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ค�ำน�ำ

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงท่ี

ท่ำนไว้วำงใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณำศึกษำคู ่มือเล่มนี้อย่ำง

ละเอียดก่อนท่ีจะใช้งำนรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�ำวิธีกำร

ใช้รถยนต์อย่ำงปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำร

ขับขี่ได้มำกที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบำยช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลำยของรถยนต์

รุ่นนี้อย่ำงละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่ำสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีอ�ำนำจเต็มในกำรแก้ไข อธิบำยและ

แนะน�ำคูมื่อนี ้อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกกำรปรับปรงุและพฒันำคณุภำพ

ของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปรับแก้

ผลิตภัณฑ์หลังจำกจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกำศแจ้ง

รูปภำพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภำพเสนอให้ท่ำนพิจำรณำ

เท่ำนั้น

กำรประกำศพิเศษ

คูม่อืกำรใช้รถยนต์ และ สมุดกำรรับประกนัคณุภำพ, กำรบ�ำรงุรกัษำ 

นอกจำกค�ำแนะน�ำถงึวธิกีำรใช้รถยนต์ทีถ่กูต้อง ข้อควรระวงัในกำรใช้

รถ และกำรบ�ำรงุรกัษำรถยนต์เป็นประจ�ำแล้ว ยงัได้อธบิำยหน้ำทีแ่ละ

สิทธิในกำรรับประกันคุณภำพและบริกำรหลังกำรขำยต่ำงๆ ระหว่ำง

บรษัิทกบัลกูค้ำ กรณุำศกึษำคูมื่อกำรใช้รถยนต์ และสมดุกำรรับประกนั

คณุภำพและกำรบ�ำรงุรกัษำอย่ำงละเอยีดก่อนกำรใช้งำนรถยนต์ หำก

เกิดควำมเสียหำยเน่ืองจำกควำมผิดพลำดจำกกำรใช้งำน กำรละเลย 

และวิธีกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้อง หรือกำรชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญำตจำก

บรษัิทด้วยตวัท่ำนเอง อำจส่งผลให้สิน้สดุกำรรบัประกันได้

ในแต่ละประเทศและภูมภิำคต่ำงมข้ีอก�ำหนดเกีย่วกบักำรตดิตัง้และกำร

เพิม่ส่วนประกอบรถทีไ่ม่ได้รบัอนญุำตจำกบรษิทัอย่ำงเคร่งครดั ห้ำมปรบั

เปลีย่นโครงสร้ำงส่วนประกอบหรอืคณุลกัษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รบั

อนญุำต มฉิะน้ันจะส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยั กำรจรำจร กำรขบัขี่ 

กำรจดทะเบยีนรถยนต์ หรือควำมปลอดภยัทำงสงัคม กำรตดิตัง้ชิน้ส่วน

ใหม่หรอืกำรปรบัเปลีย่นส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รบัอนุญำต 

นอกจำกจะลดประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของส่วนประกอบต่ำงๆ หรอืท�ำให้

เกดิกำรขดัข้อง อำจจะท�ำให้ผูข้บัและผูโ้ดยสำรบำดเจบ็หรอืเสยีชวีติได้
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ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งในคู่มือนี้หมำยถึง ศูนย์บริกำรท่ีได้รับ

กำรแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ห้ำมส�ำเนำสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหำสำรสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�ำเป็นรูปเล่มหรือวิธีทำงอื่นๆ โดย

ไม่ได้รับกำรมอบหมำยที่ชอบด้วยกฎหมำยจำกบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณำส่งมอบคู่มือกำรใช้รถและสมุด

กำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำให้แก่เจ้ำของใหม่ด้วย เพรำะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครือ่งหมายเตอืนนีห้มายถงึ เพือ่ลดความเสีย่ง การบาดเจบ็

หรอืรถยนต์เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง ต้องปฏิบตัติาม

ขัน้ตอนทีก่ล่าวอย่างเคร่งครดั หรอืต้องพจิารณาข้อมลูทีใ่ห้

ไว้อย่างรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำอย่ำงเคร่งครัด มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้

รถยนต์เสียหำย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ อธิบายข้อมูลส�าคัญ

เครื่องหมำยนี้หมำยถึง สิ่งของที่กล่ำวถึงต้องได้รับกำร

จัดกำรโดยหน่วยงำนพิเศษ เพื่อไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม
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เครื่องหมำยดอกจัน

หำกมีเครื่องหมำยดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมำยถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บำงรุ่นเท่ำนั้น รถของท่ำนอำจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่ำวถึง

แสดงถึงทิศทำงกำรเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ (VIN)

2 หมำยเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

3 หมำยเลขระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ

ขณะที่ท่ำนติดต่อกับศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ควรแจ้งหมำยเลข

ตัวถังประจ�ำรถ (VIN) ถ้ำเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือระบบ

ขับเคลื่อนไฟฟ้ำ อำจจะต้องแจ้งหมำยเลขของชุดประกอบเหล่ำนี้

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• อยู่บนพื้นใต้เบำะนั่งผู้ขับ
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• บนป้ำยประจ�ำรถยนต์

• ติดบนแผงหน้ำปัดใต้มุมล่ำงซ้ำยของกระจกบังลมหน้ำ สำมำรถ

มองผ่ำนมุมล่ำงซ้ำยของกระจกบังลมหน้ำได้อย่ำงสะดวก

• ด้ำนในประตูท้ำย เปิดประตูท้ำย จะสำมำรถมองเห็น

หมายเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยูด้่านล่างขวาของแผงหน้าปัด 
สามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัยหลังการขายของบริษัทฯ อ่านข้อมูล 
VIN

หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

พิมพ์อยู่ด้ำนล่ำงของเสื้อมอเตอร์ขับเคลื่อน

หมายเลขระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

พิมพ์อยู่ด้ำนหลังบนของเสื้อระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ำยประจ�ำรถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• หมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ (VIN)

• น�้ำหนักรถบรรทุกเต็ม

• น�้ำหนักบรรทุกโดยรวม

• น�้ำหนักลงเพลำหน้ำในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• น�้ำหนักลงเพลำหลังในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• รหัสสี

• รหัสกำรตั้งค่ำ

• ผู้ผลิต
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ำยประจ�ำรถยนต์ติดอยู่ที่ด้ำนล่ำงของเสำ B ด้ำนขวำ
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ข้อควรระวังในกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ

อุณหภูมิส�ำหรับกำรใช้รถยนต์

ระบบเพำเวอร์ของรถยนต์รุ่นนี้ประกอบด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดัน

สูง ฟังก์ชันและประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดัน

สูงนั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงแนะน�ำให้ใช้งำนรถยนต์

ภำยใต้อุณหภูมิแวดล้อม -15°C-45°C เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด 

และยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง กรณีท่ีใช้งำน

รถยนต์ภำยใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปหรือต�่ำเกินไป จะส่งผล 

กระทบต่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงและ

รถยนต์

ข้อควรทรำบเกีย่วกบักำรรไีซเคลิแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนั
สูง

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงติดตั้งบนแชสซีของรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย

เซลล์แบตเตอร่ีลิเธียมจ�ำนวนมำก หำกไม่ได้จัดกำรอย่ำงถูกต้อง จะ

ท�ำให้เกิดปัญหำมลพิษและเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม ต้องให้หน่วย

งำนพิเศษหรือศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งจัดกำรและรีไซเคิล

แบตเตอรี่ตำมข้อก�ำหนดหรือค�ำแนะน�ำต่อไปนี้

• ผู้ด�ำเนินกำร: ต้องด�ำเนินกำรโดยช่ำงผู้มีควำมช�ำนำญและผ่ำน

กำรอบรม

• กำรป้องกันแรงดันสูง: เน่ืองจำกภำยในแบตเตอรี่มีชุดเซลล์

แบตเตอรี่ลิเธียม ชุดสำยไฟแรงดันสูง ฯลฯ ดังนั้น ต้องจัดเตรียม

อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะเปิดฝำครอบหรือถอดแยกชิ้นส่วน 

• กำรขนส่ง: แบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนัสงูเป็นวตัถุอนัตรำยทีถ่กูระบไุว้

ในรำยกำรวตัถอุนัตรำยของสหประชำชำต ิ (หมำยเลข UN3840) 

ดงันัน้ ต้องให้บรษิทัขนส่งทีม่คุีณสมบตัเิพือ่ท�ำกำรขนส่ง

• กำรเก็บรักษำ: ต้องเก็บรักษำแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงในพื้นที่

แห้งและอุณหภูมิปกติ และต้องห่ำงไกลจำกวัตถุไวไฟ แหล่ง

ควำมร้อน และ/หรือแหล่งน�้ำ เป็นต้น

• ชิ้นส่วนประกอบภำยใน: แบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสูงประกอบด้วย 

(ชุด) เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจรไฟฟ้ำ สำยไฟ เสื้อโลหะ 

ฯลฯ

แนะน�ำให้น�ำแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดันสูงเก่ำหรอืเสยีหำยเน่ืองจำกเหตุผล

ต่ำงๆ ไปที่ศูนย์บริกำรรีไซเคิลที่ได้รับกำรแต่งต้ังของบริษัทฯ หำก
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ต้องกำรใช้บริกำรซ่อมแซม รีไซเคลิและจดักำรแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนั

สงู สำมำรถติดต่อบริษทัและ/หรือศูนย์บรกิำรดงัต่อไปนี ้รำยละเอยีด

โปรดสอบถำมท่ีศูนย์บรกิำรท่ีได้รบักำรแต่งต้ังของบรษัิทฯ

• ผู้ให้บริกำรซ่อมแซม: ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

• ผู้ให้บริกำรรีไซเคิลและถอดแยกชิ้นส่วน: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไป

ตำมกฎหมำยท้องถิ่น โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อสอบถำม

รำยละเอียดเพิ่มเติม

• ศูนย์บริกำรรีไซเคิล: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่น 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ หากน�าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
หรือด�าเนินการถอดแยกช้ินส่วนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต จนท�าให้
เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมหรอืเกดิอุบติัเหตุ เจ้าของแบตเตอรีไ่ฟฟ้า
แรงดนัสูงจะเป็นผู้รบัความรับผดิชอบต่อผลกระทบทีเ่กดิข้ึนทัง้หมด 

ระยะทำงขับต่อ

ระยะทำงขับต่อขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้ำคงเหลือ อำยุรถยนต์ (อำยุ

แบตเตอรี่ในขณะนั้น) อำกำศ อุณหภูมิ สภำพถนน พฤติกรรมกำร

ขับขี่ ฯลฯ

ข้อควรระวัง:

• ระยะทำงขบัต่อมส่ีวนเกีย่วข้องกบัปรมิำณกำรปล่อยประจุ (Dept 

of Discharge) เพือ่ป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิำพของ

แบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดันสงูอนัเกดิจำกปรมิำณกำรปล่อยประจุไฟฟ้ำ

มำกเกินไป เม่ือพบว่ำไฟเตอืนประจไุฟฟ้ำน้อยเกินไปทีแ่ผงหน้ำปัด

สว่ำงขึน้ แนะน�ำให้ชำร์จไฟทนัที

• ระยะทำงขับต่อจะสั้นลงตำมอำยุรถยนต์

• กำรใช้งำนระบบปรับอำกำศส่งผลให้ระยะกำรขับสั้นลงได้

• ควำมเร็วรถต่ำงกัน ระยะทำงขับต่อก็จะมีควำมแตกต่ำงด้วย

• กรณขัีบรถในพืน้ทีอ่ณุหภูมติ�ำ่ ระยะทำงขบัต่อกจ็ะส้ันลงเนือ่งจำก

คณุสมบตัทิำงอณุหภมูขิองแบตเตอรี่

• กรณีที่อุณหภูมิสูงมำกหรือต�่ำมำกและประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่

น้อยเกินไป อำจจะพบปัญหำขำดก�ำลังเร่งควำมเร็วหรือก�ำลัง 

ขับเคลื่อนไม่เพียงพอ
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ท่ำนสำมำรถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเพิ่มระยะทำงขับต่อของรถยนต์

• บ�ำรุงรักษำรถยนต์ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

• รักษำแรงดันลมยำงให้เหมำะสม

• พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้รถในสภำพอำกำศท่ีมีอุณหภูมิสูงมำก

หรือต�่ำมำก

• หลังจำกใช้รถในฤดูหนำว ต้องชำร์จรถยนต์ทันที

• พยำยำมไม่บรรทุกหรือวำงสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นในรถยนต์ เพื่อลด

ภำระของรถ

• หำกมีควำมจ�ำเป็น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำก�ำลังสูง เช่น แอร์ หรือ

ปรับอุณหภูมิตำมควำมเหมำะสม เพื่อลดกำรใช้พลังงำนโดย

อุปกรณ์ไฟฟ้ำก�ำลังสูง เพื่อเพิ่มระยะทำงขับต่อของรถยนต์

• กรณีท่ีขับรถด้วยควำมเร็วสูง ให้ปิดหน้ำต่ำงเพื่อลดแรงต้ำนทำน

อำกำศและลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ

• รักษำควำมเร็วให้คงที่

• เมื่อเร่งควำมเร็ว ให้เร่งคันเร่งเบำๆ

• เมื่อชะลอควำมเร็วรถ ให้ปล่อยคันเร่ง เมื่อไม่ได้เหยียบแป้นเบรก

หรือเหยียบแป้นเบรกเบำๆ ระบบรีไซเคิลพลังงำนจะช่วยเพิ่ม

ระยะทำงขับต่อของรถยนต์ท่ำนให้มำกที่สุด

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสูง ควรใช้วิธีกำร

ชำร์จอย่ำงสมดุล เพื่อรักษำคุณสมบัติของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นของกำรชำร์จอย่ำงสมดุล โปรดอ้ำงอิงที่ “กำร

ชำร์จอย่ำงสมดุล” ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”
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ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

• ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์นี้ประกอบด้วยไฟฟ้า 

กระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง (สูงสุดประมาณ 

460V) ซึ่งมีสัญลักษณ์ค�าเตือนบนชิ้นส่วนของระบบ

ไฟฟ้าแรงดันสูง โปรดปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน

ความปลอดภัยบนสัญลักษณ์ค�าเตือนของระบบไฟฟ้า

แรงดันสูง

• เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการบาดเจบ็ ห้ามให้ผูท่ี้ไม่ใช่ช่าง

เทคนิคท่ีไม่มคีวามช�านาญ ท�าการถอดแยกหรอืตดิตัง้

ชิน้ส่วนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟ้าแรงดันสงู

ชำร์จแบตเตอรี่เพื่อรักษำคุณสมบัติของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นของกำรชำร์จอย่ำงสมดุล โปรดอ้ำงอิงท่ี “กำร

ชำร์จอย่ำงสมดุล” ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”
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แผนผังแสดงต�ำแหน่งชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

1 ชุดสำยไฟแรงดันสูง

2 เครื่องชำร์จในรถ

3 ชุดจ่ำยไฟแรงดันสูง

4 แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

5 สวิตช์บริกำรแบบแมนวล 

6 คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอำกำศไฟฟ้ำ

7 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ

8 ช่องชำร์จ

1

678

2 3 4

5
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ข้อควรระวังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

• เข้าเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ท

• หากมีสายไฟช�ารุด ห้ามแตะต้องสายไฟใดๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต

• กรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ หากไฟไม่แรงมาก สามารถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟและติดต่อสถานีดับเพลิง

ทันที หากไฟไหม้รุนแรง ผู้ใช้ควรอยู่ห่างไกลจากรถยนต์และติดต่อสถานีดับเพลิงทันที

• หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ห้ามสตาร์ทรถยนต์อีก และปิดสวิตช์บริการแบบแมนวล ก่อนที่จะช่วยเหลือ

• กรณีที่รถยนต์จมอยู่ในน�้าเป็นบางส่วนหรือท้ังหมด ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและออกจากรถ หลังจากที่น�ารถยนต์ขึ้นจากน�้าต้องปิด

สวิตช์บริการแบบแมนนวลก่อนท่ีจะท�าการขนย้ายรถยนต์ หากไม่พบฟองอากาศหรือเสียงของการรั่วสามารถน�ารถขึ้นจากน�้า

ได้ แต่หากพบฟองอากาศหรือมีเสียงของการรั่ว ต้องรอให้ฟองอากาศหายไปหรือไม่พบเสียงรั่วแล้วจึงน�ารถขึ้นจากน�้า

• หลังจากกู้ภัยเสร็จ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

• รถยนต์มี Emergency Card (อยู่ในช่องเก็บของที่แผงหน้าปัด) ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือที่สถานที่เกิดเหตุ กรุณา

แสดง Emergency Card แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
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แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

14	 	แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

16	 	แผงหน้าปัด

17	 	จอแสดงข้อมูลทั่วไป

28	 	ไฟเตือนและไฟแสดง

37	 	ไฟส่องและสวิตช์

44	 	ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

48	 	ระบบบังคับเลี้ยว

50	 	แตร

52	 	กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

51	 	แผ่นบังแดด

55	 	กระจกหน้าต่างรถ

58	 	ซันรูฟ

57	 	ไฟส่องสว่างภายใน

62	 	ที่จุดบุหรี่และช่องจ่ายไฟ

64	 	ที่เก็บของ

67	 	ที่วางแก้ว

68	 	ราวหลังคา*
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11 สวิตช์กระจกไฟฟ้ำ

2 สวิตช์ปรับระดับกระจกมองข้ำงและไฟส่อง

3 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้ำฝน

4 แตร

5 ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้ขับ

6 แผงหน้ำปัด

7 สวิตช์คันโยกไฟส่อง

8 ปุ่มสตำร์ท

9 สวิตช์คันโยกควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

10 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์

11 ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

12 สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง

13 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอำกำศ

14 สวิตช์เลือกโหมดกำรขับขี่

15 สวิตช์เลือกโหมดรีไซเคิลพลังงำน

16 ปุ่มหมุนเปลี่ยนเกียร์

17 สวิตช์แสดงผลพลังงำนไฟฟ้ำ

18 แป้นเบรก

19 คันเร่ง

20 คันโยกเปิดฝำกระโปรงหน้ำ
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แผงหน้ำปัด

มำตรวัดควำมเร็วรถ (ต�ำแหน่ง 1)

แสดงควำมเร็วรถ หน่วยเป็น km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

มำตรวัดก�ำลัง (ต�ำแหน่ง 2)

แสดงอัตรำส่วนของก�ำลงัระบบก�ำลงังำนขบัเคล่ือน หำกค่ำก�ำลงัเป็นค่ำ

บวก แสดงว่ำระบบเพำเวอร์ก�ำลังเอำต์พุตเพำเวอร์เพ่ือขับเคลื่อน

รถยนต์ หำกค่ำก�ำลังเป็นค่ำลบ แสดงว่ำระบบเพำเวอร์ก�ำลังแปลง

พลังงำนจลน์บำงส่วนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ

มำตรวัดพลังงำนไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง 
(ต�ำแหน่ง 3)

อำศัยจ�ำนวนขีดที่สว่ำงขึ้นเพื่อแสดงค่ำประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่

ไฟฟ้ำแรงดันสูง เมื่อแสดงระดับพลังงำนเพียงหนึ่งขีด ไฟเตือน

ประจุไฟฟ้ำน้อยเกินไปจะสว่ำงขึ้น ตำมที่ประจุไฟฟ้ำน้อยลงเรื่อยๆ 

ขีดซ้ำยสุดและไฟเตือนประจุไฟฟ้ำน้อยเกินไปจะกะพริบพร้อมกัน

ข้อควรระวัง

• เม่ือประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกินไป 

โปรดชำร์จไฟโดยเร็วที่สุด

• ต้องแน่ใจว่ำแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงมีประจุไฟฟ้ำเพียงพอ

ก่อนที่จะเริ่มกำรใช้งำน

มำตรวัดแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่แรงดันต�่ำ (ต�ำแหน่ง 4)

อำศัยจ�ำนวนขีดที่สว่ำงขึ้นเพื่อแสดงแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่แรง

ดันต�่ำ
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1จอแสดงข้อมูลทั่วไป

0

จอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 นำฬิกำดิจิตอล

2 แสดงต�ำแหน่งเกียร์

3 ระดับรีไซเคิลพลังงำน

4 โหมดกำรขับขี่

5 ระยะทำงรวม

6 ข้อมูลทั่วไป

นำฬิกำดิจิตอล

แสดงเวลำในขณะนั้นในรูปแบบตัวเลข

แสดงต�ำแหน่งเกียร์

แสดงต�ำแหน่งเกียร์ในขณะนั้น (P, R, N, D)

กรณีที่แสดงผลเป็น “EP” แสดงว่ำระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหำด้ำน

ฟังก์ชันอย่ำงร้ำยแรง ในกรณีนี้ ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ ทันที

ระดับรีไซเคิลพลังงำน

แสดงระดับรีไซเคลิพลังงำนของรถยนต์ในขณะน้ัน มทีัง้หมดสำมระดับ 

ส�ำหรับข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่“โหมดรไีซเคลิพลงังำน (KERS)” ในบท 

“ระบบขบัเคลือ่นไฟฟ้ำ (EDS)”
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โหมดกำรขับขี่

แสดงโหมดกำรขับข่ีของรถยนต์ในขณะนั้น: E (โหมดประหยัด) N 

(โหมดมำตรฐำน) หรือ S (โหมด Sport)

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดกำรขับขี่ โปรดดูที่ “โหมดกำร

ขับขี่ (EDS)” ของ “ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ (EDS)” ในบท “กำร

สตำร์ทและกำรขับขี่”

ระยะทำงรวม

แสดงระยะทำงรวมของรถยนต์

ข้อมูลทั่วไป

เม่ือปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON สำมำรถเลือกฟังก์ชันข้อมูลท่ัวไปดัง

วิธีต่อไปนี้

• กดปุ่มบน/ล่ำง/ซ้ำย/ขวำที่อยู่ด้ำนขวำพวงมำลัยอเนกประสงค์ 

เพื่อสลับรำยกำรแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่มบน/ล่ำงที่อยู่ด้ำนขวำพวงมำลัยอเนกประสงค์เพื่อท�ำกำร

ปรับตั้ง

• กดปุ่ม OK ที่ด้ำนขวำพวงมำลัยอเนกประสงค์เพื่อยืนยันหรือกด

ปุ่ม OK ค้ำงไว้เพื่อรีเซ็ต
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1

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ทริปคอมพิวเตอร์

2 กำรตั้งค่ำ

3 ระบบควำมปลอดภัยเชิงป้องกัน (ACTIVE SAFETY) 

4 ข้อมูลปัญหำ

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

• Current Speed: แสดงควำมเร็วรถในขณะนั้น

• Range To Empty: แสดงระยะทำงที่สำมำรถขับต่อก่อนที่ไฟ

แบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสงูหมด

• Current Journey: แสดงระยะทำงกำรเดนิทำง ระยะเวลำกำรเดนิ

ทำง ควำมเรว็รถโดยเฉลีย่และอตัรำกำรสิน้เปลอืงไฟฟ้ำโดยเฉลีย่

หลงัจำกสตำร์ทรถยนต์ สำมำรถกดปุม่ OK ทีด้่ำนขวำพวงมำลยั

อเนกประสงค์เพือ่รเีซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทำงกำรเดนิทำง ระยะเวลำกำร

เดินทำง ควำมเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตรำกำรสิ้นเปลืองไฟฟ้ำ 

โดยเฉลี่ยหลังจำกรีเซ็ตค่ำ สำมำรถกดปุ่ม OK ที่ปุ่มควบคุมบน 

พวงมำลยัด้ำนขวำเพือ่รเีซต็

• Electrical Information: แสดงสถำนะกำรท�ำงำนของรถยนต์ใน

ขณะนัน้ รวมถงึแรงดนัไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำและควำมเรว็รอบมอเตอร์

• Tyre Pressures: แสดงสถำนะแรงดันลมยำงในขณะนั้น

• Energy Flow: หน้ำแสดงกำรใช้พลังงำน
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หน้าแสดงการใช้พลังงาน (Energy flow)

หน้ำแสดงกำรใช้พลังงำนจะสลับระหว่ำงโหมดต่ำงๆ โดยอัตโนมัติ

ตำมสถำนะกำรขับข่ี เมื่อรถยนต์รับกระแสไฟฟ้ำแรงดันสูง จะแสดง

โหมดเร่ิมต้น (ขณะนี้ จะไม่แสดงกำรใช้พลังงำน) และมีโหมดอื่นๆ 

ดังนี้

โหมดรีไซเคิลพลังงำน

มอเตอร์จะรีไซเคิลพลังงำนเบรก เพื่อชำร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

โหมดขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเดียว

มอเตอร์ไฟฟ้ำขับเคลื่อนรถยนต์

การตั้งค่า

Brightness

แสดงและปรับควำมสว่ำงของไฟหน้ำจอ

หมายเหต ุกรณีทีไ่ด้เปิดไฟหรีเ่ท่านัน้ จงึสามารถเข้าถงึตวัเลอืกนีไ้ด้
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1Speed Warning

สำมำรถตั้งค่ำจ�ำกัดควำมเร็ว เม่ือแสดงผลเป็น OFF แสดงว่ำได้ปิด

สัญญำณเตือนกำรขับรถเร็วเกินก�ำหนด

SCS OFF

สำมำรถตั้งค่ำกำรเปิดหรือปิดระบบ SCS

Next Service

สำมำรถแสดงและรีเซ็ตข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำรถยนต์

Active Safety

แสดงข้อมูลระบบควำมปลอดภัยเชิงป้องกัน

Warning Information

แสดงข้อมูลปัญหำหรือข้อควำมเตือนส�ำคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือนดังต่อไปนี้

• ค�ำแนะน�ำกำรปฏิบัติ

• ข้อควำมแสดงสถำนะของระบบ

• ข้อควำมเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ หรืออ่ำนบทควำมที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหำสำเหตุและมำตรกำรแก้ไข จอแสดงข้อมูลทั่วไป

อำจจะแสดงข้อมูลปัญหำต่อไปนี้

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Ignition System 

Fault

แสดงว่ำโหมดแหล่งจ่ำยไฟขัดข้อง ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Start Stop 

Button Fault

แสดงว่ำปุ่มสตำร์ทขัดข้อง ต้องติดต่อศนูย์

บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพื่อ

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Passive Entry 

Fault

แสดงว่ำโหมดกำรเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

ABS Fault

แสดงว่ำระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง 

ฟังก์ชนัป้องกนัล้อลอ็กจะท�ำงำนไม่ได้ ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของ 

บริษทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Brake Fault

แสดงว่ำระบบเบรกขำดน�้ำมันเบรกหรือ

ระบบกระจำยแรงเบรกขัดข้อง ถ้ำสภำพ

จรำจรเอ้ืออ�ำนวย ควรจอดรถทนัทแีละปิด

ปุม่สตำร์ท ตรวจสอบระดบัน�ำ้มนัเบรก และ

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อ

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Stability Control 

Fault

แสดงว่ำระบบควบคุมกำรทรงตัวขัดข้อง 

ต้องติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Traction Control 

Fault

แสดงว่ำระบบป้องกนัล้อหมนุฟรแีละควบคมุ

กำรลืน่ไถลขดัข้อง ต้องตดิต่อศนูย์บริกำรทีไ่ด้

รบักำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

EPB System 

Fault

แสดงว่ำระบบเบรกมือไฟฟ้ำขัดข้อง ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Park Brake Force 

Not Enough

แสดงว่ำระบบเบรกมือไฟฟ้ำขัดข้องขณะ

จอดรถ ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Autohold Fault

แสดงว่ำระบบป้องกนักำรไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH) ขัดข้อง ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของ 

บริษทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Hill Descent 

Control Fault

แสดงว่ำระบบควบคุมควำมเร็วรถขณะลง

ทำงลำดชันขดัข้อง ต้องติดต่อศนูย์บรกิำร

ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำร

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

EPS Performance 

Reduced

แสดงว่ำระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้ำเกิดปัญหำ

ทัว่ไปจนท�ำให้ประสทิธภิำพลดลง ถ้ำสภำพ

จรำจรเอื้ออ�ำนวย ควรจอดรถทันที และ

สตำร์ทรถยนต์ใหม่และเดินทำงระยะสั้นๆ 

เพ่ือตรวจสอบว่ำยงัมปัีญหำหรอืไม่ หำกยงัมี

ปัญหำ ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งต้ังทนัที

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPS Assistance 

Failure

แสดงว่ำระบบพวงมำลยัเพำเวอร์เกิดปัญหำ

ร้ำยแรง ต้องตดิต่อศูนย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม

Steering Angle 

Fault

แสดงว่ำมุมพวงมำลัยผิดปกติ ต้องติดต่อ

ศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Steering Angle 

Uncalibrated

แสดงว่ำไม่ได้สอบเทยีบมมุพวงมำลยั ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Vacuum System 

Fault

แสดงว่ำระบบสญุญำกำศขดัข้อง ต้องตดิต่อ

ศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Airbag Fault

แสดงว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยขัดข้อง 

ถ้ำสภำพจรำจรเอ้ืออ�ำนวย ควรจอดรถทนัที

และปิดปุม่สตำร์ท และตดิต่อศนูย์บรกิำรที่

ได้รบักำรแต่งตัง้ทนัทเีพือ่ท�ำกำรตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Airbag Lamp Fail

แสดงว ่ำสัญญำณไฟถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Pedestrian Alert 

System Fault

แสดงว่ำระบบเสยีงเตอืนคนภำยนอกขณะ

ขบัขีข่ดัข้อง ต้องตดิต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบั

กำรแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Front Left/Front 

Right/Rear Left/

Rear Right

Tyre Sensor 

Battery Low

แสดงว่ำประจุไฟฟ้ำของเซ็นเซอร์ระบบ

ตรวจสอบควำมผดิปกตขิองลมยำงน้อยเกนิ

ไป ต้องตดิต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้

ของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

TPMS Fault

แสดงว่ำระบบตรวจสอบควำมผดิปกตขิอง

ลมยำงขดัข้อง ต้องตดิต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รับ

กำรแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจ

สอบหรอืซ่อมแซม

HV Battery Fault

แสดงว่ำแบตเตอรี่เพำเวอร์ขัดข้อง ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

DANGER! 

Evacuate Vehicle 

Safely!

ถ้ำสภำพจรำจรเอือ้อ�ำนวย ควรจอดรถและ

ออกจำกรถทันที และติดต่อศูนย์บริกำร 

ทีไ่ด้รบักำรแต่งต้ังของบรษัิทฯ เพือ่ท�ำกำร

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

DCDC Charge 

Fault

แสดงว่ำ DCDC ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์

บรกิำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่

ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

12V Battery 

Charging System 

Fault

แสดงว่ำระบบชำร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่ำ

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Vehicle Control 

System Fault

แสดงว่ำระบบเพำเวอร์ขัดข้อง ต้องติดต่อ

ศนูย์บรกิำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Motor 

Overheating

แสดงว่ำมอเตอร์ร้อนเกนิไป ต้องตดิต่อศนูย์

บรกิำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EDU Coolant 

Overheating

แสดงว่ำน�ำ้ยำหล่อเยน็ EDU ร้อนเกนิไป ต้อง

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของ 

บรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Motor Fault

แสดงว่ำมอเตอร์ขบัเคลือ่นขดัข้อง ถ้ำสภำพ

จรำจรเอือ้อ�ำนวย ควรจอดรถทนัทแีละปิด

ปุม่สตำร์ท และตดิต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำร

แต่งต้ังของบรษัิทฯ เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอื

ซ่อมแซม

Consult Dealer 

Immediately

แสดงว่ำรีเลย์แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงติด

กัน ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ESCL Fault

แสดงว่ำลอ็กแกนพวงมำลยัแบบอเิลก็ทรอ- 

นกิส์ขดัข้อง ถ้ำสภำพจรำจรเอือ้อ�ำนวย ควร

จอดรถทนัทแีละปิดปุม่สตำร์ท และตดิต่อ

ศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Front Camera 

System Fault

แสดงว่ำกล้องหน้ำขดัข้อง ต้องติดต่อศนูย์

บรกิำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Front Camera 

Calibration 

Failed

แสดงว่ำกำรสอบเทียบโมดูลกล้องหน้ำล้ม

เหลว ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม

RADAR 

Calibration 

Failed

แสดงว่ำกำรสอบเทยีบโมดลูโมดลูเรดำร์ล้ม

เหลว ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม

Lane Departure 

Warning System 

Fault

แสดงว่ำระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน 

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Lane Keep Assist 

System Fault

แสดงว่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Forward Collision 

System Fault

แสดงว่ำระบบช่วยเตือนเมือ่เสีย่งต่อกำรชน

รถยนต์คนัหน้ำขณะขบัขีข่ดัข้อง ต้องตดิต่อ

ศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

MG Pilot System 

Fault

แสดงว่ำระบบ MG Pilot ขัดข้อง ต้องตดิต่อ

ศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษัิทฯ 

เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Rear Drive Assist 

System Fault

แสดงว่ำระบบช่วยเหลอืในกำรขบัข่ี (RDA) 

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

ACC System 

Fault

แสดงว่ำระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผนัขดัข้อง ต้องตดิต่อศนูย์บรกิำร

ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของบรษิทัฯ เพือ่ท�ำกำร

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม
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ไฟเตือนและไฟแสดง

ไฟเตือนบำงประเภทจะสว่ำงขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือน 
ไฟเตือนจะแสดงขึ้นพร้อมกับสัญลักษณ์และข้อควำม ที่ศูนย์ข้อมูล

หน้ำปัด

ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

 เมื่อเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้ำ ไฟแสดงนี้จะสว่ำงขึ้น

ไฟแสดงไฟหรี่ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่ำงขึ้น

ไฟแสดงไฟสูงอัตโนมัติ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟแสดงไฟสูงอัตโนมัติ ไฟแสดงนี้จะสว่ำงขึ้น

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

 เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่ำงขึ้น

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

 ไฟแสดงของไฟเลี้ยวซ้ำยและไฟเลี้ยวขวำจะแสดงโดย
ลูกศร ลูกศรนี้อยู่ด้ำนบนของแผงหน้ำปัด เมื่อไฟเลี้ยวกะพริบ ไฟ
แสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบตำม หำกเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยว
สองดวงจะกะพริบพร้อมกัน หำกสัญญำณไฟเลี้ยวที่แผงหน้ำปัด
กะพริบอย่ำงรวดเร็ว แสดงว่ำไฟเลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิดกำรขัดข้อง

หมายเหตุ หากไฟเลี้ยวด้านข้างขัดข้อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถี่การกะพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

 หำกไฟเตอืนนีส้ว่ำงขึน้ แสดงว่ำถงุลมเสรมิควำมปลอดภยั
หรือเข็มขดันริภยัขดัข้อง ถ้ำสภำพจรำจรเอือ้อ�ำนวย ควรจอดรถทนัที
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1และปิดปุม่สตำร์ท และติดต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้เพือ่ท�ำกำร
ตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนัน้ ระบบถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัหรอื
เขม็ขดันริภยัจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกตเิมือ่เกดิอบุตัเิหตรุถชน

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

 หำกไฟนี้สว่ำงขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่ำผู ้ขับหรือผู ้

โดยสำรไม่ได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้อง

ไฟเตอืน DCDC/ระบบชำร์จแบตเตอรีแ่รงดนัต�ำ่ขดัข้อง - สแีดง

 เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่ำงขึ้นและ
ทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังจำกไฟแสดง READY สว่ำงขึ้น ไฟนี้จะ
ดับลง หำกไฟน้ีไม่ดับลงหรือสว่ำงขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง กรุณำ
ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะท�ำได้

หำกประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ไฟนี้จะกะพริบ และจอ 
แสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อควำมเตือน ขณะนี้ ระบบจะจ�ำกัดหรือ
ปิดกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำบำงส่วน โปรดสตำร์ทรถยนต์เพื่อ
ชำร์จแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS) - 
สีเหลือง

 หำกไฟนี้สว่ำงขึ้น แสดงว่ำแรงดันลมยำงต�่ำเกินไป 
กรุณำตรวจสอบแรงดันลมยำงของรถท่ำน

หำกไฟนี้กะพริบและเปลี่ยนเป็นสว่ำงตลอดหลังจำกผ่ำนไปสักพัก 
แสดงว่ำระบบขัดข้อง กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
อย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะท�ำได้

ไฟเตอืนระบบควบคมุกำรทรงตวั/ระบบป้องกนัล้อหมนุฟรแีละ
ควบคมุกำรลืน่ไถล - สเีหลอืง

 หำกไฟน้ีสว่ำงขึ้น แสดงว่ำระบบควบคุมกำรทรงตัว
หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถลขัดข้อง ต้อง
ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจ
สอบหรือซ่อมแซม

หำกไฟนี้กะพริบระหว่ำงกำรขับขี่ แสดงว่ำระบบก�ำลังควบคุมกำร
ท�ำงำน เพื่อช่วยผู้ขับ
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ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคมุกำรลืน่ไถลปิด - สีเหลือง

 หำกปิดสวิตช์ควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อ

หมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล ไฟเตือนนี้จะสว่ำงขึ้น

ไฟเตอืนระบบควบคมุควำมเรว็รถขณะลงทำงลำดชัน (HDC) 
เปิด/ขดัข้อง - สีเขยีว/สีเหลอืง

 เมื่อเปิดสวิตช์ HDC ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว แสดงว่ำ

ระบบ HDC เข้ำสู่สถำนะพร้อมใช้งำน หำกไฟนี้กะพริบและส่องแสงสี

เขียว แสดงว่ำระบบก�ำลังควบคุมกำรลงทำงชันอยู่ ปิดสวิตช์ HDC ไฟ

นี้จะดับลง แสดงว่ำได้ยกเลิกฟังก์ชันระบบ HDC

หำกระบบ HDC ขัดข้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง ต้องติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

 หำกไฟเตือนนี้สว่ำงขึ้น แสดงว่ำระบบป้องกันล้อล็อก

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อ

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หำกระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้องในขณะที่รถยนต์เดินทำงอยู่ ระบบ

ป้องกันล้อล็อกจะใช้งำนไม่ได้ แต่ยังสำมำรถใช้ระบบเบรกธรรมดำได้ 

ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

 หำกไฟนี้สว่ำงขึ้น แสดงว่ำระบบเบรกเกิดควำมผิด

ปกติ เช่น ระดับน�้ำมันเบรกต�่ำหรือระบบกระจำยแรงเบรกขัดข้อง ถ้ำ

สภำพจรำจรเอื้ออ�ำนวย ควรจอดรถทันทีและปิดปุ่มสตำร์ท ตรวจ

สอบระดับน�้ำมันเบรก (อ้ำงอิงที่ "กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมัน

เบรก" ในบท "กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ") และติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที
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1ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) /ล็อกแกน
พวงมำลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESCL) ขัดข้อง - สีเหลือง/สี
แดง

 เมือ่ไฟเตือนนีส่้องแสงสเีหลอืง แสดงว่ำระบบพวงมำลยั

เพำเวอร์ไฟฟ้ำเกิดปัญหำท่ัวไปและส่งผลให้ประสิทธิภำพลดลง ถ้ำ

สภำพจรำจรเอื้ออ�ำนวย ควรจอดรถทันที และสตำร์ทรถยนต์ใหม่

และทดลองขับเป็นระยะทำงสั้นๆ อย่ำงระมัดระวัง เพื่อตรวจสอบว่ำ

ไฟนี้สว่ำงตลอดหรือไม่ หำกสว่ำงตลอด ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งทันที

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่ำระบบพวงมำลัยเพำเวอร์เกิดปัญหำ

เกี่ยวกับมุมเลี้ยว ต้องติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดงและกะพริบ แสดงว่ำระบบพวงมำลัยเพำเวอร์

เกิดปัญหำร้ำยแรง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังของ 

บริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีเหลืองและกะพริบ แสดงว่ำล็อกแกนพวงมำลัย

แบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้ำสภำพจรำจรเอื้ออ�ำนวย ควรจอดรถ

ทันทีและปิดเพำเวอร์ และติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อ

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม หำกไฟนี้กะพริบระยะหน่ึงแล้วดับลง 

แสดงว่ำพวงมำลัยถูกล็อก โปรดลองหมุนพวงมำลัยไปทำงซ้ำย-ขวำ

ไฟเตือนระบบป้องกันกำรโจรกรรม - สีแดง

 หำกตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีแดง 

โปรดใช้กญุแจทีถ่กูต้อง หรอืวำงกญุแจรีโมทไว้ใต้ทีร่องแก้วทีค่อนโซล

กลำง รำยละเอยีดโปรดอ้ำงองิที ่“โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์” 

ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขบัขี”่

หำกประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่กุญแจรีโมทน้อยมำก ไฟนี้จะกะพริบ 

กรุณำเปลี่ยนแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)/ระบบป้องกันกำร
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH) - สีแดง/สีเขียว

 หำกไฟน้ีส่องแสงสีแดง แสดงว่ำก�ำลังเปิดใช้งำนเบรก
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มือไฟฟ้ำ หำกไฟนี้ส่องแสงสีแดงและกะพริบ แสดงว่ำระบบเบรกมือ

ไฟฟ้ำขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อระบบออโต้ฮอล์ดก�ำลังท�ำงำน ไฟแสดงนี้จะส่องแสงสีเขียว

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

 หำกตรวจพบว่ำระบบเบรกมือไฟฟ้ำขัดข้องหรือก�ำลัง

วินิจฉัยระบบเบรกมือไฟฟ้ำ ไฟเตือนนี้จะสว่ำงขึ้น โปรดติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟแสดง READY - สีเขียว

 ไฟนี้ท�ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบว่ำรถยนต์พร้อมเดินทำง 

ไฟแสดงสถำนะกำรชำร์จ - สีเหลือง

 เมื่อชำร์จรถยนต์ด้วยแหล่งจ่ำยไฟภำยนอก ไฟนี้จะ

สว่ำงตลอดระหว่ำงกำรชำร์จ และจะดับลงหลังจำกชำร์จเสร็จ

ไฟแสดงกำรเชื่อมต่อกำรชำร์จ - สีแดง

 ไฟแสดงน้ีจะสว่ำงข้ึนเมื่อเสียบหัวชำร์จเข้ำช่องชำร์จที่

ตัวถังรถ

ไฟเตือนระบบเพำเวอร์ขัดข้อง - สีแดง

 ไฟน้ีท�ำหนำ้ที่เตือนวำ่ระบบก�ำลังงำนขับเคลื่อนขัดข้อง 

ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ไฟเตือนมอเตอร์มีควำมร้อนสูง - สีแดง

 ไฟนี้จะสว่ำงขึ้น เมื่อมอเตอร์มีควำมร้อนสูง ต้องติดต่อ

ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟเตอืนประจไุฟฟ้ำของแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดันสงูน้อยเกินไป 
- สเีหลอืง

 ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลืองเมื่อประจุไฟฟ้ำน้อยเกินไป 

ขณะท่ีประจุไฟฟ้ำน้อยลงไปเรื่อยๆ ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลืองและ

กะพริบ โปรดพยำยำมชำร์จก่อนที่ไฟเตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่

ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกินไปจะกะพริบ

ไฟเตือนกำรเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง - สีเหลือง

 หลงัจำกเช่ือมต่อแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนัสงู ไฟนีจ้ะดบัลง 

หำกไฟนีส้ว่ำงขึน้ แสดงว่ำไม่มกีำรเชือ่มต่อแบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดนัสงู

ไฟเตือนแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงขัดข้อง - สีแดง

 ไฟน้ีจะสว่ำงขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงขัดข้อง 

ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงร้อนเกินไป ไฟนี้จะกะพริบ ถ้ำสภำพ

จรำจรเอื้ออ�ำนวย ควรจอดรถและออกจำกรถทันที และติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อตรวจพบว่ำหน้ำสัมผัสของรีเลย์แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงติด ไฟนี้

จะกะพริบ ต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนก�ำลังขับเคลื่อนถูกจ�ำกัด - สีเหลือง

 หำกไฟเตือนนี้สว่ำงขึ้น แสดงว่ำก�ำลังของรถที่ใช้ใน

กำรขับเคลื่อนถูกจ�ำกัด
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ไฟแสดงของระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน - สีเขียว/สี
เหลือง

 เมื่อเปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ไฟ

นี้จะส่องแสงสีเหลือง เมื่อปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ไฟ

นี้จะดับลง 

เมื่อกระตุ้นให้ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนท�ำงำน ไฟนี้จะส่อง

แสงสีเขียว

หำกระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำม

ปกติ ไฟนี้จะกะพริบก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองตลอดหลัง

จำกช่วงระยะเวลำหน่ึง กรุณำติดต่อศูนย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ของ 

บริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�ำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออก

นอกเลน (LDW)” ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”

ไฟแสดงระบบช่วยควบคมุรถเมือ่รถออกนอกเลน - สเีขยีว/สี
เหลือง

 เมื่อเปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอก

เลน ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง เมื่อปิดระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออก

นอกเลน ไฟนี้จะดับลง

เมื่อกระตุ้นให้ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนท�ำงำน ไฟนี้

จะส่องแสงสีเขียว

หำกระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้

ตำมปกติ ไฟนี้จะกะพริบก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองตลอด

หลังจำกช่วงระยะเวลำหน่ึง กรณุำติดต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่งต้ัง

ของบรษิทัฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถ

ออกนอกเลน (LDP)” ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”
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1ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน - สีเขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิด ใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ไฟนี้

จะส่องแสงสีเหลือง เมื่อปิดระบบ  ไฟนี้จะดับลง

เมื่อ กระตุ้ นให้ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนท�ำงำน ไฟนี้จะส่อง

แสงสีเขียว

หำก ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ 

ไฟนี้จะกะพริบก่อนแล้วจึงเปล่ียนเป็นแสงสีเหลืองตลอดหลังจำกช่วง

ระยะเวลำหนึง่ กรณุำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน

เลน (LKA)” ในบท “กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”

ไฟแสดงระบบ MG Pilot - สีเขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิดใช้งำนระบบ MG Pilot ไฟนี้จะส่องแสงสี

เหลือง เมื่อปิดระบบ MG Pilot ไฟนี้จะดับลง

เมื่อกระตุ้นให้ระบบ MG Pilot ท�ำงำน ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว

หำกระบบ MG Pilot ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟนี้จะกะพริบ

ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองตลอดหลังจำกช่วงระยะเวลำหนึง่ 

กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังของบริษัทฯ เพ่ือท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบ MG Pilot” ในบท “กำร

สตำร์ทและกำรขับขี่”

ไฟแสดงสถำนะระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์
คันหน้ำขณะขับขี่ - สีเหลือง

 เมื่ อปิดระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คัน

หน้ำขณะขับขี่ ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง

หำกระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ไม่

สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟน้ีจะกะพริบก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็น

แสงสว่ำงตลอดหลังจำกช่วงระยะเวลำหนึง่ กรณุำติดต่อศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ส�ำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อ

กำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ (FCW)” ในบท “กำรสตำร์ทและ

กำรขับขี่”

ไฟแสดงระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน - สี
เหลือง/สีเขียว

 กรณีที่ได้เปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเข้ำสู่สถำนะ

สแตนด์บำย ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง

เมื่อระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันท�ำงำน ไฟนี้ส่องแสง

สีเขียว แสดงว่ำระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันได้ถูก

กระตุ้นให้ท�ำงำน

ไฟแสดงระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง 
- สีเหลือง

 ไฟน้ีจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรวจพบระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง กรณุำตดิต่อศนูย์บรกิำรทีไ่ด้รบักำรแต่ง

ตัง้ของบรษิทัฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้ำ

4 ปิดไฟ

ไฟอัตโนมัติ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดกำรท�ำงำน

เป็นค่ำเริ่มต้น (ต�ำแหน่ง 1) ระบบนี้จะเปิดหรือปิดไฟหรี่และไฟสวิตช์

โดยอัตโนมัติตำมแสงสว่ำงภำยนอก

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON ระบบไฟส่องอัตโนมัติจะเปิดหรือปิด

ไฟหรี่ ไฟสวิตช์และไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำตำมแสงสว่ำงภำยนอกโดย

อัตโนมัติ

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

ปรับสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�ำแหน่ง 2 จะเปิดไฟหรี่และไฟสวิตช์ กรณีที่

ปิดปุ่มสตำร์ทและประตูด้ำนผู้ขับเปิด หำกไฟหรี่ยังคงสว่ำง ระบบจะ

ส่งเสียงเตือน

ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�ำแหน่ง 3 ไฟ

ต�่ำของชุดไฟหน้ำและไฟหรี่จะสว่ำงขึ้น
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ปิดไฟส่อง

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�ำแหน่ง 4 จะปิดไฟส่อง ปล่อยสวิตช์เพื่อ

กลับต�ำแหน่งสวิตช์ไฟอัตโนมัติ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home 
Light)

หลังปิดปุ่มสตำร์ท ดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทำงพวงมำลัย จะเปิดใช้

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ไฟต�่ำและไฟหรี่สว่ำงขึ้น สำมำรถ 

ตั้งค่ำในหน้ำตั้งค่ำรถยนต์บนหน้ำจอระบบเครื่องเสียง

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวันจะเปิดโดย

อัตโนมัติ เมื่อไฟหรี่สว่ำงขึ้น ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวันจะปิดโดย

อัตโนมัติ

ระบบไฟส่องน�ำทำง (Find My Car)

หลังจำกล็อกรถ 2 นำที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดฟังก์ชันไฟ

ส่องน�ำทำง และกระตุ้นไฟส่องและส่งเสียง กดปุ่มล็อกบนกุญแจ

รีโมทอีกครั้ง จะหยุดฟังก์ชันไฟส่องน�ำทำง ขณะนี้ หำกกดปุ่มปลด

ล็อกบนกุญแจรีโมท เป็นกำรยกเลิกฟังก์ชันไฟส่องน�ำทำง กำรตั้งค่ำ

สำมำรถตั้งค่ำในหน้ำตั้งค่ำรถยนต์บนหน้ำจอระบบเครื่องเสียง
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1กำรปรับระดับไฟหน้ำ

ต�ำแหน่ง 0 เป็นต�ำแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับไฟหน้ำ สำมำรถ

ปรับระดับไฟหน้ำตำมภำระบรรทุกของรถยนต์ตำมตำรำงต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับคนเดียวในรถ หรือนอกจำกผู้ขับแล้วยังมี

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำหนึ่งคน

1
ผู้โดยสำรนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภำระท้ำยรถไม่ได้

บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภำระเรียงวำงสัมภำระอย่ำง

สมดุล

3
มีเพียงผู้ขับคนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภำระเรียง

วำงสัมภำระอย่ำงสมดุล
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สวิตช์ไฟตัดหมอก

ในขณะทีท่ศันวิสยัไม่ดี (เช่น มหีมอก) ไฟตดัหมอกสามารถ

เพิม่แสงสว่างเพือ่ท�าให้ทศันวสัิยดขีึน้ หากใช้ไฟตดัหมอกใน

ขณะทีท่ศันวิสยัดี อาจเป็นการรบกวนสายตาของผูอ้ืน่ได้

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON และได้เปิดไฟหน้ำ หมุนสวิตช์ไฟตัด

หมอกไปที่ต�ำแหน่ง 1 จะสำมำรถเปิดไฟตัดหมอกหลัง ปล่อยสวิตช์

เพื่อกลับต�ำแหน่งก่อนหน้ำนี้ หลังจำกเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดง

ของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น
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1สวิตช์คันโยกไฟส่อง

ในขณะท่ีสลับระหว่างไฟสูงและไฟต�่าของชุดไฟหน้า 

โปรดใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะเป็นการรบกวนสายตา

ของผู้ขับที่ขับสวนมาได้

ไฟเลี้ยว

เมื่อเลี้ยวซ้ำย ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องลง (ต�ำแหน่ง 1) เมื่อเลี้ยว

ขวำ ผลักสวิตช์คันโยกของไฟส่องขึ้น (ต�ำแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยว

ท�ำงำนอยู ่ สัญญำณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้ำปัดจะ

กะพริบ

หลงัจำกพวงมำลยัหมนุกลบัมำอยูต่�ำแหน่งตรง สวติช์คนัโยกไฟส่องจะ

รเีซต็โดยอตัโนมติัและปิดไฟเลีย้ว แต่ถ้ำมมุหมนุของพวงมำลยัเลก็มำก 

ต้องรเีซต็สวติช์คนัโยกด้วยมอืเพือ่ปิดไฟเลีย้ว กรณทีีม่มุปรับสวติช์คนั

โยกไฟส่องแคบมำก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะกลบัทีเ่ดิมทนัท ีขณะน้ี ไฟ

เลีย้วและไฟแสดงจะกะพริบสำมครัง้แล้วดบัลงโดยอตัโนมตัิ

กำรสลับไฟสูง ไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON และหมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�ำแหน่ง 3 

ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทำงแผงหน้ำปัด (ต�ำแหน่ง 3) จะเปิดไฟสูง

ของชุดไฟหน้ำ ขณะน้ี ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น 

ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่อง (ต�ำแหน่ง 3) อีกครั้ง จะสำมำรถสลับเป็นไฟ

ต�่ำ

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้ำหำพวงมำลัย (ต�ำแหน่ง 4) หลำยครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ
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ระบบไฟสูงอัจฉริยะ

ระบบไฟสูงอัจฉริยะเป็นฟังก์ชันเสริมเท่ำนั้น ผู ้ขับยังต้องสังเกต

สถำนะของไฟรถยนต์ด้ำนหน้ำ และเปิดไฟหน้ำด้วยตนเองในกรณีท่ี

ต้องกำรเปิดไฟหน้ำ

ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีดังต่อไปนี้ ไฟสูงอำจจะไม่สำมำรถปิดโดย

อัตโนมัติ ต้องสลับไฟสูงและไฟต�่ำด้วยตนเอง

• กระจกบังลมสกปรก แตกร้ำวหรือถูกบดบังโดยวัตถุอื่นๆ ที่บดบัง

เซ็นเซอร์

• ไม่สำมำรถตรวจพบได้เนื่องจำกไฟของรถยนต์คันอื่นๆ สูญหำย 

เสียหำย หรือถูกบดบัง หรือเหตุผลอื่น

• ตรวจไม่พบไฟของรถยนต์คันอื่นๆ เนื่องจำกไอเสีย ควัน ฝุ่น 

หมอกหรือหิมะท่ีหนำทึบ โคลนที่กระเด็นขึ้นหรือสิ่งกีดขวำงอื่น

ในอำกำศ

• เมื่อเจอคนเดินเท้ำ หรือยำนพำหนะท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์หรือวัตถุ

อื่นๆ ที่ไม่มีแสงที่ชัดเจนหรือไม่สะท้อนแสง

• เมื่อรถยนต์ขึ้นหรือลงทำงสูงชัน หรือรถยนต์รับภำระ หรือขับรถ

ผ่ำนหลุม ท�ำให้มุมมองของเซ็นเซอร์สูงเกินหรือต�่ำเกินจนไม่

สำมำรถตรวจพบไฟหน้ำและไฟท้ำยของรถยนต์คันอื่น

• เมื่อขับรถบนทำงโค้งหรือทำงภูเขำ 

หำกเจอกรณีใดๆ ข้ำงต้น (แต่ไม่เพียงแต่กรณีดังกล่ำว) อำจจะต้อง

หยุดใช้ไฟสูงอัจฉริยะ

ระบบไฟสูงอัจฉริยะจะใช้กล้องหน้ำเพื่อตรวจจับข้อมูลควำมเข้มของ

แสงจำกรถยนต์ด้ำนหน้ำ และจะเปิดหรือปิดไฟสูงเมื่อตรงตำม

เง่ือนไขก�ำหนด เมื่อรอบข้ำงไม่มีแสงสว่ำงและไม่มีรถยนต์คันอื่น 

ระบบจะเปิดไฟสูง

หำกต้องกำรเปิดใช้ไฟสูงอัจฉริยะ จะต้องตรงตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 สวิตช์คันโยกไฟส่องอยู่ต�ำแหน่ง “AUTO” และได้เปิดไฟต�่ำโดย

อัตโนมัติ

2 เมื่อขับรถไปข้ำงหน้ำและควำมเร็วรถเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 ไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อเปิดใช้งำนระบบไฟสูงอัจฉริยะ ไฟแสดงของไฟสูงอัจฉริยะที่แผง

หน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น
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1ไฟสูงจะยังคงเปิดอยู่ตลอดภำยใต้กำรควบคุมอัตโนมัติ จนกระทั่งจะ

มีกรณีต่อไปนี้เกิดขึ้น

• ระบบตรวจพบไฟหน้ำของรถยนต์ที่วิ่งเข้ำใกล้

• ระบบตรวจพบไฟท้ำยของรถยนต์ด้ำนหน้ำ

• สภำพแวดล้อมโดยรอบมีควำมสว่ำงเพียงพอ ไม่จ�ำเป็นต้องเปิด

ไฟสูง

• ควำมเร็วรถลดลงต�่ำกว่ำ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ระบบจะปิดใช้งำนฟังก์ชันระบบไฟสูงอัจฉริยะเมื่อตรงตำมเงื่อนไขดัง

ต่อไปนี้

ในกรณีที่ได้เปิดใช้งำนระบบไฟสูงอัจฉริยะ ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่อง

เข้ำหำพวงมำลัย จะปิดใช้งำนระบบไฟสูงอัจฉริยะ หลังจำกปล่อย

สวิตช์ จะฟื้นฟูฟังก์ชัน

หมำยเหตุ ภำยใต้กำรควบคุมอัตโนมัติ ไฟสูงจะยังคงเปิดอยู่ตลอด 

ผลักสวิตช์ ON ของไฟสูงอย่ำงต่อเนื่องภำยใน 2 วินำที ระบบจะไม่

ออกจำกฟังก์ชันไฟสูงอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง

กล้องหน้ำอยู่ต�ำแหน่งกลำงบนของกระจกบังลม ซึ่งสำมำรถ

ควบคุมระบบไฟสูงอัจฉริยะได้ ดังน้ัน กระจกบังลมในบริเวณดัง

กล่ำวต้องปรำศจำกสิ่งตกค้ำง เพื่อรักษำให้ระบบมีประสิทธิภำพ

สูงสุด

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  จะเปิดใช้งำนไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟ

แสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มน้ีอีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน 

ไฟเลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ ส�ำหรับ

ต�ำแหน่งไฟฉุกเฉิน โปรดอ้ำงอิงที่ “อุปกรณ์เตือนภัย” ในบท “กรณี

ฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่”
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ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้ำฝนและเคร่ืองฉีดน�้ำล้ำงกระจกสำมำรถท�ำงำนได้เมื่อปุ ่ม

สตำร์ทอยู่ในต�ำแหน่ง ON เท่ำนั้น ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือกจังหวะ

กำรปัดน�้ำฝนต่ำงๆ

• ปัดอัตโนมัติ (ต�ำแหน่ง 1)

• ปัดช้ำ (ต�ำแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�ำแหน่ง 3)

• กดปัดหนึ่งครั้ง (ต�ำแหน่ง 4)

• ปรับควำมไวของเซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝน (ต�ำแหน่ง 5)

• กำรปัดน�้ำฝนแบบอัจฉริยะ (ต�ำแหน่ง 6)

กำรกดปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่งปัดอัตโนมัติ (ต�ำแหน่ง 1) ที่ปัดน�้ำฝน

จะปัดน�้ำฝนโดยอัตโนมัติ

รถยนต์ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝนบนฐำนตั้งกระจกมองหลัง 

เพื่อตรวจวัดปริมำณน�้ำฝนภำยนอกรถ เมื่อในอยู่ต�ำแหน่งกำรปัด

อัตโนมัติ รถยนต์จะปรับจังหวะกำรปัดน�้ำฝนตำมสัญญำณจำก

เซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝน หมุนสวิตช์ (ต�ำแหน่ง 5) เพื่อปรับควำมไว

ของเซ็นเซอร์วัดปริมำณน�้ำฝน ค่ำควำมไวย่ิงสูง ระยะเวลำกำรปัดน�้ำ

ยิ่งสั้น

หมายเหตุ หากต้องการปัดน�้าทันที สามารถเพิ่มความไวของ
เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน ถ้าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบ
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1มีน�้าฝนท่ีต่อเน่ือง ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานอย่างต่อเนื่อง แนะน�าให้
ปิดฟังก์ชันการปัดน�้าโดยอัตโนมัติเมื่อฝนไม่ได้ตก

กำรปัดช้ำ

ผลักสวิตช์คันโยกไปท่ีต�ำแหน่งปัดช้ำ (ต�ำแหน่ง 2) ที่ปัดน�้ำฝนจะปัด

น�้ำด้วยจังหวะช้ำ เปลี่ยนต�ำแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

กำรปัดน�้ำฝนใหม่

กำรปัดเร็ว

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่งปัดเร็ว (ต�ำแหน่ง 3) ที่ปัดน�้ำฝนจะปัด

น�้ำด้วยจังหวะเร็ว เปลี่ยนต�ำแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

กำรปัดน�้ำฝนใหม่

กดปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่งกดปัดหนึ่งครั้ง (ต�ำแหน่ง 4) และปล่อย 

ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำฝน หำกสวิตช์คันโยกอยู่ต�ำแหน่งกดปัดหนึ่งครั้ง

(ต�ำแหน่ง 4) เสมอ ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำด้วยจังหวะเร็วจนกระทั่ง

ปล่อย

หมายเหตุ เม่ือรถยนต์จอดนิ่ง หากเปิดฝากระโปรงหน้า ที่ปัดน�้า
ฝนหน้า/เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะหยุดท�างานทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ำมเปิดที่ปัดน�้ำฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณทีีใ่ช้ทีปั่ดน�ำ้ฝนในพืน้ทีอ่ำกำศหนำวจดัหรอืร้อนจดั ต้อง

แน่ใจว่ำใบปัดน�ำ้ฝนไม่ได้ตดิบนกระจกบงัลม

• หำกมีสิ่งแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้ำฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�ำจัดออกก่อน
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กำรปัดน�้ำแบบอัจฉริยะ

ดึงสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้ำฝนเข้ำหำพวงมำลัย (ต�ำแหน่ง 6) เครื่องฉีดน�้ำ

ล้ำงกระจกบังลมหน้ำจะท�ำงำนทันที หลังจำกช่วงเวลำสั้นๆ ที่ปัดน�้ำ

ฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกจะท�ำงำนพร้อมกัน

หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามครั้ง 
หลังจากนั้นไม่กี่วินาที ที่ปัดน�้าฝนจะฉีดน�้าเพื่อล้างน�้ายาบนกระจก
บังลมออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่ไม่สำมำรถฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมออก ควรปล่อยสวิตช์

คันโยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้ำฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบัง

สำยตำ

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

4

• จังหวะปัดเป็นช่วง (ต�ำแหน่ง 1)

• จังหวะฉีดน�้ำและปัดน�้ำ (ต�ำแหน่ง 2)

• จังหวะฉีดน�้ำและปัดน�้ำ (ต�ำแหน่ง 3)

• ปรับควำมเร็วกำรปัดน�้ำโดยอัตโนมัติ (ต�ำแหน่ง 4)

ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหลังจะสำมำรถท�ำงำน
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1ได้เมื่อเปิดปุ่มสตำร์ทเท่ำนั้น หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนหลังไปที่ต�ำแหน่ง

จังหวะปัดเป็นช่วง (ต�ำแหน่ง 1) ที่ปัดน�้ำฝนหลังจะท�ำงำน หลังปัดน�้ำ

ติดต่อกันสำมครั้ง จะเปลี่ยนเป็นโหมดกำรปัดช้ำ ให้ปรับสวิตช์คันโยก

ไปที่ต�ำแหน่ง 4 เพื่อปรับควำมเร็วกำรปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�ำแหน่งจังหวะฉีดน�้ำ

และปัดน�้ำ (ต�ำแหน่ง 2) และค้ำงไว้ ที่ปัดน�้ำฝนหลังและเครื่องฉีดน�้ำ

ล้ำงกระจกบังลมจะเร่ิมท�ำงำน ท่ีปัดน�้ำฝนหลังปัดน�้ำด้วยควำมเร็วสูง 

ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�ำแหน่งจังหวะปัดเป็นช่วง (ต�ำแหน่ง 1) ที่ปัด

น�้ำฝนหลังจะหยุดท�ำงำน ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดช้ำ ให้ปรับสวิตช์คันโยกไป

ที่ต�ำแหน่ง 4 เพื่อปรับควำมเร็วกำรปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�ำแหน่งจังหวะฉีดน�้ำ

และปัดน�้ำ (ต�ำแหน่ง 3) และค้ำงไว้ ที่ปัดน�้ำฝนหลังและเครื่องฉีดน�้ำ

ล้ำงกระจกบังลมจะเริ่มท�ำงำน ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�ำแหน่งปิด 

เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหลังหยุดท�ำงำน เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

บังลมหลังปัดน�้ำ 3 ครั้ง หลังจำกนั้นหลำยวินำที ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำ

อีกครั้งเพื่อปัดน�้ำยำบนกระจกบังลมออก

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

หมายเหตุ หลังเปิดที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า หากปุ่มเปลี่ยน
เกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังจะ
ท�างานพร้อมกัน
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ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับตั้งแกนพวงมำลัย

ห้ามปรับมุมแกนพวงมาลัยในขณะท่ีรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ 

การกระท�าเช่นนี้จะอันตรายอย่างมาก

ปรับมุมแกนพวงมำลัยเพื่อให้เหมำะกับท่ำนั่งขับรถของท่ำน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด

2 จับพวงมำลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมำลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับต�ำแหน่ง

3 หลังจำกเลือกต�ำแหน่งขับรถที่เหมำะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกแกนพวงมำลัยกับต�ำแหน่งใหม่
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1ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลยัจะหมนุยากและส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั

ในการขบัขีเ่ป็นอย่างมาก

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำจะสำมำรถท�ำงำนได้หลังจำกสตำร์ท

รถยนต์ โดยอำศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอัตโนมติัตำมควำมเรว็รถ แรงบดิบงัคบัเลีย้วและมมุพวงมำลยั

จุดเด่นของระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำคือ มีโครงสร้ำงที่เรียบง่ำย

และประหยัดพลังงำน เปรียบเทียบกับระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิก

ทั่วไป ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำจะต้องกำรใช้พลังงำนเมื่อต้อง

บังคับเลี้ยวจริงเท่ำนั้น เพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำท�ำงำน หำกพวงมำลัยอยู ่

ต�ำแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลำนำน จะท�ำให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมำลัยหนักขึ้น

ไฟเตือนระบบควบคุมแรงบังคับเลี้ยวเสริม (EPS) 

อ้ำงอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบ

ควบคุม”



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

50

แตร

กดที่กดแตรบนพวงมำลัย (แสดงตำมลูกศร) จะใช้งำนแตรได้

หมายเหตุ ที่กดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู ้ขับด้วย กรุณากดแตรตามต�าแหน่งดัง
รูปภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ที่จะส่งผลต่อการท�างานของถุงลม
เสริมความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ำมกดแรงหรือเคำะฝำครอบอย่ำงแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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1แผ่นบังแดด

ให้ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

หลังคำรถที่อยู ่เหนือผู ้ขับและผู ้โดยสำรด้ำนหน้ำมีแผ่นบังแดด 

(ต�ำแหน่ง 1) และกระจกแต่งหน้ำ* (ต�ำแหน่ง 2)

21

AIRBAG

3

L R

รถยนต์บำงรุ่นจะไม่มีกระจกแต่งหน้ำ ดึงแผ่นบังแดดลง เปิดฝำครอบ

กระจกแต่งหน้ำจะสำมำรถใช้งำนกระจกแต่งหน้ำได้

บนแผ่นบังแดดทุกแผ่นมีสัญลักษณ์ค�าเตือน เพื่อเตือนผู้

ขับและผู้โดยสารว่า ห้ามใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนัง่ด้านหน้าทีมี่ถงุลมเสรมิความปลอดภยั มิฉะนัน้ 

อาจจะท�าให้เดก็บาดเจบ็หรอืเสยีชวิีตได้
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง OFF ACC และ ON/READY ฟังก์ชัน

ปรับตั้งไฟฟ้ำของกระจกมองข้ำงจะสำมำรถท�ำงำนได้

• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกกระจกมองข้ำงซ้ำย (ต�ำแหน่ง L) หรือ

กระจกมองข้ำงขวำ (ต�ำแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนจะสำมำรถปรับมุมมองของกระจกมองข้ำง

• เม่ือหมุนปุ ่มหมุนไปที่ต�ำแหน่งกลำงจะหยุดกำรปรับตั้ง เพ่ือ

ป้องกันกำรเปลี่ยนมุมมองของกระจกมองข้ำงโดยไม่ตั้งใจหลัง

จำกปรับตั้งเสร็จ

กำรไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง

ภำยในกระจกมองข้ำงได้ประกอบอุปกรณ์ไล่ฝ้ำ เพื่อไล่ฝ้ำหรือหมอก

บนหน้ำกระจก เมื่อเปิดฟังก์ชันไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง อุปกรณ์ไล่ฝ้ำ

จะท�ำงำน

หมายเหตุ เมื่อระบบเพาเวอร์ท�างาน จะสามารถไล่ฝ้ากระจกบังลม
หลังและเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกมองข้างได้
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1กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

สำมำรถพับเก็บกระจกมองข้ำง เพ่ือหลีกเล่ียงกระจกโดนชน และ

ท�ำให้รถยนต์สำมำรถวิ่งผ่ำนช่องทำงแคบ

หมุนปุ ่มหมุนไปท่ีต�ำแหน่งกลำงและผลักปุ ่มหมุนลง จะพับเก็บ

กระจกมองข้ำงโดยอัตโนมัติ ผลักปุ่มหมุนลงอีกครั้ง กระจกมองข้ำง

จะกลับต�ำแหน่งเดิม

ใช้กุญแจรีโมทเพื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้ำงจะกำง

ออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ

ทุกครัง้ทีเ่ปิดระบบเพำเวอร์ใหม่ กระจกทีพ่บัอยูจ่ะกำงออกโดยอตัโนมตัิ 

เมือ่ควำมเรว็รถเกิน 15 กโิลเมตรต่อชัว่โมง

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้าง หากกระจกมอง
ข้างเบี่ยงเบนไปจากต�าแหน่งเดิมเนื่องจากปัจจัยมนุษย์หรือปัจจัย
อื่นๆ สามารถใช้งานปุ่มหมุนเพ่ือให้กระจกมองข้างกางออกหรือ
พับเก็บ เพื่อให้กระจกมองข้างกลับต�าแหน่งเดิมได้

ข้อควรระวัง

• กำรปรับตั้งแผ่นกระจกและกำรพับเก็บกระจกมองข้ำงจะ

ควบคุมโดยสวิตช์ไฟฟ้ำ หำกปรับตั้งด้วยมือโดยตรง อำจจะ

ท�ำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดควำมเสียหำย

• เมื่อล้ำงรถ หำกฉีดน�้ำแรงดันสูงไปที่ต�ำแหน่งดังกล่ำวตรงๆ 

จะท�ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยได้
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กระจกมองหลัง

ปรับตั้งกระจกมองหลังจนได้มุมมองที่เหมำะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สำมำรถลดแสงสะท้อนจำกไฟหน้ำ

ของรถคันที่วิ่งตำมมำ

กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพ่ือ “ป้องกันแสงสะท้อน” ผลักคันปรับกระจกมองหลังกลับ

ต�ำแหน่งปกติ

หมายเหตุ ในบางกรณี ฟังก์ชันการตัดแสงสะท้อนด้วยมืออาจจะ
ท�าให้ผู้ขับไม่สามารถรู้ต�าแหน่งของรถยนต์ที่วิ่งตามหลังได้อย่าง
แม่นย�า
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1กระจกหน้ำต่ำงรถ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

4
3
2

1

5

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำด้ำนหน้ำขวำ

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำด้ำนหน้ำซ้ำย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำด้ำนหลังขวำ

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำด้ำนหลังซ้ำย

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องดูแลความ

ปลอดภัยของเด็กและทารก

การเปิดใช้งานกระจกไฟฟ้าท่ีไม่ถูกต้องโดยเด็กอาจท�าให้

เกดิอนัตรายร้ายแรงหรอืเสยีชวีติได้ ผูข้บัและผู้โดยสารที่

เป็นผู้ใหญ่มีหน้าท่ีลอ็กกระจกหน้าต่างไว้เม่ือมีเดก็อยู่ในรถ 

รวมถงึการถอดกุญแจออกเมือ่เดก็อยูใ่นรถคนเดยีว

กดสวติช์ลง (ต�ำแหน่ง 1-4) และยกสวติช์ขึน้ กระจกหน้ำต่ำงจะถกูปรบั

ขึน้ หลงัปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุดเคลือ่นท่ี (ยกเว้นโหมด "วนัทชั")

หมายเหตุ สามารถควบคุมกระจกด้านหน้า-หลังโดยสวิตช์บน
ประตูที่เก่ียวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลัง สวิตช์ที่ประตูหลัง
จะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ต�าแหน่ง ACC ON หรือ READY 
สามารถใช้งานกระจกไฟฟ้าได้ (เพ่ือความปลอดภัย ควรปิดประตู
ในระหว่างการใช้งาน)
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ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�ำแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้ำนหลัง (ขณะนี้ ไฟแสดงบน

ปุ่มกดสว่ำงขึ้น) กดอีกครั้งจะปลดล็อก

หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งอยู่ในรถ ควรเปิดใช้ฟังก์ชัน
ล็อกกระจก

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

สวิตช์ควบคุมกระจกหน้ำต่ำงด้ำนผู้ขับ (1) มีสองต�ำแหน่ง กดสวิตช์

ควบคุมกระจกหน้ำต่ำงสั้นๆ เพื่อไปที่ต�ำแหน่งที่ 2 แล้วปล่อย จะเปิด

กระจกโดยอัตโนมัติ ในช่วงท่ีกระจกปรับลง กดสวิตช์อีกครั้ง จะ

สำมำรถท�ำให้กระจกหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

สวิตช์ควบคุมกระจกหน้ำต่ำงด้ำนผู้ขับ (ต�ำแหน่ง 1) มีฟังก์ชันกำร

ปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช ยกสวิตช์ควบคุมกระจกขึ้นสั้นๆ ไปยัง

ต�ำแหน่งที่ 2 แล้วปล่อย จะปิดกระจกหน้ำต่ำงโดยอัตโนมัติ กำร

เคล่ือนที่ของกระจกหน้ำต่ำง สำมำรถหยุดในต�ำแหน่งท่ีต้องกำรได้

โดยดึงสวิตช์ขึ้นสั้นๆ อีกครั้ง ระหว่ำงที่กระจกก�ำลังเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ เป็นฟังก์ชันด้ำนควำมปลอดภัย สำมำรถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวำงและหยุดกำรปรับขึ้นกระจกไฟฟ้ำ ถ้ำเกิดกรณีนี้ 

กระจกจะปรับลงโดยอัตโนมัติเพื่อน�ำสิ่งกีดขวำงออก

หมายเหตุ ห้ามปรับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงหลายครั้งภายในระยะเวลา
สั้น มิฉะนั้น ฟังก์ชันการควบคุมกระจกไฟฟ้าอาจหยุดท�างานเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์ หากพบกรณีดังกล่าว กรุณารอสักครู่จนกระทั่ง
มอเตอร์เย็นลง หากกระจกไฟฟ้าด้านผู้ขับมี "ฟังก์ชันปรับกระจก
แบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการหนีบ" กรุณารอ 30 วินาทีแล้ว
จึงใช้งานต่อ ในบางกรณี อาจต้องใช้เวลา 30 นาทีในการระบาย
ความร้อน ระหว่างการรอมอเตอร์เย็นลง ห้ามปลดสายไฟขั้วลบ
ของแบตเตอรี่

หมายเหตุ หากปลดสายไฟขั้วลบของแบตเตอร่ี ฟังก์ชัน “ปรับ
กระจกแบบวันทัช” และ “ป้องกันการหนีบ” จะท�างานไม่ได้ หาก
ต้องการฟื้นฟูฟังก์ชันนี้ ให้ปรับกระจกลงจนสุดแล้วปรับกระจกขึ้น
จนสุดและกดสวิตช์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในต�าแหน่งปิด
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1ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟภำยในห้องโดยสำร

กดปุ่มใดๆ (ต�ำแหน่ง 2) จะเปิดไฟส่องที่เกี่ยวข้อง กดอีกครั้งจะปิดไฟ

ส่อง

กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

กดปุ่มกดไฟส่องห้องโดยสำร (ต�ำแหน่ง 1) จะเปิดกำรใช้งำนแบบ

อัตโนมัติ กดอีกครั้งจะปิดกำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ ไฟห้องโดยสำรจะสว่ำงขึ้นโดยอัตโนมัติ

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูรถหรือประตูท้ำยบำนใดบำนหนึ่ง

• ปิดปุ่มสตำร์ท และไฟหรี่ถูกเปิดภำยใน 30 วินำทีก่อนปิดปุ่ม

สตำร์ท

หมายเหตุ หากเปิดประตูรถหรือประตูท้ายเกิน 15 นาที ไฟส่อง
ห้องโดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันแบตเตอรี่คาย
ประจุไฟฟ้า
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ซันรูฟ

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�าลังเคล่ือนท่ี เพ่ือหลีกเลี่ยง

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุหรือกิ่งไม้

• ห้ำมเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อควำมเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรเปิดซันรูฟ

• ก�ำจัดน�้ำค้ำงบนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้น�้ำรั่ว

เข้ำซันรูฟ

• ใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำด เช่น แอลกอฮอล์มำท�ำควำมสะอำดผิว

หน้ำกระจก

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณำปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้น อำจจะ

ท�ำให้ซันรูฟเสียหำย

• เพื่อแน่ใจว่ำซันรูฟสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ กรุณำท�ำควำม

สะอำดซันรูฟบ่อยๆ และไปที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม

ก�ำหนดเพื่อบ�ำรุงรักษำซันรูฟ

กำรใช้งำนซันรูฟ

ขณะที่ซันรูฟก�าลังท�างาน ต้องระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการหนีบ

หากแบตเตอรีข่าดไฟ ฟังก์ชนัป้องกนัการหนบีของกระจก

ซนัรฟูและม่านบังแดดจะหยดุท�างาน

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/START จะสำมำรถ

ใช้งำนซันรูฟได้

ชุดซันรูฟประกอบด้วยกระจกสองแผ่นและม่ำนบังแดดหนึ่งผืน แผ่น

กระจกหน้ำสำมำรถเลื่อนเปิดหรือยกเปิดได้ แผ่นกระจกหลังเป็น 

กระจกคงที่ที่เปิดไม่ได้ ม่ำนบังแดดสำมำรถเลื่อนเปิดได้ ส�ำหรับวิธี

กำรเปิด สำมำรถแยกแยะตำมสัญลักษณ์ของสวิตช์
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1กำรควบคุมกระจกซันรูฟ

การยกเปิดกระจกซันรูฟ

ขณะที่กระจกซันรูฟปิดอยู่ กดด้ำนหลังของสวิตช์สั้นๆ ตำมทิศทำง

ของลูกศร จะสำมำรถยกเปิดกระจกซันรูฟจนสุด กดสวิตช์อีกครั้ง จะ

หยุดกำรเปิด

การยกปิดกระจกซันรูฟ

กดส่วนหลังสวิตช์ลงตำมทิศทำงของลูกศร จะสำมำรถปิดซันรูฟโดย

อัตโนมัติ กดสวิตช์สั้นๆ อีกครั้ง จะหยุดกำรปิด

หำกต้องกำรปิดซันรูฟด้วยวิธีแมนนวล กดส่วนหลังของสวิตช์ลงตำม

ทิศทำงของลูกศรและค้ำงไว้จนกระทั่งซันรูฟไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องกำร

การเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟ

 หมุนสวิตช์ตำมเข็มนำฬิกำและค้ำงไว้ จะเลื่อนเปิด

กระจกซันรูฟจนสุด แผ่นกระจกจะหยุดเคล่ือนที่ตำมต�ำแหน่งของ 

สวิตควบคุมกระจก

การเลื่อนปิดกระจกซันรูฟ

 หมุนสวิตช์ทวนเข็มนำฬิกำ จะเลื่อนปิดกระจกซันรูฟจน

สุด กระจกจะหยุดเคลื่อนที่ตำมต�ำแหน่งของสวิตควบคุมกระจก
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กำรควบคุมม่ำนบังแดดของซันรูฟ

1 2

การเปิดม่านบังแดด

กดปุ่ม (ต�ำแหน่ง 2) สั้นๆ จะเปิดม่ำนบังแดดโดยอัตโนมัติ กดสั้นๆ อีก

ครั้งจะหยุดกำรเปิดโดยอัตโนมัติ

หำกต้องกำรเปิดม่ำนบังแดดด้วยวิธีแมนนวล ต้องกดปุ่มค้ำงไว้จน

กระทั่งม่ำนบังแดดไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องกำรแล้วจึงปล่อย

การปิดม่านบังแดด

กดปุ่ม (ต�ำแหน่ง 1) สั้นๆ จะปิดม่ำนบังแดดโดยอัตโนมัติ กดสั้นๆ อีก

ครั้งจะหยุดกำรปิดโดยอัตโนมัติ

หำกต้องกำรปิดม่ำนบังแดดด้วยวิธีแมนนวล ต้องกดปุ่มค้ำงไว้จน

กระทั่งม่ำนบังแดดไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องกำรแล้วจึงปล่อย

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

ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ในระหว่ำงกำรเลือ่นปิดซนัรฟูโดยอตัโนมติั หำกพบสิง่กีดขวำง กระจก

ซนัรฟูและม่ำนบังแดดจะหยดุปิดและเลือ่นเปิดออกโดยอตัโนมตั ิ เพือ่

น�ำสิง่กดีขวำงออก
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1การบังคับปิดกระจกซันรูฟ (ไม่มีฟังก์ชันป้องกันการหนีบ)

บังคับปิดกระจกซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจำกได้กระตุ้นฟังก์ชันป้องกัน

กำรหนีบ: กดส่วนหลังของสวิตช์กระจกซันรูฟลงภำยใน 5 วินำทีและ

ค้ำงไว้ จนกระท่ังกระจกซันรูฟปิดสนิท ต้องระวังว่ำ ฟังก์ชันป้องกัน

กำรหนีบจะใช้งำนไม่ได้ในระหว่ำงกำรปิดกระจกซันรูฟ

การบังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟ (ไม่มีฟังก์ชันป้องกันการหนีบ)

บังคับปิดม่ำนบังแดดซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจำกได้กระตุ้นฟังก์ชัน

ป้องกันกำรหนีบ: กดสวิตช์ปิดม่ำนบังแดดลงภำยใน 5 วินำทีและค้ำง

ไว้จนกระทั่งม่ำนบังแดดปิดสนิท ต้องระวังว่ำ ฟังก์ชันป้องกันกำร

หนีบจะใช้งำนไม่ได้ในระหว่ำงกำรปิดม่ำนบังแดด

หมายเหตุ ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะท�างานได้ในกรณีที่เลื่อนปิด
กระจกซันรูฟเท่านั้น

กำรก�ำหนดค่ำเริ่มต้นของซันรูฟ

ระหว่ำงกระจกซันรูฟหรือม่ำนบังแดดเคลื่อนที่ หำกปลดขั้วแบตเตอรี่ 

จะส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของซันรูฟ ขณะนี้ ต้องตั้งค่ำเร่ิมต้น

หลังจำกเชื่อมต่อขั้วแบต

กำรตั้งค่ำเริ่มต้นของกระจก: ปิดกระจก กดส่วนหลังของสวิตช์ซันรูฟ

ลงและติดต่อกัน 10 วินำที กระจกจะเปิดโดยอัตโนมัติระยะหนึ่งแล้ว

จึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่ำงกระบวนกำรนี้ ต้องกดสวิตช์ลงตลอด

กำรตั้งค่ำเริ่มต้นของม่ำนบังแดด: ปิดม่ำนบังแดด กดสวิตช์ปิดม่ำนบัง

แดดและติดต่อกัน 10 วินำที ม่ำนบังแดดจะเปิดโดยอัตโนมัติระยะ

หนึ่งแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่ำงกระบวนกำรนี้ ต้องกดสวิตช์ลง

ตลอด
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ที่จุดบุหรี่และช่องจ่ำยไฟ

ขณะที่ไม่ได้ใช้งานช่องจ่ายไฟ 12V ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ถูก

ต้อง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จน

ท�าให้ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

พิกัดแรงดันของช่องจ่ายไฟ 12V เป็น 12 โวลต์ ก�าลัง

สูงสุดเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่

ที่ก�าลังไฟฟ้าเกินอัตรา

หากใช้งานช่องจ่ายไฟด้านหน้าหรือช่องเสียบ USB ใน

กรณีท่ีระบบเพาเวอร์ไม่ได้ท�างาน จะสิน้เปลืองประจไุฟฟ้า

ของแบตเตอร่ี ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้

แบตเตอรีข่าดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

12V

ช่องจ่ำยไฟ 12V อยู่ใต้ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง 

ACC/ON/RUN/START ดึงปลั๊กปิดออกจะสำมำรถใช้เป็นแหล่งจ่ำย

ไฟ

ด้ำนขวำของช่องจ่ำยไฟมีช่องเสียบ USB สองตัว (ต�ำแหน่ง 1 และ

ต�ำแหน่ง 2) ช่องเสียบ USB ในต�ำแหน่ง 1 นอกจำกเป็นช่องจ่ำยไฟ 

5V ยังสำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลได้ แต่ช่องเสียบ USB ในต�ำแหน่ง 2 

สำมำรถใช้เป็นช่องจ่ำยไฟ 5V เท่ำนั้น
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1

ด้ำนหลังของคอนโซลกลำงยังมีช่องเสียบ USB หนึ่งตัวที่สำมำรถใช้

เป็นช่องจ่ำยไฟแรงดัน 5V เท่ำนั้น

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB บางตัวของรถยนต์คันนี้อาจจะไม่
สามารถรองรับอุปกรณ์ชาร์จเร็วบางชนิด
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ที่เก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�ำลังวิ่งอยู ่ กรุณำปิดที่เก็บของต่ำงๆ ให้

เรียบร้อย หำกไม่ได้ปิดสนิท จะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บเมื่อรถยนต์

ออกตัวอย่ำงกะทันหัน หรือเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณำห้ำมวำงของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในที่เก็บ

ของต่ำงๆ ในฤดูร้อน อำกำศร้อนภำยในรถอำจจะท�ำให้วัสดุไวไฟ

ติดไฟได้ง่ำย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับช่องเก็บของ (ตำมลูกศร) จะสำมำรถเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝำครอบไปยังด้ำนหน้ำ จะสำมำรถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่ำได้

ปิดช่องเก็บของอย่ำงสนิทในขณะเดินทำง
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1ช่องเก็บบัตร

ช่องเก็บบัตรอยู่ใต้แผ่นปิดตัวล่ำงด้ำนผู้ขับ

ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ดึงมือจับขึ้น (ตำมลูกศร) จะสำมำรถเปิดช่องเก็บของ วำงที่พักแขน

ลง จะสำมำรถปิดช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง
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ห้องเก็บสัมภำระท้ำยรถ

ห้ามวางสิ่งของไว้บนที่วางเสื้อที่อยู่ด้านหลังพนักพิงหลัง

ของเบาะนั่งด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

ชั้นวำงของด้ำนหลังใช้เชือกและตะขอเชื่อมต่อกับประตูท้ำย เมื่อเปิด 

ประตูท้ำยชั้นวำงของจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ 

ยำงอะไหล่และกล่องเครื่องมืออยู่ใต้พรม ยกพรมห้องเก็บสัมภำระขึ้น

จะสำมำรถน�ำเคร่ืองมือออก หลังจำกใช้งำนเสร็จ วำงพรมพ้ืนห้อง

เก็บสัมภำระลงและจัดให้เรียบร้อย

นอกจำกนี้ สำมำรถปรับระดับพรมห้องเก็บสัมภำระ (ต�ำแหน่ง 1, 2) 

เพื่อปรับพื้นที่เก็บของของห้องเก็บสัมภำระ
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1ที่วำงแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วางแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า

ร้อนล้นออกในระหว่างการเดินทางจนท�าให้เกิดการบาด

เจ็บ

ที่วำงแก้ว

ที่วำงแก้วบนคอนโซลกลำงอยู่ที่ด้ำนหน้ำชุดที่พักแขนคอนโซลกลำง
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รำวหลังคำ*

ภาระบรรทกุของราวหลงัคาต้องไม่เกนิภาระบรรทกุสงูสดุ 

มิฉะนัน้ อาจจะท�าให้เกิดอบุตัเิหตแุละท�าความเสียหายต่อ

รถยนต์

หากไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่างแน่นและถูกวิธี อาจจะ

ท�าให้ของบรรทุกตกจากราวหลังคาจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือการบาดเจ็บ

หากบรรทกุของน�า้หนกัเกนิหรอืขนาดใหญ่บนราวหลงัคา 

จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เนื่องจากต�าแหน่ง

ศูนย์ถ่วงเปลีย่นแปลงและพืน้ท่ีปะทะแรงลมใหญ่ข้ึน หลีก

เลีย่งการเล้ียว เร่งความเรว็หรอืเบรกรถอย่างกะทนัหัน

โปรดทรำบประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้งำนรำวหลังคำ

• เมื่อบรรทุกของ ควรพยำยำมยึดกับส่วนหน้ำของหลังคำรถให้

มำกที่สุดและกระจำยน�้ำหนักสัมภำระบนหลังคำอย่ำงสม�่ำเสมอ

• ก่อนที่จะผ่ำนอุปกรณ์ล้ำงรถแบบอัตโนมัติ ต้องน�ำของที่บรรทุก

และอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจำกหลังคำก่อน

• หลังจำกบรรทุกสิ่งของไว้บนรำวหลังคำ จะท�ำให้ควำมสูงของ

รถยนต์เปล่ียนแปลง ในกรณีที่ขับผ่ำนสถำนที่ เช่น อุโมงค์และ

ประตูโรงรถ ต้องตรวจสอบว่ำรถยนต์จะสำมำรถขับผ่ำนไปได้

หรือไม่

• ห้ำมให้ของบรรทุกบนรำวหลังคำกีดขวำงกำรเปิดซันรูฟ ประตู

ท้ำย และเสำอำกำศบนหลังคำ

• หำกต้องกำรประกอบหรือถอดอุปกรณ์บรรทุก ต้องปฏิบัติตำม

ค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำ

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำเป็น 75 กิโลกรัม รวมน�้ำหนักของ

สัมภำระบรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ติดตั้ง

ต้องทรำบน�้ำหนักสัมภำระที่จะบรรทุก หรือชั่งน�้ำหนักหำกมีควำม

จ�ำเป็น ห้ำมเกินขีดจ�ำกัดสูงสุดของภำระบรรทุกของรำวหลังคำ
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1กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ก่อนหรือหลังใช้งำนรำวหลังคำ ต้องตรวจสอบสภำพโบลท์และชิ้น

ส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภำพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�ำ
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75	 ระบบปรับอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้ำนข้ำง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้ำ

3 ช่องลมกลำง

4 ช่องลมเป่ำพื้น

5 ช่องลมด้ำนข้ำงกระจกหน้ำ

22
5

1
1

44

33



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

73

2

ระบบระบำยอำกำศและระบบปรับอำกำศท�ำหน้ำท่ีควบคุมกำร

ท�ำควำมร้อน* กำรระบำยอำกำศและกำรท�ำควำมเย็นภำยในรถ ลม

จำกภำยนอกไหลผ่ำนหน้ำกำกแอร์ที่อยู ่ใต้กระจกบังลมหน้ำและ

เครื่องกรองอำกำศ แล้วจึงเข้ำสู่ห้องโดยสำร

ต้องรักษำควำมสะอำดของหน้ำกำกแอร์อย่ำงสม�่ำเสมอ ห้ำมมีส่ิง

ปฏิกูลต่ำงๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้ำแข็ง เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศแอร์

ไส้กรองอำกำศแอร์สำมำรถป้องกันไม่ให้เกสรและฝุ ่นเข้ำสู ่ห้อง

โดยสำร เครื่องกรอง PM2.5 สำมำรถป้องกันไม่ให้เกสรและฝุ่นเข้ำสู่

ห้องโดยสำร และสำมำรถกรอง PM2.5 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ

รักษำควำมสะอำดของอำกำศที่ไหลเข้ำสู ่ห ้องโดยสำร เพื่อได้

ประสิทธิภำพกำรกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอำกำศภำยใน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลำงช่องลมไปทำงซ้ำยสุดหรือขวำสุดเพื่อเปิดหรือปิด

ช่องลม ปรับปุ่มไปทำงด้ำนบน-ล่ำงและด้ำนซ้ำย-ขวำเพื่อควบคุม

ทิศทำงกำรไหลของอำกำศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

หมุนปุ่มหมุนตำมเข็มนำฬิกำหรือทวนเข็มนำฬิกำจนสุดเพ่ือเปิดหรือ

ปิดช่องลม ปรับปุ่มตรงกลำงช่องลมไปทำงด้ำนบน-ล่ำงและด้ำนซ้ำย-

ขวำเพื่อควบคุมทิศทำงกำรไหลของอำกำศ
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ระบบปรับอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์

แผงควบคุม

1 ปุม่ปรบัอณุหภูม/ิปุม่เปิด-ปิดระบบปรบั

อำกำศ

2 ปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอก

3 ปุ่มสวิตช์ท�ำควำมเย็น

4 ปุ่มโหมดไหลเวียนอำกำศ

5 ปุ่มไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

6 ปุ่มหมุนปรับควำมแรงลม

7 ปุ่มโหมดเป่ำกระจกบังลมและเป่ำพื้น

8 ปุ่มโหมดเป่ำพื้น

9 ปุ่มโหมดเป่ำหน้ำและเป่ำพื้น

10 ปุ่มโหมดเป่ำหน้ำ
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แถบสถำนะระบบปรับอำกำศ

2 53 641

1 สถำนะกำรท�ำควำมเย็น

2 สถำนะอุณหภูมิ

3 สถำนะโหมดกระจำยอำกำศ

•  เป่ำ “หน้ำ”

•  เป่ำ “หน้ำ+พื้น”

•  เป่ำ “พื้น”

•  เป่ำ “พื้น+กระจกบังลม”

•  เป่ำ “กระจกบังลม”

4 สถำนะควำมแรงลม

5 กำรไหลเวียนอำกำศภำยใน

6 กำรไหลเวียนอำกำศภำยนอก

สวิตช์ระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มเปิดปิดระบบปรับอำกำศบนแผงควบคุม จะเปิด

ระบบปรับอำกำศและฟื้นฟูสถำนะก่อนปิดระบบ กดปุ่มเปิดปิดระบบ

ปรับอำกำศบนแผงควบคุมอีกครั้ง จะปิดระบบปรับอำกำศ

ปุ่มปรับควำมแรงลม

หมนุปุ่มปรบัควำมแรงลมตำมเขม็นำฬิกำ/ทวนเขม็นำฬิกำ จะสำมำรถ

ลด/เพ่ิมควำมแรงลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิตำมเข็มนำฬิกำ/ทวนเข็มนำฬิกำ จะสำมำรถ

ลด/เพิ่มอุณหภูมิช่องลม

ปุ่มเปิด/ปิดกำรท�ำควำมเย็น

 กดปุ่มเปิด/ปิดกำรท�ำควำมเย็น ระบบปรับอำกำศจะ

ท�ำควำมเยน็ ไฟแสดงบนปุ่มกดจะสว่ำงขึน้ กดปุม่เปิด/ปิดกำรท�ำควำม

เยน็อกีครัง้ จะปิดฟังก์ชนัท�ำควำมเยน็ ไฟแสดงบนปุม่กดจะดบัลง
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หมายเหตุ

1 สามารถเปิดใช้งานโหมดท�าความเย็นของระบบปรับอากาศได้

หลังจากรถยนต์เข้าสู่โหมด READY 

2 เมื่อปิดสวิตช์ท�าความเย็น ยังสามารถใช้ฟังก์ชันระบายอากาศ

ได้

3 หลังใช้ฟังก์ชันการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีน�้า

ที่ควบแน่น หากมีความช้ืนค้างอยู่เป็นเวลานาน จะท�าให้เกิด

เช้ือราได้ง่ายจนมีกลิ่นผิดปกติ ก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศ 

แนะน�าให้หยุดท�าความเย็นระบบปรับอากาศล่วงหน้า และให้

พัดลมท�างานสักพักหนึ่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงมีน�้าที่ควบแน่น และ

ป้องกันการเกิดเชื้อราจนมีกลิ่นผิดปกติ

โหมดกระจำยอำกำศ

เลือกปุ่มกดโหมดกระจำยอำกำศตำมควำมต้องกำร

  เป่ำ “หน้ำ” น�ำอำกำศไหลผ่ำนช่องลมด้ำนข้ำง และ

ช่องลมกลำง

  เป่ำ “หน้ำ+พื้น” น�ำอำกำศไหลผ่ำนช่องลมเป่ำพื้น 

ช่องลมด้ำนข้ำงและช่องลมกลำงเข้ำสู่ห้องโดยสำร

  เป่ำ “พื้น” น�ำอำกำศไหลผ่ำนช่องลมเป่ำพื้น

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง 
ช่องลมด้านกระจกหน้าและช่องลมกระจกบังลมหน้า

  เป่ำ “พื้น+กระจกบังลม” น�ำอำกำศไหลผ่ำนช่องลม

กระจกบังลมหน้ำ ช่องลมเป่ำพื้นและช่องลมด้ำนกระจกหน้ำเข้ำสู่

ห้องโดยสำร

หมายเหตุ โหมดนี้จะน�าลมปริมาณเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง
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ปุ่มโหมดไหลเวียนอำกำศ

  กดปุ่มควบคุมกำรไหลเวียนอำกำศ ไฟแสดงบนปุ่มกด

จะสว่ำงขึ้นพร้อมปิดแผ่นไหลเวียนอำกำศ อำกำศนอกรถจะไม่

สำมำรถเข้ำสู ่ห้องโดยสำรได้ ระบบจะเข้ำสู ่สถำนะกำรไหลเวียน

อำกำศภำยใน

กรณีที่รถยนต์ได้รับสัญญำณถอยรถและสัญญำณล้ำงกระจกบังลม 

อำจสลับโหมดไหลเวียนอำกำศภำยนอกไปเป็นโหมดไหลเวียนอำกำศ

ภำยในโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในโหมดไล่ฝ้ำ/หมอก จะล็อกฟังก์ชันสลับ

โหมดไหลเวียนอำกำศโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากแผ่นไหลเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด อาจจะท�าให้
กระจกบังลมเกิดฝ้า หากพบกรณีดังกล่าว ให้หมุนปุ่มหมุนโหมด
กระจายอากาศไปที่โหมดกระจกบังลม และปรับความแรงลมสูงสุด

ปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอก

  กดปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอกที่แผงควบคุม ไฟแสดงบนปุ่มกดจะ

สว่ำงขึ้น ระบบจะท�ำงำนตำมอุณหภูมิและควำมแรงลมที่ผู้ใช้เลือก 

เพื่อให้กระจกบังลมและกระจกหน้ำต่ำงด้ำนข้ำงสว่ำง

กดปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอกอีกครั้ง จะออกจำกโหมดไล่ฝ้ำ/หมอก ไฟแสดงดับ

ลงและระบบกลับสู่สถำนะก่อนหน้ำนี้

หำกเลือกโหมดไล่ฝ้ำ/หมอก ใช้ปุ่มสวิตช์ท�ำควำมเย็น จะเปิด/ปิด

คอมเพรสเซอร์ ใช้ปุ่มโหมดไหลเวียนอำกำศ จะสลับโหมดไหลเวียน

อำกำศภำยใน-นอก แต่จะไม่ออกจำกโหมดไล่ฝ้ำ/หมอก ใช้ฟังก์ชัน

กระจำยอำกำศอื่นๆ จะสลับไปเป็นโหมดกระจำยอำกำศที่เกี่ยวข้อง 

และออกจำกโหมดไล่ฝ้ำ/หมอก

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

อุปกรณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะท�าให้เกิดความเสียหาย

ได้ ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

  กดปุ่มไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลังจะเริ่มไล่ฝ้ำกระจกบังลม

หลัง ไฟแสดงบนปุ่มกดจะสว่ำงขึ้นพร้อมกัน หลังไล่ฝ้ำกระจกบังลม

หลัง 15 นำที จะปิดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ หำกเปิดใช้งำนอีกครั้ง

ภำยใน 5 นำที หลังจำกไล่ฝ้ำ 8 นำที จะปิดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ 

เมื่อก�ำลังไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดกำรท�ำงำน

ของฟังก์ชันไล่ฝ้ำได้ ขณะนี้ ไฟแสดงบนปุ่มกดจะดับลง

หมายเหตุ เมื่อไฟแสดง READY ของรถยนต์สว่างขึ้น ฟังก์ชันไล่ฝ้า
กระจกบังลมหลังจะสามารถท�างานได้ หากรถยนต์มีฟังก์ชันไล่ฝ้า
กระจกมองข้าง ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกมองข้างและฟังก์ชันไล่ฝ้า
กระจกบังลมหลังจะท�างานพร้อมกัน
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนท�าให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีรถยนต์ก�าลงัวิง่อยู่

รถยนต์นี้ประกอบเบำะนั่งด้ำนหน้ำแบบปรับได้ 6 ทิศทำงหรือ 4 

ทิศทำงและเบำะนั่งด้ำนหลังแบบแยกส่วน 60/40 พร้อมพนักพิง

แบบพับเก็บได้

ต�ำแหน่งเบำะน่ังท่ีเหมำะสมท่ีสุดคือ สำมำรถท�ำให้ผู้นั่งขับรถอย่ำง

สะดวกสบำย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมำลัยและเข่ำงอเล็กน้อย 

สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ ขณะท่ีจะปรับระดับเบำะนั่งด้ำน

หน้ำ ควรระวัง เมื่อลดระดับเบำะนั่ง อำจจะท�ำให้ขำของผู้โดยสำร

ด้ำนหลังโดนหนีบ

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหน้ำไปยังด้ำนหลังมำกเกินไป 

เมือ่เอนพนกัพงิหลงัไปด้ำนหลงั ให้เป็นมมุ 25 องศำกับทศิทำงแนวตัง้ 

ซึ่งเป็นต�ำแหน่งท่ีท�ำให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ 

เพื่อลดควำมเสี่ยงเมื่อเกิดกำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย 

เบำะน่ังด้ำนหน้ำควรถกูปรบัให้ถอยหลงัตำมควำมเหมำะสม

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง

การเกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่

ห้ามแขวนสิง่ของใดๆ ทีพ่นกัพิงศรีษะหรอืเหลก็ขาพนกัพงิ 

ศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้ำงหลังมำกเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน และลดควำมเส่ียง

กำรเกิดกำรบำดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจำกระดับต�่ำไประดับสูง สำมำรถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�ำแหน่งที่ต้องกำร กดพนักพิงศีรษะลงอย่ำง

เบำๆ ให้แน่ใจว่ำพนักพิงอยู่ในต�ำแหน่งล็อกแล้ว หำกต้องกำรถอด

พนักพิงศีรษะออก กดปุ่มด้ำนซ้ำยพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูกศร

แสดง) ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�ำพนักพิงศีรษะออก

เมือ่ปรบัพนกัพิงศีรษะจำกระดับสงูไประดับต�ำ่ กดปุม่ด้ำนซ้ำยพนกัพงิ

ศีรษะ (ดังท่ีลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�ำแหน่งที่ต้องกำร กดพนักพิงศีรษะลงอย่ำงเบำๆ ให้แน่ใจว่ำพนักพิง

อยู่ในต�ำแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งแบบปรับแมนนวล

• กำรปรับเบำะนั่งไปข้ำงหน้ำ-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�ำแหน่ง 1) เลื่อนเบำะนั่งไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องกำร

แล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่ำเบำะนั่งได้เข้ำต�ำแหน่งล็อกแล้ว
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• กำรปรับควำมเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�ำแหน่ง 2) ปรับพนักพิงหลังไปที่ต�ำแหน่งที่

ต้องกำรแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่ำพนักพิงหลังได้เข้ำต�ำแหน่ง

ล็อกแล้ว

เบำะนั่งไฟฟ้ำ

• กำรปรับเบำะนั่งไปข้ำงหน้ำ-หลัง

ผลักสวิตช์ (ต�ำแหน่ง 1) ตำมทิศทำง A ในรูปเพื่อให้เบำะนั่งเลื่อน

ไปด้ำนหน้ำ-หลัง

• กำรปรับระดับของเบำะรอง

ผลักสวิตช์ (ต�ำแหน่ง 1) ตำมทิศทำง B ในรูปเพื่อปรับระดับของ

เบำะรอง

• กำรปรับพนักพิงหลัง

ผลักสวิตช์ (ต�ำแหน่ง 2) ไปด้ำนหน้ำหรือหลัง เพ่ือปรับพนักพิง

หลังไปที่ต�ำแหน่งที่ต้องกำร
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3

เบำะนั่งด้ำนหลัง

กำรพับเก็บเบำะนั่งด้ำนหลัง

หำกต้องกำรเพิม่พืน้ท่ีเกบ็ของในห้องเกบ็สมัภำระ สำมำรถปรบัพนกัพงิ

ศีรษะทั้งหมดของเบำะนั่งด้ำนหลังให้ต�่ำลง (หรือถอดออก) จำกนั้น

ดึงสำยปลดล็อกพนักพิงหลังสองข้ำงขึ้นและพับไปด้ำนหน้ำ

หมายเหตุ หากพนักพงิศรีษะของเบาะนัง่ด้านหลงัไม่ได้อยูต่�าแหน่ง

ต�า่สดุหรอืพนกัพิงหลงัของเบาะนัง่ด้านหน้าเอนไปด้านหลงัมากเกิน
ไป เมือ่พบัเก็บเบาะนัง่ด้านหลงั อาจจะท�าความเสยีหายแก่ด้านหลงั
ของเบาะนัง่ด้านหน้า ช่องเก็บของอเนกประสงค์หรอืพนกัพงิศรีษะ
ของเบาะนัง่ด้านหลงั

กำรเปิดและล็อกพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหลัง

เมื่อเปิดพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหลังอีกครั้ง ดันพนักพิงหลังไปที่

ต�ำแหน่งที่เหมำะสม หลังได้ยินเสียงกร๊ิก แสดงว่ำพนักพิงหลังเข้ำ

ล็อกแล้ว

หมายเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�าแหน่งท่ีต้องการ ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ามโดยสารผู้ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างถูก

ต�าแหน่ง เม่ือเกดิรถชน ถ้าคาดเขม็ขดันริภยัอย่างไม่ถกูวธิี 

อาจจะท�าให้เกดิการบาดเจบ็อย่างร้ายแรงหรอืเสียชวีติได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความ

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่านั้น และถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่สามารถถูกกระตุ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะ

ฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสีย

ชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

 รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย เพื่อ

เตือนท่ำนคำดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่ำงกำรเดินทำง ต้องคำดเข็มขัดนิรภัย เพรำะ:

• ท่ำนไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ว่ำจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้ำ

ได้

• เมือ่เกดิอบุติัเหต ุผูโ้ดยสำรทีไ่ด้คำดเขม็ขดันิรภยัอย่ำงถกูวิธีจะได้

รบักำรปกป้องอย่ำงมปีระสทิธภิำพ แต่ผูโ้ดยสำรทีไ่ม่ได้คำดเขม็ขดั

จะได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตำมประสบกำรณ์

กำรใช้เขม็ขัดนริภยัแสดงให้เหน็อย่ำงชดัเจนว่ำ: ในอบัุตเิหตกุำรชน

ส่วนใหญ่ กำรคำดเขม็ขดันริภยัอย่ำงถกูวธิหีรอืไม่ มส่ีวนเกีย่วข้อง

เป็นอย่ำงมำก

เพรำะฉะนั้น ผู้โดยสำรทุกคนต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้องใน

ขณะเดินทำง แม้แต่เป็นกำรเดินทำงระยะสั้น
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่น่ังบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นริภยัอย่างถกูวิธีจะถกูกระเด็นไปด้านหน้าเมือ่เกิดอบุติัเหตุ 

นอกจากอนัตรายต่อตนเอง ยงัเป็นอนัตรายต่อผูข้บัและผู้

โดยสารอ่ืนๆ

ในระหว่ำงกำรเดินทำง ควำมเร็วกำรเคลื่อนที่ของผู้โดยสำรเท่ำกับ

ควำมเร็วของรถยนต์

เมื่อเกิดกำรชนจำกด้ำนหน้ำหรือเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน ผู้โดยสำรบน

รถจะไม่สำมำรถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนท่ีไปยังข้ำงหน้ำตำมควำมเร็ว

ก่อนเกิดเหตุ จนกว่ำได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงจะสำมำรถหยุดกำร

เคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่ำวอำจจะเป็นพวงมำลัย แผงหน้ำปัด กระจก

บังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสำรที่ได้คำด

เข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้องจะได้รับกำรปกป้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ในกรณีที่ได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี เมื่อเกิดกำรชนหรือเบรกรถ

อย่ำงฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ควำมเร็วกำรเคลื่อนที่ของท่ำนพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันกำรเคลื่อนที่

ที่เสียกำรควบคุมท�ำให้ผู้ขับและผู้โดยสำรได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง 

เนื่องจำกกำรท�ำงำนของเข็มขัดนิรภัย ท่ำนจะได้ระยะทำงและระยะ

เวลำมำกกว่ำมำหยุดกำรเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่ำงกำย ซึ่งจะสำมำรถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�ำคัญที่

ว่ำท�ำไมกำรคำดเข็มขัดนิรภัยมีควำมส�ำคัญมำก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ กำรใช้แขนค�้ำจุนร่ำงกำยเป็นกำรกระท�ำที่

อันตรำยมำก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยควำมเร็วต�่ำ ก็จะท�ำให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่ำงกำย เพรำะฉะน้ัน ต้องคำดเข็มขัด

นิรภัยอย่ำงถูกวิธีตลอดเวลำในระหว่ำงกำรเดินทำง
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาด

เจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนา เพื่อไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยคาดสิ่งของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 

เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

การปรบัเอนเบาะนัง่ในขณะทีร่ถยนต์วิง่อยูจ่ะอนัตรายมาก 

เขม็ขดันริภยัจะไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องขณะท่ีปรบั

เอนเบาะนัง่มากเกนิไป เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุร่างกายของท่านจะ

ผ่านเขม็ขดัคาดไหล่ ท�าให้ส่วนคอหรือส่วนอ่ืนของร่างกาย

บาดเจบ็ ส่วนเขม็ขดัคาดกระดกูเชงิกรานจะเลือ่นไปทีห่น้า

ท้องของท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างรนุแรง

เข็มขัดนิรภัยท่ีติดตั้งในรถยนต์ของท่ำนได้รับกำรออกแบบส�ำหรับผู้

โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น เนื้อหำดังกล่ำวเหมำะสม

กับกลุ่มคนที่มีควำมสูงเท่ำกับผู้ใหญ่ปกติเท่ำนั้น

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุด

เพื่อปกป้องผู้น่ังในระหว่ำงกำรเดินทำง ผู้น่ังต้องวำงเท้ำบนพื้นด้ำน

หน้ำตลอด น่ังตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้ำงหลังมำกเกินไป พิง

แนบกับพนักพิงหลัง และคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี
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กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณำปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำงเพื่อกำรคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำง

ถูกต้อง

1 ปรับเบำะนั่งไปที่ต�ำแหน่งที่เหมำะสมและนั่งอย่ำงถูกต้อง

2 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจำกส่วนบนของไหล่อย่ำงรำบร่ืน 

แล้วคำดผ่ำนหน้ำอก แน่ใจว่ำเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

3 ดันลิ้นโลหะเข้ำตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่ำเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

4 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคำดไหล่ขึ้นเพื่อท�ำให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

5 ถ้ำต้องกำรปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัยลง 

จะสำมำรถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงรั้งกลับต�ำแหน่ง

เดิมโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

• เม่ือปิดประตูทุกครั้ง กรุณำตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ เข็มขัด

นิรภัยจะไม่กีดขวำงกำรปิดประตู หรืออำจเกิดควำมเสียหำย

ได้
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• ถ้ำดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกินไป เข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุดอำจ

จะถูกล็อกได้ หำกเกิดกรณีนี้ขึ้น สำมำรถปล่อยเข็มขัดนิรภัย

กลับบำงส่วน จะสำมำรถปลดล็อกได้ แล้วจึงค่อยๆ คำด

เข็มขัดนิรภัยให้คำดผ่ำนร่ำงกำย

• แม้ว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ปรับให้เรียบอย่ำงสมบูรณ์ เมื่อเดิน

ทำง ยังต้องคำดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียว

ของเข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่ำงกำยของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควร

น�ำรถเข้ำศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะ

ท�ำได้

ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคำดเข็มขัดนิรภัย ควรคำดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรำนพำดต�่ำลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรำนและให้สัมผัสกับต้นขำพอดี ห้ำมคำดผ่ำน

หน้ำท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุกำรชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรำน

สำมำรถส่งแรงกระท�ำต่อกระดูกเชิงกรำน และลดควำมเป็นไปได้ที่

ท่ำนจะเคล่ือนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หำกท่ำนเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด
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นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรำนจะส่งแรงกระท�ำต่อหน้ำท้อง ซึ่ง

อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเป็นอันตรำยต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่ำนส่วนกลำงของไหล่และคำดผ่ำนหน้ำอก ถ้ำ

เกิดกำรเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุกำรชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ำมคำดผ่ำนส่วนคอ แขนหรือผ่ำนพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษำประสิทธิภำพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษำให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่ำงกำยของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ถ้ำได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุกำรชน หญิงมี

ครรภ์และทำรกในครรภ์อำจจะไม่รับกำรบำดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ ถ้ำหญิงมีครรภ์ไม่ได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุกำรชนหรือเบรกฉุกเฉิน อำจจะได้รับกำรบำดเจ็บท่ีรุนแรง

กว่ำ

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุดอย่ำง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่ำนหน้ำอกจำกต�ำแหน่งที่เหมำะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรำนต้องพยำยำมพำดต�่ำผ่ำนกระดูก

เชิงกรำน และแนบกับส่วนล่ำงของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณำติดต่อแพทย์ของท่ำน เพื่อรับค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิกำรนั่งในรถ ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้อง

กรุณำติดต่อแพทย์ของท่ำน เพื่อรับค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเพิ่มเติม
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ

เด็ก

เพ่ือควำมปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็กที่ยึด

กับเบำะนั่งด้ำนหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม

อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เมื่อนั่งรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือทารกในแขน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การชน น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรงกระท�าต่อผู้

อุ้มเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่างแน่น เด็ก

และทารกจะกระเด็นไปยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�ำหรับผู้ใหญ่ไม่เหมำะสมกับเด็กเล็ก เพรำะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สำมำรถล็อกกระดูกเชิงกรำนของเด็กให้แน่น หำกเกิด

อุบัติเหตุ จะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพรำะ

ฉะนั้น ต้องใช้มำตรกำรป้องกันพิเศษ

เด็กและทำรกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็กและทำรก ท่ำนควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่ำน ต้องติดตั้งและใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต รำยละเอียด

โปรดอ้ำงอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ้าเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง
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เมื่อน�้ำหนักและอำยุของเด็กเกินกว่ำที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุด เข็มขัดส่วนไหล่จะสำมำรถปกป้องได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ ตำมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ กำรที่ให้เด็กนั่งบนเบำะนั่ง

ด้ำนหลังและคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธีจะปลอดภัยกว่ำ

ตรวจสอบต�ำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่ำเหมำะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยำยำมปรับเข็มขัดส่วนไหล่ให้ห่ำงจำกใบหน้ำ

และส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรำนควรพำดต�่ำลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรำน และให้สัมผัสกับต้นขำพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�ำต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

ถ้ำต�ำแหน่งเข็มขัดส่วนไหล่ใกล้ใบหน้ำและส่วนคอของเด็กมำกเกินไป 

กรุณำเลือกซื้อเบำะรองเสริมที่ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมกฎหมำย 

และใช้งำนตำมวิธีที่ถูกต้อง เบำะรองเสริมส�ำหรับเด็กสำมำรถเพิ่ม

ควำมสูงของเด็ก ให้เข็มขัดส่วนไหล่ผ่ำนส่วนกลำงของไหล่พอดี และ

พำดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรำนต�่ำลงถึงกระดูกเชิงกรำน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสามารถใช้งานได้

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งานแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้ำนขำ้งของเครื่องดึงรั้ง

เข็มขัดนิรภัยของเบำะนั่งด้ำนหน้ำ แม้ว่ำไม่สำมำรถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�ำงำนคู ่กับถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุกำรชนระดับปำนกลำงถึงระดับ

รุนแรงจำกด้ำนหน้ำ และได้เงื่อนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่ำงกำยของผู้นั่งพุ่งไปด้ำนหน้ำ

มำกเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัยที่แผงหน้ำปัดจะส่งสัญญำณเตือน

ปัญหำใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้ำงอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้ำปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งำนได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น ถ้ำถูกใช้งำนใน

อุบัติเหตุกำรชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อำจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รำยละเอียด

โปรดอ้ำงอิงที ่ "กำรเปลีย่นอะไหล่ของระบบถงุลมเสรมิควำมปลอดภยั" 

ของบท "ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย"



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

95

3

ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�ำงำนในขณะที่

รถยนต์เกิดกำรชนเบำๆ

• เนื่องจำกตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันควำม

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่ำง

เทคนิคมืออำชีพปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรฐำนทำง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของท่ำน 

แนะน�ำให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

• เพื่อแน่ใจว ่ำตัวดึงกลับอัตโนมัติสำมำรถป้องกันควำม

ปลอดภัยของท่ำน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หำกมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�ำให้

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกกำรเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใน

สมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำพร้อมประทับตรำ 

เพื่อติดตำมประวัติ

กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยท่ีมีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น

กรุณำตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตำมวิธีต่อไปนี้ว ่ำสำมำรถ

ท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

• เสียบลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้ำหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�ำแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่ำงรวดเร็ว 

ควรสำมำรถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่
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• ดึงล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทำงด้ำนหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่ำ กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่ำสำยเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ำรุด รอยหักและกำรสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้ำๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ

สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและรำบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ำมีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ำรุด หรืออำจจะส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่ำไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

หำกกำรตรวจสอบไม่ผ่ำนข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�ำให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรซ่อมแซมทันที

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดร้ือเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติเม่ือเกิดการชน และเพ่ิมความเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุอย่างรุนแรงและได้รับบาดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้ง

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุแหลมคมติดอยู่

ภายในกลไกของเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้ของเหลวหยด

ลงตัวล็อกของเข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการ

ล็อก

ใช้เพียงน�้ำอุ่นและสบู่ท�ำควำมสะอำดเข็มขัดนิรภัย ห้ำมใช้สำรละลำย

ท�ำควำมสะอำดเข็มขัดนิรภัย ห้ำมฟอกขำวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดควำมแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่ำงมำก หลัง
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3

ท�ำควำมสะอำดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้ำเช็ดให้สะอำด และ

ตำกลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ำมเก็บกลับเข้ำ

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัย ควรรักษำควำมสะอำดและควำมแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ำมีส่ิงสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ควำมเร็วของกำรรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณำใช้ผ้ำแห้งท�ำควำมสะอำดสิ่ง

สกปรก

กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย 

อาจจะไม่สามารถปกป้องผู้ใช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู้

โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนส�าหรับ

เข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุกำรชนเบำๆ อำจจะไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุกำรชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก เครื่องดึงรั้งอำจจะเสียรูปหรือเสียหำย 

แนะน�ำให้น�ำรถไปท�ำกำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่

ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันภัยในกรณีท่ี

เกิดการชนอย่างรุนแรงจากด้านหน้าเท่านั้น ซึ่งไม่

สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยได้ แม้ได้ประกอบถุงลม

เสริมความปลอดภัย ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธ ี

มิฉะนั้น ท่านอาจได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงในขณะที่

เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกโดยเฉพาะ

ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยชิ้นส่วน

ประกอบต่อไปนี้ 

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ (ติดตั้งในส่วนกลำงของ 

พวงมำลัยและแผงหน้ำปัดเหนือช่องเก็บของข้ำงแผงหน้ำปัด)

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง (ประกอบภำยในพนักพิงหลัง

ของเบำะนั่งด้ำนหน้ำสองตัว)

• ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง (ประกอบภำยในแผ่นปิด

ภำยในหลังคำรถ)

• โมดูลควบคุมถุงลมเสริมควำมปลอดภัย (อยู่ใต้คอนโซลกลำง)
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ในต�ำแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมควำมปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�ำเตือน

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย “AIRBAG” 

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัยติดตั้งภำยในแผง

หน้ำปัด หำกไฟนี้สว่ำงขึ้นในระหว่ำงกำรเดินทำง แสดงว่ำระบบถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หำกพบกรณีนี้ กรุณำ

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนผิด

ปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกำรชน

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอื่น

ของร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขบัและผู้โดยสารด้านหน้าควรนัง่อย่างถูกต้องและ

ปรับต�าแหน่งเบาะนั่งเพื่อให้ห่างจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยอย่างพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะทีถ่งุลมเสรมิความปลอดภยัพองตวั ส�าหรบัรถยนต์ที่

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/ม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่างจาก

ด้านข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาด

เจบ็ในขณะทีถ่งุลมเสรมิความปลอดภัยพองตวั

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกต่อร่างกายหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจากการขยายตัวของถุงลม
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ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะท่ีนั่งบนรถ 

ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะท่ีมีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกจากหน้าต่าง

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัวข้ึนจนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ระยะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้อง 

ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู่ระหว่างผู้

โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติด

ต้ังสิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลม

เสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง 

ห้ามติดตั้งหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่

บริเวณระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นท่ีระหว่าง

ผู้โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัยมีส่ิงกีดขวาง ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยอาจจะอัดลมตามปกติไม่ได้ หรือ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งกีดขวางเข้า

ร่างกายผู้โดยสารจนท�าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดและคานตามยาวในสองข้าง

หลังคารถจะร้อนมาก ดังนั้น ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนประกอบ

ของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ในขณะที่เกิดกำรชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ตรวจพบควำมเปลี่ยนแปลงของควำมเร็วเน่ืองจำกกำรชนกระแทก 

และก�ำหนดว่ำจะพองตัวหรือไม่ กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่ำงทันทีและรุนแรงมำก พร้อมส่งเสียงดังมำก

ด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจำกด้ำนหน้ำ ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำที่พองตัวขึ้นและเข็มขัดนิรภัยที่คำดไว้อย่ำง

ถูกวิธีสำมำรถจ�ำกัดกำรเคลื่อนที่ของผู้ขับและผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เพื่อ
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ป้องกันศีรษะและหน้ำอกจำกกำรบำดเจ็บ ส�ำหรับรถยนต์ที่ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนข้ำง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจำกด้ำนข้ำง ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงจะพองตัวอย่ำงเต็มที่จนกลำยเป็นเบำะลม

ระหว่ำงผู้โดยสำรด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงของรถ เพื่อป้องกันด้ำนข้ำง

ของร่ำงกำยผู้นั่งจำกกำรบำดเจ็บ

หำกท่ำนนัง่ตรงบนเบำะนัง่และแนบกับพนกัพงิหลงั เขม็ขดันริภยัและ

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะสำมำรถป้องกันภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สงูสดุ ขณะที่เกิดกำรกระแทกอย่ำงรุนแรง ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

จะพองตัวออกอย่ำงรุนแรง ขณะนี้ หำกท่ำนหรือผู้โดยสำรอื่นๆ ไม่ได้

คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี และร่ำงกำยเอนไปด้ำนหน้ำ นั่งเอนข้ำง

หรือใช้ท่ำนั่งอ่ืนๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกำสได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต

ได้

ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่สำมำรถป้องกันส่วนล่ำงของ

ร่ำงกำยผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมำส�ำหรับกำร

กระแทกจำกด้ำนหลังรถหรือกำรกระแทกเบำจำกด้ำนหน้ำ 

และไม่ได้ออกแบบมำส�ำหรับกรณีรถคว�่ำ ขณะที่เบรกรถ

อย่ำงฉุกเฉิน ก็จะไม่สำมำรถท�ำงำนได้

• กำรพองตัวและกำรยุบตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และไม่สำมำรถป้องกันผลกระทบจำก

กำรกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภำคกระจำย

ออกมำ กรณีน้ีไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดปกติ แต่อนุภำคเหล่ำน้ี

จะระคำยเคืองผิวหนัง ต้องล้ำงท�ำควำมสะอำดตำหรือ

ผิวหนังที่โดนระคำยเคือง หำกผิวหนัง (ตำ จมูก ล�ำคอ 

เป็นต้น) เกิดกำรระคำยเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสำยตำของผู้ขับ
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามให้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยได้ออกแบบมำส�ำหรับกำรชนกระแทกแบบ

รุนแรงจำกด้ำนหน้ำหรือกำรชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อำจจะท�ำให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

พองตัว

• รถยนต์ขับด้วยควำมเร็วสูงและเกิดกำรชนด้ำนหน้ำกับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง หำกรถยนต์ชนกับ

ก้อนหิน ขอบถนนหรือวัตถุที่แข็งจนตกเข้ำหุบเขำลึกหรือถ�้ำลึก 

หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนกับพื้นอย่ำงรุ่นแรง ฯลฯ อำจจะ

ท�ำให้แซสซีเกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการพอง

ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะกีดขวางการท�างาน

ของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะที่เกิดกำรชนด้ำนข้ำงอย่ำงรุนแรง ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนข้ำงเบำะนั่งด้ำนหน้ำที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจำก

เบำะนั่งและพองตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ในข้ำงที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�ำให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะพองตัวเมื่อด้ำนข้ำงของรถยนต์ชน
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เข้ำกับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

ขณะที่เกิดกำรชนด้ำนข้ำงอย่ำงรุนแรง ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัย

ในข้ำงที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจำกแผ่นปิดภำยในของ

หลังคำรถและพองตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยใน

ข้ำงที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่

ใกล้เคียงกัน จะท�ำให้ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้ำนข้ำงของรถยนต์ชน

เข้ำกับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะท�ำงำนหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับควำมเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่รถเข้ำชน ทิศทำงกำรชนและควำมเร็วของกำร

ลดควำมเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรชนกระแทก หำกแรงกระแทก

ถูกดูดซึมหรือกระจำยที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยอำจจะไม่

พองตัว แต่ตำมควำมแตกต่ำงของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บำงทีถุง

ลมเสริมควำมปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ ดังน้ัน ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตำมสภำพควำมเสียหำยของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อำจจะท�ำให้ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทำงกำรชนไม่ตรงกับศูนย์กลำงรถ

• เกิดกำรชนด้ำนหน้ำกับเสำไฟฟ้ำ เสำป้ำยจรำจร

• บริเวณที่เกิดกำรชนกันสูง (ชนกับด้ำนหลังของรถบรรทุก)

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว
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• กำรชนด้ำนข้ำงหรือด้ำนหลัง

• รถพลิกคว�่ำ

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงอำจจะไม่พองตัว

• เกิดกำรเฉี่ยวชนด้ำนข้ำง

• ชนด้ำนข้ำงของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องด้ำนหน้ำรถยนต์จำกด้ำนข้ำง

• ชนห้องเก็บสัมภำระจำกด้ำนข้ำง

• รถพลิกคว�่ำ

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้ำนข้ำงชนกับเสำ

• เกิดกำรชนด้ำนหน้ำกับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทำงอยู่

• เกิดกำรชนด้ำนหลัง

กำรปิดถงุลมเสริมควำมปลอดภยัด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้าได้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสาร

ด้านหน้าเท่านั้น

เมือ่ผู้ใหญ่นัง่บนเบาะนัง่ผู้โดยสารด้านหน้า ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าสวติช์ถงุลมเสริมความปลอดภัยผูโ้ดยสารด้าน

หน้าอยูใ่นต�าแหน่ง "ON"
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สวิตช์ปิดกำรท�ำงำนของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

อยู่ในช่องเก็บของ และสำมำรถปิดได้โดยกำรใส่กุญแจเข้ำไปในช่อง

เสียบและหมุนสวิตช์ไปท่ีต�ำแหน่ง "OFF" เพื่อปิดถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะทีท่�าความสะอาดฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้านุม่ทีแ่ห้งหรอืใช้น�า้สะอาดชบุผ้า ห้ามใช้สารละลาย

หรือสารท�าความสะอาด มิฉะนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภยั

ถ้ารถยนต์มีน�า้รัว่เข้า ระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยัอาจ

จะเสยีหายได้ ในขณะนี ้แม้ไม่ได้เกดิการชนกระแทก กอ็าจ

จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดยบังเอิญ 

ควรปิดเพาเวอรแ์ละปลดสายไฟแบตเตอรี่ทนัท ีหา้มลอง

สตาร์ทรถยนต์ กรณุาตดิต่อศูนย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้
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หำกไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่สว่ำงขึ้นหรือสว่ำงตลอด 

หรือด้ำนหน้ำหรือด้ำนข้ำงรถยนต์มีกำรช�ำรุดใดๆ และส่วนท่ี

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมควำมปลอดภัยมีอำกำรเสียหำย แนะน�ำ

ให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• งำนซ่อมแซมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบเขม็ขดันริภัยหรอืพวงมำลยั 

ต้องให้ช่ำงเทคนิคมืออำชีพปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรฐำน

ทำงเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของท่ำน 

แนะน�ำให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

• เพื่อแน่ใจว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยสำมำรถป้องกันควำม

ปลอดภัยของท่ำน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หำกมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�ำให้

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ัง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยในสมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำพร้อม

ประทับตรำ เพื่อติดตำมประวัติ
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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

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หำกถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หำกท่ำนต้องกำรขำยรถยนต์ ควรแจ้งเจ้ำของใหม่ว่ำรถยนต์ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้วย

ถ้ำรถยนต์หมดสภำพใช้งำน ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งำนมำก่อนจะมีอันตรำยแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�ำจัดรถยนต์ที่หมดสภำพ

ใช้งำน ต้องให้ช่ำงเทคนิคมืออำชีพปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรฐำน

ทำงเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพอง

ตัวอย่ำงปลอดภัย และต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำง

เคร่งครัด รำยละเอียดโปรดสอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 12 ปีนั่งที่เบำะนั่งด้ำนหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ำมเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพรำะ

ฉะน้ัน เด็กและทำรกต้องใช้ท่ีนั่งส�ำหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหลังตำมอำยุ ส่วนสูงและน�้ำ

หนักของเด็ก เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของเด็กและทำรก

อนุญำตให้ใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กที่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือมำตรฐำนท่ี

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

ส�ำหรับเด็ก โปรดตรวจอ่ำนเครื่องหมำยหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ

ขอบเขตน�้ำหนักเด็กและวิธีกำรใช้งำนบนที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งำนที่นั่งส�ำหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�ำแนะน�ำด้ำนควำม

ปลอดภัยส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

กำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กอย่ำงถูกวิธีจะลดควำมเสี่ยงกำรได้รับบำดเจ็บ

หรือลดระดับควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บเป็นอย่ำงมำกในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสำรทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคำดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมำะสมส�ำหรับเด็ก

• เด็กที่มีส่วนสูงต�่ำกว่ำ 1.5 เมตร (หรืออำยุต�่ำกว่ำ 12 ปี) ควรใช้ที่

นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสม ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยภำยในรถยนต์

โดยตรง มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้ท้องและส่วนคอได้รับบำดเจ็บ

• ห้ำมให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ำมให้เด็กหลำยคนนั่งในที่นั่งส�ำหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ำมผู้โดยสำรอุ้มเด็กหรือทำรกในขณะที่นั่งบนรถ

• กำรเลือกที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมจะสำมำรถป้องกันควำม

ปลอดภัยของลูกท่ำน

• หำกติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งด้ำนหลัง ต้อง

ปรับเบำะนั่งด้ำนหน้ำที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้ำงหน้ำตำมควำม

เหมำะสม หำกติดตั้งที่น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหน้ำบนเบำะน่ัง

ด้ำนหลัง อำจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบำะน่ังตำม
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ควำมเหมำะสมด้วย

• ถึงแม้ว่ำเด็กหรือทำรกได้นั่งในที่นั่งส�ำหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทำรกด้วย

• กรุณำอย่ำให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่ำบนเบำะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอำจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�ำให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสำรคนอื่นได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หำกท่ำนั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่ำงกำยเอนไปด้ำนหน้ำ จะเพิ่ม

ควำมเสี่ยงกำรได้รับบำดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่ำงมำก ต้องปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ

กำรใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�ำหรับเด็กอย่ำงถูกต้อง หำก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อำจ

จะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุกำรชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�ำหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่ำงถูกต้อง อำจจะเคลื่อนที่และท�ำให้ผู ้

โดยสำรอื่นในรถได้รับบำดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทำรกนั่ง

บนท่ีนั่งส�ำหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดที่นั่งส�ำหรับเด็กอย่ำงถูก

ต้อง

ค�ำเตือนกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงับนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

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 เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรง

กรุณำอ่ำนสัญลักษณ์ค�ำเตือนควำมปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่ำง

ละเอียด เพื่อควำมปลอดภัย ต้องติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่ง

ด้ำนหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ท่ีนั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ ต้องอ่ำนสัญลักษณ์ค�ำเตือนดังกล่ำวข้ำงต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัส�ำหรบัควำมปลอดภัยของเดก็หรอืทำรกและ
ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำนข้ำง

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกจากการบาดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุกำรชนด้ำนข้ำง ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�ำงำนจะก�ำเนิดแรงพองตัวรุนแรงมำก เพรำะ

ฉะนั้น หำกท่ำน่ังของผู ้ น่ังไม่ถูกต้อง อำจจะได้รับกำรบำดเจ็บ

เนื่องจำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวำงใน

บริเวณกำรขยำยตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง
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ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่ำงคงท่ีและถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่ำงเด็กหรือ

ทำรกกับถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง หำกเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยจะสำมำรถขยำยตัวอย่ำงรำบรื่นและป้องกัน

ควำมปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงับนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้
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กรุณำติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดที่นั่งส�ำหรับเด็กให้คงที่
ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

ที่นั่งส�าหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพาะ เพราะ

ฉะนั้น ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กแบบอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อาจมีอันตรายถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของเบาะนั่งด้านหลัง

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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• เสียบตัวคลุมพลำสติกรูปกรวยเข้ำห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่ำง

เบำะรองกับพนักพิงหลัง

• เสียบขำยึด ISOFIX ของท่ีนั่งส�ำหรับเด็กเข้ำตัวคลุมพลำสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่นั่งส�ำหรับเด็ก (Top-tether แสดง

ดังลูกศรในรูปข้ำงต้น) อยู่ด้ำนหลังพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหลัง 

ถ้ำสำยดึงตัวบนของที่น่ังส�ำหรับเด็กเป็นแบบสำยเดี่ยว ต้องสอดผ่ำน

ช่องว่ำงระหว่ำงขำพนักพิงศีรษะด้ำนหลัง ถ้ำเป็นสำยคู่ ให้สอดผ่ำน

สองข้ำงของพนักพิงศีรษะด้ำนหลัง

หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อสายดึง
ตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา
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หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่ำที่นั่งส�ำหรับเด็กตำมควำม

เหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำได้ติดตั้งที่นั่งอย่ำงแน่นหนำแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมและได้มำตรฐำน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซ็นติเมตรขึ้นไปสำมำรถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบำะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตำมกฎระเบียบหรือได้มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่ม

ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งริม

หน้ำต่ำง

ด้ำนหลัง

ตรงกลำงของ

เบำะนั่งด้ำน

หลัง

ไม่มีสวิตช์ล็อกถุงลม

เสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

มีสวิตช์ล็อกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยเปิด (ON)

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยปิด (OFF)

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

กลุ่ม 0+ (ต�่ำกว่ำ 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
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กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) U U U U X

หมำยเหตุ ตัวอักษรในตำรำงนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�ำหรับเด็กประเภทสำกลที่ได้รับอนุญำตในกลุ่มนี้

X = ต�ำแหน่งของเบำะนั่งนี้ไม่เหมำะสมกับที่นั่งส�ำหรับเด็กในกลุ่มนี้
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ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

ต�ำแหน่งยึด

กลุ่มน�้ำหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I

แบบหันหลัง แบบหันหน้ำ แบบหันหลัง

ต�่ำกว่ำ 13 กิโลกรัม 9-18 กิโลกรัม

เบำะนั่งผู ้โดยสำรด้ำน

หน้ำ

ประเภทขนำด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ต�ำแหน่ง ISOFIX ภำยนอก

ของเบำะนัง่ด้ำนหลงั

ประเภทขนำด C, D, E1 A, B, B11 C, D1

ประเภทที่นั่งส�ำหรับเด็ก IL2 IL2, IUF3 IL2

ต�ำแหน่งกลำงของเบำะ

นั่งด้ำนหลัง

ประเภทขนำด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�ำหรับเด็ก

หมำยเหตุ IL=เหมำะกับที่นั่งส�ำหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทก่ึงสำกล (Semi-Universal) กรุณำอ่ำนรำยละเอียดค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตที่น่ัง

ส�ำหรับเด็ก กรุณำอ่ำนรำยกำรรถยนต์ที่ผู้ผลิตที่นั่งส�ำหรับเด็กแนะน�ำ

IUF=เหมำะกับที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหน้ำระบบ ISOFIX ประเภทสำกล (Universal) ส�ำหรับใช้งำนในกลุ่มน�้ำหนักนี้ และใช้ส�ำหรับกลุ่มที่นั่งเด็ก 
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ISOFIX ขนำดนี้

1 ส�ำหรับที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบสำกลและแบบกึ่งสำกล สำมำรถจ�ำแนกขนำดและประเภทของ ISOFIX เป็นเกรด A-G สำมำรถอ่ำนข้อมูลระบุ

ประเภทบนที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX

2 กลุ่ม 0+ แนะน�ำให้ใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Baby Safe Plus

3 กลุ่ม I แนะน�ำให้ใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo Plus

หมำยเหตุ ปัจจุบันกลุ่ม II-III แนะน�ำให้ใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กรุ่น ISOFIX KidFix XP

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง I-Size

ที่นั่งส�ำหรับเด็กต้องถูกต้องตำมกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�ำหรับเด็ก เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ด้ำนนอกเบำะนั่งด้ำนหลัง ส่วนกลำงของเบำะนั่งด้ำนหลัง

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

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถุงลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเด็กแบบหันหลังบนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

ทำรกที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่ำ 10 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่ำ 9 เดือน) 

หรือทำรกที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่ำ 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่ำ 24 

เดือน) เหมำะส�ำหรับท่ีนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังและสำมำรถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงับนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

ทำรกและเด็กที่มีน�้ำหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่ำ 9 เดือนและ

อ่อนกว่ำ 4 ขวบ) เหมำะส�ำหรับที่น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สำมำรถเลือกใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหน้ำ
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก

เด็กที่มีน�้ำหนัก 15-25 กิโลกรัม (ปกติโตกว่ำ 3 ขวบและอ่อนกว่ำ 7 

ขวบ) เหมำะส�ำหรับที่น่ังส�ำหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก

เด็กที่มีน�้ำหนัก 22-36 กิโลกรัม ควำมสูงน้อยกว่ำ 1.5 เมตร (ปกติ

ประมำณ 7 ขวบหรือโตกว่ำ 7 ขวบ) เหมำะส�ำหรับเบำะรองเสริม

ส�ำหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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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 ซ่ึงสำมำรถปลดล็อกทั้งหมดของ

รถยนต์  แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ำรองอยู่ภำยใน กุญแจที่บริษัทฯ จัด

เตรียมให้ท่ำนได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�ำหรับรถยนต์ของท่ำนโดย

เฉพำะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�ำหรับรถยนต์ของท่ำนจะไม่สำมำรถ

สตำร์ทรถยนต์ได้

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้ำย 

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

จะสำมำรถใช้งำนกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนดเท่ำน้ัน 

ขอบเขตใช้งำนของกญุแจรโีมทอำจขึน้อยูก่บัประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่

กุญแจรีโมท ปัจจัยด้ำนฟิสิกส์และปัจจัยด้ำนภูมิศำสตร์ เพ่ือควำม

ปลอดภยั หลงัจำกลอ็กประตรูถ กรณุำตรวจสอบว่ำรถได้ลอ็กแล้วหรอื

ไม่
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หำกกุญแจเสียหำย/ถูกขโมยหรือสูญหำย กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรท่ี

ได้รับกำรแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนกุญแจ กุญแจที่สูญหำย/ถูกขโมยจะไม่

สำมำรถสตำร์ทระบบเพำเวอร์ได้อีก หำกหำกุญแจท่ีหำยไปเจอ 

สำมำรถน�ำไปศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังเพ่ือ กระตุ้นกำรท�ำงำน

ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ กุญแจที่ปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทรถยนต์ไม่ติด และส่งผล 
กระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ หากต้องการเปลี่ยนกุญแจ 
แนะน�าให้สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

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

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หำกพบกรณดีงัต่อไปนี ้ โปรดเปลีย่นแบตเตอรีก่ญุแจรโีมทตำมขัน้ตอน

ถัดไป

• ระยะกำรเหนี่ยวน�ำของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่ำงชัดเจน 

• จอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อควำมเตือนว่ำ "Remote Key Low 

Battery, Please Replace" (แบตเตอรี่รีโมทไฟต�่ำ โปรดเปลี่ยน

แบตเตอรี่)
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1 กดปุ่ม (ต�ำแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก

2 ถอดดอกกุญแจส�ำรองตำมทิศทำงลูกศร (ต�ำแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมำะสมเพื่อเสียบเข้ำด้ำนข้ำง

กุญแจ (ต�ำแหน่ง C) ยกฝำครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่ำงระมัดระวังจน

กระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝำครอบตัวบนและฝำครอบตัว

ล่ำงอย่ำงระมัดระวังตำมแนวเชื่อมต่อระหว่ำงฝำครอบตัวบน

และฝำครอบตัวล่ำง (ต�ำแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจำกช่องเสียบ

5 วำงแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่องเสียบ ให้แน่ใจว่ำได้ติดตั้งอย่ำงถูก

ต้องตรงต�ำแหน่ง

หมายเหตุ เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวางต�าแหน่งขั้วให้ถูก
ต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้านล่าง)

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ติดตั้งฝำครอบแบตเตอรี่อีกครั้ง กดฝำครอบลงให้สนิท ตรวจ

สอบว่ำช่องว่ำงโดยรอบสม�่ำเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้ำที่ และปิดห่วงกุญแจ

8 สตำร์ทระบบเพำเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง
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• หำกใช้แบตเตอร่ีที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ได้มำตรฐำน อำจจะ

ท�ำให้กุญแจรีโมทเสียหำย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ้ำ ขนำดและมำตรฐำนเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนแบตเตอรี่

เดิม

• หำกติดตั้งแบตเตอรี่อย่ำงไม่ถูกต้อง อำจจะท�ำให้กุญแจเสีย

หำย

• ต้องจัดกำรแบตเตอร่ีเก่ำตำมข้อก�ำหนดของกฎระเบียบทำง

สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

ขั้นตอนกำรล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องกำรล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�ำแหน่งล็อก เพื่อล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทำงตรงกันข้ำมกับลูกศร

จนถึงต�ำแหน่งปลดล็อก เพื่อปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

หลังจำกล็อกป้องกันเด็กเข้ำต�ำแหน่งล็อก จะไม่สำมำรถเปิดประตู

หลังท่ีท�ำกำรล็อกได้จำกภำยในรถ แต่สำมำรถเปิดประตูได้จำก

ภำยนอก



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

129

4

ระบบกันขโมย

รถยนต์ของท่ำนได้ติดตั้งระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบเพำเวอร์และ

ระบบสัญญำณกันขโมย เพ่ือควำมปลอดภัยและสะดวกใช้งำน 

บริษัทฯ แนะน�ำให้ท่ำนอ่ำนข้อควำมในบทนี้อย่ำงละเอียด เพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจวิธีกำรเปิดและกำรยกเลิกระบบสัญญำณกันขโมย

อย่ำงเต็มที่

ระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบเพำเวอร์

ระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบเพำเวอร์ถูกออกแบบมำเพ่ือป้องกัน

รถยนต์ถูกโจรกรรม สำมำรถปลดล็อกระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบ 

เพำเวอร์และสตำร์ทรถยนต์ได้ด้วยกุญแจที่ได้จับคู่เท่ำนั้น

กดปุ่มสตำร์ทบนแผงหน้ำปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้องอยู ่ใน

รถยนต์ จะปลดล็อกระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบเพำเวอร์โดย

อัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อควำมเตือนว่ำ "Smart Key Not 

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

Alternative Starting Position” (โปรดวำงกญุแจในต�ำแหน่งสตำร์ท

ส�ำรอง) หรือไฟเตือนระบบตัดกำรท�ำงำนของระบบเพำเวอร์สว่ำงขึ้น 

โปรดวำงกุญแจรโีมทไว้ใต้ทีร่องแก้วทีค่อนโซลกลำง (รำยละเอยีดโปรด

อ้ำงองิที ่“โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์” ในบท “กำรเปิดและ

ปิดระบบเพำเวอร์” ถ้ำยงัไม่สำมำรถสตำร์ทรถยนต์ได้ กรณุำติดต่อศนูย์

บรกิำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ัง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจำกได้ล็อกรถยนต์แล้ว ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจำกปลด

ล็อกรถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

การควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

การล็อกด้วยกุญแจ

• กำรล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังปิดประตูรถ ฝำกระโปรงหน้ำและ

ประตูท้ำย กดปุ่มล็อกบนกุญแจจะล็อกรถยนต์

• กำรล็อกด้วยดอกกุญแจ: ถอดดอกกุญแจออกจำกกุญแจรีโมท 

เปิดฝำครอบเบ้ำกุญแจ เสียบดอกกุญแจเข้ำช่องเสียบกุญแจบน

ประตูด้ำนผู้ขับและหมุนทวนเข็มนำฬิกำจะล็อกประตูรถ

การปลดล็อกด้วยกุญแจ

• กำรปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ จะปลด

ล็อกรถยนต์

• กำรปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: ถอดดอกกุญแจออกจำกกุญแจ

รีโมท เปิดฝำครอบเบ้ำกุญแจประตูด้ำนผู้ขับ เสียบดอกกุญแจ

เข้ำช่องเสียบกุญแจ และหมุนตำมเข็มนำฬิกำจะปลดล็อกประตู

รถ

หมายเหตุ หลังจากปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ หากปุ่มสตาร์ทไม่อยู่
ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/START และไม่ได้กระตุ้นฟังก์ชัน
การปลดล็อกของกุญแจรีโมทภายใน 15 วินาที รถยนต์จะส่ง
สัญญาณป้องกันการโจรกรรม

หมายเหตุ หลังจากที่มีการล็อกรถยนต์แล้ว การกดปุ่มปลดล็อก
โดยไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ รถยนต์จะล็อกโดยอันโนมัติภายใน
ระยะ 30 วินาที

การควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เมื่อน�ำกุญแจรีโมทเข้ำใกล้รถยนต์ ท่ำนจะสำมำรถใช้งำนระบบกำร

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสำมำรถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ำยได้
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เมื่อใช้ระบบกำรเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษำระยะห่ำงระหว่ำงกุญแจรีโมทและมือจับประตูภำยใน 

1.5 เมตร

การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจำกกดปุ่มสตำร์ทเมื่อลงจำกรถและปิดประตู เพียงแค่ต้องกดปุ่ม

บนมือจับประตูด้ำนหน้ำหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจ) ก็

สำมำรถล็อกประตูทั้งหมดได้ รถยนต์จะเข้ำสู่สถำนะกันขโมย

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้ำนหน้ำหน่ึงครั้งจะปลดล็อกรถยนต์ ดึงมือจับ

ประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมายเหตุ ในกรณีที่รถยนต์อยู ่ในสถานะล็อก กดปุ่มบนมือจับ
ประตูด้านหน้า และไม่ได้กระท�าใดๆ ภายใน 30 วินาที รถยนต์จะ
ล็อกโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

หลังจำกล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกรถยนต์ หำกไม่สำมำรถปลดล็อกหรือล็อกรถยนต์ได้ตำม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ
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กำรล็อกผิดพลำด

กำรล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้ำนผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ACC/ON/RUN จะไม่สำมำรถล็อกประตูรถได้ 

แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่งคร้ังเพื่อเตือนกำรล็อกผิดพลำด สัญญำณ

เตือนกันกำรโจรกรรมจะไม่ท�ำงำน

ถ้ำจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้ำนผู้ขับปิด แต่ประตูด้ำนผู้โดยสำร

หรือฝำกระโปรงหน้ำ ประตูท้ำยปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

คร้ังเพ่ือเตอืนกำรลอ็กผดิพลำด ขณะนี ้สำมำรถใช้ฟังก์ชนับำงส่วนของ

ระบบสญัญำณกันขโมยได้ (ประตรูถ ฝำกระโปรงหน้ำหรอืประตทู้ำยที่

ได้ปิดสนิทจะถกูลอ็ก แต่ประตูรถหรอืฝำกระโปรงหน้ำหรอืประตทู้ำยที่

เปิดอยูจ่ะไม่ถกูลอ็ก ) ทนัททีีไ่ด้ปิดประตู ฝำกระโปรงหน้ำหรือประตู

ท้ำยท่ีเปิดอยู ่ระบบจะเข้ำสูส่ถำนะกนัขโมยโดยอัตโนมตัิ

เสียงสัญญำณกันกำรโจรกรรม

หำกระบบสัญญำณกันกำรโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่ำง

ต่อเนื่องจนกระทั่งได้ปิดกำรท�ำงำนของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบน

กุญแจ จะสำมำรถปิดระบบสัญญำณกันกำรโจรกรรม

สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบสัญญำณกันขโมยไม่ท�ำงำน หลังจำกปิดประตูด้ำนผู้ขับ กด

สวิตช์ล็อก (ต�ำแหน่ง 1) จะสำมำรถล็อกประตูรถท้ังหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�ำแหน่ง 2) จะสำมำรถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด
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หมายเหตุ หากระบบสัญญาณกันขโมยท�างานอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบสัญญาณกันขโมย

หำกประตูรถ ฝำกระโปรงหน้ำและประตูท้ำยทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกภำยใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะสว่ำงขึ้น

กรณีที่เกิดกำรล็อกผิดพลำดของประตูรถด้ำนผู้โดยสำร ประตูท้ำย

หรือฝำกระโปรงหน้ำ กดสวิตช์ล็อกภำยใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์

จะกะพริบ

มือจับประตูภำยใน

สำมำรถใช้มือจับประตูภำยในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภำยในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภำยในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูอัตโนมัติในขณะขับขี่

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง รถยนต์บำงรุ่นสำมำรถตั้งค่ำกำรเปิด “ล็อกประตู” 

และกำรปิด “ล็อกอัตโนมัติระหว่ำงกำรขับขี่” บนจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียง

กำรปลดล็อกอัตโนมัติ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถทั้งหมด

โดยอัตโนมัติ รถยนต์บำงรุ่นสำมำรถตั้งค่ำกำรเปิด “ล็อกประตู” และ

กำรปิด “กำรปลดล็อกอัตโนมัติหลังจำกรถยนต์หยุดท�ำงำน” บน

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียง
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ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดฝากระโปรงหลังในระหว่างการขับขี่

หรือยางซลีระหว่างตัวถังรถและฝากระโปรงหลงัมกีารฉกี

ขาด ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกระจกทัง้หมด และเลอืกโหมดเป่า

หน้า ต้ังค่าพดัลมระบบปรับอากาศให้ท�างานด้วยความเร็ว

สงูสดุ เพือ่ป้องกันไม่ให้ไอเสยีเข้าสู่ห้องโดยสาร

วิธีกำรเปิดประตูท้ำย

วิธีกำรเปิดประตูท้ำยมีดังต่อไปนี้

1 เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง OFF กดปุ่มเปิดค้ำงไว้ (ต�ำแหน่ง B) 

เกิน 2 วินำทีจะเปิดประตูท้ำย

2 ส�ำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ เมื่อกุญแจ

รีโมทที่ถูกต้องอยู่ในระยะ 1 เมตรจำกประตูท้ำย พลิกโลโก้ท่ี

ประตูท้ำย (ต�ำแหน่ง A) จะสำมำรถเปิดประตูท้ำยได้

กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

ช่องเปิดล็อกประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉินอยู่ตรงกลำงด้ำนในของแผง

ประตูท้ำย

พับเบำะนั่งด้ำนหลังลง เปิดฝำครอบด้วยมือ (ดังที่แสดงในรูป) เสียบ

เครื่องมือที่มีลักษณะแบนที่เหมำะสมเข้ำช่องเปิดล็อกประตูท้ำยใน

กรณีฉุกเฉิน จะสำมำรถเปิดประตูท้ำยได้จำกด้ำนในห้องเก็บสัมภำระ
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กำรสตำร์ทและกำรปิดระบบเพำเวอร์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตำร์ทส�ำหรับกำรสตำร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผงหน้ำปัดท่ีด้ำน

ซ้ำยของแกนพวงมำลัย ซึ่งเป็นแบบสวิตช์ปุ ่มกด หำกต้องกำรให้

ระบบท�ำงำน กุญแจรีโมทต้องอยู่ในรถยนต์

สถำนะกำรแสดงผลของปุ่มสตำร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

• ในต�ำแหน่งนี้ ระบบเพำเวอร์อยู่ในสถำนะปิด ขณะนี้ เบำะนั่ง

ไฟฟ้ำและกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำสำมำรถท�ำงำนได้

ไฟสีเหลือง (ACC)

• ในขณะที่ระบบเพำเวอร์อยู่ในสถำนะปิด กดปุ่มสตำร์ทโดยไม่

เหยียบแป้นเบรก เพื่อให้ระบบเข้ำสู่สถำนะ ACC ขณะนี้ ไฟสี

เหลืองบนปุ่มกดจะสว่ำงขึ้น และสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

บำงชนิดได้ เช่น กระจกไฟฟ้ำ

ไฟสีเขียว (ON/READY)

• ในขณะที่อยู่ในสถำนะ ACC กดปุ่มสตำร์ทอีกคร้ังโดยไม่เหยียบ

แป้นเบรก ระบบเพำเวอร์จะไม่ท�ำงำน แต่ไฟสีเขียวจะสว่ำงขึ้น 

ขณะนี้ สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำบำงชนิดได้

• ในขณะที่อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ P กดปุ่มสตำร์ทและเหยียบแป้น

เบรก เพื่อให้ระบบเพำเวอร์ท�ำงำน ขณะนี้ ไฟสีเขียวจะสว่ำงขึ้น 

และแผงหน้ำปัดจะแสดงตัวอักษร READY อุปกรณ์ไฟฟ้ำบำง

ชนิดจะสำมำรถใช้งำนได้

หมายเหตุ หลังจากกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF และเปิดประตู
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รถ หากลืมกุญแจไว้ในรถ เมื่อปิดประตูรถ แตรจะส่งเสียงดังสาม
ครั้ง เมื่อเปิดประตูอีกครั้ง จะมีเสียงเตือน และแผงหน้าปัดจะแสดง
ข้อความเตือนและสัญลักษณ์เตือน เพื่อเตือนว่ากุญแจยังอยู่ในรถ

หมายเหตุ หากต้องการออกจากต�าแหน่งเกียร์จอดรถ ปุ่มสตาร์ท
ต้องอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และต้องเหยียบแป้นเบรก

หำกรถยนต์เข้ำใกล้สัญญำณวิทยุควำมถี่สูง ปุ่มกดสตำร์ทรถยนต์อำจ

จะใช้งำนไม่ได้ เพรำะสัญญำณวิทยุควำมถี่สูงจะรบกวนระบบสตำร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ

กำรสตำร์ทระบบเพำเวอร์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 แน่ใจว่ำได้ปิดระบบไฟฟ้ำที่ไม่จ�ำเป็นทั้งหมดแล้ว

2 แน่ใจว่ำได้เปิดใช้งำนเบรกมือ 

3 แน่ใจว่ำปุ่มเปลี่ยนเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ P หรือ N หำกปุ่ม

เปลีย่นเกียร์อยูใ่นต�ำแหน่งอืน่ จะไม่สำมำรถสตำร์ทระบบเพำเวอร์

ได้

4 เหยียบแป้นเบรก

5 กดปุ่มสตำร์ทบนแผงหน้ำปัด หลังจำกสตำร์ทระบบเพำเวอร์ ให้

ปล่อยปุ่มทันที

6 หลังจำกสตำร์ทระบบเพำเวอร์ ไฟสีเขียวจะสว่ำงขึ้นและจอแสดง

ข้อมูลทั่วไปจะแสดงตัวอักษร  READY 
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ข้อควรระวัง

• หำกรถยนต์ไม่อยู่ในสถำนะ READY โปรดตรวจสอบค�ำเตือน

หรือข้อควำมใดๆ ท่ีแสดงบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป กรณีที่

อุณหภูมิต�่ำมำก หำกระบบเพำเวอร์สตำร์ทไม่ได้ ควรรอ 5 

นำทีแล้วจึงสตำร์ทใหม่ หลังจำกกำรสตำร์ท 3 คร้ัง หำกยัง

ไม่สำมำรถให้รถยนต์อยู่ในสถำนะ READY ได้ แนะน�ำให้

ติดต่อศูนย์บริกำรท่ีรับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ซ่อมแซม

• ห้ำมให้ระบบเพำเวอร์อยู่ต�ำแหน่ง ACC หรือต�ำแหน่ง ON/

READY เป็นเวลำนำน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้

อุปกรณ์ไฟฟ้ำตลอด

• รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันกำรโจรกรรม กุญแจที่ปั๊มเอง

ไม่สำมำรถเปิดประตูรถและสตำร์ทรถยนต์คันนี้ได้ กุญแจ

ใหม่ใดๆ จะต้องมีกำรเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้

ผลิต 

• รถยนต์ของท่ำนได้ตดิตัง้ระบบควบคุมไฟฟ้ำทีซ่บัซ้อน ดงันัน้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำอปุกรณ์ส่งสญัญำณวทิยหุรอือปุกรณ์

ทีส่ำมำรถก�ำเนดิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ำได้ทัง้หมด ถกูเกบ็ไว้ให้ห่ำง

จำกกญุแจรโีมทและคอนโซลกลำง มฉิะน้ัน อำจเกดิสญัญำณ

รบกวนกำรท�ำงำนของระบบควบคุมต่ำงๆ ของรถยนต์และ

ท�ำให้ระบบผดิปกตไิด้ โปรงอ้ำงอิงที ่ "โปรแกรมสตำร์ทส�ำรอง

ของรถยนต์"
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีที่รถยนต์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญำณวิทยุแรงหรือกุญแจรีโมทขำด

ไฟ โปรดสตำร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์ตำม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 วำงกุญแจรีโมทไว้ที่คอนโซลกลำง ตรงต�ำแหน่งที่วำงแก้ว โดยให้

ปุ่มหงำยขึ้น ดังรูป 

2 แน่ใจว่ำปุม่เปล่ียนเกยีร์ไฟฟ้ำอยูต่�ำแหน่ง P หรอื N จำกนัน้ เหยยีบ

แป้นเบรก กดปุ่มสตำร์ทเพือ่สตำร์ทระบบเพำเวอร์

หลังจำกเปลี่ยนแบตเตอรี่และขับรถออกจำกเขตที่มีสัญญำณรบกวน 

แต่ยังไม่สำมำรถใช้งำนโปรแกรมสตำร์ทแบบไร้กุญแจได้ตำมปกติ 

กรุณำน�ำรถยนต์ไปที่ศูนย์บริกำรที่ได ้รับกำรแต่งต้ังเพ่ือท�ำกำร

ซ่อมแซม

ข้อควรระวัง

โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองเหมำะกับกรณีดังนี้

• กรณีที่แบตเตอรี่กุญแจรีโมทหมดและไม่สำมำรถเปลี่ยน

แบตเตอรี่ได้ทันที

• กรณีที่รถยนต์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญำณรบกวนแรง ให้ใช้

โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองเพื่อขับรถออกจำกพื้นที่นั้น จำกนั้น 

โปรแกรมสตำร์ทแบบไร้กุญแจจะกลับสู่ปกติได้
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กำรปิดระบบเพำเวอร์

ให้ปิดระบบเพำเวอร์ตำมขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจอดรถอย่ำงปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรกตลอดเวลำ

2 ปรับปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไปท่ีต�ำแหน่งเกียร์ P จะเปิดใช้งำนเบรกมือ

โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ใช้งำนเบรกมือแล้ว

3 กดปุ่มสตำร์ทเพื่อปิดระบบเพำเวอร์

หมายเหตุ โปรดสังเกตไฟเตือนเบรกมือและข้อความท่ีแสดง
บนจอแสดงข้อมูลท่ัวไป ให้แน่ใจว่าได้ใช้งานเบรกมือแล้ว
ก่อนที่จะออกจากรถ

หมายเหตุ หากต้องการปิดระบบเพาเวอร์ในกรณีฉุกเฉินใน
ระหว่างการขับขี่ สามารถกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้เกิน 4 วินาที
เพื่อปิดระบบเพาเวอร์



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

141

4

กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เบรกและยำงต้องใช้เวลำในกำรปรับตัว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ใช้งำนประจ�ำวัน เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของรถยนต์ ควรพยำยำมหลีก

เลี่ยงกำรเร่งควำมเร็วอย่ำงกะทันหัน กำรชะลอควำมเร็วอย่ำง

กะทันหันหรือกำรเบรกรถอย่ำงฉุกเฉินในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก

กำรขับรถแบบประหยัด

พฤติกรรมกำรขับรถของท่ำนจะส่งผลกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของ

รถยนต์และแบตเตอรี่เป็นอย่ำงมำก

การขับรถด้วยความเร็วคงที่

กำรขับรถด้วยควำมเร็วคงที่จะประหยัดไฟฟ้ำมำกกว่ำกำรขับรถแบบ

เร่งควำมเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเร่งควำมเร็ว 

กำรออกตัวหรือกำรเบรกอย่ำงกะทันหัน กำรเร่งหรือชะลอควำมเร็ว

อย่ำงสม�่ำเสมอจะประหยัดไฟฟ้ำมำกกว่ำกำรเร่งหรือชะลอควำมเร็ว

อย่ำงกะทันหัน และลดกำรสึกหรอของชิ้นส่วนกลไก

ควรหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยควำมเร็วสูง จะสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำมำกขึ้นและท�ำให้

เกิดเสียงรบกวนดังขึ้น

การขับรถโดยการตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า

ควรพยำยำมหลีกเลี่ยงถนนที่มีกำรจรำจรหนำแน่นหรือกำรจรำจร

ติดขัด ระหว่ำงกำรขับรถ ควรตรวจสอบสภำพกำรจรำจรล่วงหน้ำ
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รักษำระยะห่ำงจำกรถข้ำงหน้ำให้เพียงพอและชะลอควำมเร็วอย่ำง

ทันเวลำ หำกไม่ต้องกำรเบรกรถ กรุณำหลีกเลี่ยงวำงเท้ำบนแป้น

เบรกเป็นเวลำนำน เพรำะจะท�ำให้แผ่นเบรกสึกหรอก่อนเวลำอันควร

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำจะท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงำนแบตเตอรี่มำกขึ้น 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำมำรถท�ำให้กำรขับรถสะดวกสบำยมำกขึ้น แต่กำรใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น ระบบปรับอำกำศ จะท�ำให้ส้ินเปลืองพลังงำน

ไฟฟ้ำมำกขึ้นและลดระยะทำงในกำรขับขี่ของรถยนต์

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

การขับรถในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรก เร่งความเรว็หรือเลีย้วบนถนนลืน่อย่างกะทนัหนั 

จะท�าให้ล้อลืน่ไถลได้ ท�าให้รถยนต์เสยีการควบคมุและเกิด

อบุตัเิหตไุด้

• หำกทัศนวิสัยลดลงเน่ืองจำกฝนตกหรือหิมะตก และกระจกเกิด

ฝ้ำ โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้ำของเครื่องปรับอำกำศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่ำปกติ กรุณำลดควำมเร็วรถและ

ขับรถด้วยควำมระมัดระวัง

• เมื่อฝนตกหรือหิมะตก ห้ำมขับรถด้วยควำมเร็วสูง เนื่องจำกมีน�้ำ

เคลือบผิวถนนและยำง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันกำรเลี้ยวและ

กำรเบรก

การขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง

หลีกเลี่ยงกำรขับรถผ่ำนพื้นที่ที่มีน�้ำขัง มิฉะน้ัน อำจท�ำให้เกิดควำม

เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อรถยนต์
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจ�า

หำกแรงดันลมยำงสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�ำให้ยำงสึกหรอเร็ว
ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อกำรควบคุมรถยนต์ หำกแรงดันลมยำงไม่
เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทำนจำกกำรหมุนของยำง และท�ำให้สิ้น
เปลืองพลังงำนไฟฟ้ำมำกขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

กำรบรรทุกสัมภำระที่ไม่จ�ำเป็นเพ่ิมขึ้นจะท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงำน
ไฟฟ้ำมำกขึ้น โดยเฉพำะในกรณีที่รถยนต์ต้องจอดและสตำร์ทบ่อยๆ 

การรักษาการตั้งศูนย์ล้ออย่างถูกต้อง

รักษำกำรต้ังศนูย์ล้อท่ีถกูต้อง ต้องหลกีเลีย่งกำรชนกบัไหล่ทำง และลด
ควำมเรว็เมือ่ขบับนพืน้ท่ีไม่เรยีบ หำกตัง้ศนูย์ล้อไม่ถกูต้อง นอกจำกจะ
ท�ำให้ยำงสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภำระทำงไฟฟ้ำและสิ้นเปลือง
พลังงำนไฟฟ้ำมำกขึน้
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ระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

เมื่อรถยนต์ว่ิงด้วยควำมเร็วต�่ำ สำมำรถใช้ระบบเสียงเตือนคน

ภำยนอกขณะขับขี่เพื่อส่งเสียงเตือนคนเดินเท้ำและรถร่วมทำงผ่ำน

ล�ำโพง เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรขับขี่

สำมำรถเปิดหรือปิดระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่ได้ในหน้ำ

ตั้งค่ำรถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง ระบบจะเปิดใช้งำน

ตำมค่ำเริ่มต้นหลังจำกรถยนต์เชื่อมต่อแหล่งจ่ำยไฟอีกครั้ง

หมายเหตุ เมื่อไม่พบคนเดินเท้าในระยะใกล้รถ และไม่มีความ
จ�าเป็นต้องเปิดเสียงเตือน จึงสามารถปิดระบบเสียงเตือนคน
ภายนอกขณะขับขี่ได้

หลักกำรท�ำงำนของกำรส่งเสียงเตือนของรถยนต์ดังต่อไปนี้

ส่งเสียงเตือน

ล�ำโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

1 รถยนต์อยู่ในสถำนะ READY

2 ได้เปิดใช้งำนระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

3 เมือ่เร่งควำมเรว็รถยนต์ ควำมเรว็รถมำกกว่ำ 0 กโิลเมตร/ชัว่โมง
และต�ำ่กว่ำ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง เมือ่ชะลอควำมเรว็ ควำมเรว็รถ
มำกกว่ำ 0 กโิลเมตร/ชัว่โมงและต�ำ่กว่ำหรอืเท่ำกบั 25 กโิลเมตร/
ชัว่โมง

ไม่ส่งเสียงเตือน

ล�ำโพงจะไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อได้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

1 รถยนต์ไม่อยู่ในสถำนะ READY

2 ปิดใช้งำนระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

3 เมื่อเร่งควำมเร็วรถยนต์ ควำมเร็วรถสูงกว่ำหรือเท่ำกับ 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 เมื่อชะลอควำมเร็ว แต่ควำมเร็วรถสูงกว่ำ 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
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กำรควบคุมรถยนต์

ระบบควบคุมรถยนต์

ระบบควบคุมรถยนต์ท�ำหน้ำท่ีรวบรวมควำมต้องกำรของผู้ขับ (เช่น 

คันเร่ง แป้นเบรก ต�ำแหน่งเกียร์ ฯลฯ) และปรับควำมรำบร่ืนและ

ควำมสะดวกสบำยในกำรขับขี่ และจ�ำกัดแรงบิดเอำต์พุตตำมสภำพ

ของรถยนต์ (ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนจริงในขณะนั้นของแบตเตอรี่

ไฟฟ้ำแรงดันสูงและมอเตอร์ขับเคลื่อน)

โหมดกำรขับขี่

ผู้ขับสำมำรถเลือกโหมดกำรขับขี่ตำมควำมต้องกำร ภำยใต้โหมดกำร

ขับขี่ต่ำงๆ ระบบควบคุมรถยนต์สำมำรถเลือกใช้กลยุทธ์กำรควบคุมที่

แตกต่ำงกันเพื่อควบคุมกำรเอำต์พุต โหมดกำรท�ำงำนโปรดอ้ำงอิงท่ี 

“โหมดกำรขับขี่” ในบท “ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ (EDS)”

โหมดรีไซเคิลพลังงำน (KERS)

เมื่อรถยนต์ลื่นไถลและเบรกรถ รถยนต์จะสำมำรถเข้ำสู่โหมดรีไซเคิล

พลังงำนได้ มอเตอร์ขับเคลื่อนจะแปลงส่วนหนึ่งของพลังงำนจลน์เป็น

พลังงำนไฟฟ้ำ และเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ผู้ขับสำมำรถเลือกโหมดรีไซเคิลพลังงำนตำมควำมต้องกำร โหมดกำร

ท�ำงำนโปรดอ้ำงอิงที่ “โหมดรีไซเคิลพลังงำน” ในบท “ระบบขับ

เคลื่อนไฟฟ้ำ (EDS)”

กำรควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะสำมำรถรักษำ

ควำมเร็วรถยนต์ให้คงที่และขับขี่ตำมรถคันข้ำงหน้ำโดยอัตโนมัติใน

ขณะที่ผู ้ขับไม่ได้เหยียบคันเร่ง ผู ้ขับสำมำรถตั้งค่ำระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันได้โดยอำศัยสวิตช์คันโยก โหมดกำร

ท�ำงำนโปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน”
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กำรจ�ำกัดก�ำลังของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ตำมภำระโหลดในขณะนั้นและสถำนะของแบตเตอรี่แรงดันต�่ำ (12V) 

รถยนต์สำมำรถจ�ำกัดก�ำลงัของอุปกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่พิม่ควำมสะดวกสบำย

บำงชนิดได้ เช่น จ�ำกดักำรชำร์จ USB ไฟส่องบำงส่วน พดัลมแอร์ แสง

สว่ำงของจอแสดงผลระบบเครือ่งเสยีงและระดบัเสยีง เป็นต้น ขณะนี้ 

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อควำมเตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่

แรงดันต�ำ่น้อยเกินไป 

ข้อควรระวัง

เมื่อเกิดกรณีดังกล่ำว ต้องชำร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่ำ (12V) โดย

เร็วที่สุด
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ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรชำร์จ

โดยทั่วไป แนะน�าให้ใช้โหมดชาร์จช้า ควรหลีกเล่ียงการ

ใช้โหมดชาร์จเร็วบ่อยครั้ง

ก่อนที่จะชาร์จไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ 

เต้ารับและสายไฟอยู่ในสภาพปกติ

แนะน�าให้เชื่อมต่อหัวชาร์จเข้าช่องเสียบบนตัวถังรถก่อน 

แล้วจึงปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ชาร์จ

ห้ามสตาร์ทรถยนต์ในระหว่างการชาร์จ

เมื่อเครื่องชาร์จขัดข้อง ต้องแจ้งให้ช่างผู้มีความช�านาญ

ทราบเพื่อแก้ไขปัญหา ห้ามท�าการแก้ไขด้วยตัวเอง

หลังจากชาร์จเสร็จ ต้องปิดอุปกรณ์ชาร์จก่อน จากนั้น

ถอดหัวชาร์จออกจากตัวถังรถ แล้วปิดฝาปิดช่องชาร์จ

ของอุปกรณ์ชาร์จและฝาปิดช่องชาร์จบนตัวถังรถ

สามารถชาร์จไฟได้ในกรณท่ีีฝนตก แต่ต้องป้องกนัไม่ให้หัว

ชาร์จและช่องชาร์จโดนน�้าฝนในระหว่างการเสียบหรือ

ถอด หากเจอกับสภาพลมฟ้าอากาศเลวร้าย เช่น พายุ

แนะน�าให้หยดุการชาร์จ

ค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภยัส�ำหรบักำรชำร์จด้วยแหล่ง
จ่ำยไฟจำกท่ีพกัอำศยั

หลักกำรพื้นฐำน

• แหล่งจ่ำยไฟที่ใช้ตำมที่พักอำศัยท่ัวไปไม่รวมถึงเครื่องชำร์จ ผู้ใช้

ต้องสั่งซื้อเครื่องชำร์จเอง แนะน�ำให้ช่ำงผู้มีควำมช�ำนำญด�ำเนิน

กำรติดตั้ง

• กรณีท่ีชำร์จไฟโดยใช้ช่องเสียบในท่ีพักอำศัย ควรหลีกเลี่ยงกำร

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ ในวงจรไฟฟ้ำเดียวกัน

• ต้องให้ช่ำงผู ้มีควำมช�ำนำญและมีควำมสำมำรถด�ำเนินกำร

ประเมินวงจรจ่ำยไฟของผู้ใช้งำน
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ข้อก�ำหนดส�ำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว

• วงจรจ่ำยไฟของผูใ้ช้งำนต้องมอุีปกรณ์ป้องกนัไฟรัว่ และพยำยำม

ตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัไฟรัว่ท่ีด้ำนหน้ำสดุของวงจรจ่ำยไฟ

• ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วแบบเร็วและควำมไวสูง อุปกรณ์ป้องกัน

ไฟรั่วชนิด RCD type B or RCD Type A (ไฟฟ้ำจะถูกตัดเมื่อ

กระแสไฟฟ้ำรั่ว DC มำกกว่ำ 6 mA)

• อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วต้องมีคุณภำพสูงเช่ือถือได้และเป็นไปตำม

มำตรฐำน IEC 62955

ข้อก�ำหนดส�ำหรับอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสเกิน (แอร์- 
เซอร์กิตเบรกเกอร์)

• วงจรจ่ำยไฟต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสเกิน และ
อุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสเกินต้องติดต้ังอยู่ท่ีด้ำนหลังของ
อุปกรณ์ตัดไฟรั่วและอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว

• พิกัดควำมจุของอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสเกินที่ด้ำนหน้ำช่อง
เสียบไฟในที่พักอำศัยเป็น 20 A เมื่อมำกกว่ำ 16 A ต้องใช้เครื่อง
ชำร์จ

• อุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสเกินต้องมีคุณภำพสูงเช่ือถือได้และ

เป็นไปตำมมำตรฐำน EN 60898

ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรเดินสำยไฟ

• วงจรจ่ำยไฟของผู้ใช้ต้องเป็นวงจรไฟฟ้ำพิเศษ กำรเดินสำยวงจร

ต้องถูกต้องตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของอำคำร ไฟฟ้ำ ฯลฯ

• ส�ำหรับอำคำรหรือบ้ำนเก่ำ แนะน�ำให้ติดตั้งวงจรไฟฟ้ำพิเศษใหม่

• เส้นผ่ำนศูนย์กลำงสำยวงจรจ่ำยไฟของผู้ใช้ต้องไม่น้อยกว่ำ 4 

ตำรำงมลิลเิมตร เส้นผ่ำนศนูย์กลำงของสำยวงจรจ่ำยไฟของเครือ่ง

ชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำจะต้องมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 6 ตำรำงมลิลเิมตร 

และควำมยำวรวมของสำยไฟเครือ่งชำร์จต้องไม่เกนิ 50 เมตร

• กำรเดินสำยวงจรต้องเลี่ยงพื้นที่ที่มีควำมชื้นสูงหรือมีน�้ำขัง และ

บริเวณรอบๆ ไม่มีวัตถุไวไฟ

ข้อก�ำหนดส�ำหรับช่องเสียบ

• ต้องติดตั้งช่องเสียบอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อกำรจอดรถและกำร

ชำร์จ

• ควรเลือกใช้ช่องเสียบกระแสไฟฟ้ำสลับแบบมำตรฐำน ขนำด

พิกัด 220V/16A

• ต้องต่อสำยไฟช่องเสียบอย่ำงถูกต้อง (สำยเส้นท่ีมีไฟ (L) สำย

นวิตรอน (N) สำยกรำวด์ (G)) และต้องต่อสำยกรำวด์อย่ำงถกูต้อง
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• ห้ำมใช้อะแดปเตอร์ โรลเก็บสำยไฟ ปลั๊กไฟในกำรต่อสำย

• ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องเสียบโดนน�้ำฝน แสงแดดและมีสิ่งแปลก

ปลอมเข้ำ และไม่มีแหล่งควำมร้อนอยู่รอบๆ

• ช่องเสียบต้องมีคุณภำพสูงเชื่อถือได้และเป็นไปตำมมำตรฐำน 

ท้องถิ่น โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อสอบถำมรำยละเอียด

เพิ่มเติม

อื่นๆ

• ต้องชำร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วจึงปลดสำยชำร์จ หำกต้องกำรหยุด

กำรชำร์จไฟ ต้องถอดหัวชำร์จออกจำกรถก่อน แล้วจึงถอดปลั๊ก

ด้ำนจ่ำยไฟ

• เมื่อชำร์จไฟในช่วงฝนตก ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ำฝนไหลเข้ำช่อง

เสียบและปลั๊ก

• ต้องตรวจสอบช่องเสียบ/ปลั๊กก่อนกำรชำร์จทุกครั้งว่ำมีกำรเสีย

รูป เปลี่ยนเป็นสีด�ำหรือกัดกร่อนหรือไม่ หำกพบอำกำรผิดปกติ 

ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที แม้ว่ำไม่พบอำกำรผิดปกติ หำกใช้งำนเกิน 

3 ปี ก็ต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่

• หำกมีกลิ่นผิดปกติ มีควัน ร้อนเกินไป หรือมีอำกำรผิดปกติอื่นๆ 

ในระหว่ำงกำรชำร์จ ต้องตัดวงจรชำร์จทันทีและหยุดกำรชำร์จ 

แล้วตรวจสอบปลั๊กและช่องเสียบ

• กรณีที่ไฟเตือนสำยชำร์จร้อนเกินไปสว่ำงขึ้น ต้องตรวจสอบว่ำ

ปลั๊กและช่องเสียบมีกำรเสียรูป เปลี่ยนเป็นสีด�ำหรือกัดกร่อน

หรือไม่ หำกพบอำกำรผิดปกติ ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

ข้อก�ำหนดส�ำหรับสภำพแวดล้อมกำรชำร์จ

• ภำยในโมดูลบำงส่วนของอุปกรณ์ชำร์จอำจจะเกิดประกำยไฟ 

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ ห้ำมชำร์จที่ปั๊มน�้ำมัน หรือสถำน

ที่ที่มีก๊ำซหรือของเหลวไวไฟ

• ระยะเวลำกำรชำร์จมส่ีวนเกีย่วข้องกบัอณุหภูมภิำยนอก ตวัอย่ำง

เช่น เมือ่อณุหภมูติ�ำ่ ระยะเวลำกำรชำร์จจะเพิม่ข้ึน

ผลกระทบต่อกลุ่มคนพิเศษจำกกำรชำร์จ

พื้นที่ชำร์จอำจจะสร้ำงสัญญำณรบกวนจำกสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ใน

ระหว่ำงกำรชำร์จ ผูใ้ช้ทีใ่ส่เครือ่งกระตุ้นไฟฟ้ำหวัใจแบบฝัง เครือ่งชอ็ก

ไฟฟ้ำหวัใจแบบฝัง ฯลฯ ต้องอยูห่่ำงไกลจำกรถยนต์ท่ีก�ำลงัชำร์จไฟอยู่

หมายเหตุ เมื่อไม่ได้ชาร์จรถยนต์ กลุ่มคนพิเศษดังกล่าวสามารถนั่ง
โดยสารในรถหรือขับรถได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
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ช่องชำร์จ

เปิดฝำปิดช่องชำร์จในต�ำแหน่งโลโกด้ำนหน้ำ จะสำมำรถมองเห็น

ช่องชำร์จเร็ว/ช้ำ (แสดงดังรูป) ฝำปิดช่องชำร์จเชื่อมต่อกับระบบ

เซ็นทรัลล็อก เมื่อได้ปลดล็อกรถยนต์ กดโลโก้รถลง จะสำมำรถเปิด

ฝำปิดได้ ดึงฝำปิดออกเบำๆ เพื่อเปิดฝำปิดช่องชำร์จ

1 ช่องชำร์จช้ำและช่องชำร์จเร็ว - 7 ขำ - หัวชำร์จชนิดที่ 2

2 ช่องชำร์จเร็ว - 7 ขำและ 2 ขำ - หัวชำร์จชนิด CCS

ช่องชำร์จนี้ได้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำน IEC ซึ่งประกอบ

ด้วยฟังก์ชันกำรชำร์จช้ำและฟังก์ชันกำรชำร์จเร็ว ต�ำแหน่ง 1 ที่แสดง

ในรูปเป็นช่องชำร์จช้ำ ซึ่งใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อหัวชำร์จช้ำ ต�ำแหน่ง 2 ที่

แสดงในรูปเป็นช่องชำร์จเร็ว ซึ่งใช้ส�ำหรับเชื่อมต่อหัวชำร์จเร็ว

ล็อกไฟฟ้ำของช่องชำร์จ

ช่องชำร์จเร็วและช่องชำร์จช้ำมีระบบล็อกไฟฟ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้หัว

ชำร์จหลุดออกหรือถูกดึงออกโดยไม่ตั้งใจ หลังจำกเสียบหัวชำร์จเข้ำ

ช่องชำร์จ ควรล็อกรถยนต์ไว้เพื่อล็อกหัวชำร์จ ห้ำมดึงหัวชำร์จออก

เมื่อรถยนต์ถูกล็อก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ต้องปลดล็อก

รถยนต์ก่อน แล้วจึงดึงหัวชำร์จออก

หมายเหต ุจะหยุดชาร์จกรณทีีร่ถยนต์ถกูปลดล็อก 

กำรปลดล็อกช่องชำร์จไฟฟ้ำในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่ำในกรณีใด เมื่อฟังก์ชันปลดล็อกอัตโนมัติของล็อกไฟฟ้ำช่อง

ชำร์จขัดข้อง สำมำรถดึงสำยสลิงเพื่อเปิดล็อกไฟฟ้ำของช่องชำร์จ 

เปิดฝำกระโปรงหน้ำ จะสำมำรถมองเห็นสำยสลิงเปิดล็อกไฟฟ้ำของ

ช่องชำร์จ
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กำรชำร์จเร็ว

หมายเหตุ ก่อนที่จะใช้เคร่ืองชาร์จเร็ว โปรดอ่านค�าแนะน�าการใช้
งานอุปกรณ์อย่างละเอียด เคร่ืองชาร์จแต่ละประเภทอาจมีค�า
แนะน�าที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดขอความช่วยเหลือจากช่างผู้มี
ความช�านาญ

ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในกำรชำร์จเร็ว

• ปิดปุ่มสตำร์ท และรอ 10 วินำทีแล้วจึงเปิดฝำปิดช่องชำร์จ

ข้อมูลแสดงระหว่ำงกำรชำร์จ

1 ไฟแสดงสถำนะ (Breathing light) ที่ด้ำนหน้ำโลโก้ด้ำนหน้ำจะ

สว่ำงขึ้นและหรี่ลง

2 เมื่อชำร์จไฟแล้วเสร็จ ไฟ Breathing light ด้ำนหน้ำจะดับลง

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด
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กำรชำร์จช้ำ

หมายเหต ุการชาร์จช้าเป็นวธิกีารชาร์จทีท่�าให้แบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนั
สงูได้ความสมดุลทีดี่ทีสุ่ด

แนะน�ำให้เลือกเครื่องชำร์จในกำรชำร์จไฟรถยนต์ และเลือกใช้เครื่อง

ชำร์จที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพสูง ผู้ผลิตเครื่องชำร์จจะเป็นผู้รับ

ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกเครื่องชำร์จ

กำรใช้เครื่องชำร์จกระแสสลับ

ข้อควรระวัง

เพื่อควำมปลอดภัย ผู้ใช้ควรเลือกเครื่องชำร์จกระแสสลับที่มี

คุณภำพสูงและมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (เช่น IEC 

61851, IEC 62196 เป็นต้น)

เครื่องชำร์จกระแสสลับ (ทำงเลือก)
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หมายเหตุ ปุ่มหยุดฉุกเฉินไม่ใช่ปุ่มปิด/รีสตาร์ท (ต�าแหน่ง 1) หลัง
จาดกดปุ่มนี้ลง เครื่องชาร์จจะหยุดท�างาน ห้ามกดปุ่มนี้ในกรณีที่
ไม่ได้เกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีที่กดปุ่มหยุดฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ สามารถ
หมุนปุ่มนี้ตามทิศทางลูกศรบนปุ่มกดเพื่อท�าการรีเซ็ต

เมื่อใช้เครื่องชำร์จกระแสสลับชำร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตำร์ท และปฏิบัติ

ตำมค�ำแนะน�ำต่อไปนี้

1 หลังจำกปิดปุ่มสตำร์ท ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดแผงครอบช่องชำร์จ เปิดฝำปิดช่องชำร์จ และล็อกรถยนต์

3 เชือ่มต่อหวัชำร์จกบัช่องชำร์จ

4 หลังจำกเชื่อมต่อเสร็จ ไฟ Breathing Light ด้ำนหน้ำจะสว่ำงขึ้น

5 ระหว่ำงกำรชำร์จไฟ ไฟ Breathing Light ด้ำนหน้ำจะสว่ำงขึ้น

และหรี่ลง เมื่อแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดันสงูเร่ิมกำรชำร์จอย่ำงสมดุล 

ไฟ Breathing light ด้ำนหน้ำจะสว่ำงตลอด

6 เมื่อชำร์จอย่ำงสมดุลแล้วเสร็จ ไฟ Breathing light ด้ำนหน้ำจะ

ดับลง หลังจำกปลดล็อกรถยนต์ โปรดปลดหัวชำร์จออกจำก

รถยนต์

7 แน่ใจว่ำช่องชำร์จไม่มีสิ่งแปลกปลอม ปิดฝำปิดช่องชำร์จและ

แผงครอบช่องชำร์จ

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากรถยนต์ถูกปลดล็อก จะหยุด
ชาร์จ หลังจากล็อกรถยนต์อีกครั้ง จะชาร์จต่อ หากยังชาร์จไม่ได้ 
โปรดเชื่อมต่อหัวชาร์จใหม่
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กำรชำร์จโดยกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟในที่พักอำศัย

เมื่อชำร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตำร์ท โปรดปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำต่อไปนี้

1 หลังจำกปิดปุ่มสตำร์ท ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดแผงครอบช่องชำร์จ เปิดฝำปิดช่องชำร์จ และล็อกรถยนต์

3 เชือ่มต่อหวัชำร์จช้ำกับช่องชำร์จช้ำ

4 เชือ่มต่อหวัชำร์จช้ำกับแหล่งจ่ำยไฟในทีพั่กอำศยั

5 หลังจำกเชื่อมต่อหัวชำร์จช้ำแล้วเสร็จ ไฟ Breathing Light จะ

สว่ำงขึน้

6 ระหว่ำงกำรชำร์จไฟ ไฟ Breathing Light ด้ำนหน้ำจะสว่ำงขึ้น

และหรี่ลง เมื่อแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดันสงูเร่ิมกำรชำร์จอย่ำงสมดุล 

ไฟ Breathing light ด้ำนหน้ำจะสว่ำงตลอด

7 เมื่อชำร์จอย่ำงสมดุลแล้วเสร็จ ไฟ Breathing light ด้ำนหน้ำจะ

ดับลง หลังจำกปลดล็อกรถยนต์ โปรดปลดหัวชำร์จออกจำก

รถยนต์และช่องเสียบด้ำนจ่ำยไฟตำมล�ำดับ

8 ปิดฝำปิดช่องชำร์จช้ำ และแผงครอบช่องชำร์จให้สนิทตำมล�ำดับ

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากรถยนต์ถูกปลดล็อก จะหยุด
ชาร์จ หลังจากล็อกรถยนต์อีกครั้ง จะชาร์จต่อ หากยังชาร์จไม่ได้ 
โปรดเชื่อมต่อหัวชาร์จใหม่

ชุดอุปกรณ์ชำร์จช้ำ (มีให้ในรถ)
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หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรชำร์จ

เมื่อเริ่มชำร์จไฟ แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

1 สถำนะกำรชำร์จ

2 เวลำในกำรชำร์จ

3 ปริมำณประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ 

แรงดันสูง

4 ระยะทำงขับต่อ

Charging
12:56

200km

80%

4 3

1 2
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กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล หมำยถึงหลังจำกชำร์จไฟเสร็จ ระบบจัดกำร

แบตเตอร่ีจะควบคุมให้แรงดันไฟฟ้ำของเซลล์แบตเตอรี่ทุกตัวเท่ำ

เทียมกัน เพื่อรักษำคุณสมบัติและประสิทธิภำพโดยรวมของ

แบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสูง หำกไม่ได้ด�ำเนินกำรชำร์จอย่ำงสมดุลเป็น

เวลำนำน แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือนว่ำ “Please Slow 

Charger the Vehicle” เพ่ือเตือนผู้ใช้งำนให้ท�ำกำรบ�ำรุงรักษำ

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง รำยละเอียดโปรดดูที่ “แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรง

ดันสูง” ในบท "กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

ภำยใต้อุณหภูมิปกติ กำรชำร์จท่ัวไป (รวมถึงกำรชำร์จอย่ำงสมดุล) 

จะใช้เวลำอย่ำงน้อย 7.5 ชั่วโมง

ระยะเวลำกำรชำร์จ

ระยะเวลำกำรชำร์จของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงเกี่ยวข้องกับปัจจัย

หลำยๆ อย่ำง เช่น ปริมำณประจุไฟฟ้ำในขณะนั้น วิธีกำรชำร์จ 

อุณหภูมิภำยนอก ก�ำลังของอุปกรณ์ชำร์จ ฯลฯ

ระยะเวลำกำรชำร์จเร็ว

ภำยใต้อุณหภูมิปกติ หำกอุปกรณ์ชำร์จมีก�ำลังเอำต์พุตเกิน 105KW 

กำรเร่ิมชำร์จหลังจำกระบบส่งสัญญำณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้ำ

ของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัดสว่ำงขึ้น) จน

มีประจุไฟฟ้ำ 80% ของประจุไฟฟ้ำรวม (แผงหน้ำปัดแสดงผล

ปริมำณประจุไฟฟ้ำเป็น 80%) จะใช้เวลำประมำณ 40 นำที ระยะ

เวลำในกำรชำร์จของเครื่องชำร์จแบรนด์ต่ำงๆ จะแตกต่ำงกัน

• ภำยใต้อุณหภูมิต�่ำมำกและสูงมำก ระยะเวลำกำรชำร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่ออุปกรณ์ชำร์จมีก�ำลังเอำต์พุตไม่เพียงพอ ระยะเวลำกำรชำร์จ

จะเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลำกำรชำร์จช้ำ

ภำยใต้อุณหภูมิปกติ กำรเร่ิมชำร์จหลังจำกระบบส่งสัญญำณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้ำปัดสว่ำงขึ้น) จนชำร์จเต็ม 100% จะใช้เวลำประมำณ 7 ชั่วโมง

• ภำยใต้อุณหภูมิต�่ำ ระยะเวลำกำรชำร์จจะเพิ่มขึ้น

• หำกไม่ได้ด�ำเนินกำรชำร์จอย่ำงสมดุลเป็นเวลำนำน ระยะเวลำ

กำรชำร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำนำน ก่อนกำรใช้งำนครั้งแรก ต้องด�ำเนิน

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล ระยะเวลำกำรชำร์จควรนำนกว่ำ 7.5 

ชั่วโมงเพื่อชำร์จอย่ำงสมดุล

หมายเหตุ ระยะเวลาการชาร์จช้าดังกล่าวข้างต้น หมายถึงระยะ
เวลาการชาร์จโดยใช้เคร่ืองชาร์จกระแสสลับ หากใช้สายเคเบ้ิล
ชาร์จท�าการชาร์จ ระยะเวลาการชาร์จประมาณเป็น 2.5 เท่าของ
การใช้เครื่องชาร์จกระแสสลับ
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ตำรำงระยะเวลำกำรชำร์จ

กำรชำร์จเร็ว
เริ่มชำร์จหลังจำกส่งสัญญำณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัด

สว่ำงขึ้น) จนถึง 80% จะใช้เวลำประมำณ 40 นำที

กำร

ชำร์จช้ำ

สำยเคเบิ้ล

ชำร์จ

เริ่มชำร์จหลังจำกส่งสัญญำณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ 

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัด

สว่ำงขึน้) จนชำร์จเตม็ (แผงหน้ำปัดแสดง

ผลปริมำณประจไุฟฟ้ำเป็น 100%) จะใช้

เวลำประมำณ 20 ชัว่โมง

เริม่ชำร์จหลังจำกส่งสัญญำณเตอืน (ไฟเตือน

ประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

น้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัดสว่ำงขึ้น) จน

ชำร์จเต็ม (แผงหน้ำปัดแสดงผลปริมำณ

ประจไุฟฟ้ำเป็น 100%) และเสรจ็กำรปรบั

สมดลุ จะใช้เวลำประมำณ 20.5 ชัว่โมง

เมือ่ไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำ

นำน กำรปรับสมดุล

ไฟฟ้ำก่อนกำรใช้รถ 

ครั้งแรก จะใช้เวลำ

ประมำณ 22 ชัว่โมง

เครื่องชำร์จ

กระแสสลับ

เริ่มชำร์จหลังจำกส่งสัญญำณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ 

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัด

สว่ำงขึน้) จนชำร์จเตม็ (แผงหน้ำปัดแสดง

ผลปรมิำณประจไุฟฟ้ำเป็น 100%) จะใช้

เวลำประมำณ 7 ช่ัวโมง

เริม่ชำร์จหลังจำกส่งสัญญำณเตอืน (ไฟเตอืน

ประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

น้อยเกินไปบนแผงหน้ำปัดสว่ำงขึ้น) จน

ชำร์จเต็ม (แผงหน้ำปัดแสดงผลปริมำณ

ประจไุฟฟ้ำเป็น 100%) และเสรจ็กำรปรบั

สมดลุ จะใช้เวลำประมำณ 7.5 ชัว่โมง

เมือ่ไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำ

นำน กำรปรับสมดุล

ไฟฟ้ำก่อนกำรใช้รถ 

ครั้งแรก จะใช้เวลำ

ประมำณ 9 ชัว่โมง
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ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�ำคัญมำก กรุณำอ่ำนอย่ำงละเอียดก่อนที่

จะใช้งำน

• ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำประกอบด้วชุดไฟฟ้ำแรงดันสูง ดังนั้น ห้ำม

สัมผัสช้ินส่วนขับเคลื่อนใดๆ หำกไม่ได้ผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับ

ระบบไฟฟ้ำ 

• ก่อนที่จะสตำร์ทรถยนต์ ให้เข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P หรือ N แน่ใจว่ำ

ได้เหยียบเบรกและเปิดใช้งำนเบรกมือ 

• หลังจำกระบบเพำเวอร์อยู่ในสถำนะ READY หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ไปที่ต�ำแหน่งเกียร์ที่ต้องกำร

• ปลดเบรกมือแต่ยังคงเหยียบเบรกไว้ จนกระทั่งท่ำนพร้อมที่จะ

ออกตัว กรณีที่เดินทำงบนทำงเรียบ เมื่อปลดเบรก รถยนต์จะเริ่ม

เคลื่อนที่ เหยียบคันเร่งช้ำๆ เพื่อเร่งควำมเร็ว

กำรเปลี่ยนเกียร์

ต�ำแหน่งเกียร์ของปุ่มเปลี่ยนเกียร์

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เป็นเกียร์ R หรือเกียร์ P ใน

ขณะท่ีรถยนต์วิ่งอยู่ มิฉะนั้น จะท�าให้ระบบขับเคลื่อน

ไฟฟ้าเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายได้
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• P เกียร์จอดรถ

เบรกมือไฟฟ้ำจะท�ำงำนที่ต�ำแหน่งนี้

หมายเหตุ การปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า โปรดอ้างอิงที่ “ระบบ
เบรกมือไฟฟ้าแบบวันทัช (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

• R เกียร์ถอยหลัง

สำมำรถเลือกใช้ต�ำแหน่งเกียร์นี้เมื่อรถยนต์จอดสนิทและผู้ขับ

ต้องกำรถอยหลังเท่ำนั้น

• N เกียร์ว่ำง

ขณะท่ีรถยนต์จอดนิ่ง (ตัวอย่ำงเช ่น เวลำรอสัญญำณไฟ) 

สำมำรถเข้ำแหน่งเกียร์เกียร์นี้ได้

• D เกียร์เดินหน้ำ

ใช้ส�ำหรับกำรขับขี่ปกติ

เมื่อรถยนต์จอดนิ่งและอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำงเกิน 2 วินำที ต้อง

เหยียบแป้นเบรกและหมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตำมเข็มนำฬิกำจนสุด 

รถยนต์จะเข้ำเกียร์เดินหน้ำได้

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เน้นสีบนแผงหน้าปัดจะแสดงต�าแหน่งเกียร์
หรือโหมดที่เลือก

กำรใช้งำนปุ่มเปลี่ยนเกียร์

ห้ามกดปุ่มเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างการเดินทาง

P

MODE               KERS            BATTERY

ปุ่มเปลี่ยนเกียร์มีทั้งหมด 5 ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่ง  เป็นต�ำแหน่งล็อก

กลไก ต�ำแหน่ง  และต�ำแหน่ง  เป็นต�ำแหน่งที่ไม่มั่นคง เมื่อ

ปล่อยปุ่มเปลี่ยนเกียร์ จะกลับสู่ต�ำแหน่งล็อกกลไก เพื่อป้องกันกำร

กดผิด หลังจำกกดปุ่มเปลี่ยนเกียร์ จะสำมำรถกดปุ่มเพื่อเข้ำต�ำแหน่ง
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เกียร์ P เมื่อตรงตำมข้อก�ำหนด

เมื่อเปลี่ยนเกียร์ ให้ใช้งำนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตำมค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้

 ต�ำแหน่งเกียร์ในขณะนั้น

  ต�ำแหน่งไม่ล็อก

| เหยียบแป้นเบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์

ข้อควรระวัง

• หลังจำกสตำร์ทรถยนต์ ต�ำแหน่งเกียร์เริ่มต้นคือเกียร์ P หำก

ต้องกำรเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ R, D หรือ N ต้องเหยียบแป้นเบรก

• เมื่อเปลี่ยนจำกเกียร์ N เป็นเกียร์ R ต้องเหยียบแป้นเบรก

• กรณีท่ีไม่ได้อยู ่ต�ำแหน่งเกียร์ P และควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 2 

กิโลเมตร/ชั่วโมง กดปุ่มเปลี่ยนเกียร์หน่ึงคร้ัง จะสำมำรถเข้ำ

ต�ำแหน่งเกียร์ P

• กรณีท่ีไม่ได้อยู ่ต�ำแหน่งเกียร์ P และควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 2 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ปิดปุ่มสตำร์ท จะเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P โดย

อัตโนมัติ

• กรณีท่ีไม่ได้อยู ่ต�ำแหน่งเกียร์ P และควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 2 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ปลดเข็มขัดนิรภัย

ด้ำนผู้ขับและเปิดประตูด้ำนผู้ขับ รถยนต์จะเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P 

โดยอัตโนมัติ

• หำกต้องเปลี่ยนจำกเกียร์ R เป็นเกียร์ D แนะน�ำให้เหยียบแป้น

เบรกเพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่
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กำรออกตัว

รถจะอยู่ในสถำนะ READY ได้ เมื่อได้เหยียบแป้นเบรกและอยู่ใน

ต�ำแหน่งเกียร์ P หรือ N เท่ำนั้น หลังจำกเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ที่ต้องกำร 

รอให้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำเข้ำต�ำแหน่งเกียร์อย่ำงเต็มที่แล้วจึงปล่อย

แป้นเบรก และเหยียบคันเร่งเพื่อออกตัว

กำรขับขี่บนทำงลำดชัน

กรณีท่ีต้องจอดรถบนทางลาดชันเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

(เช่น รถติด) ห้ามใช้คันเร่งเพื่อไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล 

เพราะการกระท�าเช่นนี้จะท�าให้ระบบขับเคล่ือนไฟฟ้า

ร้อนเกินไปหรือเกิดความเสียหาย

กำรออกตัวบนทำงลำดชัน

เมือ่ออกตวับนทำงลำดชนั เพือ่ป้องกนัไม่ให้รถยนต์ลืน่ไถล สำมำรถใช้

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) เพื่อช่วยกำรออกตัว รำยละเอียดโปรด

อ้ำงอิงที ่“ระบบเบรกมือไฟฟ้ำแบบวนัทชั (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

ท่ำนยังสำมำรถใช้ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชันเพื่อช่วย

ออกตัวบนทำงลำดชัน ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับระบบช่วยกำร

ออกตัวบนทำงลำดชัน โปรดอ้ำงอิงที่ “ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำง

ลำดชัน (HAS)” ในบท "ระบบเบรก"

หมายเหตุ ถึงแม้ว่ามีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน แต่ยัง
คงมีอันตรายจากการลื่นไถลเม่ือทางลาดชันท่ีมีความชันสูงมาก 
ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพื่อช่วยการขับขี่
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โหมดกำรขับขี่ (MODE)

ห้ามสลับโหมดการขับขี่ในระหว่างการขับขี่ เพราะอาจ

จะท�าให้ผู้ขับเสียสมาธิจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

ผู้ขับสำมำรถใช้สวิตช์เลือกโหมดกำรขับขี่ (MODE) ของเกียร์ไฟฟ้ำ

บนคอนโซลกลำง เพ่ือเลือกโหมดกำรขับขี่สำมประเภทด้วยตนเอง 

(โหมดประหยัด โหมดมำตรฐำนและโหมด Sport)

• แผงหน้ำปัดจะแสดงโหมดกำรขับขี่: E (โหมดประหยัด) N (โหมด

มำตรฐำน) หรือ S (โหมด Sport)

ผลักสวิตช์ไปยังด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง เพื่อสลับโหมดกำรขับขี่

เมื่อสตำร์ทรถยนต์ โหมดกำรขับขี่เริ่มต้นเป็นโหมดมำตรฐำน

ภำยใต้โหมดกำรขับขี่ต่ำงๆ ระบบควบคุมรถยนต์สำมำรถเลือกใช้

กลยุทธ์กำรควบคุมที่แตกต่ำงกันเพื่อควบคุมกำรเอำต์พุต

โหมดประหยัด (Eco Mode)

ภำยใต้โหมดประหยัด จะสิ้นเปลืองพลังงำนน้อยสุด และสำมำรถเพิ่ม

ระยะทำงขับต่อ

โหมดมำตรฐำน (Normal Mode)

ภำยใต้โหมดมำตรฐำน รถยนต์จะท�ำให้ควำมประหยัดและก�ำลัง

สมดุล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
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โหมด Sport (Sport Mode)

ภำยใต้โหมด Sport ระบบควบคุมจะท�ำให้รถยนต์มีก�ำลังมำกขึ้น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรขับขี่

หมายเหตุ การใช้โหมด Sport อย่างต่อเนื่องจะท�าให้ระยะการ
ขับขี่สั้นลง

หมายเหตุ แนะน�าให้เลือกโหมด Sport เมื่อขับรถในสภาวะพิเศษ 
เช่นถนนบนภูเขา เป็นต้น

ภำยใต้โหมดกำรขับขี่ที่แตกต่ำงกัน กำรปรับเทียบระบบก�ำลัง ระบบ

บังคับเลี้ยวและระบบปรับอำกำศก็จะแตกต่ำงกัน โดยมีรำยละเอียด

ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง

โหมดกำร

ขับขี่

กำรตอบ

สนองของ

ก�ำลัง

แรงหมุนพวง

มำลัย

ระบบปรับ

อำกำศ

Eco ประหยัด เบำ ประหยัด

Normal มำตรฐำน มำตรฐำน มำตรฐำน

SPORT SPORT มั่นคง SPORT

หมายเหตุ หากสลับโหมดการขับขี่เม่ือความเร็วรถเกิน 100 
กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือหมุนพวงมาลัย ระดับแรงหมุนพวงมาลัยจะ
ไม่สามารถตอบสนองทันที เมื่อความเร็วรถลดลงและรถยนต์วิ่งใน
แนวเส้นตรง แล้วจึงสามารถสลับระดับแรงหมุนพวงมาลัยได้

หมายเหตุ หากระบบเพาเวอร์หรือระบบบังคับเลี้ยวขัดข้อง ระบบ
ที่ขัดข้องจะเข้าสู่โหมดมาตรฐานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ภายใต้โหมดประหยัด หลังจากเปิดแอร์แล้ว รถยนต์จะ
ควบคุมให้การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง เพื่อเพิ่มก�าลังขับเคลื่อน
รถยนต์
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โหมดรีไซเคิลพลังงำน (KERS)

เพือ่ความปลอดภยั ถึงแม้ว่าการใช้โหมดรไีซเคลิพลังงาน

สามารถช่วยลดความเร็วรถ แต่ไม่สามารถแทนทีเ่บรกได้ 

โปรดเตรียมความพร้อมส�าหรับการเบรกเสมอเพื่อความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ระหว่ำงกำรเดินทำง เมื่อรถยนต์อยู่ในสถำนะเบรกหรือสถำนะลื่น

ไถล โหมดรีไซเคิลพลังงำนจะถูกกระตุ้น มอเตอร์จะแปลงส่วนหนึ่ง

ของพลังงำนจลน์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ และเก็บไว้ในแบตเตอรี่แรงดันสูง

ไม่สำมำรถใช้โหมดรีไซเคิลพลังงำนได้หรือกำรรีไซเคิลพลังงำนถูก

จ�ำกัดในบำงกรณี เช่น

• เลือกเกียร์ N (แนะน�ำไม่ให้เข้ำเกียร์ว่ำงแล้วปล่อยให้รถยนต์ลื่น

ไถลในระหว่ำงกำรเดินทำง )

• ในระหว่ำงกำรแทรกแซงแรงบิด (ระหว่ำงที่ระบบ SCS และ TCS 

ก�ำลังท�ำงำน)

• แบตเตอรี่แรงดันสูงชำร์จเต็ม

• อุณหภูมิแบตเตอรี่แรงดันสูงสูงมำกหรือต�่ำมำก

กำรตั้งค่ำกำรรีไซเคิลพลังงำนมี 3 โหมดดังนี้

โหมด Heavy

ภำยใต้โหมด Heavy จะสำมำรถรีไซเคิลพลังงำนมำก ระยะลื่นไถล

สั้น และมีควำมรู้สึกรับแรงดึงอย่ำงแรง แผงหน้ำปัดจะแสดงผล

โหมด Moderate

ภำยใต้โหมด Moderate จะสำมำรถรีไซเคิลพลังงำนปริมำณปำน

กลำง แผงหน้ำปัดจะแสดงผล

โหมด Light

ภำยใต้โหมด Light จะสำมำรถรีไซเคิลพลังงำนน้อย ระยะลื่นไถลยำว 

ไม่มีควำมรู้สึกรับแรงดึงอย่ำงแรง แผงหน้ำปัดจะแสดงผล
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ผู้ขับสำมำรถใช้สวิตช์เลือกโหมดรีไซเคิลพลังงำน (KERS) ของเกียร์

ไฟฟ้ำบนคอนโซลกลำง เพื่อเลือกโหมดรีไซเคิลพลังงำนสำมประเภท

ด้วยตนเอง

ผลักสวิตช์ไปยังด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง เพื่อสลับโหมดรีไซเคิลพลังงำน

เมื่อสตำร์ทรถยนต์ โหมดรีไซเคิลพลังงำนเริ่มต้นคือโหมด Heavy

ค�าแนะน�าส�าหรับการตั้งค่าโหมดรีไซเคิลพลังงาน

โหมดกำรขับขี่ กำรรีไซเคิลพลังงำน

Eco Heavy

Normal Moderate

SPORT Heavy

กรณีที่ขับรถบนทำงลื่น (เช่น พื้นถนนที่มีน�้ำแข็ง) แนะน�ำให้ใช้โหมด 

Light หรือโหมด Moderate
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กำรแสดงผลประจุไฟฟ้ำ (BATTERY)

ผู้ขับสำมำรถผลักสวิตช์แสดงผลประจุไฟฟ้ำ (BATTERY) ท่ีคอนโซล

กลำงไปทำงด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง เพื่อแสดงข้อมูลระยะทำงขับต่อ

บนแผงหน้ำปัด และข้อมูลนี้จะหำยไปภำยในไม่กี่วินำที

โหมดป้องกัน

เมือ่จะจอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามคีวามปลอดภยั

และถกูต้องตามกฎจราจร แล้วจงึขบัรถไปยงัพ้ืนท่ีปลอดภัย

กำรป้องกันมอเตอร์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำร้อนเกินไป

เมื่อออกตัวในสภำพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงบ่อยครั้ง เร่ง/ลดควำม

เร็วบ่อยๆ ขึ้นทำงลำดชันเป็นเวลำนำน หรือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำรับ

ภำระเกิน อำจจะท�ำให้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำร้อนมำก เพื่อป้องกันไม่

ให้มอเตอร์เกิดควำมเสียหำย ระบบจะเปิดฟังก์ชันกำรป้องกัน

มอเตอร์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำร้อนเกินไป ไฟเตือน  บนแผง

หน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น และแสดงข้อควำมเตือน “Motor Overheating” 

และข้อควำมเตือนจะหำยไปหลังจำกไม่กี่วินำที แต่ไฟเตือน  จะ

สว่ำงต่อ

หำกพบกรณีนี้ ควรจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยหรือลดภำระโหลดลง

แล้วจึงขับรถต่อด้วยควำมเร็วคงที่ เพื่อระบำยควำมร้อนมอเตอร์ หลัง

จำกอุณหภูมิมอเตอร์ต�่ำลง ไฟเตือนจะดับลง หลังจำกข้อควำมเตือน

บนแผงหน้ำปัดหำยไป จะสำมำรถขับรถได้ตำมปกติ
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หลังจำกระบำยควำมร้อนระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำอย่ำงถูกต้องเป็น

เวลำนำน (ประมำณ 20 นำที) หำกไฟเตือนดังกล่ำวยังไม่ดับลง โปรด

จอดรถในพื้นที่ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนั้น จะท�ำให้

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง

ข้อควรระวัง

ในช่วงกำรป้องกันมอเตอร์ระบบขับเคลื่อนไฟฟำ้ร้อนเกินไป เพื่อ

หลีกเล่ียงมอเตอร์เกิดควำมเสียหำย จะจ�ำกัดก�ำลังของระบบ 

เพำเวอร์ (แผงหน้ำปัดจะแสดง “Power Limited, Limiting 

Speed” และไฟเตือน  สว่ำงขึ้น) หลังจำกชะลอควำมเร็ว 

เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์ลดลงถึงระดับปกติ อำกำรนี้จะหำยไป

มอเตอร์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบมอเตอร์และช้ินส่วนระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ (PEB) 

เกิดปัญหำ แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือน “Motor Fault” หำก

พบกรณีนี้ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที

โหมด Limp Home

กรณีที่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำเกิดควำมขัดข้องใดๆ ระบบขับเคลื่อน

ไฟฟ้ำจะเข้ำสู่โหมด Limp Home ขณะน้ี ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำจะ

สำมำรถท�ำงำนด้วยควำมเร็วท่ีก�ำหนดเท่ำน้ัน และไฟเตือน  

บนแผงหน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น พร้อมแสดงข้อควำมเตือน “Vehicle 

Control System Fault” และข้อควำมเตือนนี้จะหำยไปหลังจำกไม่

กี่วินำที ไฟเตือน  จะสว่ำงต่อเนื่อง หำกพบกรณีนี้ กรุณำติดต่อ

ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที

ปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่ำงร้ำยแรง

เมื่อระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำเกิดปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่ำง

ร้ำยแรง ไฟเตือน  บนแผงหน้ำปัดจะสว่ำงขึ้นและแสดง

ข้อควำมเตือน “Vehicle Control System Fault" และข้อควำม

เตือนนี้จะหำยไปหลังจำกไม่กี่วินำที ไฟเตือน  จะสว่ำงต่อเนื่อง

ขณะนี้ ระบบเพำเวอร์จะบังคับให้ตัดกำรส่งก�ำลังเพื่อป้องกันระบบ

ขับเคล่ือนไฟฟ้ำ และรถยนต์จะไม่สำมำรถขับขี่ได้ หำกพบกรณีน้ี 

กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที
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เม่ือระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่ำงร้ำย

แรง แผงหน้ำปัดจะแสดง “EP” ขณะนี้ เพื่อควำมปลอดภัยในกำร

ขับขี่ เมื่อควำมเร็วรถต�่ำกว่ำค่ำที่ก�ำหนด ระบบเพำเวอร์จะบังคับให้

ตัดกำรส่งก�ำลังเพื่อป้องกันระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ และรถยนต์จะไม่

สำมำรถขับขี่ได้ หำกพบกรณีนี้ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำร

แต่งตั้งทันที
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกจะเบรกรถโดยผ่ำน

ระบบเบรก 2 วงจร หำกวงจรหนึ่งขัดข้อง อีกวงจรหนึ่งยังสำมำรถ

เบรกรถได้ แต่ในกรณีนี้ ระยะกำรเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบ

แป้นเบรกแรงขึ้น และระยะเบรกจะยำวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจร

เบรกเดียวที่สำมำรถใช้งำนได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภำพจรำจร

เอื้ออ�ำนวย ห้ำมขับขี่ต่อ และต้องติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งำน ควร

ระวังดังต่อไปนี้

• ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรงจะใช้งำนได้เม่ือระบบเพำเวอร์

พร้อมใช้งำนหรือท�ำงำน ห้ำมปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลเมื่อระบบ

เพำเวอร์อยู่ในสถำนะปิด

• สุญญำกำศของระบบมำจำกปั ๊มสุญญำกำศไฟฟ้ำ ในกรณีที่

ปลอดภัย ห้ำมเหยียบแป้นเบรกหลำยต่อหลำยครั้ง มิฉะนั้น 

ระบบอำจจะไม่สำมำรถจ่ำยสุญญำกำศช่วยผ่อนแรงได้และจะ

จ�ำกัดควำมเร็วรถ ขณะน้ี ต้องระบำยควำมร้อนปั๊มสุญญำกำศ

ไฟฟ้ำระยะหนึ่งหรือสตำร์ทใหม่ ก็จะสำมำรถกลับสู่ปกติ

• เมื่อแผงหน้ำปัดแสดงข้อควำมเตือน “Vacuum System 

Fault” ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภำพจรำจรเอื้ออ�ำนวย และ

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�ำกำร

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม ขณะนี้ ระบบเบรกอำจจะไม่สำมำรถ

จ่ำยแรงเบรกที่เพียงพอ ห้ำมขับรถต่อในกรณีเช่นนี้

• ประสิทธิภำพของระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรงลดลงอำจจะได้

รับผลกระทบมำจำกสภำวะต่ำงๆ (เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของ

ควำมดันอำกำศที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของควำมสูงเหนือระดับ

น�้ำทะเล) ท่ำนต้องใช้แรงเหยียบเบรกมำกกว่ำปกติเพื่อท�ำให้

รถยนต์หยุดเคลื่อนที่
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สภำวะเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่ำนพื้นท่ีท่ีมีน�้ำขังหรือฝนตกหนัก อำจจะลดประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำนของเบรก ขณะนี้ ให้รักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัยกับรถคัน

อื่น และเหยียบแป้นเบรกเบำๆ เป็นระยะ เพื่อท�ำให้ดิสก์เบรกแห้ง

ระบบกระจำยแรงเบรก (EBD)

รถยนต์ได้ติดต้ังระบบกระจำยแรงเบรก เพื่อให้มีประสิทธิภำพกำร

เบรกท่ีดีภำยใต้สถำนะกำรรับภำระที่แตกต่ำงกัน ระบบจะกระจำย

แรงเบรกให้เพลำหน้ำและเพลำหลังโดยอัตโนมัติ

ระบบ EBD รวมอยู่ในระบบควบคุม ระบบควบคุมถูกเชื่อมโยงกับไฟ

เตือนระบบเบรกที่แผงหน้ำปัด อ้ำงอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ใน

บท “แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม”

ในระหว่ำงกำรขับขี่ หำกไฟเตือนสว่ำงขึ้นหรือสว่ำงค้ำงอยู่หลังจำก

เปิดปุ่มสตำร์ท (ต�ำแหน่ง ON) แสดงว่ำระบบเบรกขัดข้อง ระบบ 

EBD อำจจะไม่ท�ำงำน หำกพบกรณีนี้ ควรจอดรถทันทีและติดต่อ

ศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเพ่ือท�ำกำรตรวจสอบ ห้ำมขับรถต่อใน

ขณะที่ไฟเตือนระบบเบรกสว่ำงอยู่

ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ขณะที่เหยียบ

แป้นเบรกอย่ำงกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยผู้ขับเพิ่มแรงเบรกให้ล้อ

ต่ำงๆ เพื่อให้แรงเบรกเพิ่มขึ้นถึงจุดกระตุ้น ABS อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้

ระยะกำรเบรกสั้นลง

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทางลาดชันได้ในทุกสถานะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือความลาดชันสูง ฯลฯ) และ

ไม่สามารถแทนการให้ความสนใจกับการขับรถของผู้ขับ

ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันแทนเบรก

มือ มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ระบบนี้

เหมาะส�าหรับใช้เป็นระบบช่วยการออกตัวเท่านั้น
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ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันท�างาน ห้าม

มิให้ผู้ขับออกจากรถอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทางลาดชันและอยู่ในสภาพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลอย่างคาดไม่

ถึงในขณะออกตัว กรุณาเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาที

ก่อนที่จะออกตัว

ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทำงลำดชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลำออกตัว

หำกตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นกำรกระตุ้นระบบช่วยกำร

ออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS) ให้ท�ำงำน

• ปิดประตูด้ำนผู้ขับและคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้อง

• จอดรถบนทำงลำดชัน

• ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) ท�ำงำนและไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ไม่ขัดข้องและปลดเบรกมือ

• อยู่ต�ำแหน่งเกียร์เดินหน้ำหรือเกียร์ถอยหลัง

• ระบบเพำเวอร์พร้อมใช้งำน

• เหยียบแป้นเบรกแรงพอสมควร

หำกผู้ขับปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถยนต์ก�ำลังขึ้นทำงลำดชัน ระบบ 

HAS จะท�ำให้รถยนต์อยู่ที่เดิมประมำณ 1-2 วินำที หำกไม่ได้ออกตัว

ภำยใน 1-2 วินำที 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 เป็นระบบช่วยเหลอืเท่านัน้ ในบางกรณ ี(เช่น 

พื้นลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือน�้าแข็งหรือความลาดชันสูง

เกินไป) ระบบ HDC จะไม่สามารถเอาชนะขีดจ�ากัดทาง

กายภาพเพือ่ให้รถยนต์ลงทางลาดชันด้วยความเรว็ต�า่

ผู้ขับยังต้องให้ความสนใจกับสถานะการขับขี่ของรถยนต์

เม่ือได้เปิดใช้งานระบบ HDC และต้องควบคุมรถยนต์

หากมีความจ�าเป็น เพราะในบางกรณี ระบบ HDC อาจ

จะใช้งานไม่ได้เป็นชั่วคราว

ภายใต้สภาพการขับรถลงทางลาดชันบางประการ (เช่น 

ลงทางลาดชันด้วยความเร็วสูง ความลาดชันต�่าเกินไป 

ฯลฯ) ระบบ HDC จะไม่ท�างาน ผู้ขับต้องเหยียบแป้น

เบรกเพื่อควบคุมความเร็วรถเพ่ือความปลอดภัยในการ

ขับขี่

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเสริมที่ออกแบบมำส�ำหรับกำรลงทำงลำดชัน 

ระบบ HDC จะช่วยเพ่ิมแรงเบรกเพื่อลดควำมเร็วรถ เพื่อช่วยขับรถ

ลงทำงลำดชันด้วยควำมเร็วต�่ำ ดังนั้น ห้ำมใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อขับรถบน

ทำงเรียบ

เมื่อระบบ HDC ท�ำงำน ระบบเบรกจะสั่นสะเทือนหรือส่งเสียงดัง ซึ่ง

เป็นอำกำรปกติเมื่อระบบ HDC ท�ำงำน

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ห้ามหมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไปที่
ต�าแหน่ง N เพราะการกระท�าเช่นนี้จะปิดการท�างานของระบบ 
HDC

กำรเปิด/ปิดระบบ HDC

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON/READY ระบบ HDC จะอยู่สถำนะปิด 

แตะปุ่มกดเพื่อเปิดหรือปิดระบบ HDC ที่สวิตช์ควบคุมระบบเครื่อง

เสียง

โดยทั่วไป ระบบ HDC มี 4 สถำนะต่อไปนี้

1 สถำนะสแตนด์บำย: เปิดสวิตช์ HDC จะเปิดใช้งำนระบบ HDC 

และเข้ำสู่สถำนะสแตนด์บำย ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้ำ

ปัดจะส่องแสงสีเขียว
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2 สถำนะท�ำงำน: ภำยใต้โหมดสแตนด์บำย เมื่อขับรถลงทำงลำด

ชัน หำกควำมเร็วรถสูงกว่ำ 8 กิโลเมตร/ช่ัวโมงและต�่ำกว่ำ 35 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบ HDC จะเข้ำสู่สถำนะท�ำงำนโดยอัตโนมัติ 

ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้ำปัดจะส่องแสงสีเขียวและ

กะพริบ ระบบ HDC จะควบคุมควำมเร็วรถในขณะนั้นให้คงท่ี 

และอำจจะส่งเสียงท�ำงำนของระบบเบรกในเวลำเดียวกัน

หลังจำกผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือแป้นเบรก หำกควำมเร็วรถยังอยู่

ในช่วง 8-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบ HDC จะควบคุมควำมเร็ว

เป้ำหมำยให้เป็นควำมเร็วล่ำสุด

3 สถำนะกำรหยุดท�ำงำนชั่วครำว: ภำยใต้โหมดท�ำงำน เมื่อเหยียบ

คันเร่งหรือแป้นเบรกถึงระดับหนึ่ง จะหยุดกำรท�ำงำนของระบบ 

HDC ชั่วครำว

4 สถำนะปิด: แตะสวิตช์ HDC อีกครั้ง จะปิดระบบ HDC

หมายเหตุ ระบบ HDC สามารถท�างานได้เมื่อรถยนต์เดินหน้าหรือ
ถอยหลังอยู่

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะเพิ่มแรงดันหรือ
รักษาแรงดันโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ถ้าเหยียบแป้นเบรก จะรู้สึกมี

แรงดันป้อนกลับ ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อระบบ HDC ท�างาน

ไฟเตือน HDC เปิด/ขัดข้อง

อ้ำงอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบ

ควบคุม”
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ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะทีร่ถยนต์วิง่ด้วยความเรว็สงูหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะลืน่

ไถล ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ที่มีน�้าขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถเกาะ

ถนนได้อย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะขีด

จ�ากัดทางกายภาพและท�าให้รถยนต์หยดุเคล่ือนทีไ่ด้ทันที

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) มีหน้ำที่ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกรถ 

ด้วยเหตุนี้ จะช่วยให้ผู้ขับสำมำรถควบคุมกำรบังคับเลี้ยวของรถยนต์

ได้

รถยนต์ทีไ่ด้ตดิตัง้ระบบ ABS ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ผูข้บัสำมำรถขบัรถ

โดยประมำท ซึง่อำจจะเป็นอนัตรำยต่อผูร่้วมทำงได้ ไม่ว่ำในกรณใีด ผู้

ขับมีหน้ำที่รักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้องพิจำรณำ

ปัจจัยต่ำงๆ เช่น สภำพอำกำศ สภำพกำรจรำจร ฯลฯ

ภำยใต้สภำวะกำรเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้น แต่ขณะที่

แรงเบรกสูงกว่ำแรงยึดเกำะระหว่ำงยำงกับถนนและมีแนวโน้มที่จะ

ล็อกล้อ ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับจะรู้สึก

ว่ำแป้นเบรกสั่นสะเทือนอย่ำงรวดเร็ว

กำรเบรกในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย

ครั้ง เพราะจะท�าให้ระบบ ABS หยุดท�างานและอาจจะ

ท�าให้ระยะการเบรกยาวขึ้น

หำกจ�ำเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกแรงๆ กรณี

ที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�ำเช่นกัน ระบบ ABS สำมำรถป้องกันไม่ให้ล้อ

รถถูกล็อก โดยทั่วไป จะท�ำให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่ภำยในระยะกำร

เบรกที่สั้นที่สุด

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

ไม่ว่ำจะเหยียบแป้นเบรกแรงเพียงใด ท่ำนสำมำรถควบคุมรถยนต์ได้

ตำมปกติ
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ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สำมำรถชดเชยกำรใช้งำนที่ผิดพลำดหรือกำรขำด

ประสบกำรณ์ของผู้ขับได้

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง

อ้ำงอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบ

ควบคุม”

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

ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง 
(AVH)

หลังจากใช้ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้าง (AVH) จอดรถให้นิ่ง หากสลับเป็นเบรก

มือไฟฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ปิดระบบเพาเวอร์ 

ปลดเข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) ฯลฯ) จะไม่รับ

ประกันได้ว่าจะสามารถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุก

กรณี ตัวอย่างเช่น ล้อหลังอยู่บนพื้นที่ที่มีน�้าแข็งหรือ

ถนนลื่น หรือความลาดชันของพื้นที่จอดรถสูงเกินไป 

(เช่น มากกว่า 20%) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จอด

รถให้นิ่งสนิทแล้วก่อนที่จะออกจากรถ

ห้ามเดินทางเสี่ยงภัยโดยอาศัยฟังก์ชันระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) เพื่อหลีก

เล่ียงอุบัติเหตุ แม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) แต่ผู้

ขับต้องใช้สมาธิและสังเกตสภาพรอบข้าง
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4

กรณีที่ออกตัวบนถนนภูเขา ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) จะไม่สามารถจอดรถ

หรือเบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสถานะ (ตัวอย่างเช่น ผิว

ถนนเปียกหรือผิวถนนเป็นน�้าแข็ง)

ขณะทีร่ะบบเพาเวอร์ท�างานและได้เปิดใช้งานระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) ห้าม 

ออกจากรถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง 

(AVH) อาจจะไม่สามารถท�าให้เบรกมือไฟฟ้าท�างานโดย

อัตโนมัติหลังปิดระบบเพาเวอร์ในทุกสถานะ ดังนั้น ก่อน

ที่จะลงจากรถ ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าและ

รถยนต์จอดนิ่งสนิท

ต้องปิดระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้าง (AVH) ก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้างรถแบบอตัโนมัติ 

มิฉะนั้น เบรกมือไฟฟ้าอาจถูกเปิดโดยอัตโนมัติจนท�าให้

เกิดความเสยีหาย

เมื่อระบบเพำเวอร์ท�ำงำนอยู่ รถยนต์ต้องกำรจอดรถบ่อยหรือต้อง

จอดเป็นเวลำนำน (ตัวอย่ำงเช่น เวลำรอไฟเขียว จอดบนทำงลำดชัน

หรือเจอรถติด) ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก

ค้ำง (AVH) สำมำรถช่วยผู้ขับควบคุมรถยนต์และป้องกันรถยนต์

เคลื่อนที่อัตโนมัติโดยไม่จ�ำเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

โดยปกติ ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง 

(AVH) มี 3 สถำนะดังนี้

1 สถำนะปิด: สถำนะปิดฟังก์ชัน

2 สถำนะสแตนด์บำย: ฟังก์ชันอยู่ในสถำนะสแตนด์บำย ขณะน้ี

ฟังก์ชันถูกกระตุ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้จอดรถ ภำยในสถำนะนี้ เมื่อ

ตรงตำมเงื่อนไขกำรจอดรถ จะสำมำรถจอดรถได้โดยอัตโนมัติ

3 สถำนะจอดรถ: ฟังก์ชันอยู่ในสถำนะจอดรถ ขณะน้ี ไฟสีเขียว 

 บนแผงหน้ำปัดสว่ำงขึ้น
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เมื่อผู้ขับได้คำดเข็มขัดนิรภัยและได้ปิดประตูด้ำนผู้ขับ และระบบ 

เพำเวอร์ท�ำงำนอยู่ กดสวิตช์ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้ำง (AVH) ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้ำง (AVH) จะถูกเปลี่ยนจำกสถำนะปิดเป็นสถำนะ

สแตนด์บำย

หลังเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์ได้จอดนิ่ง ระบบ

ป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH) จะถูก

เปลี่ยนจำกสถำนะสแตนด์บำยเป็นสถำนะจอดรถ

หลังระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH)

เข้ำสู่สถำนะจอดรถและได้โยกคันเกียร์เข้ำเกียร์เดินหน้ำหรือเกียร์

ถอยหลัง เหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้ำง (AVH) จะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติตำมควำมลำดชัน

หลังระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH)

เข้ำสู่สถำนะจอดรถ ในบำงกรณี (เช่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ปิด

ระบบเพำเวอร์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลำหนึ่ง) ระบบป้องกันกำรไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง (AVH) จะออกจำกสถำนะจอดรถ

และให้เบรกมือไฟฟ้ำท�ำงำน

หมายเหตุ เมื่อได้เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล
ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) จะปิดการท�างานของ
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) 
แต่ไม่สามารถเปิดการท�างานของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าให้ปิดระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง (AVH) 
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ระบบป้องกันกำรพลิกคว�่ำ (ARP)

ระบบ ARP เป็นเพียงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

เท่าน้ัน ซึ่งไม่สามารถละเมิดกฎทางฟิสิกส์ และไม่

สามารถรับรองว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิด

การพลิกคว�่าแน่นอน

กรณีที่รถยนต์เปลี่ยนเลนสองทิศทำง ท�ำให้รถยนต์ที่มีจุดศูนย์กลำง

มวลสูงมีควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรพลิกคว�่ำ ระบบป้องกันกำรพลิกคว�่ำ

จะท�ำหน้ำที่เบรกล้อด้ำนนอกเพื่อควบคุมแรงบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 

เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดกำรพลิกคว�่ำ

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

ระบบควบคุมไฟส่องเมื่อเบรกรถฉุกเฉิน (ESS)

กรณีที่ขับรถยนต์ควำมเร็วมำกกว่ำ 50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เมื่อผู้ขับ

เบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน ระบบจะเปิดไฟเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถ

ที่ตำมหลังและป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบควบคุมไฟส่องเมื่อเบรก
รถฉุกเฉินจะไม่ท�างาน

เมื่อระบบควบคุมไฟส่องเมื่อเบรกรถฉุกเฉินถูกกระตุ้นให้ท�ำงำนแล้ว 

(ไม่ตรวจพบกำรลดควำมเร็วอย่ำงรุนแรง) ไฟฉุกเฉินจะกะพริบครู่

หนึ่งแล้วดับลง

หมายเหตุ หากความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือระบบ
ควบคุมไฟส่องเมื่อเบรกรถฉุกเฉินถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว ไฟ
ฉุกเฉินจะสว่างต่อเนื่อง กดปิดไฟฉุกเฉินได้ด้วยมือโดยใช้สวิตช์ไฟ
ฉุกเฉิน หรือเร่งความเร็วรถให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง มากกว่า 5 
วินาที จะสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำแบบวันทัช (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถปิดการ

ท�างานของเบรกมือได้ ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ

ให้ส่ีล้อลงพื้นหรือล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

กำรเปิดใช้งำนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

หลังจำกรถยนต์จอดน่ิงและเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P จะสำมำรถเปิดใช้

งำนระบบ EPB ได้โดยอัตโนมัติ หำกไม่สำมำรถเปิดใช้งำนระบบ EPB 

ได้โดยอัตโนมัติ โปรดเปิดใช้งำนระบบ EPB ด้วยตนเองก่อนที่จะออก

จำกรถ

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนกระทั่งไฟสวิตช์ EPB สว่ำงขึ้น

• หำกไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้ำปัดสว่ำงขึ้น 

แสดงว่ำได้เปิดใช้งำนระบบเบรกมือแล้ว

• หำกไฟเตือน EPB P  บนแผงหน้ำปัดสว่ำงตลอด แสดงว่ำระบบ

เบรกมือไฟฟ้ำขัดข้อง กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ทันที

หมายเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยิน
เสียงมอเตอร์
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ข้อควรระวัง

• ห้ำมออกจำกรถก่อนท่ีไฟสวิตช์ EPB สว่ำงขึ้นและไฟแสดง

ต�ำแหน่งเกียร์แสดงเป็นสถำนะ P เพื่อหลีกเลี่ยงกำรไม่

สำมำรถจอดได้อย่ำงปลอดภัยเน่ืองจำกระบบ EPB ขัดข้อง

จนท�ำให้รถยนต์ลื่นไถล

• ในขณะที่แบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สำมำรถเปิดหรือปิด

กำรท�ำงำนของระบบ EPB ในกรณีน้ี โปรดใช้สำยพ่วง

แบตเตอร่ีเพ่ือสตำร์ทรถ รำยละเอียดโปรดอ้ำงอิงที่ “กำร

พ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่”

กำรปลดเบรกมือไฟฟ้ำ

เมื่อรถยนต์จอดบนพื้นเรียบหรือมีควำมลำดชันต�่ำ เมื่อระบบเพำเวอร์

พร้อมใช้งำน เหยียบแป้นเบรกและเปลี่ยนเกียร์จำกเกียร์ P เป็นเกียร์

อื่นๆ ที่ไม่ใช่เกียร์ P จะสำมำรถปิดระบบ EPB โดยอัตโนมัติ

เมื่อควำมลำดชันสูง เมื่อระบบเกียร์ออกจำกต�ำแหน่งเกียร์ P จะไม่

สำมำรถปิดระบบ EPB โดยอัตโนมัติ ขณะนี้ โปรดปฏิบัติตำมขั้นตอน

ต่อไปนี้เพื่อปิดระบบ EPB ด้วยมือ หรือใช้ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัวของ

ระบบ EPB เพื่อปิดระบบ EPB

• กดปุ่มสตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง ON เหยียบแป้นเบรก และกดสวิตช์ 

EPB

• หำกไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้ำปัดดับลง แสดง

ว่ำได้ปลดเบรกมือแล้ว

ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

ระบบ EPB สำมำรถคำดกำรณ์เจตนำของผู้ขับได้โดยอัตโนมัติ และ

จะปลดเบรกมือโดยอัตโนมัติ

หลังคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกต้อง และระบบเพำเวอร์พร้อมท�ำงำน 

และได้เข้ำเกียร์เดินหน้ำหรือเกียร์ถอยหลัง และเหยียบคันเร่งเพื่อ

เตรียมกำรออกตัว จะปลดเบรกมือไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ห้ามใช้

เบรกมือไฟฟ้าเพื่อเบรกรถ
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ขณะทีใ่ช้เบรกมอืไฟฟ้าเพือ่ลดความเรว็รถ ห้ามปิดระบบ

เพาเวอร์ มฉิะนัน้ จะมผีลกระทบร้ายแรง

ระหว่ำงกำรขับขี่ หำกพบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไม่สำมำรถจอดรถด้วยกำร

เหยียบเบรก จะสำมำรถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้ำงไว้เพื่อลดควำมเร็ว

รถ

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้ำงไว้ จะสำมำรถเบรกรถฉุกเฉินได้ ใน

ระหว่ำงกำรเบรกรถฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนด้วย

• หำกต้องกำรยกเลิกกำรเบรกนี้ โปรดปล่อยสวิตช์ EPB
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ระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถล

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)

ระบบควบคุมกำรทรงตัวสำมำรถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทำงของรถยนต์ 

หลังสตำร์ทระบบเพำเวอร์ ระบบนี้จะเข้ำสู่สถำนะสแตนด์บำยโดย

อัตโนมัติ

เมื่อเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบว่ำ ทิศทำงจริงของรถยนต์ไม่ตรง

กับเจตนำของผู้ขับ ระบบจะเลือกที่จะเบรกรถ หรือใช้ระบบเพำเวอร์

เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้ำนข้ำง และชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือ

แก้ไขกำรเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทำงของรถยนต์ให้กลับสู่

ทิศทำงที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถลท�ำหน้ำที่ช่วยรักษำ

กำรยึดเกำะถนนและเสถียรภำพกำรขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ จะช่วย

ให้ผู้ขับสำมำรถควบคุมรถยนต์ ในสถำนกำรณ์ที่ล้อใดล้อหนึ่งหรือทั้ง

สองล้อเกิดกำรหมุนฟรี (ตัวอย่ำงเช่น ล้อหนึ่งอยู่บนน�้ำแข็งและอีกล้อ

หนึ่งอยู่บนพื้นยำงมะตอย) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำร

ลื่นไถลตรวจสอบควำมเร็วในกำรขับแยกแต่ละล้อ หำกตรวจพบกำร

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ำย

โอนแรงบดิไปยงัล้ออืน่ทีไ่ม่เกิดกำรหมนุฟร ี ถ้ำล้อทัง้สองเกดิกำรหมนุ

ฟร ีระบบจะลดแรงบดิเอำต์พตุของระบบเพำเวอร์เพือ่ควบคมุควำมเรว็

รอบของล้อ จนกระทัง่รถยนต์ได้รบัแรงฉดุอกีครัง้

กำรเปิด/ปิดระบบ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON/RUN จะเปิดระบบควบคุมกำรทรงตัว

และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถลโดยอัตโนมัติ 

หลังจำกระบบเพำเวอร์พร้อมท�ำงำน จะสำมำรถปิดได้

กำรเปิดและปิดระบบ SCS และระบบ TCS โปรดอ้ำงอิงที่ “จอแสดง

ข้อมูลทั่วไป” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม”

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

อ้ำงอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบ

ควบคุม”
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

8

1

54

2963
7

• เร่งควำมเร็ว (ต�ำแหน่ง 1)

• ลดควำมเร็ว (ต�ำแหน่ง 2)

• ยกเลิก (ต�ำแหน่ง 3)

• เปิด (ต�ำแหน่ง 4)

• ฟื้นคืน (ต�ำแหน่ง 5)

• ตั้งค่ำ (ต�ำแหน่ง 6)

• ปิด (ต�ำแหน่ง 7)

• เพิ่มระยะห่ำง (ต�ำแหน่ง 8)

• ลดระยะห่ำง (ต�ำแหน่ง 9)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเป็นระบบ

เสริมที่เพิ่มความสบายในการขับขี่ แต่ไม่สามารถขับ

แทนผู้ขับได้ เมื่อเลือกใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน ผู้ขับต้องใช้สมาธิตลอดเวลา และเตรียม

การที่จะใช้มาตรการหรือเบรกตลอดเวลา มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

เม่ือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันท�างาน 

เนื่องจากรถยนต์มีความสามารถในการเบรกอัตโนมัติอัน

จ�ากัด ดังนั้น ผู ้ขับต้องใช้สมาธิตลอดเวลาเพื่อสังเกต

สภาพถนนและสภาพการจราจร เม่ือผู้ขับรู้สึกอันตราย 

ต้องเหยียบแป้นเบรกโดยเร็ว

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะสลับระหว่ำงโหมด

ขับขี่ด้วยควำมเร็วคงที่และโหมดขับขี่ตำมรถคันข้ำงหน้ำโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ำงหน้ำมีรถยนต์หรือไม่ สำมำรถใช้ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน เพื่อให้รถยนต์เดินทำงด้วยควำมเร็ว

ภำยใน 30-150 กิโลเมตร หรือสำมำรถตั้งค่ำระยะห่ำงระหว่ำง

รถยนต์และรถคันข้ำงหน้ำ เพื่อขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำ
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เม่ือตรวจพบรถยนต์ในเส้นทำงกำรขับขี่ของท่ำน ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจจะเร่งควำมเร็วหรือเพิ่มแรงเบรก

ตำมควำมเหมำะสม เพื่อรักษำระยะห่ำงระหว่ำงรถยนต์กับรถคันข้ำง

หน้ำ

หมายเหตุ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเหมาะ
ส�าหรับการใช้บนทางด่วนหรือถนนท่ีมีสภาพถนนดี ไม่แนะน�าให้
ใช้กับถนนในเมืองและถนนภูเขา

หมายเหตุ กรณีที่ใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน 
เมื่อระบบควบคุมให้รถเบรก แป้นเบรกจะจมลงโดยอัตโนมัติ ดัง
นั้น ห้ามวางเท้าไว้ด้านหลังหรือใต้แป้นเบรก เพื่อป้องกันไม่ให้เท้า
โดนหนีบ

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน

กำรท�ำงำนของระบบควบคมุควำมเร็วอตัโนมติัแบบแปรผนัถกูควบคุม

โดยสวิตช์คนัโยก สวติช์คันโยกนีอ้ยูด้่ำนซ้ำยล่ำงของพวงมำลยั

1 เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ต�ำแหน่ง ON หำกสวิตช์ควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติอยู่ต�ำแหน่ง “ปิด” (ต�ำแหน่ง 7) แสดงว่ำระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่สถำนะปิด

2 หำกสวติช์ควบคมุควำมเรว็อตัโนมติัอยูต่�ำแหน่ง “เปิด” (ต�ำแหน่ง 

4) ไฟแสดงระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันบนแผง

หน้ำปัด จะส่องแสงสีเหลือง ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผนัจะเข้ำสู่สถำนะสแตนด์บำย

3 ระบบจะตรวจจับควำมเร็วและต�ำแหน่งของรถคันข้ำงหน้ำโดย

อัตโนมัติ เมื่อควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง กดปุ่ม  

“ต้ังค่ำ” (ต�ำแหน่ง 6) ทีอ่ยูป่ลำยสวติช์คนัโยกของระบบควบคมุ

ควำมเรว็อตัโนมตัแิบบแปรผนั ไฟแสดงบนแผงหน้ำปัด  จะ

ส่องแสงสเีขยีว ระบบควบคมุควำมเรว็อตัโนมัตแิบบแปรผนัเข้ำสู่

สถำนะกำรเปิดใช้งำน ค่ำควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบจะเป็น

ควำมเรว็จรงิในขณะเปิดใช้งำน หำกควำมเรว็ของรถยนต์นีต้�ำ่กว่ำ 

30 กโิลเมตร/ชัว่โมง จะตัง้ค่ำควำมเรว็เป้ำหมำยเป็น 30 กโิลเมตร/

ชั่วโมง เมื่อควำมเร็วของรถคันข้ำงหน้ำสูงกว่ำควำมเร็วเป้ำหมำย

ของระบบควบคมุควำมเรว็อตัโนมตัแิบบแปรผนั รถยนต์จะว่ิงตำม

ควำมเรว็เป้ำหมำยโดยอตัโนมติั ถ้ำควำมเร็วของรถคนัข้ำงหน้ำต�ำ่

กว่ำควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน รถยนต์จะวิ่งตำมรถคันข้ำงหน้ำ แผงหน้ำปัดจะแสดง
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สัญลักษณ์ท้ำยรถของรถคันข้ำงหน้ำ ควำมเร็วจริงอำจจะต�่ำกว่ำ

ควำมเร็วเป้ำหมำยที่ก�ำหนด กรณีท่ีใช้ระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน จะสำมำรถขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำได้จน

จอดนิ่ง หำกระยะเวลำกำรจอดอยู่ภำยในประมำณ 3 วินำที 

รถยนต์จะออกตัวตำมรถคันข้ำงหน้ำอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หำก

ระยะเวลำกำรจอดเกิน 3 วินำที รถยนต์จะไม่ออกตัวตำมรถคัน

ข้ำงหน้ำอีกโดยอัตโนมัติ ผู ้ขับต้องเปิดใช้งำนระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีกครั้งตำมข้อควำมเตือนบนแผง

หน้ำปัด

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง เมื่อจะออกตัว

อีกครั้ง ผู้ขับต้องแน่ใจว่าข้างหน้าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือผู้

ร่วมทางอื่นๆ (เช่น คนเดินเท้า)

กรณีที่ขับรถตามรถคันข้างหน้า ห้ามวางเท้าบนคันเร่ง 

หากเหยียบคนัเร่งลง ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัแิบบ

แปรผันจะไม่สามารถเบรกรถได้โดยอัตโนมัติ ในเวลานี้ 

รถยนต์จะถูกควบคมุโดยคนัเร่ง และระบบจะไม่ท�างาน

การออกจากรถยนต์โดยไม่ได้เข้าต�าแหน่งเกียร์ P จะ

อันตรายอย่างมาก ห้ามออกจากรถเม่ือระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่ง

อยู่ ต้องเข้าต�าแหน่งเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ทก่อนที่จะ

ออกจากรถ

หากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันได้

ควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่ง และระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันถูกยกเลิก ปิดหรือปลดแล้ว รถยนต์

จะไม่สามารถจอดน่ิงต่อ และอาจจะเคล่ือนที่ไปข้างหน้า

หรือล่ืนไถลได้ เม่ือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งอยู่ ต้องเตรียมการที่จะ

ใช้เบรกมือด้วยตนเอง

4 เมื่อควำมเร็วรถเกิน 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะปิดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ ผู้

ขับต้องเบรกรถหรือเปลี่ยนเลนตำมสภำพกำรจรำจรและสภำพ

ถนน

5 กรณีที่ได้ใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วโดยอัตโนมัติ ผู้ขับควรให้

ควำมสนใจเป็นพิเศษกับกรณีดังต่อไปน้ี ควรเลือกควำมเร็วที่
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เหมำะสมและเตรียมกำรที่จะใช้มำตรกำรหรือเบรกตลอดเวลำ

ข้อควรระวัง

เมื่อแผงหน้ำปัดแสดงสัญลักษณ์ท้ำยรถของรถคันข้ำงหน้ำ ระบบ

ควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะควบคุมให้รถยนต์ขับ

ตำมรถคันข้ำงหน้ำนี้ หลังจำกสัญลักษณ์ท้ำยรถนี้หำยไป ระบบ

จะไม่มีกำรตอบสนองอีกต่อไป

• เมื่อตรวจพบรถยนต์หรือสิ่งของที่อยู่นิ่งหรือกีดขวำง

• เข้ำใกล้รถยนต์คันข้ำงหน้ำด้วยควำมเร็วสูงเกินไป ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันไม่สำมำรถจ่ำยแรงเบรกที่เพียงพอ

• มีรถแซงเข้ำด้ำนหน้ำอย่ำงกะทันหัน

• รถยนต์คันข้ำงหน้ำเบรกรถอย่ำงกะทันหัน

• มีรถยนต์วิ่งสวนทำงในเลนเดียวกัน

• พบรถยนต์ที่วิ่งช้ำ

• เจอรถยนต์ที่บรรทุกของที่ยื่นออกจำกขอบด้ำนข้ำง ด้ำนหลัง

หรือหลังคำรถ

• เจอรถยนต์แชสซีสูง (เช่น รถบรรทุก ฯลฯ)

• เจอคนเดินเท้ำ ยำนพำหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์หรือสัตว์

• รถยนต์เดินทำงบนทำงลำดชัน ถนนขรุขระหรือสภำพกำรจรำจร

ติดขัด

• รถยนต์เลี้ยวอย่ำงกะทันหัน

• น�้ำ หิมะและอื่นๆ ปิดบังกล้องหรือเรดำร์

• รถยนต์บรรทุกของหนักเกินจนท�ำให้หัวรถแหงนขึ้น

• ระบบมีปัญหำ

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้ปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการ
ลื่นไถล (TCS) หรือระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เอง ระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน

เมื่อระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

ใช้คันเร่งเพื่อได้ควำมเร็วที่ต้องกำร กดปุ่ม “ตั้งค่ำ” (ต�ำแหน่ง 6) บน

ปลำยสวิตช์คันโยกระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสั้นๆ 
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และปล่อยปุ่มและคันเร่ง รถยนต์จะวิ่งด้วยควำมเร็วที่ต้องกำร

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�ำแหน่ง 1) ขึ้นและค้ำงไว้ จะปรับค่ำควำมเร็วรถ

ให้สูงขึ้นจนกระท่ังค่ำควำมเร็วท่ีต้องกำรแสดงบนแผงหน้ำปัดแล้วจึง

ปล่อยสวิตช์ หลังจำกระบบตรวจพบว่ำข้ำงหน้ำไม่มีรถหรือระยะห่ำง

ระหว่ำงรถยนต์กับรถยนต์คันข้ำงหน้ำยำวกว่ำระยะท่ีก�ำหนดไว้ จะ

เพิ่มควำมเร็วรถจนถึงค่ำควำมเร็วที่ก�ำหนด

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�ำแหน่ง 2) ขึ้นและค้ำงไว้ จะลดค่ำควำมเร็วรถให้

ต�่ำลงจนกระทั่งค่ำควำมเร็วรถที่ต้องกำรแสดงบนแผงหน้ำปัดแล้วจึง

ปล่อยสวิตช์ เมื่อระบบตรวจพบว่ำรถยนต์คันข้ำงหน้ำท่ีวิ่งช้ำอยู่ใน

ระยะห่ำงที่ก�ำหนด จะลดควำมเร็วรถและรักษำระยะห่ำงไว้

หมายเหตุ ผลักสวิตช์คันโยกของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันขึ้น (ต�าแหน่ง 1) หรือลง (ต�าแหน่ง 2) สั้นๆ จะปรับ
ความเร็วรถครั้งละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผลักสวิตช์คันโยกของ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้น (ต�าแหน่ง 1) หรือ
ลง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะปรับความเร็วรถขึ้นหรือลงเร่ือยๆ 
ในหน่วยการเปลี่ยนแปลง 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนกระทั่งได้ค่า
ความเร็วรถที่ต้องการแล้วจึงปล่อยสวิตช์

หมายเหตุ กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเร่งความเร็วหรือชะลอ
ความเร็วอย่างกะทันหันบ่อยๆ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันอาจจะไม่สามารถรักษาระยะห่างกับรถคันข้างหน้าได้
อย่างถูกต้อง ขณะนี้ ผู้ขับต้องใช้สมาธิตลอดและเลือกใช้เบรกหรือ
เปลี่ยนเลนตามสภาวะโดยรอบในขณะนั้น
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กำรปรับระยะห่ำงจำกรถคันข้ำงหน้ำของระบบควบคุม
ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

หลังจำกเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน หมุน

สวิตช์คันโยกขึ้น (ต�ำแหน่ง 8) หรือหมุนสวิตช์คันโยกลง (ต�ำแหน่ง 9) 

จะสำมำรถปรับค่ำระยะห่ำงจำกรถคันข้ำงหน้ำได้ และสำมำรถสลับ

ระหว่ำง 3 ตัวเลือก ระบบจะบันทึกระยะห่ำงในขณะนั้นไว้จนกระทั่ง

มีกำรปรับเปลี่ยน และจะแสดงค่ำก�ำหนดบนแผงหน้ำปัด

ควรเลือกระยะห่ำงจำกรถคันข้ำงหน้ำ เมื่อควำมเร็วรถยิ่งสูง จะต้อง

ตั้งค่ำระยะห่ำงให้ยิ่งไกล และต้องค�ำนึงถึงสภำพกำรจรำจรและ

อำกำศด้วย เพรำะระยะห่ำงท่ีเลือกอำจจะไม่เหมำะกับผู้ขับทุกคน

และสภำพกำรขับขี่ทั้งหมด

กำรหยุดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

กรณีที่ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่ในสถำนะเปิด

ใช้งำน ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่ง “ยกเลิก” (ต�ำแหน่ง 3) ระบบ

ควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะกลับสู่สถำนะสแตนด์บำย

กำรปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโดย
อัตโนมัติ

ในกรณีดังต่อไปน้ี ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจ

จะปิดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ จึงต้องกำรให้ผู้ขับควบคุมรถยนต์เอง

• ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่ง “ปิด” (ต�ำแหน่ง 7)

• เหยียบแป้นเบรกลงในกรณีที่ไม่หยุดนิ่ง

• รถยนต์เข้ำต�ำแหน่งเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ D

• ผู้ขับปลดเข็มขัดนิรภัย

• เหยียบคันเร่งเป็นเวลำนำน

• ประตูบำนใดๆ หรือฝำกระโปรงหน้ำ/หลังถูกเปิด

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้น

• ขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำจนจอดนิ่งและระยะเวลำกำรจอดเกิน 3 

นำที

• เมื่อเซ็นเซอร์หรือเรดำร์ถูกปิดบัง หรือแสงสว่ำงโดยรอบท�ำให้ปิด

กำรท�ำงำนของเซ็นเซอร์อย่ำงปลอดภัย หรือระบบขัดข้อง

หมายเหตุ เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม
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ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง ระหว่างการจอดรถ 
หากพบกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ EPB จะถูกดึงขึ้นโดยอัตโนมัติ

• ผู้ขับปลดเข็มขัดนิรภัย

• ประตูด้านด้านผู้ขับเปิด

• ระยะเวลาการจอดเกิน 3 นาที

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกเหนือ
กำรควบคุม

หำกผู ้ขับเหยียบคันเร่งเมื่อได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะยังคงอยู ่ภำยใต้กำรควบคุมของ

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และจะเพิ่มควำมเร็วรถ 

เมื่อปล่อยคันเร่ง ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะ

ควบคุมรถยนต์ให้วิ่งตำมค่ำควำมเร็วที่ก�ำหนดไว้

เมื่อผู้ขับเร่งควำมเร็วรถให้สูงขึ้น หลังจำกปล่อยคันเร่ง ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะควบคุมให้ควำมเร็วรถลดลงอย่ำง

ช้ำๆ จนถึงค่ำควำมเร็วรถท่ีก�ำหนด ถ้ำจ�ำเป็นต้องลดควำมเร็วรถถึง

ค ่ำก�ำหนดอย่ำงรวดเร็ว ผู ้ขับสำมำรถผลักสวิตช์คันโยก “ลด

ควำมเร็ว” (ต�ำแหน่ง 2)

หมายเหต ุกรณทีีเ่หยยีบคนัเร่งเป็นเวลานาน ระบบควบคมุความเรว็
อตัโนมตัแิบบแปรผนัอาจจะเข้าสูส่ถานะสแตนด์บาย
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กำรฟ้ืนคนืกำรท�ำงำนของระบบควบคมุควำมเรว็อตัโนมตัิ
แบบแปรผัน

หลังหยุดใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันชั่วครำว หำก

ไม่ได้ปิดระบบ จะสำมำรถผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่ง “ฟื้นคืน” 

(ต�ำแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอีกครั้ง ขณะนี้ ควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันจะเป็นควำมเร็วเป้ำหมำยก่อนที่ออกจำกระบบ

กรณีที่ขับรถด้วยควำมเร็วสูง เมื่อฟื้นคืนควำมเร็วเป้ำหมำยที่ค่อนข้ำง

ต�่ำ ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะควบคุมให้

ควำมเร็วรถลดลงอย่ำงช้ำๆ จนถึงค่ำควำมเร็วที่ก�ำหนด ถ้ำจ�ำเป็น

ต้องลดควำมเร็วรถถึงค่ำก�ำหนดอย่ำงรวดเร็ว ผู้ขับสำมำรถผลักสวิตช์

คันโยก “ลดควำมเร็ว” (ต�ำแหน่ง 2)

กำรล้ำงหน่วยควำมจ�ำที่เก็บข้อมูลควำมเร็ว

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�ำแหน่ง “ปิด” (ต�ำแหน่ง 7) หรือปิดปุ ่ม

สตำร์ท จะสำมำรถล้ำงข้อมูลควำมเร็วของระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันที่จัดเก็บในหน่วยควำมจ�ำ

สภำพแวดล้อมกำรขับขี่พิเศษ
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เมื่อเลี้ยวหรือขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำเข้ำหรือออกจำกทำงโค้ง 

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจจะไม่สำมำรถตรวจ

จับรถยนต์คันข้ำงหน้ำที่อยู่ในเลนเดียวกัน (แผงหน้ำปัดจะไม่แสดง

สัญลักษณ์ท้ำยรถของรถยนต์คันข้ำงหน้ำ) หรืออำจจะตอบสนองต่อ

รถยนต์ในเลนอื่น ในกรณีนี้ ผู ้ขับต้องระวังเป็นพิเศษ ควรเลือก

ควำมเร็วที่เหมำะสมและเตรียมกำรที่จะใช้มำตรกำรหรือเบรกตลอด

เวลำ

หมายเหตุ ห้ามเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันเมื่อเข้าใกล้ทางลาด/ออกจากทางลาด หรือทางโค้ง 

กรณีที่รถยนต์คันข้ำงหน้ำเปลี่ยนเลนและยังไม่ได้ขับเข้ำเลนจนหมด 

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจจะไม่สำมำรถตรวจ

จับรถยนต์น้ีได้ ผู้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกควำมเร็วที่

เหมำะสมและเตรียมกำรที่จะใช้มำตรกำรหรือเบรกตลอดเวลำ

กรณีที่รถยนต์คันข้ำงหน้ำเปลี่ยนเลน แต่ยังไม่ได้ขับออกจำกเลนจน

หมด ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจจะคิดว่ำ

รถยนต์คันข้ำงหน้ำออกจำกพื้นที่ตรวจจับและจะเร่งควำมเร็ว ผู้ขับ

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกควำมเร็วที่เหมำะสมและเตรียม

กำรที่จะใช้มำตรกำรหรือเบรกตลอดเวลำ
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กรณีที่ขับรถบนทำงลำดชัน ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอำจจะไม่สำมำรถตรวจจับรถยนต์ที่อยู่ในเลนเดียวกัน ห้ำมใช้

งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

A

กรณีที่อัตรำพื้นท่ีทับซ้อนของรถยนต์คันข้ำงหน้ำต�่ำ (ต�ำแหน่ง A) 

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอำจจะไม่สำมำรถตรวจ

จับรถยนต์นี้ ผู ้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกควำมเร็วที่

เหมำะสมและเตรียมกำรที่จะใช้มำตรกำรหรือเบรกตลอดเวลำ

หมายเหตุ ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันใน
กรณีดังต่อไปนี้

• กรณีที่แสงสว่างโดยรอบไม่เพียงพอ แสงสว่างจ้าเกินหรือแสง

สว่างไฟหน้าของรถยนต์ท่านไม่เพียงพอ 

• เซ็นเซอร์กระจกบังลมหน้าและเซ็นเซอร์กันชนหน้ามีคราบ

สกปรก หรือสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อการตรวจ

จับของเซ็นเซอร์ เช่น หมอกเยอะ ฝนตกหนัก หิมะตกหนัก 

พายุฝุ่น ฝุ่นละอองเยอะ ฯลฯ 

• กรณีที่เจอฝนตกหรืออากาศท่ีมีความช้ืนสูง ประสิทธิภาพการ

ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหน้าลดลง

• เดินทางบนถนนลื่น (แรงเกาะถนนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อาจจะท�าให้ล้อลื่นไถล)

• เดินทางบนถนนสะท้อนแสงแรง เช่นถนนที่มีน�้าแข็ง หลังฝน

ตกหรือหิมะตก

• กรณีที่เรดาร์อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทาง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น รางรถ แผ่นเหล็กที่ใช้ในการสร้าง

ถนน ฯลฯ)
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• หลังจากต�าแหน่งเรดาร์เปลี่ยนแปลง (เช่น การชน การสั่น- 

สะเทือน)

• สญัญาณเรดาร์ทีส่ะท้อนอย่างรนุแรง (เช่น ในตึกจอดรถ อโุมงค์ 

น�้าท่ีพ่นออกจากรถรดน�้า ฯลฯ) อาจจะลดประสิทธิภาพการ

ท�างานของเซน็เซอร์เรดาร์
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลอืในกำรจอดรถแบบอลัตรำโซนกิเซน็เซอร์

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือ

สิ่งของขนาดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือ

ประตูท้ายหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห ้ามมีสิ่งสกปรก น�้าแข็งหรือหิมะบนอัลตราโซนิก

เซ็นเซอร์ ถ้ามีคราบปิดทับบนผิวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ 

อาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติ เมื่อล้างรถยนต์ 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไป

ยังอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

อัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์ในกันชนหลังท�ำหน้ำที่ตรวจสอบพื้นที่ด้ำนหลัง

ของรถยนต์ว่ำมีสิ่งกีดขวำงหรือไม่ หำกระบบตรวจพบสิ่งกีดขวำง 

ระบบจะค�ำนวณระยะห่ำงระหว่ำงท้ำยรถกับสิ่งกีดขวำง และส่งเสียง

เตือน

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON/Ready เพียงจะเลือกต�ำแหน่งเกียร์

ถอยหลังเท่ำนั้น ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถจะเริ่มท�ำงำนโดย

อัตโนมัติ เมื่อเลือกต�ำแหน่งเกียร์อ่ืนๆ ระบบจะปิดกำรท�ำงำนทันที 

ระบบช่วยจอดอัจฉริยะส่งเสียงหนึ่งคร้ังภำยใน 1 วินำทีหลังได้เลือก

เกียร์ถอยหลัง เพื่อเตือนว่ำระบบได้เริ่มท�ำงำนแล้ว

หมายเหตุ หลังจากเลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียงยาวติดต่อ
กันประมาณ 3 วินาที แสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

หลังจำกเปิดฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ เมื่อพบสิ่งกีดขวำง 

ระบบจะส่งเสียงที่มีควำมถี่ต่ำงกัน (อำจจะมีมุมอับสำยตำ)
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• หำกตรวจพบสิ่งกีดขวำงในระยะ 1.2 เมตรจำกเซ็นเซอร์ด้ำนหลัง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ย่ิงเข้ำใกล้สิ่งกีดขวำง ควำมถี่

ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หำกสิ่งกีดขวำงอยู่ในระยะ 30 ซม.จำกกันชนหลัง ระบบจะส่ง

เสียงเตือนอย่ำงต่อเนื่อง

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถ*

ระบบกล้องมองหลังช่วยจอดรถท�าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ขับ

ในขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีจ�ากัด และ

ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์บำงรุน่ได้ตดิตัง้ระบบกล้องมองหลงัช่วยจอดรถในพืน้ทีร่ะหว่ำง

ไฟส่องป้ำยทะเบียน เมื่อเลือกเกียร์ถอยหลัง กล้องจะแสดงภำพด้ำน

หลังรถผ่ำนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงเพื่อช่วยกำรจอด ระบบยัง
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สำมำรถแสดงระยะห่ำงระหว่ำงสิง่กีดขวำงกบัเซน็เซอร์แต่ละตวั

0.53m
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA)

ข้อมูลทั่วไป

ระบบช่วยเหลือในการขับข่ี (RDA) สามารถช่วยผู้ขับ

สังเกตสภาพโดยรอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนผู้ขับได้ ผู้

ขับต้องสังเกตสภาพโดยรอบของรถยนต์ตลอดเวลาและ

ขับรถอย่างปลอดภัย

เซ็นเซอร์ของระบบช่วยเหลือในการขับขี่ (RDA) อาจจะ

ส่งสัญญาณเตือนที่ไม่ถูกต้องเมื่อตรวจจับอาคารริมทาง

บางประเภทอย่างไม่ถูกต้อง (เช่น แผงกัน้สงู)

อาคารริมทางบางประเภท (เช่น แผงก้ันสูง) สภาพ

อากาศ น�้าหนักบรรทุก สภาพถนน (เช่น ถนนท่ีนูนขึ้น

หรือทางโค้ง) สิ่งของครอบคลุมรถยนต์ เป็นต้น จะส่ง

ผลกระทบต่อผลการตรวจจับของเซ็นเซอร์ระบบช่วย

เหลือในการขับขี่ (RDA)  จนท�าให้ระบบส่งเสียงเตือนผิด

เมือ่มรีถยนต์วิง่ตามหลงัอย่างเรว็ ระบบอาจจะไม่สามารถ

ส่งสญัญาณเตอืน เมือ่ขบัผ่านทางโค้งท่ีมรีศัมวีงเลีย้วแคบ

มาก กอ็าจจะไม่สามารถส่งสญัญาณเตอืนได้เช่นกนั

ระบบจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ เม่ือรถยนต์ถูก

ลากจูง

เซ็นเซอร์เรดาร์ในกันชนหลังอาจจะเกิดความเสียหาย

หรือผิดที่ได้เนื่องจากการชน ระบบอาจได้รับผลกระทบ

หรือปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์เรดาร์สามารถท�างานได้อย่างถูก

ต้อง ควรรักษากันชนหลังให้ปราศจากหิมะและน�้าแข็ง 

และไม่ถูกปิดบัง

กนัชนหลงัต้องใช้สทีีบ่รษิทัฯ อนญุาตให้ใช้เท่านัน้ มิฉะนัน้ 

ฟังก์ชันของระบบอาจจะถกูจ�ากัดหรอืมจุีดบกพร่อง
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) มีระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ 

ฟังก์ชันช่วยเปลี่ยนเลน และฟังก์ชันเตือนกำรจรำจรขณะถอยหลัง

เซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) ที่ติดตั้งอยู่ด้ำนหลังของ

รถยนต์สำมำรถช่วยตรวจจับสภำพกำรจรำจรด้ำนหลังและด้ำนข้ำง

รถยนต์ และเปิดสัญญำณไฟเตือนหรือไฟกะพริบบนกระจกมองข้ำง

เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรขับขี่

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์คันใหม่หรือรถยนต์ท่ีเพิ่งเปลี่ยนเรดาร์
ตรวจวัดด้านหลัง ต้องสอบเทียบเรดาร์ก่อน เรดาร์ตรวจวัดด้าน
หลังมีฟังก์ชันสอบเทียบโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับชดเชยความคลาด
เคล่ือนในการติดตั้งภายในขอบเขตท่ีก�าหนด กรณีที่รถยนต์เดิน
ทางอยู่ เรดาร์จะเข้าสู่สถานะสอบเทียบโดยอัตโนมัติ ระหว่างการ
สอบเทียบ ระบบจะใช้ฟังก์ชันท่ีถูกจ�ากัด สัญญาณเตือนอาจจะไม่
ถูกต้อง หลังจากสอบเทียบแล้วเสร็จ ระบบจะฟื ้นคืนฟังก์ชัน
ทั้งหมด

กำรเปิดและกำรปิดระบบ

สวิตช์ระบบช่วยเหลือในกำรขับข่ี (RDA) เป็นสวิตช์ที่อยู่บนจอแสดง

ผลระบบเครื่องเสียง หลังจำกเลือก "กำรตั้งค่ำกำรช่วยขับ" ในหน้ำ 

"ตั้งค่ำรถยนต์" จะสำมำรถเปิดหรือปิดระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ 

(RDA) หรือระบบย่อยในหน้ำ "กำรตั้งค่ำะบบช่วยเหลือในกำรขับขี่" 

ขณะนี้ แผงหน้ำปัดจะแสดงค�ำเตือนเปิดหรือปิด

เมื่อระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) อยู่ในสถำนะเปิด สำมำรถ 

ตั้งค่ำกำรเปิดหรือปิดได้ที่ตัวเลือกระบบย่อย เม่ือระบบช่วยเหลือใน

กำรขับข่ี (RDA) อยู่ในสถำนะปิด จะไม่สำมำรถใช้งำนตัวเลือกระบบ

ย่อยได้
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หลังจำกสตำร์ทรถยนต์ใหม่ ระบบจะบันทึกกำรตั้งค่ำกำรเปิดหรือปิด

ครั้งล่ำสุดไว้

riving
 Ass is t

ฟังก์ชันของระบบ

ระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ BSD

เมื่อขับรถไปข้ำงหน้ำ ระบบจะตรวจสอบรถยนต์ที่อยู่ในมุมอับสำยตำ

ของกระจกมองข้ำงซ้ำยและขวำ เมื่อตรงตำมเงื่อนไขกำรเปิดใช้งำน

ระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ ไฟเตือนในด้ำนที่เกี่ยวข้องจะสว่ำง

ตลอด ขณะนี้ เปิดไฟเลี้ยว ไฟเตือนในด้ำนที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ เพื่อ

เตือนผู้ขับและหลีกเลี่ยงกำรชน
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เงื่อนไขกำรเปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำมีดังนี้

1 สถำนะระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) ปกติ ไม่มีสัญญำณ

เตือนกำรขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ BSD ถูกเปิดท�ำงำน

3 ควำมเร็วรถสูงกว่ำ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 มีรถยนต์อยู่ในมุมอับสำยตำ พื้นที่ตรวจจับของระบบเป็นด้ำน

หน้ำรถ 2 เมตร ด้ำนหลังรถ 7 เมตร และด้ำนข้ำงรถซ้ำยขวำเป็น 

4.7 เมตร

หมายเหตุ เมื่อความเร็วรถสูงกว่ารถยนต์ท่ีอยู่มุมอับสายตาอย่าง
มากและก�าลังขับแซง ไฟเตือนจะไม่สว่าง

ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลน LCA

เมือ่ขบัรถไปข้ำงหน้ำ ระบบจะตรวจจบัรถยนต์จำกเลนด้ำนข้ำงทีก่�ำลงั

เข้ำใกล้อย่ำงเร็ว หลังจำกเปิดไฟเลี้่ยว เมื่อได้เงื่อนไขกำรกระตุ้น 

ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลน ไฟเตือนในข้ำงที่เกี่ยวข้องจะ

กะพรบิ เพือ่เตอืนผูข้บัให้หลกีเลีย่งกำรชนเมือ่เปล่ียนเลน
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เงื่อนไขกำรกระตุ้นระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลนมีดังนี้

1 สถำนะระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) ปกติ ไม่มีสัญญำณ

เตือนกำรขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลน LCA ถูกเปิดใช้งำน

3 ควำมเร็วรถสูงกว่ำ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 ควำมเร็วรถยนต์สูงกว่ำควำมเร็วรถของท่ำน

5 รถยนต์เข้ำพื้นที่ตรวจจับของระบบ พื้นที่ด้ำนหลังรถ 7-70 เมตร 

และด้ำนข้ำงรถซ้ำยขวำเป็น 4.7 เมตร เป็นพื้นที่ตรวจจับของ

ระบบ

6 ระยะเวลำกำรเกิดกำรชนระหว่ำงรถยนต์คันอื่นและรถของท่ำน

น้อยกว่ำ 3.5 วินำที

ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA

ระหว่ำงกำรถอยรถ ระบบจะตรวจสอบยำนยนต์ที่เข้ำใกล้ด้ำนหลัง

ซ้ำยและด้ำนหลังขวำของรถยนต์ทำ่น เมื่อตรงตำมเงื่อนไขกำรเปิดใช้

งำน ไฟเตือนในด้ำนที่เกี่ยวข้องจะสว่ำงขึ้น และจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียงจะแสดงสัญลักษณ์เตือนรูปสำมเหลี่ยมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เตือนผู้ขับให้หลีกเลี่ยงกำรชน
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เงื่อนไขกำรเปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังมีดังนี้

1 สถำนะระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA) ปกติ ไม่มีสัญญำณ

เตือนกำรขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA ถูกเปิดใช้งำน

3 รถยนต์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

4 ควำมเร็วรถของท่ำนต�่ำกว่ำ 9 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5 ควำมเร็วของรถที่ถูกตรวจจับสูงกว่ำ 9 กิโลเมตร/ชั่วโมง

6 รถยนต์วิ่งผ่ำนพื้นที่ตรวจจับ พื้นที่ที่ห่ำงจำกท้ำยรถ 5 เมตรและ

พื้นที่ที่ห่ำงจำกด้ำนซ้ำย-ขวำของรถยนต์ 25 เมตรเป็นพื้นที่ตรวจ

จับของระบบ

7 ระยะเวลำกำรเกิดกำรชนระหว่ำงรถยนต์คันอื่นและรถของท่ำน

น้อยกว่ำ 2.5 วินำที

หมายเหตุ พื้นที่ตรวจจับของระบบและค่าขีดจ�ากัดของระยะเวลา
การเกิดการชนในค�าอธิบายฟังก์ชันของระบบจะใช้ส�าหรับการ
อ้างอิงเท่านั้น
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ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (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

ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS) จะตรวจสอบแรง

ดันลมยำงโดยอำศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีกำรตรวจจับ เซ็นเซอร์

ของระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำงท�ำหน้ำที่ตรวจสอบแรง

ดันลมยำง และส่งข้อมูลแรงดันลมยำงไปที่ตัวรับสัญญำณของรถยนต์ 

ท่ำนสำมำรถอ่ำนค่ำแรงดันลมยำงในเมนูข้อมูลรถยนต์ที่แผงหน้ำปัด 

ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำงจะส่งสัญญำณเตือนแรงดัน

ลมยำงต�่ำเกินไป แต่ไม่สำมำรถแทนกำรบ�ำรุงรักษำยำงทั่วไป โปรด

อ้ำงอิงที่ “กำรตรวจสอบยำง” ในบท “กำรบ�ำรุงรักษำ”

กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลม

ยำงสว่ำงขึ้นและแสดงข้อควำมเตือน “แรงดันลมยำง XX ต�่ำ” ต้อง

จอดรถทันทีและตรวจสอบแรงดันลมยำง และเติมลมยำงให้ถึงค่ำแรง

ดันลมท่ีถูกต้อง หำกใช้ยำงที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�ำให้ยำงร้อน

เกินไปและท�ำให้ยำงเสียหำย นอกจำกนี้ หำกแรงดันลมยำงไม่เพียง

พอจะลดประสิทธิภำพกำรประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงและลดอำยุกำรใช้

งำนของยำง และอำจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรควบคุม

และประสิทธิภำพกำรเบรก ป้ำยบอกแรงดันลมยำงที่ติดอยู่กับรถ ได้

ระบุแรงดันลมยำงที่ถูกต้อง (ขณะยำงเย็น)

กำรก�ำหนดค่ำสภำวะของอุปกรณ์ TPMS

เม่ือเปล่ียนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง

และตัวรับสัญญำณ หรือสลับยำง ต้องท�ำกำรก�ำหนดค่ำสภำวะของ

อุปกรณ์ TPMS รำยละเอียดโปรดสอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำร

แต่งตั้ง
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ระบบช่วยกำรขับขี่

ระบบช่วยกำรขับข่ีประกอบด้วยระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน 

(LDW) ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน (LDP) ระบบช่วย

ควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบ MG Pilot และระบบช่วยเตือน

เมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ (FCW) ท�ำงำนโดยอำศัย

กล้องหน้ำท่ีติดต้ังอยู ่ ท่ีต�ำแหน่งกลำงบนของกระจกบังลมหน้ำ 

(ภำยในฝำครอบฐำนตั้งกระจกมองหลัง) และเรดำร์ตรวจจับด้ำน

หน้ำที่ติดตั้งอยู่ท่ีต�ำแหน่งกลำงล่ำงของกันชนหน้ำ ระบบช่วยกำร

ขับขี่จะสำมำรถตรวจจับสภำพแวดล้อมและสภำพถนนด้ำนหน้ำ

รถยนต์ เมื่อสภำวะที่ตรวจสอบตรงตำมเงื่อนไขบำงประกำร จะส่ง

ข้อควำมเตือนหรือแทรกแซงกำรควบคุมของรถยนต์ เพ่ือเพิ่มควำม

ปลอดภัยในกำรขับขี่และควบคุมรถยนต์ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

ค�ำอธิบำยกล้องหน้ำ

กำรสอบเทียบกล้องหน้ำ

ต้องสอบเทียบกล้องหน้ำใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• ถอดและติดตั้งกล้องหน้ำ

• ถอดและติดตั้งกระจกบังลมหน้ำ

หมายเหตุ การสอบเทียบกล้องหน้าต้องใช้ความรู้และเครื่องมือ
พเิศษ หลังจากสอบเทยีบแล้วเสรจ็ ฟังก์ชนัของระบบช่วยการขบัขี่
จะไม่สามารถใช้งานได้ทนัท ี ต้องปรบัปุม่สตาร์ทไปทีต่�าแหน่ง OFF 
และเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟใหม่

สัญญำณเตือนกล้องหน้ำถูกบดบัง

เมื่อด้ำนหน้ำกล้องมีสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมจนท�ำให้กล้องหน้ำไม่

สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือน ขณะ

นี้ ต้องล้ำงหรือเช็ดกระจกบังลมหน้ำให้สะอำด

ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของกล้องหน้ำจะได้รับผลกระทบ
ในกรณีต่อไปนี้

• ในช่วงที่มีสภำพอำกำศที่เลวร้ำย เช่นหมอกเยอะ ฝนตกหนัก 

หิมะตกหนัก พำยุฝุ่น ฝุ่นละอองเยอะ ฯลฯ

• ได้รับผลกระทบจำกแสง เช่น แสงสว่ำงในกลำงคืนไม่เพียงพอ 

กำรสะท้อนแสง ไฟส่องจำกรถว่ิงสวนทำง แสงสว่ำงภำยนอก

เปลี่ยนแปลงอย่ำงกะทันหัน (เช่น ทำงเข้ำออกของอุโมงค์) เดิน

ทำงบนถนนสะท้อนแสงแรง (เช่น ถนนที่มีน�้ำขัง หลังฝนตกหรือ
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หิมะตก) หรือเดินทำงในพ้ืนที่ที่มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอ เช่น กำร

เดินทำงในตอนเย็น กลำงคืน อุโมงค์ ภำยในอำคำร ที่จอดรถชั้น

ใต้ดิน ฯลฯ 

• กล้องหน้ำโดนสิ่งกีดขวำงบดบังบำงส่วนหรือทั้งหมด เช่น กระจก

บังลมหน้ำมีฝุ่น สิ่งแปลกปลอม ครำบน�้ำมัน เป็นต้น

• กระจกบังลมหน้ำแตก

• ไม่ได้ด�ำเนินกำรสอบเทียบหลังจำกถอดและติดตั้งกล้องหน้ำ

• ไม่ได้ด�ำเนินกำรสอบเทียบหลังจำกถอดและติดตั้งกระจกบังลม

หน้ำ

• กำรยึดกล้องหน้ำไม่ถูกต้อง

• ด้ำนนอกกระจกบังลมหน้ำปัดไม่สะอำด ด้ำนในกระจกบังลม

หน้ำเกิดฝ้ำ ท�ำให้กล้องหน้ำถูกปิดบัง

• กรณีท่ีเจออำกำศท่ีมีควำมช้ืนสูง จะท�ำให้ประสิทธิภำพกำรไล่ฝ้ำ

ของกระจกบังลมหน้ำลดลง

ค�ำอธิบำยเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

กำรสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

ต้องสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• เรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำขัดข้อง เช่น ต�ำแหน่งเรดำร์ตรวจจับด้ำน

หน้ำเปลี่ยนแปลง

• ถอดและติดตั้งเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำหรือขำยึดเรดำร์

• ถอดและติดตั้งกันชนหน้ำ

• ค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อหรือแกนกำรขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับแรงกระแทกอย่าง
รุนแรงหรือเกิดการชนเล็กน้อย ต้องตรวจสอบต�าแหน่งติดตั้ง
เรดาร์ และท�าการสอบเทียบใหม่หากมีความจ�าเป็น

หมายเหตุ การสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าต้องใช้ความรู้
เฉพาะด้านและเครื่องมือพิเศษ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

208

ประสทิธภิำพกำรตรวจจบัของเรดำร์ตรวจจบัด้ำนหน้ำจะได้รบั
ผลกระทบในกรณต่ีอไปนี้

• เมื่อเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำติดโคลน หิมะ หรือน�้ำ

• ด้ำนหน้ำและบริเวณโดยรอบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำถูกปิดบัง

ด้วยฉลำกติดด้วยตนเองหรือไฟหน้ำเสริม

• วัตถุบำงชนิดอำจจะส่งผลกระทบประสิทธิภำพกำรตรวจจับของ

เรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ เช่น แผงกั้นถนน ช่องเข้ำอุโมงค์ เป็นต้น

• เมื่อเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำได้รับแรงกระแทกอย่ำงรุนแรงหรือ

เกิดกำรชนเล็กน้อย

• เมื่อเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำได้รับผลกระทบจำกสภำพแวดล้อม 

เช่น สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือวัตถุเป้ำหมำย 

หมายเหตุ สามารถใช้แปรงปัดหิมะที่ติดอยู่บนเรดาร์ตรวจจับด้าน
หน้าออก ส่วนน�้าแข็ง ควรขจัดออกด้วยสเปรย์ละลายน�้าแข็ง

หมายเหตุ ห้ามชนกับเรดาร์ตรวจจับด้านหน้า ตัวอย่างเช่น เกิด
การชนเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ ท�าให้ต�าแหน่ง
เรดาร์เปลี่ยนแปลงหรือเรดาร์เกิดความเสียหาย ถึงแม้ว่าได้ท�าการ
ปรับตั้ง ก็จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบได้จนท�าให้
ระบบส่งสัญญาณผิด
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ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเป็นระบบเสริมที่ช่วย

การขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้ขับได้ เมื่อได้เลือกใช้

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ผู้ขับต้องมีสมาธิ

ตลอดเวลา จับพวงมาลัยตลอดและเตรียมการที่จะปรับ

มมุหมนุพวงมาลยัหรอืควบคมุรถยนต์ตลอดเวลา มฉิะนัน้ 

อาจจะท�าให้เกิดอบุติัเหตหุรอืการบาดเจบ็

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอาจจะไม่สามารถ

ตรวจจับเส้นเลนได้ตลอด บางทีอาจจะคิดว่าถนนขรุขระ 

โครงสร้างถนนบางชนิด หรือวัตถุบางชนิดเป็นเส้นเลน 

หากพบกรณีดังกล่าว ต้องปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออก

นอกเลนทันที

เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรตรวจจับต่อไปนี้ ระบบช่วยเตือนเมื่อรถ

ออกนอกเลนจะตรวจจับเส้นเลนด้ำนหน้ำโดยอำศัยกล้องหน้ำ

• ฟังก์ชันอยู่ในสถำนะเปิด

• ควำมเร็วรถสูงกว่ำ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน

• ระบบตรวจพบเส้นแบ่งช่องถนนอย่ำงน้อย 1 เส้น ไฟแสดงบน

แผงหน้ำปัดส่องแสงสีเขียวตลอด

หำกล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะส่งสัญญำณเตือน

ดังนี้

• ส่งเสียงเตือน

• แผงหน้ำปัดจะแสดงรูปภำพเตือนด้ำนที่ทับเส้น

• มีกำรสั่นที่พวงมำลัย

เพื่อเตือนผู้ขับให้แก้ไขทิศทำงรถโดยเร็วเพื่อขับรถตำมเส้นเลน เมื่อ

ควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจำกฟังก์ชันนี้

กำรตั้งค่ำระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

หน้ำตั้งค่ำระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอยู ่บนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง เข้ำสู่หน้ำตั้งค่ำรถยนต์จะสำมำรถมองเห็นตัวเลือก

กำรช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูง เลื่อนหน้ำลงจะสำมำรถมองเห็นหน้ำตั้งค่ำ

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

210

1 แตะปุ่มกดทีเ่กีย่วข้องบนจอแสดงผลระบบเครือ่งเสยีง จะสำมำรถ

เปิด/ปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน เลอืก “แจ้งเตอืน” 

ในโหมดช่วย ระบบช่วยเตือนเม่ือรถออกนอกเลนจะท�ำงำน ค่ำ

เร่ิมต้นของสวิตช์จะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ใน

สถำนะไฟเขียว (ON/READY) ในครั้งล่ำสุด และแผงหน้ำปัดจะ

แสดงข้อควำมท่ีเกีย่วข้องเมือ่ปิดกำรท�ำงำนของระบบ

2 แตะปุ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปรับควำมไวของสัญญำณเตือน ค่ำเริ่มต้นของค่ำควำม

ไวจะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

3 แตะปุ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดเสียงเตือน ค่ำเริ่มต้นของเสียงเตือนจะเป็น

สถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว (ON/

READY) ในครั้งล่ำสุด

4 แตะปุ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดกำรสั่นสะเทือน ค่ำเริ่มต้นของกำรสั่นสะเทือน

จะเป็นสถำนะท่ีเลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

หลังจำกเปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนบนจอแสดง

ผลระบบเครื่องเสียง กดสวิตช์ท่ีปลำยคันโยกไฟส่อง (ดังท่ีแสดงไว้

ด้ำนบน) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนจะเข้ำสู่สถำนะสแตนด์- 

บำยหรือสถำนะเปิดใช้งำน ค่ำเริ่มต้นของระบบจะเป็นสถำนะที่เลือก

ไว้เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว (ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

เมื่อระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอยู่ในสถำนะสแตนด์บำยหรือ
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สถำนะเปิดใช้งำน ผู้ขับสำมำรถกดสวิตช์ที่ปลำยคันโยกไฟส่อง (ดังที่

แสดงไว้ด้ำนบน) เพื่อออกจำกฟังก์ชันนี้ชั่วครำว กดอีกครั้ง จะฟื้นคืน

ฟังก์ชัน

 เมื่อเปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ไฟ

แสดงจะส่องแสงสีเหลือง ไฟแสดงจะส่องแสงสีเขียวตลอดเมื่อ ได้เปิด

ใช้งำนฟังก์ชันนี้และควำมเร็วรถเกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไฟแสดงจะ

ดับลงเมื่อปิดกำรท�ำงำนของระบบ และแผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำม

เตือน กรณีที่โมดูลขัดข้องจนท�ำให้ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอก

เลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟแสดงของระบบจะส่องแสง

กะพริบสีเหลือง 90 วินำทีก่อนแล้วจึงส่องแสงสีเหลืองตลอด

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนใน
กรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• กรณีที่กล้องหน้ำถูกปิดบังหรือกล้องไม่สำมำรถตรวจจับเส้นเลน

ด้ำนหน้ำได้เนื่องจำกสภำพอำกำศและปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ำรุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมำก

• ถนนแคบเกินไปหรือกว้ำงเกินไป

• ขับผ่ำนถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• เพิ่งขับเข้ำช่วงถนนที่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลน

• ต�ำแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในเกียร์เดินหน้ำ

• รถยนต์หันเหเร็วเกินไป

• ควำมเรว็รถต�ำ่กว่ำ 55 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอืสงูกว่ำ 180 กโิลเมตร/

ชัว่โมง

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถำนะถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) ขัดข้อง
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ข้อควรระวัง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนในกรณีดัง

ต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวด้ำนที่ทับเส้นเลน

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่ำงกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่ำงแรง

แนะน�ำให้ปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนในกรณีต่อไปนี้

• กำรขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภำพอำกำศที่เลวร้ำย 

• ขับผ่ำนถนนขรุขระ

• ขับผ่ำนสถำนที่ก่อสร้ำง

ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน (LDP)

ระบบช่วยควบคมุรถเม่ือรถออกนอกเลนเป็นระบบเสริมท่ี

ช่วยการขบัขี ่แต่ไม่สามารถขับแทนผูขั้บได้ เมือ่ได้เลือกใช้

ระบบช่วยควบคมุรถเมือ่รถออกนอกเลน ผูข้บัต้องใส่ใจต่อ

การขับขี่ จับพวงมาลัยตลอดและเตรียมการที่จะปรับมุม

หมุนพวงมาลัยหรือควบคุมรถยนต์ตลอดเวลา มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดอบุตัเิหตหุรอืการบาดเจบ็

ระบบช่วยควบคมุรถเมือ่รถออกนอกเลนอาจจะไม่สามารถ

ตรวจจับเส้นเลนได้ตลอด บางทีอาจจะคิดว่าถนนขรุขระ 

โครงสร้างถนนบางชนิด หรือวัตถุบางชนิดเป็นเส้นเลน 

หากพบกรณีดงักล่าว ต้องปิดระบบช่วยควบคมุรถเม่ือรถ

ออกนอกเลนทนัที

ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนตรวจจับเส้นเลนด้ำนหน้ำ

โดยอำศัยกล้องหน้ำ เมื่อได้เปิดใช้งำนระบบและควำมเร็วรถสูงกว่ำ 

60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระบบตรวจพบเส้นเลนอย่ำงน้อย 1 เส้น 

เช่น ล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะควบคุมและปรับ

มุมเลี้ยวและส่งสัญญำณเตือน เพ่ือช่วยกำรขับขี่ในเส้นเลน หำก
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รถยนต์เบนทิศทำงจำกช่องถนนเป็นอย่ำงมำก จะกระตุ้นระบบช่วย

เตือนเมื่อรถออกนอกเลนด้วย เมื่อควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 55 กิโลเมตร/

ชั่วโมง จะออกจำกฟังก์ชันนี้

เม่ือระบบแทรกแซงสองครัง้หรอืมำกกว่ำภำยใน 180 วนิำท ีและผูข้บั

ไม่ได้ควบคมุพวงมำลยัระหว่ำงกำรแทรกแซง ระบบจะเริม่ส่งเสียงเตอืน

จำกกำรแทรกแซงครั้งที่สอง และเสียงเตือนจะนำนขึ้นจำกครั้งที่สำม 

หำกผู้ขับยังไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยในระหว่ำงกำรแทรกแซงห้ำครั้งที่

ตดิต่อกนั จะออกจำกระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน

กำรตั้งค่ำระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน

หน้ำตั้งค่ำระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนอยู่บนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง เข้ำสู่หน้ำตั้งค่ำรถยนต์จะสำมำรถมองเห็นตัวเลือก

กำรช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูง เลื่อนหน้ำลงจะสำมำรถมองเห็นหน้ำต้ังค่ำ

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน 

1 แตะปุ ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถเปิด/ปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน เลือก 

“ป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลน” ในโหมดช่วย ระบบช่วยควบคุม

รถเมื่อรถออกนอกเลนจะท�ำงำน ค่ำเริ่มต้นของสวิตช์จะเป็น

สถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว (ON/

READY) ในครั้งล่ำสุด และแผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมที่

เกี่ยวข้องเมื่อปิดกำรท�ำงำนของระบบ

2 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปรับควำมไวของสัญญำณเตือน ค่ำเริ่มต้นของค่ำควำม

ไวจะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

3 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดเสียงเตือน ค่ำเริ่มต้นของเสียงเตือนจะเป็น

สถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว (ON/

READY) ในครั้งล่ำสุด

4 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดกำรสั่นสะเทือน ค่ำเริ่มต้นของกำรสั่นสะเทือน

จะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด
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หลังจำกเปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนบน 

จอแสดงผลระบบเคร่ืองเสียง กดสวิตช์ที่ปลำยคันโยกไฟส่อง (ดังที่

แสดงไว้ด้ำนบน) ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนจะเข้ำสู่

สถำนะสแตนด์บำยหรือสถำนะเปิดใช้งำน ค่ำเริ่มต้นของระบบจะ

เป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว (ON/

READY) ในครั้งล่ำสุด

เมื่อระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนอยู่ในสถำนะสแตนด์- 

บำยหรือสถำนะเปิดใช้งำน ผู้ขับสำมำรถกดสวิตช์ที่ปลำยคันโยกไฟ

ส่อง (ดังที่แสดงไว้ด้ำนบน) เพื่อออกจำกฟังก์ชันนี้ชั่วครำว กดอีกครั้ง 

จะฟื้นคืนฟังก์ชัน

เมื่อเปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอก

เลน ไฟแสดงน้ีจะส่องแสงสีเหลือง ไฟแสดงจะส่องแสงสีเขียวตลอด

เมื่อ ได้เปิดใช้งำนฟังก์ชันน้ีและควำมเร็วรถเกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ไฟแสดงจะดับลงเมื่อปิดกำรท�ำงำนของระบบ และแผงหน้ำปัดจะ

แสดงข้อควำมเตือน กรณีที่โมดูลขัดข้องจนท�ำให้ระบบช่วยควบคุม

รถเมื่ อรถออกนอกเลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟแสดงของ

ระบบจะส่องแสงกะพริบสีเหลือง 90 วินำทีก่อนแล้วจึงส่องแสงสี

เหลืองตลอด

ถงึแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถเม่ือรถออกนอกเลนใน
กรณดัีงต่อไปน้ี แต่ระบบกจ็ะใช้งำนไม่ได้

• ระบบตรวจพบว่ำ ผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยภำยในระยะเวลำ

หนึ่ง
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• ผู้ขับหมุนพวงมำลัยกลับด้ำนเมื่อระบบท�ำงำน

• กรณีที่กล้องหน้ำถูกปิดบังหรือกล้องไม่สำมำรถตรวจจับเส้นเลน

ด้ำนหน้ำได้เนื่องจำกสภำพอำกำศและปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ำรุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมำก

• ถนนแคบเกินไปหรือกว้ำงเกินไป

• ขับผ่ำนถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• เพิ่งขับเข้ำช่วงถนนที่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลน

• ต�ำแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในเกียร์เดินหน้ำ

• รถยนต์หันเหเร็วเกินไป

• ควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือสูงกว่ำ 180 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถำนะถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) ขัดข้อง

ข้อควรระวัง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนใน

กรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวด้ำนที่ทับเส้นเลน

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่ำงกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่ำงแรง

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทำงร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภำพกำรจรำจรซับซ้อน (เช่น ปำกทำง ถนนที่รถ

ติด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง
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แนะน�ำให้ปิดระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนในกรณีต่อไปนี้

• กำรขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภำพอำกำศที่เลวร้ำย 

• ขับผ่ำนถนนขรุขระ

• ขับผ่ำนสถำนที่ก่อสร้ำง

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเป็นระบบเสริมที่ช่วย 

การขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้ขับได้ เม่ือได้เลือกใช้

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการ

ขับขี่ จับพวงมาลัยตลอดและเตรียมการที่จะปรับมุม

หมุนพวงมาลัยหรือควบคุมรถยนต์ตลอดเวลา มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับเส้นเลนได้ตลอด บางทีอาจจะคิดว่าถนนขรุขระ 

โครงสร้างถนนบางชนิด หรือวัตถุบางชนิดเป็นเส้นเลน 

หากพบกรณีดังกล่าว ต้องปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่

ในเลนทันที

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนจะตรวจจับเส้นเลนโดยอำศัยกล้อง

หน้ำ เมื่อระบบตรวจพบเส้นเลนด้ำนซ้ำยและขวำ ระบบจะปรับมุม

พวงมำลัย เพื่อขับรถให้ตรงเลน กรณีที่รถยนต์ออกจำกเลน ระบบจะ

กระตุ ้นระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเพื่อเตือนผู ้ขับ ผู ้ขับ

สำมำรถปรับมุมพวงมำลัยได้ตลอดเวลำ เมื่อระบบอยู่ในสถำนะเปิด 
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ระบบจะท�ำงำนเมื่อควำมเร็วรถเกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และเมื่อ

ควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจำกระบบ

เมื่อระบบตรวจพบว่ำผู ้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

ระบบจะส่งเสียงเตือนและแผงหน้ำปัดจะส่องแสงสีเหลือง หำกผู้ขับ

ไม่ได้ควบคุมพวงมำลัย แผงหน้ำปัดจะส่องแสงสีแดงพร้อมส่งเสียง

เตือนอย่ำงต่อเนื่อง หำกผู้ขับยังไม่ได้ควบคุมพวงมำลัย ระบบจะคิด

ว่ำผู้ขับไม่สำมำรถควบคุมพวงมำลัยได้และจะออกจำกฟังก์ชันโดย

อัตโนมัติ ในเวลำเดียวกัน จะส่งเสียงเตือนที่เร็วขึ้น 5 วินำทีหรือจน

กระทั่งผู้ขับจะควบคุมพวงมำลัย

กำรตั้งค่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน

หน้ำตั้งค่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่บนจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียง เข้ำสู่หน้ำต้ังค่ำรถยนต์จะสำมำรถมองเห็นตัวเลือกกำร

ช่วยเหลือผูข้บัข้ันสงู เลือ่นหน้ำลงจะสำมำรถมองเหน็หน้ำตัง้ค่ำระบบ

ช่วยควบคมุรถให้อยูใ่นเลน 

1 แตะปุ ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถเปิด/ปิดระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน เลือก 

“ช่วย รักษำ ช่องทำงเดิน รถ” ในโหมดช่วย ระบบช่วยควบคมุรถ

ให้อยูใ่นเลนจะท�ำงำน ค่ำเริ่มต้นของสวิตช์จะเป็นสถำนะที่เลือก

ไว้เมื่อปุ่ม สตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว (ON/READY) ในครั้ง

ล่ำสุด  และแผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมที่เกี่ยวข้องเมื่อปิดกำร

ท�ำงำนของระบบ

2 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปรับควำมไวของสัญญำณเตือน ค่ำเริ่มต้นของค่ำควำม

ไวจะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

3 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดเสียงเตือน ค่ำเริ่มต้นของเสียงเตือนจะเป็น

สถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว (ON/

READY) ในครั้งล่ำสุด

4 แตะปุ ่มกดที่เก่ียวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สำมำรถปิด/เปิดกำรสั่นสะเทือน ค่ำเริ่มต้นของกำรสั่นสะเทือน

จะเป็นสถำนะที่เลือกไว้เมื่อปุ ่มสตำร์ทอยู ่ในสถำนะไฟเขียว 

(ON/READY) ในครั้งล่ำสุด
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หลังจำกเปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนบนจอแสดงผล

ระบบเคร่ืองเสียง กดสวิตช์ท่ีปลำยคันโยกไฟส่อง (ดังที่แสดงไว้ด้ำน

บน) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนจะเข้ำสู่สถำนะสแตนด์บำย

หรือสถำนะเปิดใช้งำน ค่ำเริ่มต้นของระบบจะเป็นสถำนะที่เลือกไว้

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ในสถำนะไฟเขียว (ON/READY) ในครั้งล่ำสุด

เม่ือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่ในสถำนะสแตนด์บำยหรือ

สถำนะเปิดใช้งำน ผู้ขับสำมำรถกดสวิตช์ที่ปลำยคันโยกไฟส่อง (ดังที่

แสดงไว้ด้ำนบน) เพื่อออกจำกฟังก์ชันนี้ชั่วครำว กดอีกครั้ง จะฟื้นคืน

ฟังก์ชัน

เมื่อเปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ไฟ

แสดงนี้จะส่องแสงสีเหลือง ไฟแสดงจะส่องแสงสีเขียวตลอดเม่ือ ได้

เปิดใช้งำนฟังก์ชันน้ีและควำมเร็วรถเกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไฟ

แสดงจะดับลงเมื่อปิดกำรท�ำงำนของระบบ และแผงหน้ำปัดจะแสดง

ข้อควำมเตือน กรณีที่โมดูลขัดข้องจนท�ำให้ระบบช่วยควบคุมรถให้

อยู่ในเลนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟแสดงระบบจะกะพริบ 90 

วินำทีก่อนแล้วจึงส่องแสงสีเหลืองตลอด

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณี
ดังต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้หรือจะออกจำกระบบ

• ระบบตรวจพบว่ำ ผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยภำยในระยะเวลำ

หนึ่ง

• ผู้ขับหมุนพวงมำลัยเมื่อระบบท�ำงำน

• กรณีที่กล้องหน้ำถูกปิดบังหรือกล้องไม่สำมำรถตรวจจับเส้นเลน

ด้ำนหน้ำได้เนื่องจำกสภำพอำกำศและปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

219

4

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ำรุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมำก

• ถนนแคบเกินไปหรือกว้ำงเกินไป

• ขับผ่ำนถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• เพิ่งขับเข้ำช่วงถนนที่มีเส้นเลน

• รถยนต์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• ขับผ่ำนถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลน

• รถยนต์หันเหเร็วเกินไป

• ควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือสูงกว่ำ 180 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถำนะถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) ขัดข้อง

ข้อควรระวัง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีดัง

ต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยว

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่ำงกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่ำงแรง

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทำงร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภำพกำรจรำจรซับซ้อน (เช่น ปำกทำง ถนนที่มี

กำรจรำจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง
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แนะน�ำให้ปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีต่อไปนี้

• กำรขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภำพอำกำศที่เลวร้ำย 

• ขับผ่ำนถนนขรุขระ

• ขับผ่ำนสถำนที่ก่อสร้ำง

ระบบ MG Pilot

ระบบ MG Pilot จะเป็นระบบเสริมท่ีช่วยผู้ขับ แต่ไม่

สามารถขับรถแทนผู้ขับ ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับข่ีเพื่อ

สังเกตสภาพถนนและสภาพการจราจร เม่ือเลือกใช้งาน

ระบบ MG Pilot เนือ่งจากความจ�ากดัของการตรวจสอบ

และการควบคมุของระบบ ผู้ขับต้องระมัดระวงัตลอดเวลา  

มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้เกดิอบัุติเหตหุรอืการบาดเจ็บได้

ระบบ MG Pilot เป็นฟังก์ชันช่วยการขับขี่ ดังนั้น จะพบ

กรณีท่ีระบบถูกปิดบ่อยๆ เนื่องจากระบบมีความจ�ากัด 

ดังนั้น ผู้ขับต้องจับพวงมาลัยตลอด และปรับแก้หรือ

ควบคุมพวงมาลัยหากจ�าเป็น

ระบบ MG Pilot ต้องท�ำงำนพร้อมกับระบบควบคมุควำมเร็วอตัโนมตัิ

แบบแปรผัน เมื่อเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผนั ระบบ MG Pilot จึงสำมำรถท�ำงำนได้ กรณทีีเ่ส้นเลนทัง้สอง

ข้ำงด้ำนหน้ำชดัเจน ระบบจะช่วยขบัรถให้ตรงเลน เมือ่ควำมเรว็รถต�ำ่

กว่ำ 60 กโิลเมตร/ชัว่โมง หำกด้ำนหน้ำมรีถยนต์คันอืน่และเส้นเลนทัง้

สองข้ำงด้ำนหน้ำไม่ชดัเจน ระบบจะช่วยขบัรถตำมรถคันข้ำงหน้ำ
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หมายเหตุ ผู้ขับควรปรับความเร็วรถและระยะห่างจากรถคันข้าง
หน้าตามทัศนวิสัย สภาพอากาศ สภาพการจราจร ระบบ MG 
Pilot จะไม่ตอบสนองต่อคนเดินเท้า สัตว์ รถยนต์ที่จอดนิ่ง รถยนต์
ที่ว่ิงตัดหน้าหรือรถยนต์ที่วิ่งสวนทางในเลนเดียวกัน หากระบบ 
MG Pilot ไม่สามารถลดความเร็วรถอย่างเต็มที่ ต้องเหยียบแป้น
เบรกเพื่อช่วยเบรกรถ กรณีที่รถติด หากมีรถยนต์คันอ่ืนแซงรถ 
อาจจะท�าให้ระบบเบรกรถไม่ทันเนื่องจากรถยนต์ที่แซงเข้ามานั้น
ไม่ได้อยู่พื้นที่ตรวจจับ ขณะนี้ ผู้ขับต้องเบรกรถเอง

หมายเหตุ เมื่อผู้ขับใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า ผู้ขับ
ต้องสังเกตสภาพโดยรอบของรถยนต์ เพื่อปรับแก้เส้นทางของ
รถยนต์ให้ทัน

เมื่อระบบตรวจพบว่ำผู ้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

ระบบจะส่งเสียงเตือนและแผงหน้ำปัดจะส่องแสงสีเหลือง หำกผู้ขับ

ไม่ได้ควบคุมพวงมำลัย แผงหน้ำปัดจะส่องแสงสีแดงพร้อมส่งเสียง

เตือนอย่ำงต่อเนื่อง หำกผู้ขับยังไม่ได้ควบคุมพวงมำลัย ระบบจะคิด

ว่ำผู้ขับไม่สำมำรถควบคุมพวงมำลัยได้และจะออกจำกฟังก์ชันโดย

อัตโนมัติ ในเวลำเดียวกัน จะส่งเสียงเตือนที่เร็วขึ้น 5 วินำทีหรือจน

กระทั่งผู้ขับจะควบคุมพวงมำลัย

กำรตั้งค่ำระบบ MG Pilot 

หน้ำตั้งค่ำระบบ MG Pilot อยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้ำสู่

หน้ำตั้งค่ำรถยนต์จะสำมำรถมองเห็นตัวเลือกกำรช่วยเหลือผู้ขับขั้น

สูง เลื่อนหน้ำลงจะสำมำรถมองเห็นหน้ำตั้งค่ำระบบ MG Pilot ผู้ขับ

สำมำรถเลือกที่จะเปิด/ปิดระบบ เม่ือปิดระบบ แผงหน้ำปัดจะแสดง

ข้อควำมเตือนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อจะใช้งำนระบบ MG Pilot ต้องเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็ว
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อัตโนมัติแบบแปรผันด้วย ผลักสวิตช์คันโยกระบบควบคุมควำมเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน “ฟื้นคืน” สองครั้ง (ต�ำแหน่ง 2) ระบบควบคุม

ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเข้ำสู ่สถำนะสแตนด์บำยหรือ

สถำนะเปิดใช้งำน

เมื่อเปิดใช้งำนระบบ MG Pilot ไฟแสดงจะส่องแสงสี

เหลือง เมื่อฟังก์ชันนี้อยู่ในสถำนะเปิดใช้งำน ไฟแสดงจะส่องแสงสี

เขียวตลอด ไฟแสดงจะดับลงเมื่อปิดกำรท�ำงำนของระบบ และแผง

หน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตือน กรณีที่โมดูลขัดข้องจนท�ำให้ระบบ 

MG Pilot ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟแสดงระบบจะกะพริบ 90 

วินำทีก่อนแล้วจึงส่องแสงสีเหลืองตลอด

เงื่อนไขกำรเปิดใช้งำนระบบ MG Pilot 

• ต้องเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

• ต้องต้ังค่ำระบบ MG Pilot บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงให้

อยู่ในสถำนะเปิด

• กรณีที่ควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบต้องตรวจ

พบเส้นเลนหรือรถยนต์ข้ำงหน้ำทั้งด้ำนซ้ำยและขวำของรถยนต์

• กรณีที่ควำมเร็วรถสูงกว่ำ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบต้องตรวจ

พบเส้นเลนทั้งด้ำนซ้ำยและขวำของรถยนต์

• ต�ำแหน่งเกียร์อยู่ในเกียร์เดินหน้ำ

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบ MG Pilot ในกรณีดังต่อไปนี้ แต่
ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ระบบตรวจพบว่ำ ผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมำลัยภำยในระยะเวลำ

หนึ่ง

• ผู้ขับหมุนพวงมำลัยเมื่อระบบท�ำงำน

• ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกำรเปิดใช้งำนระบบ MG Pilot 

• กรณีที่กล้องหน้ำถูกปิดบังหรือกล้องไม่สำมำรถตรวจจับเส้นเลน

ด้ำนหน้ำได้เนื่องจำกสภำพอำกำศและปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ำรุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมำก

• ถนนแคบเกินไปหรือกว้ำงเกินไป

• ขับผ่ำนถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• เพิ่งขับเข้ำช่วงถนนที่มีเส้นเลน
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• รถยนต์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• รถยนต์เปลี่ยนเลน

• รถยนต์หันเหเร็วเกินไป

• ไม่ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน 

(ACC)

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถำนะถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) ขัดข้อง

แนะน�ำให้ปิดระบบ MG Pilot ในกรณีต่อไปนี้

• กำรขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภำพอำกำศที่เลวร้ำย 

• ขับผ่ำนถนนขรุขระ

• ขับผ่ำนสถำนที่ก่อสร้ำง

• เมื่อขับผ่ำนพื้นที่ที่มีสภำพกำรจรำจรซับซ้อน (เช่น เขตเมือง ปำก

ทำง เป็นต้น)

• เดินทำงบนทำงลำดชันสูง ทำงโค้งหรือถนนลื่นเมื่อทัศนวิสัยต�่ำ 

(เช่น ถนนที่มีหิมะ ถนนเปียก ถนนที่มีเศษวัสดุหรือน�้ำขัง)

• เมื่อเดินทำงบนทำงป่ำหรือพื้นที่ที่ไม่มีผิวถนน

ข้อควรระวัง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบ MG Pilot ในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบ

ก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยว

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่ำงกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่ำงแรง

หมายเหตุ ระบบ MG Pilot เป็นระบบเดียวกับระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า TJA ซึ่งมีติดตั้งใน ZS EV รุ่นที่
จ�าหน่ายในไทย
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ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทำงร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภำพกำรจรำจรซับซ้อน (เช่น ปำกทำง ถนนที่รถ

ติด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

• เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำ ผู้ขับต้องสังเกต

สภำพรถยนต์ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังด้วย และเตรียมกำรที่จะ

ควบคุมรถยนต์แทนระบบ

ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะ
ขับขี่ (FCW)

ถึงแม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบเตือนการชนด้าน 

หน้า แต่ผู ้ขับยังต้องใส่ใจต่อการขับขี่และขับรถด้วย

ความระมัดระวัง

ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่จะตรวจ

จับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อื่นๆ และคนเดินเท้ำด้ำนหน้ำรถโดยอำศัย

เรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำและกล้องหน้ำ เมื่อควำมเร็วรถเกิน 30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง และเข้ำใกล้รถยนต์คันข้ำงหน้ำหรือคนเดินเท้ำด้ำน

หน้ำ ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดงข้อควำมเตือนบนแผงหน้ำปัด

เพื่อเตือนผู้ขับให้ชะลอควำมเร็ว และรักษำระยะห่ำงจำกรถยนต์คัน

ข้ำงหน้ำหรือคนเดินเท้ำด้ำนหน้ำและควำมเร็วที่ปลอดภัย

หมายเหตุ เมื่อความเร็วรถอยู่ระหว่าง 30-85 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะ
สามารถตรวจจับวัตถุที่หยุดนิ่ง เม่ือความเร็วรถอยู่ระหว่าง 30-
150 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะสามารถตรวจจับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี เม่ือ
ความเร็วรถอยู่ระหว่าง 30-64 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะสามารถตรวจ
จับคนเดินเท้า
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กำรต้ังค่ำระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำ
ขณะขับขี่

หน้ำตั้งค่ำระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะ

ขับขี่อยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้ำสู่หน้ำตั้งค่ำรถยนต์จะ

สำมำรถมองเห็นตัวเลือกกำรช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูง เลื่อนหน้ำลงจะ

สำมำรถมองเห็นหน้ำตั้งค่ำระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์

คันหน้ำขณะขับขี่

1 แตะปุ่มกดทีเ่กีย่วข้องบนจอแสดงผลระบบเครือ่งเสยีง จะสำมำรถ

เปิด/ปิดระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะ

ขบัข่ี เลอืก “แจ้งเตือน” ในโหมดช่วย ระบบช่วยเตอืนเมือ่เสีย่งต่อ

กำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับข่ีจะท�ำงำน เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ใน

สถำนะไฟเขยีว (ON/READY) สวิตช์จะอยูใ่นสถำนะเปิด หลงัจำกผู้

ขบัปิดฟังก์ชันนี ้แผงหน้ำปัดจะแสดงข้อควำมเตอืนทีเ่กีย่วข้องและ

จอแสดงผลระบบเครือ่งเสียงจะแสดงข้อควำมยนืยัน

2 แตะปุ่มกดทีเ่กีย่วข้องบนจอแสดงผลระบบเครือ่งเสยีง จะสำมำรถ

ปรับควำมไวของสัญญำณเตือน ค่ำเริ่มต้นของค่ำควำมไวจะเป็น

สถำนะท่ีเลอืกไว้เมือ่ปุม่สตำร์ทอยูใ่นสถำนะไฟเขยีว (ON/READY) 

ในคร้ังล่ำสดุ

เมื่อปิดระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คัน

หน้ำขณะขับขี่ ไฟแสดงจะส่องแสงสีเหลือง กรณีที่โมดูลขัดข้องจน

ท�ำให้ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ไม่

สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ไฟแสดงของระบบจะส่องแสงกะพริบสี

เหลือง 90 วินำทีก่อนแล้วจึงส่องแสงสีเหลืองตลอด
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ในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม่ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยเตือนเม่ือ
เสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ ก็จะไม่ส่งสัญญำณ
เตือน

• ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำหรือกล้อง

หน้ำได้รับผลกระทบ

• เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมำก

• รถยนต์ด้ำนหน้ำไม่ใช่รถยนต์ขนำดมำตรฐำน (เช่นรถดัดแปลง) 

หรือด้ำนข้ำงของรถยนต์

• รถยนต์ด้ำนหน้ำเป็นรถยนต์ขนำดใหญ่ และระยะห่ำงใกล้เกินไป

จนไม่สำมำรถรบัรูข้้อมลูรูปร่ำงภำยนอกของรถยนต์อย่ำงสมบรูณ์

• รถยนต์อยู่บนทำงลำดชันสูง

• รถยนต์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• ก�ำลังเบรกหรือเร่งควำมเร็วอย่ำงกะทันหัน

• ด้ำนหน้ำเป็นสัตว์ ป้ำย แผงกั้นถนน สะพำน อำคำรหรือสิ่งของ 

อื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหายหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วางสิ่งของไว้ในเขตวางสัมภาระท่ีอยู่ด้านหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

เมื่อบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ ต้องพยำยำมวำงสัมภำระ

ให้ต�่ำที่สุดและในต�ำแหน่งข้ำงหน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภำระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน

ต้องขับรถด้วยควำมระมัดระวัง หลีกเลี่ยงกำรเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน

หรือกำรเร่งควำมเร็วอย่ำงกะทันหัน

กำรขับรถโดยเปิดประตูท้ำยจะอันตรำยอย่ำงมำก หำกจ�ำเป็นต้อง

เปิดประตูท้ำย ต้องยึดสิ่งของและประตูท้ำยให้แน่น

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภำระ ต้องปฏิบัติตำมกฎจรำจรที่เกี่ยวข้อง ถ้ำ

สัมภำระยื่นออกมำจำกตัวรถ ต้องใช้มำตรกำรแจ้งเตือน เพื่อ

เรียกควำมสนใจของผู้ขับร่วมทำง

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทกุอปุกรณ์ เครือ่งมอื หรอืกระเป๋าทีไ่ม่ได้ยดึอย่างแน่น

หนา สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็จากการ

เบรกรถอย่างฉกุเฉนิ การเลีย้วอย่างกะทนัหนัหรอือบุตัเิหตุ

ห้ามวางสิ่งของที่บังสายตาของผู้ขับหรือผู้โดยสาร

พับเบำะน่ังด้ำนหลังเพื่อได้พื้นที่เก็บสัมภำระมำกขึ้น โปรดอ้ำงอิงถึง 

"เบำะนั่งด้ำนหลัง" ในบท "เบำะนั่งและกลไกป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภำระในรถ ต้องพยำยำมวำงสัมภำระบนพื้นที่ต�่ำ แน่ใจ

ว่ำได้ยึดสัมภำระอย่ำงแน่นหนำ เพรำะสัมภำระอำจจะเคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน ถ้ำจ�ำเป็นต้องวำง

สิ่งของบนเบำะนั่ง ห้ำมมีคนนั่งบนเบำะนั่งนั้น
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อุปกรณ์เตือนภัย 

ไฟฉุกเฉิน

หมายเหตุ เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและ
ต้องการจอดรถหรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว
และสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบพร้อมกันเพื่อเตือนผู้อื่น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

สำยพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอร่ีท้ังสองมแีรงดนัเท่ากัน (12 V) และ

สายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงท่ีอนุญาตใช้กับแบตเตอรี่

รถยนต์ 12 V

แน่ใจว่าบริเวณห้องด้านหน้ารถยนต์ไม่มีประกายไฟ

กำรใช้สำยพ่วงแบตเตอร่ีเชื่อมต่อรถยนต์ท่ีมีประจุไฟฟ้ำแบตเตอร่ีไม่

เพียงพอกับแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้ำหรือรถยนต์คันอ่ืน (แบตเตอร่ีมี

ประจุไฟฟ้ำ) เป็นวิธีเดียวที่ได้รับอนุญำต

หำกต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ที่จ่ำยไฟ ต�ำแหน่งจอดรถควรใกล้กัน

เพื่อให้แบตเตอรี่ของรถยนต์ทั้งสองคันอยู่ใกล้กัน และแน่ใจว่ำรถยนต์

ทั้งสองคันต้องไม่สัมผัสกัน

กำรสตำร์ทรถยนต์

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรีท่กุสายได้เชือ่มต่ออย่างแน่นหนา 

และจะไม่หลดุออกจากขัว้ไฟฟ้าของแบตเตอรี ่มฉิะนัน้ อาจ

ท�าให้เกดิประกายไฟ และท�าให้เกิดไฟไหม้หรือระเบดิได้
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ปิดปุ่มสตำร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้ำทั้งหมดของรถยนต์ทั้งสองคัน และ

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้

1 ใช้สำยพ่วงแบตเตอรี่หนึ่งสำยเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอร่ีท้ังสองตัว ใช้สำยพ่วงแบตเตอรี่อีกสำยหนึ่งเชื่อมต่อ

ขัว้ลบแบตเตอร่ีของรถยนต์ท่ีจ่ำยไฟ (A) กับจดุต่อกรำวด์ทีด่ ี (เช่น 

ฐำน PEB หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ท�ำสีของรถยนต์) ระยะห่ำงของ

แบตเตอรี่อย่ำงน้อย 0.5 เมตร และควรห่ำงจำกน�้ำมันเชื้อเพลิง

และสำยเบรกของรถยนต์ท่ีรับกระแสไฟฟ้ำ B

2 ตรวจสอบว่ำสำยไฟอยู่ห่ำงจำกชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของรถยนต์

หรือไม่ จำกนั้น สตำร์ทรถยนต์ที่จ่ำยไฟและให้ท�ำงำนหลำยนำที

3 สตำร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้ำ หำกสตำร์ทรถยนต์ไม่ติดหลำย

ครั้ง อำจจะต้องน�ำรถยนต์ไปท�ำกำรซ่อมแซม กรุณำติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะท�ำได้

4 หลังสตำร์ทรถยนต์ทั้งสองคันได้ตำมปกติ ก่อนที่จะปิดปุ่มสตำร์ท

ของรถยนต์ท่ีจ่ำยไฟและปลดสำยพ่วงแบตเตอรี่ ให้รถยนต์ที่รับ

กระแสไฟฟ้ำท�ำงำนอย่ำงน้อย 2 นำที

5 ปลดสำยพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนกำรถอดตรงข้ำมกับขั้นตอนกำร

เชื่อมต่อ ต้องปลดสำยพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�ำออกจำกจุดต่อ

กรำวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้ำก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะปลดสำยพ่วงแบตเตอรี่ ห้ำมเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำใดๆ ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้ำ
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5

กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำงจูงรถยนต์

เมื่อผลักรถหรือใช้ห่วงลากจูงเพื่อลากจูงรถยนต์ขึ้นรถ

บรรทุก ความเร็วควรต�่ากว่า 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ

เวลาควรน้อยกว่า 3 นาที

เมื่อผลักรถหรือใช้ห่วงลากจูงเพื่อลากจูงรถยนต์ขึ้นรถ

บรรทุก ควรใส่เข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับเข้าตัวล็อกและ

รักษาไว้ในสถานะล็อก และปลดเบรกมือไฟฟ้า

เมือ่ลากจูงรถยนต์ รถลากจงูห้ามออกตวัหรอืเร่งความเรว็

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต่อ

รถยนต์
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ห่วงลำกจูง

ห้ามใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในการลากรถ มิฉะนั้น อาจท�าให้ห่วงลากจูงหลุด
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5

รถยนต์ของท่ำนมีรูส�ำหรับกำรลำกจูงที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของรถ 

ซึ่งใช้ส�ำหรับห่วงลำกจูงที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องมือวำงอยู่

ใต้พื้นห้องเก็บสัมภำระท้ำยรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลำกจูง ต้องถอดฝำ

ปิดช่องเสียบห่วงลำกจูงบนกันชนออกก่อน หลังจำกนั้น น�ำห่วงลำก

จูงผ่ำนรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ำรูเกลียวบนคำนกันชนของกันชน (ดังที่

แสดงในรูป) แน่ใจว่ำได้หมุนห่วงลำกจูงแน่นแล้ว

หมายเหตุ ฝาปิดช่องเสียบห่วงลากจูงที่ถอดออก มีสายพลาสติก
เชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลำกจูงมีไว้ส�ำหรับใช้เป็นจุดลำกจูงเพื่อลำกจูงรถของท่ำนเมื่อเกิด

กำรขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อลำกจูงรถยนต์

คันอื่น รถยนต์สำมำรถลำกจูงโดยใช้เชือกอ่อนและคำนลำกแข็ง
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กำรลำกจูง

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หำกต้องกำรลำกจูงรถยนต์ วิธีลำกจูงที่ดีท่ีสุดคือกำรลำกจูงแบบยก

ล้อหน้ำขึ้น เมื่อยกล้อหน้ำขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่ำงจำกพ้ืน มิฉะนั้น 

อำจจะท�ำให้เกียร์เสียหำย และปลดเบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสำร

ห้ำมอยู่ในรถที่ถูกลำกจูง
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หำกรถยนต์ของท่ำนต้องกำรกำรขนส่ง แนะน�ำให้ใช้รถบรรทุกเฉพำะ

มำท�ำกำรขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตำมวิธีดังต่อ

ไปนี้

1 ก่อนที่จะขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้แน่ใจว่ำได้เปิดใช้งำนระบบ

เบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) รำยละเอียดโปรดอ้ำงอิงที่ "ระบบเบรกมือ

ไฟฟ้ำแบบวันทัช (EPB)" ของ "ระบบเบรก" ในบท "กำรสตำร์ท

และกำรขับขี่"

2 จัดวำงบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยำงกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตำมรูป

3 เชื่อมสำยโยง (3) ในรอบๆ ล้อและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสำยให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

เครื่องมือ (รวมเครื่องมือซ่อมแซมยำง)

1

2 3

4

1 ถังกำวซีล

2 ปั๊มเติมลมไฟฟ้ำ

3 ห่วงลำกจูง

4 เครื่องมือถอดนัตล้อ

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลำกที่ติดที่ก้นถังกำวซีลออกและติดบนพวงมำลัย เพื่อเตือน

ผู้ขับว่ำห้ำมขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่ออ่อนลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้ำเข้ำถังกำวซีล คว�่ำหัวถัง

กำวซีลลง เพื่อประกอบเข้ำร่องล็อกของปั๊มเติมลมไฟฟ้ำ คลำย

ฝำครอบกันฝุ่นของวำล์วยำง เชื่อมต่อหัวท่ออ่อนของถังกำวซีล

เข้ำวำล์วยำง ตรวจสอบว่ำสวิตช์แหล่งจ่ำยไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้ำอยู่

สถำนะปิดหรือไม่ (กด “O”ลง) จำกน้ัน เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม
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ไฟฟ้ำเข้ำช่องจ่ำยไฟ 12V กดปุ่มสตำร์ทระบบพำวเวอร์ให้เป็น

สถำนะ ON/READY

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกินควร 
แนะน�าให้สตาร์ทรถยนต์

3 กดสวิตช์เปิดปิดคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ำ (กด “—” ลง) จะเริ่มเติม

กำวซีลเข้ำยำง หลังจำกประมำณ 30 วินำที ถังกำวซีลจะหมดถัง 

แรงดันลมยำงจะถึงค่ำแรงดันมำตรฐำนภำยในระยะเวลำ 5-10 

นำที

หมายเหตุ เม่ือเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�างาน แรงดัน
สูงสุดอาจแสดงถึง 6 บาร์ (87 psi) จากนั้นแรงดันจะกลับสู่
ปกติ

4 หลังจำกถึงแรงดันที่ก�ำหนด 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

หมายเหตุ ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ควรขับรถด้วยยางที่มีแรงดัน
ลมไม่เพียงพอ การขับรถด้วยยางที่มีแรงดันลมไม่เพียงพอจะ
เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

5 ถอดถังกำวซีลออกจำกร่องล็อก และปลดท่ออ่อนของถังกำวซีล

ออกจำกวำล์วยำง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้ำออกจำกช่องจ่ำยไฟ 
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12V และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยำงไว้ในห้องเก็บสัมภำระ

6 หลังจำกปฏิบัติขั้นตอนดังกล่ำวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภำยใน

ระยะเวลำ 1 นำที ควำมเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

และระยะทำงต้องไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจำกเดินทำงเสร็จ ให้

ตรวจสอบแรงดันลมยำง

หำกแรงดันลมยำงต�่ำกว่ำ 80 กิโลปำสคำล (0.8 บำร์) แสดงว่ำ

ยำงเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงจนไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ กรุณำติดต่อ

ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

หำกแรงดันลมยำงอยู่ระหว่ำง 80 กิโลปำสคำล (0.8 บำร์) ถึง 

230 กิโลปำสคำล (2.3 บำร์) ต้องเชื่อมต่อท่อของปั๊มเติมลม

ไฟฟ้ำเข้ำวำล์วยำง เสียบปลั๊กสำยไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้ำเข้ำช่อง

จ่ำยไฟ 12V จำกน้ัน เปิดสวิตช์ปั๊มเติมลมไฟฟ้ำเพ่ือเติมลม จน

กระทั่งแรงดันลมถึงแรงดันก�ำหนด 230 กิโลปำสคำล (2.3 บำร์) 

หลังจำกเดินทำงต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ 

6 อีกครั้ง

หำกแรงดันลมยำงเท่ำกับ 230 กิโลปำสคำล (2.3 บำร์) จะ

สำมำรถเดินทำงต่อได้ แต่ควำมเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ระยะทำงต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตร

หมายเหตุ เครื่องมือซ่อมยางเหมาะกับยางที่เสียหายจากการโดน
วัตถุแหลมทิ่มและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมาะส�าหรับการซ่อมแซมหน้ายางและไหล่ยางตามที่แสดง
ในรูป A และรูป B เท่านั้น
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้ำพ้ืนฐำน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ำของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ำรับภำระสูงเกิน หำกฟิวส์ขำด แสดงว่ำ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำนั้นเกิดกำรขัดข้องและหยุดท�ำงำน

ถ้ำสงสัยว่ำฟิวส์มีปัญหำ สำมำรถถอดออกจำกกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่ำไส้โลหะขำดหรือไม่

แนะน�ำให้เก็บฟิวส์ส�ำรองไว้ในรถ สำมำรถติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับ

กำรแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

กำรเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขำดและหลังขำด
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ข้อควรระวัง

• ส�ำหรับฟิวส์ท่ีขำด กรุณำอย่ำซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่ำ

แอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้ระบบไฟฟ้ำเสีย

หำยหรือท�ำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจำกวงจรไฟฟ้ำรับกระแส

ไฟฟ้ำมำกเกินไป

• ถ้ำฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขำดทันที กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้

รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�ำนวน 2 กล่อง

1 กล่องฟิวส์ของห้องด้ำนหน้ำรถยนต์ (อยู่ด้ำนหน้ำซ้ำยของห้อง

ด้ำนหน้ำรถยนต์)

2 กล่องฟิวส์ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ (ใต้ช่องเก็บของด้ำนผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ)
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กล่องฟิวส์ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตำร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้ำทั้งหมด ปลดสำยไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของที่แผงหน้ำปัด เพื่อเปิดกล่องฟิวส์

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ

สอบว่ำฟิวส์ขำดหรือไม่ โดยดูจำกกำรขำดเส้นฟิวส์

4 ถ้ำฟิวส์ขำด ใช้ฟิวส์ที่มีค่ำแอมแปร์เท่ำกันมำทดแทนฟิวส์ที่ขำด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F1 5A
รีเลย์ล็อกช่องชำร์จ รีเลย์ปลดล็อกช่อง

ชำร์จ

F2 10A พอร์ตวินิจฉัย

F3 5A
เครื่องชำร์จในรถ โมดูลสื่อสำรของเครื่อง

ชำร์จ

F4 15A
รีเลย์เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหน้ำ 

รีเลย์เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหลัง

F5 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

F6 — —

F7 10A แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F8 5A
ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง 

ระบบเบรกมอืไฟฟ้ำ

F9 5A ยูนิตควบคุมรถยนต์

F10 10A
โมดูลควบคุมเสียงเตือนคนภำยนอกขณะ

ขับขี่

F11 5A โมดูลควบคุมกำรเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

F12 — —

F13 30A สวิตช์ปรับเบำะนั่งผู้ขับ

F14 5A ขดลวดระบบกันขโมย

F15 15A ช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำ

F16 5A
โมดูลชำร์จ USB ด้ำนหลัง มอเตอร์ปรับ

ระดับไฟหน้ำ สวิตช์ไฟหลัก

F17 5A โมดูลสื่อสำร

F18 30A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้ำนหลังซ้ำย

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F19 30A
สวติช์ปรบัขึน้ลงกระจกด้ำนผูโ้ดยสำรด้ำน

หน้ำ

F20 30A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้ำนหลังขวำ

F21 30A มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้ำนผู้ขับ

F22 10A อุปกรณ์ไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง

F23 25A อุปกรณ์ไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

F24 20A
โมดูลควบคุมระบบเครื่องเสียง สวิตช์แผง

ควบคุมระบบเครื่องเสียงของรถยนต์

F25 15A
โมดูลควบคุมแอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ แผง

ควบคุมแอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์

F26 5A แผงหน้ำปัด

F27 10A
สวิตช์อเนกประสงค์ด้ำนผู้ขับ สวิตช์ปรับ

กระจกมองหลัง
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F28 5A
เรดำร์ช่วยขบัถอยหลงั เซ็นเซอร์วดัปรมิำณ

น�ำ้ฝน

F29 10A เกตเวย์

F30 10A เกตเวย์

F31 30A โมดูลควบคุมซันรูฟ

F32 30A โมดูลควบคุมซันรูฟ

F33 5A ยูนิตควบคุมกำรเปลี่ยนเกียร์

F34 10A ล็อกแกนพวงมำลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

F35–41 — —

F42 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้ำ

F43 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้ำ

F44 — —

กล่องฟิวส์ห้องด้ำนหน้ำรถยนต์
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กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตำร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้ำทั้งหมด ปลดสำยไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝำครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่ำฟิวส์ขำดหรือไม่ โดยดูจำกกำรขำดเส้นฟิวส์

4 ถ้ำฟิวส์ขำด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่ำแอมแปร์เท่ำกันมำทดแทนฟิวส์ที่ขำด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL1 150A กล่องเพำเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (PEB)

FL2 80A ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์

FL3 40A กล่องรีเลย์พัดลมระบำยควำมร้อน

FL4 80A
ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสำร F17, F18, 

F19, F20, F21, F34, F42, F43

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL5 80A

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสำร F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 

F13, F14, F24, F25, F26, F27, F28, 

F29, F30, F31, F32, F33 รีเลย์ไล่ฝ้ำ

กระจกบังลมหลัง

FL6 25A ระบบควบคุมกำรทรงตัว (วำล์ว)

FL7 30A พดัลม โมดลูควบคมุแอร์แบบอเิลก็ทรอนกิส์

FL8 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ

FL9 40A ระบบควบคุมกำรทรงตัว (ปั๊ม)

FL10 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ

FL11 — —

FL12 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ

FL13 — —
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FL14 — —

FL15 30A รีเลย์ KLR

FL16 — —

FL17 40A รีเลย์ปั๊มสุญญำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F1 — —

F2 15A
ป๊ัมน�ำ้ PEB กล่องรเีลย์พดัลมระบำยควำม

ร้อน

F3 — —

F4 — —

F5 10A คอมเพรสเซอร์ของเครือ่งปรบัอำกำศไฟฟ้ำ

F6 — —

F7 30A
รีเลย์เปิดใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนหน้ำ รีเลย์

ควำมเร็วที่ปัดน�้ำฝนหน้ำ

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F8 — —

F9 — —

F10 10A ไฟสูงด้ำนหน้ำขวำ

F11 10A ไฟสูงด้ำนหน้ำซ้ำย

F12 — —

F13 15A รีเลย์แตร

F14 — —

F15 5A สวิตช์แป้นเบรก

F16 15A รีเลย์ที่ปัดน�้ำฝนหลัง

F17 15A รีเลย์ปั๊มน�้ำแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

F18 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

F19 5A ยูนิตควบคุมรถยนต์

F20 — —
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F21 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ

F22 — —

F23 — —

F24 10A กล่องเพำเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (PEB)

F25 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ

F26 — —

F27 5A

โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ รีเลย์

ปั ๊มสุญญำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟ

แสดงสถำนะด้ำนหน้ำ (Breathing Light)

F28 — —

F29 — —

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F30 10A

โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้ำตัวถังรถ ยูนิต

ควบคุมกำรเปลีย่นเกยีร์ แผงหน้ำปัด กล้อง

ด้ำนหน้ำ เรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ โมดูล

ช่วยแสดงผลถงุลมเสรมิควำมปลอดภยั
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ ขนำด

ไฟสูง/ไฟต�่ำ HB3LL 60W

ไฟเลี้ยวหน้ำ PY21W 21W

ไฟหรี่หน้ำ/ไฟเดินทำงในกลำงวัน LED

ไฟหรี่หลัง W5W 5W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟตัดหมอกหลัง P21W 21W

หลอดไฟ ขนำด

ไฟเบรก/ไฟหรี่หลัง W21/5W 21/5W

ไฟส่องป้ำยทะเบียน W5W 5W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

ไฟเบรกดวงที่สำม LED

ไฟส่องห้องโดยสำร W5W 5W

ไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ C10W 10W

หมายเหตุ รูปร่างและโครงสร้างของหลอดไฟ HB3LL เหมือนกับหลอดไฟ HB3 แต่มีอายุการใช้งานและความทนทานดีกว่า HB3

หมายเหตุ ให้ใช้หลอดไฟที่มีขนาดเดียวกับหลอดไฟดั้งเดิมเท่านั้น
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตำร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงกำรลัดวงจรใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิมของโรงงาน

หำกหลอดไฟโดนขูดขีดหรือถูกท�ำให้เปื้อน อำจจะท�ำให้หลอดไฟไม่

สำมำรถรวมแสงได้ เมื่อท�ำควำมสะอำด ห้ำมให้มือสัมผัสกับหลอดไฟ 

หำกมีควำมจ�ำเป็น ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยออก เมื่อเปลี่ยนหลอด

ไฟ ต้องระมัดระวัง ห้ำมท�ำให้หลอดไฟเกิดควำมเสียหำย

ส�ำหรับหลอดไฟท่ีไม่ได้ระบุว ่ำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน กรุณำติดต่อ

สอบถำมศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ไฟสูง/ไฟต�่ำ

1 เปิดฝำกระโปรงหน้ำ โปรดอ้ำงอิงที่ "ฝำกระโปรงหน้ำ" ในบท 

"กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ถอดฝำครอบหลอดไฟสูง/ไฟต�่ำ (1)

4 หมุนหลอดไฟสูง/ไฟต�่ำทวนเข็มนำฬิกำ

5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟของไฟสูง/ต�่ำ และถอดหลอดไฟสูง/

ต�่ำ



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

252

6 ติดต้ังหลอดไฟสูง/ต�่ำใหม่ และเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ

ของไฟสูง/ต�่ำ

7 หมุนหลอดไฟสูง/ไฟต�่ำตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งหลอดไฟเข้ำไฟ

หน้ำ

8 ติดตั้งฝำครอบหลอดไฟสูง/ไฟต�่ำ

9 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

10 ตรวจสอบว่ำไฟสูง/ไฟต�่ำสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

11 ปิดฝำกระโปรงหน้ำ โปรดอ้ำงอิงที่ "ฝำกระโปรงหน้ำ" ในบท 

"กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

ไฟเลี้ยวหน้ำ

1 เปิดฝำกระโปรงหน้ำ โปรดอ้ำงอิงที่ "ฝำกระโปรงหน้ำ" ในบท 

"กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 หมุนเบ้ำไฟเลี้ยวหน้ำทวนเข็มนำฬิกำและถอดเบ้ำ (2) ออก

4 ถอดหลอดไฟเลี้ยวหน้ำออกจำกเบ้ำ

5 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหน้ำใหม่เข้ำเบ้ำ

6 หมุนเบ้ำไฟเลี้ยวหน้ำตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำไฟหน้ำ
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7 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

8 ตรวจสอบว่ำไฟเลี้ยวหน้ำสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

9 ปิดฝำกระโปรงหน้ำ โปรดอ้ำงอิงที่ "ฝำกระโปรงหน้ำ" ในบท 

"กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ"

ไฟเบรก/ไฟหรี่หลัง

1 เปิดประตูท้ำย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ใช้อุปกรณ์ที่เหมำะสมเพื่อคลำยและถอดฝำครอบสกรูออกอย่ำง

ระมัดระวัง

4 ใช้ประแจ 10 mm หรือประแจบ๊อกซ์ที่เหมำะสมเพื่อถอดสกรู 2 

ตัวที่ยึดหลอดไฟกับตัวถังรถ
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5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ และถอดไฟท้ำยออก

6 หมุนเบ้ำไฟเบรก/ไฟหรี่หลัง (1) ทวนเข็มนำฬิกำ และถอดเบ้ำ

ออก

7 ถอดหลอดไฟเบรก/ไฟหรี่หลังออกจำกเบ้ำ

8 ติดตั้งหลอดไฟเบรก/ไฟหรี่หลังใหม่เข้ำเบ้ำ

9 หมุนเบ้ำไฟเบรก/ไฟหรี่หลังตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำไฟท้ำย

10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ติดตั้งแหวนซีลของไฟท้ำยอย่ำงถูกต้อง

11 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟและติดตั้งชุดไฟท้ำยเข้ำตัวถังรถ 

ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5 Nm

12 ติดตั้งแผ่นปิดสกรูของไฟท้ำย

13 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

14 ตรวจสอบว่ำไฟเบรก/ไฟหร่ีหลังสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือ

ไม่

15 ปิดประตูท้ำย
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ไฟเลี้ยวด้ำนหลัง

1 เปิดประตูท้ำย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ใช้อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมเพ่ือคลำยและถอดฝำครอบสกรูออกอย่ำง

ระมัดระวัง

4 ใช้ประแจ 10 mm หรือประแจบ๊อกซ์ที่เหมำะสมเพื่อถอดสกรู 2 

ตัวที่ยึดหลอดไฟกับตัวถังรถ

5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ และถอดไฟท้ำยออก

6 หมุนเบ้ำไฟเลี้ยวด้ำนหลัง (2) ทวนเข็มนำฬิกำและถอดเบ้ำออก

7 ถอดหลอดไฟเลี้ยวด้ำนหลังออกจำกเบ้ำ

8 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวด้ำนหลังใหม่เข้ำเบ้ำ

9 หมุนเบ้ำไฟเลี้ยวด้ำนหลังตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำไฟท้ำย

10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ติดตั้งแหวนซีลของไฟท้ำยอย่ำงถูกต้อง
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11 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟและติดต้ังชุดไฟท้ำยเข้ำตัวถังรถ 

ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5 Nm

12 ติดตั้งแผ่นปิดสกรูของไฟท้ำย

13 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

14 ตรวจสอบว่ำไฟเลี้ยวด้ำนหลังสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

15 ปิดประตูท้ำย

ไฟถอยหลัง

1 เปิดประตูท้ำย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ใช้อปุกรณ์ทีเ่หมำะสมเพือ่ถอดฝำครอบออกอย่ำงระมดัระวงั

4 ใช้ประแจ 10 mm หรือประแจบ๊อกซ์ที่เหมำะสมเพื่อถอดสกรู 

(1) 3 ตัวที่ยึดหลอดไฟเข้ำประตูท้ำย ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำย

ไฟ (2) ถอดชุดหลอดไฟออกจำกตัวถังรถ
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5 หมุนเบ้ำไฟถอยหลัง (1) ทวนเข็มนำฬิกำและถอดเบ้ำออก

6 ถอดหลอดไฟถอยหลังออกจำกเบ้ำ

7 ติดตั้งหลอดไฟถอยหลังใหม่เข้ำเบ้ำ

8 หมุนเบ้ำไฟถอยหลังตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำไฟท้ำย

9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ติดต้ังแหวนซีลของไฟอเนกประสงค์หลัง

อย่ำงถูกต้อง

10 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟและติดตั้งชุดไฟอเนกประสงค์

หลังเข้ำประตูท้ำย ติดตั้งนัต 3 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5 Nm

11 ติดตั้งฝำครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

12 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

13 ตรวจสอบว่ำไฟถอยหลังสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

14 ปิดประตูท้ำย
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ไฟหรี่หลัง

1 เปิดประตูท้ำย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ใช้อปุกรณ์ท่ีเหมำะสมเพ่ือถอดฝำครอบออกอย่ำงระมดัระวัง

4 ใช้ประแจ 10 mm หรือประแจบ๊อกซ์ที่เหมำะสมเพื่อถอดสกรู 

(1) 3 ตัวที่ยึดหลอดไฟเข้ำประตูท้ำย ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำย

ไฟ (2) ถอดชุดหลอดไฟออกจำกตัวถังรถ

5 หมุนเบ้ำไฟหรี่หลัง (2) ทวนเข็มนำฬิกำ และถอดเบ้ำออก

6 ถอดหลอดไฟหรี่หลังออกจำกเบ้ำ

7 ติดตั้งหลอดไฟหรี่หลังใหม่เข้ำเบ้ำ

8 หมุนเบ้ำไฟถอยหลังตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำไฟท้ำย

9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ติดต้ังแหวนซีลของไฟอเนกประสงค์หลัง

อย่ำงถูกต้อง

10 เช่ือมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟและติดต้ังชุดไฟอเนกประสงค์

หลังเข้ำประตูท้ำย ติดตั้งนัต 3 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5 Nm
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11 ติดตั้งฝำครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

12 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

13 ตรวจสอบว่ำไฟหรี่หลังสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

14 ปิดประตูท้ำย

ไฟตัดหมอกหลัง

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 หมุนเบ้ำไฟตัดหมอกหลังทวนเข็มนำฬิกำ และถอดเบ้ำออก

3 ถอดหลอดไฟตัดหมอกหลังออกจำกเบ้ำ

4 ติดตั้งหลอดไฟตัดหมอกหลังใหม่เข้ำเบ้ำ
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5 หมุนเบ้ำไฟตัดหมอกหลังตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อติดตั้งเข้ำกันชน

หลัง

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่ำไฟตัดหมอกหลังสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

ค�าเตือน ต้องรอหลอดไฟตัดหมอกหลังเย็นลงแล้วจึงท�าการถอด
หรือติดตั้งได้

ไฟส่องป้ำยทะเบียน

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 เสยีบไขควงปำกแบนเข้ำพืน้ทีร่ะหว่ำงฝำครอบไฟส่องป้ำยทะเบยีน

และกันชนหลัง และถอดไฟส่องป้ำยทะเบียนออกจำกกันชนหลัง

อย่ำงเบำๆ (ต้องป้องกันไม่ให้พืน้ผวิกนัชนเสยีหำย)

3 ถอดเบ้ำไฟส่องป้ำยทะเบียน และถอดหลอดไฟออกจำกเบ้ำ

4 ติดตั้งหลอดไฟส่องป้ำยทะเบียนใหม่เข้ำเบ้ำ และติดตั้งเบ้ำเข้ำไฟ

ส่องป้ำยทะเบียน

5 ติดตั้งไฟส่องป้ำยทะเบียนเข้ำกันชนหลัง

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่ำไฟส่องป้ำยทะเบียนสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือ

ไม่
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ไฟเลี้ยวด้ำนข้ำง

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 ถอดกระจกมองข้ำงออกโดยกำรเอียงกระจกขึ้นไปด้ำนบนด้วย

มือ ใช้อุปกรณ์งัดพลำสติกที่เหมำะสม งัดที่ฐำนยึดกระจกเพื่อ

ถอดกระจกออกแล้วปลดคลิปยึดกระจก (ระวังอย่ำท�ำให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อสีรถ)

3 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ และถอดกระจกมองข้ำงออก

4 คลำยคลิป 2 ตัวที่ยึดฝำครอบกระจกมองข้ำงเข้ำกระจกมองข้ำง

5 ถอดฝำครอบกระจกมองข้ำงออก

6 ปลดสกรู (1) 2 ตัวที่ยึดไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงเข้ำกระจกมองข้ำง
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7 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ (2) ถอดไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงออก

8 ถอดเบ้ำไฟเลี้ยวด้ำนข้ำง

9 ถอดหลอดไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงออกจำกเบ้ำ

10 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงใหม่เข้ำเบ้ำ

11 ติดตั้งเบ้ำไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงเข้ำไฟเลี้ยวด้ำนข้ำง

12 ติดตั้งไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงเข้ำกระจกมองข้ำงและติดตั้งสกรู 2 ตัว

13 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟ

14 ติดตั้งฝำครอบกระจกมองข้ำง และยึดคลิปให้แน่น

15 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสำยไฟบนแผ่นกระจก

16 ติดตั้งแผ่นกระจกมองข้ำงเข้ำกระจกมองข้ำง

17 กดแผ่นกระจกมองข้ำงด้วยมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ติดต้ัง

อย่ำงถูกต้องแล้ว

18 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

19 ตรวจสอบว่ำไฟเลี้ยวด้ำนข้ำงสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือไม่

หมายเหตุ เบ้าไฟเลี้ยวด้านข้างมีกาวซีล การถอดเบ้าไฟจะท�าให้
กาวซีลเสียหายได้ เมื่อติดตั้งเบ้าไฟ จ�าเป็นต้องทากาวซีลใหม่ 
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเปลี่ยนใหม่
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ไฟส่องห้องโดยสำร

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 ใช้ไขควงปำกแบนถอดฝำครอบหลอดไฟออกจำกชุดไฟส่อง

3 ถอดหลอดไฟออกจำกเบ้ำ

4 ติดตั้งหลอดไฟส่องห้องโดยสำรใหม่เข้ำเบ้ำ

5 ติดต้ังฝำครอบหลอดไฟ จัดต�ำแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวที่ด้ำน

หน้ำของฝำครอบ จำกนั้น หมุนฝำครอบช้ำๆ จัดต�ำแหน่งล็อก

สองตัวที่ด้ำนหลังของฝำครอบให้ตรงกับชุดไฟ และดันฝำครอบ

จนเข้ำล็อก

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่ำไฟส่องห้องโดยสำรสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติหรือ

ไม่
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ไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 เสียบไขควงปำกแบนเข้ำช่องด้ำนข้ำงฝำปิด (แสดงตำมลูกศร) 

และถอดชุดไฟส่องออกจำกต�ำแหน่งเดิมอย่ำงระมัดระวัง

3 หมุนและกดหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

4 ติดตั้งหลอดไฟส่องห้องเก็บสัมภำระใหม่เข้ำเบ้ำ

5 ติดตั้งไฟส่องห้องเก็บสัมภำระอย่ำงถูกต้อง

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่ำไฟส่องห้องเก็บสัมภำระสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ

หรือไม่
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของระบบด้ำนควำมปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภำพกำรบ�ำรุงรักษำของท่ำน ท่ำนต้องท�ำกำรบ�ำรุงรักษำตำม

ข้อก�ำหนดในสมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำ

ส�ำหรับข้อมูลของกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำครั้งต่อไป โปรด

อ้ำงอิงท่ี “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เครื่องเสียงในบท “แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม” หลังกำรบ�ำรุง

รักษำทุกคร้ัง ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งที่ท�ำกำรบ�ำรุงรักษำจะ

รีเซ็ตข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำครั้งต่อไป

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

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังกำรบ�ำรุงรักษำทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ำมันเบรกตำมข้อก�ำหนดในสมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุง

รักษำ

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น (น�้ำยำที่ผสมด้วยสำรต้ำนกำรเยือกแข็งและน�้ำ) 

ตำมข้อก�ำหนดในสมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำ

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

นอกจำกกำรบ�ำรุงรักษำดังกล่ำว ท่ำนยังควรท�ำกำรตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�ำ ตำมค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้

กำรตรวจสอบประจ�ำวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของไฟส่องสว่ำง แตร ที่ปัดน�้ำ

ฝน เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกและสัญญำณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ำมีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภำพภำยนอกของยำง

กำรตรวจสอบประจ�ำสัปดำห์

• ระดับน�้ำยำหล่อเย็น

• ระดับน�้ำมันเบรก

• ระดับน�้ำยำล้ำงกระจกบังลม

• ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่ำนวิ่งในพื้นที่ที่ เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่ำ

กว่ำศูนย์องศำหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมำก ท่ำนควรให้ควำมส�ำคัญ

แก่กำรบ�ำรุงรักษำเป็นพิเศษ กรุณำท�ำกำรบ�ำรุงรักษำพิเศษ (อ้ำงอิง

ถึงสมุดกำรรับประกันและกำรบ�ำรุงรักษำ) หรือติดต่อศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังปิดเพาเวอร์ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุนต่อ

และติดต่อกันหลายนาที เมื่อท�างานที่ห้องด้านหน้า

รถยนต์ ห้ามสัมผัสกับพัดลม

หำกจะท�ำกำรบ�ำรุงรักษำด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตำมข้อควรระวังด้ำน

ควำมปลอดภัยดังต่อไปนี้

• หำกเพิ่งใช้งำนรถยนต์เสร็จ ห้ำมสัมผัสกับชิ้นส่วนของระบบ
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ระบำยควำมร้อนก่อนที่มอเตอร์ขับเคลื่อนเย็นลง

• เมื่อเปิดปุ่มสตำร์ท ห้ำมสัมผัสสำยไฟหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ

• ห้ำมท�ำงำนใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ำยันเท่ำนั้น

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�ำงำน

• ก่อนที่จะท�ำงำนที่ห้องด้ำนหน้ำรถยนต์ ควรถอดนำฬิกำและ

เครื่องประดับออก

• ห้ำมให้เคร่ืองมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับข้ัว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสำรพิษ ห้ำมกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หำยดี สำรพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ำยำ

หล่อเย็น น�้ำมันเบรก และน�้ำยำล้ำงกระจกบังลม

เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำน กรุณำอ่ำนวิธีกำรใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลำก

และภำชนะบรรจุอย่ำงละเอียดและปฏิบัติตำม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

เปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ามขับรถในกรณีที่ไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าอย่างสนิท

หรือใช้แต่ล็อกนิรภัย

1 ดึงมือจับปลดฝำกระโปรงหน้ำจำกภำยในรถยนต์ (ต�ำแหน่ง A)

2 ผลักมือจับปลดฝำกระโปรงหน้ำ (ต�ำแหน่ง B) ตำมทิศทำงลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝำกระโปรงหน้ำ

3 ยกฝำกระโปรงหน้ำขึ้น และค�้ำยันฝำกระโปรงหน้ำด้วยเหล็กค�้ำ

ปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้ำงหนึ่งวำงเหล็กค�้ำลงบนฐำนยึดเหล็กค�้ำ ขณะเดียวกันมืออีกข้ำง

หนึ่งค�้ำฝำกระโปรงหน้ำไว้ สองมือจับฝำกระโปรงหน้ำและวำงลง เมื่อ

ฝำกระโปรงหน้ำลงถึงต�ำแหน่งที่ห่ำงจำกต�ำแหน่งล็อกประมำณ 20-

30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝำกระโปรงหน้ำลงเองจนปิดสนิท

หลังปิดฝำกระโปรงหน้ำ ลองยกขอบหน้ำของฝำกระโปรงหน้ำเพ่ือ

ตรวจสอบว่ำฝำกระโปรงหน้ำได้ปิดสนิทหรือไม่ หำกยังไม่ได้ล็อกสนิท 

ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำวอีกครั้ง
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สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

เมื่อปุ่มสตำร์ทอยู่ต�ำแหน่ง ON/RUN/START ถ้ำฝำกระโปรงหน้ำไม่

ได้ปิดสนิท จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงสัญลักษณ์เตือนที่เกี่ยวข้อง 

(อ้ำงอิง “ข้อมูลทั่วไป” ในบท “แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม”) หำก

พบว่ำฝำกระโปรงหน้ำยังไม่ได้ปิดสนิทในระหว่ำงกำรเดินทำง ระบบ

จะส่งเสียงเตือน

ข้อควรระวัง

• เพื่อควำมปลอดภัย ฝำกระโปรงหน้ำต้องปิดแน่นตลอดใน

ระหว่ำงกำรเดินทำง ดังนั้น หลังปิดฝำกระโปรงหน้ำทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบว่ำสลักล็อกได้เข้ำต�ำแหน่งล็อกแล้วหรือไม่ 

ตรวจสอบว่ำฝำกระโปรงหน้ำอยู่ในแนวเดียวกันกับชิ้นส่วน

ตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่ำงกำรขับรถ หำกพบว่ำฝำกระโปรงหน้ำไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดในสถำนที่ที่ปลอดภัยทันที ลงจำกรถและปิดฝำ 

กระโปรงหน้ำอีกครั้งแล้วจึงเดินทำงต่อ

• เมื่อปลดเหล็กค�้ำฝำกระโปรงหน้ำ ต้องอำศัยแรงภำยนอก

เพื่อค�้ำยันฝำกระโปรงหน้ำ เพื่อป้องกันฝำกระโปรงหน้ำ

ตกลงอย่ำงคำดไม่ถึงเนื่องจำกน�้ำหนักของฝำกระโปรงหน้ำ 

จนท�ำให้รถยนต์เสียหำยหรือเกิดกำรบำดเจ็บ

• เมื่อปิดฝำกระโปรงหน้ำ ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ
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ห้องด้ำนหน้ำรถยนต์ 

ขณะที่ท�างานในห้องด้านหน้ารถยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท "ความปลอดภัยในโรงเก็บรถ"

1 กระปุกเก็บน�้ำยำล้ำงกระจก (ฝำสีฟ้ำ)

2 ถังพักน�้ำยำหล่อเย็นแบตเตอรี่ (ฝำสีด�ำ)

3 กระปุกเก็บน�้ำมันเบรก (ฝำสีเหลือง)

4 ถังพักน�้ำยำหล่อเย็น EDS (ฝำสีด�ำ)
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ระบบระบำยควำมร้อน

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา

ครอบกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

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

ถ้ำระดับน�้ำยำหล่อเย็นลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดในระยะเวลำสั้น สงสัยว่ำ

ระบบระบำยควำมร้อนอำจจะมีกำรรั่ว กรุณำน�ำรถเข้ำศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้งทันที

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

1 ถังพักน�้ำยำหล่อเย็นแบตเตอรี่

2 ถังพักน�้ำยำหล่อเย็น EDS

ตรวจสอบระบบระบำยควำมร้อนทุกสัปดำห์ เมื่อท�ำกำรตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นที่เรียบและระบบระบำยควำมร้อนต้องอยู่ในสภำพ

เย็น เปิดฝำกระโปรงหน้ำ เพื่อตรวจสอบระดับน�้ำยำหล่อเย็น เมื่อ

ระดับน�้ำยำหล่อเย็นต�่ำกว่ำขีด “MIN” ให้เปิดฝำครอบถังพักน�้ำยำ
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หล่อเย็นและเติมน�้ำยำหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ำยำหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะ

เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็ง

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้

กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเล่ียงไม่ให้สารกันเยือกแข็งสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที ถ้ายังมีอาการบวมแดง เจ็บปวดหรือไม่สบาย 

ต้องพบแพทย์ทันที

ใช้น�้ำยำหล่อเย็น (น�้ำยำท่ีผสมด้วยสำรกันเยือกแข็งและน�้ำ) ท่ี

บริษัทฯ แนะน�ำและอนุญำตให้ใช้ โปรดอ้ำงอิงถึง “ของเหลวและ

ควำมจุที่แนะน�ำ” ในบท “ข้อมูลทำงเทคนิค”

หมายเหตุ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมน�้าสะอาดปริมาณเล็กน้อย
ลงในถังพักน�้ายาหล่อเย็น แต่ต้องระวังว่า การกระท�าเช่นนี้จะ

ท�าให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลง

หมายเหต ุหากผสมสารเตมิแต่งอืน่ๆ ท่ีไม่เหมาะสมกับรถยนต์คนันี้
ในน�า้ยาหล่อเย็น อาจจะท�าให้ชุดขบัเคลือ่นไฟฟ้าเสยีหาย แนะน�าให้
ใช้สารเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ศนูย์บริการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

274

เบรก

ผ้ำเบรก

ระหว่างการเดนิทาง ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอดเวลา 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�าให้ประสทิธภิาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สกึหรอเร็วข้ึน

ขอบเขตกำรใช้งำนที่เหมำะสมของเบรก: ควำมหนำของผ้ำเบรกต้อง

ไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ควำมหนำของดิสก์เบรกหน้ำ 23-25 

มิลลิเมตร ควำมหนำของดิสก์เบรกหลัง 8-10 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงกำรเบรกกระทันหัน

ข้อควรระวัง ต้องตรวจสอบสภำพกำรสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของ

ระบบเบรกเป็นประจ�ำตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดในสมุดกำรรับประกัน

และกำรบ�ำรุงรักษำ และท�ำกำรเปลี่ยนถ้ำมีควำมจ�ำเป็น เพื่อให้แน่ใจ

ว่ำระบบเบรกมีประสิทธิภำพสูงสุดและมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน

หลังจำกเปลี่ยนผ้ำเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ามันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่ามีการ

สัมผัสน�้ามันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันไม่ให้น�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

ถ้าเกิดอบัุตเิหต ุ ต้องล้างออกด้วยน�า้ปริมาณมากทันที ถ้า

ยงัมีอาการบวมแดง เจบ็ปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์

ทนัที

ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกทุกสัปดำห์ เมื่อท�ำกำรตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นที่เรียบและระบบอยู่ในสภำพเย็น

สำมำรถมองเห็นระดับน�้ำมันเบรกจำกกระปุกเก็บน�้ำมันเบรก ควร

รักษำให้ระดับน�้ำมันเบรกอยู่ระหว่ำงขีด “MAX” และ "MIN"

หมายเหตุ ห้ามให้ระดับน�้ามันเบรกต�่ากว่าขีด “MIN” หรือสูงกว่า
ขีด "MAX"
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หมายเหตุ น�้ามันเบรกสามารถท�าความเสียหายต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ามันเบรก ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นลงบนสีรถโดยบังเอิญ 
ควรใช้ผ้าเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้างบริเวณที่
โดนน�้ามันเบรก

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ำมันเบรกท่ีบริษัทฯ แนะน�ำ อ้ำงอิงถึง “ของเหลวและควำมจุที่

แนะน�ำ” ในบท “ข้อมูลทำงเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ำมันเบรกตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดในสมุดกำรรับประกัน

และกำรบ�ำรุงรักษำ
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แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้

สตาร์ทรถยนต์ มฉิะนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรีค่ายประจุไฟ

เป็นปรมิาณมากจนท�าใหไม่สามารถสตาร์ทระบบเพาเวอร์

ได้

เปิดห้องด้ำนหน้ำรถยนต์จะสำมำรถมองเห็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็น

แบบไม่ต้องท�ำกำรบ�ำรุงรักษำ จึงไม่จ�ำเป็นต้องเติมตัวท�ำละลำย

หมายเหตุ หากไม่ได้ใช้รถเป็นระยะเวลานาน (1 เดือนขึ้นไป) 
แนะน�าให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือปลด
ขั้วลบของแบตเตอร่ี ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดปุ่มสตาร์ท
แล้ว

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสำรมีฤทธิ์กัดกร่อน เพรำะ

ฉะน้ัน ในขณะที่ต้องกำรติดต้ังหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องติดต่อศูนย์

บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อถอดและติดตั้งแบตเตอรี่ เพื่อให้ฟังก์ชัน

ต่ำงๆ ของรถยนต์สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ แนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่

ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนำดเดียวกันกับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอรี่เก่ำเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดกำรตำม

กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดกำรโดยองค์กร

วิชำชีพ รำยละเอียดโปรดสอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

277

6

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ข้อควรระวังและข้อก�ำหนดในกำรใช้แบตเตอรี่

หากไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ชาร์จอย่างน้อยทุกๆ 3 

เดือน (ต้องให้ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่มากกว่า 50% 

หลังจากการชาร์จ) เมื่อประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยมาก (มาตรวัดระยะทางคงเหลือแสดงผล

เป็น"---" แสดงว่าระยะทางคงเหลอืน้อยกว่า 15 กโิลเมตร) 

ห้ามปล่อยทิง้ไว้โดยไม่มกีารใช้งานรถยนต์เกนิ 7 วนั โดย

เด็ดขาด มฉิะน้ัน หากแบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนัสูงเกดิความ

เสียหาย จากสาเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

การรบัประกันอีกต่อไป

ห้ามถอดและซ่อมแซมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงโดยไม่

ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับประกันตาม

เงื่อนไขการรับประกันอีกต่อไป

1 ห้ำมเก็บรถยนต์เป็นเวลำนำนเกิน 15 วันในสภำพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงกว่ำ 45 องศำเซลเซียส มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของรถยนต์และอำยุกำรใช้งำนของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

2 เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง แนะน�ำให้

ชำร์จรถยนต์ด้วยวิธีกำรชำร์จช้ำ กำรชำร์จเร็วส่วนใหญ่จะใช้

ส�ำหรับกำรเดินทำงฉุกเฉินและทำงไกล

3 แนะน�ำให้ใช้รถอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง

แนะน�ำให้ชำร์จรถยนต์เป็นเวลำ 8 ชั่วโมงทุกเดือนด้วยวิธีกำร

ชำร์จช้ำ เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง 

ระบบจัดกำรแบตเตอรี่จะตรวจสอบสถำนะของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ

แรงดันสูง เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงไม่ได้รับกำรชำร์จอย่ำง

สม�่ำเสมอในช่วงระยะเวลำหนึ่ง หน้ำจอบนแผงหน้ำปัดจะแสดง

ข้อควำมเตือนว่ำ "Please Slow Charger the Vehicle" ขณะนี้ 

ผู้ใช้จะต้องท�ำกำรชำร์จทันที โปรดอ้ำงอิงที่ “กำรชำร์จ” ในบท 

“กำรสตำร์ทและกำรขับขี่”

4 หำกเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง หลังจำกจัดกำรเรียบร้อยแล้ว กรุณำ

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

5 หำกตัวถังรถได้รับควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุ และจ�ำเป็นต้องตัด 
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เชื่อมและทำสีโลหะแผ่น เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดควำมเสียหำยต่อ

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง โปรดติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่ง

ตั้ง เพื่อด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องหลังจำกถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรง

ดันสูง

ข้อควรระวัง

ห้ำมให้ช่ำงซ่อมแซมท่ีไม่ได้รับอนุญำตถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่

ไฟฟ้ำแรงดันสูงและชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

เมื่อเติมน�้ายาล้างกระจก ห้ามให้น�้ายาล้างกระจก

กระเด็นลงบนผิวสีรถ ถ้าน�้ายาล้างกระจกกระเด็นโดนมือ

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย ควรรีบใช้น�้าสะอาด

ล้างออกทันที

น�้ำยำใช้ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดกระจกบังลม ให้ตรวจสอบระดับ

น�้ำยำล้ำงกระจกทุกสัปดำห์ เมื่อระดับน�้ำยำต�่ำเกินไป โปรดเติมน�้ำยำ

โดยเร็วที่สุด

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

ข้อควรระวัง

• กรุณำใช้น�้ำยำล้ำงกระจกที่บริษัทฯ แนะน�ำและอนุญำตให้

ใช้ ถ้ำใช้น�้ำยำล้ำงกระจกอย่ำงผิดวิธีในฤดูหนำว อำจจะ

ท�ำให้ปั๊มล้ำงกระจกบังลมแข็งตัวจนเสียหำยได้

• หำกเปิดสวิตช์ล้ำงกระจกบังลมในขณะที่กระปุกเก็บน�้ำยำ

หมดถัง จะท�ำให้ปั๊มล้ำงกระจกบังลมเสียหำย

• ถ้ำเปิดใช้ที่ปัดน�้ำฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้ำยำล้ำงกระจก จะท�ำให้กระจกบังลมและใบปัดเสียหำย 

กรุณำเปิดใช้ที่ปัดน�้ำฝนและฉีดน�้ำยำล้ำงกระจกในขณะที่

กระปุกเก็บน�้ำยำมีน�้ำยำล้ำงกระจกอย่ำงเพียงพอ
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หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้เคร่ืองฉีดล้ำงกระจก เป็นกำรตรวจสอบว่ำหัวฉีดน�้ำของเครื่อง

ฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทำงถูกต้องหรือไม่

ถ้ำหัวฉีดอุดตัน สำมำรถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ำรู เพื่อ

ก�ำจัดสิ่งกีดขวำง

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก

ใช้น�้ำยำล้ำงกระจกที่บริษัทฯ แนะน�ำและอนุญำตให้ใช้ อ้ำงอิงถึง 

“ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ” ในบท “ข้อมูลทำงเทคนิค”
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

• จำระบี ซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะลดประสิทธิภำพกำรปัดน�้ำของใบปัดน�้ำฝน ล้ำงใบปัดน�้ำฝนด้วยน�้ำสบู่อุ่น และตรวจสอบ

สภำพใบปัดเป็นประจ�ำ

• ท�ำควำมสะอำดกระจกบังลมบ่อยๆ พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้ใบปัดน�้ำฝนมำกวำดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรลด

ประสิทธิภำพกำรปัดน�้ำของใบปัดน�้ำฝนและอำยุกำรใช้งำน

• หำกพบว่ำยำงใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้ำฝนทิ้งน�้ำไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน

• ท�ำควำมสะอำดกระจกด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำดกระจกที่แนะน�ำเป็นประจ�ำ และแน่ใจวำ่ได้ท�ำควำมสะอำดกระจกอย่ำงทั่วถึงก่อนที่จะ

เปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้ำฝนที่มีขนำดเดียวกันกับที่ปัดน�้ำฝนเดิมเท่ำนั้น

• หำกที่ปัดน�้ำฝนหรือกระจกบังลมถูกปกคลุมด้วยน�้ำแข็งและหิมะหรือแข็งตัว กรุณำก�ำจัดน�้ำแข็งและหิมะบนที่ปัดน�้ำฝนและกระจกบัง

ลมก่อน แล้วจึงใช้งำนที่ปัดน�้ำฝน เพื่อหลีกเลี่ยงที่ปัดน�้ำฝนเสียหำย
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝำกระโปรงหน้ำ ปิดปุ่มสตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง OFF จำกนั้น กด

สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้ำฝนลงและปล่อยภำยใน 20 วินำที ที่ปัดน�้ำ

ฝนจะไปท่ีต�ำแหน่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�ำงำนบน

กระจกบังลม

2 ยกแขนปัดน�้ำฝนให้ห่ำงจำกกระจกบังลม

3 กดคลิปทั้งสองข้ำง (ดังที่แสดงในรูป) แล้วดึงใบปัดน�้ำฝนไปยัง

ด้ำนนอก ถอดใบปัดน�้ำฝนออกจำกแขนปัดน�้ำฝนและทิ้งใบปัด

น�้ำฝนที่ใช้แล้ว

4 วำงหัวต่อบนใบปัดน�้ำฝนใหม่เข้ำร่องของแขนปัดน�้ำฝน

5 ดันใบปัดน�้ำฝนไปทำงแขนปัดน�้ำฝนจนได้ยินเสียงเข้ำล็อก

6 ประกอบชุดที่ปัดน�้ำฝนกลับไปที่กระจกบังลม

7 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้ำฝนอีกครั้งแล้วปล่อย หรือเปิดปุ่มสตำร์ท 

ที่ปัดน�้ำฝนจะออกจำกโหมดซ่อมแซมและกลับสู่ต�ำแหน่งเดิมโดย

อัตโนมัติ
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

1 ยกแขนปัดน�้ำฝนให้ห่ำงจำกกระจกบังลม

2 หมุนใบปัดน�้ำฝนดังที่แสดงในรูป เพื่อถอดใบปัดน�้ำฝนออกจำก

แขนปัดและทิ้งใบปัดน�้ำฝนที่ใช้แล้ว

3 วำงหัวต่อบนใบปัดน�้ำฝนใหม่เข้ำร่องของแขนปัดน�้ำฝน ให้แน่ใจ

ว่ำใบปัดน�้ำฝนยึดเข้ำกับแขนปัดน�้ำฝนอย่ำงแน่นหนำแล้ว

4 ประกอบชุดที่ปัดน�้ำฝนกลับไปที่กระจกบังลม
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• หลังเปลี่ยนยำงใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะ 500 

กิโลเมตรแรก

• เม่ือขับผ่ำนขอบถนนหรือไหล่ทำง ต้องชะลอควำมเร็ว และ

ประคองวงพวงมำลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉำกกับขอบถนนเท่ำที่จะ

ท�ำได้

• กรุณำตรวจสอบยำงบ่อยๆ ว่ำมีควำมเสียหำยหรือไม่ (รอยแผล

ทิ่มแทง รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ขจัดสิ่งแปลกปลอม

บนดอกยำงโดยเร็วที่สุด

• หลีกเลี่ยงไม่ให้ยำงสัมผัสกับน�้ำมันเครื่อง จำระบีและน�้ำมันเช้ือ

เพลิง

• ควรติดตั้งฝำครอบกันฝุ่นส�ำหรับช่องเติมลมยำงเพื่อป้องกันไม่ให้

ฝุ่นเข้ำ

• ท�ำเครื่องหมำยก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�ำแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยำงที่ถอดออกไว้ในสถำนที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ยำงใหม่

ยำงใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกำะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งำน ดังนั้น ในระยะ 

500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่ำงระมัดระวังและขับด้วยควำมเร็ว

ปำนกลำง เพื่อรันอินยำงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออำยุกำรใช้งำน

ของยำง

ควำมสึกหรอของยำงและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยำก หำกเกิดกำร

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออำกำรกินซ้ำย/ขวำ อำจจะแสดงว่ำยำงมี

ควำมเสียหำย หำกท่ำนสงสัยว่ำยำงมีควำมเสียหำย กรุณำชะลอ

ควำมเร็วทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยของยำงรถ 

หำกไม่สำมำรถมองเห็นควำมเสียหำยจำกภำยนอก ควรชะลอ

ควำมเร็วกำรเดินทำง และขับรถเข้ำศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งที่

ใกล้สุดเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

285

6

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำงจะมีลูกศรที่ด้ำนข้ำงยำง ต้องประกอบ

ยำงตำมทิศทำงกำรหมุนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้ำนกำร

ป้องกันกำรเหินน�้ำ ยกระดับของแรงยึดเกำะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่ำงกำรเดินทำงและยืดอำยุกำรใช้งำน

อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยำงท่ีถูกต้องและพฤติกรรมกำรขับรถที่ดีสำมำรถยืดอำยุ

กำรใช้งำนของยำงได้ ในกำรใช้งำน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำนำน ควรเคลื่อนย้ำยรถอย่ำงน้อยทุกๆ 

สองสัปดำห์เพื่อป้องกันยำงจำกกำรเสียรูปถำวรเนื่องจำกกำรรับ

น�้ำหนักเป็นเวลำนำน

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยำงในขณะท่ีล้ออยู ่ในขณะยำงเย็น

อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่ำนทำงโค้ง พยำยำมชะลอควำมเร็วและอย่ำเร่ง

ควำมเร็ว

• ตรวจสอบว่ำยำงเกิดกำรสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยาง

ถ้ำแรงดันลมยำงไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�ำให้ยำงเกิดกำร

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอำยุกำรใช้งำนของยำงเป็นอย่ำงมำก 

นอกจำกนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพกำรขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมการขับรถ

กำรขับรถเข้ำทำงโค้งด้วยควำมเรว็สงู กำรเร่งควำมเรว็อย่ำงกะทันหัน

และกำรเบรกอย่ำงกะทนัหัน จะลดอำยกุำรใช้งำนของยำง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่ำนกำรตั้งศูนย์ล้อแบบไดนำมิก แต่เนื่องจำกผล 

กระทบของปัจจัยต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อน อำจท�ำให้ล้อรถไม่สมดุล

หำกเกิดกำรไม่สมดุล จะท�ำให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยำงเกิดกำรสึกหรออย่ำงรุนแรง ดังนั้น ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่อีกครั้ง 

นอกจำกน้ี หลังประกอบยำงใหม่หรือซ่อมแซมยำงเสร็จ ต้องตั้งศูนย์

ล้อใหม่
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ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้ำกำรตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจำกจะท�ำให้ยำงสึกหรอมำกเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ ดังนั้น เมื่อยำงเกิดกำร

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบกำรตั้งศูนย์ล้อทันที รำยละเอียด

โปรดสอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

กำรตรวจสอบยำง

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ถ้ายางเสียหาย เกิด

การสึกหรอมากเกินไปหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง ห้าม

ขับรถเด็ดขาด

กรุณำสังเกตสภำพล้อเสมอ และตรวจสอบดอกยำงและแก้มยำงว่ำมี

ปัญหำกำรเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือไม่

หมายเหตุ ถ้าเป็นไปได้ ต้องป้องกันยางจากการสัมผัสน�้ามัน 
จาระบีและเชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยำงอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�ำกำรตรวจสอบ ยำง

ต้องอยู่ในขณะยำงเย็น

หำกต้องตรวจสอบแรงดันลมยำงในขณะที่ยำงยังร้อนอยู่ ต้องเข้ำใจ

ว่ำแรงดันลมยำงในขณะนั้นสูงกว่ำแรงดันลมยำงเย็น 0.3-0.4 bar 

(4.35-5.8 psi) ในกรณีนี้ ห้ำมไล่ลมยำงเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�ำใน

ข้อมูลทำงเทคนิค (ยำงเย็น)
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หัวเติมลมยำง

ปิดฝำครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยำงให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้ำ เม่ือ

ตรวจสอบแรงดันลมยำง กรุณำตรวจสอบหัวเติมลมยำงว่ำมีกำรรั่ว

หรือไม่ (ฟังว่ำมีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หำกยำงถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยำง ลมยำงอำจจะไม่รั่ว หำก

สังเกตถึงปัญหำดังกล่ำว ต้องชะลอควำมเร็วทันทีและขับด้วยควำม

ระมัดระวัง และเปลี่ยนยำงอะไหล่หรือท�ำกำรซ่อมแซมอย่ำงรวดเร็ว

เท่ำที่จะท�ำได้

หมายเหตุ หากแก้มยางมกีารช�ารดุหรอืเสียรปู ห้ามท�าการซ่อมแซม 
ควรเปลีย่นยางทนัที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ที่ด้ำนล่ำงของดอกยำงเดิมมีเครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอท่ีหนำ 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งต้ังฉำกกับทิศทำงกำรหมุนของล้อ เครื่องหมำยชนิดนี้

กระจำยบนเส้นรอบวงของยำงอย่ำงสม�่ำเสมอ เครื่องหมำยที่อยู่ด้ำน

ข้ำงล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสำมเหลี่ยม

ระบุถึงต�ำแหน่งของเครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอ

เมื่อดอกยำงสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่ำ 

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอจะปรำกฏขึ้นบนผิวยำง และมีรอยยำง

บนพื้นดินที่ขับผ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

• เม่ือยำงสึกหรอถึงเครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอ ต้องเปลี่ยน

ยำง มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
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กำรเปลี่ยนยำง

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าให้ติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกัน

กับยางเดิม หากใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การขับข่ี เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หลังเปลี่ยนยำงเสร็จ ต้องตั้งศูนย์ล้อก่อนกำรใช้งำน

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งำนยำงรถท้ังหมดอย่ำงสมดุล แนะน�ำให้สลับยำงอย่ำงไม่

ก�ำหนดเวลำ

หมายเหตุ ขนาดของล้อหน้าและล้อหลังต้องเหมือนกัน หากขนาด
ของล้อหน้าและล้อหลังไม่เหมือนกัน ไม่แนะน�าให้ท�าการสลับยาง

หำกยำงหน้ำมีกำรสึกหรออย่ำงเห็นได้ชัด แนะน�ำให้สลับล้อหน้ำและ

ล้อหลังตำมรูปภำพท่ีแสดง ซึ่งสำมำรถป้องกันล้อสึกหรออย่ำงไม่

สม�่ำเสมอ เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของยำง

เมื่อผิวยำงมีกำรสึกหรอ ควรเปลี่ยนล้อตำมแนวทแยง

หมายเหตุ ส�าหรับยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ 
(ระบุโดยเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามเส้นแนว
ทแยง แต่สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง

หมายเหตุ ส�าหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม
ยางแบบโดยตรง หลังจากสลับล้อ จ�าเป็นต้องเรียนรู้ TPMS ด้วย
ตนเอง รายละเอียดโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

289

6

โซ่พันล้อ

โซ่พันล้อท่ีไม่เหมำะสมอำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อยำง ล้อ ระบบกัน

สะเทือน ระบบเบรกหรือตัวถังรถ

ในกำรใช้โซ่พันล้อ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• โซ่พันล้อให้ประกอบที่ล้อหน้ำเท่ำนั้น

• ควำมหนำของโซ่พันล้อไม่เกิน 15 มิลลิเมตร

• กรุณำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกำรติดตั้งโซ่พันล้อ ค�ำอธิบำย

ควำมตึงโซ่และสภำพพื้นผิวถนนตลอด

• ควำมเร็วรถไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เพ่ือหลีกเลี่ยงล้อเสียหำยหรือโซ่พันล้อสึกหรอมำกเกินไป ถ้ำไม่

ได้เดินทำงบนพื้นถนนที่ไม่มีหิมะ ต้องถอดโซ่พันล้อออก

ข้อมูลจ�ำเพำะของล้อและยำงที่เหมำะสมส�ำหรับโซ่พันล้อมี
ดังนี้

ขนำดกระทะล้อ 6.5J×16

ขนำดยำง 205/60 R16

หมายเหตุ หากขับรถในพื้นที่ที่หนาวหรือบนพื้นถนนที่มีหิมะ 
แนะน�าให้ใช้ยางส�าหรับหน้าหนาว รายละเอียดกรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ
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กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจ

จะท�าร้ายสุขภาพได้ ดังน้ัน ต้องเก็บผลิตภัณฑ์บ�ารุง

รักษาไว้ในที่ปลอดภัย ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก มิฉะนั้น 

อาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับสารพิษ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

สามารถท�าความสะอาดรถยนต์ได้เมื่อปิดปุ ่มสตาร์ท

เท่านั้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

เมือ่ท�าความสะอาดรถยนต์ในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะ

มคีวามชืน้หรอืแข็งตัวได้ ซึง่อาจท�าให้ประสทิธิภาพการใช้

งานของระบบเบรกลดลงและอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตไุด้

ห้ามใช้ปืนฉดีน�า้แรงดนัสงูล้างห้องด้านหน้ารถยนต์ มฉิะนัน้ 

อาจจะท�าความเสยีหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

กำรท�ำควำมสะอำดและเคลือบแว็กซ์บ่อยๆ สำมำรถปกป้องรถยนต์

จำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอันตรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ควรท�ำควำมสะอำดพื้นที่ที่ถูกครอบคลุมเป็นประจ�ำ เช่น พ้ืนประตู 

ส่วนท่ีปิดผนึก ฝำครอบและอื่นๆ พื้นที่ดังกล่ำวอำจจะมีวัสดุแหลม

แข็งสะสมทับถมไว้เป็นเวลำนำน จนท�ำให้สีรถมีรอยขีดข่วน เวลำ

ท�ำควำมสะอำดรถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำกหลำย

ตัวอย่ำงเช่น

• ควำมถี่กำรใช้งำน

• สถำนที่เก็บรถ โรงเก็บรถ ใต้ต้นไม้ เป็นต้น

• ฤดูกำล

• อำกำศ

• สภำพแวดล้อม

ซำกแมลง มูลนก ยำงไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสำหกรรม ยำงมะตอย 

เขม่ำถ่ำน เกลือละลำยหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นๆ ทับถมบน

สีรถยิ่งนำน จะท�ำลำยสีรถมำกยิ่งขึ้น ถ้ำอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น โดน

แสงแดดจัด จะเร่งกำรกัดกร่อน
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เพรำะฉะนั้น ควรท�ำควำมสะอำดรถยนต์สัปดำห์ละครั้ง แต่ในบำง

กรณี ให้ท�ำควำมสะอำดเดือนละครั้งและเคลือบแว็กซ์ด้วย

ต้องท�ำควำมสะอำดใต้ท้องรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วงฤดูหนำวที่มี

กำรใช้เกลือละลำยหิมะบนถนน

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

แม้ว่ำสีรถมีควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อน โดยปกติ สำมำรถใช้

อุปกรณ์ล้ำงรถแบบอัตโนมัติมำท�ำควำมสะอำด แต่เวลำปฏิบัติจริง 

ต้องพิจำรณำโครงสร้ำงอุปกรณ์ล้ำงรถ สภำพกำรกรองน�้ำและชนิด

ของน�้ำยำท�ำควำมสะอำดและสำรบ�ำรุงรักษำรถ หลังท�ำควำมสะอำด

รถเสร็จ หำกสีรถไม่เงำหรือมีรอยขีดข่วน ควรแจ้งปัญหำดังกล่ำวกับ

ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำรอุปกรณ์ล้ำงรถ หำกมีควำมจ�ำเป็น ให้ใช้

อุปกรณ์ล้ำงรถอื่นๆ

ก่อนที่จะท�ำควำมสะอำดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถำมผู้ล้ำงรถว่ำควรถอดเสำอำกำศออกหรือไม่ หำก

รถยนต์ของท่ำนได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ที่วำง

สัมภำระบนหลังคำรถและเสำอำกำศวิทยุ ควรแจ้งให้ผู ้ล้ำงรถรับ

ทรำบ

การท�าความสะอาดด้วยมือ

ขณะที่ล้ำงรถด้วยมือ ต้องใช้น�้ำสะอำดปริมำณมำกเพื่อแช่สิ่งสกปรก

ให้อ่อนยุ ่ยและพยำยำมล้ำงให้สะอำด ใช้ฟองน�้ำ ถุงมือท�ำควำม

สะอำดหรือแปรงล้ำงรถท�ำควำมสะอำดรถยนต์ ควรท�ำควำมสะอำด

จำกหลังคำไปด้ำนล่ำง สำมำรถใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำดพิเศษเมื่อ

ครำบไม่ได้ถูกขจัดออกได้ง่ำยเท่ำนั้น

ควรท�ำควำมสะอำดฟองน�้ำหรือถุงมือท�ำควำมสะอำดอย่ำงละเอียด

ทุกๆ ระยะเวลำสั้นๆ เมื่อท�ำควำมสะอำดล้อ พื้นประตู และชิ้นส่วน

อื่นๆ ควรเปลี่ยนใช้ฟองน�้ำตัวใหม่
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ข้อควรระวัง

• ห้ำมท�ำควำมสะอำดรถยนต์ในสถำนท่ีท่ีโดนแสงแดดโดยตรง 

มฉิะน้ัน อำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถ

• เมื่อล้ำงรถในฤดูหนำวจัด หำกใช้ท่อยำงล้ำงรถ ห้ำมฉีดน�้ำไป

ยังล็อกรถ รอยต่อประตูและรอยต่อซันรูฟ มิฉะนั้น มีควำม

เสี่ยงที่น�้ำจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ำมใช้ฟองน�้ำล้ำงจำนหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมำเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถ

• เมื่อท�ำควำมสะอำดไฟหน้ำ ห้ำมใช้ผ้ำแห้งหรือฟองน�้ำ วิธีที่ดี

ที่สุดคือใช้น�้ำสบู่มำท�ำควำมสะอำด

การท�าความสะอาดด้วยปืนฉีดน�้าแรงดันสูง

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้ำแรงดันสูง ควรปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำน ต้องรักษำ

แรงดันและระยะห่ำงระหว่ำงหัวฉีดน�้ำกับวัสดุอ่อน (เช่น ท่อยำงหรือ

ฉนวนกันเสียง)

ห้ำมใช้หัวฉีดทรงกลมหรือหัวฉีดแบบหมุน โดยเฉพำะห้ำมใช้หัวฉีด

ทรงกลมท�ำควำมสะอำดยำง แม้จะฉีดน�้ำจำกระยะไกลและฉีดเป็น

เวลำสั้นก็ตำม ก็อำจจะท�ำให้ยำงเสียหำยได้

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่ำนคูม่อืกำรใช้งำนของปืนฉดีน�ำ้แรงดนัสงูอย่ำงละเอียด

• เมือ่ล้ำงส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรกัษำระยะกำรฉดี

อย่ำงเหมำะสม

กำรเคลือบแว็กซ์

ชั้นแว็กซ์คุณภำพสูงสำมำรถช่วยปกป้องสีรถยนต์จำกผลกระทบของ

สภำพแวดล้อมที่เป็นอันตรำย และสำมำรถปกป้องตัวถังรถในขณะที่
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เกิดกำรเฉี่ยวชนเล็กน้อย หำกน�้ำท่ีหยดลงบนสีรถไม่สำมำรถไหลลง

อย่ำงรำบรื่น ควรเคลือบแว็กซ์คุณภำพสูงใหม่ ให้ใช้สำรบ�ำรุงรักษำ

แว็กซ์เป็นประจ�ำเมื่อล้ำงรถด้วยอุปกรณ์ล้ำงรถแบบอัตโนมัติ และ

เคลือบแว็กซ์อย่ำงน้อยปีละสองครั้งเพื่อปกป้องสีรถยนต์ หำกได้

เคลือบแว็กซ์ใหม่ จะสำมำรถขจัดครำบแมลงที่ติดอยู่บนฝำกระโปรง

หน้ำและกันชนหน้ำออกได้ง่ำยในฤดูอบอุ่น

กำรขัดสี

เมื่อสีรถยนต์สูญเสียควำมแวววำว และแม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่

สำมำรถฟื้นฟูควำมแวววำวอีก จะต้องท�ำกำรขัดสี

หำกน�้ำยำขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจำกขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ำยำขัดสีท่ีมีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้

• สำรขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สำมำรถขจัดครำบบนผิวรถและไม่

ท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถ

• สำรผสมที่สำมำรถครอบคลุมรอยขีดข่วนและปิดรอยขีดข่วนได้

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่ำงสีรถและสภำพแวดล้อม

หมายเหตุ ห้ามใช้น�้ายาขัดสีกับชิ้นส่วนท่ีเคลือบด้านหรือชิ้นส่วน
พลาสติก

ใบปัดน�้ำฝน

ล้ำงในน�ำ้สบูอุ่น่ ห้ำมใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดทีม่ส่ีวนประกอบแอลกอฮอล์

หรอืน�ำ้มนัปิโตรเลยีม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ำยำล้ำงกระจกท�ำควำมสะอำดพื้นผิวด้ำนในและด้ำนนอกของ

กระจกเป็นประจ�ำ

กระจกบังลม หลังจำกท�ำควำมสะอำดรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ท�ำควำม

สะอำดแว็กซ์เสร็จ ให้ใช้น�้ำยำล้ำงกระจกเพื่อท�ำควำมสะอำดพื้นผิว

ด้ำนนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้ำฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้ำนุ่มท�ำควำมสะอำดพื้นผิวด้ำนในของกระจก

บังลม เพื่อไม่ท�ำควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้ำ ต้องเช็ดกระจกบังลม

ตำมแนวนอน ห้ำมขูดกระจกบังลมหรือใช้สำรขัดถูแบบผสม เพรำะ

อำจจะท�ำให้อุปกรณ์ไล่ฝ้ำเสียหำย
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กระจกมองหลัง ใช้น�้ำสบู่ท�ำควำมสะอำด ห้ำมใช้สำรขัดถูแบบผสม

หรือใบมีดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

สำมำรถท�ำควำมสะอำดช้ินส่วนพลำสติกด้วยวิธีกำรล้ำงทั่วไป หำกมี

ครำบที่ขจัดออกยำก สำมำรถใช้น�้ำยำไร้สำรละลำยพลำสติกและสำร

บ�ำรุงรักษำพิเศษ สำรบ�ำรุงรักษำสีไม่เหมำะกับชิ้นส่วนพลำสติก

สีรถเสียหำย

หำกสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจำกก้อนหิน ควรเคลือบสีทันทีเพื่อ

ป้องกันสนิม หำกเกิดสนิม ควรก�ำจัดสนิมให้หมด แล้วทำสีรองพื้น

ป้องกันสนิมในพื้นที่เสียหำยและเคลือบสีชั้นหน้ำด้วย

ซีลยำง

ต้องพ่นสำรรักษำยำง (เช่น สำรซิลิก้ำเจล) กับยำงซีลยำงประตูรถ 

ฝำกระโปรงหน้ำ/หลังและซันรูฟ เพื่อรักษำควำมยืดหยุ่นและยืดอำยุ

กำรใช้งำนของซีลยำง นอกจำกนี้ ยังสำมำรถป้องกันซีลยำงสึกหรอ

เร็วเกินเวลำอันควรและประตูปิดไม่สนิท เพื่อเปิดประตูได้ง่ำย

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ ต้องระวังว่าความชื้น น�้าแข็ง

และเกลือละลายหิมะจะลดประสิทธิภาพการเบรก ท�าให้

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

กำรท�ำควำมสะอำดล้อสำมำรถป้องกันไม่ให้เศษผ้ำเบรกหรือเกลือ

ละลำยหิมะติดบนล้อ สำมำรถขจัดเศษผ้ำเบรกที่ขจัดยำกด้วยน�้ำยำ

ล้ำงกะทะล้อจ�ำพวกไม่มีสำรกรด

ล้ออัลลอย

เพ่ือรักษำควำมเงำงำมของล้ออัลลอย ต้องท�ำกำรบ�ำรุงรักษำตำม

เวลำก�ำหนด หำกไม่ล้ำงเกลือละลำยหิมะและเศษผ้ำเบรกออกตำม

เวลำก�ำหนด จะท�ำให้อัลลอยถูกกัดเซำะ

กรุณำใช้น�้ำยำจ�ำพวกไม่มีกรดในกำรท�ำควำมสะอำด ห้ำมใช้น�้ำยำ 

ขัดสีหรือสำรเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มำบ�ำรุงรักษำล้อ หำกชั้นแว็กซ์

เสียหำยแล้ว (เช่น มีรอยชนจำกก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่เสียหำย

ทันที
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สีใต้ท้องรถ

ใต้ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทำนป้องกันพิเศษ ซึ่งสำมำรถป้องกันจำก

ผลกระทบทำงเคมีและทำงกล แต่เนื่องจำกเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยง

ควำมเสียหำยต่อชั้นป้องกันในระหว่ำงกำรใช้งำน จึงขอแนะน�ำให้

ตรวจสอบชั้นป้องกันใต้ท้องรถและแชสซีเป็นประจ�ำ และควรท�ำกำร

ตรวจสอบก่อนที่จะเข้ำฤดูหนำวและหลังจำกฤดูหนำว

กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ

คอนเดนเซอร์ หม้อน�้ำระบำยควำมร้อนและพัดลมระบำย
ควำมร้อน

ระหว่ำงกำรเดินทำงทั่วไป คอนเดนเซอร์ หม้อน�้ำระบำยควำมร้อน

และพัดลมระบำยควำมร้อนอำจเปื้อนครำบสกปรก ท�ำให้ระบบแอร์ 

ระบบระบำยควำมร้อนและเสียงรบกวนของรถยนต์ผิดปกติ ในกำร

ท�ำควำมสะอำดทั่วไป หำกมีครำบสกปรก ให้ใช้น�้ำล้ำงหรือใช้ผ้ำเช็ด

ออก ต้องระมัดระวัง ห้ำมท�ำให้แผ่นครีบของคอนเดนเซอร์และหม้อ

น�้ำระบำยควำมร้อน หรือใบพัดของพัดลมระบำยควำมร้อนเกิดควำม

เสียหำย

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและผ้ำ

สำมำรถท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนพลำสติกและหนังเทียมด้วยผ้ำชุบน�้ำ 

หำกไม่สำมำรถขจัดครำบสกปรกออก สำมำรถใช้น�้ำยำล้ำงและน�้ำยำ

บ�ำรุงรักษำพิเศษที่ไม่มีสำรละลำยพลำสติกเพื่อท�ำควำมสะอำด 

ชิ้นส่วนประกอบดังกล่ำว

ควรท�ำควำมสะอำดผ้ำคลุมและสิ่งทอในบริเวณประตูรถ ฝำกระโปรง
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หลัง ฝ้ำเพดำนรถและอื่นๆ ด้วยน�้ำยำพิเศษหรือฟองซักแห้งหรือ

ฟองน�้ำอ่อน

หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภัย และ

ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจดัคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรือสารขัดเงา

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสียหำย ให้ใช้ผ้ำชุบน�้ำและ

น�้ำยำท�ำควำมสะอำดเครื่องตกแต่งภำยในรถเพื่อท�ำควำมสะอำด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝำครอบกลำงของพวงมำลัย

• บริเวณแผงหน้ำปัดที่มีถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำร

• แผ่นบุหลังคำที่ได้ติดตั้งม่ำนลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�า้ยาฟอกขาว น�า้ยาย้อมสหีรอืสารท�าความสะอาด

กบัเขม็ขดันริภยั

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้ำอุ่นและสบู่เพื่อท�ำควำมสะอำด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ำมดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่ำงหมดจด

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำดเครื่องตกแต่งภำยในรถที่เจือจำงมำท�ำควำม

สะอำด ควรลองท�ำควำมสะอำดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

เนื่องจำกหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น มีควำมไวต่อ

น�้ำมันเครื่อง จำระบี ครำบสกปรก เป็นต้น) เมื่อใช้งำนหรือท�ำกำร

บ�ำรุงรักษำหนังรถยนต์ ต้องระมัดระวังมำก เช่น เสื้อผ้ำสีเข้มที่เปียก

จะท�ำให้สีของเสื้อผ้ำติดบนเบำะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่

ในรอยย่นหรือรอยต่อของหนัง จะท�ำควำมเสียหำยต่อผิวหน้ำของ
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หนัง เพรำะฉะนั้น ต้องบ�ำรุงรักษำหนังรถเป็นประจ�ำหรือตำมสภำพ

กำรใช้งำน

ใช้น�้ำอุ่นและสบู่เพื่อท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้ำแห้ง

สะอำดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้งและท�ำกำรขัดเงำ

ข้อแนะน�ำในกำรบ�ำรุงรักษำ

• หลังจำกกำรท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำและกำรท�ำควำมสะอำด

ทุกครั้ง ให้ทำน�้ำมันบ�ำรุงรักษำท่ีกันแดดและกันซึมได้ น�้ำมัน

ชนิดนี้สำมำรถบ�ำรุงรักษำชิ้นส่วนหนังให้ฟื้นคืนสู่สภำพอ่อนนุ่ม

และระบำยอำกำศได้ และสร้ำงชั้นป้องกันบนผิวหน้ำหนัง

• ท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนหนังทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน ขจัดครำบ

สกปรกใหม่โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท�ำใด้

• ต้องขจัดครำบน�้ำหมึก น�้ำยำขัดรองเท้ำและอื่นๆ ออกโดยเร็ว

ที่สุดเท่ำที่จะท�ำใด้

หมายเหตุ ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรือสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด

แผงหน้ำปัด จอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้ำนุ่มแห้งในกำรท�ำควำมสะอำด
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

จ�ำนวนผู้โดยสำร คน 5

น�้ำหนักรถเปล่ำ กิโลกรัม 1532

น�้ำหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1966

ภำระเพลำหน้ำขณะเป็นรถเปล่ำ กิโลกรัม 892

ภำระเพลำหลังขณะเป็นรถเปล่ำ กิโลกรัม 640

ภำระเพลำหน้ำขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 993

ภำระเพลำหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 973
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เวลำเร่งควำมเร็วของกำรเปลี่ยนเกียร์อย่ำงต่อเนื่องในขณะออกตัว วินำที (0-100) 

กิโลเมตร/ชั่วโมง
8.2

ควำมเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 140

ควำมสำมำรถกำรขึ้นเนิน % 30

หมายเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ประเภท
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ

ไตรภำค 

พิกัดพลังงำนไฟฟ้ำ  

กิโลวัตต์ชั่วโมง
44.5

พิกัดแรงดัน โวลต์ 394.2

น�้ำหนัก กิโลกรัม 280

มำตรฐำนกำรป้องกัน IP67
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของมอเตอร์ขับเคลื่อน

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ประเภทมอเตอร์ Three-phase permanent magnet synchronous motor

ก�ำลังต่อเนื่อง/ก�ำลังสูงสุด กิโลวัตต์ 53/110

พิกัดแรงบิด/แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร 126/350

พิกัดควำมเร็วรอบ/ควำมเร็วรอบสูงสุด รอบ/นำที 4000/10000

แบบขดลวด Y

มำตรฐำนกำรป้องกัน IP67
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด ควำมจุ

น�้ำยำหล่อเย็นส�ำหรับกล่องเพำเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

(PEB) / มอเตอร์ขับเคลื่อน ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT)
4.8

น�้ำยำหล่อเย็นส�ำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง ลิตร 4.4

น�้ำมันเกียร์ ลิตร Castrol BOT 351 LV 1.3

น�้ำมันเบรก ลิตร DOT4 0.75

น�้ำยำล้ำงกระจกบังลม ลิตร น�้ำบริสุทธิ์ 4

สำรท�ำควำมเย็นของระบบปรับอำกำศ กรัม R134a 540±20
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อ

หน้ำ

มุมแคมเบอร์ -0°29′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 3°55′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°8′±15′

1.5mm±2.8mm

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 11°50′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ –1°15′±45′

มุมโท (โทอินรวม)
0°25′±20′

4.7mm±3.8mm

ล้อและยำง

ขนำดล้อ 7.0J×17

ขนำดยำง 215/50R17

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้ยางที่มีสเปคเดียวกันกับยางเดิม

หมายเหตุ ยางที่มีขนาดแตกต่างกันหรือยางที่ไม่ได้มาตรฐานอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขับขี่และความปลอดภัย เพื่อรับ
ประกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตั้ง

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้ำ 230kPa/2.3bar/34psi

ล้อหลัง 230kPa/2.3bar/34psi


