดรถทันทีและตรวจสอบแรงดันลมยาง และเติมลมยางให้ถึง

ค่าแรงดันลมที่ถูกต้อง หากใช้ยางที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�าให้ยาง

ร้อนเกินไปและท�าให้ยางเสียหาย นอกจากนี้ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอจะลดประสิทธิภาพการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงและลดอายุ

การใช้งานของยาง และอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ควบคุมและประสิทธิภาพการเบรก ป้ายบอกแรงดันลมยางที่ติดอยู่

กับรถ ได้ระบุแรงดันลมยางที่ถูกต้อง (ขณะยางเย็น)

กำรก�ำหนดค่ำสภำวะของอุปกรณ์ TPMS

เม่ือเปล่ียนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

และตัวรับสัญญาณ หรือสลับยาง ต้องท�าการก�าหนดค่าสภาวะของ

อุปกรณ์ TPMS รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหายหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วางสิ่งของไว้ในเขตวางสัมภาระที่ด้านหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

หากไม่สามารถประตูท้ายเนื่องจากส่ิงของบรรทุก เมื่อ

ขับรถ ต้องแน่ใจว่าได้ปิดหน้าต่างทั้งหมด ปรับระบบ

ปรับอากาศให้ท�างานในโหมดเป่าหน้าและมีความแรง

ลมสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร

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
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กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ห้ามบรรทุกอุปกรณ์หรือเครื่องมือ สัมภาระท่ีไม่ได้ยึด

อย่างแน่นควรหลีกเลี่ยงการเกิดการบาดเจ็บเม่ือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เลี้ยวอย่างกะทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ

ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้

โดยสาร และผู้โดยสารทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่านั่งที่ถูกต้อง

การที่พับเก็บเบาะนั่งด้านหลังจะสามารถเพิ่มพื้นท่ีเก็บสัมภาระมาก

ขึ้น โปรดอ้างอิง "เบาะนั่งด้านหลัง" ของบท "เบาะนั่งและกลไก

ป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระบนพื้นที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นหนา เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หากจ�าเป็นต้องวาง

สิ่งของบนเบาะนั่ง จะต้องไม่มีคนนั่งบนเบาะนั่งนั้น
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อุปกรณ์เตือนภัย

ไฟฉุกเฉิน

หมายเหตุ เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการขับขี่และต้องการ
จอดรถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉิน ไฟเล้ียวและ
สัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบพร้อมกันเพื่อเตือนผู้อื่น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

สำยพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอรี่ทั้งสองมีแรงดันเท่ากัน (12V) 

และสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ

การใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีเชื่อมต่อรถยนต์ท่ีมีประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีไม่

เพียงพอกับแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าหรือรถยนต์คันอ่ืน (แบตเตอร่ีมี

ประจุไฟฟ้า) เป็นวิธีเดียวที่ได้รับอนุญาต

หากต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ที่จ่ายไฟ ต�าแหน่งจอดรถควรใกล้กัน

เพื่อให้แบตเตอรี่ของรถยนต์ทั้งสองคันอยู่ใกล้กัน และแน่ใจว่ารถยนต์

ทั้งสองคันต้องไม่สัมผัสกัน

กำรสตำร์ทรถยนต์

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ทุกสายได้เชื่อมต่ออย่างแน่น

หนา และจะไม่หลุดออกจากขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เช่น 

เม่ือเครื่องยนต์เกิดการสั่นสะเทือน) มิฉะนั้น อาจท�าให้

เกิดประกายไฟ และท�าให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
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ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ทั้งสองคัน และ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่หนึ่งสายเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอร่ีท้ังสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งเชื่อมต่อ

ขั้วลบแบตเตอรี่ของรถยนต์ท่ีจ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่

เหมาะสม (เช่น ฐานเคร่ืองยนต์หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ท�าสีของ

รถยนต์) อยู่ห่างจากแบตเตอรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และควร

ห่างจากน�้ามันเช้ือเพลิงและสายเบรกของรถยนต์ที่รับกระแส

ไฟฟ้า B

2 ตรวจสอบว ่าสายไฟอยู ่ห ่างจากชิ้นส ่วนที่ เคลื่อนไหวของ

เครื่องยนต์ทั้งสองหรือไม่ จากนั้น สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้

เดินเบาหลายนาที

3 สตาร์ทรถยนต์ท่ีรับกระแสไฟฟ้า (เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่เกิน 

10 วินาที) หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดหลายครั้ง อาจจะต้องน�า

รถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลงัสตาร์ทรถยนต์ทัง้สองคนัได้ตามปกติ ก่อนท่ีจะดับเคร่ืองยนต์

ของรถยนต์ท่ีจ่ายไฟและปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ให้รถยนต์ที่รับ

กระแสไฟฟ้าเดินเบาอย่างน้อย 2 นาที

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ 

ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำกจูงรถยนต์

ห่วงลำกจูง

ห้ามใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในการลากรถ มิฉะนั้น อาจท�าให้ห่วงลากจูงหลุด



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

210

รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ 

ซึ่งใช้ส�าหรับห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเคร่ืองมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่

ใต้พรมห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ให้กด

ปลายหนึ่งของฝาปิดไว้ (ต�าแหน่งจุดสีขาวในรูปด้านบน) และงัด

ปลายอีกด้านเพ่ือถอดฝาปิด หลังจากนั้น น�าห่วงลากจูงผ่านรู

ส่ีเหล่ียมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชน (ดังที่แสดงใน

รูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูงแน่นแล้ว

หมายเหตุ ฝาปิดช่องเสียบห่วงลากจูงที่ถอดออก มีสายพลาสติก
เชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิด

การขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์

คันอื่น รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้เชือกอ่อนและคานลากแข็ง

กำรลำกจูง

หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ขัดข้อง อาจจะมีความ

เสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ห้ามกดปุ่ม

สตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON

เมื่อลากจูงรถยนต์ รถลากจูงห ้ามออกตัวหรือเร ่ง

ความเร็วอย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสีย

หายต่อรถยนต์

ความเร็วการลากจูงต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ระยะทางการลากจูงต้องไม่เกิน 50 กิโลเมตร

ห้ามลากจูงรถยนต์ที่ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ CVT สามารถ

ลากจูงรถยนต์ประเภทนี้ได้โดยวิธีการลากจูงแบบยกล้อ

หน้าขึ้นหรือขนส่งด้วยรถบรรทุกเท่านั้น มิฉะนั้น อาจ

ท�าให้เกียร์เกิดความเสียหาย

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงที่ดีที่สุดคือการลากจูงแบบยก
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ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพ้ืน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกียร์เสียหาย และปลดเบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสาร

ห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง

กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะ

มาท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อ

ไปนี้

1 ดึงเบรกมือขึ้น ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป
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3 เชื่อมสายโยง (3) ในรอบๆ ยางและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

เครื่องมือซ่อมแซมยำง

1 ห่วงลากจูง

2 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

3 เครื่องมือถอดนัตล้อ

4 ถังกาวซีล

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพ่ือเตือนผู้ขับ

ว่าห้ามขับเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพื่อประกอบเข้าร่องล็อกของปั๊มเติมลมไฟฟ้า คลายฝา

ครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เชื่อมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดปิดปั ๊มเติมลมไฟฟ้าอยู ่ใน

สถานะปิด (กด “O” ลง) หรือไม่ จากนั้น เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม
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ไฟฟ้าเข้าช่องเสียบท่ีจุดบุหรี่ กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON/

RUNNING

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกินควร 
แนะน�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ เม่ือเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�างาน แรงดัน
สูงสุดอาจถึง 600 kPa (6 bar/87 psi) จากนั้นแรงดันจะ
กลับสู่ปกติ

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

หมายเหตุ ถ้าแรงดันลมยางไม่ได้แรงดันที่ก�าหนดภายใน 10 
นาที กรุณาถอดช้ินส่วนซ่อมแซมยางออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยางรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หากยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยางที่ก�าหนด แสดงว่ายางรถเสียหายอย่าง
ร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ หากปั๊มเติมลมไฟฟ้าท�างานต่อเนื่องเกิน 10 นาที 
อาจจะท�าให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดความเสียหายได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องเสียบที่จุด

บุหรี่ และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

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

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง

โปรดเลือกวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันตามแรงดันลมยางที่ตรวจสอบ

• หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar/11.6 psi) แสดงว่า

ยางรถเสียหายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณา

ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar/11.6 psi) และ

แรงดันก�าหนด ต้องเชื่อมต่อท่อของปั๊มเติมลมไฟฟ้ากับวาล์วยาง 

เสียบปลั๊กสายไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าช่องเสียบที่จุดบุหรี่ จาก

นั้น เปิดสวิตช์ปั๊มเติมลมไฟฟ้าเพ่ือเติมลมจนกระท่ังได้แรงดัน

ก�าหนด หลังจากขับรถต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติตามขั้น

ตอนที่ 6 อีกครั้ง

• หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันก�าหนด จะสามารถขับรถต่อได้ 

แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้องไม่

เกิน 200 กิโลเมตร

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

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

ถ้าสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ที่ขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกินไป

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด
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กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

1 2

1 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านหน้าซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

2 กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสารด้านหน้า (ใต้ช่องเก็บของด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า)

กล่องฟิวส์ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของ เพื่อเปิดกล่องฟิวส์

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ
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สอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F1 15A
รีเลย์เคร่ืองฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง 

รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้า

F2 10A พอร์ตวินิจฉัย

F3 5A แสดงต�าแหน่งเกียร์ PRND

F4 — —

F5 10A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F6 — —

F7 30A สวิตช์ปรับเบาะนั่งผู้ขับขี่

F8–F14 — —

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F15 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า

F16 5A

ไฟอ่านแผนที่หน้า สวิตช์ปรับระดับไฟ

หลักและกระจกมองข้าง ช่องเสียบ USB 

ด้านบน ชุดไฟหน้าซ้าย ชุดไฟหน้าขวา

F17 5A ช่องเสียบ USB ด้านหลัง

F18 5A สวิตช์ EPB

F19 5A

สวิตช์ปรับระดับไฟหลักและกระจกมอง

ข้าง เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน/แสงไฟ 

สวิตช์แผงควบคุมระบบเครื่องเสียง

F20 10A โมดูลควบคุมกล้องมองภาพรอบทิศทาง

F21 — —

F22 — —

F23 25A อุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F24 20A
โมดูลควบคุมระบบเครื่องเสียง จอแสดง

ผลกลาง

F25 10A ระบบปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F26 5A แผงหน้าปัด

F27 15A โมดูลควบคุมเกียร์-CVT

F28 — —

F29 30A ซันรูฟ

F30 5A โมดูลสื่อสาร

F31 5A ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

F32 10A ล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

F33 30A ซันรูฟ

F34–F41 — —

F42 40A
โมดูลควบคุมระบบควบคุมการทรงตัว 

(วาล์ว)

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F43 30A
สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้โดยสารด้าน

หน้า สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังซ้าย

F44 30A
มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้ขับ สวิตช์

ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังขวา
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5

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ทีม่ค่ีาแอมแปร์เท่ากนัมาทดแทนฟิวส์ทีข่าดไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL1 150A ไดชาร์จ

FL2 80A โมดูลควบคุมระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

FL3 40A กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน

FL4 80A

รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง/กระจกมองหลัง 

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F18, F19, 

F20, F21, F42, F43, F44
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL5 80A

รีเลย์ต�าแหน่ง ACC ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้อง

โดยสาร F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F24, 

F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, 

F33

FL6 — —

FL7 40A ระบบปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัดลม

FL8 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL9 40A โมดูลควบคุมระบบควบคุมการทรงตัว (ปั๊ม)

FL10 — —

FL11 — —

FL12 — —

FL13 30A รีเลย์สตาร์ท

FL14 — —

FL15 30A รีเลย์ปั๊มสุญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL16 — —

FL17 — —

F1 10A ชุดไฟหน้าขวา

F2 15A
ออกซิ เจนเซ็นเซอร ์ส ่วนต ้น ออกซิ เจน

เซ็นเซอร์ส่วนปลาย

F3 10A ชุดไฟหน้าซ้าย

F4 10A รีเลย์คอมเพรสเซอร์

F5 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F6 10A หัวฉีดน�้ามัน

F7 30A
รี เลย ์ เป ิดใช ้งานที่ป ัดน�้าฝนหน้า รี เลย ์

ความเร็วที่ปัดน�้าฝนหน้า

F8 5A

กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน สวิตช์

แป้นเบรก รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง สวิตช์แรง

ดันของระบบปรับอากาศ
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5

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F9 20A รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

F10 10A ชุดไฟหน้าขวา

F11 10A ชุดไฟหน้าซ้าย

F12 30A คอยล์จุดระเบิด โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F13 15A รีเลย์แตร

F14 — —

F15 10A

วาล์วไทม์มิง่แบบแปรผนั-ด้านไอดี วาล์วไทม์มิง่

แบบแปรผนั-ด้านไอเสีย วาล์วควบคมุหม้อดกั

ไอน�า้มนั

F16 15A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง

F17 10A รีเลย์ไฟตัดหมอก

F18 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F19 5A
โมดูลควบคุมเกียร์-CVT กลไกเปลี่ยนเกียร์ 

โมดูลแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F20 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F21 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F22 — —

F23 — —

F24 — —

F25 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F26 — —

F27 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F28 — —

F29 — —

F30 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟต�่าและไฟสูง LED

ไฟเลี้ยวหน้า LED

ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน LED

ไฟหรี่หน้า LED

ไฟตัดหมอกหน้า* H8 35W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟหรี่หลัง LED

ไฟเบรก LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟตัดหมอกหลัง LED

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟภายในห้องโดยสาร LED

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ C10W 10W
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5

ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม 

หากหลอดไฟโดนขูดขีดหรือถูกท�าให้เปื้อน อาจจะท�าให้หลอดไฟไม่

สามารถรวมแสงได้ เมื่อท�าความสะอาด ห้ามให้มือสัมผัสกับหลอดไฟ 

หากมีความจ�าเป็น ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยออก เมื่อเปลี่ยนหลอด

ไฟ ต้องระมัดระวัง ห้ามท�าให้หลอดไฟเกิดความเสียหาย

ส�าหรับหลอดไฟอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ

1 เสียบไขควงปากแบนเข้าช่องด้านข้างฝาปิด (แสดงดังลูกศรใน

รูป) และถอดชุดไฟส่องออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง

2 หมุนและผลักหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

ขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟตรงกันข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ
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การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา

228	 การบ�ารุงรักษา

232	 ฝากระโปรงหน้า

234	 ห้องเครื่องยนต์

235	 เครื่องยนต์

238	 ระบบระบายความร้อน

240	 เบรก

242	 แบตเตอรี่

243	 เครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

245	 ที่ปัดน�้าฝน

248	 ยางรถ

253	 การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

ส�าหรับข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป โปรด

อ้างอิงท่ี “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เครื่องเสียงในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หลังการบ�ารุง

รักษาทุกคร้ัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ท�าการบ�ารุงรักษาจะ

รีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

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

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือก

แข็งและน�้า) ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย การที่ติดตั้งเครื่องยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 
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กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย ประสิทธิภาพเครื่องยนต์และการ

สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะท�าให้เกิดอุณหภูมิสูง และ

ท�าให้เครื่องฟอกไอเสียและเครื่องยนต์เสียหาย

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้ ใช ้รถหรือช่างซ ่อมแซมท่ีไม่ได ้รับการมอบหมาย

เปลี่ยนแปลง ตกแต่งหรือปรับแต่งอุปกรณ์นี้ มิฉะนั้น การรับ

ประกันนี้จะถือเป ็นโมฆะ และห้ามปรับแก้การตั้งค ่าของ

เครื่องยนต์

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

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

หมายเหตุ ถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควรตรวจ
สอบระดับน�้ามันเครื่องบ่อยๆ
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กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพ้ืนท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุน

ต่อและติดต่อกันหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ามสัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• มือและเส้ือผ้าของท่านควรอยู่ห่างจากสายพานขับหน้าเครื่อง

และลูกรอก

• หลงัจากใช้งานรถยนต์ ห้ามสมัผสักบัชิน้ส่วนของระบบระบายไอ

เสียและระบบระบายความร้อนก่อนทีเ่ครือ่งยนต์เยน็ลง

• เมื่อเคร่ืองยนต์ท�างานหรือเปิดปุ่มสตาร์ท ห้ามสัมผัสสายไฟหรือ

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพ้ืนที่ที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ 

เพราะไอเสียเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกาย

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• แน่ใจว่าสะเก็ดไฟและหลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบอยู่ห่างจากห้อง

เครื่องยนต์

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง 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 หากสัมผัสกับน�้า

มันเครื่อง ต้องล้างให้สะอาดหมดจด ต้องจัดการน�้ามันเครื่องที่ใช้งาน

แล้วอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ามขับรถในกรณีที่ไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าอย่างสนิท

หรือใช้แต่ล็อกนิรภัย

1 ดึงมือจับปลดฝากระโปรงหน้าจากภายในรถยนต์ (ต�าแหน่ง A)

2 ผลักมือจับปลดฝากระโปรงหน้า (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 ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท

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

• ระหว่างการขบัรถ หากพบว่าฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนทิ ควร

จอดในสถานทีท่ีป่ลอดภยัทนัท ีลงจากรถและปิดฝากระโปรง

หน้าอกีครัง้แล้วจงึเดนิทางต่อ

• เม่ือปลดเหล็กค�้าฝากระโปรงหน้า ต้องอาศัยแรงภายนอก

เพื่อค�้ายันฝากระโปรงหน้า เพ่ือป้องกันฝากระโปรงหน้า

ตกลงอย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากน�้าหนักของฝากระโปรงหน้า 

จนท�าให้รถยนต์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ

• เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ
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ห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 1.5L

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท ”ความปลอดภัยในโรงเก็บรถ” โปรดอ้างอิง

ที่ "การบ�ารุงรักษา" ในบท "การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา"

1 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

2 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีด�า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง)

4 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง)

5 กระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น (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 A5/B5 ที่

บริษัทฯ แนะน�า

เลือกความหนืดน�้ามันเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความหนืด

ต่างกัน

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

บริษัทฯ แนะน�า

หากอยู่พื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าให้ใช้น�้ามันเครื่องเกรด SAE 

0W-30 ที่บริษัทฯ แนะน�า



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

236

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง

เมื่อระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีด

จ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับรถต่อ 

อาจท�าให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ ระวัง: หลีกเล่ียงการท�า

ให้น�้ามันเครื่องกระเด็นไปที่เครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

เครื่องยนต์ 1.5L

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม

ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถบนพื้น

ราบและเครื่องยนต์จะต้องเย็น แต่ถ้าเครื่องยนต์ก�าลังท�างานอยู่และ

มีความร้อนสูง ควรปิดปุ่มสตาร์ทและรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึง

ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก

ครั้งเพื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องต้องไม่

ต�่ากว่าขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ

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

ระดับน�้ามันเครื่อง

4 รอ 5 นาทแีล้วจึงตรวจสอบระดับน�า้มนัเครือ่งอกีครัง้ หากมคีวาม

จ�าเป็น ให้เติมน�า้มนัเครือ่งตามต้องการ (ห้ามเติมมากเกนิควร)

5 สุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องและปิดฝาช่องเติมน�้ามัน

เครื่องให้เรียบร้อย
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ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องใดๆ

ข้อควรระวัง

กรณีที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบน�้า

มันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา

ครอบกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

ให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

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

หล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”

หมายเหตุ ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ายาหล่อเย็น
กระเด็นลงบนตัวถังรถ มิฉะนั้น น�้ายาหล่อเย็นอาจท�าความเสีย
หายกับสีรถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

ใช้น�้ายาหล่อเย็นที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหต ุในกรณีฉกุเฉนิ สามารถเตมิน�า้สะอาดปริมาณเลก็น้อยลง
ในถังพักน�้ายาหล่อเย็น แต่ต้องระวังว่า การกระท�าเช่นนี้จะท�าให้
ประสทิธภิาพการป้องกันการเยือกแขง็และการกัดกร่อนลดลง
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หมายเหตุ หากผสมสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คัน
นี้ในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้ชิ้นส่วนที่ต้องได้รับการป้องกันเสีย
หาย แนะน�าให้ใช้สารเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะ

เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็ง

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้

กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที ถ้ายังมีอาการบวมแดง เจ็บปวดหรือไม่สบาย 

ต้องพบแพทย์ทันที
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เบรก

ผ้ำเบรก

ระหว่างการขับขี่ ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอดเวลา 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�าให้ประสทิธภิาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สกึหรอเร็วข้ึน

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ข้อควรระวัง ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของ

ระบบเบรกเป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนถ้ามีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจ

ว่าระบบเบรกมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ามันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่ามีการ

สัมผัสน�้ามันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันไม่ให้น�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที ถ้า

ยังมีอาการบวมแดง เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบ

แพทย์ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"

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

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้

สตาร์ทเครือ่งยนต์ มฉิะนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรีค่ายประจุ

ไฟเป็นปรมิาณมากจนท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครือ่งยนต์

ได้

เปิดห้องเครื่องยนต์ จะสามารถมองเห็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นแบบ

ไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

หมายเหตุ หากไม่ได้ใช้รถเป็นระยะเวลานาน (1 เดือนขึ้นไป) 
แนะน�าให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือปลด
ขัว้ลบของแบตเตอร่ี ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อน เพราะ

ฉะน้ัน ในขณะที่ต้องการติดต้ังหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อถอดและติดตั้งแบตเตอรี่ เพื่อให้ฟังก์ชัน

ต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตามปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่

ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอรี่เก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

เมือ่เติมน�า้ยาล้างกระจก ห้ามให้น�า้ยาล้างกระจกกระเดน็

ลงบนผวิสรีถหรอืเครือ่งยนต์

น�้ายาใช้ส�าหรับท�าความสะอาดกระจกบังลม ให้ตรวจสอบระดับ

น�้ายาล้างกระจกเป็นประจ�า เมื่อระดับน�้ายาต�่าเกินไป โปรดเติมน�้ายา

โดยเร็วที่สุด

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

ข้อควรระวัง

• กรณุาใช้น�า้ยาล้างกระจกทีบ่รษิทัฯ แนะน�าและอนญุาตให้ใช้

• หากเปิดสวิตช์ล้างกระจกบังลมในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายา

หมดถัง จะท�าให้ปั๊มล้างกระจกบังลมเสียหาย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัดเสียหาย 

กรุณาเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกในขณะที่

กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ
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หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

การใช้เคร่ืองฉีดล้างกระจก เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

ถ้าหัวฉีดอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งกีดขวาง

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

245

6

ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

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

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

246

กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF จากนั้น กด

สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนลงและปล่อยภายใน 20 วินาที ที่ปัดน�้า

ฝนจะไปท่ีต�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

• หลังเปลี่ยนยางใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะ 500 

กิโลเมตรแรก

• เม่ือขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทาง ต้องชะลอความเร็ว และ

ประคองวงพวงมาลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉากกับขอบถนนเท่าที่จะ

ท�าได้

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) และก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอมบนดอกยาง

• หลีกเลี่ยงไม่ให้ยางสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จาระบีและน�้ามันเช้ือ

เพลิง

• ควรติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นส�าหรับช่องเติมลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้

ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ยำงใหม่

ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ในระยะ 

500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วยความเร็ว

ปานกลาง เพื่อรันอินยางใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออายุการใช้งาน

ของยาง

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายางเสีย

หายแล้ว หากสงสัยว่ายางรถมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับขี่ และขับรถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการ
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ป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่างการขับขี่และยืดอายุการใช้งาน

อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางท่ีถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์เพื่อป้องกันยางจากการเสียรูปถาวรเนื่องจากการรับ

น�้าหนักเป็นเวลานาน

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะท่ีล้ออยู ่ในขณะยางเย็น

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมการขับรถ

การขับรถเข้าทางโค้งด้วยความเรว็สงู การเร่งความเรว็อย่างกะทนัหนั

และการเบรกอย่างกะทนัหัน จะลดอายกุารใช้งานของยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังนั้น ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่อีกครั้ง 

นอกจากน้ี หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์

ล้อใหม่
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ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น

กำรตรวจสอบยำง

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ถ้ายางเสียหาย เกิด

การสึกหรอมากเกินไปหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง ห้าม

ขับรถเด็ดขาด

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอ และตรวจสอบดอกยางและแก้มยางว่ามี

ปัญหาการเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือไม่

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ ยาง

ต้องอยู่ในขณะยางเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะน้ันสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 30-40 Kpa 

(0.3-0.4 บาร์) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันท่ีแนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ยางเย็น)
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หัวเติมลมยำง

ปิดฝาครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เม่ือ

ตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการรั่ว

หรือไม่ (ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว หาก

สังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับด้วยความ

ระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

หมายเหตุ หากแก้มยางมกีารช�ารดุหรอืเสียรปู ห้ามท�าการซ่อมแซม 
ควรเปล่ียนยางทันที

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



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

252

กำรเปลี่ยนยำง

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าให้ติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกัน

กับยางเดิม หากใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การขับข่ี เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์ล้อก่อนการใช้งาน

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางหน้ามีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและ

ล้อหลังตามรูปภาพท่ีแสดง ซึ่งสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่

สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

เมื่อผิวยางมีการสึกหรอ ควรเปลี่ยนล้อตามแนวทแยง

หมายเหตุ ส�าหรับยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ 
(ระบุโดยเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามเส้นแนว
ทแยง แต่สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง

ส�าหรับรุ่นท่ีติดตั้งระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางแบบ
โดยตรง (TPMS) หลังจากสลับยาง จ�าเป็นต้องท�าการก�าหนดค่า
สภาวะของอุปกรณ์ TPMS รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

ปฏบิตัติามข้อควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัทัง้หมดส�าหรบั

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด ห้ามดืม่และสัมผสัดวงตา

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

ระบบฉีดน�้าแรงดันสูงบางชนิดสามารถฉีดน�้าลงไปท่ียาง

ซีลของประตูรถ หน้าต่างและซันรูฟได้ และท�าความเสีย

หายต่อกลไกล็อก ห้ามฉีดน�้าโดยตรงกับชิ้นส่วนท่ีเสีย

หายง่าย

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

เพื่อปกป้องสีรถ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

• ห้ามล้างรถด้วยน�้าร้อน

• ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน�้ายาซักผ้า

• ในสภาพอากาศร้อน ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที่ที่

โดนแสงแดดโดยตรง

• เมื่อใช ้ท ่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไปยังยางซีลของประตูรถ 

หน้าต่างหรือซันรูฟ หรือฉีดไปยังชิ้นส่วนเบรกผ่านรูล้อ

หากรถสกปรกมาก ให้ใช้ท่อน�้าล้างสิ่งสกปรกและกรวดทรายออก

จากตัวถังรถก่อนล้างรถ จากน้ัน ล้างรถด้วยน�้าเย็นหรือน�้าอุ ่นที่

มีแว็กซ์คุณภาพสูง ต้องใช้น�้าปริมาณมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวด

ทรายถูกล้างออกจากพื้นผิวรถและกรวดทรายนั้นไม่ถูกบดลงในสีรถ 

จากนั้น ล้างตัวถังรถด้วยน�้าสะอาดและใช้ผ้าชามัวร์เช็ดให้แห้ง

การท�าความสะอาดใต้ท้องรถ

หมายเหตุ ห้ามใช้ท่อยางแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 
อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

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

การท�าความสะอาดด้วยปืนฉีดน�้าแรงดันสูง

หมายเหตุ ต้องอ่านค�าแนะน�าการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ต้องรักษาระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับ

วัสดุอ่อน สติ๊กเกอร์หรือยางซีลอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคูม่อืการใช้งานของปืนฉดีน�า้แรงดนัสงูอย่างละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรขจัดครำบยำงมะตอย

ขจัดคราบน�้ามันและคราบยางมะตอยออกจากผิวสีด้วยแอลกอฮอล์ 

จากนัน้ ท�าความสะอาดพืน้ทีน้ี่ด้วยน�า้สบูท่นัทเีพือ่ลบรอยแอลกอฮอล์

ทัง้หมด

กำรปกป้องตัวถังรถ

หลังจากท�าความสะอาด ให้ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสี หาก

เกิดความเสียหายจนเห็นผิวโลหะ ให้ใช้สีรองพื้นก่อน จากน้ันทาสี

ด้วยสีที่ถูกต้อง และทาสีด้วยปากกาสี (ถ้ามี) ต้องท�าขั้นตอนนี้หลัง

จากล้างรถและก่อนขัดสีหรือแว็กซ์ ต้องซ่อมสีหรือความเสียหายตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต หากไม่ปฏิบัติตาม การรับประกันการป้องกัน

การกัดกร่อนจะถือเป็นโมฆะ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรขัดสี

ห้ามใช้น�้ายาขัดสีรถที่มีสารขัดหยาบ มิฉะนั้น จะท�าให้

ฟิล์มสีหลุดล่อนและท�าลายความเงางาม

ให้ใช้น�้ายาขัดสีที่ได้รับอนุญาตและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมที่สามารถครอบคลุมรอยขีดข่วนและปิดรอยขีดข่วนได

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่างสีรถและชั้นเคลือบ

หมายเหตุ ถ้าเป็นไปได้ ให้หลีกเล่ียงการขัดหรือแว็กซ์กระจก
หน้าต่างและยางซีล

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�า้สบูอุ่่น ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดทีม่ส่ีวนประกอบแอลกอฮอล์

หรอืน�า้มันปิโตรเลยีม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจกมองหลัง

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เพื่อท�าความสะอาดพื้นผิว

ด้านในและด้านนอกของกระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม หลังจากท�าความสะอาดรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาดแว็กซ์เสร็จ ให้ใช้น�้ายาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาดพื้นผิว

ด้านนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม ต้องเช็ดกระจกบังลมตามแนวนอน เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่อ

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

หมายเหตุ ห้ามขูดกระจกบังลมหลังหรือใช้สารขัด เพราะอาจจะ
ท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลงั ใช้น�ำ้สบูท่�ำควำมสะอำด และใช้ใบมดีพลาสตกิก�าจดั

น�า้แข็งออก ห้ามใช้สารขัดถแูบบผสมหรอืใบมีดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกใดๆ ด้วยวิธีการล้างทั่วไป 

แต่ห้ามใช้สารขัด



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

256

สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีที่เหมาะ

สมทันที เพื่อป้องกันมิให้การรับประกันการป้องกันการกัดกร่อนเป็น

โมฆะ

ซีลยำง

หากซีลยางถูกล้างด้วยน�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์แรง ต้องใช้วัสดุที่

เหมาะสม (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อป้องกันมิให้ติดกันและยืดอายุการ

ใช้งานของซีลยาง

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ หากวัสดุใดๆ หรือน�้าสัมผัสกับ

ดิสก์เบรกโดยตรง อาจจะลดประสิทธิภาพการเบรกได้

ควรท�าความสะอาดรถเป็นประจ�า เพื่อให้แน่ใจว่าล้ออยู่ในสภาพที่ดี

ที่สุด

ให้ใช้น�้ายาท�าความสะอาดล้อพิเศษที่ไม่เป็นกรดที่แนะน�าเท่านั้น ต้อง

อ่านคู่มือการใช้งานส�าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด

กำรท�ำควำมสะอำดภำยในรถ

ชิ้นส่วนพลำสติก

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาดพื้นผิวชิ้นส่วนพลาสติก จากนั้น เช็ดด้วยผ้าเปียก

หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาด ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

หมายเหต ุห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรอืสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด
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แผงหน้ำปัดและจอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาด

หรือสเปรย์

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภัย และ

ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจดัคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรือสารขัดเงา

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความ

สะอาดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4323

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1809

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

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2585

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 901

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 837

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1526
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รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1539

ระยะต�่าสุดถึงพื้น (บรรทุกเต็ม) มิลลิเมตร 154

เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 11.2

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 48

หมายเหตุ การวัดความยาวของรถยนต์รวมถึง ชิ้นส่วนทั้งหมดท่ีเป็นไปตามข้อก�าหนดการวัดใน GB1589 เมื่อออกจากโรงงานโดยไม่รวม
ป้ายทะเบียน

หมายเหตุ ความกว้างรวมไม่รวมกระจกมองข้าง และไม่รวมส่วนที่เสียรูปของแก้มยางตรงเหนือจุดกราวด์ของยางรถ
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L CVT

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1290

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1722

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 784

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 506

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 891

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 831
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L-AT

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 75×84.8

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.498

อัตราส่วนการอัด 11.5:1

ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 84

ความเร็วรอบขณะก�าลังสุทธิสูงสุด รอบ/นาที 6000

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 150

ความเร็วรอบขณะแรงบิดสูงสุด รอบ/นาที 4500

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 680

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

1.5L-AT

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน 

เชื้อเพลิง ลิตร/100 กิโลเมตร

ในเมือง ชานเมือง รวม

E0 8.33 5.22 6.36

E85 11.19 6.93 8.49
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สมรรถนะของรถ

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

1.5L CVT

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่อง

ในขณะออกตัว วินาที (0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง
12.8

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 170

ความสามารถการขึ้นเนิน % 30

หมายเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด
ความจุ

1.5L-CVT

น�้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ (เปล่ียนหลังการ

ขาย) ลิตร
A5/B5 5W-30 4.1

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT) 6

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ ลิตร Shell SL-2100 6.96

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.75

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 4

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

รายการ ค่าพารามิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ -0°36′± 45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 4°02′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°8′±15′

1.5±2.8mm

มุมคิงพินอินคลิเนชัน  

(ไม่สามารถปรับได้)
12°05′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -1°15′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°25′±20′

4.7±3.8mm

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 6.5J×16 7.0J×17

ขนาดยาง 215/60 R16 215/55 R17

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ รถเปล่า

ล้อหน้า 230kPa/2.3bar/34psi

ล้อหลัง 230kPa/2.3bar/34psi




