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ค�ำน�ำ

1

ค�าน�า

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาศึกษาคู ่มือเล่มนี้อย่าง

ละเอียดก่อนท่ีจะใช้งานรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการ

ใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

ขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

รุ่นนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคูมื่อนี ้อย่างไรกต็าม เนือ่งจากการปรับปรงุและพฒันาคณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้

ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

กำรประกำศพิเศษ

คูม่อืการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกนัคณุภาพ, การบ�ารงุรกัษา 

นอกจากค�าแนะน�าถงึวธิกีารใช้รถยนต์ทีถ่กูต้อง ข้อควรระวงัในการใช้

รถ และการบ�ารงุรกัษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยงัได้อธบิายหน้าทีแ่ละ

สิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่าง

บรษัิทกบัลกูค้า กรณุาศกึษาคูมื่อการใช้รถยนต์ และสมดุการรับประกนั

คณุภาพและการบ�ารงุรกัษาอย่างละเอยีดก่อนการใช้งานรถยนต์ หาก

เกิดความเสียหายเน่ืองจากความผิดพลาดจากการใช้งาน การละเลย 

และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก

บรษัิทด้วยตวัท่านเอง อาจส่งผลให้สิน้สดุการรบัประกันได้

ในแต่ละประเทศและภูมภิาคต่างมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัการติดตัง้และการ

เพิม่ส่วนประกอบรถทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัอย่างเคร่งครดั ห้ามปรบั

เปลีย่นโครงสร้างส่วนประกอบหรอืคณุลกัษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รบั

อนญุาต มฉิะน้ันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั การจราจร การขบัขี่ 

การจดทะเบยีนรถยนต์ หรือความปลอดภยัทางสงัคม การตดิตัง้ชิน้ส่วน

ใหม่หรอืการปรบัเปลีย่นส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รบัอนุญาต 

นอกจากจะลดประสทิธภิาพการท�างานของส่วนประกอบต่างๆ หรอืท�าให้

เกดิการขดัข้อง อาจจะท�าให้ผูข้บัและผูโ้ดยสารบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได้
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ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในคู่มือนี้หมายถึง ศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีทางอื่นๆ โดย

ไม่ได้รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครือ่งหมายเตอืนนีห้มายถงึ เพือ่ลดความเสีย่ง การบาดเจบ็

หรอืรถยนต์เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง ต้องปฏิบตัติาม

ขัน้ตอนทีก่ล่าวอย่างเคร่งครดั หรอืต้องพจิารณาข้อมลูทีใ่ห้

ไว้อย่างรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ อธิบายข้อมูลส�าคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
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เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

3 หมายเลขระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเก่ียวข้องกับมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือระบบ

ขับเคลื่อนไฟฟ้า อาจจะต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบเหล่านี้

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• อยู่บนพื้นใต้เบาะนั่งผู้ขับ

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

• ด้านในประตูท้าย เปิดประตูท้าย จะสามารถมองเห็น

หมายเหต ุพอร์ตวนิจิฉยัของรถยนต์อยูด้่านล่างขวาของแผงหน้าปัด 
สามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัยหลังการขายของบริษัทฯ อ่านข้อมูล 
VIN

หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

พิมพ์อยู่ด้านล่างของเสื้อมอเตอร์ขับเคลื่อน
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หมายเลขระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

พิมพ์อยู่ด้านหลังบนของเสื้อระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• หมายเลขการอนุมัติประเภท

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

• น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม

• น�้าหนักบรรทุกโดยรวม

• น�้าหนักลงเพลาหน้าในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• น�้าหนักลงเพลาหลังในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• รหัสสี

• รหัสทริม
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านขวา
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ข้อควรระวังในกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ

อุณหภูมิส�ำหรับกำรใช้รถยนต์

ระบบเพาเวอร์ของรถยนต์รุ่นนี้ประกอบด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดัน

สูง ฟังก์ชันและประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงนั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงแนะน�าให้ใช้งานรถยนต์

ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม -15°C-45°C เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง กรณีท่ีใช้งาน

รถยนต์ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไป จะส่งผล 

กระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและ

รถยนต์

ข้อควรทรำบเกีย่วกบักำรรไีซเคลิแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนั
สูง

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงติดตั้งบนแชสซีของรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย

เซลล์แบตเตอร่ีลิเธียมจ�านวนมาก หากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง จะ

ท�าให้เกิดปัญหามลพิษและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ต้องให้หน่วย

งานพิเศษหรือศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งจัดการและรีไซเคิล

แบตเตอรี่ตามข้อก�าหนดหรือค�าแนะน�าต่อไปนี้

• ผู้ด�าเนินการ: ต้องด�าเนินการโดยช่างผู้มีความช�านาญและผ่าน

การอบรม

• การป้องกันแรงดันสูง: เน่ืองจากภายในแบตเตอรี่มีชุดเซลล์

แบตเตอรี่ลิเธียม ชุดสายไฟแรงดันสูง ฯลฯ ดังนั้น ต้องจัดเตรียม

อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะเปิดฝาครอบหรือถอดแยกชิ้นส่วน 

• การขนส่ง: แบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนัสงูเป็นวตัถุอนัตรายทีถ่กูระบไุว้

ในรายการวตัถอุนัตรายของสหประชาชาต ิ (หมายเลข UN3840) 

ดงันัน้ ต้องให้บรษิทัขนส่งทีม่คีณุสมบตัเิพือ่ท�าการขนส่ง

• การเก็บรักษา: ต้องเก็บรักษาแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในพื้นที่

แห้งและอุณหภูมิปกติ และต้องห่างไกลจากวัตถุไวไฟ แหล่ง

ความร้อน และ/หรือแหล่งน�้า เป็นต้น

• ชิ้นส่วนประกอบภายใน: แบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงประกอบด้วย 

(ชุด) เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ เสื้อโลหะ 

ฯลฯ

แนะน�าให้น�าแบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดันสูงเก่าหรอืเสยีหายเน่ืองจากเหตุผล

ต่างๆ ไปที่ศูนย์บริการรีไซเคิลที่ได้รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ หาก
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ต้องการใช้บริการซ่อมแซม รีไซเคลิและจดัการแบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนั

สงู สามารถติดต่อบริษทัและ/หรือศูนย์บรกิารดงัต่อไปนี ้รายละเอยีด

โปรดสอบถามท่ีศูนย์บรกิารท่ีได้รบัการแต่งต้ังของบรษัิทฯ

• ผู้ให้บริการซ่อมแซม: ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

• ผู้ให้บริการรีไซเคิลและถอดแยกชิ้นส่วน: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไป

ตามกฎหมายท้องถิ่น โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ศูนย์บริการรีไซเคิล: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

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

ระยะทำงขับต่อ

ระยะทางขับต่อขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าคงเหลือ อายุรถยนต์ (อายุ

แบตเตอรี่ในขณะนั้น) อากาศ อุณหภูมิ สภาพถนน พฤติกรรมการ

ขับขี่ ฯลฯ

ข้อควรระวัง:

• ระยะทางขบัต่อมส่ีวนเกีย่วข้องกบัปรมิาณการปล่อยประจ ุ (Dept 

of Discharge) เพือ่ป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพของ

แบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดันสงูอนัเกดิจากปรมิาณการปล่อยประจุไฟฟ้า

มากเกินไป เม่ือพบว่าไฟเตือนประจไุฟฟ้าน้อยเกินไปทีแ่ผงหน้าปัด

สว่างขึน้ แนะน�าให้ชาร์จไฟทนัที

• ระยะทางขับต่อจะสั้นลงตามอายุรถยนต์

• การใช้งานระบบปรับอากาศส่งผลให้ระยะการขับสั้นลงได้

• ความเร็วรถต่างกัน ระยะทางขับต่อก็จะมีความแตกต่างด้วย

• กรณขัีบรถในพืน้ทีอ่ณุหภูมติ�า่ ระยะทางขบัต่อกจ็ะส้ันลงเนือ่งจาก

คณุสมบตัทิางอณุหภมูขิองแบตเตอรี่

• กรณีที่อุณหภูมิสูงมากหรือต�่ามากและประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

น้อยเกินไป อาจจะพบปัญหาขาดก�าลังเร่งความเร็วหรือก�าลัง 

ขับเคลื่อนไม่เพียงพอ
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ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• บ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

• รักษาแรงดันลมยางให้เหมาะสม

• พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รถในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก

หรือต�่ามาก

• หลังจากใช้รถในฤดูหนาว ต้องชาร์จรถยนต์ทันที

• พยายามไม่บรรทุกหรือวางสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นในรถยนต์ เพื่อลด

ภาระของรถ

• หากมีความจ�าเป็น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เช่น แอร์ หรือ

ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสม เพื่อลดการใช้พลังงานโดย

อุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• กรณีท่ีขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ปิดหน้าต่างเพื่อลดแรงต้านทาน

อากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• รักษาความเร็วให้คงที่

• เมื่อเร่งความเร็ว ให้เร่งคันเร่งเบาๆ

• เมื่อชะลอความเร็วรถ ให้ปล่อยคันเร่ง เมื่อไม่ได้เหยียบแป้นเบรก

หรือเหยียบแป้นเบรกเบาๆ ระบบรีไซเคิลพลังงานจะช่วยเพิ่ม

ระยะทางขับต่อของรถยนต์ท่านให้มากที่สุด

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ควรใช้วิธีการ

ชาร์จอย่างสมดุล เพื่อรักษาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ส�าหรับความจ�าเป็นของการชาร์จอย่างสมดุล โปรดอ้างอิงที่ “การ

ชาร์จอย่างสมดุล” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ฟังก์ชันกำรชำร์จอัตโนมัติของแบตเตอรี่ 12V*

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF และระบบตรวจพบว่าแบตเตอร่ี 

12V มีแรงดันต�่าเกินไป  ระบบจะชาร์จแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติ

ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัย เพ่ือป้องกันรถยนต์สตาร์ทไม่ติด

เนื่องจากการขาดประจุไฟฟ้า หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ระบบจะปิด

ฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ เม่ือระบบตรวจพบความผิดปกติ/สตาร์ทรถ/ใช้อุปกรณ์
ภายนอกในการชาร์จ ระบบจะออกจากฟังก์ชันการชาร์จอัตโนมัติ
ของแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ เมื่อระบบชาร์จแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติ ระยะทาง
ขับต่อของรถยนต์จะลดลง

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดใช้งานชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่แรงดัน
สูงมีแรงดันต�่าลง

กำรควบคุมกำรปลดขั้วแบต

เมื่อเกิดการชนกัน รถยนต์จะได้รับสัญญาณจากโมดูลควบคุมถุงลม

เสริมความปลอดภัยและปลดรีเลย์ภายในของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงเพื่อหยุดเอาต์พุตไฟฟ้าแรงดันสูงของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

• ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์นี้ประกอบด้วยไฟฟ้า 

กระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง (สูงสุดประมาณ 

438V) ซึ่งมีสัญลักษณ์ค�าเตือนบนชิ้นส่วนของระบบ

ไฟฟ้าแรงดันสูง โปรดปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน

ความปลอดภัยบนสัญลักษณ์ค�าเตือนของระบบไฟฟ้า

แรงดันสูง

• เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการบาดเจบ็ ห้ามให้ผูท้ีไ่ม่ใช่ช่าง

เทคนคิท่ีไม่มีความช�านาญ ท�าการถอดแยกหรือตดิตัง้

ชิน้ส่วนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
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1 แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

3 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

4 สวิตช์บริการแบบแมนวล

5 คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศไฟฟ้า

6 ชุดจ่ายไฟแรงดันสูง

7 ชุดสายไฟแรงดันสูง 

8 ช่องชาร์จ

9 โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า
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ข้อควรระวังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

• เข้าเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ท

• หากมีสายไฟช�ารุด ห้ามแตะต้องสายไฟใดๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต

• กรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ หากไฟไม่แรงมาก สามารถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟและติดต่อสถานีดับเพลิง

ทันที หากไฟไหม้รุนแรง ผู้ใช้ควรอยู่ห่างไกลจากรถยนต์และติดต่อสถานีดับเพลิงทันที

• หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ห้ามสตาร์ทรถยนต์อีก ปลดขั้วลบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนวล 

ก่อนที่จะช่วยเหลือ

• กรณีที่รถยนต์จมอยู่ในน�้าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและออกจากรถ หลังจากที่น�ารถยนต์ข้ึนจากน�้าต้องปลด

ขั้วลบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนนวลก่อนที่จะท�าการขนย้ายรถยนต์ หากไม่พบฟองอากาศ

หรือเสียงของการรั่วสามารถน�ารถขึ้นจากน�้าได้ แต่หากพบฟองอากาศหรือมีเสียงของการรั่ว ต้องรอให้ฟองอากาศหายไปหรือ

ไม่พบเสียงรั่วแล้วจึงน�ารถขึ้นจากน�้า

• หลังจากกู้ภัยเสร็จ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

• รถยนต์มีบัตรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือที่สถานท่ีเกิดเหตุ กรุณาแสดงบัตรช่วยเหลือกรณี

ฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
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แผงหน้ำปัด

1 มาตรวัดความเร็วรถ

2 ไฟเตือนและไฟแสดง

3 จอแสดงข้อมูลทั่วไป 

4 มาตรวัดก�าลัง

แสดงอัตราส่วนของก�าลังระบบก�าลังงานขับเคลื่อน หากค่าก�าลัง

เป็นค่าบวก แสดงว่าระบบเพาเวอร์ก�าลังเอาต์พุตเพาเวอร์เพื่อ

ขับเคลื่อนรถยนต์ หากค่าก�าลังเป็นค่าลบ แสดงว่าระบบ 

เพาเวอร์ก�าลังแปลงพลังงานจลน์บางส่วนเป็นพลังงานไฟฟ้า
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1
5 ปริมาณประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ข้อควรระวัง

• เมื่อประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกิน

ไป โปรดชาร์จไฟโดยเร็วที่สุด

• ต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีประจุไฟฟ้า

เพียงพอก่อนที่จะออกตัว

6 ระยะทางรวม

7 แสดงต�าแหน่งเกียร์

8 ระยะทางขับต่อ

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามอุปกรณ์เสริม 
เวอร์ชันซอฟต์แวร์และตลาดใน ภูมิภาค
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY สามารถเลือกฟังก์ชัน

ข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ ่มบน/ล ่าง/ซ ้าย/ขวาที่สวิตช ์ด ้านขวาของพวงมาลัย

อเนกประสงค์ เพื่อสลับรายการแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่มบน/ล่างที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยอเนกประสงค์เพื่อ

เลื่อนดูตัวเลือก

• กดปุ่ม OK ที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยอเนกประสงค์เพื่อ

ยืนยันหรือกดปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ต

1 ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์

2 ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Active Safety)

3 Health Center

4 การตั้งค่า

ข้อมูลพื้นฐำนของรถยนต์

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• หน้าแสดงการไหลของพลังงาน: สลับระหว่างโหมดต่างๆ โดย

อัตโนมัติตามสถานะการขับขี่

• ข้อมูลไฟฟ้า: แสดงสถานะการท�างานของรถยนต์ในขณะนั้น รวม

ถึงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความเร็วรอบมอเตอร์
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1
• Current Journey: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการ

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉล่ียและอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดย

เฉลี่ยหลังจากสตาร์ทรถยนต์ สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่มควบคุมบน

พวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลา

การเดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า

โดยเฉลี่ยหลังจากรีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ที่ปุ่มควบคุมบน

พวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

ระบบ MG Pilot

แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน

Health Center

• TPMS Monitor: แสดงสถานะแรงดันลมยางในขณะนั้น

• 12V Battery Voltage: แสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 12V 

ในขณะนั้น

• ข้อความเตือนความผิดปกติ: แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความ

เตือนที่ส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

กำรตั้งค่ำ

Brightness level

แสดงและปรับความสว่างของไฟหน้าจอ

Speed limit alert

สามารถตั้งค่าขีดจ�ากัดความเร็ว เมื่อแสดงผลเป็น OFF แสดงว่าได้ปิด

สัญญาณเตือนการขับรถเร็วเกินก�าหนด

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข จอแสดงข้อมูลทั่วไป

อาจจะแสดงข้อมูลปัญหาต่อไปนี้
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

DANGER! Evacuate

Vehicle Safely!

ถ้าสภาพจราจรเอ้ืออ�านวย กรุณาจอด

รถอย่างปลอดภัยและออกจากรถทันที 

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Vehicle Control

System Fault 

Please ask Serving 

Station for Help!

แสดงว่าระบบเพาเวอร์ขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Vehicle Control

System Fault 

Please drive 

carefully!

แสดงว่าระบบเพาเวอร์ขัดข้อง กรุณาขับ

ด้วยความระมัดระวังและติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Vehicle Control

System Fault 

Please Stop 

Safely!

แสดงว่าระบบเพาเวอร์ขัดข้อง ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ทและติดต่อ

ศูนย ์บริการที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Lane Departure

Warning System

Fault

แสดงว่าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอก

เลนขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Emergency Lane

Keeping System

Fault

แสดงว่าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู ่ใน

เลนฉุกเฉินขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Forward Collision

System Fault

แสดงว่าระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการ

ชนรถยนต์คันหน้าขณะขับข่ีขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Auto Emergency

Braking System

Fault

แสดงว่าระบบเสียงเตือนคนภายนอก

ขณะขับขี่ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริการ

ท่ีได ้ รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Pedestrian Auto

Emergency 

Braking Fault

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อม

ตรวจจับคนเดิน (PAEB) ขัดข้อง ต้อง

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

ACC System Fault

แสดงว ่าระบบควบคุมความเร็วโดย

อัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Traffic Jam Assist

System Fault

แสดงว่าระบบ TJA ขดัข้อง กรณุาติดต่อ

ศูนย ์บริการที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Rear Drive Assist

System Fault

แสดงว่าระบบช่วยเหลือในการขับขี่ 

RDA ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

20

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Passive Entry 

Fault

แสดงว่าระบบการเปิดประตูแบบไร้

กุญแจขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Ignition System

Fault

แสดงว ่าโหมดแหล ่งจ ่ายไฟขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Start Stop Button

Fault

แสดงว่าปุ่มสตาร์ทขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย ์บริการที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ งของ 

บริษัทฯ เ พ่ือท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

ABS Fault

แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง 

ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะท�างานไม่ได้ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Brake Fault

แสดงว่าระบบเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ทและติดต่อ

ศูนย ์บริการที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Stability Control

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Traction Control

Fault

แสดงว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย ์บริการที่ ได ้ รับการแต ่งตั้ งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Parking System

Fault

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง 

ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Park Brake Force

Not Enough

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง

ขณะจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Autohold Fault

แสดงว่าระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม ่ต ้องเหยียบเบรกค้างขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Hill Descent

Control Fault

แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วรถขณะ

ลงทางลาดชันขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPS Performance

Reduced

แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

เกิดปัญหาทั่วไปจนท�าให้ประสิทธิภาพ

ลดลง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณา

จอดรถอย่างปลอดภัยทันที สตาร์ท

รถยนต์ใหม่และเดินทางระยะสั้น เพื่อ

ตรวจสอบว่ายังมีปัญหาหรือไม่ หากไฟนี้

สว่างตลอด กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EPS Assistance

Failure

แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

เกิดปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Steering Angle 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Steering Angle

Uncalibrated

แสดงว่ายังไม่สอบเทียบเซ็นเซอร์วัดมุม

เลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ESCL Fault

แสดงว ่ าล็ อกแกนพวงมาลั ยแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันที ป ิดปุ ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Airbag Fault

แสดงว ่าถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขัดข ้อง ถ ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิด

ปุ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

TPMS Fault

แสดงว่าระบบตรวจสอบความผิดปกติ

ของลมยางขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Front Left/Front

Right/Rear Left/

Rear Right Tyre 

Sensor Battery 

Low

แสดงว่าแบตเตอรี่ของเซ็นเซอร์ระบบ

ตรวจสอบแรงดันลมยางน้อยเกินไป 

ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

12V Battery

Charging System

Fault

แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอร่ีแรงดันต�่า

ขัดข้อง ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

DCDC Charge

Fault

แสดงว่าระบบ CCU ขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Front Camera

System Fault

แสดงว่ากล้องด้านหน้าขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Front Camera

Calibration Failed

แสดงว่าการสอบเทียบโมดูลกล้องด้าน

หน้าล้มเหลว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

RADAR Calibration

Failed

แสดงว่าการสอบเทียบโมดูลเรดาร์ล้ม

เหลว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Vacuum System

Fault

แสดงว่าระบบสุญญากาศขัดข้อง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ทและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Motor 

Overheating

แสดงว ่ามอเตอร์ร ้อนเกินไป กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Motor Fault

แสดงว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนขัดข้อง ถ้า

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ทและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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1
ไฟเตือนและไฟแสดง

หากไฟเตือนหรือไฟแสดงสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทรถหรือขับรถ แสดงว่าระบบที่เก่ียวข้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งหรือเกิดความผิดปกติ ไฟเตือน

บางประเภทจะสว่างขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือนหรือข้อความเตือน

โปรดอ่านค�าแนะน�าต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของไฟเตือนและไฟแสดงที่เก่ียวข้อง เมื่อเกิดความผิดปกติ กรุณาใช้

มาตรการป้องกันและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ชื่อ สัญลักษณ์ หมำยเหตุ

ไฟแสดงของไฟสูง เปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า 

ไฟแสดงไฟสูงอัจฉริยะ เปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟแสดงของไฟหรี่ เปิดไฟหรี่

สัญญาณไฟตัดหมอกหลัง เปิดไฟตัดหมอกหลัง
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สัญญาณไฟเลี้ยว

เมื่อไฟเลี้ยวซ้ายและขวากะพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบตาม หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

แสดงไฟเลี้ยวทั้งสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน

หากไฟแสดงไฟเลี้ยวท่ีแผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิด

ความผิดปกติ

ไฟเตือนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าผู้ขับหรือผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก

ต้อง

ไฟเตือนระบบป้องกันการ

โจรกรรม

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง โปรดใช้กุญแจที่ถูกต้อง หรือวาง

กุญแจรีโมทไว้ในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ท

ส�ารองของรถยนต์” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่กุญแจรีโมทน้อยเกินไป กรุณาเปลี่ยน

แบตเตอรี่
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ไฟเตือนระบบตรวจสอบ

ความผิดปกติของลมยาง 

(TPMS)

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแรงดันลมยางต�่าเกินไป กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางของรถ

ท่าน

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่าระบบขัดข้อง

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย 

เพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) /ล็อก

แกนพวงมาลัยแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ESCL)

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาทั่วไปจนท�าให้

ประสิทธิภาพลดลง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที สตาร์ท

รถยนต์ใหม่และเดินทางระยะสั้น เพื่อตรวจสอบว่ายังมีปัญหาหรือไม่ หากไฟน้ีสว่างตลอด 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้าสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิดปุ่มสตาร์ท

หากไฟนี้กะพริบระยะหนึ่งแล้วจึงดับลง แสดงว่าพวงมาลัยถูกล็อก โปรดลองหมุน 

พวงมาลัยไปทางซ้าย-ขวา

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับมุม

เลี้ยว

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาร้ายแรง และพวงมาลัย

หนักขึ้น ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที
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ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว (SCS)/ ระบบ

ป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถล (TCS)

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว/ระบบป้องกันล้อ

หมุนฟรีและควบคุมการ 

ลื่นไถลปิด

ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลปิดการท�างาน

ไฟเตือนระบบควบคุม

ความเร็วรถขณะลงทาง 

ลาดชัน (HDC) เปิด/ขัดข้อง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบ HDC เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการลงทางลาดชันอยู่

ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชันขัดข้อง
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ไฟแสดงสถานะระบบ

ป้องกันการไหลของรถโดย

ไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง 

(AUTO HOLD)

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลังควบคุมการท�างาน เพื่อช่วย

ผู้ขับขี่

ไฟแสดงสถานะระบบเบรก

มือไฟฟ้า (EPB)

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าที่จอดรถมีความชันสูงเกินไปหรือระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง 

กรุณาจอดรถบนถนนที่ปลอดภัย

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้า 

(EPB) ขัดข้อง
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ขัดข้อง

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง
ระบบเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที และปิด

ปุ่มสตาร์ท

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง

ระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้อง

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อกขัดข้องในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ระบบเบรกป้องกันล้อ

ล็อกจะใช้งานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรกธรรมดาได้
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ไฟแสดงข้อความเตือนความ

ผิดปกติของระบบ

หากไฟนี้สว่างข้ึน แสดงว่ารถยนต์มีข้อความเตือนความผิดปกติ โปรดอ่านข้อมูลปัญหา

หรือข้อความเตือนท่ีส�าคัญบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “จอแสดง

ข้อมูลทั่วไป”

ไฟเตือนระบบชาร์จ

แบตเตอรี่แรงดันต�่าขัดข้อง

หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทรถยนต์ แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีแรงดันต�่าไม่เพียงพอ แผงหน้าปัดจะ

แสดงข้อความเตือน ขณะนี้ ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน 

โปรดสตาร์ทรถยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

น้อยเกินไป

หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกิน

ไป โปรดพยายามชาร์จก่อนที่ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไป

จะกะพริบ

ไฟเตือนการเชื่อมต่อ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง
ปลดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงแล้ว

ไฟเตือนแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

แรงดันสูงขัดข้อง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีความร้อนเกินไป ถ้าสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและออกจากรถทันที
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ไฟแสดงการเชื่อมต่อการ

ชาร์จ
เสียบหัวชาร์จเข้าไปในช่องชาร์จแล้ว

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อชาร์จรถยนต์ด้วยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และจะดับลงหลังจากชาร์จ

เสร็จ

ไฟเตือนก�าลังขับเคลื่อนถูก

จ�ากัด
ก�าลังของระบบเพาเวอร์ถูกจ�ากัด

ไฟเตือนระบบเพาเวอร์

ขัดข้อง

รถยนต์เกิดความผิดปกติและประสิทธิภาพถูกจ�ากัด

รถยนต์เกิดปัญหาร้ายแรง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที 

และปิดปุ่มสตาร์ท

ไฟแสดง READY รถยนต์พร้อมท�างาน

ไฟแสดงโหมดการขับขี่ แสดงโหมดการขับขี่ของรถยนต์ในขณะนั้น: NORMAL, SPORT, ECO
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ไฟแสดงระดับรีไซเคิล

พลังงานเบรก
แสดงระดับรีไซเคิลพลังงานเบรกในขณะนั้น

ไฟแสดงระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกเปิดใช้งาน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง

ไฟแสดงระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติเมื่อ

ความเร็วต�่า (TJA)

ระบบ TJA ถูกเปิดใช้งาน

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบ TJA เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่าระบบไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

33

1
ชื่อ สัญลักษณ์ หมำยเหตุ

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุม

รถให้อยู่ในเลน

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนถูกเปิดใช้งานและตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่าระบบไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติ

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนถูกเปิดใช้งานและตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉินเข้าสู่สถานะสแตนด์- 

บาย

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่าระบบไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติ
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ไฟแสดงระบบช่วยเตือนเมื่อ

เสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชันใดๆ ของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่ถูกปิดใช้งาน

เมื่อฟังก์ชันทั้งหมดของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ถูกเปิด

ใช้งาน หากไฟนี้ยังสว่างอยู่ แสดงว่าระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้า

ขณะขับขี่ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ

ไฟแสดงระบบช่วยเหลือใน

การขับขี่ RDA*

กรณีที่ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ถูกปิดใช้งาน เรดาร์ถูกบดบังหรือระบบขัดข้อง 

แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ในบางกรณี ไฟเตือนอาจสว่างขึ้นหรือแสดงข้อความเตือนเพื่อเตือนว่าระบบที่เกี่ยวข้องมีปัญหา แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าระบบขัดข้อง
เสมอไป หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้า

4 ปิดไฟส่อง

ไฟอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดการ

ท�างานตามค่าเริ่มต้น (ต�าแหน่ง 1) ระบบน้ีจะเปิดหรือปิดไฟหรี่และ

ไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบไฟอัตโนมัติมีค่าเริ่ม

ต้นเป็นต�าแหน่งเปิด (1) ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดหรือปิดไฟต�่า ไฟหรี่

และไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

หมายเหตุ ฟังก์ชันนี้อาศัยเซ็นเซอร์วัดแสงภายนอกรถยนต์ตาม
เวลาจริง รถยนต์บางรุ่นได้ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าแผงหน้าปัด ใกล้กับ
กระจกบังลมหน้า ห้ามปิดบังหรือคลุมบริเวณนี้ มิฉะนั้น อาจจะ
ท�าให้ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติโดยไม่จ�าเป็น

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน ไฟหรี่หลังและไฟสวิตช์จะสว่าง

ขึ้น
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กรณีที่ปิดปุ่มสตาร์ท ถ้าสวิตช์ไฟหลักอยู่ที่ต�าแหน่ง 2 และประตูด้าน

ผู้ขับเปิดอยู่ ระบบจะส่งเสียงเตือนหากไฟหรี่ยังคงเปิดอยู่

ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 3 ไฟต�่าของชุดไฟหน้า ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

ปิดไฟอัตโนมัติ

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�าแหน่ง 4 จะปิดไฟอัตโนมัติ หลังจาก

ปล่อยสวิตช์ สวิตช์จะกลับไปที่ต�าแหน่ง 1 (ไฟอัตโนมัติ)

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home 
Light)

หลังปิดปุ่มสตาร์ท ดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องไปทางพวงมาลัย จะเปิดใช้

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น 

สามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง
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1
กำรปรับระดับไฟหน้ำ

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับไฟหน้า สามารถ

ปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่แล้ว

ยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารน่ังเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่ได้

บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุล

3
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล
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กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูง

 ในขณะที่สลับระหว่างไฟสูงและไฟต�่า โปรดใช้อย่าง

ระมัดระวัง เพราะจะเป็นการรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ท่ี

ขับสวนมาได้

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูงด้วยมือ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และไฟต�่าสว่าง ผลักสวิตช์

คันโยกไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟสูง ขณะนี้ 

ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ผลักหรือดึงสวิตช์คัน

โยกไฟส่อง (ต�าแหน่ง 2) อีกครั้ง จะสามารถสลับเป็นไฟต�่า

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 2) หลายครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ
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1
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันเสริมเท่านั้น ผู้

ขับยังต้องสังเกตสถานะของไฟรถยนต์ด้านหน้า และเปิด

ไฟหน้าด้วยตนเองในกรณีที่ต้องการเปิดไฟหน้า

หากเจอกรณีใดๆ (ไม่เพียงแต่กรณีต่อไปน้ี) ระบบเปิด-

ปิดไฟสูงอัตโนมัติอาจไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ ต้อง

สลับไฟสูงและไฟต�่าด้วยตนเอง

• กระจกบังลมสกปรก	แตกร้าวหรือเซ็นเซอร์ถูกบดบัง

• ไม่สามารถตรวจพบได้เนื่องจากไฟของรถยนต์คันอื่นๆ	

สูญหาย	เสียหาย	ถูกบดบัง	สภาพอากาศ	หรือเหตุผล

อื่น

• เมื่อเจอคนเดิน	หรือยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์หรือ

วัตถุอื่นๆ	ที่ไม่มีแสงที่ชัดเจนหรือไม่สะท้อนแสง

• เมื่อรถยนต์ขึ้นลงทางสูงชัน	ขับรถบนถนนขรุขระ	หรือ

รถยนต์รับภาระหนัก	ท�าให้มุมมองของเซ็นเซอร์สูงเกิน

หรือต�่าเกินจนไม่สามารถตรวจพบไฟหน้าและไฟท้าย

ของรถยนต์คันอื่น

• เมื่อขับรถบนทางโค้งหรือทางภูเขา

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติจะใช้กล้องหน้าเพื่อตรวจจับข้อมูลความ

เข้มของแสงจากรถยนต์ด้านหน้า และจะเปิดหรือปิดไฟสูงเมื่อเป็นไป

ตามเง่ือนไขก�าหนด เมื่อเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ ไฟ

แสดงระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น เมื่อปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติจะ

เข้าสู่สถานะพร้อมท�างาน สามารถต้ังค่าฟังก์ชันน้ีบนหน้าจอระบบ

เครื่องเสียง

ภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ ระบบจะเปิดไฟสูงโดยอัตโนมัติเมื่อ

บริเวณโดยรอบมืดและไม่มีรถคันอื่นอยู่ข้างหน้า เมื่อสภาพแวดล้อม

โดยรอบสว่างเพียงพอหรือระบบตรวจพบไฟหน้าหรือไฟท้ายของรถ

คันข้างหน้า ระบบจะปิดไฟสูงโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ จะต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 สวิตช์คันโยกไฟส่องอยู่ในต�าแหน่ง “AUTO” และได้เปิดไฟต�่า

โดยอัตโนมัติ
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2 เมื่อขับรถไปข้างหน้าและความเร็วรถเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เมื่อระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและเป็นไปตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ รถยนต์จะออกจากระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติโดย

อัตโนมัติ:

• เมื่อระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและไฟต�่าสว่าง 

สลับสวิตช์ไฟสูงด้วยตนเอง

• เมื่อระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและไฟสูงสว่าง 

สลับสวิตช์ไฟสูงด้วยตนเอง

• เมื่อระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและไฟสูงสว่าง 

ผลักสวิตช์กะพริบไฟสูงด้วยตนเอง

หากระบบออกจากการท�างาน ให้ผลักสวิตช์ไฟสูงไปทางแผงหน้าปัด

อย่างเร็วสองคร้ังเพ่ือให้ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติท�างานอีกครั้ง 

สามารถออกได้เพียงสองคร้ังเท่านั้นภายในหนึ่งรอบการสตาร์ท  

มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อีกในรอบการสตาร์ทใน

ขณะน้ัน สามารถเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติได้อีกครั้ง

หลังจากรอบการสตาร์ทรอบถัดไป

ข้อควรระวัง

กล้องหน้าอยู่ต�าแหน่งกลางด้านบนของกระจกบังลม ซึ่งสามารถ

ควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ ดังน้ัน กระจกบังลมใน

บริเวณดังกล่าวต้องปราศจากสิ่งตกค้าง เพื่อรักษาให้ระบบมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
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1
ไฟเลี้ยว เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่อง

ลง (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดไฟเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องขึ้น 

(ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟเลี้ยวขวา ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ สัญญาณ

ไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ

หลังจากพวงมาลัยหมุนกลับมาอยู่ต�าแหน่งตรง สวิตช์คันโยกไฟส่อง

จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว แต่ถ้ามุมหมุนของพวงมาลัย

แคบมาก ต้องรีเซ็ตสวิตช์คันโยกด้วยมือเพื่อปิดไฟเล้ียว กรณีที่มุม

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะกลับท่ีเดิม

ทันที ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งแล้วดับลงโดย

อัตโนมัติ
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สวิตช์ไฟตัดหมอก

ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอก

สามารถเพิ่มแสงสว่างเพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หากใช้ไฟตัด

หมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี อาจเป็นการรบกวนสายตา

ของผู้อื่นได้

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และได้เปิดไฟตัดหมอก

หน้า หมุนสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ต�าแหน่ง 1 จะสามารถเปิดไฟตัด

หมอกหลัง ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�าแหน่งก่อนหน้า หลังจากเปิดไฟ

ตัดหมอกหลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟแสดง

ของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ
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1
ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• ปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความเร็วการปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ*/ปรับความไวของ

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน* (ต�าแหน่ง 5)

• ปัดน�้าฝนแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนแบบปัดเป็นจังหวะ

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

จะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ

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

เพื่อปรับความเร็วของการปัดน�้าฝนแบบเป็นจังหวะ ความเร็วน้ีจะ

เปลีย่นแปลงตามความเรว็รถ หากความเรว็รถเพิม่ขึน้ ระยะเวลาการ

ปัดจะสัน้ลง หากความเร็วรถลดลง ระยะเวลาการปัดจะนานขึน้

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

ปรับความไวของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน ค่าความไวยิ่งสูง ระยะ

เวลาการปัดน�้ายิ่งสั้น เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนติดตั้งอยู่ที่ฐานตั้ง

กระจกมองหลัง เพื่อตรวจวัดปริมาณน�้าฝนภายนอกรถ เมื่ออยู่ใน
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ต�าแหน่งการปัดอัตโนมัติ รถยนต์จะปรับจังหวะการปัดน�้าฝนตาม

สัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน

หมายเหตุ เมื่อความไวของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนเพิ่มขึ้น ที่ปัด
น�้าฝนจะปัดหนึ่งครั้งทันที ถ้าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบ
น�้าฝนท่ีต่อเนื่อง ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานอย่างต่อเนื่อง แนะน�าให้ปิด
ฟังก์ชันการปัดน�้าโดยอัตโนมัติเมื่อฝนไม่ได้ตก

กำรปัดช้ำ

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

น�้าด้วยจังหวะช้า เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

การปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดเร็ว

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

น�้าด้วยจังหวะเร็ว เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก เพื่อเลือกจังหวะ

การปัดน�้าฝนใหม่

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกอยู ่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง 

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

ปล่อยสวิตช์

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

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีส่ิงแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน

กำรปัดน�้ำล้ำงกระจก

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

ล้างกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้า

ฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานพร้อมกัน
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1
หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามครั้ง 
หลังจากนั้นไม่กี่วินาที ที่ปัดน�้าฝนจะฉีดน�้าเพื่อล้างน�้ายาบนกระจก
บังลมออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่ไม่สามารถฉีดน�้าล้างกระจกบังลมออก ควรปล่อยสวิตช์

คันโยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบัง

สายตา

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะสามารถท�างานได้เมื่อ

ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2)

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

ปัดเป็นจังหวะ

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

ปัดน�้าฝนหลังจะท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อกันสามคร้ัง จะเปลี่ยนเป็น

โหมดการปัดเป็นจังหวะ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 4) จะสามารถปรับ

ระยะเวลาการปัดน�้าฝน

ฉีดน�้ำและปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งฉีดน�้าและปัดน�้า 

(ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

บังลมจะเริ่มท�างาน ท่ีปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง ปล่อย

สวิตช์เพ่ือกลับต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ท่ีปัดน�้าฝนหลัง

จะหยุดท�างาน

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งฉีดน�้าและปัดน�้า 

(ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก 

บงัลมจะเริม่ท�างาน ปล่อยสวติช์เพือ่กลบัต�าแหน่งปิด ทีปั่ดน�า้ฝนหลงั

และเคร่ืองฉดีน�า้ล้างกระจกบงัลมหลงัจะหยดุท�างาน หลงัจากนัน้หลาย

วนิาที ทีปั่ดน�า้ฝนจะปัดน�า้อีกครัง้เพือ่ปัดน�า้ยาบนกระจกบงัลมออก

หมายเหตุ เมื่อเปิดประตูท้าย ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง
กระจกบังลมจะถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ หลังเปิดที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า หากปุ่มเปลี่ยน
เกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังจะ
ท�างานพร้อมกัน
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1
ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับต�ำแหน่งพวงมำลัย

ห้ามปรับต�าแหน่งของพวงมาลัยในระหว่างการขับขี่เพื่อ

หลีกเลี่ยงอันตราย

ปรับต�าแหน่งพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด (ตามลูกศรในรูป) 

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับความสูงของพวงมาลัย

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่
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ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลยัจะหมนุยากและส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั

ในการขบัขีเ่ป็นอย่างมาก

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอตัโนมติัตามความเรว็รถ แรงบดิบงัคับเลีย้วและมมุพวงมาลยั

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู่ใน

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมาลัยหนักขึ้น

กำรสลับระดับแรงหมุนพวงมำลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้ามีสามระดับแรงหมุนพวงมาลัยให้เลือก 

ส�าหรับวิธีการสลับ โปรดดูบท "โหมดการขับขี่"

1 มาตรฐาน: แรงเสริมปานกลาง เป็นโหมดเริ่มต้น

2 แรงเบา: แรงเสริมมาก หมุนเบา

3 แรงหนัก: แรงเสริมน้อย หมุนหนัก
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1
แตร

กดแตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ ที่กดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู้ขบัด้วย กรณุากดแตรตามต�าแหน่งดงัรปูภาพ 
เพือ่หลกีเลีย่งเหตุใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อการท�างานของถงุลมเสรมิความ
ปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของด้านหน้า

รถยนต์และด้านหน้าของห้องโดยสาร กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

สามารถมองเห็นด้านหลังและด้านข้างของรถยนต์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

การมองเห็นถนนของผู้ขับขี่

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังเป็นชิ้นส่วนรักษาความปลอดภัยที่

ส�าคัญ การใช้งานที่ถูกต้องและการปรับมุมกระจกที่เหมาะสมช่วย

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง

กระจกมองข้างเป็นชิ้นส่วนท่ีอยู่ด้านข้างสุดของรถยนต์ ดังนั้น จะได้

รับผลกระทบจากการกระแทกง่ายที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน 

กระจกมองข้างของรถยนต์ทุกรุ่นมีฟังก์ชันการพับเก็บกระจกด้วย

ไฟฟ้า ช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่แคบได้

นอกจากฟังก์ชันการพับเก็บ ยังสามารถปรับมุมกระจกมองข้างด้วย

ไฟฟ้าได้ และรถยนต์บางรุ่นยังมีฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจก

กำรไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง*

กระจกมองข้างได้ประกอบอุปกรณ์ไล่ฝ้า เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบน

กระจก

ฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างานพร้อมกับฟังก์ชันการไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง หมายถึงฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างาน

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง  หลังจากสตาร์ท

ระบบเพาเวอร์เท่านั้น
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1
กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง L) หรือ

กระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนจะสามารถปรับมุมมองของกระจกมองข้าง

• จะหยุดการปรับตั้งเมื่อหมุนปุ ่มหมุนไปท่ีต�าแหน่งกลาง เพ่ือ

ป้องกันการเปลี่ยนมุมมองของกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจหลัง

จากปรับตั้งเสร็จ

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

หมุนปุ ่มหมุนไปที่ต�าแหน่งกลางและกดปุ ่มหมุนลง เพื่อพับเก็บ

กระจกมองข้างโดยอัตโนมัติ ผลักปุ่มหมุนลงอีกครั้ง กระจกมองข้าง

จะกลับต�าแหน่งเดิม

เมื่อใช้กุญแจรีโมทเพื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้างจะ

กางออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้างไฟฟ้า หากกระจก
มองข้างเบี่ยงเบนไปจากต�าแหน่งเดิมเนื่องจากบุลคลภายนอกหรือ
ปัจจัยอื่นๆ สามารถท�าให้กระจกมองข้างกลับต�าแหน่งเดิมได้โดย
ใช้งานสวิตช์พับเก็บกระจก เพื่อให้กระจกมองข้างกางออกหรือพับ
เก็บอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• การปรับตั้งกระจกและการพับเก็บกระจกมองข้างจะควบคุม

โดยสวิตช์ไฟฟ้า หากปรับต้ังด้วยมือโดยตรง อาจจะท�าให้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหาย

• เมือ่ล้างรถ หากฉดีน�า้แรงดนัสงูไปทีต่�าแหน่งดงักล่าวโดยตรง 

จะท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกดิความเสยีหายได้

กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ผลักคันปรับเพื่อปรับกระจกมองหลังกลับ

ต�าแหน่งปกติ

หมายเหตุ ในบางกรณี ฟังก์ชันการตัดแสงสะท้อนด้วยมืออาจจะ
ท�าให้ผู้ขับไม่สามารถทราบต�าแหน่งของรถยนต์ท่ีวิ่งตามหลังได้
อย่างถูกต้อง
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1
แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

หลังคารถท่ีอยู ่เหนือผู้ขับขี่และผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1) และกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) รถยนต์บางรุ่นมีไฟ

ส่องกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 4) ซึ่งขึ้นอยู่กับสเปครถยนต์

ดึงแผ่นบังแดดลง จะสามารถใช้งานกระจกแต่งหน้าได้ หากหลังคามี

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า เมื่อเปิดฝาครอบ ไฟส่องกระจกแต่งหน้าจะ

สว่างขึ้น และเมื่อปิดฝาครอบ ไฟส่องกระจกแต่งหน้าจะดับลง

บนแผ่นบงัแดดทุกแผ่นมสีญัลกัษณ์ค�าเตอืน (ต�าแหน่ง 3) 

เพื่อเตือนผู้ขับและผู้โดยสารว่า ห้ามใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก

แบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหน้าที่มีถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้เดก็บาดเจบ็หรือเสยีชวีติได้
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กระจกหน้ำต่ำงรถ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องดูแลความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก เพ่ือ

ป้องกันโดนหนีบ

การใช้งานท่ีไม่ถูกต้องโดยเด็กหรือการเปิดใช้งานกระจก

ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือ

เสียชีวิตได้ ผู ้ขับขี่และผู ้โดยสารที่เป็นผู ้ใหญ่ต้องมี

มาตรการที่จ�าเป็นเพื่อให้เด็กห่างจากหน้าต่างเมื่อมีเด็ก

อยู่ในรถ รวมถึงการให้เด็กอยู่ในรถคนเดียวหลังจากถอด

กุญแจออก

กดสวิตช์ลง (ต�าแหน่ง 1-4) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ขึ้น 

กระจกหน้าต่างจะถูกปรับขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุด

เคลื่อนที่ (ยกเว้นโหมด "วันทัช")

หมายเหตุ สามารถควบคุมกระจกด้านหน้า-หลังโดยใช้สวิตช์บน
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้านผู้ขับ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งานได้
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1
หมายเหตุ เม่ือปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/
READY จะสามารถใช้งานกระจกไฟฟ้าได้ (ในระหว่างการใช้งาน 
ต้องปิดประตูรถไว้)

ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง (ขณะนี้ ไฟแสดงบน

ปุ่มกดสว่างขึ้น) กดอีกครั้งจะปลดล็อก

หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดใช้
ฟังก์ชันล็อกกระจก

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

สวิตช์ควบคุมกระจกด้านผู ้ขับ (ต�าแหน่ง 1) มีสองต�าแหน่งปรับ

กระจกลง กดสั้นๆ เพื่อไปที่ต�าแหน่งที่ 2 จะเปิดกระจกโดยอัตโนมัติ 

ในช่วงที่กระจกปรับลง กดสวิตช์อีกครั้ง จะสามารถท�าให้กระจกหยุด

เคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

สวิตช์ควบคุมกระจกด้านผู ้ขับ (ต�าแหน่ง 1) มีสองต�าแหน่งปรับ

กระจกขึ้น มีฟังก์ชัน “ปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช” ยกสวิตช์ควบคุม

กระจก (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นสั้นๆ ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 จะปิดกระจกหน้าต่าง

โดยอัตโนมัติ การเคลื่อนที่ของกระจกหน้าต่าง สามารถหยุดใน

ต�าแหน่งที่ต้องการได้โดยดึงสวิตช์ขึ้นสั้นๆ อีกครั้ง ระหว่างที่กระจก

ก�าลังเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางและหยุดการปรับขึ้นกระจกไฟฟ้า ถ้าเกิดกรณีนี้ 

กระจกจะปรับลงโดยอัตโนมัติเพื่อน�าสิ่งกีดขวางออก

หมายเหตุ ห้ามปรับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงหลายครั้งภายในระยะเวลา
สั้น มิฉะนั้น อาจจะกระตุ ้นฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ปรับขึ้นลง
กระจกร้อนเกินไปจนท�าให้ฟังก์ชันปรับขึ้นลงกระจกหน้าต่างหยุด
ท�างานเป็นชั่วคราว หากพบกรณีดังกล่าว กรุณารอสักครู ่จน
กระท่ังมอเตอร์เย็นลงแล้วจึงใช้งานต่อ หากกระจกหน้าต่างด้านผู้
ขับมีฟังก์ชันป้องกันการหนีบ โปรดรอ 30 วินาทีก่อนใช้งาน ใน
บางกรณี อาจต้องใช้เวลา 30 นาทีเพื่อระบายความร้อนอย่างเต็ม
ที่ ในช่วงเวลานี้ ห้ามปลดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก
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หมายเหต ุหากปลดข้ัวแบตเตอร่ี ฟังก์ชนัปรบักระจกขึน้ลงแบบวนัทัช
และฟังก์ชนัป้องกันการหนีบจะท�างานไม่ได้ ขณะนี ้สามารถปิดกระจก
หน้าต่างจนสุดและกดสวิตช์ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น เปิดกระจก
หน้าต่างจนสดุและกดสวติช์ค้างไว้ 5 วนิาที จะฟ้ืนฟฟัูงก์ชนัการปรบั
กระจกขึน้ลงแบบวันทชัและฟังก์ชันป้องกนัการหนบี
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1
ซันรูฟ*

ชุดซันรูฟประกอบด้วยกระจกสองแผ่นและม่านบังแดด แผ่นกระจก

หน้าสามารถเลื่อนเปิดหรือยกเปิดได้ แผ่นกระจกหลังเป็นกระจกคงที่

ที่เปิดไม่ได้ ม่านบังแดดสามารถเลื่อนเปิดได้

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ผู ้โดยสารยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออก

นอกซันรูฟขณะที่รถยนต์ก�าลังเคล่ือนท่ี เพื่อหลีกเลี่ยง

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุหรือกิ่งไม้

ขณะที่ซันรูฟก�าลังท�างาน ต้องระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันการหนีบ

• ห้ามเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อความเร็วรถสูงมาก ไม่ควรเปิดซันรูฟ

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

เข้าซันรูฟ

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจก

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสียหาย

• เพื่อแน่ใจว่าซันรูฟสามารถท�างานได้ตามปกติ กรุณาท�าความ

สะอาดซันรูฟบ่อยๆ และไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ก�าหนดเพื่อบ�ารุงรักษาซันรูฟ
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กำรใช้งำนซันรูฟ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY จะสามารถใช้

งานซันรูฟได้

สวิตช์ 1 ใช้ส�าหรับควบคุมม่านบังแดดของซันรูฟ สวิตช์ 2 ใช้ส�าหรับ

ควบคุมกระจกซันรูฟ ส�าหรับวิธีการเปิด สามารถสังเกตได้จาก

สัญลักษณ์ของสวิตช์

กำรควบคุมกระจกซันรูฟ

การยกเปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้  

ซันรูฟจะยกเปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ

การยกปิดกระจกซันรูฟ

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้  

ซันรูฟจะปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่

ทันที
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1
กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ

การเลื่อนเปิดกระจกซันรูฟ

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

เลื่อนเปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่

ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

การเลื่อนปิดกระจกซันรูฟ

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

ปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์นี้ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย  

ซันรูฟจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

หมายเหตุ เน่ืองจากการออกแบบซันรูฟ เพื่อป้องกันกระจกปิดไม่ 
สนิทเนื่องจากการตรวจสอบด้วยสายตาที่ไม่ถูกต้องเม่ือปิดซันรูฟ 
แบบแมนนวล แนะน�าให้ใช้ต�าแหน่งท่ีสองเพ่ือปิดอัตโนมัติเม่ือ 
จ�าเป็นต้องปิดกระจกซันรูฟจนสุด 
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กำรควบคุมม่ำนบังแดดของซันรูฟ

การเปิดม่านบังแดด

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ 

ม่านบังแดดจะเลื่อนเปิดออกแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์ ม่านบัง

แดดจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 4) แล้วปล่อย 

ม่านบังแดดจะเปิดออกจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ม่านบัง

แดดจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

การปิดม่านบังแดด

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ 

ม่านบังแดดจะปิดแบบแมนนวล เมื่อปล่อยสวิตช์ ม่านบังแดดจะหยุด

เคลื่อนที่ทันที

กดสวิตช์ม่านบังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 2) แล้วปล่อย 

ม่านบังแดดจะปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกครั้ง ม่านบังแดดจะ

หยุดเคลื่อนที่ทันที

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการจอดรถเป็นเวลานาน แนะน�าให้ปิดม่าน 
บงัแดด และพยายามจอดรถในโรงจอดรถ เพือ่หลกีเลีย่งรถยนต์โดน
แสงแดดจนท�าให้อุณหภูมิภายในรถสูงเกินไป จนท�าให้อุปกรณ์
ภายในรถเกดิความเสยีหาย

ฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ในระหว่างการปิดกระจกซันรูฟและม่านบังแดดโดยอัตโนมัติ หากพบ

สิ่งกีดขวางหรือเจอกับสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น อุณหภูมิต�่ากว่า -20 

องศาเซลเซียส) หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ท�าให้ความต้านทานการปิดเพิ่ม

ขึ้น กระจกซันรูฟและม่านบังแดดจะหยุดปิดและเปิดโดยอัตโนมัติ 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งกีดขวางและป้องกันกลไกเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง
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1
การบังคับปิดกระจกซันรูฟ

ในกรณีพิเศษ หากต้องการบังคับปิดซันรูฟที่เปิดใหม่เนื่องจากฟังก์ชัน

ป้องกันการหนีบถูกกระตุ ้น สามารถกดสวิตช์กระจกซันรูฟไปท่ี

ต�าแหน่งที่ 1 และค้างไว้ จนกระทั่งกระจกซันรูฟปิดสนิทแบบแมน

นวล ต้องระวังว่า ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะใช้งานไม่ได้ในระหว่าง

การปิดกระจกซันรูฟ

การบังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟ

ในกรณีพิเศษ หากต้องการบังคับปิดม่านบังแดดซันรูฟที่เปิดใหม่

เนื่องจากฟังก์ชันป้องกันการหนีบถูกกระตุ้น สามารถกดสวิตช์ม่านบัง

แดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 1 และค้างไว้ จนกระทั่งม่านบังแดดซันรูฟ

ปิดสนิทแบบแมนนวล ต้องระวังว่า ฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะใช้งาน

ไม่ได้ในระหว่างการปิดม่านบังแดด

กำรเคลื่อนที่พร้อมกันของกระจกและม่ำนบังแดด

เพื่อป้องกันมิให้ม่านบังแดดเปิดเผยสู่ภายนอก เมื่อเปิดกระจกซันรูฟ

ม่านบังแดดจะเปิดออกพร้อมกระจกซันรูฟ และเมื่อจะปิดม่านบัง

แดด ต้องปิดกระจกซันรูฟก่อน

กำรก�ำหนดค่ำเริ่มต้นของซันรูฟ

ระหว่างกระจกซันรูฟหรือม่านบังแดดเคลื่อนที่ หากปลดขั้วแบตเตอรี่ 

จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของซันรูฟ ขณะน้ี ต้องตั้งค่าเร่ิมต้น

หลังจากเชื่อมต่อขั้วแบต

การตั้งค่าเริ่มต้นของกระจก: ปิดกระจก กดสวิตช์กระจกซันรูฟไปที่

ต�าแหน่งที่ 2 และติดต่อกัน 10 วินาที กระจกจะเลื่อนเปิดโดย

อัตโนมัติระยะหน่ึงแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ ระหว่างกระบวนการน้ี 

ต้องกดสวิตช์ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 ตลอด

การตั้งค่าเริ่มต้นของม่านบังแดด: ปิดม่านบังแดด กดสวิตช์ม่าน 

บังแดดซันรูฟไปที่ต�าแหน่งที่ 2 และติดต่อกัน 10 วินาที ม่านบังแดด

จะเลื่อนเปิดออกโดยอัตโนมัติระยะหนึ่งแล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ 

ระหว่างกระบวนการนี้ ต้องกดสวิตช์ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 ตลอด

กำรป้องกันควำมร้อนสูงเกิน

เพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์กระจกซันรูฟและมอเตอร์ม่านบังแดดมีความ

ร้อนสูงเกินและเกิดความเสียหาย มอเตอร์ซันรูฟมีฟังก์ชันป้องกัน

ความร้อนสูงเกิน
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หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน จะสามารถปิด

ซันรูฟได้เท่านั้นและไม่สามารถด�าเนินการอ่ืนใดได้ หลังจากมอเตอร์

เย็นลงและออกจากฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน จะสามารถ

ควบคุมซันรูฟได้จนกระทั่งระบบจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกันความร้อน

สูงเกินครั้งต่อไป
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1
ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีทั้งแบบ LED และแบบหลอดไฟ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับสเปครถยนต์

1 สวติช์หลกัท่ีควบคมุไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าแบบแมนนวล

2 ปุ่มควบคุมไฟส่องด้านที่เกี่ยวข้องแบบแมนนวล

3 ปุ่มควบคุมแบบอัตโนมัติ

กดสวิตช์หลัก 1 ลง จะเปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าทั้งสองข้าง

พร้อมกัน กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าท้ัง

สองข้างพร้อมกัน

กดปุ่มใดๆ ของปุ่ม 2 จะสามารถเปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านที่

เกี่ยวข้อง กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าที่

เกี่ยวข้อง

นอกจากการควบคุมไฟภายในห้องโดยสารโดยสวิตช์แมนนวลข้างต้น

แล้ว รถยนต์คันนี้ยังมีฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติในบางกรณี กดปุ่ม 3 

ลง จะสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันนี้

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติ ไฟภายในห้องโดยสารด้าน

หน้าจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบกรณีใดๆ ต่อไปนี้

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูใดๆ

• กรณีรถยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสงตรวจพบว่าแสงสว่าง

ภายนอกมืดหรือไฟหรี่สว่างขึ้นหรือปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาที 

กรณีที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF

หมายเหตุ ภายใต้สถานการณ์ปกติ หากเปิดประตูรถเกินเวลาท่ี
ก�าหนด ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ หาก
ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า
จะดับลงก่อนระยะเวลานี้

แบบ LED

แบบหลอดไฟ
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ที่จุดบุหรี่และช่องจ่ำยไฟ

ช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำ

ขณะที่ไม่ได้ใช้งานช่องจ่ายไฟ ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จนท�าให้

ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้าอยู่ในช่องเก็บของที่ด้านหน้าปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY จะ

สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟได้

ด้านขวาของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB สองช่อง 

(ต�าแหน่ง 1 และต�าแหน่ง 2) ช่องเสียบ USB นอกจากเป็นช่องจ่ายไฟ 

5V และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ ช่องเสียบ USB (ต�าแหน่ง 2) ยัง

สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้

หมายเหตุ แรงดันไฟฟ้าของช่องจ่ายไฟด้านหน้าเป็น 12 โวลต์ 
ก�าลังเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีก�าลัง
ไฟฟ้าเกินอัตรา

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB บางช่องของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับ
อปุกรณ์ชาร์จเร็วบางชนดิเนือ่งจากความแตกต่างของสเปครถยนต์

หมายเหตุ หากใช้งานช่องจ่ายไฟด้านหน้าหรือช่องเสียบ USB ใน
กรณท่ีีรถยนต์ไม่มกีารจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสงู จะสิน้เปลอืงประจไุฟฟ้า
ของแบตเตอร่ี ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอร่ีขาด
ประจไุฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ รถยนต์คันนี้ไม่ได้ประกอบที่จุดบุหรี่ หากต้องการที่จุด
บุหรี่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
ช่องชำร์จ USB ที่คอนโซลกลำงด้ำนหลัง

ด้านหลังของคอนโซลกลางยังมีช่องเสียบ USB สองช่องที่สามารถใช้

เป็นช่องจ่ายไฟ 5V ได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/

READY

ช่องชำร์จ USB ที่กระจกมองหลัง

มีช่องเสียบ USB หนึ่งช่องที่ฐานตั้งกระจกมองหลัง ซึ่งสามารถใช้เป็น

ช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB บางช่องของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับ
อปุกรณ์ชาร์จเร็วบางชนดิเนือ่งจากความแตกต่างของสเปครถยนต์

หมายเหตุ หากใช้งานช่องเสียบ USB ที่คอนโซลกลางด้านหลังใน
กรณท่ีีรถยนต์ไม่มกีารจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสงู จะสิน้เปลอืงประจไุฟฟ้า
ของแบตเตอร่ี ถ้าใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอร่ีขาด
ประจไุฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้
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ระบบชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย*

ฟังก์ชันการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอาศัยการเหนี่ยวน�า 

แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้โทรศัพท์มือถือสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องเชื่อม

ต่อสายไฟ

หมายเหตุ เหมาะกับโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สาย
เท่านั้น

กำรใช้งำนฟังก์ชันกำรชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย

พื้นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอยู ่ที่ด ้านหน้าที่พักแขนที่

คอนโซลกลาง และสามารถใช้งานฟังก์ชันการชาร์จได้เมื่อปุ่มสตาร์ท

อยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY วางโทรศัพท์โดยให้ด้านหลังวางลง

ในพื้นที่ชาร์จเพื่อชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

หมายเหตุ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ ฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายอาจหยุดชาร์จเป็นช่วงๆ 
เมื่อขับรถบนถนนขรุขระ หากโทรศัพท์เบี่ยงเบนจากพื้นท่ีชาร์จ
และหยุดชาร์จ ให้น�าโทรศัพท์กลับไปที่พื้นที่ชาร์จ

หมายเหตุ โทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมีขนาดแตกต่างกัน และต�าแหน่ง
ของขดลวดชาร์จบนโทรศัพท์แตกต่างกันเช่นกัน โปรดปรับ
ต�าแหน่งของโทรศัพท์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ เคสโทรศัพท์ของ
โทรศัพท์บางรุ ่นมีผลกระทบต่อฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สาย 
สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้โดยการถอดหรือใช้เคสโทรศัพท์

หากไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตามปกติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ไม่มีวัตถุแปลกปลอมในพ้ืนที่ชาร์จแบบไร้สาย หรือรอให้พ้ืนที่ชาร์จ

แบบไร้สายเย็นลงก่อน ถ้ายังไม่สามารถชาร์จได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1ข้อควรระวัง

เมื่อระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายท�างาน โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากุญแจรีโมทอยู่ห่างจากพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย

มากกว่า 20 ซม.

ห้ามใส่เหรียญ บัตร IC กุญแจโลหะ หรือสิ่งของอื่นๆ ท่ีมีส่วน

ประกอบท่ีเป็นโลหะจ�านวนมากลงในพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย

พร้อมกับโทรศัพท์มือถือ เพราะอาจท�าให้ฟังก์ชันการชาร์จแบบ

ไร้สายไม่สามารถท�างานได้ตามปกติและท�าให้เกิดอุบัติเหตุด้าน

ความปลอดภัย



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

68

ช่องเก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดช่องเก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากปิดไม่สนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

ออกตัวอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในช่อง

เก็บของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุ

ไวไฟติดไฟได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับช่องเก็บของ (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝาครอบไปยังด้านหน้า จะสามารถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วขณะขับรถ
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1
ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ดึงที่พักแขนขึ้น (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ วางท่ีพัก

แขนลง จะสามารถปิดช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
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ห้องเก็บสัมภำระท้ำยรถ

ห้ามวางสิ่งของไว้บนชั้นวางของท่ีอยู่ด้านหลังพนักพิง

หลังของเบาะนั่งด้านหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ

ชั้นวางของด้านหลังใช้เชือกและตะขอเชื่อมต่อกับประตูท้าย เมื่อเปิด

ประตูท้าย ชั้นวางของจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

กล่องเครื่องมืออยู่ใต้พรม ยกพรมห้องเก็บสัมภาระข้ึนจะสามารถน�า

เครื่องมือออก หลังจากใช้งานเสร็จ วางพรมที่พื้นห้องเก็บสัมภาระลง

และจัดให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ สามารถปรับระดับพรมห้องเก็บสัมภาระ (ต�าแหน่ง 1, 2) 

เพื่อปรับพื้นที่เก็บของของห้องเก็บสัมภาระ
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1
ที่วำงแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วางแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า

ร้อนล้นออกในระหว่างการขับขี่จนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ที่วำงแก้ว

ที่วางแก้วที่คอนโซลกลางอยู่ที่ด้านหน้าชุดท่ีพักแขนคอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้
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รำวหลังคำ

ภาระบรรทกุของราวหลงัคาต้องไม่เกนิภาระบรรทกุสงูสดุ 

มิฉะนัน้ อาจจะท�าให้เกิดอบุตัเิหตแุละท�าความเสียหายต่อ

รถยนต์

หากไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่างแน่นและถูกวิธี อาจจะ

ท�าให้ของบรรทุกตกจากราวหลังคาจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือการบาดเจ็บ

หากบรรทกุของน�า้หนกัเกนิหรอืขนาดใหญ่บนราวหลงัคา 

จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เนื่องจากต�าแหน่ง

ศูนย์ถ่วงเปลีย่นแปลงและพ้ืนทีป่ะทะแรงลมกว้างขึน้ หลกี

เลีย่งการเล้ียว เร่งความเรว็หรอืเบรกรถอย่างกะทนัหัน

โปรดทราบข้อควรปฏบัติต่อไปนี้เมื่อใช้งานราวหลังคา

• เมื่อบรรทุกของ ควรพยายามยึดกับส่วนหน้าของหลังคารถให้

มากที่สุดและกระจายน�้าหนักสัมภาระบนหลังคาอย่างสม�่าเสมอ

• ก่อนที่จะผ่านอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ ต้องน�าของที่บรรทุก

และอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจากหลังคาก่อน

• หลังจากบรรทุกสิ่งของไว้บนราวหลังคา จะท�าให้ความสูงของ

รถยนต์เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ขับผ่านสถานที่ เช่น อุโมงค์และ

ประตูโรงรถ ต้องตรวจสอบว่ารถยนต์จะสามารถขับผ่านไปได้

หรือไม่

• ห้ามให้สัมภาระที่บรรทุกบนราวหลังคากีดขวางการเปิดซันรูฟ 

ประตูท้าย และเสาอากาศบนหลังคา

• เมื่อเปิดประตูท้าย ต้องระวังว่าอย่าชนกับสัมภาระบนราวหลังคา

• หากต้องการประกอบหรือถอดอุปกรณ์บรรทุก ต้องปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำ

ภาระบรรทุกสูงสุดของราวหลังคาเป็น 75 กิโลกรัม รวมน�้าหนักของ

สัมภาระบรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ติดตั้ง

ต้องทราบน�้าหนักสัมภาระที่จะบรรทุกหรือชั่งน�้าหนักหากมีความ

จ�าเป็น ห้ามเกินขีดจ�ากัดสูงสุดของภาระบรรทุกของราวหลังคา
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1
กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ก่อนหรือหลังใช้งานราวหลังคา ต้องตรวจสอบสภาพโบลท์และ 

ชิ้นส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�า
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ระบบปรับอำกำศ
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า/ไล่ฝ้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมเป่าพื้น

5 ช่องลมด้านข้างกระจกหน้า

6 ช่องลมกลางด้านหลัง
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2

ระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีปรับอุณหภูมิ ความเร็ว ความชื้น และ

ความสะอาดของอากาศในรถ ลมจากภายนอกไหลผ่านหน้ากากแอร์

ที่อยู ่ใต้กระจกบังลมหน้าและแผ่นกรองอากาศ แล้วจึงเข้าสู ่ห้อง

โดยสาร ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้าม

มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

แผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศท�าหน้าที่กรองอากาศ เพื่อได้

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

หมุนปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเปิดหรือปิด

ช่องลม ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุม

ทิศทางการไหลของอากาศ

กำรปรับช่องลมกลำงด้ำนหลัง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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2

แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ

แผงควบคุม

1 ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

3 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

4 ปุ่มปรับความแรงลม

5 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

ปุ่มลัดส�ำหรับควบคุมระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศสั้นๆ เพื่อ

แสดงหน้าระบบปรับอากาศ

กดปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด

ระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ เปิดระบบปรับอากาศโดยใช้ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบ
ปรับอากาศ และเข้าสู่สถานะก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศล่าสุด

ไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟปุ่มกดจะสว่างขึ้น โหมดท�าความ

เย็นและโหมดไหลเวียนอากาศภายนอกจะเปิดท�างานพร้อมกัน 

ระบบจะเข้าสู่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจก 

บังลมหน้าและกระจกด้านหน้า
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กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก การเปิดหรือปิดสวิตช์ท�าความเย็นและการ

สลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน-นอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน

การไล่ฝ้า/หมอก เมื่อใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออกจากฟังก์ชัน

ไล่ฝ้า/หมอก

กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะท�าให้เกิดความเสียหาย

ได้ ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง หากไฟแสดงบนปุ่มกดสว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชัน

ถูกเปิดใช้งานอยู ่ หากดับลง แสดงว่าฟังก์ชันถูกปิดใช้งานแล้ว 

ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติหลังจาก

ท�างานสักพักหนึ่ง

ปุ่มปรับควำมแรงลม

 กดปุ่มปรับความแรงลมขึ้นหรือลงเพื่อปรับความแรงลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

 กดปุ ่มปรับอุณหภูมิข้ึนหรือลงเพื่อปรับอุณหภูมิของ

ช่องลม
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนท�าให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีรถยนต์ก�าลงัวิง่อยู่

รถยนต์นี้ประกอบเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับได้ 6 ทิศทางหรือ 4 

ทิศทางและเบาะนั่งด้านหลังแบบแยกส่วน 60/40 พร้อมพนักพิง

แบบพับเก็บได้

ต�าแหน่งเบาะน่ังที่เหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ ขณะท่ีจะปรับระดับเบาะนั่งด้าน

หน้า ควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู้โดยสาร

ด้านหลังโดนหนีบ

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมือ่เอนพนกัพงิหลงัไปด้านหลงั ให้เป็นมมุ 25 องศากับทศิทางแนวตัง้ 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

เบาะน่ังด้านหน้าควรถกูปรบัให้ถอยหลงัตามความเหมาะสม

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง

การเกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่

ห้ามแขวนสิง่ของใดๆ ทีพ่นกัพิงศรีษะหรอืเหลก็ขาพนกัพงิ 

ศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังมากเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความเส่ียง

การเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูกศร

แสดง) ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมือ่ปรบัพนกัพิงศีรษะจากระดับสงูไประดับต�า่ กดปุม่ด้านซ้ายพนกัพงิ

ศีรษะ (ดังท่ีลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งแบบปรับแมนนวล

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

แล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าเบาะนั่งได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

• การปรับระดับของเบาะรอง* 



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

84

ดึงคันปรับขึ้นหลายครั้ง (ต�าแหน่ง 2) เพื่อปรับเบาะรองให้สูงขึ้น 

กดคันปรับลงหลายครั้ง เพื่อปรับให้เบาะรองต�่าลง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 3) ปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

เบำะนั่งไฟฟ้ำ*

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง A ในรูปเพื่อให้เบาะนั่งเลื่อน

ไปด้านหน้า-หลัง

• การปรับระดับของเบาะรอง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ตามทิศทาง B ในรูปเพื่อปรับระดับของ

เบาะรอง
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• การปรับพนักพิงหลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 2) ไปด้านหน้าหรือหลัง เพ่ือปรับพนักพิง

หลังไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

เบำะนั่งด้ำนหลัง

กำรพับเก็บเบำะนั่งด้ำนหลัง

หากต้องการเพิม่พืน้ท่ีเกบ็ของในห้องเกบ็สมัภาระ สามารถปรบัพนักพงิ

ศีรษะทั้งหมดของเบาะนั่งด้านหลังให้ต�่าลง (หรือถอดออก) จากนั้น

ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลังสองข้างขึ้นและพับไปด้านหน้า

หมายเหต ุหากพนกัพิงศรีษะของเบาะนัง่ด้านหลงัไม่ได้อยูต่�าแหน่ง
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ต�า่สดุหรอืพนกัพงิหลงัของเบาะนัง่ด้านหน้าเอนไปด้านหลงัมากเกนิ
ไป เม่ือพบัเก็บเบาะนัง่ด้านหลงั อาจจะท�าความเสยีหายแก่ด้านหลงั
ของเบาะนัง่ด้านหน้า ช่องเกบ็ของอเนกประสงค์หรอืพนกัพงิศรีษะ
ของเบาะนัง่ด้านหลงั

กำรเปิดและล็อกพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหลัง

เมื่อเปิดพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหลังอีกครั้ง ดันพนักพิงหลังไปที่

ต�าแหน่งที่เหมาะสม หลังได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าพนักพิงหลังเข้า

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

 รถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อ

เตือนท่านคาดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่างการเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุผูโ้ดยสารทีไ่ด้คาดเขม็ขดันิรภยัอย่างถกูวิธีจะได้

รบัการปกป้องอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ผูโ้ดยสารทีไ่ม่ได้คาดเขม็ขดั

จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตามประสบการณ์

การใช้เขม็ขัดนริภยัแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า: ในอบัุตเิหตกุารชน

ส่วนใหญ่ การคาดเขม็ขดันริภยัอย่างถกูวธิหีรอืไม่ มส่ีวนเกีย่วข้อง

เป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นริภยัอย่างถกูวิธีจะถกูกระเด็นไปด้านหน้าเมือ่เกิดอบุติัเหตุ 

นอกจากอนัตรายต่อตนเอง ยงัเป็นอนัตรายต่อผูข้บัและผู้

โดยสารอ่ืน

ในระหว่างการเดินทาง ความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ไปยังข้างหน้าตามความเร็ว

ก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงจะสามารถหยุดการ

เคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจก

บังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสารที่ได้คาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกาย ซึ่งจะสามารถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่

ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ การใช้แขนค�้าจุนร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะท�าให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในระหว่างการเดินทาง
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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

เข็มขัดนิรภัยท่ีติดตั้งในรถยนต์ของท่านได้รับการออกแบบส�าหรับผู้

โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสม

กับกลุ่มคนที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด

เพื่อปกป้องผู้น่ังในระหว่างการเดินทาง ผู้น่ังต้องวางเท้าบนพื้นด้าน

หน้าตลอด น่ังตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังมากเกินไป พิง

แนบกับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
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กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพื่อการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง

1 ปรับเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่เหมาะสมและนั่งอย่างถูกต้อง

2 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

3 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

4 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

5 ถ้าต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัยลง 

จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

• เมื่อปิดประตูทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มขัด

นิรภัยจะไม่กีดขวางการปิดประตู หรืออาจเกิดความเสียหาย

ได้
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ข้อควรระวัง

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกินไป เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอาจ

จะถูกล็อกได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น สามารถปล่อยเข็มขัดนิรภัย

กลับบางส่วน จะสามารถปลดล็อกได้ แล้วจึงค่อยๆ คาด

เข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่านร่างกาย

• ถ้าไม่สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวน�าเข็มขัดนิรภัย 

อาจเป็นเพราะเข็มขัดถูกรั้งกลับเร็วเกินไป จนท�าให้เข็มขัด

นิรภัยบิดเบ้ียวในแผ่นปิดด้านข้าง สามารถจับลิ้นโลหะไว้

แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จ แล้วจึง

รั้งเข็มขัดกลับแผ่นปิดด้านข้างอย่างช้าๆ

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ปรับให้เรียบอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดิน

ทาง ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียว

ของเข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควร

น�ารถเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะ

ท�าได้

ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่

ท่านจะเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด
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นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่ง

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ถ้า

เกิดการเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่ได้รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้นั่ง

อื่นๆ ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน อาจจะได้รับการบาดเจ็บท่ีรุนแรง

กว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูก

เชิงกราน และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ

เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม

อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เมื่อนั่งรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือทารกในแขน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การชน น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรงกระท�าต่อผู้

อุ้มเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่างแน่นหนา 

เด็กและทารกจะกระเด็นไปยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยท่ีออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด

อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ

ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่เหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดตั้งและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”
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เด็กโต

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน ถ้าเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด เข็มขัดส่วนไหล่จะสามารถปกป้องได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การที่ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสามารถใช้งานได้

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งานแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงร้ัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้า

มากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าถูกใช้งานใน

อุบัติเหตุการชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

โปรดอ้างองิที ่ "การเปลีย่นอะไหล่ของระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั" 

ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนเบาๆ

• เน่ืองจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพ่ือแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใน

สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อมประทับตรา 

เพื่อติดตามประวัติ
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กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยท่ีตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

ควรสามารถล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่

• ดึงล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพื่อให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซมทันที
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กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติเมื่อเกิดการชน และเพิ่มความเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุอย่างรุนแรงและได้รับบาดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้ง

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุแหลมคมติดอยู่

ภายในกลไกของเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้ของเหลวหยด

ลงตัวล็อกของเข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการ

ล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ความเร็วของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่ง

สกปรก
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กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย 

อาจจะไม่สามารถปกป้องผู้ใช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู ้

โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนส�าหรับ

เข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนเบาๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก เครื่องดึงรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสียหาย 

แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยท่ี

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยช้ินส่วน

ประกอบต่อไปนี้ 

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งในส่วนกลางของ 

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของข้างแผงหน้าปัด)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ประกอบภายในพนักพิงหลัง

ของเบาะนั่งด้านหน้าสองตัว)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ประกอบภายในแผ่นปิด

ภายในหลังคารถ)

• โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (อยู่ใต้คอนโซลกลาง)
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ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” 

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยติดตั้งภายในแผง

หน้าปัด หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง แสดงว่าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หากพบกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะมีความเสี่ยงจากการท�างานผิด

ปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน
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กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอื่น

ของร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผูข้บัและผูโ้ดยสารด้านหน้าควรนัง่อย่างถกูต้องและ

ปรับต�าแหน่งเบาะนั่งเพื่อให้ห่างจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยอย่างพอสมควร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะทีถุ่งลมเสรมิความปลอดภยัพองตวั ส�าหรบัรถยนต์ที่

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/ม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่างจาก

ด้านข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการบาด

เจบ็ในขณะทีถุ่งลมเสรมิความปลอดภัยพองตวั

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกต่อร่างกายหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะที่นั่งบนรถ 

ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกจากหน้าต่าง

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัวข้ึนจนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ระยะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้อง 

ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู่ระหว่างผู้

โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติด

ตั้งสิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลม

เสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง 

ห้ามติดตั้งหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่

บริเวณระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นท่ีระหว่าง

ผู้โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัยมีส่ิงกีดขวาง ถุง
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ลมเสริมความปลอดภัยอาจจะอัดลมตามปกติไม่ได้ หรือ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทกส่ิงกีดขวางเข้า

ร่างกายผู้โดยสารจนท�าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เก่ียวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

พวงมาลัยและแผงหน้าปัดและคานตามยาวในสองข้าง

หลังคารถจะร้อนมาก ดังนั้น ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนประกอบ

ของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนื่องจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดังมาก

ด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นและเข็มขัดนิรภัยท่ีคาดไว้อย่าง

ถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนที่ของผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า เพื่อ

ป้องกันศีรษะและหน้าอกจากการบาดเจ็บ ส�าหรับรถยนต์ที่ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้านข้าง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลายเป็นเบาะลม

ระหว่างผู้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อป้องกันด้านข้าง

ของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านน่ังตรงบนเบาะน่ังและแนบกับพนักพงิหลงั เขม็ขดันิรภยัและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ขณะที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

จะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือผู้โดยสารอื่นๆ ไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้านหน้า นั่งเอนข้าง

หรือใช้ท่าน่ังอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ได้
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ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่านี้

จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังท่ีโดนระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ 

เป็นต้น) เกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับ

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามให้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทกแบบ

รุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัว
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• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชนกับ

ก้อนหิน ขอบถนนหรือวัตถุที่แข็งจนตกเข้าหุบเขาลึกหรือถ�้าลึก 

หรือรถยนต์กระเด็นข้ึนแล้วชนกับพ้ืนอย่างรุ่นแรง ฯลฯ อาจจะ

ท�าให้แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการพอง

ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ห้ามติดต้ังผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะกีดขวางการท�างาน

ของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก

เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างท่ีไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

ขณะท่ีเกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผ่นปิดภายในของ

หลังคารถและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมเสริมความปลอดภัยใน

ข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่

ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ม่านลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น
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เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุท่ีรถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซับหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ ดังนั้น ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• บริเวณที่เกิดการชนกันสูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก)

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องด้านหน้ารถยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถพลิกคว�่า

• หัวรถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา

• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง
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กำรปิดถงุลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้าได้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสาร

ด้านหน้าเท่านั้น

เมือ่ผู้ใหญ่นัง่บนเบาะนัง่ผู้โดยสารด้านหน้า ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าสวติช์ถงุลมเสริมความปลอดภัยผูโ้ดยสารด้าน

หน้าอยูใ่นต�าแหน่ง "ON"

สวิตช์ปิดการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารด้านหน้า

อยู่ในช่องเก็บของ เสียบกุญแจเข้าในร่องและหมุนไปที่ต�าแหน่งต่างๆ 

จะสามารถเปิดหรือปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้าได้

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

เมื่อหมุนสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง OFF ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะปิด ไฟแสดง OFF บนแผงควบคุมที่

หลังคาจะสว่างขึ้น

เม่ือหมุนสวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง ON ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะเปิด ไฟแสดง ON บนแผงควบคุมที่

หลังคาจะสว่างขึ้น
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กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะทีท่�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสรมิความปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้านุม่ทีแ่ห้งหรอืใช้น�า้สะอาดชบุผ้า ห้ามใช้สารละลาย

หรือสารท�าความสะอาด มิฉะนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถงุลมเสรมิความปลอดภยั

ถ้ารถยนต์มนี�า้ร่ัวเข้า ระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยัอาจ

จะเสียหายได้ ในขณะนี ้แม้ไม่ได้เกดิการชนกระแทก กอ็าจ

จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดยบังเอิญ 

ควรปิดเพาเวอร์และปลดขั้วแบตเตอรี่ทันที ห้ามลอง

สตาร์ทรถยนต์ กรณุาติดต่อศูนย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

109

3

ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ท่ีเกีย่วกบัระบบเข็มขดันริภัยหรอืพวงมาลยั 

ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน

ทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อม

ประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ

กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย

หาย หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจจะไม่

สามารถท�างานได้ตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ได้ในขณะท่ีเกิด

อุบัติเหตุรถชนอีกคร้ัง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยสามารถท�างานได้ตามปกติ หลังเกิด

อุบัติเหตุรถชน ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย
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กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ ควรแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพ

ใช้งาน ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน

ทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง

ตัวอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและ 

น�้าหนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี

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

ส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าด้านความ

ปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก

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

นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายในรถยนต์

โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับบาดเจ็บ

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของลูกท่าน

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตาม
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ความเหมาะสมด้วย

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดต้ังและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

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

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัส�ำหรบัควำมปลอดภยัของเดก็หรอืทำรกและ
ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำนข้ำง

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกจากการบาดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะเกิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่าน่ังของผู ้ น่ังไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
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ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงที่และถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงับนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้
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กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

ที่นั่งส�าหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพาะ เพราะ

ฉะนั้น ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กแบบอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อาจมีอันตรายถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของเบาะนั่งด้านหลัง

สามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี

เท่าน้ัน 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

1 เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง
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เบาะรองกับพนักพิงหลัง

2 เสียบขายึด ISOFIX ของท่ีนั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

3 รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดต้ังห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่ด้านหลังพนักพิงหลังของเบาะนั่ง

ด้านหลัง ถ้าสายดึงตัวบนของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว 

ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง ถ้าเป็น

สายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง

หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อสายดึง
ตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา

4 หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซ็นติเมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่ม
ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงด้ำนหลัง ตรงกลำงของเบำะนั่งด้ำนหลัง

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) X U U

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้

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

ต�ำแหน่งยึด

กลุ่มน�้ำหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I กลุ่ม II กลุ่ม III

แบบหันหลัง
แบบ 

หันหน้ำ

แบบ 

หันหลัง

แบบ 

หันหน้ำ

แบบ 

หันหน้ำ

ต�่ำกว่ำ 10 

กิโลกรัม

ต�่ำกว่ำ 13 

กิโลกรัม
9-18 กิโลกรัม

15-25 

กิโลกรัม

22-36 

กิโลกรัม

เบาะนั่งผู ้โดยสารด้าน

หน้า

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

ต�าแหน่ง ISOFIX ภายนอก

ของเบาะนัง่ด้านหลงั

ประเภทขนาด C, D, E1 A, B, B11 C, D1 - -

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL2 IL, IUF3 IL IL IL

ต�าแหน่งกลางของเบาะ

นั่งด้านหลัง

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก
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3

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง 

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

กรุณาอ่านรายการรถยนต์ที่ผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กแนะน�า

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

เด็ก ISOFIX ขนาดนี้

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

ประเภทบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX

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

3 กลุ่ม I แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo Plus



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

120

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง I-Size

ที่นั่งส�าหรับเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง ส่วนกลางของเบาะนั่งด้านหลัง

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size X I-U X

หมายเหตุ I-U หมายถึงเหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size แบบหันหน้าหรือแบบหันหลัง

X = ไม่เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถุงลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเด็กแบบหันหลังบนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

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

หรือทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังและสามารถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เมือ่ได้เปิดฟังก์ชนัถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า ห้ามตดิตัง้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงับนเบาะ

นั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับบาดเจ็บ

อย่างรนุแรงหรือเสยีชวีติได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก

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

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นได้อีก

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

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาเก็บกุญแจส�ารองไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามเก็บไว้ในรถ

ห้ามเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะ

สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้ระบบ

กุญแจและอุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยท�างานไม่ได้

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 

ต้องป้องกันจากการถูกกระแทก ความเสียหายจากน�้า 

อุณหภูมิสูง ความชื้น แสงแดด สารละลาย ขี้ผึ้งและสาร

ท�าความสะอาด

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซ่ึงสามารถปลดล็อกทั้งหมดของ

รถยนต์ แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ารองอยู่ภายใน กุญแจที่บริษัทฯ จัด

เตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์ของท่านโดย

เฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์ของท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

สามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู ่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ัน 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีกุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่ารถได้

ล็อกแล้วหรือไม่
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หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนกุญแจ กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่

สามารถสตาร์ทระบบเพาเวอร์ได้อีก หากหากุญแจท่ีหายไปเจอ 

สามารถน�าไปศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อกระตุ้นการท�างาน

ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ กุญแจท่ีปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด และส่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ หากต้องการเปลี่ยน
กุญแจ แนะน�าให้สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

หมายเหตุ เมื่อใช้กุญแจรีโมท ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ท่ี
มีสัญญาณรบกวนหรือคลื่นวิทยุความถ่ีสูง (อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป) มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
ฟังก์ชันการท�างานของกุญแจรีโมท
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปนี้ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทตาม 

ขั้นตอนถัดไป

• ระยะการเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน

• จอแสดงข้อมูลท่ัวไปแสดงข้อความเตือนว่า “Remote Key 

Low Battery, Please Replace”

1 กดปุ่ม (ต�าแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก

2 ถอดดอกกุญแจส�ารองตามทิศทางลูกศร (ต�าแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเพื่อเสียบเข้าด้านข้าง

กุญแจ (ต�าแหน่ง C) ยกฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่างระมัดระวัง 

จนกระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบ

ตัวล่างอย่างระมัดระวังตามรอยต่อระหว่างฝาครอบตัวบนและ

ฝาครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่อง

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่อง ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องตรง

ต�าแหน่ง

หมายเหตุ เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่ ต้องวางต�าแหน่งขั้วให ้
ถูกต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้านล่าง)

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรีอ่กีครัง้ กดฝาครอบลงให้สนทิ ตรวจสอบ

ว่าช่องว่างระหว่างฝาครอบโดยรอบสม�่าเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ
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8 สตาร์ทระบบเพาเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ ้า ขนาดและมาตรฐานเดียวกันเ พ่ือเปลี่ยนแทน

แบตเตอรี่เดิม

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

หาย

• ต้องจัดการแบตเตอร่ีเก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถเพียงล�าพัง

ขั้นตอนการล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบ Immobiliser และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน บริษัทฯ 

แนะน�าให้ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพ่ือท�าความเข้าใจ

วิธีการเปิดและการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบ Immobiliser

ระบบ Immobiliser ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถปลดล็อกระบบ Immobiliser และสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วย

กุญแจที่ได้จับคู่เท่านั้น

กดปุ่ม START STOP บนแผงหน้าปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้อง

อยู่ในรถยนต์ จะปลดล็อกระบบ Immobiliserโดยอัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not 

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

Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง) หรือไฟเตือน

ระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างข้ึน โปรดวางกุญแจรีโมทไว้ใต้ที่รอง

แก้วที่คอนโซลกลาง (รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ท

ส�ารองของรถยนต์” ในบท “การเปิดและปิดระบบเพาเวอร์” ถ้ายังไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากล็อกรถยนต์ ไฟเล้ียวจะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากปลดล็อก

รถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

การควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

การล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและ

ประตูท้าย กดปุ่มล็อกบนกุญแจจะล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจด้านผู้ขับ เสียบ

ดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

ประตูรถ

การปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ จะปลด

ล็อกรถยนต์

• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้าน

ผู้ขับ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจ และหมุนตามเข็ม

นาฬิกาจะปลดล็อกประตูรถ

ระบบไฟส่องน�าทาง (Find My Car)

หลังจากล็อกรถหลายนาที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง และกระตุ้นไฟส่องและส่งเสียง หากกดปุ่มล็อก

บนกุญแจรีโมทอีกครั้ง จะหยุดใช้ฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง ขณะนี้ หาก

กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชันไฟส่อง

น�าทางและปลดล็อกรถยนต์ สามารถตั้งค่าไฟส่องน�าทางในหน้าตั้งค่า

รถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

หมายเหตุ หลังจากปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ หากปุ่มสตาร์ทไม่อยู่
ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY และไม่ได้กระตุ้นฟังก์ชันการปลด
ล็อกของกุญแจรีโมทภายในสิบกว่าวินาที รถยนต์จะกระตุ้นระบบ
ป้องกันการโจรกรรม

หมายเหตุ เมื่อรถยนต์ถูกล็อก กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท และ
ไม่มีการด�าเนินการอื่นใดในช่วงเวลาหนึ่ง รถยนต์จะถูกล็อกโดย
อัตโนมัติ
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การควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เม่ือน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ายได้

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูภายใน 

1.5 เมตร

การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่มบน

มือจับประตูด้านผู้ขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกด

ปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท) ก็สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้ และรถยนต์

จะเข้าสู่สถานะป้องกันการโจรกรรม

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้ขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งครั้ง

จะปลดล็อกประตูรถ ดึงมือจับประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมายเหตุ เมื่อรถยนต์ถูกล็อก กดปุ่มบนมือจับประตูด้านผู้ขับหรือ
ด้านผู้โดยสารด้านหน้า และไม่มีการด�าเนินการอื่นใดในช่วงเวลา
หนึ่ง รถยนต์จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกประตูรถ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกประตูรถได้ตาม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ

กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY จะไม่สามารถล็อกประตูรถ

ได้ แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ระบบ

ป้องกันการโจรกรรมจะไม่ท�างาน

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร 

ฝากระโปรงหน้าหรือประตูท้ายปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

คร้ังเพ่ือเตือนการล็อกผิดพลาด ขณะนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันบางส่วน

ของระบบป้องกันการโจรกรรมได้ (ประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือ

ประตูท้ายท่ีได้ปิดสนิทจะถูกล็อก แต่ประตูรถหรือฝากระโปรงหน้า

หรือประตูท้ายที่เปิดอยู่จะไม่ถูกล็อก) ทันทีที่ได้ปิดประตู ฝากระโปรง

หน้าหรือประตูท้ายท่ีเปิดอยู่ ระบบจะเข้าสู ่สถานะป้องกันการ

โจรกรรมโดยอัตโนมัติ

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ 

จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม
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สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูด้านผู้ขับ 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด

หมายเหตุ หากระบบป้องกันการโจรกรรมท�างานอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบป้องกันการโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและประตูท้ายทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์ล็อกภายในจะสว่างขึ้น

กรณีที่เกิดการล็อกผิดพลาดของประตูรถด้านผู้โดยสาร ประตูท้าย

หรือฝากระโปรงหน้า กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์

ล็อกภายในจะกะพริบ
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มือจับประตูภำยใน

สามารถใช้มือจับประตูภายในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูในขณะเดินทำง

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

135

4

ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดฝากระโปรงหลังในระหว่างการเดิน

ทางหรือยางซีลระหว่างตัวถังรถและฝากระโปรงหลังมี

รอยแตกร้าว ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกระจกทั้งหมด และเลือก

โหมดเป่าหน้า ต้ังค่าพัดลมระบบปรับอากาศให้ท�างาน

ด้วยความเร็วสูงสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้อง

โดยสาร

วิธีกำรเปิดประตูท้ำย

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

1 กรณีที่รถยนต์อยู่ในสถานะปลดล็อกหรือมีกุญแจที่ถูกต้องอยู่ใน

ระยะ 1 เมตรจากประตูท้าย สามารถกดปุ่มเปิดบนประตูท้าย

เพื่อเปิดประตูท้ายโดยตรง (ต�าแหน่ง A)

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

เกิน 2 วินาทีจะเปิดประตูท้าย
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กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

ช่องเปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉิน อยู่ตรงกลางแผ่นปิดประตูท้าย

พับเบาะนั่งด้านหลังลง เปิดฝาครอบด้วยมือ (ดังที่แสดงในรูป) เสียบ

เครื่องมือท่ีมีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเข้าช่องเปิดประตูท้ายในกรณี

ฉุกเฉิน จะสามารถเปิดประตูท้ายได้จากด้านในห้องเก็บสัมภาระ
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กำรสตำร์ทและกำรปิดระบบเพำเวอร์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตาร์ทส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผงหน้าปัดท่ีด้าน

ซ้ายของแกนพวงมาลัย ซึ่งเป็นแบบสวิตช์ปุ ่มกด หากต้องการให้

ระบบท�างาน กุญแจรีโมทต้องอยู่ในรถยนต์

สถานะการแสดงผลของปุ่มสตาร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

ในต�าแหน่งนี้ ระบบเพาเวอร์อยู่ในสถานะปิด ขณะนี้ เบาะนั่งไฟฟ้า

และกระจกมองข้างไฟฟ้าสามารถท�างานได้

ไฟสีเหลือง (ACC)

ในสถานะ OFF กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งโดยไม่เหยียบเบรก รถยนต์จะ

เข้าสู่สถานะ ACC ในขณะน้ี ไฟสีเหลืองของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น กระจกไฟฟ้า สามารถท�างานได้

ไฟสีเขียว (ON/READY)

• ในสถานะ ACC หากไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ กดปุ่มสตาร์ทอีก

ครั้ง รถยนต์จะไม่สตาร์ท และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะ ON ใน

ขณะน้ี ไฟสีเขียวของปุ่มสตาร์ทจะสว่างขึ้น และอุปกรณ์ไฟฟ้า

บางชนิด เช่น มิเตอร์ สามารถท�างานได้

• หลังจากสตาร์ทรถยนต์ รถยนต์จะเข้าสู่สถานะ READY อุปกรณ์

ไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถท�างานได้

หมายเหต ุในสถานะปิด หากผูข้บัลืมกญุแจรโีมทไว้ในรถ หลงัจาก
เปิดประตดู้านผูข้บัครัง้ทีส่อง จอแสดงข้อมลูทัว่ไปจะแสดงข้อความ
เตอืนและสญัลักษณ์ค�าเตอืน เพือ่เตอืนว่ากญุแจยังอยูใ่นรถ

สัญญาณรบกวนรุนแรงอาจรบกวนระบบสตาร์ทรถยนต์แบบไร้กุญแจ 

หากรถยนต์เข้าใกล้สัญญาณรบกวนรุนแรง ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์อาจ

จะใช้งานไม่ได้ โปรดดูที่โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์
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กำรสตำร์ทระบบเพำเวอร์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น

2 แน่ใจว่าปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ในต�าแหน่ง P หรือ N

3 เหยียบแป้นเบรก

4 กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด และปล่อยปุ่มกดทันทีหลังจาก

สตาร์ทระบบเพาเวอร์

ข้อควรระวัง

• กรณีที่อุณหภูมิต�่ามาก หากระบบเพาเวอร์สตาร์ทไม่ได้ ควร

รอ 5 นาทีแล้วจึงสตาร์ทใหม่ หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอน

ข้างต้น 3 ครั้ง หากยังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ แนะน�า

ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟและรอการช่วยเหลือ

• ขณะที่ระบบเพาเวอร์หยุดท�างาน ห้ามให้ปุ่มสตาร์ทอยู่ใน

ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/READY เป็นเวลานาน  

มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบ Immobiliser กุญแจที่ปั๊มเองไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• เนื่องจากรถยนต์ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ  

ดังน้ัน เมื่อสตาร์ทรถยนต์ หากบริเวณรอบข้างมีคลื่น 

แม่เหล็กไฟฟ้าหรือในรถยนต์มีอุปกรณ์ที่สามารถก�าเนิด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ อาจจะท�าให้ระบบควบคุมต่างๆ ของ

รถยนต์ท�างานผิดพลาดได้
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีท่ีรถยนต์อยู ่ในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนรุนแรงหรือกุญแจ

รีโมทแบตเตอรี่หมด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 วางกุญแจรีโมทไว้ตรงกลางที่วางแก้วคอนโซลกลาง และให้ปุ่ม

หงายขึ้น

2 แน่ใจว่าปุ่มเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่ต�าแหน่ง P หรือ N จากนั้นเหยียบ

แป้นเบรก กดปุ่มสตาร์ทเพื่อสตาร์ทระบบเพาเวอร์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่และขับรถออกจากเขตที่มีสัญญาณรบกวน 

แต่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสตาร์ทแบบไร้กุญแจได้ตามปกติ 

กรุณาน�ารถยนต์ไปที่ศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพ่ือท�าการ

ซ่อมแซม

ข้อควรระวัง

• กรณีที่แบตเตอรี่กุญแจรีโมทหมดและไม่สามารถเปลี่ยน

แบตเตอรี่ได้ทันที โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ท

ส�ารองของรถยนต์

• กรณีที่รถยนต์อยู ่ ในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนรุนแรง 

โปรแกรมสตาร์ทแบบไร้กุญแจจะกลับสถานะปกติ
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กำรปิดระบบเพำเวอร์

ให้ปิดระบบเพาเวอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจากจอดรถอย่างปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรก

2 ให้ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P และเปิดใช้เบรก

มือไฟฟ้า (แน่ใจว่าได้เปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า)

3 กดปุ่มสตาร์ทเพื่อปิดระบบเพาเวอร์

หมายเหตุ ก่อนท่ีจะออกจากรถ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
เปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วโดยสังเกตไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า
และข้อความเตือนที่เกี่ยวข้องบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป
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ระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

เมื่อรถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วต�่า สามารถใช้ระบบเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่เพื่อส่งเสียงเตือนคนภายนอกและรถร่วมทางผ่าน

ล�าโพง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ส่งเสียงเตือน

ล�าโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

1 รถยนต์อยู่ในสถานะ READY

2 ได้เปิดใช้งานระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่

3 เมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ ความเร็วรถต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เมื่อชะลอความเร็ว ความเร็วรถต�่ากว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลเมตร/

ชั่วโมง
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการ

ใช้งานประจ�าวัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ควรพยายามหลีก

เลี่ยงการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน การชะลอความเร็วอย่าง

กะทันหันหรือการเบรกรถอย่างฉุกเฉินในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก

กำรขับรถแบบประหยัด

พฤติกรรมการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ

รถยนต์ และแบตเตอรี่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการ

ขับรถแบบเร่งความเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

เร่งความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือ

การชะลอความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า

การเร่งหรือการชะลอความเร็วอย่างกะทันหัน และลดการสึกหรอ

ของชิ้นส่วนกลไก

หลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและท�าให้

เกิดเสียงรบกวนดังขึ้น

การขับรถโดยตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร
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ติดขัด ระหว่างการขับรถ ควรตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้า 

รักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าให้เพียงพอและชะลอความเร็วอย่าง

ทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยงวางเท้าบนแป้น

เบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้แผ่นเบรกสึกหรอก่อนเวลาอันควร

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น อุปกรณ์

ไฟฟ้าสามารถท�าให้การขับรถสะดวกสบายมากขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและ

ลดระยะทางที่สามารถขับได้ของรถยนต์

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

การขับรถในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวรถอย่างกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�าให้ล้อลื่นไถลจนเสียการควบคุมจนท�าให้

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตก และกระจกเกิดฝ้า โปรดใช้

ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิว

ถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและการเบรก

การขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง

หลังฝนตกหนัก โปรดหลีกเลี่ยงถนนที่มีน�้าขังที่อาจท�าให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรงต่อรถยนต์
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจ�า

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให ้

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

การบรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นเพิ่มขึ้นจะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้ามากข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีรถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ 

หลีกเลี่ยงการท�าให้ช่วงล่างของรถสัมผัสกับโคลน เป็นต้น ซึ่งไม่เพียง

จะช่วยท�าให้ลดน�้าหนักของตัวรถ แต่ยังช่วยลดการกัดกร่อนของตัว

รถอีกด้วย

การรักษาการตั้งศูนย์ล้ออย่างถูกต้อง

ตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ ต้องหลีกเลี่ยงการชนกับไหล่ทาง และ

ลดความเร็วเมื่อขับบนพื้นท่ีไม่เรียบ หากตั้งศูนย์ล ้อไม่ถูกต้อง 

นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระทางไฟฟ้าและ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

145

4

ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรชำร์จ

โดยทั่วไป แนะน�าให้ใช้โหมดชาร์จช้า ควรหลีกเล่ียงการ

ใช้โหมดชาร์จเร็วบ่อยครั้ง

ก่อนที่จะชาร์จไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ 

เต้ารับและสายไฟอยู่ในสภาพปกติ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เสีย

หายหรือขัดข้อง

แนะน�าให้เชื่อมต่อสายชาร์จที่เครื่องชาร์จก่อนเสียบหัว

ชาร์จเข้าตัวถังรถและท�าการชาร์จ

ห้ามสตาร์ทรถยนต์ในระหว่างการชาร์จ

หลังจากชาร์จเสร็จ ให้ปิดอุปกรณ์ชาร์จ (หากจ�าเป็น) 

จากนั้นถอดสายชาร์จออกจากตัวถังรถ ติดตั้งปล๊ักกันน�้า 

แล้วปิดฝาปิดช่องชาร์จ หากจ�าเป็น ให้ถอดสายชาร์จ

ออกจากอุปกรณ์ชาร์จ (ถ้ามี)

สามารถชาร์จไฟได้ในกรณท่ีีฝนตก แต่ต้องป้องกนัไม่ให้หัว

ชาร์จและช่องชาร์จโดนน�้าฝนในระหว่างการเสียบหรือ

ถอด หากมนี�า้อยูร่อบๆ ช่องชาร์จ โปรดท�าความสะอาด

และเช็ดให้แห้งก่อนที่จะถอดฝาครอบกันน�้้าและเช่ือมต่อ

สายชาร์จ หากเจอกับสภาพลมฟ้าอากาศเลวร้าย เช่น 

พาย ุแนะน�าให้หยดุการชาร์จ

ห้ามสัมผัสหัวชาร์จหรือปลั๊กชาร์จขณะมือเปียก

ห้ามยืนอยู่ในน�้าหรือหิมะเมื่อเชื่อมต่อหรือถอดสายชาร์จ

ห้ามชาร์จเมื่อหัวชาร์จหรือปลั๊กชาร์จเปียก

รักษาหัวชาร์จและปลั๊กชาร์จให้สะอาดและแห้งเสมอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จแห้ง

ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เข้ากันเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่

ไม่เข้ากันอาจท�าให้เกิดความขัดข้อง

ห้ามให้หัวชาร์จตกหล่นลงพื้น มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิด

ความเสียหาย
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ต้องหยุดการชาร์จทันทีหากพบความผิดปกติ เช ่น 

ประกายไฟ ไฟไหม้หรือควัน

ให้จับท่ีด้ามจับของหัวชาร์จหรือปลั๊กชาร์จให้แน่นเสมอ

เมื่อท�าการเช่ือมต่อหรือถอดหัวชาร์จ ถ้าดึงสายชาร์จ 

(โดยไม่จับที่ด้ามจับ) สายไฟภายในอาจขาดหรือเสียหาย 

ซึ่งอาจท�าให้ถูกไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

อุปกรณ์ชาร์จอาจเกิดการรบกวนกับอุปกรณ์การแพทย์

อิเล็กทรอนิกส์เมื่อท�าการชาร์จ เมื่อใช้งานเครื่องกระตุ้น

หัวใจและอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกอื่นๆ โปรด

ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าว่า

จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของอุปกรณ์หรือไม่ ในบาง

กรณี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ชาร์จ

อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท�างานของอุปกรณ์

การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ห้ามใช้เครื่องฉีดน�้าก�าลังสูงท�าความสะอาดรอบๆ ช่อง

ชาร์จโดยตรง

กำรชำร์จด้วยแหล่งจ่ำยไฟจำกทีพั่กอำศัย

แม้ว่ารถยนต์ MG ของคุณมีชุดอุปกรณ์ชาร์จส�าหรับใช้ในที่พักอาศัย 

แต่ยังต้องให้ช่างผู้ช�านาญการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของที่พัก

อาศัยเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จ โปรดแน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ

และวงจรไฟฟ้าปัจจุบันในที่พักอาศัยของคุณจะรองรับการติดตั้ง

อุปกรณ์ชาร์จ

กำรติดตั้งเครื่องชำร์จ

บริษัทต่างๆ จะจัดหาและติดตั้งเครื่องชาร์จให้กับคุณ บริษัท MG 

รับรองว่าจะใช้เฉพาะซัพพลายเออร์และผู้ติดต้ังที่มีชื่อเสียงเท่าน้ัน 

การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องโดยช่างผู้ช�านาญการที่ไม่ผ่านการรับรองอาจ

ท�าให้วงจรไฟฟ้ารับภาระโหลดเกินและเกิดไฟไหม้ได้

ค�ำแนะน�ำกำรชำร์จในที่พักอำศัย

ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

ใช้ซัพพลายเออร์และผู้ติดตั้งที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
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เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากช่องเสียบบน

รถ - หากจ�าเป็นต้องหยุดการชาร์จ ให้ปลดแหล่งจ่ายไฟก่อน แล้วจึง

ถอดปลั๊กรถยนต์

ห้ามให้น�้าหรือของเหลวเข้าหรือปนเปื้อนเครื่องชาร์จหรือช่องชาร์จ

ห้ามใช้เครื่องชาร์จ อุปกรณ์ หรือช่องเสียบที่เสียหาย

หากเกิดความผิดปกติ เช่น ได้กลิ่นไหม้หรือมีประกายไฟ ให้หยุด

ชาร์จทันที 

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จเสมอ

หมายเหตุ เครื่องชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟต้อง 
ตดิตัง้โดยช่างผู้ช�านาญการที่เหมาะสมจากบริษัทติดตั้งท่ีผ่านการ

รับรอง และใช้วัสดุที่แนะน�าเท่านั้น

กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรชำร์จและกำรแพทย์

อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถสร้างสัญญาณ

รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อการท�างานของอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (ICD) โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

ว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการท�างานของอุปกรณ์หรือไม่ 

ในบางกรณี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องชาร์จอาจส่งผลกระ

ทบร้ายแรงต่อการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

หมายเหตุ ไม่มีข้อควรระวังเก่ียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อรถ
ไม่ได้ชาร์จ ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าสามารถขับรถหรือนั่งรถได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
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ช่องชำร์จ

ช่องชาร์จอยู่ด้านหลังฝาปิดช่องชาร์จที่กันชนหน้า ซึ่งรวมอยู่ในระบบ

ล็อกหลัก 

หากต้องการเปิดฝาปิดช่องชาร์จ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดล็อก

รถแล้ว กดฝาปิดช่องชาร์จแล้วปล่อย - ฝาปิดเปิดออกและสามารถ

มองเห็นฝาครอบปลั๊กกันน�้า

เปิดฝาครอบปลั๊กเพื่อมองเห็นช่องชาร์จ

1 ช่องชาร์จช้าและช่องชาร์จเร็ว - 7 ขา - หัวชาร์จแบบ Type 2

2 ช่องชาร์จเร็ว - 7 ขาและ 2 ขา - หัวชาร์จแบบ CCS

ปลั๊กด้านบนปิดช่องชาร์จช้า/เร็ว 7 ขา (1) ปลั๊กด้านล่างปิดช่องชาร์จ

เร็ว (2)

หมายเหตุ หากต้องการใช้งานช่องชาร์จเร็ว จะต้องถอดปลั๊กกันน�้า
ทั้งสองออก

หลังจากชาร์จเสร็จ ให้ปิดฝาครอบปลั๊กกันน�้ากลับเข้าที่ ปิดฝาปิดช่อง

ชาร์จ กดฝาปิดจนเข้าล็อก

ต้องก�าจัดน�้ารอบๆ ช่องชาร์จก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ 

ล็อกไฟฟ้ำของช่องชำร์จ

ช่องชาร์จมีล็อกไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้หัวชาร์จหลุดออกหรือถูก 

ดึงออกโดยไม่ตั้งใจระหว่างการชาร์จ 

ล็อกไฟฟ้าจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อรถเริ่มชาร์จ และยังคงอยู่ในสถานะ

ล็อกจนกระทั่งการชาร์จจะเสร็จสิ้นหรือหยุดชาร์จ

หลังจากเชื่อมต่อสายชาร์จ ห้ามบังคับถอดปลั๊กออก
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หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จ หลังจากที่ปลดล็อกรถแล้ว จะหยุด
การชาร์จ รถยนต์จะชาร์จต่อโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1 นาที 
หากรถยนต์ไม่ชาร์จต่อโดยอัตโนมัติ โปรดเชื่อมต่อหัวชาร์จใหม่

กำรปลดล็อกช่องชำร์จด้วยวิธีแมนนวลในกรณีฉุกเฉิน

รถยนต์มีอุปกรณ์ปลดล็อกฉุกเฉินส�าหรับล็อกของช่องชาร์จ

หากต้องการปลดล็อกแบบแมนนวล ให้ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นและ

ค้นหาสายสลิงที่สวิตช์เปิด/ปิดของชุดฝาครอบหม้อน�้า - ดูภาพด้าน

ล่าง

ดึงที่จับสายสลิง ถอดปลั๊กคอนเนคเตอร์พร้อมรักษาความตึงของสาย

สลิงไว้ ซึ่งจะเป็นการปลดอุปกรณ์ล็อก
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สัญลักษณ์กำรชำร์จไฟฟ้ำ*

สัญลักษณ์บนชุดชำร์จช้ำ

1 สัญลักษณ์การชาร์จ AC

หมายเหตุ ผู ้ใช้งานสามารถซื้อชุดอุปกรณ์ชาร์จช้าได้จากศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

สัญลักษณ์บนช่องชำร์จ

1 สัญลักษณ์การชาร์จ AC

2 สัญลักษณ์การชาร์จ DC 

ข้อควรระวังในกำรชำร์จแบบ AC หรือ DC

หลังจากเปิดฝาปิดช่องชาร์จแล้ว ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์การชาร์จ

บนฝาครอบปลั๊ก ตรวจสอบสัญลักษณ์หัวชาร์จบนสายชาร์จ AC หรือ 
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DC หลังจากตรวจสอบว่าสัญลักษณ์การชาร์จตรงกันแล้ว ให้ท�าตาม

ขั้นตอนการชาร์จถัดไป

หมายเหตุ หากใช้หัวชาร์จที่มีสัญลักษณ์ที่ไม่ตรงกัน จะมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการขัดข้อง ไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ

ตำรำงสัญลักษณ์กำรชำร์จไฟฟ้ำ

ประเภท

การจ่ายไฟ

สเปค ประเภทของ

อุปกรณ์เสริม

ขอบเขต 

แรงดัน

ไฟฟ้า

สัญลักษณ์

AC 7 ขา คอนเนคเตอร์

และช่องเสียบ

บนรถ

≤480V

DC 7 ขา 

+2 ขา

คอนเนคเตอร์

และช่องเสียบ

บนรถ

50V–500V
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กำรชำร์จเร็ว

หมายเหตุ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนใช้
ฟังก์ชันการชาร์จเร็ว คู่มือการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
ของอุปกรณ์ชาร์จ

หมายเหตุ ความยาวสายไฟของหัวชาร์จควรสั้นกว่า 30 เมตร

หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ช�านาญการ

ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในกำรชำร์จเร็ว

• ปิดปุ่มสตาร์ท และรอ 10 วินาทีก่อนเปิดฝาครอบช่องชาร์จที่

เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

กำรชำร์จช้ำ

หมายเหตุ การชาร์จช้าเป็นวิธีการชาร์จที่ท�าให้แบตเตอรี่ไฟฟ้า
แรงดันสูงได้ความสมดุลที่ดีที่สุด

อุปกรณ์ชาร์จในรถสามารถจ่ายเอาต์พุตได้หลากหลาย โดยทั่วไป 

อุปกรณ์ชาร์จที่มีก�าลังเอาต์พุตสูงถึง 3 กิโลวัตต์ถือว่าเป็นอุปกรณ์

ชาร์จช้า 7-22 กิโลวัตต์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชาร์จเร็ว อุปกรณ์ชาร์จเร็ว

เอาต์พุต AC หรือ DC โดยทั่วไปแล้ว พิกัดก�าลังของอุปกรณ์ชาร์จ AC 

คือ 43kW และพิกัดก�าลังของอุปกรณ์ชาร์จ DC คือ 50kW ขึ้นไป

ระยะเวลาการชาร์จขึ้นอยู่กับก�าลังเอาต์พุตของอุปกรณ์ชาร์จ

แนะน�าให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มีก�าลังเอาต์พุตไม่เกิน 7 กิโลวัตต์ในการ

ชาร์จอย่างสมดุล
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กำรใช้เครื่องชำร์จไฟฟ้ำกระแสสลับ

ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้งานควรเลือกเครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแส

สลับที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(เช่น IEC 61851, IEC 62196 เป็นต้น)

เมื่อใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับชาร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ท และ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาครอบช่องชาร์จ และเปิดฝาปิดหัวชาร์จและล็อกรถยนต์

3 เชื่อมต่อหัวชาร์จเข้ากับช่องชาร์จ

4 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดล็อกรถยนต์ก่อนแล้วจึงปลด

หัวชาร์จออกจากรถ

5 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีส่ิงแปลกปลอม และปิดฝาครอบช่องชาร์จ

และฝาปิดหัวชาร์จให้สนิท

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จ หลังจากที่ปลดล็อกรถแล้ว จะหยุด
การชาร์จ รถยนต์จะชาร์จต่อโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1 นาที 
หากรถยนต์ไม่ชาร์จต่อโดยอัตโนมัติ โปรดเชื่อมต่อหัวชาร์จใหม่

กำรชำร์จโดยกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟในที่พักอำศัย

เมื่อชาร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ท โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาครอบช่องชาร์จ และเปิดฝาปิดหัวชาร์จและล็อกรถยนต์

3 เชื่อมต่อหัวชาร์จช้าเข้ากับช่องชาร์จช้าบนตัวถังรถ

4 เชื่อมต่อปลั๊กของหัวชาร์จช้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟในที่พักอาศัย

5 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดล็อกรถยนต์ก่อนแล้วจึงปลด

หัวชาร์จออกจากรถและช่องจ่ายไฟ
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6 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีส่ิงแปลกปลอม และปิดฝาครอบช่องชาร์จ

และฝาปิดหัวชาร์จให้สนิท

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด
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หน้ำกำรชำร์จ

เมื่อเริ่มชาร์จ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 สถานะการชาร์จ

2 ระยะเวลาการชาร์จ

3 ปริมาณประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

แรงดันสูง

4 ระยะทางขับต่อ

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนแผงหน้าปัดอาจแตกต่างกันไปตามสเปครถยนต์
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กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

การชาร์จอย่างสมดุล หมายถึงหลังจากชาร์จไฟเสร็จ ระบบควบคุม

แบตเตอร่ีจะควบคุมให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ทุกตัวเท่า

เทียมกัน เพื่อรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพโดยรวมของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 

หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน แผงหน้าปัดจะ

แสดงข้อความเตือนว่า “Please Slow Charger the Vehicle” เพือ่

เตอืนผู้ใช้งานให้ท�าการบ�ารงุรกัษาแบตเตอรีไ่ฟฟ้าแรงดนัสงู รายละเอยีด

โปรดดทูี ่“การชาร์จช้า” ในบท "การสตาร์ทและการขับขี่"

ภายใต้อุณหภูมิปกติ การชาร์จท่ัวไป (รวมถึงการชาร์จอย่างสมดุล) 

จะใช้เวลาอย่างน้อย 8.5 ชั่วโมง

หมายเหตุ อุณหภูมิแวดล้อมมีผลต่อเวลาในการชาร์จ อาจใช้เวลา
นานขึ้นเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต�่า

ระยะเวลำกำรชำร์จ

ระยะเวลาการชาร์จของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเกี่ยวข้องกับปัจจัย

หลายๆ อย่าง เช่น ปริมาณประจุไฟฟ้าในขณะนั้น วิธีการชาร์จ 

อุณหภูมิภายนอก ก�าลังของอุปกรณ์ชาร์จ ฯลฯ

ระยะเวลำกำรชำร์จเร็ว

ภายใต้อุณหภูมิปกติ หากอุปกรณ์ชาร์จมีก�าลังเอาต์พุตเกิน 105KW 

การเร่ิมชาร์จหลังจากระบบส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น) จน

มีประจุไฟฟ้า 80% ของประจุไฟฟ้ารวม (แผงหน้าปัดแสดงผล

ปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 80%) จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ระยะ

เวลาการชาร์จของเครื่องชาร์จแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน

• ภายใต้อุณหภูมิต�่ามากและสูงมาก ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่ออุปกรณ์ชาร์จมีก�าลังเอาต์พุตไม่เพียงพอ ระยะเวลาการชาร์จ

จะเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลำกำรชำร์จช้ำ

ภายใต้อุณหภูมิปกติ การเร่ิมชาร์จหลังจากระบบส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม 100% จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง

• ภายใต้อุณหภูมิต�่า ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน ระยะเวลา

การชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ก่อนการใช้งานครั้งแรก ต้องด�าเนิน

การชาร์จอย่างสมดุล ระยะเวลาการชาร์จควรนานกว่า 7.5 

ชั่วโมงเพื่อชาร์จอย่างสมดุล

หมายเหตุ ระยะเวลาการชาร์จช้าดังกล่าวข้างต้น หมายถึงระยะ
เวลาการชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ หากเลือกใช้
แหล่งจ่ายไฟในท่ีพักอาศัย ระยะเวลาการชาร์จประมาณเป็น 3 
เท่าของการใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ
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หมายเหตุ เวลาเหล่านี้ใช้ส�าหรับอ้างอิงเท่านั้น

การชาร์จเร็ว
เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การ

ชาร์จช้า

แหล่งจ่ายไฟ

ในที่พักอาศัย

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม 

(แผงหน้าปัดแสดงผลปริมาณ

ประจุไฟฟ้าเป็น 100%) จะใช้เวลา

ประมาณ 17 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้า

ปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้า

ปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 

100%) และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล 

จะใช้เวลาประมาณ 17.5 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 19.5 ชั่วโมง

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแส

สลับ

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม 

(แผงหน้าปัดแสดงผลปริมาณ

ประจุไฟฟ้าเป็น 100%) จะใช้เวลา

ประมาณ 7 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้า

ปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้า

ปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 

100%) และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล 

จะใช้เวลาประมาณ 7.5 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 9.5 ชั่วโมง
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กำรคำยประจุไฟฟ้ำ

รถยนต์มีฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้า ซึ่งสามารถแปลงไฟฟ้า DC แรง

ดันสูงในแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นไฟฟ้า AC ในที่พักอาศัยได้

ฟ ังก ์ชันการคายประจุไฟฟ้านี้สามารถท�างานได้โดยใช้ชุดคาย

ประจุไฟฟ้า

หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถซื้อชุดคายประจุไฟฟ้าจากศูนย์บริการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งของ MG

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้า โปรดท�าตามค�า

แนะน�าด้านล่าง:

1 ปลดล็อกรถและเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (ช่องชาร์จ

ยังเป็นช่องคายประจุไฟฟ้าด้วย)

2 เสียบหัวคายประจุไฟฟ้าเข้าไปในช่องคายประจุไฟฟ้า

3 เข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟสการจัดการการคายประจุไฟฟ้าบนหน้าจอ

ระบบเครื่องเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่าตัดการคาย

ประจุไฟฟ้าแล้ว หลังจากต้ังค่าแล้ว ให้แตะปุ ่มเริ่มการคาย

ประจุไฟฟ้า ล็อกอิเล็กทรอนิกส์จะล็อกหัวคายประจุไฟฟ้า และ

รถจะเข้าสู่สถานะการคายประจุไฟฟ้า ในขณะนี้ ห้ามบังคับถอด

หัวคายประจุไฟฟ้าออก เพราะจะท�าให้กลไกการล็อกเสียหาย

4 ผู ้ใช้งานสามารถแตะปุ ่มหยุดการคายประจุไฟฟ้าบนหน้าจอ

ระบบเคร่ืองเสียงเพ่ือหยุดการคายประจุไฟฟ้า หรือหยุดการคาย

ประจุไฟฟ้าหลังจากคายประจุไฟฟ้าถึงค่าการตัดไฟที่ต้ังไว้ ใน

ขณะนี้ ล็อกอิเล็กทรอนิกส์จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติและสามารถ

ถอดหัวคายประจุไฟฟ้าออกได้

5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องชาร์จ 

ปิดฝาปิดช่องชาร์จและปิดฝาครอบเครื่องชาร์จ

หมายเหตุ หลังจากท่ีรถเร่ิมคายประจุไฟฟ้า หากหน้าจอระบบ
เครื่องเสียงดับลง รถยนต์จะยังคงอยู่ในสภาพการคายประจุไฟฟ้า

หมายเหตุ ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า สามารถปรับปุ่มสตาร์ท
ไปท่ีต�าแหน่ง "ON" เพื่อตรวจสอบสถานะพลังงานและระยะการ
ขับขี่ของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในขณะนั้นบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า ผู้ใช้งานยังสามารถตั้ง
ค่าจุดตัดการคายประจุไฟฟ้าได้
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หมายเหตุ ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า รถยนต์ไม่สามารถ
ท�างานในโหมด “READY”

หมายเหตุ การใช้ฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้าจะลดระยะการขับขี่
ของรถ

ข้อควรระวัง

• ก่อนเริ่มการคายประจุไฟฟ้า ให้ตรวจสอบสภาพของหัวคาย

ประจุไฟฟ้าและคอนเนคเตอร์ก่อน

• หากจ�าเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้าในสภาพ

อากาศที่เปียกชื้น โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ

ปกป้องบริเวณช่องคายประจุไฟฟ้าและหัวคายประจุไฟฟ้า

จากน�้า น�้าฝน หรือหิมะ

• กรณี เกิดปรากฏการณ ์ผิดปกติ ในระหว ่ างการคาย

ประจุไฟฟ้า เช่น มีกลิ่นแปลกๆ ควันหรือมีความร้อนสูงเกิน

ไป ฯลฯ จะต้องตัดการเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าทันทีและหยุด

การคายประจุไฟฟ้า
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เกียร์ไฟฟ้ำ

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่

จะใช้งาน

• เกียร์ไฟฟ้าเป็นชุดไฟฟ้าแรงดันสูง ห้ามสัมผัสช้ินส่วนใดๆ โดยไม่

ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองคุณวุฒิ

• ก่อนท่ีจะสตาร์ทรถยนต์ ต้องปิดประตูรถ ปรับคันเกียร์เข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบแป้นเบรกและเปิดใช้งาน

ระบบเบรกมือไฟฟ้า

• หลังจากสตาร์ทรถยนต์ เหยียบแป้นเบรกไว้และเปิดใช้งานระบบ

เบรกมือไฟฟ้าต่อ โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• ปลดเบรกมือไฟฟ้า และยังคงเหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่ง

พร้อมท่ีจะออกตัว เมื่ออยู่บนถนนท่ีราบเรียบ หากปล่อยแป้น

เบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดย

อัตโนมัติ

กำรเปลี่ยนเกียร์

ห้ามกดปุ่มเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างการขับขี่

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ R หรือเกียร์ P ใน

ขณะที่รถยนต์วิ่งอยู ่ มิฉะนั้น จะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าเกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเกิดเหตุอันตรายได้
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ปุ่มเปลี่ยนเกียร์อยู่ในต�าแหน่งกลางอย่างคงที่ หมุนตามเข็มนาฬิกา

หรือทวนเข็มนาฬิกาจะมีสองต�าแหน่งที่ไม่คงที่ ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะ

กลับไปยังต�าแหน่งคงที่ตรงกลางหลังจากปล่อย

• P เกียร์จอดรถ

เบรกมือไฟฟ้าจะท�างานที่ต�าแหน่งนี้ โปรดเลือกต�าแหน่งเกียร์นี้

หลังจากรถยนต์จอดนิ่ง

หมายเหตุ การปลดเบรกมือไฟฟ้า โปรดอ้างอิงที่ “ระบบเบรก
มือไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

หมายเหตุ เมื่อระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องและไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ รถยนต์จะเปิดใช้งานฟังก์ชันการจอดรถของเกียร์
ไฟฟ้า ขณะน้ี ไฟแสดงของเกียร์ P บนปุ่มเปล่ียนเกียร์จะ
กะพริบ สามารถออกจากเกียร์ P ได้โดยใช้ปุ่มเปลี่ยนเกียร์เพื่อ
เข้าต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ

กดปุ่ม P จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์จอดรถ

ปิดปุ่มสตาร์ท รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ P โดยอัตโนมัติ

กรณท่ีีไม่ได้เหยยีบแป้นเบรก ปลดเขม็ขดันริภัยด้านผูขั้บและเปิด

ประตดู้านผูข้บั รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกยีร์ P โดยอตัโนมติั

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถเลือกใช้ต�าแหน่งเกียร์นี้เมื่อรถยนต์จอดสนิทและผู้ขับ

ต้องการถอยหลังเท่านั้น

เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็มนาฬิกาจนสุดแล้ว

ปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะกลับสู่ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อให้รถยนต์

เข้าต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดน่ิง (ตัวอย่างเช่น เวลารอสญัญาณไฟ) สามารถ

เข้าแหน่งเกยีร์นีไ้ด้

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่

แรกแล้วปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะกลับสู่ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อ

ให้รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ R หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรกแล้วปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะ
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กลับสู่ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อให้รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีท่ีอยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ D หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรกแล้วปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะ

กลับสู่ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อให้รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ตามเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะกลับสู่

ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อให้รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า

กรณีท่ีอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ R/N หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็ม

นาฬิกาจนสุดแล้วปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะกลับสู่ต�าแหน่งตรง

กลางเพื่อให้รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า

เมื่อรถยนต์จอดนิ่ง ให้อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่างเกิน 2 วินาที ต้อง

เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็มนาฬิกาจนสุดแล้ว

ปล่อย ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะกลับสู่ต�าแหน่งตรงกลางเพื่อให้รถยนต์

จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าได้

หากต้องเปลี่ยนจากเกียร์ R เป็นเกียร์ D แนะน�าให้เหยียบแป้น
เบรกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
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กำรขับขี่บนทำงลำดชัน

กรณีที่ต้องจอดรถบนทางลาดชันเป็นระยะเวลาส้ันๆ 

(เช่น รถติด) ห้ามเหยียบคันเร่ง เพื่อไม่ให้รถยนต์ล่ืนไถล 

เพราะการกระท�าเช่นนี้จะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป

หรือเกิดความเสียหาย

กำรออกตัวบนทำงลำดชัน

เมื่อออกตัวบนทางลาดชัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ลื่นไถล สามารถ

ใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) เพื่อช่วยการออกตัว โปรดอ้างอิงที่ 

“ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

ท่านยังสามารถใช้งานระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพ่ือช่วย

ออกตัวบนทางลาดชัน โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยการออกตัวบนทาง

ลาดชัน (HHC)” ในบท "ระบบเบรก"

หมายเหตุ ถึงแม้ว่ามีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน แต่ยัง
คงมีอันตรายจากการลื่นไถลเมื่อทางลาดชันที่มีความชันสูงมาก 
ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันเพื่อช่วยการขับขี่

โหมดกำรขับขี่

การสลับโหมดการขับขี่ในระหว่างการขับขี่ อาจจะท�าให้

ผู้ขับเสียสมาธิ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โปรดสลับ

โหมดเมื่อสภาพการจราจรเอื้ออ�านวย

ภายใต้โหมดการขับข่ี สามารถเปิดใช้งานโหมดการปรับแต่งท่ีแตก

ต่างกันส�าหรับการตอบสนองของก�าลัง แรงหมุนพวงมาลัยและ

ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ เป็นต้น
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กดสวิตช์โหมดการขับข่ี (MODE) จะสามารถสลับโหมดในโหมดการ

ขับขี่ต่อไปนี้

1 โหมดประหยัด (ECO Mode)

รถยนต์อยู่ในสถานะใช้พลังงานต�่า เพื่อการขับขี่แบบประหยัด

2 โหมดมาตรฐาน (Normal Mode)

เป็นโหมดปรับความสมดุลของรถยนต์ ใช้ส�าหรับการขับขี่ประจ�า

วัน

3 โหมด Sport (Sport Mode)

ในโหมดนี้ ระบบควบคุมไฮบริดจะท�าให้รถยนต์มีก�าลังมากขึ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่

การใช้โหมด Sport อย่างต่อเนื่องจะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก

ขึ้น

แนะน�าให้เลือกโหมด Sport เมื่อขับรถในสภาวะพิเศษ เช่น ถนน

บนภูเขา ถนนที่ที่ราบสูง เป็นต้น

เมื่อสลับโหมดการขับขี่ แผงหน้าปัดจะแสดง ECO, NORMAL, 

SPORT

ภายใต้โหมดการขับขี่ที่แตกต่างกัน จะปรับตั้งค่าระบบอื่นๆ โดย

อัตโนมัติ เช ่น ระบบบังคับเลี้ยวและระบบปรับอากาศ โดยม ี

รายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง

โหมดกำร

ขับขี่

กำรตอบสนอง

ของก�ำลัง

แรงหมุน 

พวงมำลัย

ระบบปรับ

อำกำศ

Eco Eco เบา Eco

Normal Normal ปกติ Normal

SPORT SPORT มั่นคง SPORT

หมายเหตุ ภายใต้โหมดประหยัด หลังจากเปิดระบบปรับอากาศ
แล้ว รถยนต์จะควบคุมให้การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง เพื่อเพิ่ม
ก�าลังขับเคลื่อนรถยนต์



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

166

กำรรีไซเคิลพลังงำน

ถึงแม้ว่าการใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานสามารถช่วยลด

ความเร็วรถ แต่ไม่สามารถแทนที่เบรกได้ โปรดเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการเบรกเสมอเพ่ือความปลอดภัยใน

การขับขี่

ระหว่างการขับขี่ เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเบรกหรือสถานะลื่นไถล 

โหมดรีไซเคิลพลังงานจะถูกกระตุ้นการท�างาน มอเตอร์จะแปลงส่วน

หนึ่งของพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บไว้ในแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูง

ไม่สามารถใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานได้หรือการรีไซเคิลพลังงานถูก

จ�ากัดในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น

• เลือกเกียร์ N (แนะน�าไม่ให้เข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถยนต์ลื่น

ไถลในระหว่างการขับขี่)

• ในระหว่างการแทรกแซงแรงบิด ( ระหว่างที่ระบบ SCS และ 

TCS ก�าลังท�างาน)

• แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็ม

• อุณหภูมิแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง สูงมากหรือต�่ามาก 

กดสวิตช์เลือกโหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) จะสามารถสลับโหมดใน

โหมดรีไซเคิลพลังงานต่อไปนี้

1 โหมด Heavy

ภายใต้โหมด Heavy จะสามารถรีไซเคิลพลังงานมาก ระยะลื่น

ไถลสั้น และมีความรู้สึกรับแรงดึงอย่างแรง แผงหน้าปัดจะแสดง

ผล 
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2 โหมด Moderate

ภายใต้โหมด Moderate จะสามารถรีไซเคิลพลังงานปริมาณ

ปานกลาง แผงหน้าปัดจะแสดงผล 

3 โหมด Light

ภายใต้โหมด Light จะสามารถรีไซเคิลพลังงานน้อย ระยะลื่น

ไถลยาว ไม่มีความรู้สึกรับแรงดึงอย่างแรง หมายเหตุแผงหน้าปัด

จะแสดงผล 

หมายเหตุ กรณีที่ขับรถบนทางล่ืน (เช่น พ้ืนถนนท่ีมีน�้าแข็ง) 
แนะน�าให้ใช้โหมด Light หรือโหมด Moderate

กำรจัดกำรพลังงำน

ผลักสวิตช์ BATTERY ไปข้างหลังเพื่อแสดงหน้าจัดการพลังงานบน

หน้าจอระบบเครื่องเสียง
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โหมดป้องกัน

เมือ่จะจอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามคีวามปลอดภยั

และถูกต้องตามกฎจราจร แล้วจงึขบัรถไปยงัพ้ืนทีป่ลอดภัย

กำรป้องกันมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ำมีควำมร้อนสูงเกินไป

เมื่อออกตัวในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงบ่อยครั้ง เร่ง/ลดความ

เร็วบ่อยๆ ขึ้นทางลาดชันเป็นเวลานาน หรือเกียร์ไฟฟ้ารับภาระเกิน 

อาจจะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงมอเตอร์เกิดความเสีย

หาย ระบบจะเปิดใช้ฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไป แผงหน้าปัด

จะแสดงข้อความเตือน “Motor Overheating”

หากพบกรณีนี้ ควรจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยหรือลดภาระโหลดลง

แล้วจึงขับรถต่อด้วยความเร็วคงที่ เพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ หลัง

จากอุณหภูมิมอเตอร์ต�่าลง และข้อความเตือนบนแผงหน้าปัดหายไป

แล้วจึงสามารถขับรถได้ตามปกติ

หลังจากระบายความร้อนเกียร์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นเวลานาน 

(ประมาณ 20 นาที) หากข้อความเตือนดังกล่าวยังไม่หายไป โปรด

จอดรถในพื้นที่ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะน้ัน จะท�าให้

เกียร์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง

ในช่วงการป้องกันมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ามีความร้อนสูงเกินไป เพื่อ

หลีกเลี่ยงมอเตอร์เกิดความเสียหาย จะจ�ากัดก�าลังของระบบ 

เพาเวอร์ (แผงหน้าปัดจะแสดง “Power Limited, Limiting 

Speed” และไฟเตือน  สว่างข้ึน) หลังจากชะลอความเร็ว 

เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์ลดลงถึงระดับปกติ อาการนี้จะหายไป

มอเตอร์ของเกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบว่ามอเตอร์ของเกียร์ไฟฟ้าหรือ PEB เกิดความผิด

ปกติบางอย่าง แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน "Motor Fault” 

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำของเกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบว่าตัวควบคุมมอเตอร์เบรกมือของเกียร์ไฟฟ้าเกิด

ความผิดปกติบางอย่าง ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

พร ้อมแสดงข ้อความเตือน "EPB System Fault Consult 

Handbook" และข้อความเตือนนี้จะหายไปหลังจากไม่กี่วินาที  

ไฟเตือน  จะสว่างต่อเนื่อง หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อเกียร์ไฟฟ้าเกิดความผิดปกติบางอย่าง ไฟเตือน  บนแผง

หน้าปัดจะสว่างขึ้นเป็นแสงสีเหลืองหรือสีแดงตามความผิดปกติที่

แตกต่างกัน พร้อมแสดงข้อความเตือน "System fault, please 

seek help from the repair station" หรือ “System fault, 

please drive with caution” และข้อความเตือนนี้จะหายไปหลัง

จากไม่กี่วินาที ไฟเตือน  จะสว่างต่อเนื่อง

กรณีที่เกียร์ไฟฟ้าเกิดความผิดปกติบางอย่าง เกียร์ไฟฟ้าจะเข้าสู ่

โหมด Limp Home ขณะนี้ เกียร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานที่ความเร็ว

ที่ก�าหนดเท่านั้น

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องขับด้วยความระมัดระวังและติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่ำงร้ำยแรง

เมื่อเกียร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่าง

ร้ายแรง ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นเป็นแสงสีแดง 

พร้อมแสดงข้อความเตือน "System fault, please stop safely" 

และข้อความเตือนนี้จะหายไปหลังจากไม่ก่ีวินาที ไฟเตือน  จะ

สว่างต่อเน่ือง ขณะน้ี ระบบเพาเวอร์จะหยุดการส่งก�าลังเพื่อป้องกัน

เกียร์ไฟฟ้า และจะไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้ หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น 

ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

เมื่อระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้าย

แรง แผงหน้าปัดจะแสดง “EP” ขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยในการ

ขับขี่ เมื่อความเร็วรถต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด ระบบเพาเวอร์จะบังคับให้

ตัดการส่งก�าลัง และรถยนต์จะไม่สามารถขับขี่ได้ หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น 

ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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ระบบเบรก

ข้อมูลทั่วไป

รถยนต์รุ่นนี้มีระบบเบรกไฮดรอลิก ซึ่งใช้ระบบสุญญากาศช่วยผ่อน

แรง เบรกรถโดยผ่านระบบเบรก 2 วงจร และใช้โมดูลควบคุมเบรก

เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

ระบบเบรกสามารถแบ่งออกเป็นระบบเบรกเท้าและระบบเบรกมอื ซึง่

รวมถึงระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบเสริมแรงเบรกด้วย

อเิล็กทรอนกิส์ (EBA) ระบบ EBD สามารถกระจายแรงเบรกระหว่าง

เพลาหน้าและเพลาหลังได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพการ

เบรกทีด่ภีายใต้สภาวะโหลดทีแ่ตกต่างกัน ระบบ EBA จะช่วยเพิม่แรง

เบรกให้ล้อต่างๆ เมื่อเบรกฉุกเฉิน เพ่ือช่วยผู้ขับกระตุ้น ABS อย่าง

รวดเร็ว ท�าให้ระยะการเบรกสัน้ลง

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก ประสิทธิภาพการเบรก

อาจลดลง ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง

เมื่อใช้งานระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง ควรระวังดังต่อไปนี้

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงจะใช้งานได้เมื่อในสถานะ ON/

READY ห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลเมื่อระบบเพาเวอร์อยู่ใน

สถานะปิด

• สุญญากาศของระบบมาจากปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า ภายใต้สภาวะ

ที่ปลอดภัย ห้ามเหยียบแป้นเบรกหลายครั้ง มิฉะนั้น ระบบอาจ

จะไม่สามารถจ่ายสุญญากาศช่วยผ่อนแรงที่เพียงพอได้และจะ

จ�ากัดความเร็วรถ ขณะน้ี ต้องระบายความร้อนปั๊มสุญญากาศ

ไฟฟ้าระยะหน่ึงหรือเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง ก็จะสามารถ

กลับสู่ปกติ

• หากประสิทธิภาพของระบบสุญญากาศลดลงเน่ืองจากเหตุผล

บางประการ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ต้องใช้

แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

• เมื่อประสิทธิภาพการเบรกลดลงเน่ืองจากรถยนต์เกิดความผิด

ปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) 

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถปิดการ

ท�างานของเบรกมือได้ ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ

ให้ล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้รถยนต์เสียหาย

สามารถเปิดและปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

• การใช้งานแบบแมนนวล: หลังจากรถยนต์จอดนิ่ง ให้ดึงสวิตช์ 

EPB ขึ้นเพื่อเปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่

ต�าแหน่ง ON/READY เหยียบแป้นเบรก และกดสวิตช์ EPB จะ

สามารถปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า

• การใช้งานแบบอัตโนมัติ: หลังจากรถยนต์จอดน่ิงและเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P จะสามารถเปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า เมื่อ

รถยนต์จอดบนพื้นเรียบหรือมีความลาดชันต�่า เมื่อระบบ 

เพาเวอร์พร้อมใช้งาน เหยียบแป้นเบรกและเปลี่ยนเกียร์เข้า

ต�าแหน่งเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ P จะสามารถปิดใช้งานระบบเบรกมือ

ไฟฟ้า

หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่า

ได้เปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  

บนแผงหน้าปัดดับลง แสดงว่าได้ปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว

หมายเหตุ ทุกครั้งที่ออกจากรถ ต้องเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปลดเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยินเสียง
มอเตอร์
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หมายเหตุ เมื่อความลาดชันสูง และออกจากต�าแหน่งเกียร์ P จะไม่
สามารถปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้า ขณะนี้ โปรดปลดเบรกมือ
ไฟฟ้าด้วยวิธีการใช้งานแบบแมนนวล หรือใช้งานฟังก์ชันช่วยการ
ออกตัวของ EPB

ข้อควรระวัง

• ห้ามออกจากรถก่อนท่ีไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้นและไฟแสดง

ต�าแหน่งเกียร์แสดงเป็นสถานะ P เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่

สามารถจอดได้อย่างปลอดภัยเน่ืองจากระบบ EPB ขัดข้อง

จนท�าให้รถยนต์ลื่นไถล

• ในขณะที่แบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิด

การท�างานของระบบ EPB ในกรณีนี้ โปรดใช้สายพ่วง

แบตเตอร่ีเพ่ือสตาร์ทรถ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “การ

พ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่”

ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง และระบบเพาเวอร์พร้อมท�างาน 

และได้เข้าเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง และเหยียบคันเร่งเพื่อ

เตรียมการออกตัว จะปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ ห้ามใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อเบรก

รถในระหว่างการขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะท่ีใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อลดความเร็วรถ ห้ามปิดปุ่ม

สตาร์ท มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ายแรง

ในระหว่างการขับขี่ หากไม่สามารถใช้แป้นเบรกเพื่อจอดรถได้ 

สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นค้างไว้เพื่อเบรกฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเสียงเตือนใน

ระหว่างการเบรกฉุกเฉิน ปล่อยสวิตช์ EPB และการเบรกจะถูกยกเลิก
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ระบบเบรกช่วยเหลือ

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล (ถ้าอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีน�้าขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถ

เกาะถนนได้อย่างเต็มท่ี) ระบบ ABS จะไม่สามารถให้

รถยนต์หยุดเคล่ือนที่ได้ทันที ไม่ว่าเป็นกรณีใด ผู้ขับขี่

มีหน้าที่รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย

ครั้ง เพราะจะท�าให้ระบบ ABS หยุดท�างานและอาจจะ

ท�าให้ระยะการเบรกยาวขึ้น

ระบบ ABS ท�าหน้าท่ีปรับแรงเบรกโดยอัตโนมัติเมื่อเบรกรถ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ล้อล็อก และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเป็นอันตราย เช่น 

การสูญเสียการควบคุมทิศทางหรือรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้างขณะ

เบรกฉุกเฉิน

ระบบนี้ช่วยให้ผู ้ขับขี่สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวได้ขณะเบรก

ฉุกเฉิน เพื่อให้รถมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย

ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

หากแรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและล็อกล้อ 

ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับจะรู้สึกว่าแป้น

เบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง

เพื่อกระตุ้น ABS กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน

หมายเหตุ กรณีที่อยู่บนถนนหินกรวด พื้นผิวที่ยุบตัวได้ หรือถนนที่
มีหิมะ รถยนต์ท่ีติดตั้งระบบ ABS อาจมีระยะการเบรกยาวกว่า
รถยนต์ที่ไม่มีระบบ ABS เป็นเช่นนี้เนื่องจากล้อที่ถูกล็อกบนพื้นผิว
ที่ยุบตัวได้จะท�าให้เกิดล่ิมที่ด้านหน้าของล้อ ซึ่งจะมีผลช่วยให้รถ
หยุดเร็ว

ข้อควรระวัง

แม้ว่าระบบ ABS สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่าง

มาก แต่ความปลอดภัยที่แท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ

ขับขี่ที่เป็นมาตรฐานของผู้ขับขี่
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ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบ SCS สามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ เมื่อระบบ

ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรงกับเจตนาของผู้ขับ ระบบ

จะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่ระบบการจัดการเพาเวอร์

เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือ

แก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทางของรถยนต์ให้กลับสู่

ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

เพ่ิมการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

ระบบ TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการ

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่าย

โอนแรงบดิไปยงัล้ออืน่ทีไ่ม่เกิดการหมนุฟร ี ถ้าล้อท้ังสองเกิดการหมนุ

ฟรี ระบบจะลดแรงบดิเอาต์พตุของระบบเพาเวอร์เพือ่ควบคมุความเรว็

รอบของล้อ จนกระท่ังรถยนต์ได้รบัแรงฉดุอกีครัง้

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบ SCS และ TCS จะ

เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ สามารถปิดได้โดยใช้สวิตช์ที่อยู่บนหน้าจอ

ระบบเครื่องเสียง

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

ระบบป้องกนักำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยยีบเบรกค้ำง (AVH)

กรณีที่ออกตัวบนถนนภูเขา ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะไม่สามารถจอดรถหรือ

เบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสภาวะ (ตัวอย่างเช่น ผิวถนน

เปียกหรือผิวถนนเป็นน�้าแข็ง)

หลังจากใช้ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้างจอดรถให้นิ่ง หากสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ปิดระบบเพาเวอร์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่า

จะสามารถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่าง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้าแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ความลาดชันของพ้ืนที่จอดรถสูงเกินไป โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าได้จอดรถให้นิ่งสนิทแล้วก่อนที่จะออกจากรถ
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แม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับขี่

และสังเกตสภาพรอบข้าง

ฟังก์ชันระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างอาจจะไม่สามารถท�าให้เบรกมือไฟฟ้าท�างาน

โดยอัตโนมัติหลังปิดระบบเพาเวอร์ในทุกสภาวะ ดังนั้น 

ก่อนที่จะลงจากรถ ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า 

และรถยนต์จอดสนิท

ต้องปิดระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้างรถแบบอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ 

เบรกมือไฟฟ้าอาจถกูเปิดโดยอตัโนมตัจินท�าให้รถยนต์เกดิ

ความเสยีหาย

เมื่อระบบเพาเวอร์ท�างานอยู่ หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน 

(ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วย

ผู้ขับควบคุมรถยนต์และป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เหยียบแป้นเบรกตลอด

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 สถานะ

ดังนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

เมื่อผู ้ขับได้คาดเข็มขัดนิรภัยและได้ปิดประตูรถ และระบบ 

เพาเวอร์ท�างานอยู่ กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยยีบเบรกค้าง ระบบป้องกนัการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยยีบ

เบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็นสถานะสแตนด์บาย ไฟ
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แสดงบนสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างสว่างขึ้น

2 สถานะท�างาน:

หลังจากเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์จอดนิ่ง 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูก

เปลี่ยนจากสถานะสแตนด์บายเป็นสถานะท�างาน ขณะนี้ ไฟสี

เขียว  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

หลังจากระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

เข้าสู่สถานะท�างานและได้โยกคันเกียร์เข้าเกียร์เดินหน้าหรือ

เกียร์ถอยหลัง เหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติตามความลาดชัน

3 สถานะปิด:

กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

อีกครั้ง จะปิดใช้งานฟังก์ชัน

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะท�างาน ในบางกรณี (เช่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ปิดระบบ 

เพาเวอร์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง กดสวิตช์ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถและให้เบรกมือ

ไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ เม่ือเหยียบแป้นเบรกแล้ว กดสวิตช์ระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง จะปิดการท�างานของระบบ
ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างแต่ไม่สามารถ
เปิดการท�างานของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าให้ปิดระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

177

4

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทางลาดชันได้ในทุกสภาวะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น และพ้ืนถนนท่ีมีหิมะ ฯลฯ) ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจกับ

สภาพของรถเสมอ

ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันท�างาน ห้าม

มิให้ผู้ขับขี่ออกจากรถอย่างเคร่งครัด มิฉะน้ัน อาจจะ

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทางลาดชันและอยู่ในสภาพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ โปรดเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาที

ก่อนที่จะออกตัวทุกครั้ง

ระบบ HAS ช่วยการออกตัวบนทางลาดชันและป้องกันไม่ให้รถยนต์

ลื่นไถล หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรก ระบบ HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่

กับที่เป็นเวลาสั้นๆ

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ปิดประตูด้านผู้ขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปิด

• ระบบเพาเวอร์พร้อมใช้งาน

• อยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควรก่อนออกตัว

หมายเหตุ ระบบ HAS สามารถท�างานได้เมื่อถอยรถขึ้นทาง 
ลาดชัน
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ระบบควบคุมควำมเร็วรถขณะลงทำงลำดชัน (HDC)

ระบบ HDC เป็นระบบช่วยเหลือเท่านั้น ระบบ HDC จะ

ไม่สามารถให้รถยนต์ลงทางลาดชันด้วยความเร็วต�่าใน

บางกรณี (เช่น พื้นลื่น พื้นถนนที่มีหิมะหรือน�้าแข็งหรือ

ความลาดชันสูงเกินไป)

ผูข้บัขียั่งต้องให้ความสนใจกบัสถานะการขบัข่ีของรถยนต์

เมือ่ได้เปิดใช้งานระบบ HDC และต้องควบคมุรถยนต์หาก

มคีวามจ�าเป็น เพราะในบางกรณี ระบบ HDC อาจจะใช้

งานไม่ได้เป็นชัว่คราว

ภายใต้การขับรถลงทางลาดชันบางสภาวะ (เช่น ลงทาง

ลาดชันด้วยความเร็วสูง ความลาดชันต�่าเกินไป ฯลฯ) 

ระบบ HDC จะไม่ท�างาน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกเพื่อ

ควบคุมความเร็วรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเสรมิท่ีออกแบบมาส�าหรับการลงทางลาดชนั 

ซึง่จะช่วยเพิม่แรงเบรกเพือ่ลดความเรว็รถ เพือ่ช่วยขบัรถลงทางลาดชนั

ด้วยความเร็วต�่า

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะสั่นสะเทือนเล็ก
น้อยหรือส่งเสียงดัง โปรดอย่ากังวล เป็นอาการปกติของระบบ 

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง 
N เพราะการกระท�าเช่นนี้จะปิดการท�างานของระบบ HDC

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบ HDC จะอยู่ใน

สถานะปิด สามารถเปิดหรือปิดระบบ HDC ได้โดยใช้สวิตช์ที่อยู่บน

หน้าจอระบบเครื่องเสียง

ระบบ HDC มี 4 สถานะต่อไปนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

แตะสวิตช์ HDC จะเปิดใช้งานระบบ HDC และเข้าสู่สถานะ

สแตนด์บาย ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เขียว

2 สถานะท�างาน:

ภายใต้สถานะสแตนด์บาย เมื่อขับรถลงทางลาดชัน หากผู้ขับขี่

ไม่ได้เหยียบแป้นเบรกและคันเร่ง ระบบ HDC จะเข้าสู่สถานะ

ท�างานโดยอัตโนมัติ ขณะน้ี ไฟแสดง HDC บนแผงหน้าปัดจะ
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ส่องแสงสีเขียวและกะพริบ พร้อมได้ยินเสียงท�างานของระบบ

เบรก รถยนต์จะลงทางลาดชันอย่างช้าๆ

3 สถานะการหยุดท�างานชั่วคราว:

ภายใต้สถานะท�างาน เมื่อเหยียบคันเร่งหรือแป้นเบรกถึงระดับ

หนึ่ง จะหยุดการท�างานของระบบ HDC ชั่วคราว

4 สถานะปิด:

แตะสวิตช์ HDC อีกครั้ง จะปิดระบบ HDC ไฟแสดงระบบ HDC 

สีเขียวที่แผงหน้าปัดจะดับลง

หมายเหตุ กรณีที่รถยนต์เลี้ยวกะทันหันบนทางลาดชัน ระบบ 
HDC จะเปลี่ยนจากโหมดสแตนด์บายเป็นโหมดท�างาน

หมายเหตุ เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะเพิ่มแรงดันหรือ
รักษาแรงดันโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ถ้าเหยียบแป้นเบรก จะรู้สึกมี
แรงดันป้อนกลับ ซึ่งเป็นอาการปกติ
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ระบบลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้พลิกคว�่ำ (ARP)

ระบบ ARP เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งไม่

สามารถรับรองว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

แน่นอน

กรณีที่รถยนต์มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว�่าไปด้านข้างภายใต้

สภาพการขับขี่แบบไดนามิก (เช่น เปลี่ยนเลน) หรือการขับขี่แบบไม่

เปลี่ยนแปลง (เช่น ขับรถบนถนนวงแหวนรอบเมือง) ระบบ ARP จะ

ท�าหน้าที่เบรกล้อด้านนอกเพื่อควบคุมแรงบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 

เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

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

ระบบสัญญำณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีกำรเบรกฉุกเฉิน (HAZ)

ในระหว่างการขับขี่ เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉินและเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ ไฟเบรกจะกะพริบโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถท่ี

ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ HAZ จะไม่ท�างาน

เมื่อระบบ HAZ ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว (ตรวจไม่พบการลด

ความเร็วอย่างรุนแรง) ไฟเบรกจะดับลงภายในไม่กี่วินาที

หมายเหตุ หากความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือโดยใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หรือเร่งความเร็วรถให้เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมงมากกว่า 5 วินาที จะสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้โดย
อัตโนมัติ
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ระบบเบรกอัตโนมัติหลังกำรเกิดอุบัติเหตุ (MCB)

ฟังก์ชัน MCB จะแทรกแซงการควบคุมโดยการใช้เบรกโดยอัตโนมัติ

หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความเร็วของรถและเพิ่มการทรงตัว

ของรถยนต์ ฟังก์ชัน MCB ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง

ของการชนซ�้าท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่ไม่สามารถควบคุม

ได้หลังจากการชน

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบเบรก

อัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ (MCB) ให้ท�างาน:

• รถชนกัน เข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมเสริมความปลอดภัยระเบิด

• ความเร็วรถต�่ากว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• หมุนพวงมาลัยไม่เกิน 180 องศา

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

หลังจากการชนกัน หากผู้ขับเหยียบคันเร่งอย่างแรง ฟังก์ชันจะไม่

ท�างาน

หลังจากฟังก์ชัน MCB ถูกกระตุ้นใช้งาน หากผู้ขับเหยียบคันเร่งอย่าง

แรง ระบบจะออกจากสถานะเบรก

หมายเหตุ ฟังก์ชัน MCB ไม่สามารถรับประกันว่ารถจะชะลอ
ความเร็วในทุกสถานการณ์การชนกัน ระหว่างการชนกัน ชิ้นส่วน
บางชิ้นอาจขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการท�างานปกติ
ของฟังก์ชัน
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเป็นระบบ

เสริมที่เพิ่มความสบายในการขับขี่ แต่ไม่สามารถขับ

แทนผู้ขับได้ เมื่อเลือกใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับขี่ตลอดเวลา และ

เตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะสลับระหว่างโหมด

ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่และโหมดขับขี่ตามรถคันข้างหน้าโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งขึ้นอยู ่กับข้างหน้ามีรถยนต์หรือไม่ สามารถใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน เพื่อให้รถยนต์เดินทางด้วยความเร็วที่

ก�าหนด หรือสามารถตั้งค่าระยะห่างระหว่างรถยนต์และรถคันข้าง

หน้า เพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า

เม่ือตรวจพบรถยนต์ในเส้นทางการขับขี่ของท่าน ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะเร่งความเร็วหรือเพิ่มแรงเบรก

ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถคัน

ข้างหน้า

หมายเหตุ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเหมาะ
ส�าหรับการใช้บนทางด่วนหรือถนนที่มีสภาพถนนดี ไม่แนะน�าให้
ใช้กับถนนในเมืองและถนนบนภูเขา

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง เมื่อจะออกตัว

อีกครั้ง ผู้ขับต้องแน่ใจว่าข้างหน้าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือผู้

ร่วมทางอื่นๆ (เช่น คนเดิน)

กรณีที่ขับรถตามรถคันข้างหน้า ห้ามวางเท้าบนคันเร่ง 

หากเหยียบคันเร่งลง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันจะไม่สามารถเบรกรถได้โดยอัตโนมัติ ใน

เวลานี้ รถยนต์จะถูกควบคุมโดยคันเร่ง และระบบจะไม่

ท�างาน

ห้ามออกจากรถเมื่อระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งอยู่ คันเกียร์ต้องอยู่

ในต�าแหน่งเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ทก่อนที่จะออกจาก

รถ
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เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์จอดน่ิงอยู่ ผู้ขับต้องเตรียมท่ีจะใช้เบรกด้วย

ตนเอง หากระบบถูกยกเลิก ปิดหรือปลดแล้ว รถยนต์จะ

ไม่สามารถจอดนิ่งต่อ และอาจจะเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า

หรือลื่นไถลได้

เมื่อขับข่ีบนทางโค้ง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันอาจลดความเร็วเพ่ือความปลอดภัยในการ

ขับขี่

1 เพิ่มความเร็วจ�ากัด/เร่งความเร็ว

2 ลดความเร็วจ�ากัด/ลดความเร็ว

3 ยกเลิก

4 สแตนด์บาย

5 ฟื้นคืนค่า

6 ตั้งค่า

7 ปิด

8 เพิ่มระยะห่าง

9 ลดระยะห่าง

การท�างานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกต้ังค่า

โดยสวิตช์คันโยก สวิตช์คันโยกนี้อยู่ด้านซ้ายล่างของพวงมาลัย

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หากสวิตช์คันโยก

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู ่ในต�าแหน่ง “ปิด” 

(ต�าแหน่ง 7) แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอยู่ในสถานะปิด

2 หากสวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู ่ต�าแหน่ง 

“เปิด” (ต�าแหน่ง 4) ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน  บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเหลือง ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
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3 ระบบจะตรวจจับความเร็วและต�าแหน่งของรถคันข้างหน้าโดย

อัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง กดปุ่ม  

“ตั้งค่า” (ต�าแหน่ง 6) ที่อยู่ปลายสวิตช์คันโยกของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดจะส่อง

แสงสีเขียว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้าสู่

สถานะการเปิดใช้งาน ค่าความเร็วเป้าหมายของระบบจะเป็น

ความเร็วจริงในขณะเปิดใช้งาน (หากความเร็วของรถยนต์นี้ต�่า

กว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะตั้งค่าความเร็วเป้าหมายเป็น 30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เมื่อความเร็วของรถคันข้างหน้าสูงกว่า

ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน รถยนต์จะว่ิงตามความเร็วเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ถ้า

ความเร็วของรถคันข้างหน้าต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายของระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะวิ่งตามรถคัน

ข้างหน้า ความเร็วจริงอาจจะต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายที่ก�าหนด 

กรณีที่ ใช ้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน จะ

สามารถขับรถตามรถคันข้างหน้าได้จนจอดนิ่ง หากระยะเวลา

การจอดน้อยกว่าเวลาท่ีก�าหนด รถยนต์จะออกตัวตามรถคันข้าง

หน้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ผู ้ขับต้องเปิดใช้งานระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีกคร้ังตามข้อความเตือน

บนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุม
การลื่นไถล (TCS) หรือระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เอง ระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน

กำรปรบัควำมเรว็เป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเรว็อัตโนมตัิ
แบบแปรผนั

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกกระตุ้นให้ท�างาน:

1 ใช้คันเร่งเพื่อให้ได้ความเร็วที่ต้องการ กดปุ่ม “ตั้งค่า” (ต�าแหน่ง 

6) บนปลายสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันสั้นๆ และปล่อยปุ่มและคันเร่ง รถยนต์จะวิ่งด้วยความเร็ว

ที่ต้องการ

2 ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นและค้างไว้ จะปรับค่า

ความเร็วรถให้สูงขึ้นจนกระทั่งค่าความเร็วที่ต้องการแสดงบน

แผงหน้าปัดแล้วจึงปล่อยสวิตช์ หลังจากระบบตรวจพบว่าข้าง

หน้าไม่มีรถหรือระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถยนต์คันข้าง

หน้ายาวกว่าระยะที่ก�าหนดไว้ จะเพิ่มความเร็วรถจนถึงค่า

ความเร็วที่ก�าหนด
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3 ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 2) ขึ้นและค้างไว้ จะลดค่าความเร็ว

รถให้ต�่าลงจนกระท่ังค่าความเร็วรถท่ีต้องการแสดงบนแผงหน้า

ปัดแล้วจึงปล่อยสวิตช์ ระบบจะลดความเร็วรถให้ต�่ากว่าค่า

ความเร็วที่ตั้งไว้ 

4 เมื่อใช้สวิตช์คันโยกเพื่อปรับความเร็วเป้าหมาย ผลักสวิตช์คัน

โยกของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้น 

(ต�าแหน่ง 1) หรือลง (ต�าแหน่ง 2) สั้นๆ จะปรับความเร็วรถครั้ง

ละ 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ผลักสวิตช์คันโยกของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้น (ต�าแหน่ง 1) หรือลง (ต�าแหน่ง 

2) และค้างไว้ จะปรับความเร็วรถขึ้นหรือลงเรื่อยๆ ในหน่วยการ

เปลี่ยนแปลง 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนกระท่ังได้ค่าความเร็วรถท่ี

ต้องการแล้วจึงปล่อยสวิตช์

หมายเหตุ กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเร่งความเร็วหรือชะลอ
ความเร็วอย่างกะทันหันบ่อยๆ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันอาจจะไม่สามารถรักษาระยะห่างกับรถคันข้างหน้าได้
อย่างถูกต้อง ขณะนี้ ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับขี่ตลอดและเลือกใช้
เบรกหรือเปลี่ยนเลนตามสภาวะโดยรอบในขณะนั้น

กำรปรับระยะห่ำงเป้ำหมำยกับรถคันข้ำงหน้ำ

เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ให้หมุน

สวิตช์ท่ีปลายคันโยกขึ้น (8) หรือลง (9) เพื่อปรับระยะห่างกับรถคัน

ข้างหน้า สามารถสลับระหว่างการตั้งค่าระยะห่าง 3 แบบที่แสดงบน

จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เลือกระยะห่างที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วรถในขณะนั้นและรถ

คันข้างหน้าที่คุณก�าลังขับตามอยู่ เมื่อความเร็วยิ่งสูง ระยะห่างก็จะ

ยิ่งไกล ให้สังเกตสภาพการจราจร สภาพถนน และสภาพอากาศใน

ขณะนั้นเสมอเมื่อท�าการเลือก
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กำรหยุดใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน/
สแตนด์บำย

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่ในสถานะเปิด

ใช้งาน ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ยกเลิก” (ต�าแหน่ง 3) ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะกลับสู่สถานะสแตนด์บาย

กำรปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโดย
อัตโนมัติ

ในกรณีดังต่อไปนี้ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจ

จะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ ผู้ขับต้องเป็นผู้ควบคุมรถยนต์เอง

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

• เหยียบแป้นเบรกลงในกรณีที่รถเคลื่อนที่

• รถยนต์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ D

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• เหยียบคันเร่งเป็นเวลานาน

• ประตูบานใดๆ หรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิด

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้น

• ขับรถตามรถคันข้างหน้าจนจอดน่ิงและระยะเวลาการจอดเกิน

เวลาที่ก�าหนด

• กล้องหรือเรดาร์ถูกบดบัง หรือแสงสว่างโดยรอบท�าให้ปิดการ

ท�างานของเซ็นเซอร์อย่างปลอดภัย หรือระบบขัดข้อง

หมายเหตุ เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม
ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง ระหว่างการจอดรถ 
หากพบกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ EPB จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• ประตูด้านด้านผู้ขับเปิด

• ระยะเวลาการจอดนานเกิน

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกเหนือกำร
ควบคุม

หากผู ้ขับเหยียบคันเร่งเมื่อได้เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะยังคงอยู ่ภายใต้การควบคุมของ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และจะเพิ่มความเร็วรถ 

เมื่อปล่อยคันเร่ง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะ 

ฟื้นคืนการท�างานให้รถมีความเร็วที่ก�าหนดไว้
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กำรฟื้นคืนกำรท�ำงำนของระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน

หลังหยุดใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันชั่วคราว หาก

ไม่ได้ปิดระบบ จะสามารถผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ฟื้นคืน

ค่า” (ต�าแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันจะเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

ล้ำงเมมโมรี่ควำมเร็วเป้ำหมำย

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

สตาร์ท จะสามารถล้างข้อมูลความเร็วของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันที่จัดเก็บในหน่วยความจ�า

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบจะมีควำมจ�ำกัดหรือไม่
ท�ำงำน

• เมื่อตรวจพบรถยนต์หรือสิ่งของที่อยู่นิ่งหรือกีดขวาง

• เข้าใกล้รถยนต์คันข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเกินไป ระบบไม่

สามารถเพิ่มแรงเบรกได้อย่างเต็มที่

• รถคันข้างหน้าวิ่งสวนทางหรือเบรกฉุกเฉิน

• รถคันข้างหน้าตัดหน้ากะทันหัน

• เจอรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วต�่า

• เจอรถยนต์ที่บรรทุกของที่ยื่นออกจากขอบตัวถังรถ 

• เจอรถยนต์แชสซีสูง (เช่น รถบรรทุก ฯลฯ)

• เจอคนเดิน ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์หรือสัตว์

• รถยนต์เดินทางบนถนนขรุขระหรือสภาพการจราจรติดขัด

• รถยนต์เลี้ยวอย่างกะทันหัน

• รถยนต์เข้าหรือออกจากอุโมงค์หรือขับในอุโมงค์

• ขับอยู่ในที่ร่มเงา

• ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถบรรทุกของหนักเกินไป ท�าให้หัวรถ

แหงนขึ้น

สภำพแวดล้อมกำรขับขี่พิเศษ

กรณีที่ได้ใช้งานระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติแบบแปรผัน ผู้ขับ

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีดังต่อไปนี้ ควรเลือกความเร็วที่

เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก
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เมื่อเลี้ยวหรือขับรถตามรถคันข้างหน้าเข้าหรือออกจากทางโค้ง 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับรถยนต์คันข้างหน้าที่อยู่ในเลนเดียวกัน หรืออาจจะตอบสนองต่อ

รถยนต์ในเลนอื่น

หมายเหตุ ห้ามเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันเมื่อเข้าใกล้ทางลาด/ออกจากทางลาด หรือทางโค้ง

กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเปลี่ยนเลนแต่ยังไม่ได้ขับเข้าเลนครบทั้งคัน 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับรถยนต์คันนี้ได้

ผู้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกความเร็วที่เหมาะสมและ

เตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก
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กรณีที่ขับรถบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ที่อยู่ในเลนเดียวกัน ห้ามใช้

งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
กรณีที่อัตราพื้นที่ทับซ้อนของรถยนต์คันข้างหน้าต�่า (ต�าแหน่ง A) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับรถยนต์นี้

หมายเหตุ แนะน�าให้ปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันในกรณีดังต่อไปนี้

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• กรณีที่แสงสว่างโดยรอบไม่เพียงพอ แสงสว่างจ้าเกินหรือแสง
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สว่างไฟหน้าของรถยนต์ท่านไม่เพียงพอ

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง

• เดินทางบนถนนลื่น (แรงเกาะถนนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อาจจะท�าให้ล้อลื่นไถล)
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสัญญำณเตือนกะ
ระยะถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือวัตถุ

ขนาดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือประตู

ท้ายหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนอัลตราโซนิกเซ็นเซอร ์

ถ้ามีคราบปิดทับบนผิวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ อาจจะส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานปกติ เมื่อล้างรถยนต์ ควร

พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไปยัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ในกันชนหลังท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ด้านหลัง

ของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบสิ่งกีดขวาง 

ระบบจะค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง และส่งเสียง

เตือน

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

หากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้าน

หลังจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หากเลือกต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ ระบบจะ

ปิดการท�างานทันที ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่งเสียงเตือน

หนึ่งครั้งภายใน 1 วินาทีหลังจากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง เพื่อ

เตือนว่าระบบเริ่มท�างานแล้ว

หมายเหตุ หลังจากเลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียงยาวติดต่อ
กันประมาณ 3 วินาที แสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบส่ิง

กีดขวาง ระบบจะส่งเสียงที่มีความถี่ที่แตกต่างกัน (อาจมีมุมอับ

สายตา)
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• หากตรวจพบส่ิงกีดขวางท่ีระยะ 1.2 เมตรจากเซ็นเซอร์ด้านหลัง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อรถยนต์ย่ิงเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง ความถี่

ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 ซม.จากกันชนหลัง ระบบจะส่ง

เสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ หากเปิดโหมดลากจูงบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง 
ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
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ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง

กล้องมองภาพรอบทิศทางท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด และ

ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่าจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสามารถแสดงภาพ 

360 องศาของรอบๆ รถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภาพถนนจริงในขณะนั้น

เมื่อใช้งานระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากระจกมองข้างอยู่ในสถานะกางออก

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียงจะแสดงภาพ 360 องศาของรอบๆ รถเพื่อช่วยผู้ขับสังเกตสภาพ 

รอบๆ รถยนต์อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 

สามารถแตะปุ่มกดบนหน้าจอเพ่ือเปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองท่ี

แตกต่างกัน

สามารถเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เลือกเกียร์ R

• แตะปุ่ม 360

• ในหน้าตั้งค่า สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการเปิดกล้องมองภาพรอบ

ทิศทางโดยอัตโนมัติโดยการเปิดไฟเลี้ยวในขณะความเร็วรถต�่า 

ซึ่งสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาเมื่อความเร็วรถต�่า

ในหน้าแสดงกล้องมองภาพรอบทิศทาง แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อ 

ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ

หมายเหตุ เมื่อคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า ไม่ว่าในกรณีใด 
เมื่อความเร็วรถสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง กล้องมอง
ภาพรอบทิศทางจะใช้งานไม่ได้
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA)*

ข้อมูลทั่วไป

ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA สามารถช่วยผู ้ขับ

สังเกตสภาพโดยรอบเท่านั้น ผู้ขับต้องสังเกตสภาพโดย

รอบของรถยนต์ตลอดเวลาและขับรถอย่างปลอดภัย

อาคารริมทางบางประเภท (เช่น แผงก้ันสูง) สภาพ

อากาศ น�้าหนักบรรทุก สภาพถนน (เช่น ถนนท่ีนูนขึ้น

หรือทางโค้ง) อุปกรณ์คลุมรถยนต์ เป็นต้น จะส่งผล 

กระทบต่อผลการตรวจจับของเซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือ

ในการขับขี่ RDA จนท�าให้ระบบส่งเสียงเตือนผิด

เมื่อมีรถยนต์วิ่งตามหลังอย่างเร็ว ระบบอาจจะไม่

สามารถส่งสัญญาณเตือน เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศม ี

วงเลี้ยวแคบมาก ก็อาจจะไม่สามารถส่งสัญญาณเตือน

ได้เช่นกัน

ระบบจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ เม่ือรถยนต์ถูก

ลากจูง

เซ็นเซอร์เรดาร์ในกันชนหลังอาจจะเกิดความเสียหาย

หรือผิดต�าแหน่งได้เนื่องจากการชน ระบบอาจได้รับผล 

กระทบหรือปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ

เพ่ือให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์เรดาร์สามารถท�างานได้อย่าง 

ถูกต้อง ควรรักษากันชนหลงัให้ปราศจากหิมะและน�า้แขง็ 

และไม่ถูกบดบัง

กนัชนหลงัต้องใช้สทีีบ่รษิทัฯ อนญุาตให้ใช้เท่านัน้ มิฉะนัน้ 

ฟังก์ชันของระบบอาจจะถกูจ�ากดัหรอืมจุีดบกพร่อง

ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ประกอบด้วย ระบบช่วยเตือนมุม

อับสายตา (BSD) ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) 

ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA)

เซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ที่ติดต้ังอยู่ด้านหลังของ

รถยนต์สามารถช่วยตรวจจับสภาพการจราจรด้านหลังและด้านข้าง

รถยนต์ และเปิดสัญญาณไฟเตือนหรือไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง
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เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์คันใหม่หรือรถยนต์ท่ีเพิ่งเปล่ียนเรดาร์
ตรวจจับด้านหลงั ต้องสอบเทยีบเรดาร์ก่อน เรดาร์ตรวจจบัด้านหลงั
มฟัีงก์ชนัสอบเทยีบโดยอัตโนมติั เพ่ือปรับชดเชยความคลาดเคล่ือน
ในการติดตั้งภายในขอบเขตที่ก�าหนด กรณีที่รถยนต์เดินทางอยู่ 
เรดาร์จะเข้าสู่สถานะสอบเทยีบโดยอตัโนมตั ิระหว่างการสอบเทยีบ 
ระบบจะใช้ฟังก์ชนัทีถ่กูจ�ากัด สญัญาณเตอืนอาจจะไม่ถกูต้อง หลงั
จากสอบเทยีบแล้วเสรจ็ ระบบจะฟ้ืนฟูฟังก์ชนัท้ังหมด

กำรปิดและเปิดระบบ

สวิตช์ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA เป็นสวิตช์ที่อยู่บนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดระบบหรือระบบย่อยได้ใน

หน้าตั้งค่าระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA

หมายเหตุ หากเปิดโหมดลากจูงบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง 
ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
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ฟังก์ชันของระบบ

หมายเหตุ พื้นที่ตรวจจับของระบบและค่าขีดจ�ากัดของระยะเวลา
การเกิดการชนในค�าอธิบายฟังก์ชันของระบบจะใช้ส�าหรับการ
อ้างอิงเท่านั้น

ระบบช่วยเตือนมุมอับสำยตำ BSD

เมือ่ขบัรถไปข้างหน้า ระบบจะตรวจสอบรถยนต์ท่ีอยูใ่นมมุอบัสายตา

ของกระจกมองข้างซ้ายและขวา เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขการเปิดใช้งาน 

ไฟเตอืนในด้านท่ีเกีย่วข้องจะสว่างตลอด ขณะนี ้ เปิดไฟเลีย้ว ไฟเตอืน

ในด้านทีเ่กีย่วข้องจะกะพรบิ เพ่ือเตือนผูข้บัและหลกีเลีย่งการชน

เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนมุมอับสายตามีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD ถูกเปิดท�างาน

3 ความเร็วรถสูงกว่า 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 มีรถยนต์อยู่ในมุมอับสายตา พื้นที่ด้านหน้าท้ายรถ 1 เมตร ด้าน

หลังท้ายรถ 7 เมตร และด้านข้างซ้าย/ขวา 3.5 เมตรเป็นพื้นที่

ตรวจจับของระบบ

หมายเหตุ เม่ือความเร็วรถสูงกว่ารถยนต์ที่อยู่มุมอับสายตาอย่าง
มากและก�าลังขับแซง ไฟเตือนจะไม่สว่าง
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ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องกำรเปลี่ยนเลน LCA

เมื่อขับรถไปข้างหน้า ระบบจะตรวจจับรถยนต์จากเลนด้านข้างที่

ก�าลังเข้าใกล้อย่างเร็ว เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ไฟเตือน

ในด้านที่เกี่ยวข้องจะสว่างตลอด ขณะนี้ เปิดไฟเลี้ยว ไฟเตือนในด้าน

ที่เก่ียวข้องจะกะพริบ เพื่อเตือนผู้ขับให้หลีกเลี่ยงการชนเมื่อเปลี่ยน

เลน

เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA มี

ดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA ถูกเปิดใช้งาน

3 ความเร็วรถสูงกว่า 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง

4 ความเร็วรถยนต์สูงกว่าความเร็วรถของท่าน

5 รถยนต์เข้าพื้นที่ตรวจจับของระบบ พื้นที่ด้านหลังรถ 7-70 เมตร 

และด้านข้างรถซ้ายขวา 3.5 เมตร เป็นพื้นที่ตรวจจับของระบบ

6 ระยะเวลาการเกิดการชนระหว่างรถยนต์คันอื่นและรถของท่าน

น้อยกว่า 3.5 วินาที
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ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA)

ระหว่างการถอยรถ ระบบจะตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าใกล้ด้านหลังซ้าย

และด้านหลังขวาของรถยนต์ท่าน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขการเปิดใช้

งาน ไฟเตือนในด้านที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น และจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียงจะแสดงข้อความท่ีเก่ียวข้องเพื่อเตือนผู้ขับให้หลีกเลี่ยง

การชน

เงื่อนไขการเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA) มีดังนี้

1 สถานะระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน

การขัดข้อง

2 ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง (RCTA) ถูกเปิดใช้งาน

3 รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

4 ความเร็วรถของท่านต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5 ความเร็วของรถที่ถูกตรวจจับสูงกว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

6 รถยนต์เข้าพ้ืนที่ตรวจจับของระบบ พื้นที่ด้านหลังรถ 7 เมตร 

และด้านข้างรถซ้ายขวา 30 เมตรเป็นพื้นที่ตรวจจับของระบบ

7 ระยะเวลาการเกิดการชนระหว่างรถยนต์คันอื่นและรถของท่าน

น้อยกว่า 3 วินาที
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ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS)

ระบบ TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพยาง

และแรงดันลมยางของท่านได้

กรณีที่ใช ้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุที่คล้ายกับ TPMS 

ภายในรถหรือรอบๆ รถ ระบบตรวจสอบความผิดปกติ

ของลมยางอาจจะผิดปกติ  และส ่งสัญญาณเตือน

ชั่วคราว

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง (TPMS) จะตรวจสอบ 

แรงดันลมยางโดยอาศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีการตรวจจับ 

เซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางท�าหน้าที่ตรวจ

สอบแรงดันลมยาง และส่งข้อมูลแรงดันลมยางไปที่ตัวรับสัญญาณ

ของรถยนต์ ท่านสามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้ที่เมนูข้อมูลรถยนต์

บนแผงหน้าปัด ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะส่ง

สัญญาณเตือนแรงดันลมยางต�่าเกินไป แต่ไม่สามารถแทนการบ�ารุง

รักษายางทั่วไป ส�าหรับการบ�ารุงรักษายาง โปรดอ้างอิงที่ “ยางรถ” 

ในบท “การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา”

หมายเหตุ ระบบ TPMS ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับในขณะที่แรงดันลม
ยางต�่าเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเติมลมยางได้

 กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม

ยางสว่างขึ้น และแสดงข้อความเตือน “XX Tyre Pressure Low” 

ต้องจอดรถทันทีและตรวจสอบแรงดันลมยาง และเติมลมยางให้ถึง

ค่าแรงดันลมที่ถูกต้อง ป้ายบอกแรงดันลมยางที่ติดอยู่บนเสา B ได้

ระบุแรงดันลมยางที่ถูกต้อง (ขณะยางเย็น)

หากใช้ยางที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางร้อนเกินไปและท�าให้

ยางเกิดการขัดข้อง นอกจากนี้ หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอ จะ 

สิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึนและลดอายุการใช้งานของยาง และอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมและประสิทธิภาพการเบรก

กำรก�ำหนดค่ำสภำวะของอุปกรณ์ TPMS

หมายเหตุ หลังจากสลับยาง เปล่ียนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบ
ความผิดปกติของลมยางและตัวรับสัญญาณ ต้องขับรถด้วย
ความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพ่ือ
แสดงค่าแรงดันลมยางที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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ระบบช่วยกำรขับขี่

ระบบช่วยการขับขี่ท�างานโดยอาศัยกล้องหน้าท่ีติดต้ังอยู่ในฝาครอบ

ฐานตั้งกระจกมองหลังและเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าที่ติดตั้งอยู ่ที่

ต�าแหน่งกลางล่างของกันชนหน้า ซ่ึงสามารถตรวจจับสภาพแวดล้อม

และสภาพถนนด้านหน้ารถยนต์ เมื่อสภาวะที่ตรวจสอบเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ จะส่งข้อความเตือนหรือแทรกแซงการควบคุม

ของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และควบคุมรถยนต์ได้

อย่างน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ หลังจากรถจอดสนิทในพ้ืนท่ีปลอดภัย แล้วจึงใช้สวิตช์
บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงเพื่อปิด/เปิดการท�างานของ
ฟังก์ชันระบบ

ค�ำอธิบำยกล้องหน้ำ

กำรสอบเทียบกล้องหน้ำ

ต้องสอบเทียบกล้องหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• ถอดและติดตั้งกล้องหน้า

• ถอดและติดตั้งกระจกบังลมหน้า

หมายเหตุ การสอบเทียบกล้องหน้าต้องใช้ความรู้และเครื่องมือ
พิเศษ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง

สัญญำณเตือนกล้องหน้ำถูกบดบัง

เม่ือด้านหน้ากระจกกล้องมีส่ิงสกปรก สิ่งแปลกปลอมจนท�าให้

ฟังก์ชันไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือน ขณะนี้ ต้องล้างหรือเช็ดกระจกบังลมหน้าให้สะอาด

ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของกล้องหน้ำจะได้รับผลกระทบ
ในกรณีต่อไปนี้

• ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น หมอกหนา ฝนตกหนัก 
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หิมะตกหนัก ฝุ่นละอองเยอะ ฯลฯ

• ได้รับผลกระทบจากแสง เช่น แสงสว่างในกลางคืนไม่เพียงพอ 

การสะท้อนแสง ไฟส่องจากรถวิ่งสวนทาง (เช่น ทางเข้าออกของ

อุโมงค์) เดินทางบนถนนสะท้อนแสง (เช่น ถนนที่มีน�้าขัง หลังฝน

ตกหรือหิมะตก) หรือเดินทางในอุโมงค์ ภายในอาคาร ฯลฯ

• เดินทางในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น การเดินทางในตอน

เย็น กลางคืน อุโมงค์ ภายในอาคาร ที่จอดรถชั้นใต้ดิน ฯลฯ

• กล้องหน้าโดนสิ่งกีดขวางบดบังบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น กระจก

บังลมหน้ามีฝุ่น สิ่งแปลกปลอม คราบน�้ามัน เป็นต้น

• กระจกบังลมหน้าตรงหน้ากล้องด้านหน้าแตก

• ไม่ได้ด�าเนินการสอบเทียบหลังจากถอดและติดตั้งกล้องด้านหน้า

และกระจกบังลมหน้า

• ไม่ได้ยึดกล้องหน้าอย่างถูกต้อง

ค�ำอธิบำยเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

กำรสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

ต้องสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• เรดาร์ตรวจจับด้านหน้าขัดข้อง เช่น ต�าแหน่งเรดาร์ตรวจจับด้าน

หน้าเปลี่ยนแปลง

• ถอดและติดตั้งเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าหรือขายึดเรดาร์

• ถอดและติดตั้งกันชนหน้า

• ค่าการตั้งศูนย์ล้อเปลี่ยนแปลง

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

หมายเหตุ การสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าต้องใช้ความรู้
และเครื่องมือพิเศษ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

202

ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำจะได้
รับผลกระทบในกรณีต่อไปนี้

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้ามีโคลน หิมะ หรือน�้าปกคลุมอยู่

• ด้านหน้าและบริเวณโดยรอบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าถูกบดบัง

ด้วยฉลาก/สติ๊กเกอร์ที่ติดเองหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเสริม

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงหรือ

เกิดการชนเล็กน้อย

• วัตถุบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบประสิทธิภาพการตรวจจับของ

เรดาร์ตรวจจับด้านหน้า เช่น แผงกั้นถนน ช่องเข้าอุโมงค์ เป็นต้น

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวัตถุเป้าหมาย

• สัญญาณเรดาร์ท่ีสะท้อนอย่างรุนแรง (เช่น ในตึกจอดรถ อุโมงค์ 

น�้าที่พ่นออกจากรถรดน�้า ฯลฯ) อาจจะลดประสิทธิภาพการ

ท�างานของเซ็นเซอร์เรดาร์

หมายเหตุ สามารถใช้แปรงปัดหิมะที่ติดอยู่บนเรดาร์ตรวจจับด้าน
หน้าออก ส่วนน�้าแข็ง ควรขจัดออกด้วยสเปรย์ละลายน�้าแข็ง

หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการชนหรือสัมผัสกับเรดาร์ตรวจจับด้านหน้า 

ตัวอย่างเช่น เกิดการชนเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าเม่ือรถยนต์
เคลื่อนที่ ท�าให้ต�าแหน่งเรดาร์เปลี่ยนแปลงหรือเรดาร์เกิดความ
เสียหาย
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ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเป็นระบบเสริมท่ีช่วย

การขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้ขับได้ เมื่อได้เลือกใช้

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการ

ขับขี่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมในการขับหรือ

เบรก มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับเส้นเลนหรือขอบถนนได้เสมอ บางทีอาจจะคิดว่า

ถนนขรุขระ โครงสร้างถนนบางชนิด หรือวัตถุบางชนิด

เป็นเส้นเลนหรือขอบถนน หากพบกรณีดังกล่าว ต้องปิด

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทันที

สวิตช์ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียง เข้าสู่หน้า "การช่วยเหลือผู้ขับ" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ และ

เลือกโหมดได้

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)

ระบบตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจจับ

ต่อไปนี้ ระบบจะเข้าสู่สถานะเปิดใช้งาน

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น

หากล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะเตือนผู้ขับให้แก้ไข

ทิศทางรถโดยเร็วเพ่ือขับรถตามเส้นเลน เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 

กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉิน

ระบบตรวจจับเส้นเลนด้านหน้าหรือขอบถนน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข

การตรวจจับต่อไปนี้ ระบบจะเข้าสู่สถานะเปิดใช้งาน

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น
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หากล้อรถใกล้จะทับเส้น/ขอบถนนหรือทับเส้น/ขอบถนนแล้ว ระบบ

จะควบคุมและปรับมุมเลี้ยวและส่งสัญญาณเตือน เพื่อช่วยขับรถให้

ตรงเลน หากรถยนต์เบนทิศทางจากช่องถนนเป็นอย่างมาก จะ

กระตุ้นฟังก์ชันแจ้งเตือน เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

จะออกจากฟังก์ชันนี้

เมื่อระบบตรวจพบว่าผู ้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณี
ดังต่อไปนี้ แต่ระบบจะมีควำมจ�ำกัดหรือไม่ท�ำงำน

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวด้านที่ทับเส้นเลน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้หมุนพวงมาลัยภายในระยะเวลาหนึ่ง 

(ในโหมดช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉิน)

• ผู้ขับหมุนพวงมาลัยเมื่อระบบท�างาน (ในโหมดช่วยควบคุมรถให้

อยู่ในเลนฉุกเฉิน)

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• ขอบถนนไม่เรียบหรือเสียหาย

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก หรือถนนที่แคบหรือ

กว้างเกินไป

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลนหรือขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลนหรือหันเหเร็วเกินไป

• ต�าแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในเกียร์เดินหน้า

• ความเร็วรถสูงกว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือความเร็วรถสูงเกิน

ไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน
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• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง

แนะน�าให้ปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วต�่ำ (TJA) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า (TJA) 

เป็นระบบเสริมที่ช่วยการขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้

ขับได้ เมื่อเลือกใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

เมื่อความเร็วต�่า เน่ืองจากความจ�ากัดของการตรวจสอบ

และการควบคุมของระบบ ผู้ขับต้องจับพวงมาลัยและ

สังเกตสภาพโดยรอบของรถยนต์ตลอดเวลา ปรับแก้หรือ

ควบคุมพวงมาลัยหากจ�าเป็น มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้

สวิตช์ระบบอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้า "การช่วย

เหลือผู้ขับ" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ

เมื่อจะใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า ต้อง

เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันด้วย ผลัก

สวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน “ฟื้นคืน” 

สองครั้ง (ต�าแหน่ง 2) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะ

เข้าสู่สถานะสแตนด์บายหรือสถานะเปิดใช้งาน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าต้องท�างานพร้อมกับ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข

ต่อไปนี้:

• ได้เปิดใช้งานและกระตุ้นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน

• ต้องตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าบน

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงให้อยู่ในสถานะเปิด

• ระบบตรวจพบเส้นเลนทั้งด้านซ้ายและขวาของรถยนต์

• ต�าแหน่งเกียร์อยู่ในเกียร์เดินหน้า

หากเส้นเลนทั้งสองข้างด้านหน้าชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถให้ตรง
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เลน เมื่อขับรถด้วยความเร็วรถต�่า หากด้านหน้ามีรถยนต์คันอื่นและ

เส้นเลนไม่ชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถตามรถคันข้างหน้า

เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะส่งเสียงเตือน

หมายเหตุ ผู้ขับควรปรับความเร็วรถและระยะห่างจากรถคันข้าง
หน้าตามทัศนวิสัย สภาพอากาศ สภาพการจราจร ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าจะไม่ตอบสนองต่อคนเดิน สัตว์ 
รถยนต์ที่วิ่งตัดหน้าหรือรถยนต์ท่ีวิ่งสวนทางในเลนเดียวกัน หาก
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าไม่สามารถลด
ความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเหยียบแป้นเบรกเพ่ือช่วย
เบรกรถ กรณีที่รถติด หากมีรถยนต์คันอื่นเปลี่ยนเลนเข้ามา อาจ
จะท�าให้ระบบเบรกรถไม่ทันเนื่องจากรถยนต์ที่เปลี่ยนเลนเข้ามา
นั้นไม่ได้อยู่พื้นที่ตรวจจับ ขณะนี้ ผู้ขับต้องเบรกรถเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อ
ควำมเร็วต�่ำในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบจะมีควำมจ�ำกัดหรือ
ไม่ท�ำงำน

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยว

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้หมุนพวงมาลัยภายในระยะเวลาหนึ่ง

• ผู้ขับหมุนพวงมาลัยเมื่อระบบท�างาน

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก หรือถนนที่แคบหรือ

กว้างเกินไป

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลนหรือขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• รถยนต์เปลี่ยนเลนหรือหันเหเร็วเกินไป

• เมื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า รัศมีการเลี้ยวของรถคันข้างหน้า

แคบเกินไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง
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แนะน�าให้ปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าในกรณี

ต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง

• ขับรถบนทางลาดชันสูง ทางโค้งหรือถนนลื่น (เช่น ถนนที่มีหิมะ 

ถนนเปียก ถนนที่มีน�้าขัง)

• เมื่อขับรถบนถนนในป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีผิวถนน

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

• เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันเพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า ผู้ขับต้อง

สังเกตสภาพรถยนต์ด้านข้างและด้านหลังด้วย และเตรียม

การที่จะควบคุมรถยนต์แทนระบบ
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ระบบช่วยเตือนเมื่อเส่ียงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะ
ขับขี่

ผู้ขับมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของการขับข่ี

ทั้งหมด ถึงแม้ว่าได้ติดตั้งระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการ

ชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการ

ขับขี่และขับรถด้วยความระมัดระวัง ระบบนี้เป็นระบบ

ช่วยการขับขี่เท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนได้ ต้องสังเกตสภาพ

ถนนตลอดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉิน

หากเบรกรถอย่างกะทันหันเมื่อระบบช่วยเตือนเมื่อเส่ียง

ต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ท�างานอยู่ อาจจะ

ท�าให้ผูโ้ดยสารได้รบับาดเจบ็ ดงันัน้ ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง และผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกต้อง

โปรดปิดระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่เม่ือรถยนต์ถูกลากจูง ระหว่างการลากจูง 

อาจจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของท่านหรือรถยนต์ที่

ลากจูงและความปลอดภัยของผู้คนรอบข้าง

ห้ามทดสอบระบบช่วยเตือนเม่ือเสี่ยงต่อการชนรถยนต์

คันหน้าขณะขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

สวิตช์ระบบอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้า "การช่วย

เหลือผู้ขับ" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ และเลือกโหมดได้

กำรแจ้งเตือน

เมื่อระบบตรวจพบว่ารถยนต์ของท่านมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคัน

ข้างหน้าที่อยู่ในเลนเดียวกัน ระบบจะส่งเสียงเตือนเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่

ชะลอความเร็วและรักษาระยะห่างและความเร็วที่ปลอดภัยจากรถ

คันข้างหน้า
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ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

เมื่อระบบตรวจพบว่ารถยนต์ของท่านมีความเสี่ยงท่ีจะชนกับรถคัน

ข้างหน้า  ระบบเบรกจะชะลอความเร็วรถโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยง

อุบัติเหตุรถชนหรือบรรเทาความเสียหายจากการชน เมื่อเบรกรถจน

จอดนิ่ง ระบบจะควบคุมรถยนต์ให้จอดนิ่งภายในระยะเวลาสั้นๆ จาก

นั้น จะให้ผู้ขับควบคุมรถยนต์เอง

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉนิอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดนิ (PAEB) 

เมื่อระบบตรวจพบรถยนต์ของท่านมีความเส่ียงที่จะชนกับคนเดิน

ด้านหน้า ระบบเบรกจะชะลอความเร็วรถโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยง

อุบัติเหตุรถชนหรือบรรเทาความเสียหายจากการชน เมื่อเบรกรถจน

จอดนิ่ง ระบบจะควบคุมรถยนต์ให้จอดนิ่งภายในระยะเวลาสั้นๆ จาก

นั้น จะให้ผู้ขับควบคุมรถยนต์เอง

เมื่อครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ระบบจะลดความเร็วโดยอัตโนมัติ

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

และควบคุมการลื่นไถล (TCS) อยู่ในสถานะเปิด และไม่มีการ

ขัดข้อง

• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ว่าง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่พองตัว

หมายเหตุ ในบางกรณี ผู้ขับอาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่อยากจะเบรก
รถ หากระบบช่วยเตือนเม่ือเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะ
ขับขี่ก�าลังเบรกรถอย่างแรง เม่ือสภาพเอื้ออ�านวย ผู้ขับสามารถ
เหยียบคันเร่งอย่างแรงเพื่อยกเลิกระบบชั่วคราว
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ถงึแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยเตอืนเมือ่เสีย่งต่อกำรชนรถยนต์
คนัหน้ำขณะขับข่ีในกรณดีงัต่อไปนี ้แต่ระบบจะมคีวำมจ�ำกดั
หรอืไม่ท�ำงำน

• รถคันข้างหน้าวิ่งสวนทาง ข้ามเลนหรือตัดหน้ากะทันหัน

• รถคันข้างหน้าเดินทางไม่ตรงเลน (เช่น ตัดข้ามเลน ฯลฯ) และ

จอดรถไม่เป็นระเบียบ (เช่น จอดบนถนน)

• รถคันข้างหน้าไม่อยู่ในเลนเดียวกันกับรถของท่าน หรือถูกบดบัง

บางส่วน

• รถยนต์ด้านหน้าไม่ใช่รถยนต์ขนาดมาตรฐาน (เช่น รถดัดแปลง)

• รถยนต์ที่มีแชสซีสูง

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กัน (เช่น รถ

พ่วง รถกึ่งพ่วง รถลาก รถปูน รถขยะ ฯลฯ)

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นยานพาหนะที่หายากบนท้องถนน (เช่น 

เกวียนที่ลากด้วยวัว เกวียนที่ลากด้วยม้า หรือยานพาหนะอื่นๆ)

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถแบบล้อเล็ก 

(เช่น กระเป๋าเดินทาง รถเข็นช็อปปิ้ง หรือรถเข็น เป็นต้น)

• น�้าที่กระเด็นขึ้นจากล้อรถรอบๆ ท�าให้โครงร่างของล้อด้านหน้า

ไม่ชัดเจน

• รถยนต์ด้านหน้าไม่เปิดไฟท้ายในเวลากลางคืนหรือเมื่อขับใน

อุโมงค์

• ไฟท้ายของรถยนต์ด้านหน้าเป็นไฟ LED หรือไฟสีอื่นๆ ท่ีท�าขึ้น

เอง

• ขับรถบนถนน (มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเยอะ) ในตอนกลางคืน และไฟ

ถนนกะพริบ

• คนเดินไม่ได้อยู่ข้างหน้ารถ หรือไม่สามารถมองเห็นคนเดินได้

อย่างสมบูรณ์

• คนที่ไม่ยืนตรง หรือเด็กที่มีความสูงต�่า ฯลฯ

• ฝูงชน หรือคนเดินในที่ร่มเงา หรือคนเดินในความมืด

• ด้านหน้าเป็นสัตว์

• ด้านหน้าเป็นสิ่งกีดขวางที่มีรูปร่างแปลกๆ (เช่น แบริเออร์ เสา

กั้น แถบกั้น ก้อนหินใหญ่ สิ่งของกระจาย เป็นต้น)

• ด้านหน้าเป็นป้าย แผงกั้นถนน สะพาน อาคาร เป็นต้น

• ขับรถบนเนินเขา ทางขึ้น-ลงสะพานหรือทางโค้ง
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• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• ก�าลังเบรกหรือเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหายหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วางสิ่งของไว้ในเขตวางสัมภาระที่ด้านหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

เมื่อบรรทุกสัมภาระลงในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระ

ให้ต�่าที่สุดและในต�าแหน่งข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวข้อง ห้าม

ขับรถขณะที่ฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เปิดอยู่

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือกระเป๋าที่ไม่ได้ยึดอย่าง

แน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน การเลี้ยวอย่างกะทันหันหรืออุบัติเหตุ

ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้

โดยสาร และผู้โดยสารทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่านั่งที่ถูกต้อง

การท่ีพับเก็บเบาะน่ังด้านหลังจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมาก

ขึ้น โปรดอ้างอิง "การพับเก็บเบาะนั่งด้านหลัง" ในบท "เบาะนั่งและ

กลไกป้องกัน”
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอรี่ท้ังสองมีแรงดันเท่ากัน (12V) 

และสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรีไ่ด้เชือ่มต่ออย่างแน่นหนา และ

ไม่สัมผัสกันหรือสัมผัสชิ้นส่วนท่ีเคล่ือนไหวอื่นๆ มิฉะนั้น 

อาจท�าให้เกดิประกายไฟ และท�าให้เกดิไฟไหม้หรอืระเบดิ

ได้

เมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า สามารถใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเชื่อม

ต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอ่ืนหรือแบตเตอรี่ภายนอกเพื่อสตาร์ท

รถยนต์

ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ และปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช ้สายพ่วงแบตเตอรี่สีแดงเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ทั้งสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่สีด�าเชื่อมต่อขั้วลบ

แบตเตอร่ีของรถยนต์ที่จ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม 

(เช่น เสื้อ CCU หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์) ของรถยนต์ที่

รับกระแสไฟฟ้า (B) พยายามอยู่ห่างจากแบตเตอรี่และสายเบรก
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5
2 สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้ท�างานหลายนาที

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

หลายครั้ง อาจจะต้องน�ารถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์ทั้งสองคันได้ตามปกติ ก่อนที่จะปิดปุ่มสตาร์ท

ของรถยนต์ท่ีจ่ายไฟและปลดสายพ่วงแบตเตอร่ี ให้รถยนต์ท่ีรับ

กระแสไฟฟ้าท�างานอย่างน้อย 2 นาที

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนท่ีจะปลดสายพ่วงแบตเตอร่ี ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใดๆ ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ หลังจากสตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า แนะน�าให้ปิด
ไฟส่องสว่าง ระบบปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ให้รถยนต์
ท�างานเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่ หลังจากชาร์จ
เต็มแล้ว ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก
กำรลำกจูงรถยนต์
ห่วงลำกจูง

ห้ามลากจงูรถยนต์โดยวธีิการลากจงูแบบยกล้อหน้าข้ึนหรอืใช้การขนส่งด้วยรถบรรทกุเท่านัน้  มฉิะนัน้ อาจท�าให้เกยีร์ไฟฟ้าเกดิความ

เสยีหาย หากต้องการผลกัรถในกรณฉีกุเฉนิ ความเรว็ของการผลักรถควรต�า่กว่า 5 กโิลเมตร/ชัว่โมง และเวลาควรน้อยกว่า 3 นาที

เมื่อผลักรถหรือใช้ห่วงลากจูงเพื่อลากจูงรถยนต์ ควรใส่เข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับเข้าตัวล็อกและรักษาไว้ในสถานะล็อก เปลี่ยนเกียร์

ไปที่ต�าแหน่ง N และปล่อย EPB มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์

ห้ามใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในการลากรถ มิฉะนั้น อาจท�าให้ห่วงลากจูงหลุด
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รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ 

ซึ่งใช้ส�าหรับห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเคร่ืองมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่

ใต้พรมห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ให้ถอด 

ฝาปิดเล็กบนกันชนออก ระหว่างการถอด ให้กดด้านหนึ่งของฝาปิด

เล็กก่อน แล้วจึงถอดอีกด้านหน่ึง จากนั้นเปิดฝาปิดเล็กตามทิศทางที่

แสดงในรูป หลังจากนั้น น�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารู

เกลียวบนคานกันชนของกันชน (ดังที่แสดงในรูป) แน่ใจว่าได้หมุน

ห่วงลากจูงแน่นแล้ว

หมายเหตุ ฝาปิดที่ถอดออก มีสายพลาสติกเชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิด

การขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์

คันอื่น รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้คานลากแข็ง
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กำรลำกจูง

เมือ่ลากจูงรถยนต์ รถลากจงูห้ามออกตวัหรอืเร่งความเรว็

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต่อ

รถยนต์

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงท่ีดีท่ีสุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพื้น หากลาก

จูงรถยนต์โดยใช้วิธีการให้ล้อหลังลงพื้น ให้ปล่อยเบรกมือพร้อมๆ กัน 

และเปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสารห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้รถยนต์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ
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5

กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมือ่ยดึรถยนต์บนรถบรรทกุ ควรปฏบิตัติามวธิดีงัต่อไปนี้

1 ดึงเบรกมือขึ้น ปรับคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป

3 เชื่อมสายโยง (3) ในรอบๆ ล้อและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

รถยนต์คันนี้มีฝาครอบล้อขนาดใหญ่ที่มีแรงต้านลมต�่าที่ยึดด้วยคลิป 

หากต้องการถอดและติดตั้งฝาครอบล้อ ควรระวังดังต่อไปนี้:

• เม่ือถอดฝาครอบ ต�าแหน่งท่ีคล้ายกับต�าแหน่ง 1 เป็นจุดดึงที่ดี

ที่สุด โปรดหลีกเลี่ยงการดึงที่ต�าแหน่งอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงฝาครอบ

เกิดความเสียหาย

• เมื่อถอดฝาครอบ ให้ดึงจุดดึงที่ดีที่สุด 5 จุดบนฝาครอบออก และ

ถอดฝาครอบล้อออกหลังจากดึงออกทั้งหมด

• เมื่อติดตั้งฝาครอบ โปรดตรวจสอบเคร่ืองหมายวาล์วท่ีด้านหลัง

ของฝาครอบ (ตามที่แสดงในภาพท่ีขยาย) และจัดต�าแหน่งให้รู

ของฝาครอบอยู่ใกล้กับวาล์วที่ล้อก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าวาล์วสามารถยื่นออกจากรูฝาครอบและเข้าล็อก

หมายเหตุ เมื่อรถออกจากโรงงาน ยางกันฝุ่นท่ีวาล์วค่อนข้างแน่น 
จึงแนะน�าให้ถอดฝาครอบล้อออกในระหว่างการเติมลมครั้งแรก 
จากนั้น คลายยางกันฝุ่นออกเมื่อมีพื้นที่เพียงพอ

หมายเหตุ หากต้องการใช้แรงมากในการดึงฝาครอบล้อ โปรดใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการดึงและการถอด
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5

เครื่องมือ (รวมเครื่องมือซ่อมแซมยำง)

1 ถังกาวซีล

2 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

3 ห่วงลากจูง

4 เครื่องมือถอดนัตล้อ

5 ป้ายเตือนสามเหลี่ยม

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ติดที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพื่อเตือน

ผู้ขับว่าห้ามขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพื่อประกอบเข้าร่องล็อกของปั๊มเติมลมไฟฟ้า คลายฝา

ครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เชื่อมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์แหล่งจ่ายไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้าอยู่

สถานะปิดหรือไม่ (กด “O”ลง) จากนั้น เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม
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ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V กดปุ่มสตาร์ทให้เป็นสถานะ ON/

READY

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกิน
ควร แนะน�าให้สตาร์ทเครื่องยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ เมื่อเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเริ่มท�างาน แรงดันอาจ
ถึง 600 kPa (6 bar) จากนั้นแรงดันจะกลับสู่ปกติ

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

หมายเหตุ ถ้าแรงดันลมยางไม่ได้แรงดันที่ก�าหนดภายใน 10 
นาที กรุณาถอดช้ินส่วนซ่อมแซมยางออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยางรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หากยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยางที่ก�าหนด แสดงว่ายางรถเสียหายอย่างร้าย
แรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับ
การแต่งตั้ง

หมายเหตุ หากปั๊มเติมลมไฟฟ้าท�างานต่อเนื่องเกิน 10 นาที 
อาจจะท�าให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดความเสียหายได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องจ่ายไฟ 12V 

และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ 

ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางต้อง
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ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง

หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar) แสดงว่ายางเสีย

หายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar) และแรงดันที่

ก�าหนด ต้องใช้ปั ๊มเติมลมไฟฟ้าเพื่อเติมลมใหม่ตามแรงดันที่

ก�าหนด ท�าตามขั้นตอนที่ 6 หลายครั้ง

หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันก�าหนด จะสามารถขับรถต่อได้ 

แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้องไม่

เกิน 200 กิโลเมตร

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบวันที่ผลิตและวันหมดอายุของกาวซีล
เป็นประจ�า และเปลี่ยนใหม่หากจ�าเป็น

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



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

226

กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

ถ้าสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

กำรเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขำดและหลังขำด
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5

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ท่ีขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกินไป

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้

รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

1 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านหน้าซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

2 กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสารด้านหน้า (ใต้ช่องเก็บของด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า)
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กล่องฟิวส์ด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดที่อยู่ใต้ช่องเก็บของ เพื่อเปิดกล่องฟิวส์

3 ใช้อุปกรณ์ถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจ

สอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1 5A รีเลย์ล็อกหัวชาร์จ รีเลย์ปลดล็อกหัวชาร์จ

F2 10A พอร์ตวินิจฉัย

F3 5A

โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า ตัว

ควบคุมการสื่อสารของรถยนต์ สวิตช์

เตือนแรงดันแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F4 15A
รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้า 

รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง

F5 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย
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5

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F6 5A
ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง ฮีตเตอร์ไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F7 10A ระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F8 5A
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง 

สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

F9 5A ยูนิตควบคุมรถยนต์

F10 10A
โมดูลควบคุมระบบเสียงเตือนคนภายนอก

ขณะขับขี่

F11 5A
โมดูลควบคุมระบบเปิดประตูและสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ (PEPS)

F12 5A
กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร ์ 

(PEB)

F13 30A สวิตช์ปรับเบาะนั่งผู้ขับขี่

F14 5A คอยล์ป้องกันการโจรกรรม

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F15 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า

F16 5A

ช่องเสียบ USB ด้านบน ชุดไฟหน้าซ้าย 

ชุดไฟหน้าขวา สวิตช์ปรับระดับไฟหลัก

และกระจกมองข้าง

F17 5A เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย

F18 5A โมดูลชาร์จ USB ด้านหลัง

F19 5A โมดูลสื่อสาร E-Call

F20 5A โมดูลสื่อสาร

F21 10A
โมดูลควบคุมกล้องมองภาพรอบทิศทาง 

โมดูลวิทยุดิจิตอล จอแสดงผลกลาง

F22 10A อุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

F23 25A อุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F24 20A โมดูลควบคุมระบบเครื่องเสียง 
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F25 15A ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

F26 5A แผงหน้าปัด

F27 10A

แผงควบคุมระบบเครื่องเสียง สวิตช์ปรับ

ระดับไฟหลักและกระจกมองข้าง สวิตช์

อเนกประสงค์ที่ประตูด้านผู้ขับ

F28 5A
ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA 

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน/แสงไฟ

F29 10A เกตเวย์

F30 10A เกตเวย์

F31 30A มอเตอร์ซันรูฟ

F32 30A มอเตอร์ม่านบังแดด

F33 5A ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

F34 10A ล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F35 15A รีเลย์ซุปเปอร์ล็อก

F36 5A มอเตอร์เปิดปิดฝาปิดช่องชาร์จ

F37–41 — —

F42 40A
โมดูลควบคุมระบบควบคุมการทรงตัว 

(วาล์ว)

F43 30A
มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้ขับ สวิตช์

ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังขวา

F44 30A

มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลัง

ซ้าย
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5

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวส์

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของเส้นฟิวส์

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL1 200A โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

FL2 80A
โมดูลควบคุมระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้า

FL3 40A กล่องรีเลย์พัดลมระบายความร้อน
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL4 80A

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7, F19, F20, F21, 

F34, F35, F42, F44

FL5 80A

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร F8, F9, 

F10, F11, F12, F13, F14, F24, F25, 

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

F33, F43 รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง/

กระจกบังลม

FL6 — —

FL7 40A พัดลม ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

FL8 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL9 40A ระบบควบคุมการทรงตัว (ปั๊ม)

FL10 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL11 — —

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

FL12 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

FL13 — —

FL14 — —

FL15 30A รีเลย์ต�าแหน่ง ACC 

FL16 30A ยูนิตควบคุมมอเตอร์เบรกมือไฟฟ้า

FL17 40A รีเลย์ปั๊มสุญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

F1 — —

F2 15A
ปั ๊มน�้า PEB กล่องรีเลย์พัดลมระบาย

ความร้อน

F3 — —

F4 — —

F5 10A
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ

ไฟฟ้า
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5

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F6 — —

F7 30A
รีเลย์เปิดใช้งานที่ปัดน�้าฝนหน้า รีเลย์

ความเร็วที่ปัดน�้าฝนหน้า

F8 — —

F9 — —

F10 10A ไฟหน้าขวา

F11 10A ไฟหน้าซ้าย

F12 — —

F13 15A รีเลย์แตร

F14 — —

F15 5A
สวิตช์แป้นเบรก รีเลย์ล็อกหัวชาร์จ รีเลย์

ปลดล็อกหัวชาร์จ ยูนิตควบคุมรถยนต์

F16 15A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F17 — —

F18 5A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F19 5A ยูนิตควบคุมรถยนต์

F20 — —

F21 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F22 10A รีเลย์ท�าความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าซ้าย

F23 10A รีเลย์ท�าความร้อนเบาะนั่งด้านหน้าขวา

F24 — —

F25 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F26 — —

F27 5A

โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ รีเลย์

ปั ๊มสุญญากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟ 

Breathing light ด้านหน้า 
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F28 15A
รีเลย์ปั ๊มน�้ายาหล่อเย็นแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง

F29 — —

F30 10A

ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร ์  โมดูล

ควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ แผงหน้าปัด 

เซ็นเซอร์ช่วยเหลือในการจอดรถด้าน

หลัง โมดูลกล้องด้านหน้า เรดาร์ตรวจจับ

ด้านหน้า โมดูลสื่อสาร E-Call โมดูล

แสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
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5

กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟต�่าและไฟสูง LED

ไฟเลี้ยวหน้า LED

ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน LED

ไฟหรี่หน้า LED

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

ไฟหรี่หลัง LED

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟเบรก LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟตัดหมอกหลัง LED

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟภายในห้องโดยสาร (แบบ LED) LED

ไฟภายในห้องโดยสาร (แบบหลอด

ไฟ)
W5W 5W

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ C10W 10W
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

ระมัดระวัง ห้ามสัมผัสหลอดไฟด้วยนิ้วมือโดยตรง ควรใช้ผ้าจับหลอด

ไฟ หากจ�าเป็นควรเช็ดหลอดไฟด้วยแอลกอฮอล์เพื่อลบรอยนิ้วมือ 

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องระมัดระวัง ห้ามท�าให้หลอดไฟเกิดความเสีย

หาย

ส�าหรับหลอดไฟอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หลอดไฟถอยหลัง

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ถอดฝาครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

4 ปลดนัต (1) 3 ตัวที่ยึดไฟอเนกประสงค์หลังเข้าประตูท้าย ปลด

คอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ (2) ถอดไฟอเนกประสงค์หลังออก
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5

5 หมุนเบ้าไฟถอยหลังทวนเข็มนาฬิกาถอดเบ้าออกและถอดหลอด

ไฟถอยหลัง

6 ติดตั้งหลอดไฟถอยหลังใหม่เข้าเบ้า

7 ติดตั้งเบ้าไฟถอยหลังเข้าไฟอเนกประสงค์หลัง หมุนตามเข็ม

นาฬิกาจนกระทั่งได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

8 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังแหวนซีลของไฟอเนกประสงค์หลัง

อย่างถูกต้อง

9 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดต้ังไฟอเนกประสงค์หลัง

เข้าประตูท้าย ติดตั้งนัต 3 ตัวและขันด้วยแรงบิด 2.7-3.3Nm

10 ติดตั้งฝาครอบซ่อมแซมไฟอเนกประสงค์หลัง

11 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

12 ตรวจสอบว่าไฟถอยหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

13 ปิดประตูท้าย
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หลอดไฟส่องป้ำยทะเบียน

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 เปล่ียนหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน หากจ�าเป็นต้องถอดกันชน

หลัง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อสอบถามวิธี

การถอดกันชนหลัง

3 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟของไฟส่องป้ายทะเบียน

4 หมุนเบ้าไฟส่องป้ายทะเบียนทวนเข็มนาฬิกา ถอดเบ้าออกและ

ถอดหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน

5 ติดตั้งหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนใหม่เข้าเบ้า

6 หมุนเบ้าไฟส่องป้ายทะเบียนตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดต้ังเข้าไฟ

ส่องป้ายทะเบียน

7 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟของไฟส่องป้ายทะเบียน

8 ติดตั้งกันชนหลัง

9 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

10 ตรวจสอบว่าไฟส่องป้ายทะเบียนสามารถท�างานได้ตามปกติหรือ

ไม่
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5

หลอดไฟเลี้ยวหลัง

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ถอดแผ่นปิดโบลท์ของไฟท้าย

4 ปลดโบลท์ 2 ตัวที่ยึดไฟท้ายเข้าตัวถังรถ

5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ และถอดไฟท้ายออก

6 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังทวนเข็มนาฬิกาถอดเบ้าออกและถอด

หลอดไฟเลี้ยวหลัง

7 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหลังใหม่เข้าเบ้า

8 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดตั้งเข้าไฟท้าย

9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแหวนซีลของไฟท้ายอย่างถูกต้อง
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10 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดตั้งไฟท้ายเข้าตัวถังรถ 

ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวและขันด้วยแรงบิด 3-5Nm

11 ติดตั้งแผ่นปิดโบลท์ของไฟท้าย

12 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

13 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

14 ปิดประตูท้าย

หลอดไฟภำยในห้องโดยสำร

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากไฟภายใน

ห้องโดยสาร

3 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

4 ติดตั้งหลอดไฟใหม่เข้าเบ้า

5 เมื่อติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวที่
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5

ด้านหน้าของฝาครอบ จากน้ัน ขยับฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่ง

ล็อกสองตัวที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ ดันฝาครอบ

จนเข้าล็อก

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่าไฟภายในห้องโดยสารสามารถท�างานได้ตามปกติ

หรือไม่

หลอดไฟส่องห้องเก็บสัมภำระ

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 เสียบไขควงปากแบนเข้าช่องด้านข้างฝาปิด (แสดงดังลูกศรใน

รูป) และถอดไฟส่องห้องเก็บสัมภาระออกจากต�าแหน่งเดิมอย่าง

ระมัดระวัง

4 หมุนและผลักหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

5 ติดตั้งหลอดไฟส่องห้องเก็บสัมภาระใหม่เข้าเบ้า

6 ติดตั้งไฟส่องห้องเก็บสัมภาระอย่างถูกต้อง
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7 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

8 ตรวจสอบว่าไฟส่องห้องเก็บสัมภาระสามารถท�างานได้ตามปกติ

หรือไม่

9 ปิดประตูท้าย
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

ส�าหรับข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป โปรด

อ้างอิงท่ี “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เครื่องเสียงในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หลังการบ�ารุง

รักษาทุกคร้ัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ท�าการบ�ารุงรักษาจะ

รีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

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

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือกแข็งและน�้า) 

ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า ตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน�้า

ฝน เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ามีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุน

ต่อและติดต่อกันหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ามสัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• หากเพิ่งใช้งานรถยนต์เสร็จ ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วนของระบบ

ระบายความร้อนก่อนที่มอเตอร์ขับเคลื่อนเย็นลง
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• เมื่อเปิดปุ่มสตาร์ท ห้ามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์

ไฟฟ้า

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เคร่ืองมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับข้ัว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ายา

หล่อเย็น น�้ามันเบรก และน�้ายาล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ามขับรถในกรณีที่ไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าางสนิทหรือ

ใช้แต่ล็อกนิรภัย

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าจากด้านผู ้ขับขี่ภายในรถยนต์ 

(ต�าแหน่ง A)

2 ผลักคันปลดฝากระโปรงหน้า (ต�าแหน่ง B) ตามทิศทางลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และค�้ายันฝากระโปรงหน้าด้วยเหล็กค�้า

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้างหนึ่งวางเหล็กค�้าลงบนฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีกข้าง

หนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อ

ฝากระโปรงหน้าลงถึงต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20-

30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง
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สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ถ้าฝากระโปรงหน้าปิดไม่

สนิท จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงสัญลักษณ์ค�าเตือนที่เกี่ยวข้อง 

หากพบว่าฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิดสนิทในระหว่างการขับขี่ ระบบ

จะส่งเสียงเตือน

ข้อควรระวัง

• เพ่ือความปลอดภัย ฝากระโปรงหน้าต้องปิดแน่นตลอดใน

ระหว่างการขับขี่ ดังนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบว่าสลักล็อกได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้วหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับช้ินส่วน

ตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการขับรถ หากพบว่าฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดในสถานท่ีที่ปลอดภัยทันที ลงจากรถและปิด 

ฝากระโปรงหน้าอีกครั้งแล้วจึงเดินทางต่อ

• เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท ”ความปลอดภัยในโรงเก็บรถ” โปรดอ้างอิง

ที่ "การบ�ารุงรักษา" ในบทนี้

1 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

2 ฝาครอบถังพักน�้ายาหล่อเย็นแบตเตอรี่ (ฝาสี

ด�า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง/สีด�า)

4 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า (ฝาสีด�า)
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิด 

ฝาครอบถังพักน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา 

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รนุแรง

1 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า

ให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

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

หล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”

หมายเหตุ ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ายาหล่อเย็น
กระเดน็ลงบนตวัถงัรถ มฉิะนัน้ น�า้ยาหล่อเยน็อาจท�าความเสยีหาย
กบัสรีถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ
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ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะ

เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็ง

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่าเด็กได้

กลืนน�้ายาหล่อเย็นโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที ถ้ายังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย 

ต้องพบแพทย์ทันที

กรุณาใช้น�้ายาหล่อเย็นท่ีบริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรด

อ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทาง

เทคนิค”

หมายเหตุ หากผสมสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คัน
น้ีในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้ชิ้นส่วนที่ต้องได้รับการป้องกัน 
เสียหาย แนะน�าให้ใช้สารเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เบรก

ระหว่างการขับขี่ ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอดเวลา 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�าให้ประสทิธภิาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สึกหรอเร็วข้ึน

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมของเบรก: ความหนาของผ้าเบรกต้อง

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหน้า 23-25 

มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหลัง 8-10 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของระบบเบรก

เป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนถ้ามีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ

เบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ามันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสงสัยว่ามีการ

สัมผัสน�้ามันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ถ้า

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที ถ้ายัง

มีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์

ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"

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

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา
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แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้

สตาร์ทเครือ่งยนต์ มฉิะนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรีค่ายประจุ

ไฟเป็นปรมิาณมากจนท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครือ่งยนต์

ได้และลดอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี

ห้ามเอียงและถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา 

จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

ตามสถานะภาระและสถานะแบตเตอรี่ในขณะนั้น ระบบอาจจ�ากัด

ก�าลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โปรดสตาร์ทรถยนต์โดยเร็วที่สุด

เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ แนะน�าให้สตาร์ทรถยนต์เป็นเวลาครึ่งช่ัวโมงทุกสัปดาห์ 
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้รถเป็นระยะ
เวลานาน (1 เดือนขึ้นไป) แนะน�าให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก ก่อน

ท่ีจะเชื่อมต่อหรือปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้ปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน

โปรดติดต่อศูนย ์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพื่อถอดและติดตั้ง

แบตเตอร่ี เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตาม

ปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกัน

กับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอร่ีเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ข้อควรระวังและข้อก�ำหนดในกำรใช้แบตเตอรี่

หากไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ชาร์จอย่างน้อยทุกๆ 3 

เดือน ในช่วงเวลานี้ ต้องให้ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

มากกว่า 50% 

เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีประจุไฟฟ้าน้อยมาก และ

แผงหน้าปัดไม่แสดงระยะทางท่ีสามารถขับได้ท่ีถูกต้อง 

ห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานรถยนต์เกิน 7 วันโดย

เด็ดขาดเมื่อประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่ากว่า 50%

หากแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงเกิดความเสียหายจาก

สาเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน

อีกต่อไป

ห้ามถอดและซ่อมแซมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและชิ้น

ส่วนประกอบไฟฟ้าแรงดันสูง หากเกิดความเสียหายจาก

สาเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน

อีกต่อไป

เมื่อใช้งานตู้อบสี โปรดระวัง:

ก่อนและหลังกระบวนการอบสีใดๆ ควรจอดรถไว้ท่ี

อุณหภูมิห้อง (20±2℃) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง รถยนต์

สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจาก 24 ชั่วโมง อุณหภูมิ

ในตู้อบไม่ควรเกิน 80℃ และเวลาอบไม่ควรเกิน 30 นาที

1 ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานเกิน 15 วันในสภาพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส มิฉะน้ัน จะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของรถยนต์และอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง แนะน�าให้

ชาร์จรถยนต์ด้วยวิธีการชาร์จช้า การชาร์จเร็วส่วนใหญ่จะใช้

ส�าหรับการเดินทางฉุกเฉินและทางไกล

3 แนะน�าให้ใช้รถอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ต้องชาร์จรถยนต์ทุกเดือนด้วยวิธีการชาร์จช้า (การชาร์จอย่าง

สมดุล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 

ระบบควบคุมแบตเตอรี่จะตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงไม่ได้รับการชาร์จอย่าง

สม�่าเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอบนแผงหน้าปัดจะแสดง
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ข้อความเตือนว่า "Please Slow-charge the Vehicle" ขณะนี้ 

ผู้ใช้จะต้องท�าการชาร์จทันที โปรดอ้างอิงที่ “การชาร์จอย่าง

สมดุล” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

4 เมื่อใช้รถเป็นครั้งแรกหรือหลังจากไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน SOC 

ที่แสดงบนแผงหน้าปัดอาจไม่ถูกต้อง แนะน�าให้ชาร์จเต็มก่อนใช้

งาน

5 การซ่อมแซมความเสียหายของแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงหรือช้ิน

ส่วนประกอบใดๆ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงต้องด�าเนินการโดยช่างผู้ช�านาญการที่ศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

6 หากตัวถังรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ และจ�าเป็นต้อง

ท�าการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อ

ด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องหลังจากถอดแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูง

หรือชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้าแรงดันสูง

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ช ่างซ่อมแซมที่ไม ่ได ้รับอนุญาตถอดหรือติดต้ัง

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและชิ้นส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง 

ห้ามถอดระบบหรือชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวโดยเด็ดขาด



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

258

เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

น�้ายาใช้ส�าหรับท�าความสะอาดกระจกบังลม ให้ตรวจสอบระดับ

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

โดยเร็วที่สุด ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ 

โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุท่ีแนะน�า” ในบท “ข้อมูลทาง

เทคนิค”

หมายเหตุ ห้ามใช้สารกันเยือกแข็งหรือสารละลายกรด (เช่น น�้า
ผสมน�้าส้มสายชู) สารกันเยือกแข็งจะท�าความเสียหายต่อสีรถ 
ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าให้ปั๊มล้างกระจกบังลมเสียหาย

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้

ใช้

• หากเปิดสวิตช์ล ้างกระจกในขณะที่น�้ายาฉีดกระจกใน

กระปุกหมด จะท�าให้มอเตอร์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกเสีย

หาย

• ถ้าเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัดเสียหาย 

กรุณาเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกในขณะที่

กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

การใช้เครื่องฉีดล้างกระจก เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

ถ้าหัวฉีดอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู เพื่อ

ก�าจัดสิ่งกีดขวาง



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

259

6

ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

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

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF จากนั้น กด

สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนลงและปล่อยภายใน 20 วินาที ที่ปัดน�้า

ฝนจะไปท่ีต�าแหน่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�างานบน

กระจกบังลม

2 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

3 กดคลิปทั้งสองข้าง (ดังที่แสดงในรูป) แล้วดึงใบปัดน�้าฝนไปยัง

ด้านนอก ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากแขนปัดน�้าฝนและทิ้งใบปัด

น�้าฝนที่ใช้แล้ว

4 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน

5 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางแขนปัดน�้าฝนจนได้ยินเสียงเข้าล็อก

6 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับไปที่กระจกบังลม

7 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนอีกครั้งแล้วปล่อย หรือเปิดปุ่มสตาร์ท 

ที่ปัดน�้าฝนจะออกจากโหมดซ่อมแซมและกลับสู่ต�าแหน่งเริ่มต้น

โดยอัตโนมัติ
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

2 หมุนใบปัดน�้าฝนดังท่ีแสดงในรูป เพื่อถอดใบปัดน�้าฝนออกจาก

แขนปัดและทิ้งใบปัดน�้าฝนที่ใช้แล้ว

3 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน ให้แน่ใจ

ว่าใบปัดน�้าฝนยึดเข้ากับแขนปัดน�้าฝนอย่างแน่นหนาแล้ว

4 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับไปที่กระจกบังลม
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ใน

ระยะ 500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลางเพื่อรันอินยางใหม่

• กรุณาตรวจสอบยางบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอยแผล

ทิ่มแทง รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ขจัดสิ่งแปลกปลอม

บนดอกยางโดยเร็วที่สุด

• ควรติดตั้งจุกลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนท่ีผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายางมี

ความเสียหาย หากสงสัยว่ายางมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับรถ และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางที่ถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู ่ในขณะยางเย็น

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์และตรวจสอบแรงดันลมยาง เพื่อป้องกันยางจาก

การเสียรูปเนื่องจากการรับน�้าหนักเป็นเวลานาน
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ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมการขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน จะลดอายุการใช้งานของยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการต้ังศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังนั้น ควรตั้งศูนย์ล้อใหม่อีกครั้ง 

นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์

ล้อใหม่

ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรตรวจสอบยำง

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ห้ามขับรถเด็ดขาด

ถ้ายางเสียหาย เกิดการสึกหรอมากเกินไปหรือแรงดันลม

ยางไม่ถูกต้อง

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าให้ติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกัน

กับยางเดิม หากใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การขับข่ี เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอ และตรวจสอบดอกยางและแก้มยางว่ามี

ปัญหาการเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือไม่

หมายเหตุ ต้องป้องกันยางจากการสัมผัสน�้ามันเครื่อง จาระบีและ
น�้ามันเชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในขณะยางเย็นอย่าง

น้อยเดือนละครั้ง

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะน้ันสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 30-40 Kpa 

(0.3-0.4 bar) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ขณะยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ปิดจุกลมของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อตรวจสอบ

แรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการรั่วหรือไม่ (ฟัง

ว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)
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ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถกูวตัถแุหลมทิม่แทงและตดิกบัยาง ลมยางอาจจะไม่ร่ัว หาก

พบกรณดีงักล่าว ต้องชะลอความเรว็ทนัทแีละขบัด้วยความระมดัระวงั 

และเปล่ียนยางอะไหล่หรอืท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเรว็เท่าทีจ่ะท�าได้

หมายเหตุ หากแก้มยางมกีารช�ารดุหรอืเสียรปู ห้ามท�าการซ่อมแซม 
ควรเปล่ียนยางทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ที่ด้านล่างของดอกยางเดิมมีเครื่องหมายวัดความสึกหรอท่ีหนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งต้ังฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

ระบุถึงต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้
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กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางมีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและล้อ

หลังตามรูปภาพท่ีแสดง ซึ่งสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่

สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

แนะน�าให้สลับล้อขับเคลื่อนตามแนวตั้ง และสลับล้อที่ไม่ใช่ล้อ 

ขับเคลื่อนตามแนวทแยง

หมายเหตุ ยางท่ีมีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง 
ต้องประกอบยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ยางมี
ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีที่สุด ห้ามสลับยางดังกล่าวตามแนว
ทแยง แต่สามารถสลับยางระหว่างยางด้านหน้าและด้านหลัง

หมายเหต ุหลังจากสลับยาง ต้องขบัรถด้วยความเรว็ 40 กโิลเมตร/
ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อแสดงค่าแรงดันลมยางท่ี
เกีย่วข้องอย่างถกูต้อง
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โซ่พันล้อ

โซ่พันล้อท่ีไม่เหมาะสมอาจจะท�าความเสียหายต่อยาง ล้อ ระบบกัน

สะเทือน ระบบเบรกหรือตัวถังรถ

ในการใช้โซ่พันล้อ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• โซ่พันล้อให้ประกอบที่ล้อหน้าเท่านั้น

• ความหนาของโซ่พันล้อไม่เกิน 15 มิลลิเมตร

• กรุณาปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการติดตั้งโซ่พันล้อ ค�าอธิบาย

ความตึงโซ่และสภาพพื้นผิวถนนตลอด

• ความเร็วรถไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เพ่ือหลีกเลี่ยงล้อเสียหายหรือโซ่พันล้อสึกหรอมากเกินไป ถ้าไม่

ได้เดินทางบนพื้นถนนที่ไม่มีหิมะ ต้องถอดโซ่พันล้อออก

ข้อมูลจ�ำเพำะของล้อและยำงที่เหมำะสมส�ำหรับโซ่พันล้อมี
ดังนี้

ขนาดกระทะล้อ 6.5J×16

ขนาดยาง 205/60 R16

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

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจ

จะท�าร้ายสขุภาพได้ ดังนัน้ ต้องเกบ็ผลิตภณัฑ์บ�ารงุรกัษา

ไว้ในที่ปลอดภัย ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก มิฉะนั้น อาจจะมี

ความเสีย่งในการได้รบัสารพษิ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

สามารถท�าความสะอาดรถยนต์ได้เมื่อปิดปุ ่มสตาร์ท

เท่านั้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

เมือ่ท�าความสะอาดรถยนต์ในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะ

มคีวามชืน้หรอืแข็งตัวได้ ซึง่อาจท�าให้ประสทิธิภาพการใช้

งานของระบบเบรกลดลงและอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตไุด้

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

วิธีป้องกันรถยนต์รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

คือล้างท�าความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาสีรถบ่อยๆ ส�าหรับพื้นที่

ที่ถูกบดบัง ตัวอย่างเช่น

ขอบประตู ส่วนที่ถูกปิดสนิทและฝาครอบต่างๆ ควรล้างท�าความ

สะอาดเป็นประจ�า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีวัสดุแหลมแข็งสะสมทับถม

ไว้เป็นเวลานาน จนท�าให้สีรถมีรอยขีดข่วน เวลาท�าความสะอาด

รถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย

ตัวอย่างเช่น

• ความถี่การใช้งาน

• สถานที่เก็บรถ โรงเก็บรถ ใต้ต้นไม้ เป็นต้น

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพแวดล้อม

ซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย 

เขม่าถ่าน เกลือละลายหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นๆ ทับถมบน

สีรถยิ่งนาน จะท�าลายสีรถมากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น โดน
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แสงแดดจัด จะเร่งการกัดกร่อน

เพราะฉะนั้น ควรท�าความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละครั้ง แต่ในบาง

กรณี ให้ท�าความสะอาดเดือนละครั้งและเคลือบแว็กซ์ด้วย

ต้องท�าความสะอาดใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวที่มี

การใช้เกลือละลายหิมะบนถนน

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

สีรถมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ดังนั้น โดยปกติ สามารถใช้

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติมาท�าความสะอาด แต่เวลาปฏิบัติจริง 

ต้องพิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพการกรองน�้าและชนิด

ของน�้ายาท�าความสะอาดและสารบ�ารุงรักษารถ หลังท�าความสะอาด

รถเสร็จ หากสีรถไม่เงาหรือมีรอยขีดข่วน ควรแจ้งปัญหาดังกล่าวกับ

ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการอุปกรณ์ล้างรถ หากมีความจ�าเป็น ให้ใช้

อุปกรณ์ล้างรถอื่นๆ

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดเสาอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ท่ีวาง

สัมภาระบนหลังคารถและเสาอากาศวิทยุ ควรแจ้งให้ผู ้ล้างรถรับ

ทราบ

การท�าความสะอาดด้วยมือ

ขณะที่ล้างรถด้วยมือ ต้องใช้น�้าสะอาดปริมาณมากเพื่อแช่สิ่งสกปรก

ให้อ่อนยุ่ยและพยายามล้างให้สะอาด ใช้ฟองน�้า ถุงมือหรือแปรงล้าง

รถท�าความสะอาดรถ ควรท�าความสะอาดจากหลังคารถลงถึงด้าน

ล่าง สามารถใช้น�้ายาท�าความสะอาดพิเศษเมื่อคราบไม่ได้ถูกขจัด

ออกได้ง่ายเท่านั้น

เมื่อใช้ฟองน�้าหรือถุงมือไประยะหนึ่งแล้ว ควรล้างอุปกรณ์ดังกล่าวให้

สะอาด ล้างท�าความสะอาดล้อ ขอบประตู ในสุดท้าย และควรเปลี่ยน

ใช้ฟองน�้าอีกก้อนหนึ่ง
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ข้อควรระวัง

• ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที่ที่ โดนแสงแดด

โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาวจัด หากใช้ท่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไป

ยังชุดล็อกท่ีประตู รอยต่อประตูและรอยต่อซันรูฟ มิฉะนั้น 

มีความเสี่ยงที่น�้าจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า วิธีที่ดี

ที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาท�าความสะอาด

การท�าความสะอาดด้วยปืนฉีดน�้าแรงดันสูง

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ต้องรักษา

แรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุอ่อน (เช่น ท่อยางหรือ

ฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวฉีดทรงกลมหรือหัวฉีดแบบหมุน โดยเฉพาะห้ามใช้หัวฉีด

ทรงกลมท�าความสะอาดยาง แม้จะฉีดน�้าจากระยะไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็ตาม ก็อาจจะท�าให้ยางเสียหายได้

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรเคลือบแว็กซ์

ชั้นแว็กซ์คุณภาพสูงสามารถช่วยปกป้องสีรถยนต์จากผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และสามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่

เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากน�้าที่หยดลงบนสีรถไม่สามารถไหลลง

อย่างราบรื่น ควรเคลือบแว็กซ์คุณภาพสูงใหม่ ให้ใช้สารบ�ารุงรักษา

แว็กซ์เป็นประจ�าเมื่อล้างรถด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ และ

เคลือบแว็กซ์อย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อปกป้องสีรถยนต์ หากได้

เคลือบแว็กซ์ใหม่ จะสามารถขจัดคราบแมลงที่ติดอยู่บนฝากระโปรง

หน้าและกันชนหน้าออกได้ง่ายในฤดูอบอุ่น
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กำรขัดสี

เมื่อสีรถยนต์สูญเสียความแวววาว และแม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่

สามารถฟื้นฟูความแวววาวอีก จะต้องท�าการขัดสี

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีท่ีมีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมที่สามารถครอบคลุมรอยขีดข่วนและปิดรอยขีดข่วนได้

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่างสีรถและสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ ห้ามใช้น�้ายาขัดสีกับชิ้นส่วนท่ีเคลือบด้านหรือชิ้นส่วน
พลาสติก

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ ่น ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกของ

กระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม หลังจากท�าความสะอาดรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาดและแว็กซ์เสร็จ ให้ใช้น�า้ยาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาดพื้น

ผิวด้านนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดกระจกบังลม

ตามแนวนอน ห้ามขูดกระจกบังลมหรือใช้สารขัดถูแบบผสม เพราะ

อาจจะท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบผสม

หรือใบมีดโลหะ
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ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดช้ินส่วนพลาสติกด้วยวิธีการล้างทั่วไป หากมี

คราบที่ขจัดออกยาก สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสาร

บ�ารุงรักษาพิเศษ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีทันทีเพื่อ

ป้องกันสนิม หากเกิดสนิม ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้วทาสีรองพื้น

ป้องกันสนิมในพื้นที่เสียหายและเคลือบสีชั้นหน้าด้วย

ซีลยำง

ต้องพ่นสารรักษายาง (เช่น สารซิลิก้าเจล) กับยางซีลยางประตูรถ 

ฝากระโปรงหน้า/หลังและซันรูฟ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและยืดอายุ

การใช้งานของซีลยาง นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันซีลยางสึกหรอ

เร็วเกินเวลาอันควรและประตูปิดไม่สนิท เพื่อเปิดประตูได้ง่าย

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ ต้องระวังว่าความชื้น น�้าแข็ง

และเกลือละลายหิมะจะลดประสิทธิภาพการเบรก ท�าให้

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

การท�าความสะอาดล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือเกลือ

ละลายหิมะติดบนล้อ สามารถขจัดเศษผ้าเบรกที่ขจัดยากด้วยน�้ายา

ล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มีกรด

ล้ออัลลอย

เพ่ือรักษาความเงางามของล้ออัลลอย ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเกลือละลายหิมะและเศษผ้าเบรกออกตาม

เวลาก�าหนด จะท�าให้อัลลอยถูกกัดเซาะ

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัด

สีหรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากช้ันแว็กซ์ช�ารุด

แล้ว (เช่น รอยสะเก็ดก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทันทีี
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สีใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถที่เครื่องฟอกไอเสียหรือแผ่น

ฉนวนกันความร้อนของท่อไอเสีย มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้

ชิ้นส่วนเหล่านี้เกิดไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง

ใต้ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ ซึ่งสามารถป้องกันจาก

ผลกระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยง

ความเสียหายต่อช้ันป้องกันในระหว่างการใช้งาน จึงแนะน�าให้ตรวจ

สอบชั้นป้องกันใต้ท้องรถและแชสซีเป็นประจ�า และควรท�าการตรวจ

สอบก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวและหลังจากฤดูหนาว

กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ

คอนเดนเซอร์ หม้อน�้ำระบำยควำมร้อนและพัดลมระบำย
ควำมร้อน

ระหว่างการเดินทางทั่วไป คอนเดนเซอร์ หม้อน�้าระบายความร้อน

และพัดลมระบายความร้อนอาจมีคราบสกปรก ท�าให้ระบบปรับ

อากาศ ระบบระบายความร้อนและเสียงรบกวนของรถยนต์ผิดปกติ 

ในการท�าความสะอาดทั่วไป หากมีคราบสกปรก ให้ใช้น�้าล้างหรือใช้

ผ้าเช็ดออก ต้องระมัดระวัง ห้ามท�าให้แผ่นครีบของคอนเดนเซอร์

และหม้อน�้าระบายความร้อน หรือใบพัดของพัดลมระบายความร้อน

เกิดความเสียหาย

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและผ้ำ

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมด้วยผ้าชุบน�้า 

หากไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออก สามารถใช้น�้ายาล้างและน�้ายา

บ�ารงุรกัษาพเิศษทีไ่ม่มสีารละลายพลาสตกิเพือ่ท�าความสะอาดชิน้ส่วน

ประกอบดงักล่าว

ควรท�าความสะอาดผ้าคลุมเบาะและผ้าตกแต่งบริเวณประตูรถ  

ฝากระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถและอื่นๆ ด้วยน�้ายาพิเศษหรือฟอง

ซักแห้งหรือฟองน�้าอ่อน
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หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภัย และ

ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจดัคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรือสารขัดเงา

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�า้ยาฟอกขาว น�า้ยาย้อมสหีรอืสารท�าความสะอาด

กบัเขม็ขดันริภยั

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาด ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

เนื่องจากหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น มีความไวต่อ

น�้ามันเครื่อง จาระบี คราบสกปรก เป็นต้น) เมื่อใช้งานหรือท�าการ

บ�ารุงรักษาหนังรถยนต์ ต้องระมัดระวังมาก เช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียก

จะท�าให้สีของเสื้อผ้าติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่

ในรอยย่นหรือรอยต่อของหนัง จะท�าความเสียหายต่อผิวหน้าของ

หนัง เพราะฉะน้ัน ต้องบ�ารุงรักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

275

6

การใช้งาน

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

ค�าแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

• หลังจากการท�าความสะอาดเป็นประจ�าและการท�าความสะอาด

ทุกครั้ง ให้ทาน�้ามันบ�ารุงรักษาท่ีกันแดดและกันซึมได้ น�้ามัน

ชนิดน้ีสามารถบ�ารุงรักษาชิ้นส่วนหนังให้ฟื้นคืนสู่สภาพอ่อนนุ่ม

และระบายอากาศได้ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้าหนัง

• ท�าความสะอาดชิ้นส่วนหนังทุกๆ 2 ถึง 3 เดือน ขจัดคราบ

สกปรกใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าใด้

• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้าและอื่นๆ ออกโดยเร็ว

ที่สุดเท่าที่จะท�าใด้

หมายเหตุ ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรือสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด

แผงหน้ำปัด จอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4323

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1809

ความสูงรวม C (รถเปล่า) 

มิลลิเมตร

1625 (ความสูงตัวถังรถ)

1649 (มีราวหลังคา)

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2585

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 901

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 837

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1526

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1539

เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด 

เมตร
11.2

หมายเหตุ ความยาวของรถยนต์ไม่รวมแผ่นป้ายทะเบียน

หมายเหตุ ความกว้างรวมไม่รวมกระจกมองข้าง และไม่รวมส่วนที่
เสียรูปของแก้มยางตรงเหนือจุดกราวด์ของยางรถ
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

COM LUX

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1570 1610

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 2060 2060

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 891 908

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 679 702

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1014 1014

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1046 1046
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของมอเตอร์ขับเคลื่อน

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ประเภทมอเตอร์ มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรสามเฟส

ก�าลังต่อเนื่อง/ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 75/130

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 280

ความเร็วรอบสูงสุด รอบ/นาที 15000
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด ควำมจุ

น�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า ลิตร
แบบไกลคอล (รุ่น OAT)

4.8

น�้ายาหล่อเย็นส�าหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ลิตร 5.6

น�้ามันเกียร์ไฟฟ้า ลิตร Shell E-Fluids E6 iX (SL2808) 0.9

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.85

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 4

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

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อหน้า

มุมแคมเบอร์ -35′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 4°1′±45′

มุมโท (โทอินรวม) 8′±15′

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 12°4′±45′

ล้อหลัง
มุมแคมเบอร์ –1°15′ ± 45′

มุมโท (โทอินรวม) 24′±20′

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 7.0J×17

ขนาดยาง 215/55 R17

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้า 280kPa/2.8bar/41psi

ล้อหลัง 280kPa/2.8bar/41psi


